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  افق روشنیت کارگريسا
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راني ای اسالمیه جمهوري علیاعتراض  از تجمع افشاگرانه ویگزارش  

 
١٣٨٧ر يکشنبه هفدهم شهريو                                                                    پيشرو تبعيدی ... - ی المللنياتحاد ب  

 
  سييسو - یديشرو تبعيآارگران پ ازی وجمعسييواحد سو- رانيات ازآارگران دري درحماین الملليوان اتحاد ببه فراخبنا

ه يم سرمايه رژي علیاعتراضرانه وك تجمع افشاگيعصر١۶ یال١۴ شهر لوزرن از ساعت  در٢٠٠٨سپامبر ۶روزشنبه 

  . برگزار شدی اسالمی اسالمی جمهوریوحش  ویدار

 تا آنون و ۶٠ميداشت ياد وخاطره جانباختگان درآشتارگاههای جمهوری اسالمی ازسال هدف گراين تجمع آه باا

اعتراض به  ،ان ايرانزحمتكش زنان و ،معلمان ،دانشجويان ،مبارزات آارگراندفاع از آارگری،جانباختگان جنبش 

  وین آارگري فعالیزندان برا  اعدام وشالق ویاعتراض به احكام ضد بشر ،مهای انجام شده آودآان وبيگناهاناعدا

 انجام یك رابطه جهاني آه دری جهانیه داري وسرمای اسالمی غارتگرانه جمهوریاستهاي سی ومعلمان وافشايیدانشجو

  .شوديم

تگو با فگ ه ها ويع اعالمي آه بازگو آننده نظرات ما بود به توزیهيه توجيع اعالميآننده با توزدوستان برگزار ين روزادر

صحنه  ران وي از عكس وپوستر مربوط به مبارزات داخل ایشگاهينما ،ند آه مورد توجع بسيار قرار گرفتمردم پرداخت

 یريدستگ شكنجه و ،درآردستان ۶٠سال ی دستجمعیاعدام ها ،نده سرآوبهای رژيم اعدام های درحال انجام تكاندهیها

ن يدر ا . قرتر گرفتیاديد تعداد زين برپا شده بود آه مورد بازديمعلم ان آارگر ودانشجو،ي از زندانیريتصاو جوانان و

زان يان توجع شما عزيدر پا . آه با پاسخ دوستان ما همراه بودد آنندگان وجود داشتي بازدی برایاريموارد سواالت بس

  .ميينماي جلب میعيه توزياني بیان متن فارسين تجمع ودر پاي از ايیرا به عكس ها

  سييسو - رانيآارگران در ات ازيحما دری المللنياتحاد ب

  سيي سو- دریديشرو تبعي از آارگران پیجمع

  ٠٧-٠٩-٢٠٠٨سپتامبر  ٧ 
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  باسالم

  حتما شما عالقمند هستيد بدانيد آه ما چرا اينجا جمع شده ايم؟

  .ديدقت وحوصله بخوانلطفآ با .ن ايران ميگذرد درحد امكان مطلع نماييمشما راازجناياتی آه درآشورمام تاما جمع شده اي

قرنها  . آه در دل خود دارد همواره مورد طمع وچپاول غارتگران بوده وهستیمي وثروت عظیآشور ما بخاطر پهناور

 ینام جمهور با یمير رژي سال اخ٣٠ ین حكومت آردند وط غارتگربرآی قدرتهایپادشاهان با زور وسرآوب با همدست

ران بنام مبارزه با ظلم وفساد، خود ي مردم ای مذهبی از خرافات و باورهایري حاآم شده آه متاسفانه با بهره گیاسالم

م يات خود را با اعدام سران رژيجنا١٩٨٠ در سال یم اسالميرژ .ل نموده استيران تحمي بزرگتر را به ایظلم وفساد

ند امكان ز بودين آه مورد نفرت مردم نيت دار، محكوميبدون دادگاه صالح  ویع دستجمیاعدامها ، آغاز نمودیشاهنشاه

ان تازه بقدرت ي با مالی شخصیه حسابهاي فقط بخاطر تصویاديار زيان افراد بسين ميدر ا ،دفاع از خود را نداشتند

 یابيآه تا قبل ازدست (ه دي رهبر تازه بقدرت رسینيخم.ان اعدام شدگان بودند آه مورد توجه قرار نگرفتيده درميرس

ت و ياآنون دستانش بخون آغشته شده و جنا) كرديرا مطرح م وعدالت ومبارزه با ظلم وفسادیآزادبقدرت شعار

د را يد وبكشيد بزنيري سر وته خود دستور بگی بی های روز مره شده بود، مرتب در سخنرانی جناب مال امریآشتاربرا

آارگران  ، گسترده جوانان، روشنفكرانیريدستگ١٩٨١سال  !ه عمق فاجعه نبودند مردم ما متوج اآثریكرد وليصادر م

ن ي بعدآ متوجه شدند آه ای داشتند وليی نقش بسزایم اسالمي آه در بقدرت رساندن رژیان آغاز شد آسانيزنان ،دانشجو ،
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  .باشدي مرحمتري تر و بیشتر مراحل وحشي ندارد بلكه در بی سابق فرقیم هايم نه تنها با رژيرژ

به دختران وزنان قبل از اعدام توسط پاسداران تجاوز  كردند،ي اعدام میر شدگان را بصورت گروهيدستگ١٩٨١درسال 

را به يز نداشتند زيان واعدام شدگان جرائت اعتراض نيكرد آه خانواده زندانيانه عمل ميچنان وحشم سرآوبگريرژ ،شديم

 ،دفاع بوديشدگان بريدستگ مملو ازیزندانها وتمام اماآن دولت ،ميكنيز اعدام ميند شما را يسروصدا آنگفتند آه اگريآنآن م

 یان مجامع جهانين مي بود،در ای از بدن بازداشت شدگان جاریانه با آابل برقي وحشیخون وعفونت در اثر شكنجه ها

اعتراضات اما ساآت  ،داديمه مات خود اداي به جنای اسالمیز جمهوريم هار وخونري در خواب ناز بودند ورژین الملليب

ن حكومت ها زد ي اعتراضات ادامه داشت،اما در بی مجبور به فرار به خارج از آشور شدند ولیاسين سيمبارز شد،ينم

 فرانسه ،هيس،روسيانگل ، مانند ژاپنیه داري سرمایگر آشورهايكا وديامر ،ران ادامه داشتيغارت وچپاول اوبند برسر

ب ي را ترغیم اسالمي رژیز دارند وبا سكوت خود حتي داشته وهم اآنون نیم اسالمي با رژیا روابط تنگاتنگيتاليا ،، آلمان

 ادامه ی راهكارهایت نموده و توسط آارشناسان خارجي آه خود را تثبیم اسالميرژ.نمودنديشتر ميات بيق به جنايوتشو

جمله بستن دانشگاه ها به بهانه انقالب ش قرارداد ازيخورران را در دستور آايافته بود سرآوب عموم مردم ايحكومت را 

اجبار زنان به  م،يرژافشاگرات مخالف ويه نشريبستن آل ،ه هاياتحاد ، شوراهایه تشكالت آارگري انحالل آلیفرهنگ

 مالين پاي با ایهرآس  برجامعه،ی اسالمی وخرافيین قرون وسطاي قوانی نمودن تمامیاجبار ،یدن لباس اسالميپوش

 آه حال ینيخم١٩٨٨سال  .گرفتيش در زندان وتحت شكنجه قرار مينمود جاي مخالفت مین حقوق انساني تریشدن ابتدا

ان ي زندانینيآرد عوامل خم را صادریاسيان سيه زندانيا نداشت دستور قتل عام آلي در دنیبي رقيیدرنده خوگردريد

باز هم .گودال دفن نمودند مطرود دریا آورستانهايها  اطراف شهریابانهاي اعدام ودر بیدفاع را بصورت گروهيب

هر طبقه  ازی اباءنداشت هرگونه اعتراض مردمیتيچ جنايه بقاء خود ازی آه برایم اسالميرژ.اعتراضات ادامه داشت

 پاسدار ،یبا لباس شخص قماقداریمانند حزب الهه هارا با انواع دستجات سرآوبگرن خواستي ساده تری ولو برایوقشر

آارگران متعرض را به  .نموديوانواع دستجات سرآوب م .ی انتظامیروين  ضد شورش،یرويته انقالب،نيآم ،قالبان

سندگان را ياعدام وسنگسار،شعرا و نو ،ن ،زنان را به زندانيان را به همچنيدانشجو  بست مانند خاتون آباد،یگلوله م

ران را بخاطر يمردم آردستان ا ،كا به قتل رساندنديده درامري دوره دید امامي سعی به سرآرده گيیاي مافیله گروهايبوس

 یل شوراهايترآمن صحرا را بخاطر تشك ،ا ارتش وسپاه به خاك وخون آشاندنش بين سرنوشت خوييدرخواست حق تع

ه جان را بيبلوچستان وآذربا تان ويس ،انه به گلوله بستنديمردم عرب خوزستان را وحش ، به آتش وخون نشاندنیمردم

  !!ت ها جرآت انجام ان را با مردم خود نداشتندسي آه فاشیاتيجنا ،نيهمچن

 افزوده یران قرارگرفته وروزبروز بردامنه اعتراضات اجتماعيمقابل اآثر مردم ا دریم اسالميط حاضر آه رژيشرادر

حمتكش جامعه قرار گر اقشارزيشتر طبقه آارگر ودي خود را در سرآوب وارعاب هر چه بیم چاره برقراريرژ ،شوديم

سه معلم  د،ينماين جنبش زنان را به زندان وشالق محكوم ميفعال ،كنديسال را اعدام م١٨ر يآودآان ز ،داده است

 بخاطر یاديان زيدانشجو ،)ني مرعوب نمودن جنبش معلمیبرا(  به اعدام محكوم نمودهی واهیزحمتكش را به بهانه ها

ن جنبش يفعال .ن شكنجه ها قرار دارنديدتري موسوم به بازداشتگاه تحت شدیاهچال هاين سيمخوفتر دریاعتراضات صنف

ن يدرا.باشنديآار اخراج وممنوع االستخدام مز ازي نیاريبس زندان نگاه داشته شده اند ور ودري دستگیه اي واتحادیآارگر
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 ی هایباز !!!!ی اتمیهايباز ،انران وجهي مردم ایم ادامه دارد انحراف افكار عمومي بقاء رژی برایاسي سیهايان بازيم

كا ي امریم براين رژي مطلوبتری اسالمی جمهوریه داري سرمایستيم فاشيرژ  !!!یستي تروریهايباز !!!!یحقوق بشر

 را یم اسالميرژ رند،يهمانگونه آه آنها طالبان وبن الدن را به وجود آوردند تا منطقه را بدست بگ !باشديومتحدانش م

  . داشته باشندیزي ماندن وغارت خود دستاوی برای اسالمیاز جمهور ايدن  منطقه ویترساندن آشورهاالزم دارند تا با 

ند ي نمایشتريت بي خود احساس مسئولیستيوناليف انترناسيمقابل وظام آه دريكنيخواست م جهان دریمردم آشورهاما از

م يخواهيما نم. توانند بردارندي را آه می قدمن هرگونهيمعلم ،انيدانشجو ،زحمتكشان وزنان ،آارگرانت ازيحمادر و

 .ميستي نیاسالمم جمهوريبه تحمل رژ شود و حاضریآشورمان مانند عراق وافغانستان صحنه تازوتاز غارتگران جهان

 مردم یاري ویان همراهين ميدر ا .ن آگاه نابود شوديمبارز ن،يمعلم ،انيدانشجو ،د بدست آارگراني بای اسالمیجمهور

         :آدرس ليميا  شتر با ما بهي بی وهمكاری آگاهید برايتوانيشما م. طلبدي جهان را میآشورهاگريد

kargar1357@hotmail.com  ت البوراستار به آدرسيا به سايد يريماس بگت  http://www.labourstart.org 

  .دييمراجعه نما

  

  برای آزادی وعدالتزنده باد همبستگی جهان 

  نابود باد نظام غارتگر سرمايه داری در ايران وجهان
  

  اتحاد بين المللی در حمايت از آارگران در ايران

  سوييس/جمعی از آارگران پيشرو تبعيدی 

  جمعی از دانشجويان وجوانان آزاديخواه ايرانی در سوييس

 


