
نیروهای  به همٔه  ،ایران تودٔه مرکزی حزب  تٔه یکم فراخواِن 

  ایران و جهان: خواهیآزادمترقی و 

که  ،راه آزادی و مبارزاِن  ،صدها تن از دانشجویان، مردم زحمتکش برای آزادِی 

را  گسترده یباید کارزار  ،اندشدهنیروهای سرکوبگر دستگیر  وسیلٔه بهدر روزهای اخیر 

  کرد! یدهسازمان

  

  گرامی! هنانیمهم

نیروهای سپاه، بسیج و مزدوران  مردمی و دیکتاتوری والیت فقیه با اعزام گستردهٔ  رژیم ضدِ  ،شدیم ینیبشیپکه  طورهمان
 سران پاسِخ . ه استکرد اقدام نماتراضی جوانان و مردم زحمتکش میهنجنبش اع به سرکوب خشن و گستردهٔ  ،امنیتی

متهم  ،اخیر یهاسالروال به ،ظلم، فساد و اختناقرسیده از فقر، محرومیت،  لببهمردم جان  اعتراضحکومت دیکتاتوری به 
 ،رسیده یهاگزارش. بر اساس آخرین ه استبود ناآنزنجیر کشیدن بهگلوله بستن و خارج و سپس بهبه  وابستگی کردن آنان به

تن در جریان این  هاده، صدها تن زخمی و اندشدهگزمگان استبداد دستگیر  وسیلهٔ بهبیش از هزار و پانصد تن از معترضان 
دانشجوی  هادهمردمی در گوشه و کنار ایران ادامه دارد.  یهااعتراضهنوز  ، بااینهمه،انددادهجان خود را از دست  هااعتراض

   اند.کشور جزو این دستگیرشدگان یهادانشگاهخواه و مبارز آزادی

تصور  اراده و برخالف ولی ،ی خاموش کردزمان و آنجا با گلوله پاسخ داد و مدت جارا این هاتودهاعتراض  خروش توانیماگرچه 
رژیم استبدادی والیت فقیه،  طردِ  مبتنی بر:جنبش مردمی  خواست راهبردِی  توانینم ،سران حکومت جمهوری اسالمی

 یهااستیساقتصادی ناشی از  یعدالتیب، پایان دادن به ظلم و نماانسان شیاندکیتار پایان دادن به حکومت مشتی 
با سرکوب  ،ایرانی آزاد، مستقل و دموکراتیک دولتی و حکومتی، و برپایِی  یهادستگاهدر  سابقهیبنولیبرالی، پایان دادن به فساد 

که بر اساس استبداد مطلق  ایکشور، از نظام سیاسی تغییرات بنیادین در ادارهٔ  درهم شکست. خواسِت  برای همیشه و ارعاب
بوده  بارفاجعهاخیر برای میهن ما  یهادههدر آن  انهٔ دنابخر  یهااستیسکه  (ولی فقیه و نزدیکان او) حاکمیت دستگاه والیت

نولیبرال که با نابودی زیرساختار تولیدی کشور و حاکم کردن روابط  اییدار هیسرمااجتماعی -تا نظام اقتصادی گرفته است
رهبری سپاه، و طفیلی،  خواررانت دارانهیسرمااز اقتصاد کشور در دست مافیای  معظی یداللی و رانتی و تمرکز دادن بخش

اکثریت قاطع مردم میهن  ت، خواسِت رانده اس سابقهیبفقر و محرومیت سیاه   ورطهٔ بسیج و دیگر نیروهای امنیتی، ایران را به 
  نخواهد بود. ریپذامکانمردم  متکی بر ارادهٔ  یحاکمیت ماست که بدون تغییر حاکمیت کنونی و استقرار

پای فشرده است باور همواره بر این  ،مردم ما در شهرهای مختلف قهرمانانهٔ  مبارزهٔ  در کنارِ  و در روزهای اخیر ،ایران تودهٔ حزب 
دین، دموکراتیک و پایدار بنیا یتغییرات وجود آوردنبه منظوربهو آماده کردن شرایط  ینینشعقببهبرای وادار کردن استبداد  :که

تا جوانان و دانشجویان و زنان مبارز و  گرفته عمل همه قشرهای اجتماعی، از کارگران و زحمتکشان اتحادِ  ن،مادر میهن
روشن و دموکراتیک  یجایگزین دارد. بدون داشتن و ارائهٔ  سازنقشی سرنوشت کشور خواهیآزادنیروهای مترقی و  همچنین همهٔ 



 یهاخواست پیرامون یحداقل ایقشرها و نیروهای جامعه را زیر برنامه همهٔ  توانینم ،حاکمیت استبدادی کنونی برابردر 
دشوار  حیات حکومت دیکتاتوری در ایران را و ادامهٔ مبارزه کشاند  آزادی، عدالت اجتماعی، نان، کار و مسکن، به صحنهٔ 

  .ساخت

  گرامی! هنانیمهم

گزمگان رژیم اسیر  دستبهعقیدتی و انبوه مردم معترضی که در روزهای اخیر  -زندانیان سیاسی مبارزه برای آزادی همهٔ 
کشور است. نباید  خواهیآزادنیروهای مترقی و  همهٔ  هٔ وظیف جنبش اعتراضی و هٔ یفوظ نیتر یفور و  نیتر مهم ازجمله اندشده

انبوه مبارزانی  -است بوده با مخالفان شسنتی و معمول برخورد که شیوهٔ  گونههمان -اجازه داد رژیم بدون هراس از عواقب کار
 هایشیا رسانه ییقضامعتبر در محاکم و غیر هیپایب ییهااعتراففیزیکی و روانی به  ییهاشکنجهبا  را که به اسارت گرفته است

در  در محل استقرار خود امنیتی رژیم ماشین گرانبازجویان و شکنجه ،رسیده موثق یهاگزارشبر اساس  .کند وادار
به وکیل مدافع و مشاور  یرسدست گونهدستگیرشدگانی که هیچ کردن شکنجه فشار ووارد آوردن با  رژیم، یهااهچالیس

آزاد کردن مبارزان  هستند. هاتودهجنبش اعتراضی شدگان از سوی بازداشت ابراز ندامت یوساز یسنار در حال  ،حقوقی ندارند
خواهد بود.  شبرای رژیم و حامیان نسنگی یبرای جنبش مردمی و شکست گبزر  ایپیروزی ،دربند از چنگال مزدوران استبداد

 بندِ  اسیران در اسامی و محل بازداشت انتشار لیست تا برای میخواهیمایران و جهان  خواهیآزادنیروهای مترقی و  ما از همهٔ 
فشار  دادن به جهانی و ادامه ییکارزارهاانداختن  راهبهگیرند.  کاربه تمام توان خود را ناآن دوشرطیقفوری و بدون آزادی  و رژیم

 یروزهای در نگادستگیر شد  خواست آزادِی پافشاری بر رژیم و  یهازندان برابرو جمع شدن مردم در  یاعتراضنمایش و بر رژیم 
   برخوردار است. یاژهیواز اولویت  ،در گوشه و کنار کشور روشن است یاتوده اعتراض هایشرارهکه هنوز 

  ! رژیمدر بنِد   اسیرکارگران، زحمتکشان، جوانان، دانشجویان و زنان مبارِز  درود آتشین به همهٔ 

  زندانیان سیاسی! برای همهٔ  دوشرطیقو بدون  درنگبی آزادِی 

  حکومت دیکتاتوری حاکم! بر ضدپیروز باد مبارزٔه متحد مردم ایران 

  

  ایران تودهٔ مرکزی حزب  تهٔ یکم

  ۱۳۹۶ ماهید ۱۷

     

  

  


