
 گان حمایت کنیم!از فراخون مادران جان باخت

 
 

با جرقه گرانی بنزین شروع شد اما با قاطعیت هر چه تمام تر کلیت نظام  ۹۸آبان ماه  اعتراضات

  .را هدف قرار دادحاکم و در راس آن حاکمان مرتجع رژیم جمهوری اسالمی  سرکوبگر

 

سرمایه  کلیت ساختار رژیم  ۹۶ماه  در ادامه خیزش دی ۹۸خیزش مردم در اعماق در آبان ماه سال 

جنایتی  آنهارا وحشت زده کرد و ارانش مدو سرد به لرزش شدید در آوردرا  داری جمهوری سالمی

جمهوری اسالمی کلیه نیروهای سرکوب گر و . ندافزود جنایت خود علیه بشریتدیگر را بر چهل سال 

در سراسر کشور و به خصوص  فرودستان اعتراضی تمام عیار علیه جنبشمزدوران خود را بطور 

 ۱۳و کودکانی در سنین   صدها زن ومرد بی دفاع بی رحمانهکشتار با  و به میدان آوردق محروم مناط

آزار خانواده  نفر واذیت و هزارانشکنجه و بازداشت  مجروح کردن صدها نفر دیگر،، سال ۱۸تا 

 خود بیافزاید.عمر ننگین  بهمدت زمانی دیگر  ه است، به گمان خود توانستهایشان

 

اکنون بیش از یک ماه از خیزش آبان ماه و اعتراضات سراسری می گذرد و جمهوری اسالمی با 

علیه کلیت حکومت ضد انسانی اش صدها بار و عمومی سرکوب خونبار معترضین به نفرت و انزجار 

 .  ه استبه نحو برگشت ناپذیری افزود

 

در طول چهل سال حاکمیت  تعدادی از مادران جان باختگان که فرزندانشان توسط ماه دی ۵روز 

 وگردیده  به عنوان روز ادای احترام به کشته شدگان آبان ماه اعالم جمهوری سالمی به قتل رسیده اند،
از مردم خواسته اند به هر طریقی می توانند در این روز جنایات رژیم جمهوری اسالمی را محکوم 

 کنند. 

 

مادران ساکت نمی نشینیم. ما مادران و خانواده های ما آمده است: "این مبارزین بیانیه  در بخشی از

سال فرزندانمان، جان خود را در راه آزادی و برقراری عدالت از دست داده  ۴۰داغدیده که در طی 

 ۲۶دی ماه ) ۵اند، از مردم شریف و آزاده ایران و جامعه بین المللی می خواهیم که روز 

رزندانمان، را روز بین المللی ادای احترام به قربانیان مصادف با چهلمین روز کشته شدن ف  دسامبر(

یم توانکرده و با برگزاری مراسم یادبود، یک دقیقه سکوت کنیم یا به هر طریق که می آبان ماه اعالم

  شته و این جنایات را محکوم کنیم."یاد عزیزان مان را گرامی دا

 

گان آبان ماه همدردی با خانواده های جان باختضمن  در حمایت از کارگران در ایرانبین المللی  اتحاد

به سهم خود تالش می کند که مجامع بین المللی مادران جان باختگان   فراخوان حمایت از و ۹۸

همبستگی با در محکومیت جنایات جمهوری اسالمی و را  جهانی مدنیمترقی و کارگری و تشکالت 

 . پیگیرتر نمایدهر چه مطلع تر و در ایران  جنبش نان، کار و آزادی 

 

 

 المللی در حمایت از کارگران در ایران اتحاد بین

 ۲۰۱۹دسامبر  ۲۰
http://etehadbinalmelali.com/ak 

info@workers-iran.org; 
www.workers-iran.org; 

https://twitter.com/IASWIinfo 
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