
  جنبش آبانماه ادامه دارد

افزایش ناگهانی بهای بنزین صورت  به بهانهاعتراضات حق طلبانه و گسترده مردم ایران که 

حضور اقشار فقير و محروم جامعه در تجمعات . گرفت به یک خيزش بزرگ سياسی تبدیل شد

شهر ایران آنچنان وحشتی در دل سردمداران و  500و کنش های اعتراضی در بيش از 

مزدوران جمهوری اسالمی ایجاد کرد که خامنه ای بعنوان فرمانده کل قوا و ولی فقيه به 

معترض در خيابان ها و اشرار خواندن مردم ميدان آمد و با حمایت از افزایش بهای بنزین، 

  .خشن اعتراضات را صادر کردفرمان سرکوب 

بدنبال این فرمان نوعی حکومت نظامی اعالم نشده در سراسر شهرهای معترض برقرار شد 

و حکومت عالوه بر قطع کامل اینترنت ، کليه نيروهای سرکوب خود اعم از نيروی انتظامی، 

. لباس شخصی ها، بسيج، گارد ویژه و سپاه پاسداران و ارتش را به ميدان نبرد گسيل داشت

مردم بی سالح ، صدها تن از آزادیخواهان را به خاک و خون کشيدند و  با شليک مستقيم به

  . هزار تن را دستگير کردند 10هزاران تن مجروح و بيش از 

اما هنوز نيروهای . اینک مقامات جمهوری اسالمی ادعا می کنند که غائله تمام شده است

ر و تلفن ها به اینترنت امنيتی بسياری در شهرهای مختلف حضور دارند و برخی از نقاط کشو

خودشان هم ميدانند که با سرکوب وحشيانه و بيرحمانه معترضين، خيزش ها . وصل نشده اند

برای مدتی عقب نشينی می کنند ولی باردیگر سازمان یافته تر و نيرو مند تر از گذشته 

يستم تجدید دوباره سسال پيش،  40با بازگشت به بهمين دليل خامنه ای . سرباز می کنند

  .در خيابان ها مستقر شده بودند را توصيه کرد 57کميته های انقالب که در اوائل شورش 

از همه سازمانهای سياسی و حقوق در این لحظات تاریخی و سرنوشت ساز جنبش فرکيانی 

برای ،  با یکدیگرنمایدبا همکاری و هماهنگی هرچه بيشتربشری ایراندوست درخواست می 

گراميداشت خون آزادیخواهانی که خيابان ها را رنگين کردند و آزادی معترضين پاسداشت و 

با برپایی تظاهرات و شيوه های دیگر روشنگری، مجامع بين المللی و دولت ها ،بازداشت شده

را به افزایش فشار دیپلماتيک و سياسی برای متوقف کردن سرکوب مبارزات مردم و در 

  .همبستگی با آنان گام بردارند
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