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 ی آزادید فردايبه ام
  

  تھران وحومه با توجه به تحمل پنج سالی كارگرشركت واحد اتوبوس رانی رضا شھاب،یھموطنان وھمرزمان گرام

 سراسرفساد ۀئي دستگاه قضای گوناگون مبتال شده اما گزمه ھایھايماري به بی وروحی جسمیعلت شكنجه ھاه زندان ب

 خالف ی پزشكیحدود پنجاه روزقبل باتوجه به داشتن حق مرخص شان راي ای عراقیجاني الری صادق آملیبه سرپرست

ن عمل ضد يشان دراعتراض به اي ا.كنند یان احضارم به زندین المللين بي وحقوق بشروموازین اخالقي موازیتمام

 یه ھايك سومشغول تسوي ازیم آخونديكه رژ ئیكند اما ازآنجا ی بالفاصله اعالم اعتصاب غذامء، دستگاه قضایبشر

ارد يليباشد ھزاران م یم ھا مي وتحرین المللي بۀگرمورد ھجمي وازطرف دیابتي نیرجنگھايگردرگي دی وازسویداخل

س ئي محجوب رۀ خود دارد وبنا به گفتیردستي زی به ارگانھاین مقداردولت بدھكاري بودجه دارد وبه ھمیرتومان كس

ن يباشند درچن ی خود میايھزاركارگرمعترض به عدم پرداخت حقوق ومزا٢٠٠٠٠٠ش ازيانه بيون كارمجلس ساليكمس

 یم تجمع مي مختلف رژی وزارتھایان ھارومالباخته درمقابل ساختمياوضاع آشفته كه ھرروزاقشارفرودست وحقوق بگ

ه ي فقی ولیطورمشخص نشان ازشكستن تابوه دھند ب ی غلط سران حكومت میاست ھايه سي تند علیكنند وشعارھا

رگفتم اقشارمختلف جامعه درتھران ي اخۀن لحاظ ھمانگونه كه درمصاحبيدارد به ھم  منصوب تحت فرمان اویوارگانھا

 دست ی اعتصابیاسيان سيرزنداني وسایت ازرضا شھابيدوشنبه سوم مھرماه جھت حما حومه قراراست روزیوشھرھا

 برگزارشد ی كسانین تجمع باحضورتماميم بزنند خوشبختانه اي ساختمان وزارت كاررژیروه ك تجمع بزرگ روبيبه 

 سراسركشوربناحق یا وابستگان آنھا درزندانھايب شده بودند وي متحمل آسی ازحاكمان ظالم وغارتگرآخوندیكه به نوع

 بروند وبه اوقول بدھند یه بالفاصله به سراغ رضا شھابي فقی ولید كه گزمه ھاين امرمھم باعث گرديگرفتارند ا

ت ي تجمع وحمایعنيم ي كنیدگيت رسيم كرد به خواسته ھاي خواھی ما سعیان بدھيپا كه به اعتصاب غذا یدرصورت

  .ان بدھديخود پای صورت مشروط به اعتصاب غذاه  بیاقع شده ورضا شھابرگذارويثأمردم ت

 یه مي فقۀت مطلقيران مخالف حكومت والي نود درصد ملت ایافته اند كه باالي دریكه سران حكومت آخوند نيجه اينت

 كشورجھت یا استانھی الزم است درتمامیطين شرايباشند درچن ی مئیم قرون وسطاين رژي ایباشند وخواھان سرنگون

راقشارتحت ستم دفاع ي خود وساۀع شدي خود دست به اعتراض واعتصاب وتجمع بزنند وازحقوق ضایتحقق خواسته ھا

ران كه يرا ملت اي درقدرت اتحاد مردم نھفته است زیريي كنند بدون شك ھرتغینيم راواداربه عقب نشيكنند وسران رژ

 ی جھانۀيشمارشده اند بنا به مفاد اعالمي بی وعقب ماندگیال ومی جانی وھشت سال گذشته متحمل خسارتھای سیط
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 با تمدن وفرھنگ چون یرستم حاكمان اشغالگروستمگروغارتگرخودراآزاد كنند ودراصل ملتيحقوق بشرحق دارند ازز

 یھانه ي زمین برھه اززمان تمامياست رادارند ودراين درسيك حكومت مردمساالربدون دخالت دياقت داشتن يان ليرانيا

  .ن حكومت رادارنديوجود آوردن اه ب

  .ت بزرگ خواھند بودين موفقي اۀد واژيت كلي وعقالنی وخردمندیاتحاد وآگاھ

  .ديروزباشي متحد وپی آزادید فردايبه ام

  .یرکم عسبامھرغال

 

 


