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 اطالعيه

مسؤول مرگ ھاله سحابی رژيم منفور و جنايتکار جمھوری 

  اسالميست
بی درمراسم خاکسپاری پدرش عزت هللا سحابی يکی از رھبران با خبر شديم صبح روز چھارشنبه خانم ھاله سحا

نھضت آزادی ايران در اثر ضرب و شتم نيروھای انتظامی و لباس شخصی ھای چاقوکش دچارسکته قلبی شده و 

وی در . ايران بود» مادران صلح«ھاله سحابی  يکی از فعاالن طيف اصالح طلب وعضو تشکل . درگذشته است

ھاله سحابی پس از مرگ .  دستگير شد و به دوسال زندان محکوم گرديد١٣٨٨خاباتی خرداد جريان کودتای انت

درھمين رابطه يکی  . پدرش موقتا  از زندان آزاد گرديد تا در مراسم تشيع جنازه  و خاکسپاری اوشرکت نمايد

موران لباس أ مۀ مداخلھاله سحابی پس از«نگارانی که در اين مراسم حضور داشته چنين بيان داشت   ازروزنامه

موران جنازه پدرش را با خود بردند دچار أشخصی و درحالی که فضای مراسم بسيارمتشنج بود و پس ازاينکه م

  ».حمله قلبی شد و به دنبال آن پس از اينکه به درمانگاه لواسان برده شد درگذشت

ش نمی تواند به خواستھای دمکراتيک و رژيم سرمايه داری و مافيائی جمھوری اسالمی از آنجا که بنا بر ماھيت

 گسترش اين مبارزات ھراسناک است به اين جھت تالش ۀحقوق عموم مردم و نيروھای سياسی پاسخ دھد و از دامن

کند تا با اعمال خشونت، با سرکوب و به زندان انداختن و شکنجه و قتل و  يا تعھدات سنگين مالی  مذبوحانه می

که ظلم و زور، تبعيضات، فساد، فقر و بی عدالتی و  ليکن تا زمانی. عمل آورده ممانعت بازآنھا از تداوم مبارزه 

 بروز و رشد اين جنبشھا و اعتراضات نيزاجتناب ناپذير ۀدرجامعه حاکم است زمين.... سرکوب و اختناق وبربريت 

ۀ ل ھاله سحابی و اعدامھای وحشيانقت.  قرون وسطائی را توان مقابله با آن نخواھد بودۀاست و رژيم  لرزان و پوسيد

ن و بگير وببندھای سياسی که درايران جريان دارد آخرين دست و پازدنھای رژيمی است که  دربحران عميق مخالفا

رژيمی که تحمل .  روشنی برای بقای خود نمی بيندۀسر می برد وھيچ آينده سياسی و اقتصادی و اجتماعی ب

و اصالح طلب را که درچھارچوب ھمين نظام خواھان تحقق مطالباتشان ھستند جريانات و شخصيتھای  ملی مذھبی 
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شدت می ھراسند، ندارد و اينگونه وحشيانه به سرکوب آنھا می پردازد به آخر خط رسيده و ه و از انقالب مردم ب

  .محکوم به فروپاشی است

سی و اجتماعی و احزاب وسنديکا ضمن دفاع  قاطع ازحقوق دمکراتيک و آزاديھای سيا)  توفان(حزب کارايران

ما . کند شدت آن را محکوم میه ول و مسبب مرگ ھاله سحابی می داند و بجمھوری اسالمی را مسؤرژيم ...و

ازھمه نيروھای مترقی و مردمی و سازمانھا و  تشکالت بين المللی مدافع حقوق بشر می خواھيم  به جمھوری 

  . و بربرمنشانه را محکوم نماينداسالمی اعتراض کنند واين عمل ضد انسانی

  !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جھموری اسالمی

  !زنده باد آزادی وسوسياليسم

  )توفان(حزب کارايران 
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