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  کاظمیعلی : فرستده

  

  ی مقابله با سرکوبگریبرا

  راني ای اسالمی جمھورميرژ

  !مي متحد شو
   

اد وکان،يدري حیل فرزاد کمانگر، ع،ی علم ھولنيري شیاسي ساني پنج تن از زنداناعدام د،یلي فرھ  اني اسالمی و مھ

شنبهيدرسحرگاه روز  ل  عکسک ا العم دیھ ارج از ای ج ه رانيدرا.   داشتی درپراني را در داخل و خ   از لحظ

بش اخ١٠ کشته شدگان حوادث یھا  خانوادهلهيوسه  بیئ و توده ی مبارزه واقعکي  ًااعالم خبر، فور ه  جن  و ري ماھ

ده وھر ساعت در حال گسترش است...  واني مادران داغدار، دانشجو،یاسي ساني زندانیھا خانواده  نيا. شروع ش

ه مي شدن شان رژري از ھمه گتياعتراضات و وحشت  سران حاکم د ک ار کردن وملي را تعطی روزآت۴ را ناچ  ی عم

فارتخانهکشنبهي  ازھمان روز انيرانيران جامعه ايدرخارج از ا. اعالم کند ل س ا  درمقاب ر  "ني طنمي رژیھ مرگ ب

ردددي بایاعدام و شکنجه ملغ" ، !" گردددي آزاد بایاسي سانيزندان"، " ی اسالمیجمھور ه !"  گ رد ک شھرھا را پرک

ردن آرمشهيھا و شکستن ش  محوطه سفارت خانهريدر چند نقطه تا تسخ اک ک ش  و پ ا و ن ا انهھ ی ھ  شي پمي از رژي

ه دارد و ھر روز یدرھمه شھرھا و کشورھا تظاھرات ھا و اعتراضات نيا. رفته است ان ادام ان ھمچن  مختلف جھ

  .ردي گی میشترياوج ب

ردم و ی ھمبستگی ھا و شوراھاتهي از طرف کمیشماري بی فراخوانھار،ي اخی اعتراض  به اعدام ھادر  بش م ا جن  ب

ا  وھمچنران،يکارگران ا ري  دني کانونھ ا،ي نگ ازمانھا و احزاب مترقروھ  داده ستي و کمونستيالي چپ، سوس،ی س

الني چنتيشده است و مردم را به محکوم رای اعم ردن ی و ب م اعدام و آزادو متوقف ک ودن حک و نم دانی لغ  اني زن

ان علیاسيس ارزه ش سترش مب رمامي رژهي و گ وریدار هي س المی جمھ دی اس ده ان اط  نيدرھم.  فراخوان  کي ارتب

ا ١٣٨٩ ]ثور[ ماهبھشتي ارد٢٣ درروز پنجشنبه یاعتصاب عموم  فراخوان داده شده است وازھمگان خواسته شده ت

ستگی درشھرھایعمومبا شرکت دراعتراضات واعتصاب ...« اد و ھمب اعی اعتراضی کردستان اتح  شي خوی اجتم

ذارشيرا به نما نبه مي شرکت کنیدراعتراضات جار . مي بگ نج ش . مي  شرکت کنبھشتي ارد٢٣ دراعتصاب روز پ

  ».اتحاد ما ضامن اقتدار ماست . مي بکشانیلي را به تعطی عمومتيفعال یھا وبازار ومحل ميدست ازکاربکش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ان آزادراني ای با جنبش کارگری ھمبستگینھادھا "ما  شور، خواھ وری در خارج ک دون قی ف امدي و ب  ی و شرط تم

انوادهشي خویدرد واعالم ھمیاتي جناني ضمن ابراز نفرت مان از چنگريما بار د. مي ھستیاسي سانيزندان ا و   با خ ھ

  ی مبارزات جارهي از کلتي حمای و درراستاري اخده اعدام شی زندان۵ ني اژهيو ٩ جان باختگان و بهيبازماندگان کل

  . مي داری اعالم می خود را از اعتصاب عمومتيحما

   

   بادزنده

  !یعموم اعتصاب

  !ی سراسری باد ھمبستگزنده

  ! گردددي آزاد بایاسي سیزندان

  !ی اسالمی جمھوری دارهي سرمامي باد رژنابود

  

  ١٣٨٩ ماه بھشتي ارد٢٢

  ٢٠١٠ ی ماه م١٢

   

   

  ١٢-٠۵-٢٠١٠ خارج از کشور -راني درای با جنبش کارگری ھمبستگینھادھا

  proletarianunite@gmail.com استراليا - كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايرانـ

      cdkargari@gmail.comژ    نرو– راني دفاع از کارگران اتهي کم-

    sstiran@yahoo.fr فرانسه  – راني با کارگران ایستيالي سوسی ھمبستگ-

   kanoonhf_2007@yahoo.de فرانکفورت و حومه – راني با کارگران ای کانون ھمبستگ-

   kanon.hannover@yahoo.de ھانوفر – راني ای با جنبش کارگری کانون ھمبستگ-

   isask@comhem.se و سوئد   راني کارگران ای ھمبستگتهي کم-

  kanounhambastegi@gmail.com گوتنبرگ   – راني با کارگران ای کانون ھمبستگ-

    ankjch@yahoo.co.uk  یسي جمال چراغ وی انجمن کارگر-

  iranwsn@fastmail.fm ی کارگری شبکه ھمبستگ-

  leftalliance@yahoo.com واشنگتن انيراني اتحاد چپ ا-

    toronto_committee@yahoo.ca تورنتو کانادا    – راني از کارگران اتي حماتهي کم-

 


