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  پری قدمی: فرستنده 

١٢.٠۵.١٠  

  

 ! اخير به پا خيزيمۀعليه موج اعدامھای وحشيان
دار ه  زندانی را ب تن از اسرای۵ دژخيمان رژيم جمھوری اسالمی ايران ]ثور[ ارديبھشت١٩سحرگاه يکشنبه 

 شيرين علم ھولی، فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرھاد وکيلی و مھدی اسالميان پس از: زندانيان سياسی. آويختند

رژيم  ضد . ی، با اتھامات جعلی و ساختگی در کشتارگاه اوين، اعدام شدندئتحمل سالھا شکنجه ھای قرون وسطا

ر بند، اوج زبونی و ھراس خود را از جنبش اعتراضی مردم ما به ن داجمھوری اسالمی با اعدام مخالفمردمی 

 ارديبھشت نيز آدمکشان جمھوری ١٨ نفر در پی آن اعالم گرديد که روز ۵اعدام اين .  نمايش گذارده است

  .  نفر ديگر را به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان قزل حصار به دار آويختند۶اسالمی 

اسی و مخالفين از بدو استيالی جمھوری اسالمی ھمزاد و بخشی از رويکرد تماميت اعدام و کشتار زندانيان سي

ه ، ب۶٠ ۀکشتارھای وسيع و وحشيانه دھ. ن سياسی و عقيدتی بوده استارژيم ضد مردمی نسبت به مخالفاين 

المی  و موج سرکوب و اعدامی که اين روزھا توسط جمھوری اس۶٧ويژه اعدام ھزاران زندانی سياسی در سال 

ام بدون سرکوب راه افتاده است بيانگر اين واقعيت است که جمھوری اسالمی بدون زندان و شکنجه و اعده ب

از . ن و آزاديخواھان و کمونيستھا نمی تواند بر توده ھای به جان آمده و عاصی حکومت کندامستمر و ھار مبارز

ی ئبر پاھرگونه جنبش آزاديخواھانه  در جھت ھمين رو سرنگونی تماميت  رژيم جمھوری اسالمی حلقه مقدم 

  . ی ست که در آن نشانی از سرکوب و تفتيش عقايد و زندان و زندانی سياسی و بساط دار و شکنجه نباشدئدنيا

 اخير توسط جمھوری اسالمی، نيروھای مبارز و انقالبی تظاھرات و يک ۀدر اعتراض به موج اعدامھای وحشيان

از تمامی ايرانيان آزاديخواه و مبارز دعوت می . گرانه را در لندن سازمان داده اندءفشای اعتراضی و ائراھپيما

در را ی، متحدانه  چھره سياه رژيم جنايت پيشه جمھوری اسالمی ئا شرکت در اين تظاھرات و راھپيماکنيم که ب

   .جھانيان برسانند کرده و فرياد مقاومت زندانيان سياسی را به گوش ءافکار عمومی ھر چه بيشتر افشا

   بعد ازظھر،  تظاھرات در مقابل سفارت جمھوری اسالمی در لندن ٨ تا ۶، ساعت ٢٠١٠ می ١٢چھارشنبه 
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 Knightsbridge      :نزديکترين ايستگاه قطار 
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 بعد ازظھر شروع ٢ و ساعت "ترافلگار اسکوئر"، ساعت يک بعد ازظھر،تجمع درميدان ٢٠١٠ می ١۵شنبه  

  راھپيمايی به طرف سفارت جمھوری اسالمی

  Charing Cross      :نزديکترين ايستگاه قطار

   بريتانيا-اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران -

 انجمن کارگری جمال چراغ ويسی -

  حکمتيست–حزب کمونيست کارگری  -

 انگلستان-)افغانستانو ايران ( مارس ٨ان زنان سازم -

  لندن-راه کارگر-سازمان کارگران انقالبی ايران -

 شورای ھمبستگی با مبارزات مردم ايران -

  لندن - فعالين چريکھای فدايی خلق -

 کميته جوانان انگلستان -

 ٢٠١٠ ]ثور[ ارديبھشت٢٠

 

 


