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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  پری قدمی: فرستنده

٠٣.١١.٠٩  

  
  کسيون در حمايت از مبارزات مردما

  و
   لندن-برای آزادی زندانيان سياسی 

  
  

، نشانه تيره روزی رژيم وسط قداره بندان جمھور اسالمیتو اعدام ، تجاوز ، زندان و شکنجه ايجاد ترور و وحشت 

نشانه درماندگی فرومايگان اسالمی است که آوای .  عقب برگردانده محتضری است که ميکوشد تا بلکه زمان را ب

ند راه انداخته اه پاخيزی توده ھا رساتر از ھر زمان در گوششان طنين انداخته و تالشھای مذبوحانه ای را به سھمناک ب

  .  شان را حفظ کنندۀرشکستوردم ما، خود و نظام و ايدئولوژی تا شايد اينبار ھم بتوانند در مقابل غرش تندر آسای م

. رژيم جمھوری اسالمی از ھمان روزھای اول موجوديتش نشان داده که ھويتش با سرکوب دائمی مردم تعريف می شود

  .سرکوب، بخش جدايی ناپذير اين نظام بوده و ھست

نيروھای سرکوبگر رژيم  ده اند که  در مقابل ھيبت ظاھری  شان در مبارزات اخير  نشان داۀبا عزم و ارادردم ما م

  . ادامه خواھند داددر جھت سرنگونی رژيم  و به مبارزات خود مرعوب نشده صل و درمانده جمھوری اسالمی أمست

طی يک ماه گذشته . جاعی جمھوری اسالمی می گذرديم ارتی مردم عليه رژئاز مبارزات گسترده و توده پنج ماه 

تمامی ترفندھای رژيم در . دانشگاه ھای سراسر کشور به مرکز مبارزات ضد رژيم جمھوری اسالمی مبدل شده است

با مرتجعين حاکم  در جنگ و مصافی بزرگ قرار گرفته مردم به اشکال مختلف . کنترل دانشگاھھا شکست خورده است

کار گرفته است تا ه  ب اسالمی ماشين سرکوب خود را ديوانه وارجمھوری.  اند که سرنوشت آن ھمچنان تعيين نشده است

زرگ اما در اين مصاف ب. خيال خام خود جلو رشد مبارزات مردم را بگيرده بکنترل ھمه جانبه را به خود باز گرداند و 

تنھا مبارزات و حمايت ھمه جانبه از اين مبارزات است، که می تواند مانع کمر راست کردن دوباره جمھوری اسالمی 

  .زخم خورده شود

  

  !زنان و مردان آزاديخواه
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پيونديد تا حمايت خود را از ميليون ھا زن و مردی که برای رھائی خود عليه رژيم به صف ما ب

  .اسالمی مبارزه می کنند، اعالم کنيمارتجاعی و پوسيده جمھوری 

تا ھمراھی خود را با ميليونھا زنی که عليه آپارتايد جنسی و برای رھائی خود در صف مقدم مبارزه 

 .عليه رژيم زن ستيز قرار گرفته اند، نشان دھيم

،  برای آزادی ھزاران زندانی سياسی که در سياھچالھای قرون وسطائی ارتجاع اسالمی قرار دارندو

  .مبارزه کنيم

  

  )٢٠٠٩ ژوئن ٢۴از (١۶ تا ١٣ھر شنبه از ساعت  :زمان 

  ميدان ترافالگار روبروی نشنال گالری: مکان 
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