
  !هاي وحشيانه اخير به پا خيزيم بر عليه موج اعدام
 تن از اسرای زندانی را بدار ۵ اردیبهشت دژخيمان رژیم جمهوری اسالمی ایران ١٩سحرگاه یکشنبه 

شيرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حيدریان، فرهاد وکيلی و مهدی : زندانيان سياسی. آویختند
های قرون وسطایی، با اتهامات جعلی و ساختگی در ها شکنجه  اسالميان پس از تحمل سال
رژیم  ضد مردمی جمهوری اسالمی با اعدام مخالفين در بند، اوج زبونی . کشتارگاه اوین، اعدام شدند

 اعالم   نفر۵ اعدام این در پی. و هراس خود را از جنبش اعتراضی مردم ما به نمایش گذارده است
 نفر دیگر را به جرم قاچاق مواد مخدر ۶کشان جمهوری اسالمی  اردیبهشت نيز آدم١٨گردید که روز 

  . در زندان قزل حصار به دار آویختند

اعدام و کشتار زندانيان سياسی و مخالفين از بدو استيالی جمهوری اسالمی همزاد و بخشی از 
 کشتارهای. رویکرد تماميت این رژیم ضد مردمی نسبت به مخالفين سياسی و عقيدتی بوده است

 و موج سرکوب و اعدامی ۶٧، بویژه اعدام هزاران زندانی سياسی در سال ۶٠وسيع و وحشيانه دهه 
که این روزها توسط جمهوری اسالمی براه افتاده است بيانگر این واقعيت است که جمهوری 
اسالمی بدون زندان و شکنجه و اعدام بدون سرکوب مستمر و هار مبارزین و آزادیخواهان و 

از همين رو سرنگونی تماميت  . ا نمی تواند بر توده های به جان آمده و عاصی حکومت کندکمونيسته
رژیم جمهوری اسالمی حلقه مقدم هرگونه جنبش آزادیخواهانه  در جهت بر پایی دنيایی ست که در 

  . آن نشانی از سرکوب و تفتيش عقاید و زندان و زندانی سياسی و بساط دار و شکنجه نباشد

های وحشيانه اخير توسط جمهوری اسالمی، نيروهای مبارز و انقالبی  در اعتراض به موج اعدام
از . لندن سازمان داده انددو روز مختلف در تظاهرات و یک راهپيمایی اعتراضی و افشاگرانه را در 

ی، متحدانه  تمامی ایرانيان آزادیخواه و مبارز دعوت می کنيم که با شرکت در این تظاهرات و راهپيمای
چهره سياه رژیم جنایت پيشه جمهوری اسالمی در افکار عمومی را هر چه بيشتر افشا کرده و فریاد 

   .مقاومت زندانيان سياسی را به گوش جهانيان برسانند

 تظاهرات در مقابل سفارت جمهوري   بعد ازظهر،8 تا 6، ساعت 2010 مي 12هارشنبه چ
 PRINCES GATE LONDEN S.W.7 1PT 16        اسالمي در لندن

  Knightsbridge      :نزديكترين ايستگاه قطار 

  

 بعد 2ساعت  و "ترافلگار اسكوئر"تجمع درميدان ساعت يك بعد ازظهر،، 2010 مي 15شنبه  
  راهپيمايي به طرف سفارت جمهوري اسالميازظهر شروع 

  Charing Cross      :نزديكترين ايستگاه قطار

  بریتانيا-  حمایت از کارگران در ایراناتحاد بين المللی در -
 انجمن کارگری جمال چراغ ویسی -
  حکمتيست–حزب کمونيست کارگری  -
 انگلستان - )ایران افغانستانی( مارس ٨سازمان زنان  -
  لندن- راه کارگر - سازمان کارگران انقالبی ایران -
 شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران -
  لندن–ان  ایر خلقییفعالين چریکهای فدا -
 کميته جوانان انگلستان -
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