
  ي وحشيانه عدام هااتظاهرات ايستاده بر عليه موج 
  ! و در دفاع از جان زندانيان سياسيجمهوري اسالمي در ايران

  
 همزمــان بــا فرارســيدن بيــستمين ســالگرد قتــل عــام هــزاران تــن از در روزهــای اخيــر و

، ۶٧زنــدانيان سياســی قهرمــان توســط رژیــم ســرکوبگر جمهــوری اســالمی در ســال   
" اراذل و اوبــاش" تــن دیگــر را زیــر نــام فریبکارانــه ٢٩هــوری اســالمی مــزدوران رژیــم جم

همچنين حداقل  . در سياهچال اوین اعدام کردند    ... و" محارب"،  " قاچاقچی مواد مخدر  "
گرچـه سـرا ن   .  زن و یک مرد دیگر در انتظار اجرای حکم سنگـسار بـه سـر مـی برنـد               ٨

بزهکـاران و تبهکـاران     "فکار عمـومی    جنایتکار این رژیم می کوشند اعدام شدگان را در ا         
 سال حاکميت سياه این رژیم به توده های         ٣٠جا بزنند، اما تجربه نزدیک به       " اجتماعی

ستمدیده وآگاه ما نشان داده که جمهوری اسالمی در جریان ایـن اعـدامها بـسياری از      
"  اجتمـاعی تبهکـاران "مخالفين و فعالين سياسی مبارز و انقالبی را نيز رذیالنه زیر نـام   

 در چـارچوب یـورش       اخيـر نيـز    اعدامهای وحـشيانه   . به جوخه های اعدام سپرده است     
در واکـنش بـه بحـران نظـام ضـد           سرکوبگرانه ای اتفاق می افتـد کـه مقامـات حکومـت             

ــوده هــا،     ــبش ت ــابی جن ــان،  خلقــی حــاکم و در هــراس از اوج ی ــارگران ، زن ــه ک ــر علي ب
  . های تحت ستم سازمان داده انددانشجویان، جوانان و خلق

  
فه تمامي افراد و نيروهاي انقالبي و آزاديخواه و دمكرات ايجاب مـي             يدر چنين شرايطي وظ   

كند كه با هر آنچه كه در توان دارند بر عليـه ايـن اعـدامها و جنايـات وحـشيانه جمهـوري                       
 ملتهـاي    و زنـان ،  سركوب كارگران و زحمتكشان و جوانان و دانشجويان       ،  اسالمي به پا خيزند   

ضـد مردمـي و      و اين رژيـم      نموده سياسي دفاع    از جان زندانيان   ،تحت ستم را محكوم كرده    
 به همين منظور از تمامي ايرانيان آزاده        . در افكار عمومي افشا سازند      هر چه بيشتر   را وابسته

انهاي  شماري از نيروها و سـازم      طو مبارز دعوت مي شود تا در تظاهرات ايستاده اي كه توس           
  . شركت كننده و انقالبي سازمان داده شدمترقي
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