
 

 

  !هاي اخير آكسيون اعتراضي بر عليه اعدام
در ماه های اخير، رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی، زخم خورده از قيام عظيم توده های 
تحت ستم و در وحشت از خيزش دوباره آنها،  موجی از اعدامهای وحشيانه را در سراسر 

سطح وسيعی، کشور براه انداخته است تا به خيال خود فضای رعب و وحشت را، در 
  .برجامعه مستولی  کرده و تداوم نظام استثمارگرانه حاکم را هر چه بيشتر تضمين کند

مزدوران جمهوری اسالمی در ماه های اخير، چوبه های دار و شکنجه را با وسعتی هر 
فعالين سياسی مبارز، اقليتهای چه گسترده تر بر پا ساخته اند و تعداد بسياری از 

 را با وحشی گری تمام به چوبه ...وق خلقهای تحت ستم و مذهبی، فعالين حق
تنها در طول یکماه گذشته قریب به یکصد زندانی با عناوین . های دار سپرده اند

  . اعدام شده اند....و " قاچاقچی"،"اشرار"، "مفسد فی االرض" ،"محارب"

 های این سرکوب ددمنشانه ، با توافق و همدستی تمامی جناح ها و دار و دسته
 قدرتهای غارتگر امپریاليستی صورت می گيرد که در طول بيش مماشاتارتجاعی رژیم و 

 دهه حاکميت رژیم جمهوری اسالمی، مستقيم و غير مستقيم این حکومت ضد ٣از 
  .خلقی را در مقابل امواج مبارزات عادالنه مردم ما حمایت کرده اند

" جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"عار متحد و یکپارچه با ش
بر عليه موج اعدامهای ضد "زندانی سياسی به همت توده ها آزاد باید گردد"

  ! خلقی به پا خيزیم

بکوشيم تا با افشای هر چه بيشتر چهره جنایتکار رژیم جمهوری اسالمی،  صدای حق 
ر سراسر جهان رسانده و بر خواست قلبی طلبانه مردم ایران را به گوش افکار عمومی د

آنها برای نابودی این رژیم ارتجاعی  و نظام استثمارگرانه حاکم به مثابه عامل اصلی وجود 
  !شکنجه و زندان و اعدام در ایران تاکيد کنيم
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