برای مقابله با سرکوبگری
رژیم جمهوری اسالمی ایران
متحد شویم!
اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی شیرین علم هولی ،فرزاد کمانگر ،علی حیدریان ،فرهاد وکیلی ،و مهدی اسالمیان
درسحرگاه روز یکشنبه عکسالعملهای جدی را در داخل و خارج از ایران درپی داشت .درایران از لحظه اعالم
خبر ،فورن یک مبارزه واقعی و توده ای بوسیله خانوادههای کشته شدگان حوادث  10ماهه جنبش اخیر و خانواده-
های زندانیان سیاسی ،مادران داغدار ،دانشجویان و ...شروع شده وهر ساعت در حال گسترش است .این اعتراضات
و وحشت سران حاکمیت از همه گیر شدن شان رژیم را ناچار کردند که  4روزآتی را تعطیل عمومی اعالم کند.
درخارج از ایران جامعه ایرانیان ازهمان روز یکشنبه درمقابل سفارتخانههای رژیم طنین "مرگ بر جمهوری
اسالمی" " ،زندانیان سیاسی آزاد باید گردد!" " ،اعدام و شکنجه ملغی باید گردد!" شهرها را پرکرد که در چند نقطه ات
رفت است  .این
تسخیر محوطه سفارت خانهها و شکستن شیشه و پاک کردن آرمها و نشانهها یی از رژیم پیش ه
تظاهرات ها و اعتراضات درهمه شهرها و کشورهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد و هر روز اوج بیشتری می
گیرد.
در اعتراض به اعدام های اخیر ،فراخوانهای بیشماری از طرف کمیته ها و شوراهای همبستگی با جنبش مردم و
کارگران ایران ،کانونها وهمچنین دیگر نیروها ،سازمانها و احزاب مترقی ،چپ ،سوسیالیست و کمونیست داده شده
است و مردم را به محکومیت چنین اعمالی و برای متوقف کردن و لغو نمودن حکم اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و
گسترش م بارزه شان علیه رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی فراخوانده اند .درهمین ارتباط یک اعتصاب عمومی
درروز پنجشنبه  23اردیبهشت ماه  1389فراخوان داده شده است وازهمگان خواسته شده تا «...با شرکت
دراعتراضات واعتصاب عمومی درشهرهای کردستان اتحاد و همبستگی اعتراضی اجتماعی خویش را به نمایش
بگذاریم  .دراعتراضات جاری شرکت کنیم دراعتصاب روز پنج شنبه  ۲۳اردیبهشت شرکت کنیم .دست ازکاربکشیم
وبازار ومحل فعالیت های عمومی را به تعطیلی بکشانیم  .اتحاد ما ضامن اقتدار ماست».
ما "نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج کشور ،خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی
زندانیان سیاسی هستیم .ما بار دیگر ضمن ابراز نفرت مان از چنین جنایاتی واعالم همدردی خویش با خانوادهها و
کلی جان باختگان و بویژه این  5زندانی اعدام شده اخیر و درراستای حمایت از کلیه مبارزات جاری
بازماندگان ه
حمایت خود را از اعتصاب عمومی اعالم می داریم.

زنده باد
اعتصاب عمومی!

زنده باد همبستگی سراسری!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی!
 22اردیبهشت ماه 1389
 12ماه می 2010
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