
   روزه2 ةفراخوان به تحصن افشاگران
  

با گذشت چند هفته از خيزش حق طلبانه توده های بجان آمده از مظالم رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی، 
بنا به گزارشات . سرکوب وحشيانه مبارزات توده ها توسط مزدوران رژيم با شدت تمام ادامه دارد

ر تن از جوانان وروشنفکران و مردم مبارز توسط منتشره، در جريان جنبش توده ای اخير، چند هزا
در مواجهه با . تعداد بسيار زيادی نيز ناپديد شده اند. حکومت دار و شکنجه دستگير و زندانی گرديده اند

اعتراض و درخواست خانواده های زندانيان بمنظور کسب خبر از فرزندانشان، مقامات رژيم جمهوری 
وب و ضرب و شتم خانواده ها و جلوگيری از هر گونه تجمع و اعتراض اسالمی با دنائت تمام، به سرک

مرتجعين سرکوبگر حاکم ،از هم اکنون با تبليغات مسموم و نسبت دادن خيزش . آنها مبادرت ورزيده اند
در صدد زمينه  چينی برای قتل عام و اعدام “  خارج از مرزها”و “ بيگانگان”های توده ای اخير به 

  .و  زهر چشم گرفتن از جنبش انقالبی کارگران و خلقهای بپاخاسته و  تحت ستم  ميباشنددستگير شدگان 
  

  !ايرانيان آزاده و مبارز
در چنين شرايطی، دفاع از جان دستگير شدگان اعتراضات اخير و افشای جنايات سبعانه رژيم جمهوری 

شان، زنان، جوانان و خلقهای اسالمی بر عليه توده ها و حمايت از مبارزات برحق کارگران و زحمتک
تحت ستم برای سرنگونی نظام استثمارگرانه  حاکم و رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی با تمام جناحها و 
دارودسته های ارتجاعی آن يک وظيفه مبرم مبارزاتی برای تمامی نيروهای انقالبی و انسانهای 

  . شرافتمند و آزاديخواه است
  

 روزه ای ،در پشتيبانی از مبارزات انقالبی توده های ٢در پاسخ به اين وظيفه انقالبی، تحصن افشاگرانه 
به اين وسيله . به پاخاسته و دفاع از جان زندانيان سياسی و دستگير شدگان اين مبارزه، سازمان يافته است

صن، صدای کارگران ، توده های از تمامی ايرانيان آزاده و مبارز می خواهيم که با شرکت در اين تح
زحمتکش، زنان، جوانان و خلقهای تحت ستم ايران را هر چه وسيعتر بگوش افکار عمومی رسانده و 

گرفته تا “ اصالح طلب”چهره رژيم ضد خلقی جمهوری اسالمی و تمام جناحهای ضد انقالبی آن از 
  .را هر چه بيشتر افشا سازند... و “ اصولگرا”
  

   ژوئيه ٩ بعدازظهر پنجشنبه ٧ت از ساع   :زمان
  ٢٠٠٩ ژوئيه ١١ بعد از ظهر شنبه ٢تا 

  
  روبروی ساختمان سابق بانک ملی ايران   : مکان

  “های ستريت کنزينگتون”واقع در 
 High Street Kensington :نزديکترين ايستگاه قطار

       
  

  : برگزار کنندگان
  نگلستان ضد امپرياليستی ايرانيان در ا–سازمان دمکراتيک 

 فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در لندن



 


