
  

  فراخوان به تظاهرات

  

  !شدگان وقایع اخير بشتابيم به نجات جان دستگير
  

) مقارن با تاسوعا و عاشورا( دی ماه ۶ و ۵بدنبال تظاهرات عظيم و قهرآميز توده ای روزهای 
که ناقوس مرگ  رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی با تمام جناح های ارتجاعی اش را هر چه 

ه سرکوب رژيم دار و شکنجه ديکتاتوری حاکم ، يورش گسترده بيشتر به صدا درآورد، دستگا
ن از جوانان و در طی اين تعرض سرکوبگرانه هزاران ت. ای را به توده های ستمديده  ترتيب داد

 در شهر های مختلف کشور دستگير و برای تحمل شکنجه های وحشيانه زنان و مردان شجاع
دستگاه سرکوب حکومت . وری اسالمی شدندروانه سياهچالهای جمه" ولی فقيه" دژخيمان

خواندن مردم به پاخاسته در صدد سازمان دادن موج نوینی از اعدامهای " مفسد"و " محارب"با 
در چنين شرایطی و در حالی که جان زندانيان سياسی . وحشيانه در سراسر ایران می باشد

ای مبارز و انقالبی ست و دستگير شدگان تظاهرات اخير در خطر است، وظيفه تمامی نيروه
که با هر آنچه که در توان دارند به مقابله با خواست و نقشه پليد رژیم جمهوری اسالمی برای 

 .اعدام اسرای جنبش انقالبی مردم ایران برخيزند اذيت و آزار و
  

در همين رابطه ، برای دفاع از جان دستگير شدگان خيزش توده ای اخير و افشای جنایات 
رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و پژواک هر چه رساتر صدای حق طلبانه توده های به 

ما از . پاخاسته درميان افکار عمومی ، تظاهرات افشاگرانه ای در لندن سازمان یافته است
روهای سياسی دعوت می کنيم که با شرکت در این حرکت اعتراضی تمامی آزادیخواهان وني

فریاد  ، به حمایت از زندانيان سياسی و دستگير شدگان خيزش توده ای اخير برخاسته و
جمهوری اسالمی با هر جناح و "شعار با  خشم و اعتراض  مردم ایران را هر چه وسيعتر

  .به گوش جهانيان برسانند "دسته نابود باید گردد
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