
 

  آكسيون اعتراضي در حمايت از جنبش توده هاي به پاخاسته

  !عليه رژيم جمهوري اسالمي 
بدنبال ماه ها سرکوب وحشيانه و موج اعدامهای سبعانه ای که رژیم 
ضدخلقی جمهوری اسالمی برای خفه کردن صدای اعتراض مردم به 

هر بزرگ پاخاسته ما براه انداخت، در روزهای اخير بار دیگر تهران و چند ش
بهمن و  ٢۵در تاریخ . دیگر صحنه خيزش دالورانه توده ها بر عليه حکومت بود
ده ها هزار تن از .... اول اسفند، در تهران، اصفهان، رشت، مریوان، مهاباد و 

مرگ بر "، "مرگ بر خامنه ای"مردم بجان آمده بار دیگر با سردادن شعارهای 
، زندانی سياسی "رادرم کشتمی کشم، می کشم، آن که ب" ، "دیکتاتور

خواست قلبی خویش یعنی ... و " مرگ بر اصل والیت فقيه"، "زاد باید گرددآ
در جریان سرکوب . سرنگونی کليت رژیم جمهوری اسالمی را فریاد زدند

تن کشته و شمار زیادی  ٣ددمنشانه اعتراضات مردم در این دو روز حداقل 
سياهچالهای حکومت منتقل شده تن دستگير و به  ١۵٠٠مجروح و بيش از 

  .اند

تحوالت روزهای اخير بار دیگر وظيفه عاجل تمامی نيروهای آزادیخواه و 
انقالبی، یعنی حمایت از جنبش آزادیبخش و خواست توده های تحت ستم 

زادی و رهایی را آبرای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و رسيدن به 
  .کند میبرجسته 

جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته نابود "شعار با تمام قوا بکوشيم با 
از جنبش کارگران و توده های به پاخاسته حمایت بعمل آورده، " باید گردد

چهره جنایتکار رژیم جمهوری اسالمی و تمام دار و دسته های درونی و 
حاميان امپریاليست آنها را افشا کرده و صدای حق طلبانه مردم ایران را هر 

  .ه گوش افکار عمومی در خارج کشور برسانيمچه وسيعتر ب
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  مكان مقابل ساختمان بانك ملي جمهوري اسالمي 
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   فعالين چريكهاي فدايي خلق ايران در لندن
   ٢٠١١اول مارچ 


