
 در حمایت از مبارزات مردم ایران عليه تظاهرات 

 !رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی در لندن
در یکسال گذشته ،جهانيان شاهد مبارزات عظيم مردم ایران از اقشار و طبقات مختلف 

حمایت بخصوص جوانان دختر و پسر عليه جمهوری اسالمی بودند و به طرق گوناگون از آن 
دریک سال گذشته رژیم درمانده جمهوری اسالمی که سرکوب با موجودیتش رقم . کردند

خورده است با تمام قوا نيرو های سرکوبش را به خيابانها گسيل کرد تا شاید با کشتار مردم، 
به زندان افکندن هزاران هزار نفر، با شکنجه و تجاوز و اعدام و اعمال سبعيت هر چه تمامتر 

اما مبارزات مردم برغم تمامی این جنایات ادامه یافته و رژیم . وم مبارزات مردمی بکاهداز تدا
از همين روست که تمامی سران حاکمين اسالمی یکی پس . را مورد حمله قرار داده است

از دیگری بر روی مردم شمشير می کشند و می خواهند با اعدام و کشتار مردم از 
تالش دارند در مقابله با » سبز«ز طرف دیگر رهبران مرتجع ا.سرنگونی خود جلوگيری کنند

رادیکال تر شدن مبارزات مردم ، تحقق برخی خواسته ها را در چارچوب همين نظام گندیده 
  . طرح کنند" راه حل"جمهوری اسالمی بعنوان 

ما به منظوردفاع و پشتيبانی ازمبارزات مردم درجهت سرنگونی تماميت رژیم جنایتکار 
ری اسالمی و در اعتراض به زندان و شکنجه و اعدام و برای دفاع از آزادی و برابری جمهو

) خرداد ٢٣برابر با (ماه ژوئن  ١٣انسانها وساختن جامعه ای بدون ستم و استثمار در روز 
از همه مردم آزادیخواه می . تظاهراتی را مقابل سفارت جمهوری اسالمی برگزار خواهيم کرد

بپيوندند تا همراه هم بتوانيم پشتيبانی هر چه بيشترمردم مترقی و آزاده  خواهيم تا به ما
  . این کشور را از جنبش عادالنه مردم ایران جلب کنيم
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