فراخوان
در اعتراض به حضور حسن روحانی نماینده رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی
در نیویورک  ،به دفاع از مبارزات توده های در بند ایران،
به آکسیون اعتراضی ما در مقابل دفتر سازمان ملل بپیوندید!
در روز سه شنبه  ۴۲سپتامبر  ، ۴۱۰۲حسن روحانی رئیس جمهور جنایتکار رژیم جمهوری اسالمی ،
جهت شرکت در اجالس عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر می کند .سفر روحانی در شرایطی
صورت میگیرد که جامعه ایران با بحران های عمیق اقتصادی روبروست .بحران هائی که نتیجه ۲۱
سال حاکمیت رژیم وابسته به امپریالیسمی می باشند که هیچگاه در طول حیات ننگین خویش
نتوانسته است کوچکترین نیازها و خواسته های مردم ایران را تامین کند و امروز بیش از هر زمان
دیگری با پیروی از سیاست های تحمیل ریاضت کشی و جنگ طلبانه سرمایه داری جهان  ،اکثریت
مردم ایران را در چنگال فقر  ،محرومیت و فالکت گرفتار نموده است.
روحانی جهت بزک کردن چهره خونین رژیم متبوعش به سازمان ملل می آید تا حمایت امپریالیست
ها از حاکمیت ننگین جمهوری اسالمی را تداوم بخشد ،تا نشان دهد که علیرغم تمامی مبارزات
کارگران و زحمتکشان ایران علیه استثمار بیرحمانه  ،علیرغم مبارزات جسورانه زنان ایران علیه تبعیض
و نابرابری و ستم جنسی  ،علیرغم مبارزات خلق های تحت ستم برای تحقق آزادی و حقوق انسانی
خویش  ،جمهوری اسالمی با سرکوب سیستماتیک و زندان و کشتار مبارزین و برپا کردن چوبه های
دار و شکنجه توانسته به وظیفه خود که همانا سرکوب جنبش انقالبی و خیزش گرسنگان است،
جامه عمل بپوشاند و نشان دهد که رژیم جمهوری اسالمی هنوز قادر به حفظ نظام استثمارگرانه
حاکم و تامین منافع امپریالیست ها می باشد.

ایرانیان مبارز و آزادیخواه!

در شرایطی که مردم کشورمان علیرغم همه سرکوب ها  ،در اعتراض به شرایط وحشتناک زندگی در
زیر سلطه رژیم جمهوری اسالمی لحظه ای دست از مبارزه بر نمی دارند و در شرایطی که رژیم
سرکوبگر جمهوری اسالمی هر ندای مخالفی را با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ میدهد  ،در
شرایطی که هزاران هزار کارگر و کشاورز و دانشجو توسط پاسداران شب پرست مورد شکنجه و
بازجویی قرار گرفته و در سیاهچالها به سر می برند  ،وظیفه هر انسان آزادیخواهی است که با همه
توان افشاگر چهره کریه دیکتاتوری نظام موجود باشد و افکار عمومی جهان را نسبت به شرایط موجود
در ایران آگاه سازد .سکوت و بی اعتنایی نسبت به آنچه بر مردم ایران توسط این جانیان اعمال
میشود بر هیچ انسان آزاده ای جایز نیست  ،بیایید در کنار یکدیگر ،پژواک گر صدای مردم ایران
باشیم.

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آمریکا و کانادا
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