فراخوان تظاهرات:
در حمایت از مبارزات تودهها و اعتراض به جنایات جمهوری اسالمی

ایرانیان آزادیخواه و مبارز
رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی که در خالل بیش از ۴۰سال حکومت ننگین خویش دستاوردی جز جنگ ،مرگ ،شکنجه،
زندان ،اختناق ،گرسنگی ،بیکاری و اعتیاد برای تودههای ما نداشته است  ،در مواجهه با خیزش بزرگ تودههای ما در
آبانماه  ،بار دیگر نشان داد که جز با زبان زور با مردم سخن نمیگوید .جنایتکاران حاکم ،خیزش مردم را وحشیانه
سرکوب نمودند تا چند صباحی دیگر به حیات ننگین خود تداوم بخشند .دیکتاتوری حاکم با به خاک و خون کشاندن بیش
از  ۰۰۰۰نفر و دستگیر کردن بیش از  ۰۰۰۰۰تن و روانه کردن آنان به سیاهچالهای جهنمی خویش و سر به نیست
کردن بسیاری از آنان تا امروز ،در پی آن است که نشان دهد نمیخواهد صدای انقالب تودهها را بشنود .این رژیم در
عمل نشان داده که جز اعمال جنایت و دروغپردازی در تمام عرصههای کار و حیات مردم چیزی در چنته ندارد .برای نمونه
شلیک موشک به یک هواپیمای مسافربری اوکراینی و سرنگون کردن آن که به کشتهشدن  ۰۷۱نفر منجر شد و
دروغگویی های بیشرمانه پس از آن را باید در زمره سرشت ذاتی این سگان زنجیری سرمایه جهانی به شمار آورد.
در اعتراض به جنایات جمهوری اسالمی و در همراهی با تودههای تحت ستم ایران در تظاهراتی که در ساعت  ۲بعد از
ظهر روز شنبه  ۲۲دیماه ( ۰۲ژانویه) در کنار سفارت ننگین جمهوری اسالمی در استکهلم برگزار خواهد شد  ،شرکت
کرده و از همه نیروهای مبارز و آزادیخواه دعوت میکنیم تا در کنار ما در این حرکت اعتراضی شرکت نموده و صدای مردم
مبارزمان را فریاد زنند.
جمهوری اسالمی ،با هر جناح و دسته ،نابود باید گردد!
نابود باد امپریالیسم و سگهای زنجیریش!
زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!
سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در استکهلم  -سوئد
پنجشنبه  ۲۱دیماه  ۰۱( ۰۹۳۲ژانویه )۲۰۲۰

