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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١۵ نومبر ١٠
  

 فراخوان به تظاھرات
  !در فرانسه" قھرمان اعدام"عليه حضور حسن روحانی، جالد جمھوری اسالمی و 

 

 -  

  

  !نيروھای مترقی و مبارز! مردم آزاديخواه

را " قھرمان اعدام"يس جمھور جنايتکار جمھوری اسالمی که لقب ننگين ئروحانی، ر دولت فرانسه، حسن به دعوت

اين سفر در چارچوب ديپلماسی . به اين کشور سفر  می کند" گسترش مناسبات دوجانبه"با خود حمل می کند، برای 

 بيشتر به نفع قدرتھای امپرياليستی  اقتصادی ھر چهۀو به منظور عقد قراردادھای غارتگران" یئتوافق ھسته "

 حاکم در اتحاديه اروپا از ھم اکنون موج تازه ای از تبليغات فريبکارانه ۀبلندگوھای تبليغاتی طبق. صورت می گيرد

يس جمھور جالد آن به راه ئھيت ضد مردمی اين رژيم و ردر حمايت از جمھوری اسالمی را با ھدف پوشاندن ما

  !انداخته اند

انسه در شرايطی ميزبان روحانی تبھکار است که رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی با استثمار و غارت دولت فر

ن کارگری، زنان و  کارگران و توده ھای تحت ستم کشيده، زندانھا را از فعاالۀ مردم ما، تسمه از گردۀوحشيان

برافراشتن چوبه ھای دار و شکنجه در سراسر کشور ن سياسی و مدنی ملی انباشته ساخته و با جوانان مبارز، فعاال

  !ن را به ثبت رسانده استارکورد جديدی از ترور، اعدام و کشتار مخالف

  !ھم وطنان مبارز

  :در اعتراض به بيش از سه دھه جنايات سيستماتيک اين رژيم سرکوبگر، با شعار

  !"باد انقالبزنده "و !" جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد گردد"
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 به صف تظاھرات عليه حضور روحانی در فرانسه بپيونديم؛ از مبارزات کارگران، زنان، جوانان و روشنفکران 

ھمچنين سياستھای ضد مردمی قدرتھای امپرياليستی در . برای نان و آزادی و نابودی ھر گونه ظلم و ستم دفاع کنيم

  !   نمائيمءمی را در افکار عمومی افشاحمايت از رژيم ضدخلقی و جنايتکار جمھوری اسال

  ٢٠١۵مبر  نو١۵ روز يکشنبه ١۵ تا ١٣ساعت  : زمان

 Republiqueپاريس، ميدان : مکان

  ی خلق ايران در اروپائن چريکھای فدافعاال

  ٢٠١۵مبر  نو٨

 

  

  

  


