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  پری قدمی: فرستنده

٣١.٠١.١٠  

  ھمبستگی تظاھرات در
   لندن- ]دلو[ بھمن٢٢با مبارزات مردم ايران در روز 

  
واقعيت اينست که . ه و وارد مرحله نوينی شده استمبارزات قھرمانانه مردم با مرتجعين حاکم حدت بيشتری يافت

مردم در روز عاشورا، با مبارزات  خود، شمه ای از قدرت خود را به . صف ھا  روشنتر و روشنتر می شود
رژيم حاکم در برخورد به اين مبارزات با خشونت ھر چه تمامتر عمل کرده و ديوانه وار به . نمايش گذاردند

از طرف ديگر رھبران سبز به وحشت افتاده و از ترس قدرت .  و شکنجه مردم ادامه می دھدجنايات، کشتار، زندان
  .خود پناه برده اند" رھبر"مردم به دامان نظام و 

  
مردم ما مبارزات خود را برای در ھم کوبيدن کاخ ستمگران و برای گرفتن حقوق خود آغاز کرده اند و برای دور 

  . من  آماده می شوند بھ٢٢ديگری از مبارزه در روز 
 را در نيمه راه به سرقت برده  و با موافقت ۵٧ بھمن ٢٢مرتجعين اسالمی انقالب مردمی و ضد سلطنتی 

 به قدرت رسيدند، آنگاه دستاوردھای جنبش کش داری و غارت مردم زحمت حفظ نظام سرمايه برای  امپرياليستھا
رھبران سبز . اينک نيز دزدان انقالب در سر راه ايستاده اند. مردمی را يکی پس از ديگری مورد حمله قرار دادند

 و دستاوردھای آن نقش مھمی را بازی کردند بار ديگر در تالشند تا مبارزات مردم را ۵٧که در سرکوب انقالب 
ستم شکنجه، اعدام و سرکوب، نظام زن ستيز، نظام  دستمايه معامله گری خود با مرتجعين حاکم کنند و نظام زندان،

  . و در ھم کوبيدءاما اين تالشھا را بايد افشا. و استثمار را حفظ کنند
  

 بھمن و به ٢٢مان و به منظور دفاع و پشتيبانی از  مبارزات  مردم در  ما با الھام از مبارزات شجاعانه مردم
 ھمه مردم و از.  بھمن تظاھراتی را برگزار خواھيم کرد٢٢منظور افشای جنايات رژيم اسالمی ، در روز 

 اين کشور را ۀآزاديخواه می خواھيم تا به ما بپيوندند تا ھمراه ھم بتوانيم  پشتيبانی ھر چه بيشتر مردم مترقی و آزاد
  .ازجنبش مردم ايران جلب کنيم 
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