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  پری قدمی: فرستنده

٧.٠٧.٠٩  

فراخوان راھپيمايی در حمايت از خيزش مردم ايران عليه رژيم 
 !ارتجاعی جمھوری اسالمی

  
م عليه رژيم ارتجاعی جمھوری ای مرد گسترده و تودهخيزش نزديک به يک ماه از

مرتجعين . که خواب از چشم مرتجعين اسالمی روبوده است خيزشی . گذرد اسالمی می

برای مقابله با  شگر بسيجی و پاسداران ھای سرکوب حاکم با گسيل ارتش و نيروی

نتوانست در عزم مردم برای ادامه مبارزه عليه مرتجعين حاکم ھا   خيزش مليونی توده

  .جاد کندخللی اي

زنان در صف مقدم مبارزه قرار  جوانان به خصوص در اين مبارزات گسترده و خونين 

اند و با ھيچ  ديده شده زنانی که در مبارزات سی ساله خود عليه رژيم ضد زن آب. دارند

ھای مردم مصمم ھستند که  توده. اند ھای خود دست نکشيده گلوله و ارعابی از خواسته

ھای اخير جان خود را از  ھا ندای آزادی ديگر را که در خيزش انتقام خون ندا و صد

  . بگيرند،دست دادند

  !خواه زنان و مردان آزادی

ی خود عليه ھا زن و مردی که برای رھائ ليونا بپيونديد تا حمايت خود را از مبه صف م

  .کنند، اعالم کنيم ھوری اسالمی مبارزه میرژيم ارتجاعی و پوسيده جم

  
  

   بعدازظھر۴ ساعت ٢٠٠٩ جوالی ١٢: زمان
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به ) روبری نشنال گالری(پيمايی ميدان ترافال گار  شروع راه:مکان

  طرف سفارت جمھوری اسالمی

Trafalgar Square 
  

  نداترين ايستگاه آندرگر نزديک

Charing Cross 
  

  

  

 انگلستان  ـ )افغانستانـ  ايران(سازمان زنان ھشت مارسـ 

 ھا و مبارزات مردم ايران  ـ شورای ھمبستگی با جنبش

  ـ اتحاد بين المللی در دفاع از کاگران ايران 

  )اقليت(ـ جمعی از فعالين فداييان خلق 

  ـ انگلستان ) راه کارگر(ـ سازمان کارگران انقالبی ايران 
 

  


