
  فراخوان بھ آکسیون اعتراضی 
   در حمایت از مبارزات مردم ایران

   بروکسل 

 میلیونی مردم؛ کھ اینروزھا در ایران شاھدش طغیان 

ھستیم نشان از آن دارد کھ دامنھ تجاوز بھ حقوق شھروندان ایرانی، اینبار 
تا . در قالب انتصابات و با روشی کامال ضد دمکراتیک رقم زده شده است

ھ و صدھا نفر زخمی و ھزاران نفر از جوانان مورد کنون تعدادی کشت
در این . توھین واذیت و آزار و دستگیری و شکنجھ قرار گرفتھ اند

 تحت قیمومیت کامل رھبری نظام و کنترل شدید -انتصابات تنھا خودی ھا 
در نظام والیت فقیھ، .  بھ رقابت با یکدیگر پرداختند- شورای نگھبان 

 .ی مورد قبول است کھ تناسب مورد نظر را برھم نزندآرای عمومی مردم تا حد
مردمی کھ یا بھ باور خود و یا تحت تاثیر . ندتوده ھای میلیونی مردم ھست در نگاه نخست؛ بازنده واقعی این انتخابات

 اپوزیسیون، با حضورشان در صحنھ انتخابات بھ سود این و یا آن چھره اصالح طلب یا اصولگرا، بھ ایجاد  برخی نیروھای
الم اع. شودمی  منجر بدتر توھمی کھ بھ انتخاب بد میان بد و. تغییراتی از سوی کاندیداھا و بھ نفع مردم توھم داشتند

ابل تصو ر بود اما اد اگر چھ برای این توده ھا و نیروھای اپوزیسیون حامی اصالحات از درون غیر قپیروزی احمدی نژ
یداھای اصالح طلبان روشن بود کھ بدون حمایت ولی فقیھ شانسی برای پیروزی در این انتخابات نخواھند برای خود کاند

کارنامھ عملکرد او در . کرد کھ در دھھ شصت کرده بود شد کاری را می داشت ھر چند اگر ھمین موسوی ھم انتخاب می
اما از دیگر سو؛ دعواھای درونی ھیات حاکمھ .  استاد از نظر ماھیتیاز نداشتن تفاوت کیفی با احمدی نژدھھ شصت نشان 

اسالمی و تصفیھ ھای درونی منجر بھ اسلحھ کشیدن بروی مردم عاصی شد و این خشم توده ھا را صدچندان کرد و توھم 
   . کاھش دادرا آنھا 

رفتند بلکھ ی سال حا کمیت جمھوری اسالمی نھ تنھا درس نگدر این میان نیروھای فرصت طلب اپوزیسیون از تجربھ س
 نشوند بساط حمایت از درماندهآنھا اکنون برای اینکھ بیشتر از این . ابات پرداختندانتصبھ تشویق مردم برای شرکت در این 

 .  انداه بردهرای مردم کھ دزدیده شده را پھن کرده اند و بھ دولتھای سرمایھ داری و اربابان سی سالھ رژیم ایران پن
 خیابانی حاضرند و توسط  آمده کھ در روزھای اخیر در اعتراضاتمیدانمیلیونھا جوان بھ خشم ما ضمن دفاع از 
بش ھای دمکراتیک؛ مستقل زنان، دانشجویان، کارگران و ھمھ از جنو سرکوب شده اند، یم دستگیر عوامل و نیروھای رژ

 و در این راه دفاع و حمایت قاطع می کنیمایستاده اند، و در مقابل آنھا مردمی کھ خارج از رقابتھای دو جناح حکومتی 
 . نیروھای آزادیخواه و مترقی را دعوت بھ ھمراھی و ھمکاری می کنیمتمامی 

 ،مبارزه می کنندو جناح حکومتی و مترقی کھ برای صدای دیگری غیر از د ای دموکراتبدینوسیلھ از تمامی نیروھ
 ایران انجام می برابر سفارت رژیم در 16 - 14  از ساعت27-06-2009 در روز شنبھکسیونی کھ دعوت می کنیم در آ

  . گیرد، شرکت کنند
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ambassade de la République Islamique d'Iran. 

15, Avenue Franklin Roosevelt. 
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