فراخوان تظاهرات سراسری علیه کنفرانس امنیتی مونیخ

ما جمعی از کمونیستها ،انقالبیون و فعالین ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی و مخالفین سیاسی رژیم جمهوری
اسالمی در تبعید ،شما رفقا و یاران را فرامیخوانیم که به منظور حمایت از جنبش کارگران ،زحمتکشان ،زنان و خلقها
در پیوند با خیزش توده های تحت ستم و سرکوب شده ایران ،در روز شنبه  ۷۱فوریه  ۸۱۷۲در شهر مونیخ کنار
همدیگر راهپیمایی کنیم و حمایت خود را از خیزش مردم ایران که از دی ماه گذشته در شهرهای مختلف به شکل های
مختلف فراگیر شده ،اعالم کنیم :
هرسال از  ۷۱تا  ۷۱فوریه سردمداران دولتهای قدرتمند جهان برای مذاکره و عقد پیمانهای امنیتی  -سیاسی در مونیخ
جمع می شوند و علیه بشریت ،آزادی و برابری برنامه ریزی و تقسیم کار می کنند.
از خرید و فروش اسلحه و اطالعات و تکنولوژی های نوین امنیتی تا قرداد های امپریالیستی و نو استعماری برای تقسیم
مجدد جهان.
هییت دیپلماتیک رژیم جمهوری اسالمی نیز همه ساله در این کنفرانس در سطوح باال شرکت می کند  .تظاهراتی از
سوی طیف های مختلف نیروهیا چپ آلمان سازماندهی شده است .
https://www.facebook.com/antisiko/?ref=br_rs
بلوک مستقل تظاهرات ما با شعار ها و بیانیه های خود در کنار رفقای انترناسیونالیست آلمانی در تظاهرات حضور
خواهد داشت.
از همه یاران و رفقا دعوت می کنیم که به هم بپیوندیم و در این تظاهرات همزمان علیه رژیم جمهوری اسالمی،
مداخالت امپریالیستی ناتو و روسیه راهپیمایی کنیم و همبستگی و حمایت عملی خودمان را با خیزش توده ها در ایران و
مقاومت دیگر خلق های تحت ستم در خاورمیانه – افغانستان ،عراق ،سوریه ،روژاوا و فلسطین  -اعالم کنیم.
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