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RÖR INTE IRAN!
DEMONSTRERA
Lördag 17 mars 
Kl. 13.00
Norra Bantorget

USA hotar Iran. Bush har förstärkt truppnärvaron med stridsfartyg och mi-
litärbaser runt Iran och hotelser om en attack duggar tätt i pressen. Man 
försöker också beskylla Iran för inblandning i den irakiska motståndsrörel-
sens aktiviteter. USA:s hotelser äger rum i en situation där motståndet mot 
ockupationen av Irak och Afghanistan och Israels förtryck av palestinierna 
växer för var dag. Men Bush och hans närmaste backar inte frivilligt – man 
vill ha revansch.  
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BYGG UPP ETT MOTSTÅND!
Det är nu dags att agera och göra motstånd mot USA:s planer. Vi är 
för att med alla medel stödja de iranska arbetarna och ungdomarna i 
kampen för att störta den reaktionära mulladiktaturen. En imperialis-
tisk intervention kan dock bara tjäna till att ytterligare förslava landet, 
och försvåra all kamp för frihet i Mellanöstern. 

VAD KAN DU GÖRA?
Den 17 mars demonstrerar antikrigsrörelsen i hela världen. Så 
även i Stockholm. Hjälp till med mobiliseringen, få dina arbets-
kamrater, klasskamrater och bekanta att delta! Hjälp oss att spri-
da budskapet!
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