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  ديدارپارلمانی مزدوران جمھوری اسالمی و دولت سوئد

  !محکوم است]سويدن[
انی ر دار ديپلماتيک پارلم رای دي دمزدوران جمھوری اسالمی ب سيون .اھی استکھلم ان ه کمي زدوران ک ن م دار اي  دي

ان ،نام دارد" آموزش و تحقيق" ه ھای آموزشی و وزارت امورخارجه سوئد در پارلم ا کميت  قرار است دردو روزب

رين شکلی . صورت گيرد ه وحشيانه ت اين ديدارديپلماتيک در شرايطی صورت ميگيرد که رژيم جمھوری اسالمی ب

  .ود مشغول استن خمخالفابه سرکوب 

ران رسميت  رای اکثريت شھروندان اي اق، ب ا کمک سرنيزه و چم اين رژيم منفور از روز اول به قدرت رسيدنش ب

  . نداشته و کارنامه ننگين اينان مملو از ستم و استثمار، فقر و بيکاری، زندان و شکنجه و کشتاربوده است

اعی، فعاالن، ، معلمازنان، جوانان، کودکان ، دانشجويانن کارگری،  زندانھای اين رژيم مملو از فعاالکماکان ن اجتم

ر و . است... ن افغان، اقليتھای مذھبی و قومی، ھمجنسگرايان و  حقوق بشری، مھاجراسياسی، ه در فق اکثريت جامع

  . سر ميبرنده بی امنيتی اقتصادی، سياسی و اجتماعی ب

بش مردمی . ی نماينده مردم ايران نيست و ھيچگاه برای اکثريت مردم ايران رسميت نداشته استجمھوری اسالم جن

ا  خواست ،ال برده ؤايران در اين يکسال گذشته، کل اين نظام را به زير س ا شعارھای مرگ ھ ات خود را ب و مطالب

  . بر ديکتاتور، زنده باد آزادی، به گوش جھانيان رسانده است

زا ه برگ دارھای اری کميت ن دي ردن اي وم ک من محک تکھلم ض المی در اس وری اس ه جمھ سيونھای اعتراضی علي ک

وئد، انی س وری اسالمی و احزاب پارلم زدوران جمھ وئديپلماتيک م ان جوابگ ا  خواھ دار ب ن دي ی دولت سوئد از اي

  . مزدوران جمھوری اسالمی ھستيم

ه ۴ شنبه ۵روزھای ھمگان را فرا ميخوانيم که در تظاھراتھای اعتراضی در  وامبر و جمع وامبر از ساعت ۵ ن  ن

  .  در مينت توريت در مقابل پارلمان سوئد شرکت نمايند١٠.٠٠

  !ديداروديپلماسی با ديکتاتورھا موقوف

  کميته برگزاری آکسيونھای اعتراضی عليه جمھوری اسالمی در استکھلم 
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