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  اطالعيه مطبوعاتی کميته برگزاری آکسيونھای اعتراضی

   عليه جمھوری اسالمی در استکھلم
  

ه جئیگردھما سيونھای اعتراضی علي زاری آک ه برگ ل لمھوری اسالمی دراستکھ اعتراضی از طرف کميت ه دلي م ب

ا دولت سوئد، ساعت  نبه ۵ صبح روز ١٠ديدار پارلمانی مزدوران جمھوری اسالمی ب ده شده ۴ ش وامبر فراخوان  ن

ه ٣٠ و ٨بعد از کسب خبرازحضور مزدوران اسالمی در پارلمان سوئد در ساعت . بود ق مطبوعات  دقيق ، از طري

  .  و به اطالع عموم رسيدهر داده شديي تغ٨ به ساعت ئیگردھماو راديوھای محلی در استکھلم زمان 

نبه ۵روز  ا۴ ش تکھلم،  گردھم المی در اس وری اس ه جمھ ی علي سيونھای اعتراض زاری آک ه برگ وامبر کميت  ئی ن

ومی ازساعت  اتی خود را  طرح ٠٨.٠٠عم رد و شعارھای اعتراضی و مطالب زار ک ان سوئد برگ ل پارلم  در مقاب

  .نمود
  !رژيم تروريستی اسالمی ايرانمرگ بر 

  !سفارت، النه جاسوسی جمھوری اسالمی را ببنديد

  !مماشات دولت سوئد با ايران ممنوع

  !مزدوران ايرانی را اخراج کنيد

  !مزدوران پارلمانی ايران را اخراج کنيد

  !زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  !مرگ بر ديکتاتور

  !زنده باد آزادی

 .  ھمراھی کردندآناستقبال و با از اين حرکت نيز افراد و نيروھای ديگر 

ر وزارت امور خارجه و سپس  ان سوئد راھی دفت ه مباحث از پارلم رای ادام کميسيون مزدور جمھوری اسالمی ب

م . دفتر کميته آموزشی شدند جمعی از تظاھرکنندگان درمقابل وزارت امورخارجه ودفتر کميته آموزشی حضور به ھ

  . گری اين کميسيون و دولت سوئد پرداختندءبه اعتراضات خود ادامه دادند و به افشارسانده و 
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ه ١٠از ساعت   صبح به بعد سازمانھا و جريانات متفاوت ديگری با برگزاری تجمعات خود در مقابل پارلمان سوئد ب

د راض کردن وئد اعت ران و س انی اي زدوران پارلم دار م يعی از ايرا. دي ع وس ن روز جم ه در اي تکھلم ب يم اس ان مق ني

  . ھای اعتراضی پيوستند و از اين اعتراضات استقبال کردندئیتظاھراتھا و گردھما

اال لپس از علنی شدن خبر حضور مزدوران اسالمی در استکھ ان ساکن استکھلم ب م، موج اعتراضات در ميان ايراني

دار گرفته و فراخوان تجمعات اعتراضی باعث گرديد که چندی از احزاب و س ن دي ازمانھای سوئد نيز اعتراض به اي

دار از . پارلمانی کنند ن دي ه درخواست اي د ک دولت سوئد سعی نمود که اين ديدار را کم ارزش جلوه داده و اعالم نماي

  .    طرف مقامات ايرانی بارھا صورت گرفته و بعد از مدتھا انتظار، دولت سوئد جواب مثبت به اين ديدار داده است

ای کميته ب دگان در حرکتھ امی شرکت کنن شکر از تم رگزاری آکسيونھای اعتراضی عليه جمھوری اسالمی ضمن ت

ان ٠٨.٣٠ نوامبر ساعت ۵اعتراضی در استکھلم، روز جمعه  ل پارلم ه در مقاب د ک را ميخوان ار ديگر ف  ھمگان را ب

زدوران اسالمی درپارلم ه حضور م روز ب ه اعتراضات ام ا در ادام ده ت رد آم وئد گ ز س ا را ني ردای آنھ وئد ف ان س

  . ھمچنان امروزسياه کنيم
   ٠٨/٣٠ نوامبر ساعت ۵گردھمائی اعتراضی روز جمعه 

  در مقابل پارلمان سوئد
  ٢٠١٠ نوامبر ۴ - کميته برگزار آکسيونھای اعتراضی عليه جمھوری اسالمی در استکھم

 


