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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٨

 دعوت عمومی
  برای شرکت در تظاھرات اعتراضی عليه جمھوری اسالمی ايران

 باختن شاھرخ زمانی در زندان به مناسبت جان

  
  ١۴سپتمبر، ساعت  ١٩شنبه  :زمان

  مقابل سفارت جمھوری اسالمی ايران: محل

  

دور  ،٢٠١۵مبر  سپت١۶عصر  ن سياسی، اجتماعی و فرھنگی،فعاال و ھا و احزاب سياسی، نھادھاسازمان ھا، ما رسانه

باختن شاھرخ زمانی رھبر و فعال کارگری سرشناس که در زندان جمھوری ھم گرد آمديم تا به جان

ضمن محکوم کردن اين  نظر، تبادل دلی و پس از ھم ما در اين راستا،. باخته است، اعتراض کنيم جان ايران میاسال

بعدی را  اعتراضی ھایتا اين حرکت و حرکت ای انتخاب کنيم تصميم گرفتيم کميته  جمھوری اسالمی،ۀجنايت تاز

جمھوری اسالمی در  جاسوسی و تروريستی مرکز ابلبرگزاری تظاھرات در مق اولين اقدام جمعی ما، .دھی کند سازمان

   .است استکھلم

تر قرار داده  ھا را تحت فشار بيش و آن ن کارگری آغاز کردهجمھوری اسالمی، حرکت جديدی را عليه فعاال 

توانند در  کنند که می بينند و تصور می کش را می سران حکومت گسترش اعتراضات کارگران و مردم زحمت .است

تری بزنند تا مردم را مرعوب کنند و جلو گسترش اعتراضات  سر و صدا دست به جنايات بيش می و بیوتوافقات ات ۀساي

ھای  کلمه، آبستن تحوالت و اعتراضات و خيزش  ايران به معنای واقعیۀاما جامع .مردم را بگيرند ۀعادالن  حق وهب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ا اعتراضات عمومی در ايران، بايد در خارج کشور نيز ھمراه ب .اين حکومت است عليه کليت مردمی ۀو گسترد متعدد

بايد به . ھا، بيش از اين در خطر نابودی قرار گيرند مان در زندان يم و اجازه ندھيم عزيزانئتر به ميدان بيا گستردهھرچه 

تر تحت فشار قرار  بزنيم و جمھوری اسالمی را ھرچه بيشموجی از اعتراض برای آزادی زندانيان سياسی دامن 

   .بدھيم

شمار جمھوری اسالمی، به  در اعتراض به جنايات بی استکھلم، ايرانيان مقيم داريم که ما انتظار 

 ۀھرگونه شکنجه و اعدام و اذيت و آزار زندانيان و خانواد زندانيان سياسی و لغو کليه آزادی برای خصوص

حضور فعالی داشته  شود، دھی می مع اعتراضی مقابل سفارت و ساير اقداماتی که به اين منظور سازمانتج  در ھا، آن

  !باشند و آن را از آن خود بدانند

ھای کارگری، نھادھای  ھا، اتحاديه ، از ھمه نھادھای مردمی، رسانه»داشت شاھرخ زمانیکميته برگزاری گرامي«ما  

 دعوت يدن سوۀ و مردم آزاديدنیدوست سو طلب و انسان نرمندان، و احزاب برابرینگاران و ھ نويسندگان و روزنامه

  !ھمراه شوند با ما شکنجه و اعدام و عليه سرکوب و خشونت کنيم از ھر طريق ممکن عليه می

  

  !سرنگون باد جمھوری اسالمی ايران

  !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

  انیداشت شاھرخ زم  برگزاری گرامیۀکميت

  ٢٠١۵ھفدھم سپتامبر 

   

  استکھلم؛ در آدرس سفارتخانه جمھوری اسالمی

Västra Yttringegård  

Elfviksvägen 76 

 را به سمت رپستن سوار شويد؛ در ١٣از ايستگاه متروی تی سنترالن واقع در ايستگاه قطار مرکز استکھلم متروی خط 

 و يا اتوبوس شماره ٢١٢توبوس رپستن برويد؛ اتوبوس شماره ايستگاه رپستن از مترو پياده شده و به سمت ايستگاه ا

 . را سوار شويد و در ايستگاه نزديک سفارت پياده شويد٢٠۴

  :ھای تماس شماره تلفن

 ٠٧٠٧۴٧۴٣٣۶  

٠٧۶۵۶۴٧۶١۶  

 

 


