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 تظارهات هب رفاخوان
 علیه خیمه شب بازی انتصابات ،علیه جمهوری اسالمی

متحد و یک پارچه  ،در اتحاد و همبستگی جهانی در کارزار علیه رژیم جمهوری اسالمی علیه خیمه شب بازی انتصابات

های مختلف و در  در دورانکشان حکومتی که هر کدام ی آدم علیه برگزیدن یک جنایتکار از گلهبه پا خیزیم. به پا خیزیم 

 و ی محروم و در یک کلمه علیه توده های متفاوت بر ضد کارگران و زحمتکشان علیه زنان و روشنفکران مسئولیت

 اند.  ثابت کردهداران را  و خدمت به سرمایهبا مردم  دشمنی خوددر عمل در مصدر قدرت قرار داشتند و ی ایران  دیدهرنج

اسالمی گرد ی رژیم جنایتکار جمهوری  صاب ریاست جمهوری در ایران در مقابل سفارت خانهی انت در یازدهمین دوره

ه است و تا انتخاباتی صورت نگرفتدر ایران ننگین هرگز  این حکومت  ی  ساله ٤٣عمر در طول  هم آئیم و اعالم داریم

 صورت نخواهد گرفت.گونه انتخاباتی هیچ که این رژیم سرنگون نشود هم روزی 

 بعداز ظهر ۵صبح تا  ٤١یونی از ساعت  ٤١: روز جمعه قرار ما

 جمهوری اسالمی در دن هاخ (سفارتجاسوس خانه )مقابل 

Adres: Duinweg 20  2585 JX Den Haag 

Met: Tram 1 en 11 uitstappen bij halte duinstraat 

تحت نام "انتخابات" ریاست  ایرانحاکم بر  داری والیت فقیه ک بار رژیم سرمایهای که هر از چند سال ی مضحکه

 داشته باشد.آن به افشاگری و تحریم و عدم شرکت در  ن است که نیازاندازد رسواتر از آ جمهوری راه می

اند که چهار سال پیش رژیم خون آشام چگونه مخالفت و اعتراض مسالمت  کارگران و زحمتکشان ایران فراموش نکرده

 ناکی زد؛ از جمله تجاوز به خون کشید و دست به چه جنایات هولخاک و شب بازی انتصابات به آمیز مردم را به خیمه 

 .بودند در کهریزک زندانی و ها ربوده شده که از خیابان ان جوانیو پسر اندختر

بند نیست، هیچ  و عرف انسانی پای رژیم جمهوری اسالمی به تجربه و در عمل نشان داده است که به هیچ قانون

مردم  اش در مقابل مردم فقط زور است و سرکوب. تابد؛ منطق و قانون را بر نمی یاعتراض بر حق و مسالمت آمیز

برای مبارزه و  ؛اند فهمیده سال ٤٣مبارز و به تنگ آمده از ظلم و ستم و سرکوب و زندان و شکنجه و کشتار طی این 

 قهرآمیز راه دیگری وجود ندارد.و طبقاتی ی جدی  جز از طریق یک مبارزهسرنگونی این رژیم تا بن دندان مسلح 

مسئولین جنایت  اتانتصابپایان دادن به برای  ،های رژیم برای برچیدن بساط فریب کاری، خیمه شب بازی و مضحکه

 برچید.  اش دستهو باید بساط کل رژیم را با هر جناح  اش پیشه

 

 سرنگون باد رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی!

 سوسیالیزم!زنده باد آزادی، زنده باد 

هلند، شورای - انقالبیون کمونیست، فعالین چریکهای فدایی خلق ایران کمیته میزکتاب آمستردام متشکل از: ، تظاهرات ی رپا دارندهب

 .هلند -هواداران حزب کار ایران )توفان( هلند، -  )در تبعید ) های مسلمان، کانون زندانیان سیاسی ایران سوسیالیست

 هلند.  -افغانستان( - ایران) مارس  ۸حمایت کننده: سازمان زنان 


