ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﻤﺎرﻩی  ٣ﮐﻤﻴﺘﻪی دﻓﺎع
از ﺕﺴﺨﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻔﺎرت رژیﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در هﻠﻨﺪ
ﮔﺰارش دادﮔﺎﻩ و ﺣﻤﺎیﺖهﺎ و ﮐﻤﮏهﺎی ﻡﺎﻝﯽ دریﺎﻓﺘﯽ
دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻡﯽ درود ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﺷﻤﺎ،
در ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﻤﺎرﻩ  ٣ﺿﻤﻦ درج ﮔﺰارش ﻓﺸﺮدﻩای از ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎﻩ و ﻡﺘﻦ ﺣﻤﺎیﺖهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺕﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻡﺎ رﺳﻴﺪﻩ
اﺳﺖ و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﮐﻤﮏهﺎی ﻡﺎﻝﯽ دریﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻡﯽرﺳﺎﻥﻴﻢ ﮐﻪ ایﻦ ﭘﺮوﺳﻪ هﻢ ﭼﻨﺎن ﺕﺎ ﺑﻪ ﻥﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪن و
ﺕﻼش ﺑﺮای ﻝﻐﻮ ﻡﺤﺎﮐﻤﻪی ﺕﺴﺨﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻔﺎرت اداﻡﻪ دارد؛ ﻝﺬا از هﻤﻪی ﺁزادی ﺧﻮاهﺎن و ﻡﺒﺎرزیﻦ ﻡﯽﺧﻮاهﻴﻢ
ﺣﻤﺎیﺖهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ هﺮ ﻃﺮیﻖ ﻡﻤﮑﻦ ﮔﺴﺘﺮش دهﻨﺪ ،ﺕﻮﻡﺎر) ﭘﺘﻴﺸﻦ( ﮐﻪ ﻝﻴﻨﮏ ﺁن را در زیﺮ ﻡﻼﺣﻈﻪ ﻡﯽﮐﻨﻴﺪ:
) ( http://www.webpetitions.com/cgi-bin/print_petition.cgi?99504493هﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺎز و
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺕﺒﻠﻴﻎ ﺁن اﻡﻀﺎهﺎ را اﻓﺰایﺶ دهﻴﻢ .زیﺮا وﮐﻼ وﺟﻮد ﺁن را ﺑﺴﻴﺎر ﻡﻔﻴﺪ ﻡﯽداﻥﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ ﺕﺎ ﺑﺎ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺕﺤﺎد ﺧﻮد و در ﺣﻤﺎیﺖ از ﻡﺒﺎرزات ﺁزادیﺨﻮاهﺎﻥﻪی ﻡﺮدم ایﺮان ﺑﻪ روﻥﺪ ﺳﺮﻥﮕﻮﻥﯽ رژیﻢ ﺟﻨﺎیﺖ
ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﮔﺰارش "دادﮔﺎﻩ":
دوم یﻮﻥﯽ ) ژوﺋﻦ(  ٢٠١٠ﺳﺎﻋﺖ  ١٣:٣٠روز "دادﮔﺎﻩ" ﻡﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﻪ زﻥﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر ﻡﺮدم ایﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ
رژیﻢ ﺟﻨﺎیﺖ ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎزﻡﺎﻥﺪهﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﻤﻴﺘﻪی دﻓﺎع  ...ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﺪﻩای از هﻠﻨﺪیهﺎ و ایﺮاﻥﻴﺎن و اﻓﻐﺎﻥﯽهﺎی ﺳﺎﮐﻦ
هﻠﻨﺪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮهﺎی دورﺕﻤﻮﻥﺪ و هﺎﻡﺒﻮرگ ﺁﻝﻤﺎن ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ،از ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﻇﻬﺮ در ﺟﻠﻮ دادﮔﺎﻩ ﺕﺠﻤﻊ
ﮐﺮدﻥﺪ ،ﺕﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻦ و ﻥﺼﺐ ﭘﻼﮐﺎرت و ﺷﻌﺎر در ﻡﺤﻞ و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺁویﺰان ﮐﺮدن ﻋﮑﺲهﺎی ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﮔﺎن و ﺻﺤﻨﻪهﺎی درﮔﻴﺮهﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﯽ ﻡﺮدم ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان و ﭘﻮﺷﻴﺪن ﺕﯽ ﺷﺮتهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺁنهﺎ ﺑﻪ اﻥﮕﻠﻴﺴﯽ
ﻥﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد :ﺟﻨﺎیﺖ ﮐﺎران در ﻗﺪرتاﻥﺪ ،ﺁزادی ﺧﻮاهﺎن ایﺮاﻥﯽ در زﻥﺪان ،ﺣﻤﺎیﺖ ﺧﻮد را از ﻡﻌﺘﺮﺿﻴﻦ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ
و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻝﻐﻮ دادﮔﺎﻩ و ﻡﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻮدﻥﺪ.
ﻗﺮار ﺑﻮد ﻋﺪﻩای از ﺕﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﺕﯽ ﺷﺮت و در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎر و ﻋﮑﺲ در ﺟﻠﺴﻪی دادﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻡﺎ ﭘﻠﻴﺲ از ورود ﺁﻥﺎن ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮی ﮐﺮد ،ﮐﻪ ایﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻥﻮﻥﯽ و ﻋﺠﻴﺐ هﻤﺎن ﺟﺎ ﻡﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺷﺪیﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .رﻓﻘﺎی ﻡﻌﺘﺮض هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ وﮐﻼی ﺧﻮد وارد دادﮔﺎﻩ ﺷﺪﻥﺪ و ﻡﺼﺮاﻥﻪ از وﮐﻼ ﻡﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﻡﺸﮑﻞ را ﺣﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ و اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﺁن وﮐﻼ ﻡﺸﮑﻞ را ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻡﻄﺮح ﮐﺮدﻥﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻀﻮر ﺣﻤﺎیﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺪﻥﺪ .ﻗﺎﺿﯽ از ﺑﺎﻻ ﻡﻮاﻓﻘﺖ ﻡﯽﮐﺮد و ﭘﻠﻴﺲ از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻡﺨﺎﻝﻔﺖ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪیﻦ ﺑﺎر رﻓﺖ و ﺁﻡﺪ ﺳﭙﺮی
ﺷﺪن ﺕﻘﺮیﺒﻦ یﮏ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﺖ دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻴﺶ از  ٣۵ﻥﻔﺮ از ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻡﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺪﻥﺪ
و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻓﻀﺎی ﺧﻠﻮت و ﺳﻮت و ﮐﻮر دادﮔﺎﻩ را ﺑﻪ ﻥﻔﻊ ﻡﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻋﻮض ﮐﺮدﻥﺪ.
ﭘﺲ از ایﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻡﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ هﻤﻪ ﺁﻡﺪﻩاﻥﺪ ﺑﺎ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻡﻌﺘﺮﺿﻴﻦ وﮐﻴﻞ از ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد :ﺁیﺎ ﮐﺴﯽ از ﺳﻔﺎرت
رژیﻢ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر دارد؟ ﻗﺎﺿﯽ از ﺟﻤﻊ ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﻥﺪاد ،یﮑﯽ از ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﺁنهﺎ ﻡﯽﺕﺮﺳﻨﺪ
ﺑﻴﺎیﻨﺪ!
ﻗﺎﺿﯽ اﺑﺘﺪا هﻮیﺖ ﻡﺘﻬﻤﻴﻦ ایﺮاﻥﯽ را ﺑﺎ اﺳﻢ و ﺁدرس و ﺕﺎریﺦ ﺕﻮﻝﺪ ﺟﻮیﺎ ﺷﺪ ،هﻠﻨﺪیهﺎ را ﻥﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩی ﭘﺮوﻥﺪﻩ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺮد؛ ﭼﻮﻥﮑﻪ ﻡﻌﺘﺮﺿﻴﻦ هﻠﻨﺪی اﺳﺎﻡﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻥﺪادﻩ ﺑﻮدﻥﺪ .ﺳﭙﺲ از دادﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻴﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ را ﻗﺮاﺋﺖ
ﮐﻨﺪ.

دادﺳﺘﺎن ﮐﻴﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﺎ ﺳﻪ اﺕﻬﺎم -١ :وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻡﺤﻮﻃﻪای ﮐﻪ ﻡﺼﻮﻥﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ -٢ .وارد ﮐﺮدن
ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺁن ﻡﮑﺎن -٣ .اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻥﺖ .ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ،در ﺣﺎﺷﻴﻪ هﻢ ﺷﮑﺎیﺖ ﻡﺰدوران رژیﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﮔﻠﺪان ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ ،دورﺑﻴﻦ از ﮐﺎر ﺁﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ و درب ﭼﻮﺑﯽ ﺧﺴﺎرت دیﺪﻩ اﺳﺖ .ﻃﺮح ﻡﻮﺿﻮع ﮔﻠﺪان هﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﮐﻼ را ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ
وا داﺷﺖ ،ﭼﻮﻥﮑﻪ اوﻝﻦ ﻥﺸﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺛﺎﻥﯽ ﭘﺴﺘﯽ و دﻥﺎﻋﺖ رژیﻤﯽ را ﻥﺸﺎن ﻡﯽداد ﮐﻪ ﻡﻴﻠﻴﻮن ﻡﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ دار و
دﺳﺘﻪهﺎی ﺕﺮوریﺴﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻡﯽﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ دﻋﻮی ﺧﺴﺎرت ﺷﮑﺴﺘﻦ یﮏ ﮔﻠﺪان را دارد.
دادﺳﺘﺎن هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺕﻮﺿﻴﺢ داد ﮐﻪ  ۶ﻥﻔﺮ ﭘﻠﻴﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎهﺪ دارد ﮐﻪ اﻗﺎﻡﻪ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .اﻝﺒﺘﻪ ﻡﻌﺘﺮﺿﻴﻦ از
ﻃﺮیﻖ وﮐﻼ از ﻗﺒﻞ در ﺟﺮیﺎن ﺕﻤﺎم ایﻦ ﻡﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻥﺪ.
در ﻡﺠﻤﻮع ﺕﻤﺎم وﻗﺖ دادﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﻡﺜﻠﻦ از ﺳﺎﻋﺖ یﮏ و ﻥﻴﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺕﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪودن  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻥﻈﺮ
ﺷﻬﻮد و ﺑﻪ ﻥﻮﻋﯽ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ وﮐﻼ از ﺁﻥﺎن ﺻﺮف ﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻡﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻗﺎیﻌﯽ ﮐﻪ اﺕﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﮔﺮدیﺪ و
ﻡﻮﺿﻮع ﻡﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد از ﺁن ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻌﺘﺮﺿﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد وﺟﻮد ﻥﺪاﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻥﺖ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎرات ﺷﺎهﺪیﻦ ﺑﺎ هﻢ ﺕﻨﺎﻗﺾ داﺷﺖ و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ وﮐﻼ ﺳﻌﯽ ﻡﯽﮐﺮدﻥﺪ ﺕﺎﺋﻴﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻥﺖ از ﻃﺮف یﮑﯽ از
ﻡﺰدوران رژیﻢ را  -ﮐﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺁن در یﻮ ﺕﻴﻮب هﺴﺖ -از ﺁﻥﺎن ﺑﮕﻴﺮﻥﺪ و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﭘﺎیﺎﻥﯽ ﺟﻠﺴﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ دﻓﺎﻋﻴﻪی یﮑﯽ از وﮐﻼی ﺟﻮان داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪی یﮏ ﺳﺎﻝﻪی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻡﺮدم ایﺮان
و دﻻیﻞ ﺁن ،و وﺿﻌﻴﺖ زﻥﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر ﻡﺮدم ایﺮان ﺕﻮﺳﻂ رژیﻢ را ﺕﻮﺿﻴﺢ داد ،و ﻋﻤﻞ ﻡﻌﺘﺮﺿﻴﻦ را ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
از ﺷﺮایﻂ ایﺮان و ﺣﻖ ﻡﺴﻠﻢ ﺁﻥﺎن ﻡﻄﺮح ﮐﺮد.
ﭘﺲ از اﻇﻬﺎر ﻥﻈﺮ وﮐﻴﻞ ﻡﺴﺌﻮﻝﻴﻦ دادﮔﺎﻩ ﺟﻠﺴﻪ را ﺕﺮک ﮐﺮدﻩ رﻓﺘﻨﺪ وارد ﺷﻮر ﺷﻮﻥﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻡﻄﺮح ﮐﺮدﻥﺪ:
ﺟﻠﺴﻪ اﻡﺮوز ﭼﻮن ﺑﻪ درازا ﮐﺸﻴﺪ اداﻡﻪ ﭘﻴﺪا ﻥﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد؛ ﻝﺬا اداﻡﻪی ﺟﻠﺴﻪ روز  ١۵ﺳﭙﺘﺎﻡﺒﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ٩:٣٠ﺻﺒﺢ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد.
ﻡﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺮارهﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ وﮐﻼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادﮔﺴﺘﺮی را ﺕﺮک ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﺎیﺮ ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﮐﻪ در ﺟﻠﻮ دادﮔﺎﻩ ﻡﺸﺘﺎﻗﺎﻥﻪ ﻡﻨﺘﻈﺮ ﺁﻥﺎن ﺑﻮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم ﺁﻥﺎن ﻡﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻥﺪ.
هﻤﻴﻦ ﺟﺎ دارد از ﺕﻤﺎم ﮐﺴﺎﻥﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺕﺴﺨﻴﺮ ﺳﻔﺎرت و ﺕﺎ ﭘﺮوﺳﻪی دادﮔﺎﻩ ﻡﻌﺘﺮﺿﻴﻦ را ﺣﻤﺎیﺖ و یﺎری ﮐﺮدﻥﺪ
ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻥﯽ ﺷﻮد؛ هﻤﻪی ﮐﺴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻥﯽ ﮐﺮدﻥﺪ ،ﺕﻮﻡﺎر اﻡﻀﺎ ،اﮐﺴﻴﻮن ﺑﺮﮔﺰار و ﮐﻤﮏ ﻡﺎﻝﯽ ﮐﺮدﻥﺪ؛
ﺑﺨﺼﻮص رﻓﻘﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﮐﻪ هﻢ زﻡﺎن در ﺟﻠﻮ ﺳﻔﺎرت هﻠﻨﺪ در اﺳﺘﻬﮑﻠﻢ ﺕﻈﺎهﺮات ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
از دوﺳﺘﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻤﮏ ﻡﺎﻝﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوﺳﻪ دادﮔﺎﻩ و ﻥﺘﺎیﺞ اﺣﺘﻤﺎﻝﯽ ﺁن را دارﻥﺪ  ،ﺷﻤﺎرﻩ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺕﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺕﺮﺕﻴﺐ زیﺮ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺎن ﻡﯽرﺳﺪ ،ﻝﻄﻔﻦ ﻡﺒﻠﻎ واریﺰ ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ ایﻤﻴﻞ زیﺮ اﻃﻼع دهﻨﺪ.
M. DJALALI
Nummer : 54.72.30.265
IBAN nummer: NL52ABNA0547230265
BIC : ABNANL2A
 Tel : +31-0625050155 , E.mail: mize_ketab@hotmail.comﺕﻠﻔﻦ و ایﻤﻴﻞ ﺕﻤﺎس:

در زیﺮ ﻡﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارﺷﺎت ،ﺣﻤﺎیﺖهﺎ و ﮐﻤﮏ ﻡﺎﻝﯽ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻡﯽ رﺳﺎﻥﻴﻢ ،ﺕﻮﺟﻪ :ﻓﺎیﻞهﺎی  PDFرا ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺿﻤﻴﻤﻪ دریﺎﻓﺖ و ﻡﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاهﻴﺪ ﮐﺮد.

ﮔﺰارش ﺁﮐﺴﻴﻮن ﺷﻮرا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت هﻠﻨﺪ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ
ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ رﻓﻘﺎی ﻣﺎ در هﻠﻨﺪ
ﻥﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺁﮐﺴﻴﻮن ﭘﻠﻴﺲ ﺕﻤﺎم ﻡﻨﻄﻘﻪ اﻃﺮاف ﺳﻔﺎرت را ﺑﺎ ﺕﻌﺪاد زیﺎدی وﺳﻴﻠﻪ ﻥﻘﻠﻴﻪ  50ﭘﻠﻴﺲ و ﺕﻌﺪاد
زیﺎدی ﻝﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﻡﺤﺎﺻﺮﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
ایﻦ اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻡﻦ در ﺕﻈﺎهﺮات ﺕﻌﺪاد ﭘﻠﻴﺲ را ﺑﻴﺶ ازﺕﻌﺪاد ﺕﻈﺎهﺮات ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻡﺸﺎهﺪﻩ ﻡﯽﮐﺮدم .ﻝﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽهﺎ
ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ از رﻓﻘﺎی ﺷﻮرا ﺕﺎ ﺁﻥﺠﺎ ﮐﻪ ﻡﯽﺕﻮاﻥﻨﺪ درﺑﺎرﻩ ﺕﻈﺎهﺮات و ﻋﮑﺲ اﻝﻌﻤﻞهﺎی ﻡﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .یﮑﯽ از
ﺁﻥﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻓﺮﻡﺎﻥﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ رﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺴﯽ ﮐﻪ در ﻡﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ایﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻠﻴﺲ هﺎ را ﻓﺮﻡﺎﻥﺪهﯽ ﻡﻴﮑﺮد ﺑﻪ
رﻓﻘﺎ ﺳﻼم و دﺳﺖ ﻡﯽ داد.
ﺑﺎ ایﻦ ﮐﻪ ﺑﺪﻝﻴﻞ روز ﮐﺎری و وﺳﻂ روزیﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺖ  13.30ﺁﮐﺴﻴﻮن ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺕﻌﺪادی درﺣﺪود  25ﻥﻔﺮﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ایﻦ ﺕﻈﺎهﺮات ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺞ ﻓﺮاوان ﭘﻠﻴﺲ ﺕﻮﺟﻪ ﻡﺮدم وﻋﺎﺑﺮیﻦ ﻡﺤﻞ ﺕﻈﺎهﺮات را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻡﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ یﮏ ﺕﻈﺎهﺮات ﻡﻮﻓﻖ
ﺕﺒﺪیﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ رﻓﻘﺎی ﺷﻮرا ،رﻓﻘﺎی ﻡﻨﻔﺮد ،رﻓﻘﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﮑﻤﺘﻴﺴﺖ و رﻓﻘﺎی ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﭼﺮیﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
رﻓﻴﻖ ﺟﻮان ﻡﺎ هﻠﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا در ایﻦ ﺕﻈﺎهﺮات ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ﺳﻨﮓ ﺕﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ .او
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻌﺎرهﺎ را ﮐﻪ در زیﺮ ﻡﯽﺁیﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻥﮕﻠﻴﺴﯽ ﻡﻴﺪاد و ﺳﺎیﺮیﻦ او را هﻤﺮاهﯽ ﻡﻴﮑﺮدﻥﺪ .او ﻡﺘﻦ اﻥﮕﻠﻴﺴﯽ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت هﻠﻨﺪ را ﭼﻨﺪیﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮیﻦ ﻡﺤﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎیﺎن ایﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن او
ﺑﻬﻤﺮاﻩ یﮏ رﻓﻴﻖ دیﮕﺮ و یﮏ ﻋﮑﺎس و ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻔﺎرت هﻠﻨﺪ رﻓﺘﻨﺪ و ﻡﺘﻦ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺷﻮرا ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ و دادﮔﺎﻩ
رﻓﻘﺎیﻡﺎن در هﻠﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺮ هﻠﻨﺪ اراﺋﻪ داﻥﺪ.
ایﻦ ﺷﻌﺎرهﺎ در ﺕﻈﺎهﺮات دادﻩ ﻡﯽﺷﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﻡﻀﻤﻮن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی:
! In support of our freedom fighters; free our DUTCH comrades
!THE NETHERLANDS SHOW SOLIDARITY WIT THE IRANIAN PEOPLS
!FREE OUR FREEDOM FIGHTERS
THE NETHERLADS DO NOT SUPORT ISLAMIK TERRORISM REGIME IN IRAN
DOWN WITH ISLAMIC TERRORISM REGIME IN IRAN
ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮ
02-06-2010
ﺑﻴﺎﻥﻴﻪ ﺣﻤﺎیﺖ هﻤﮕﺎﻡﺎن در ﭘﺸﺘﺒﺎﻥﯽ از اﻗﺪام اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎیﺎت رژیﻢ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻡﺤﻮﻃﻪ ﺑﻴﺮون ﺳﻔﺎرت در دن
هﺎخ  -هﻠﻨﺪ
دوﺳﺘﺎن و هﻤﮕﺎﻡﺎن ﻋﺰیﺰ،
هﻤﮕﺎﻡﺎن ﮐﻤﻴﺘﻪی دﻓﺎع از ﺕﺴﺨﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻔﺎرت رژیﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در هﻠﻨﺪ
هﻤﮕﺎﻡﺎن ﮐﺎﻥﻮنهﺎ در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدم ایﺮان ،ﺑﻪ ایﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﺎﻡﻞ ﺧﻮد را از اﻗﺪام اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺷﻤﺎ ﻡﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻡﺤﻮﻃﻪ ﺑﻴﺮوﻥﯽ ﻻﻥﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ رژیﻢ ﺣﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ اﻋﻼم ﻡﯽﮐﻨﺪ.
هﻤﮕﺎﻡﺎن ﻋﺰیﺰ ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺷﮑﺎل ﻡﺘﻨﻮع اﻋﺘﺰاﺿﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدم و در دادﺧﻮاهﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ رژیﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ایﺮان از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻡﺎﺕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻮزﺳﻴﻮن ﻡﺘﺮﻗﯽ ﻡﯽﺕﻮاﻥﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ،اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻡﯽ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻡﺘﻮﺟﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻡﯽ در ایﺮان ﻥﻤﺎیﺪ.
ارﺕﺒﺎط ﻓﺸﺮدﻩ اﭘﻮزﺳﻴﻮن در ﺧﺎرج ،داﻡﻦ زدن ﺑﻪ اﻗﺪاﻡﺎت ﻡﺸﺘﺮک ﻡﯽﺕﻮاﻥﺪ روﻥﺪ ﺳﺮﻥﮕﻮﻥﯽ رژیﻢ ﺿﺪ اﻥﺴﺎﻥﯽ و ﻗﺮون
وﺳﻄﺎﺋﯽ را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﻡﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎیﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از ایﻦ اﻗﺪام ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻋﺰیﺰ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻡﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ از ﺕﻤﺎﻡﯽ اﻡﮑﺎﻥﺎت
ﻡﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ ﺕﺎ ﺑﺘﻮاﻥﻴﻢ هﻢ داﻡﻨﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖهﺎی ﻡﺸﺘﺮک اﭘﻮزﺳﻴﻮن ﻡﺘﺮﻗﯽ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر را ﮔﺴﺘﺮش دهﻴﻢ و هﻢ
در هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻡﺸﺘﺮک ،دادﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻋﺰیﺰ را ﺑﻪ ﺕﺮیﺒﻮﻥﯽ ﺑﺮای اﻓﺸﺎی ﺟﻨﺎیﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺕﺒﺪیﻞ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ

ﺧﺼﻮص از ایﻦ ﻥﻈﺮ ﮐﻪ ﻡﺮاﺳﻢ دادﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﻡﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ روز ﺕﺎریﺨﯽ  ٢یﻮﻥﯽ ﺳﺎل  ،١٩۶٧ﮐﻪ ﮐﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻥﯽ
داﻥﺸﺠﻮیﺎن ایﺮاﻥﯽ هﻤﺮاﻩ داﻥﺸﺠﻮیﺎن ﺁﻝﻤﺎﻥﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﻪ ﻡﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﻔﺮ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻝﻦ ﺑﺮﮔﺰار
ﻥﻤﻮدﻥﺪ .در ایﻦ روز یﮏ داﻥﺶﺟﻮی ﺁﻝﻤﺎﻥﯽ ﺑﻪ ﻥﺎم " ﺑﻨﻮ اوﻥﻪ زورگ" ) ( Benno ohne sorgﺕﻮﺳﻂ ﺷﻠﻴﮏ ﮔﻠﻮﻝﻪ
ﭘﻠﻴﺲ ﺁﻝﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ .ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ در ایﻦ روز ﻡﯽﺕﻮاﻥﺪ ﭘﻠﯽ ﺷﻮد ﻡﻴﺎن دو ﻡﺮﺣﻠﻪ از ﻡﺒﺎرزات ﺿﺪ
دیﮑﺘﺎﺕﻮری اﭘﻮزﺳﻴﻮن ﻡﺘﺮﻗﯽ ایﺮان در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدم ایﺮان
ﻡﺎ ﻥﻴﺰ ﺕﻼش ﻡﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ،ایﻦ روز را ﺑﻪ روز ﺕﺎریﺨﯽ دیﮕﺮ ،و ﺑﻪ روز ﻡﺤﺎﮐﻤﻪ و اﻓﺸﺎء و ﻡﺤﮑﻮﻡﻴﺖ رژیﻢ
ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺕﺒﺪیﻞ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻡﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻝﻐﻮ و ﺕﺒﺮﺋﻪی ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻥﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در دن هﺎخ هﺴﺘﻴﻢ .ﻡﺎ ﺷﻤﺎ
را ﺕﻨﻬﺎ ﻥﺨﻮاهﻴﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و از اﻗﺪام ﺷﻤﺎ در اﺷﻐﺎل ﻻﻥﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ رژیﻢ اﺳﻼﻡﯽ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ ﻡﯽﮐﻨﻴﻢ.
زﻥﺪﻩ ﺑﺎد ﺁزادی
زﻥﺪاﻥﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزاد ﺑﺎیﺪ ﮔﺮدد ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻥﺎﺑﻮد ﺑﺎیﺪ ﮔﺮدد
زﻥﺪﻩ ﺑﺎد هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦاﻝﻤﻠﻠﯽ ﻥﻴﺮوهﺎی ﻡﺘﺮﻗﯽ ایﺮاﻥﯽ در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدم ایﺮان در ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ رژیﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ و ﺳﺮﻥﮕﻮﻥﯽ ﺁن
هﻤﮕﺎﻡﯽ ﮐﺎﻥﻮنهﺎ ﻥﻬﺎدهﺎی ایﺮاﻥﯽ در هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدم ایﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر:
اﻥﺠﻤﻦ دﻓﺎع از زﻥﺪاﻥﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻋﻘﻴﺪﺕﯽ در ایﺮان)ﭘﺎریﺲ( ،ﺕﻼش -ﮐﺎﻥﻮن ﺣﻤﺎیﺖ از ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدم ایﺮان)ﮐﻠﻦ(،
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدم ایﺮان)ﻡﺎیﻨﺲ و ویﺴﺒﺎدن( ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺮدهﺎی ﻡﻘﻴﻢ ﻓﺮاﻥﺴﻪ ،ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﺎزﻡﺎن ﭘﺮایﻢ )هﻠﻨﺪ( ،ﺷﻮرای هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدم ایﺮان )ﻝﻨﺪن( ،ﺷﻮرای هﻤﺎهﻨﮕﯽ ایﺮاﻥﻴﺎن
)هﺎﻡﺒﻮرگ( ،ﺷﻮرای ﺣﻤﺎیﺖ از ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدم ایﺮان )اﺷﺘﻮﺕﮕﺎرد( ،ﮐﺎﻥﻮن ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ایﺮان)ﺑﺮﻝﻦ( ،ﮐﺎﻥﻮن
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و دﻓﺎع از ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدم ایﺮان)هﺎﻥﻮﻓﺮ( ،ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع از ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدم ایﺮان )زوریﺦ( ،ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع از
ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدم ایﺮان )ﺑﺮوﮐﺴﻞ( ،ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع از زﻥﺪاﻥﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ایﺮان)ﺑﺮﻝﻦ( ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﭼﭗ )هﺎﻡﺒﻮرک( ،ﮐﺎﻥﻮن
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ایﺮاﻥﻴﺎن هﻠﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﺮﮐﺖ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در هﻠﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮد!

در روز  ۶ﺁﭘﺮیﻞ  ٢٠١٠ﺳﻔﺎرﺕﺨﺎﻥﻪ رژیﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در ﻻهﻪ ﺑﻪ ﻡﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺕﺼﺮف ﺟﻤﻌﯽ از ﻡﺒﺎرزیﻦ
ﺁزادیﺨﻮاﻩ ایﺮاﻥﯽ و هﻠﻨﺪی درﺁﻡﺪ .ایﻦ ﻡﺒﺎرزیﻦ ﭘﺮﭼﻢ رژیﻢ ﺿﺪ ﻡﺮدﻡﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ را ﭘﺎﺋﻴﻦ ﮐﺸﻴﺪﻩ و ﻝﮕﺪ ﻡﺎل ﮐﺮدﻩ
و ﺑﻪ ﺁن ﺕﻒ اﻥﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮﭼﻤﯽ را ﺑﺎ ﻋﮑﺲ "ﻥﺪا ﺁﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن" و ﺷﻌﺎر "ﺁزادی ﺑﺮای ﺕﻤﺎم ایﺮاﻥﻴﺎن" ﺑﻪ اهﺘﺰاز
درﺁوردﻥﺪ .ﺑﻪ دﻥﺒﺎل ایﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻠﻴﺲ هﻠﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮی رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ایﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ﻥﻤﻮد و ﺁن هﺎ را
ﺑﻪ ﻡﺪت ﺳﻪ روز ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺕﻬﺎﻡﺎﺕﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ایﻦ رﻓﻘﺎ زدﻩ اﺳﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁن هﺎ ﺑﺰودی ﻡﺤﺎﮐﻤﻪ
ﺷﻮﻥﺪ.
در ﺟﺮیﺎن ایﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻌﺎر هﺎیﯽ ﻡﺎﻥﻨﺪ "ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ ﺳﺮﻥﮕﻮن ﺑﺎیﺪ ﮔﺮدد" و "زﻥﺪﻩ ﺑﺎد
ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ" ﺳﺮ دادﻩ ﺷﺪ و ایﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﻴﺎﻥﮕﺮ ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﻘﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ایﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻡﺒﺎرزاﺕﯽ ،هﻤﻪ ﺟﻨﺎح هﺎی رژیﻢ ﻡﻨﺠﻤﻠﻪ ﺟﻨﺎح ارﺕﺠﺎﻋﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻡﺘﯽ را دﺷﻤﻨﺎن ﻡﺮدم داﻥﺴﺘﻪ و ﺧﻮاهﺎن
ﺳﺮﻥﮕﻮﻥﯽ اﻥﻘﻼﺑﯽ ﺕﻤﺎﻡﻴﺖ رژیﻢ دارو ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻡﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ ایﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻡﺒﺎرزاﺕﯽ ﮐﻠﻴﺖ ﺳﻠﻄﻪ رژیﻢ دار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ را هﺪف ﻗﺮار دادﻩ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
هﺎیﯽ اﻥﻘﻼﺑﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﻮدﻩ از یﮏ ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدی ﻡﺒﺎرزیﻦ و ﺣﺎﻡﻴﺎن ﻡﺮدم ﺳﺘﻤﺪیﺪﻩ ایﺮان ﮔﺮدیﺪﻩ و از ﺳﻮی دیﮕﺮ ﺧﺸﻢ
و ﻏﻀﺐ دﺷﻤﻨﺎن ﻡﺮدم را ﺑﺮاﻥﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ دﻝﻘﮑﺎن و ﻡﺰدوران ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎران ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﻴﻔﺎﻥﻪ ﺕﺮیﻦ
ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺕﺨﻄﺌﻪ ﺁن ﺑﺮﺧﻴﺰﻥﺪ.
از ﺁﻥﺠﺎ ﮐﻪ ایﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﺣﻤﺎیﺖ از ﻡﺒﺎرزات اﺧﻴﺮ ﻡﺮدم ایﺮان و ﺑﺎ ﺳﺮ دادن رادیﮑﺎل ﺕﺮیﻦ ﺷﻌﺎر هﺎی ﻡﻮﺟﻮد در ﺟﻨﺒﺶ
اﻥﻘﻼﺑﯽ اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺿﻤﻦ ﻓﺸﺮدن دﺳﺖ رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ایﻦ اﻗﺪام ﻡﺒﺎرزاﺕﯽ ﻡﺒﺎدرت ﻥﻤﻮدﻥﺪ ،ﺕﻮﺟﻪ هﻤﻪ ﻥﻴﺮوهﺎی اﻥﻘﻼﺑﯽ را
ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﻤﺎیﺖ از ایﻦ ﺣﺮﮐﺖ و رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ ﻡﺤﮑﻮﻡﻴﺖ هﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﻡﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺪون ﺷﮏ هﺮ ﭼﻪ ﻓﺮیﺎد ﺣﻤﺎیﺖ
از ایﻦ ﺣﺮﮐﺖ و رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺁﻥﺮا ﺷﮑﻞ دادﻥﺪ ﭘﺮ ﻃﻨﻴﻦ ﺕﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮاﺋﺖ ﺁﻥﻬﺎ از اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻥﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﭼﺮیﮑﻬﺎی ﻓﺪایﯽ ﺧﻠﻖ ایﺮان  -ﮐﺎﻥﺎدا
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در ﺣﻤﺎیﺖ از اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت رژیﻢ ﻡﻨﻔﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در هﻠﻨﺪ !

در روز ﺷﺸﻢ ﺁﭘﺮیﻞ  ، 2010ﺟﻤﻌﯽ از ﻡﺒﺎرزیﻦ ﻡﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ایﺮاﻥﯽ و هﻠﻨﺪی در ﺣﻤﺎیﺖ از ﻡﺒﺎرزات ﭘﺮ ﺷﻮر
ﺁزادیﺨﻮاهﺎﻥﻪ ﻡﺮدم ایﺮان در ﻡﺎﻩ هﺎی اﺧﻴﺮ  ،ﺳﻔﺎرت رژیﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در هﻠﻨﺪ را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد در
ﺁوردﻥﺪ .در ایﻦ اﻗﺪام ﻡﺒﺎرزاﺕﯽ  ،ایﻦ ﻡﺒﺎرزیﻦ ﺑﺎ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎر هﺎﺋﯽ از ﻗﺒﻴﻞ "ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ
ﻥﺎﺑﻮد ﺑﺎیﺪ ﮔﺮدد" ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻴّﺖ ﻥﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻡﻮرد ﻥﻔﺮت اﮐﺜﺮیﺖ ﺟﺎﻡﻌﻪ ﻡﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻥﮑﺎر ﻥﺎﭘﺬیﺮ ﺳﺮﻥﮕﻮﻥﯽ اﻥﻘﻼﺑﯽ ﺕﻤﺎﻡﻴّﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁزادی  ،اﻥﮕﺸﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .هﻨﮕﺎم ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻ و ﺷﻌﺎر "زﻥﺪﻩ ﺑﺎد ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺰم"  ،ﺁن هﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ زیﺮ ﭘﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﭘﺮﭼﻢ رﺳﻤﯽ رژیﻢ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ و ﺑﺎ ﺑﻪ اهﺘﺰاز در ﺁوردن ﺷﻌﺎر "ﺁزادی" و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻼﮐﺎرد ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﺕﺼﻮیﺮی از ﻥﺪا ﺁﻗﺎ
ﺳﻠﻄﺎن  ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻡﯽ ﻡﺮدم ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﺎیﺎﺕﯽ ﮐﻪ رژیﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻡﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در ﺑﻴﺶ از ﺳﯽ و
یﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻡﺮدم ایﺮان روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻥﺪ.
ایﻦ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻡﺒﺎرزاﺕﯽ ﺁن ﭼﻨﺎن ﻡﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻡﻴﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ از یﮏ ﻃﺮف ﺧﺸﻢ ﻡﺰدوران ﺧﺎﺋﻦ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺕﺨﺎﻥﻪ هﺎی
ﻡﺨﺘﻠﻒ رژیﻢ ﻥﻨﮕﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ را ﺑﺮ اﻥﮕﻴﺨﺖ و از ﻃﺮف دیﮕﺮ  ،یﮑﯽ از ﻡﻠﻴﺠﮏ هﺎی ﺳﻴّﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ را
ﺑﻪ واﮐﻨﺶ هﺎی ﻝﻮﻡﭙﻦ واراﻥﻪ و دﻝﻘﮑﺎﻥﻪ وا داﺷﺖ  ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل یﮑﯽ از ﻻﻥﻪ هﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  ،از ﻗﺮار ﻡﻌﻠﻮم ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻥﺎﻡﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺁن هﺎ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ! در ﻡﺎﻩ هﺎی اﺧﻴﺮ ،
هﻤﭙﺎﻝﮕﺎن ﺁن ﻡﻠﻴﺠﮏ هﻤﻮارﻩ در ﺕﻼش ﺑﻮدﻥﺪ ﺕﺎ ﻡﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺟﻮش و ﺑﺪون رهﺒﺮی ﻡﺮدم را ﺑﻪ زیﺮ ﭘﺮﭼﻢ "ﺳﺒﺰ ﻥﺎب
ﻡﺤﻤﺪی" ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻡﯽ ﻥﺎﻡﺪ ﮐﺎﻥﺎﻝﻴﺰﻩ ﻥﻤﺎیﻨﺪ  ،ﺕﺎ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد ﺁن را از ﻡﺴﻴﺮ
ﺳﺮﻥﮕﻮﻥﯽ ﮐﻠﻴّﺖ ﻥﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻡﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﺑﺎ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ رهﺎﺋﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺳﺎیﺮ اﻗﺸﺎر و ﺁﺣﺎد ﺟﺎﻡﻌﻪ  ،در درﺟﻪ اول ﻡﻨﻮط
ﺑﻪ ﺳﺮﻥﮕﻮﻥﯽ اﻥﻘﻼﺑﯽ و ﻗﻬﺮ ﺁﻡﻴﺰ ﮐﻠﻴّﺖ ﻥﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻡﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺕﺮس هﻤﻪ ایﻦ ﻡﺰدوران ﺑﺎ ﺟﻴﺮﻩ و ﺑﯽ ﺟﻴﺮﻩ و
ﻡﻮاﺟﺐ هﻢ از هﻤﻴﻦ اﻡﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﺰش دﻻوراﻥﻪ اﺧﻴﺮ ﻡﺮدم  ،ﻥﺎﻗﻮس ﻡﺮگ ﻥﻈﺎم ارﺕﺠﺎﻋﯽ ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا در ﺁﻡﺪﻩ
اﺳﺖ.
از ﺁن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﻴﺲ هﻠﻨﺪ  ،در ﺣﻤﺎیﺖ از ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻡﯽ  ،ﻥﻬﺎیﺖ ﺕﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻡﺮﻋﻮب ﮐﺮدن ایﻦ
ﻡﺒﺎرزیﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺁﻥﺎن را ﺑﻪ ﻡﺪت ﺳﻪ روز در زﻥﺪان هﺎی ﺧﻮد ﻥﮕﺎﻩ داﺷﺘﻪ و ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ را ﺑﻪ ﺁن هﺎ
ﻥﺴﺒﺖ دادﻩ اﺳﺖ  ،ﺕﺎ ﺑﻌﺪا ﺁن هﺎ را ﺑﺎ هﻤﻴﻦ اﺕﻬﺎﻡﺎت در یﮑﯽ از "دادﮔﺎﻩ" هﺎی هﻠﻨﺪ ﻡﺤﺎﮐﻤﻪ ﻥﻤﺎیﺪ .وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻡﯽ داﻥﻴﻢ
ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎیﺖ از اﻗﺪام ﻡﺒﺎرزاﺕﯽ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت رژیﻢ ﻡﻨﻔﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در هﻠﻨﺪ  ،هﻤﻪ ﻥﻴﺮو هﺎی ﻡﺒﺎرز و
ﺁزادیﺨﻮاﻩ را ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از ایﻦ رﻓﻘﺎ  ،دﻋﻮت ﻥﻤﺎیﻴﻢ.
ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﭼﺮیﮑﻬﺎی ﻓﺪایﯽ ﺧﻠﻖ ایﺮان در ﺁﻡﺮیﮑﺎ
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در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در هﻠﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ و ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ !
ﺷﺸﻢ ﺁﭘﺮیﻞ  ، 2010ﺕﻌﺪادی از ﻡﺒﺎرزیﻦ ﻡﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ و ﺁزادیﺨﻮاﻩ ایﺮاﻥﯽ و هﻠﻨﺪی در ﺣﻤﺎیﺖ از ﻡﺒﺎرزات ﻗﻬﺮﻡﺎﻥﺎﻥﻪ ﻡﺮدم
ایﺮان در ﻡﺎﻩ هﺎی اﺧﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ رژیﻢ ﻡﻨﻔﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ایﺮان ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺕﺼﺮف ﺟﺎﺳﻮﺳﺨﺎﻥﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در
هﻠﻨﺪ ﻥﻤﻮدﻥﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘﻼﮐﺎرد ﺑﺰرﮔﯽ ،ﻡﻨﻘﺶ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﺁزادی و ﺕﺼﻮیﺮی از ﻥﺪا ﺁﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن  ،و ﺑﺎ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎر
"ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ ﻥﺎﺑﻮد ﺑﺎیﺪ ﮔﺮدد" ﭘﺮﭼﻢ و ﻥﺸﺎن ﺟﻬﻞ و ﺟﻨﺎیﺖ اﺳﻼﻡﯽ را ﺑﻪ زیﺮ ﮐﺸﻴﺪﻥﺪ  ،و ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮیﺎد "زﻥﺪﻩ ﺑﺎد ﺁزادی" " ،زﻥﺪﻩ ﺑﺎد ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺰم " اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻡﯽ ﻡﺮدم ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﺎیﺎﺕﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺖ ﻥﻈﺎم
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻡﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻥﻨﮕﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺮدم  ،روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻥﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ ﻡﺘﻬﻮراﻥﻪ ﺕﺴﺨﻴﺮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺨﺎﻥﻪ رژیﻢ اﺳﻼﻡﯽ در هﻠﻨﺪ در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ را ﺑﻪ ﻡﻴﺎن ﻡﺮدم دردﻡﻨﺪ و
ﺁزادیﺨﻮاﻩ ﺑﺮد  ،اﻡﺎ از دﮔﺮ ﺳﻮ ﺧﺸﻢ ﻡﺰدوران و ﻥﻤﺎیﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در هﻠﻨﺪ را ﺑﺮ اﻥﮕﻴﺨﺘﻪ و ﺁن هﺎ را ﺑﻪ
واﮐﻨﺶ هﻴﺴﺘﺮیﮏ وا داﺷﺖ  ،ﺑﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺁن هﺎ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﻘﺎی ﻡﺒﺎرز را ﺑﻪ وﻃﻦ ﻓﺮوﺷﯽ و اراﺟﻴﻔﯽ از ایﻦ دﺳﺖ ﻡﺘﻬﻢ
ﮐﺮدﻩ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺤﺎﺷﯽ ﮐﺮدﻥﺪ.
اﻡﺎ ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻥﺪاﻥﺪ وﻃﻦ ﻓﺮوش واﻗﻌﯽ ﮐﺴﺎﻥﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رژیﻤﺸﺎن ﻃﯽ  31ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و هﻢ اﮐﻨﻮن  ،در ﻥﻮﮐﺮی و
ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت هﺎی ﺳﺮﻡﺎیﻪ داری ﺟﻬﺎﻥﯽ  ،ﻗﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﺕﻤﺎﻡﯽ ﻡﺰدوران و ﻥﻮﮐﺮان دیﮕﺮ دوﻝﺖ هﺎی واﺑﺴﺘﻪ
رﺑﻮدﻩ و ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﻥﺌﻮ ﻝﻴﺒﺮاﻝﯽ را ﺑﻪ ﺕﻤﺎﻡﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﺮاردادهﺎی ﻡﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻡﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺎرت ﺑﺎر ،
ﺛﺮوت هﺎی ﻡﺮدم ایﺮان را یﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻘﺎء ﻥﻨﮕﻴﻦ ﺧﻮد و ﺧﺎﻥﻪ ﺧﺮاﺑﯽ هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻡﺮدم ﻡﺤﺮوم  ،ﺑﻪ ﺣﺮاج
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻥﺪ.
ﺧﺎﺋﻦ ﮐﺴﺎﻥﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺪام  ،ﺷﮑﻨﺠﻪ  ،زﻥﺪان  ،ﺕﺠﺎوز ...و ایﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﺟﺎﻡﻌﻪ  ،ﺳﻌﯽ در ﺣﻔﻆ و
ﻃﻮﻻﻥﯽ ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻝﯽ و زﻥﺪﮔﯽ ﻥﻨﮕﻴﻦ ﺧﻮد دارﻥﺪ و رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﺷﺎن از ﺕﺮس و وﺣﺸﺖ از ﺧﺮوش و ﺧﺸﻢ
زﻥﺎن  ،ﻡﺮدان  ،ﮐﺎرﮔﺮان  ،داﻥﺸﺠﻮیﺎن ﻡﺒﺎرز و ﻗﻬﺮﻡﺎن  ،ﺣﺘﯽ در ﻡﺴﻴﺮ هﺎی ﮐﻮﺕﺎﻩ ﺷﻬﺮی  ،از هﻠﻴﮑﻮﭘﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻡﯽ
ﮐﻨﺪ.
رﻓﻘﺎ و ﺁزادیﺨﻮاهﺎن !
دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ  3روزﻩ ﺷﻤﺎ ﺕﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ هﻠﻨﺪ و ﺧﺒﺮ ﻡﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻤﺎ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﺘﻦ اﺕﻬﺎﻡﺎﺕﯽ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ  ،ﺑﺎر دیﮕﺮ ﻥﺸﺎن ﻡﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرﺕﻬﺎی اﻡﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ در ﺣﻤﺎیﺖ از ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ﮐﻮﺕﺎهﯽ را ﺟﺎیﺰ ﻥﻤﯽ ﺷﻤﺎرد .ﻡﺎ
وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻡﯽ داﻥﻴﻢ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎیﺖ از اﻗﺪام ﻡﺒﺎرزاﺕﯽ اﺷﻐﺎل ﺟﺎﺳﻮﺳﺨﺎﻥﻪ رژیﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در هﻠﻨﺪ و ﻡﺤﮑﻮم
ﻥﻤﻮدن ﺑﺮﺧﻮرد دوﻝﺖ هﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ  ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻡﯽ و ﻥﻴﺮوهﺎی ﻡﺒﺎرز و ﺁزادیﺨﻮاﻩ را ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از ﺷﻤﺎ ،
ﺟﻠﺐ و دﻋﻮت ﻥﻤﺎیﻴﻢ .
ﻡﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﺳﻴﺪﻥﯽ – اﺳﺘﺮاﻝﻴﺎ
ﺁﭘﺮیﻞ ٢٠١٠
"ﻡﺤﺎﮐﻤﻪ" ﺕﺴﺨﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻻﻥﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در هﻠﻨﺪ ﻡﺤﮑﻮم اﺳﺖ!

روز دوم ژوﺋﻦ در هﻠﻨﺪ  ،ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺧﻂ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ " ،دادﮔﺎهﯽ" ﺑﺮای رﻓﻘﺎیﯽ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎیﺖ از
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺮ ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ایﺮان و ﺑﺮای اﻓﺸﺎی ﭼﻬﺮﻩ ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎر رژیﻢ در ﺷﺸﻢ ﻡﺎﻩ ﺁوریﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در هﻠﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻩ و ﻡﺪﺕﯽ ﻡﺤﻮﻃﻪ ورودی ﻻﻥﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر اﻥﻘﻼﺑﯽ
"ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ  ،ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ  ،ﻥﺎﺑﻮد ﺑﺎیﺪ ﮔﺮدد" ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد در ﺁوردﻥﺪ  ،ﺕﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮد .
ﻡﺎ ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﭼﺮیﮑﻬﺎی ﻓﺪایﯽ ﺧﻠﻖ ایﺮان در ﺁﻡﺮیﮑﺎ  ،در هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺣﻤﺎیﺖ از اﻗﺪام ﻡﺒﺎرزاﺕﯽ ایﻦ رﻓﻘﺎ  ،ﺿﻤﻦ ﻡﺤﮑﻮم
ﮐﺮدن ایﻦ اﻗﺪام ارﺕﺠﺎﻋﯽ دوﻝﺖ هﻠﻨﺪ  ،ﺧﻮاهﺎن رﻓﻊ هﺮ ﮔﻮﻥﻪ اﺕﻬﺎﻡﯽ از ایﻦ رﻓﻘﺎ در ایﻦ زﻡﻴﻨﻪ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻝﻐﻮ ﺑﺪون
ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻡﺤﺎﮐﻤﻪ ﺁن هﺎ ﻡﯽﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻡﺎ از هﻤﻪ اﻥﺴﺎن هﺎی ﺁزادیﺨﻮاﻩ و ﻥﻴﺮوهﺎی ﻡﺒﺎرز ﻡﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﻃﺮیﻖ
ﻡﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ از ایﻦ رﻓﻘﺎ ﺑﺮﺧﻴﺰﻥﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ  ،ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ  ،ﻥﺎﺑﻮد ﺑﺎیﺪ ﮔﺮدد!
ﭘﻴﺮوز ﺑﺎد ﻡﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ایﺮان!
ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﭼﺮیﮑﻬﺎی ﻓﺪایﯽ ﺧﻠﻖ ایﺮان  -ﺁﻡﺮیﮑﺎ

"ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ" ای رﺳﻮا ،ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ!
روز دوم ژوﺋﻦ "دادﮔﺎهﯽ" ﺑﺮای رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺷﺸﻢ ﺁﭘﺮیﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در هﻠﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻩاﻥﺪ ﺕﺸﮑﻴﻞ
ﻡﯽﺷﻮد .از ﺁﻥﺠﺎ ﮐﻪ ایﻦ رﻓﻘﺎ در ﺣﻤﺎیﺖ از ﻡﺒﺎرزات ﺧﻠﻖهﺎی ایﺮان و در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رژیﻢ دار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻡﯽ و ﺑﺎ ﻓﺮیﺎد "ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ ﻥﺎﺑﻮد ﺑﺎیﺪ ﮔﺮدد" ﺑﻪ ایﻦ اﻗﺪام اﻋﺘﺮاﺿﯽ دﺳﺖ زدﻥﺪ ﺕﺼﻤﻴﻢ

دوﻝﺖ هﻠﻨﺪ در دادﮔﺎهﯽ ﮐﺮدن ایﻦ رﻓﻘﺎ ،ﺧﺸﻢ هﺮ اﻥﺴﺎن ﺁزادﻩای را ﺑﺮ ﻡﯽاﻥﮕﻴﺰد .ﺑﻨﺎﺑﺮ ایﻦ ﻡﺎ ﺧﻮاهﺎن رﻓﻊ هﺮﮔﻮﻥﻪ
اﺕﻬﺎﻡﯽ از ایﻦ رﻓﻘﺎ در ایﻦ زﻡﻴﻨﻪ و ﻝﻐﻮ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻡﺤﺎﮐﻤﻪ ﺁﻥﻬﺎ ﻡﯽﺑﺎﺷﻴﻢ.
در ﺷﺮایﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﻼدان و ﻗﺎﺕﻼن ﻡﺮدم ایﺮان در ﺳﺎیﻪ ﺣﻤﺎیﺘﻬﺎی ﺁﺷﮑﺎر ﻗﺪرﺕﻬﺎی اﻡﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻥﻴﻦ
ﺕﻮدﻩهﺎ ﻡﺸﻐﻮل ﻡﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻡﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺕﻼش ﺑﺮای ﻡﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ایﻦ رﻓﻘﺎ ﻥﻪ ﺕﻨﻬﺎ یﮏ دهﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدﻡﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻝﯽ ﭘﻨﺠﻪ در ﭘﻨﺠﻪ دیﮑﺘﺎﺕﻮری ﺳﺮ ﺕﺎ ﭘﺎ ﻡﺴﻠﺢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ایﺮان اﻓﮑﻨﺪﻩاﻥﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺣﻤﺎیﺖ ﻗﺪرﺕﻬﺎی
اﻡﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ از ﺳﺮدﻡﺪاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ را در ﻡﻘﺎﺑﻞ دیﺪ هﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﻡﯽدهﺪ .ﻡﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻡﯽداﻥﻴﻢ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ
ﺣﻤﺎیﺖ از اﻗﺪام ﻡﺒﺎرزاﺕﯽ اﺷﻐﺎل ﺟﺎﺳﻮﺳﺨﺎﻥﻪ رژیﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در هﻠﻨﺪ و ﻡﺤﮑﻮم ﻥﻤﻮدن ﺑﺮﺧﻮرد دوﻝﺖ هﻠﻨﺪ ﺑﺎ
رﻓﻘﺎی دﺳﺖ اﻥﺪرﮐﺎر ایﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻡﯽ و ﻥﻴﺮوهﺎی ﻡﺒﺎرز و ﺁزادیﺨﻮاﻩ را ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از
رﻓﻘﺎﺋﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺳﺮﻥﮕﻮﻥﯽ ﺕﻤﺎﻡﻴﺖ رژیﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻡﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ ﻥﺎﺑﻮد ﺑﺎیﺪ ﮔﺮدد!
ﭘﻴﺮوز ﺑﺎد ﻡﺒﺎرزات اﻥﻘﻼﺑﯽ ﺕﻮدﻩهﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ایﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ دﺷﻤﻨﺎﻥﺸﺎن!
ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﭼﺮیﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ایﺮان -هﻠﻨﺪ
 27ﻡﯽ 2010
درود ﺑﺮ رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در هﻠﻨﺪ را ﻣﻮرد ﻳﻮرش ﻗﺮار دادﻧﺪ !

ﺕﺼﻤﻴﻢ دوﻝﺖ هﻠﻨﺪ در دادﮔﺎهﯽ ﮐﺮدن رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺷﺸﻢ ﺁﭘﺮیﻞ  2010ﺑﻪ ﻻﻥﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در ﻻهﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻥﻤﻮدﻥﺪ  ،ﺧﺸﻢ هﺮ اﻥﺴﺎن ﺁزادﻩ ای را ﺑﺮ ﻡﯽ اﻥﮕﻴﺰد .ﺁن هﻢ در ﺷﺮایﻄﯽ ﮐﻪ ایﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺠﺎﻋﺎﻥﻪ در ﺣﻤﺎیﺖ از ﻡﺒﺎرزات
ﺧﻠﻖ هﺎی ایﺮان و در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رژیﻢ ﺟﻨﺎیﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻡﺎیﻪ دﻝﮕﺮﻡﯽ اﮐﺜﺮ اﻥﻘﻼﺑﻴﻮن ﮔﺸﺘﻪ و داد و ﻓﻐﺎن ﻡﺮﺕﺠﻌﻴﻦ را
ﺑﺮ اﻥﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻡﻴﺪ ﺁن ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻡﺒﺎرزات ﻡﺮدم ﻡﺒﺎرز و دﻝﻴﺮ ایﺮان رژیﻢ ددﻡﻨﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در ﮐﻠﻴﺖ ﺧﻮد
ﺳﺮﻥﮕﻮن ﮔﺸﺘﻪ و ﺕﺎ ﺁن زﻡﺎن ﻻﻥﻪ هﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ رژیﻢ دیﮑﺘﺎﺕﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ایﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻡﻮرد یﻮرش
ﻡﺒﺎرزیﻦ و اﻥﻘﻼﺑﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ایﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﺮیﺎد اﻋﺘﺮاض ﺧﻠﻖ هﺎی ایﺮان را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﮋواک دهﺪ.
در ﺷﺮایﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎران ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر در ﻡﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻥﻴﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮهﺎی ﻡﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﻓﺮزﻥﺪان
ﻗﻬﺮﻡﺎن ﻡﺮدم ﻡﺎ ﺧﻮﻥﻴﻦ ﻥﻤﻮدﻩ اﻥﺪ ایﻦ ﺣﺮﮐﺖ  ،ﻥﻨﮓ و ﺑﯽ ﺁﺑﺮوﺋﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ و
ﻥﻤﺎیﺎﻥﮕﺮ ﺧﺸﻢ ﺕﻮدﻩ هﺎی رﻥﺠﺪیﺪﻩ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ رژیﻢ دار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻡﻴﺒﺎﺷﺪ.
رﻓﻘﺎ  ،در ﺷﺮایﻄﯽ ﮐﻪ رژیﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻡﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﮐﻪ ﻡﻮرد ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﺸﻮرهﺎی اﻡﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﻡﻴﺒﺎﺷﺪ در
ﺕﻼش اﺳﺖ ﺕﺎ ایﻨﮕﻮﻥﻪ ﻡﺒﺎرزات را ﺑﯽ ارزش ﺟﻠﻮﻩ دهﺪ ،دارو دﺳﺘﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻡﺘﯽ و هﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن رﻥﮕﺎرﻥﮓ
ﻡﺮدم ایﺮان در هﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺕﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﻴﻔﺎﻥﻪ ﺕﺮیﻦ ﺕﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﻪ یﺎری ایﻦ رژیﻢ ارﺕﺠﺎﻋﯽ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﻥﺪ .واﻗﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر
دیﮕﺮ ﻥﺸﺎن ﻡﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ داﺷﺘﻴﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮیﺎن ایﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻡﺒﺎرزاﺕﯽ هﻤﭽﻮن هﻤﻪ اﻥﻘﻼﺑﻴﻮن ﻓﺮیﺎد زدیﺪ "ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻡﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ ﻥﺎﺑﻮد ﺑﺎیﺪ ﮔﺮدد".
ﻡﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ از ایﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ  ،ﺑﺮﺧﻮرد دوﻝﺖ هﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ را ﻡﺤﮑﻮم ﻥﻤﻮدﻩ و اﻡﻴﺪواریﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺷﻮیﺪ
دادﮔﺎهﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻡﺤﮑﻮﻡﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺕﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮد را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻡﺤﮑﻮﻡﻴﺖ دیﮑﺘﺎﺕﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ایﺮان ﺕﺒﺪیﻞ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﻡﺮگ ﺑﺮ اﻡﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ!
ﻡﺮگ ﺑﺮ رژیﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ !
هﻮاداران ﭼﺮیﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ایﺮان – ﺳﻴﺪﻥﯽ
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ﮐﻤﮏهﺎی ﻡﺎﻝﯽ دریﺎﻓﺘﯽ:
ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ  ٢٠٠دﻻر ،ﺁزدی از ژاﭘﻦ  ۵٠دﻻر ،ﺁوا  ۶٠دﻻر ،اﻥﻘﻼب  ٤٠دﻻر ،ﻡﺒﺎرزیﻦ داﻻس  ٢٠٠دﻻر
ﮐﻤﻴﺘﻪی دﻓﺎع ﻡﺘﺸﮑﻞ از :ﮐﻤﻴﺘﻪی ﻡﻴﺰﮐﺘﺎب ﺁﻡﺴﺘﺮدام ،ﺳﺎزﻡﺎن ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮایﻢ ،ﺳﺎزﻡﺎن  ، IKAﺧﺎﻥﻪی هﻨﺮ -هﻠﻨﺪ،
ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ  -هﻠﻨﺪ ،ﺳﺎزﻡﺎن زﻥﺎن هﺸﺖ ﻡﺎرس )ایﺮان  -اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن(  -هﻠﻨﺪ ،ﮐﺎﻥﻮن ﻓﺮهﻨﮕﯽ ایﺮاﻥﻴﺎن هﻠﻨﺪ،
ﻡﺴﻌﻮد ﻓﺮوزش راد ﻡﺴﺌﻮل ﻥﻴﻮز)ﺧﺒﺮهﺎی روزاﻥﻪ( ،ﺳﺎﺳﺎن داﻥﺶ ،رﺣﻤﺎن ﮐﺮیﻤﯽ ،ﺷﻬﺮام ﺑﺠﻔﯽ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺎدری،
ﮐﺎﻥﻮن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ،ﻓﻴﺮوزﻩ راد ،ﺣﺴﻦ ﻡﺎﺳﺎﻝﯽ ،ﻓﺮیﺪون  -اﺷﺘﻮﺕﮕﺎرت ،ﭘﺮواﻥﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ و ﺟﺎیﺮ ﮐﻠﻴﺒﯽ ،ﺣﺴﻦ
ﻓﺨﺎری ،ﺁرﺕﺎ داوری ،ﻓﺮیﺒﺎ ﻡﺮزﺑﺎن ،ﻡﺠﺘﺒﯽ ﻥﺎﻇﺮی ،ﻥﺎهﻴﺪ زارع ،روهﺎم ﭘﺮان ،ﻡﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺳﺪ زادﻩ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻡﺎن و
اﻥﺠﻤﻦ اﻓﻐﺎن :ﺳﺎزﻡﺎن ﺻﻠﺢ و دﻡﮑﺮاﺳﯽ ،اﻥﺠﻤﻦ ﺑﯽﺑﯽ ﻡﻬﺮو در هﺎﻝﻨﺪ ،ﻡﺠﻤﻊ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻓﻐﺎن  /هﺎﻝﻨﺪ ،اﻥﺠﻤﻦ ﺟﻮاﻥﺎن
اﻓﻐﺎن  /دن هﺎخ ،ﺕﻌﺪادی از ﺷﺎﻋﺮان و ﻥﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن و  . . .ایﻦ ﻝﻴﺴﺖ هﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﺳﺎیﺮ ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ.
 Tel : +31-0625050155 , E.mail: mize_ketab@hotmail.comﺕﻠﻔﻦ و ایﻤﻴﻞ ﺕﻤﺎس:
 ٢٠١٠/۶/٤هﻠﻨﺪ

