دﻋﻮت ﺑﮫ آﮐﺴﯿﻮن اﯾﺴﺘﺎده
در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ دﻋﻮت و ﺣﻀﻮر اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در داﻧﻤﺎرک
دوﻟﺖ داﻧﻤﺎرک ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ زﻧﺎن؛ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ،زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﺗﺠﺎوز اﻋﺪام روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻞ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺴﺒﺐ ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ زن و ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ؛ زﻧﺎن در ﺻﻒ اول ھﺮ ﻣﺒﺎرزه ای در طﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻨﮕﯿﻦ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
دﻋﻮت اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و دﯾﮕﺮ ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ دھﺎن ﮐﺠﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﮫ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﺗﺸﮑﻼت و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ دﻋﻮت دوﻟﺖ داﻧﻤﺎرک از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ؛ آﮐﺴﯿﻮن اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت داﻧﻤﺎرک درھﻠﻨﺪ ﺷﮭﺮ دن ھﺎگ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ؛ ﺗﺎ
ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﮑﺎن:

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت داﻧﻤﺎرک در ھﻠﻨﺪ -ﺷﮭﺮ دن ھﺎگ

آدرس:

Koninginnegracht 30
Centraal station tram 9 richting Noorderstand
halte Dr Kuyperstraat

زﻣﺎن:
ﻣﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان آزادﯾﺨﻮاه
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دﻋوت ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آورﯾم ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﯾﺷﺗﺑﺎﻧﯽ ﺧود را از اﯾن آﮐﺳﯾون اﻋﺗراﺿﯽ اﻋﻼم ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ھم ﺻدای

اﻋﺗراض ﮔﺳﺗرده ﺧود و ﻣردم اﯾران را ﺑﮫ ﮔوش ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧﯾم.
ﺑﮫ ﺻف ﻣﺎ ﺑﭘﯾوﻧدﯾد ﺗﺎ ھرﭼﮫ ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺑﮫ دوﻟت داﻧﻣﺎرک ﺑرای دﻋوت و ﺣﺿور اﺣﻣدی ﻧژاد در ﺷﮭر ﮐﭘﻧﮭﺎک اﻋﺗراض ﺧود را اﻋﻼم ﮐﻧﯾم.
ﺑﮫ ﺻف ﻣﺎ ﺑﭘﯾوﻧدﯾد ﺗﺎ ﺣﻣﺎﯾت و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران و ﺑﺧﺻوص ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر آﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﻧﯾم .
ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس)اﯾران -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(ھﻠﻧد  /ﺟﻣﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرزار زﻧﺎن  /زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺑﻌﯾض  /ﮐﻣﯾﺗﮫ زﻧﺎن در ھﻠﻧد
Tel: 0646424386

Tel:0634201833

Email: 8marchnl@gmail.com

ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧدﮔﺎن:
 ﺧﺎﻧﮫ ھﻧر ھﻠﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﭘراﯾم ﺣﺳﯾن ﺑﮭﺎدوری -ﮐﻣﯾﺗﮫی ﻣﯾزﮐﺗﺎب آﻣﺳﺗردام

ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﮐﺴﯿﻮن دن ھﺎخ – ھﻠﻨﺪ
در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ دﻋﻮت و ﺣﻀﻮر اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در داﻧﻤﺎرک

ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ آﮐﺴﯿﻮن و ﺳﺎﯾﺮ آﮐﺴﯿﻮنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ دﻋﻮت دوﻟﺖ داﻧﻤﺎرک از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری را ﮐﮫ دﺳﺖاش ﺑﮫ ﺧﻮن ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺒﺎرز و آزادی ﺧﻮاه ا ﯾﺮان آﻟﻮده اﺳﺖ و ھﺮ روز ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ؛ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺟﺎری دول اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺟﺎن ،آزادی و
ﺛﺮوت ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم و ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ رھﺎﺋﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﺳﺘﻢ و ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﺮو رھﺎﺋﯽ از ﺳﻠﻄﮫ و ﭼﭙﺎول دول اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ!
ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ!
زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی! زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم!
ﮐﻤﯿﺘﮫی ﻣﯿﺰﮐﺘﺎب آﻣﺴﺘﺮدام
دﺳﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠٩

