
 دعوت بھ آکسیون ایستاده
   دانمارکدردر اعتراض بھ دعوت و حضور احمدی نژاد   

 
  . روبرو ھستنداعدام   مردم ایران با سرکوب، زندان،  شکنجھ و تجاوز بسیاری از جوانان و؛احمدی نژاد را در حالی می پذیرد کھ زنان، دولت دانمارک

در طول حاکمیت ننگین زنان در صف اول ھر مبارزه ای  بھ دلیل قوانین ضد زن و تبعیض آمیز؛  واست بسیاری از مردم ایران  مسبب فرودستی زنان و جمھوری اسالمی ایرانکل رژیم

  .قرار دارندجمھوری اسالمی 

  .می شوددر کنار ھم  ھمھ مرتجعیناتحاد بیشتر سبب  دھان کجی بھ مردم ایران است وسران جمھوری اسالمی  دیگر احمدی نژاد ودعوت 

   ؛ تا خواھیم کردآکسیون اعتراضی در مقابل سفارت دانمارک درھلند شھر دن ھاگ برگزاراحمدی نژاد ؛ دولت دانمارک از بھ دعوت اعتراض  درفعالین جنبش زنان و تشکالت جمعی از ا م

 .بھ اعالم کنیماعتراض خود را  صدای 

                        گ شھر دن ھا- مقابل سفارت دانمارک در ھلند             :مکان 

   Koninginnegracht 30                      :               آدرس
Centraal station tram 9 richting Noorderstand 

halte Dr Kuyperstraat 

                             16 تا 14 از ساعت 2009 دسامبر 18 جمعھ                  :زمان

  صدایھم کھ حمایت و پیشتبانی خود را از این آکسیون اعتراضی اعالم کنند تا ھمراه با  بھ عمل می آوریمدعوت  زنان و مردان آزادیخواه ما از تمامی

 .بھ گوش جھانیان برسانیمرا مردم ایران  وخود  گستردهاعتراض 
  .اعالم کنیماعتراض خود را  کپنھاک مدی نژاد در شھردولت دانمارک برای دعوت و حضور احبھ  بھ صف ما بپیوندید تا ھرچھ گسترده تر 

   .کنیممردم ایران و بخصوص مبارزات اخیر آنان اعالم  مبارزات  با  راھمبستگی خود وبھ صف ما بپیوندید تا حمایت 
 

  کمیتھ زنان در ھلند /  تبعیض علیھزنان   /جمعی از فعالین کارزار زنان  / ھلند)افغانستان -ایران(سازمان زنان ھشت مارس :برگزارکنندگان

Email: 8marchnl@gmail.com        Tel:0634201833    Tel: 0646424386 

mailto:8marchnl@gmail.com


 

  :کنندگان حمایت 
  

 - خانھ ھنر ھلند
سازمان پناھندگی پرایم -  
   حسین بھادوری-
  ھلند–ن ھاخ حمایت از آکسیون د ی میزکتاب آمستردام کمیتھ -

  در اعتراض بھ دعوت و حضور احمدی نژاد در دانمارک
  

اش بھ خون جوانان  ھائی کھ در این رابطھ سازماندھی شده است؛ دعوت دولت دانمارک از رئیس جمھوری را کھ دست ما ضمن حمایت از این آکسیون و سایر آکسیون
دانیم، کھ ھمواره جان، آزادی و  ھای جاری دول امپریالیستی و غارتگر می آفریند؛ در راستای سیاست زه میو آزادی خواه ا یران آلوده است و ھر روز جنایتی تا مبارز

بی تردید رھائی مردم ایران از ستم و سرکوب رژیم . کنند  را قربانی منافع اقتصادی و روابط دیپلماتیک خود می ثروت مردم محروم و تحت ستم جوامع دیگر
  .سالمی در گرو رھائی از سلطھ و چپاول دول امپریالیستی استداری جمھوری ا سرمایھ

  
  !داری جمھوری اسالمی سرنگون باد رژیم سرمایھ

  !نابود باد امپریالیسم
  !زنده باد سوسیالیزم! زنده باد آزادی

  
  ی میزکتاب آمستردام کمیتھ

  ٢٠٠٩دسامبر 


