
 ٣اطالعیه شماره 
 زندانیان سیاسی  ن گردهمائی سراسری در باره کشتارچگونگی نام نویسی پنجمی

 سپتامبر در هلند( ٠٠تا  ٠٢ایران ) در

 

 گوئیم! تبریک و شاد باش میعزیزان را به شما  و نوروز ، سال نوفرارسیدن بهار

رکوبگر داری و س بق در دو رژیم سرمایهدوستان و رفقای مبارز و آزادی خواه؛ یاران زندانیان سیاسی سا

تردید یاد و خاطره و پایداری زنان و مردانی که  درود فراوان بر شما، بی ؛شاهنشاهی و جمهوری اسالمی

برای جهانی آزاد و آباد و برابر و سرشار از شادی برای همه پیکار کردند و بوسه بر کاکل خورشید زدند 

زندانیان ی کشتار  دربارهی تاریخ باقی خواهد ماند. گردهمائی سراسری  ههمواره درخشنده و تابناک در حافظ

های حاکمه و امکانات مالی آنان جهت تعملی علمی و طبقاتی  تالشی است مستقل از قدرتدر ایران سیاسی 

 های آگاه و در مستند سازی و ثبت تاریخی گذر پُر فراز و نشیب و راه دشوار و افتخار آمیزی که آن انسان

ی بیش از سه دهه حاکمیت  کارانه ی جنایت ای است برای افشای چهره فداکار طی کردند. هم چنین مبارزه

 جمهوری اسالمی در ایران. داری رژیم سرمایه خفقان و زندان و شکنجه و کشتار

ان، از ی کشتار زندانیان سیاسی در ایر پنجمین گردهمائی سراسری در باره انگونه که اطالع دارید، امسالهم

در هلند برگزار خواهد شد. لذا جهت اطالع شما عزیزان شرایط نام نویسی و  ٢٠١٣سپتامبر  ٢٢تا  ٢٠

های بعدی با شما در میان  اطالعیههمائی در این اطالعیه و دچگونگی ارتباط شما با دست اندرکاران این گر

 خواهیم گذاشت.

شرایطی را فراهم آورد که  تی فراوان توانسته اسالش و پیگیرتدارکات گردهمائی در هلند با ت ی کمیته

 .مند گردند غذا در همان مکان گردهمائی بهره عزیزان شرکت کننده در گردهمائی از تسهیالت مکان خواب و

ی  توانند هزینه مندان می باشد. عالقه می  (و استرحت خواب امکاناتو  دیهو) ورشامل  ام نویسیی ن هزینه

واریز و از طریق ایمیل نام نویسی خود را به اطالع مسئولین برسانند. حضور گرم و خود را به حساب زیر 

 تداوم حرکت ما خواهد بود. ی شما باعث دلگرمی و و گسترده  صمیمانه

و  زیر واریزحساب  های مالی خود را به  که مایل هستند به گردهمائی کمک مالی کنند لطفن کمک عزیزانی

به اطالع مسئولین از طریق ایمیل یا تلفن را  و در صورت تمایل کد انتخابی خودتاریخ واریز و مبلغ نام، 

                                                                                                                          های مالی بعدن به اطالع عموم خواهد رسید. لیست کمک برسانند.

 ورو استئ ۵۶برای هر نفر  () ورودیه و امکانات خواب و استراحتی نام نویسی سه روز  هزینه. 
 های بعدی به اطالع خواهد رسید ی غذا در اطالعیه هزینه. 

 تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. با جویان برای افراد بیکار، دانشجو و پناهنام نویسی   ی هزینه 

 م نویسی برای کسانی که مایل به استفاده از امکانات غذا و یا خواب نباشند مجزا در نظر گرفته خواهد شد.نا ی هزینه 

  31642489868+ رفیق احمدو   31633056631+ مسعودرفیق  :تلفن تماس هلند   

  :ایمیل تماس هلند apouri@gmail.comو mfrad83@gmail.com  

  :77456076764 رفیق فرختلفن تماس سوئد + 

 :ایمیل تماس سوئد azadiebaian@yahoo.com 

 751766574145 رفیق محمود: س آلمانتلفن تما+ 

  :ایمیل تماس آلمانtondardialog@web.de  

 حساب بانکی: اره شم ← 

 ABN AMRO Rekeningnummer  59  23 72 936  T. a.v .  Kiani  Haftlang 

 IBAN:  NL77ABNA0592372936 

 BIC:  ABNANL2A 

 

 

 

  !ییتاز ستم طبقاتی و جنس به خون خفتگان راه رهائی تمامی ی گرامی باد یاد و خاطره

 داری جمهوری اسالمی! رژیم سرمایهکلیت سرنگون باد 

 سوسیالیزم!باد باد آزادی، زنده  زنده

 ٢٠١٣مارس  -ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران  پنجمین گردهمائی سراسری در باره ی  نندهکی برگزار کمیته

 چگوهن با تو  بگویم هک بی تو غمگینم؟ 

 گیرد. حریق سوخته با  آب  رد نمی          

 ی خنکی تو چشمه                        

 من رغوبِ خونینم.                             

 چگوهن بی تو بخندم؟                

 چگوهن بی تو بتابم؟                     

 بینم. وقتی تو را نمی                       

 تو آفتابی و من آفتابگردانم.                   

 ید سلطانپورسع                                                       
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