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 !ایرانیان و انسان های شریف 

 

 "طتاد ُواٌُگی اعتزاض ایزاًیاى تَ حضْر خوِْری اطالهی در گْتٌثزگ )طْئذ("

ُوَ ػوا را پٌاُدْیاى طیاطی  ًِاد ُای فزٌُگی ّّاحشاب  ،هتؼکل اس تخغ ّطیعی اس خاهعَ ایزاًی ّ فعالیي گزُِّا  

 هخاطة قزاردادٍ ّ اعالم هی دارد : 

زاى ، ُوچْى طال ُای گذػتَ دسداًَ ّ تا چزاغ خاهْع خوِْری اطالهی ایپایَ خثز هٌتؼز ػذٍ ، عْاهل طفارتی رژین تز

؛ تا تیظت ّ یکن ّ تیظت ّ دّم هَ تَ تاریخ ُای ػٌثَ ّ یکؼٌثَ دّ رّسٍ در ػِز گْتٌثزگ ًؼظتی در تذارک تزگشاری 

 هی تاػٌذ . « ذهات کٌظْلی خ »عٌْاى 

ّ هحل تدوع  اطت، ٌُْس کَ ٌُْسطفارتی ایزاًیاى هتقاضی خذهات  سا یتَ تخؼرطاًی پْػغ طزّیض ادعای  ایٌاًی کَ تا

؛ خْد را اس تزص ُویي هزدم ّ اپْسیظیْى آى تَ افکار عوْهی اعالم ًذاػتَ اًذدیذار تا ُواى تخغ اس ایزاًیاى هتقاضی 

  ؟چگًَْ هی تْاًٌذ در ادعای خْد طالن ّطزّیض رطاى تاػٌذ

ها تزآًین کَ طفارت خوِْری اطالهی ّظیفَ هٌذ اطت کَ دردرّى ُواى الًَ تزّریظتی خْیغ در ػِز اطتکِام تا تِزٍ 

ػوال تا خٌْب طْئذ خشء ّ ایي کار را تایذ اس ارائَ دُذطزّیض  ، ًی ازایهتقاضی یزی اس دُِا ػیٍْ تَ ػِزًّذاى گ

. ًَ ایٌکَ ایٌگًَْ تا تظیح عْاهل اهٌیتی ّ هْاخة تگیز خْد  طذتؼٌاتقاضیاى هایک ّظایف کٌظْلی ّخذهت رطاًی تَ یک

 فزاُن آّرد. ّ دیگز ػِز ُای طْئذ سهیٌَ طاس تذارک ػعثَ دیگزی اس آى الًَ تزّر ّ خاطْطی را در ػِز ها 

تواعی ّ پٌاُدْیاى ، کٌؼگزاى اخ، فزٌُگیها توثاتَ تخؼی اسایزاًیاى ػِزگْتٌثزگ ّ حْهَ ّ فعاالى تؼکل ُای طیاطی ّ

طزکْب ْهت گزی خْد تا کطی تیغ اس طَ دَُ حکَ ن خوِْری اطالهی یرژ  در اعتزاض تَ حضْر ًوایٌذگاى طفارتی 

آسادی ُای طیاطی تزآهذٍ اس قیام تِوي، کؼتارتی طاتقَ هخالفاى طیاطی دردَُ ػصت، قتلعام سًذاًیاى  ،خؼي ّ فاػیظتی

ّتزّر تیغ اس دّیظت تي اسفعالیي اپْسیظیْى درخارج اسکؼْر تْطظ ُویي الًَ ای، ، قتل ُای سًدیز۷۶ٍطیاطی در طال 

اعذام ُای تی ػواری کَ رژین اطالهی را در ردٍ دّم خِاًی قزار دادٍ اطت، ایداد ُای تزّر ّ خاطْطی طاسهاى دادٍ ػذ، 

 . حزّم طاختَ اطتاتتذائی تزیي حقْق اطاطی خْد ه خوعیت کؼْر را اساس آپارتایذ خٌظیتی کَ ًیوی 

اقذاهی هتؼکل  ّ خوعی  تزای اعتزاض ّ هقاتلَ تا هزتّدعیي ُوَ ػوا ایزاًیاى را هخاطة قزاردادٍ تا در تذیي ّطیلَ ها

 را تَ ضذ خْد تذل ًوایین . در ایي ػِز ّاقذام آًاى اطالهی ن یرژ  ًوایٌذگاى هاًع حضْر اى ،حاکن تز ایزاى ّ عْاهل آً

 ایران ىری اسالمیجمهسرمایه داری سرنگىن باد رژیم 

 گىتنبرگ جای تروریست های جمهىری اسالمی نیست!

 "ستاد هماهنگی اعتراض ایرانیان به حضىر جمهىری اسالمی در گىتنبرگ )سىئد("

 ۷۱۵۱می  ۵۱ برابر با ۵۹۳۱ ارديبهشت ۷۲دوشنبه 


