
بهمنی دیگر در راه است!                                            
فراخوان به آکسیون در اقابل سفارت جمهوری اسمای ایران ـ بروکسل

                                              ۲۰۱۸ فوریه ۱۰ - ۱۳۹۶ بهمن ۲۱شنبه 
 بهمن امسنال، یک بننار  دیگننر منذبوحانه  سننال روز دزیندن قندرت از مننردم را بنه اصننلحا جشنن بگیرنند و در اصنل یننک بنار دیگنر بنا خودشنان۲۲بهمنی دیگر در راه است. سردمداران حکنومت چپناول و سنرکوب می خواهنند  

تجدیدعهد کنند و در مقابل مردم »قدرت نمایی« دروغین به راه بیندازند. در حالی که با وجود تمام سرکوب ها، دستگیری ها و کشتارها و ... مننردم جننان بننه لب رسننیده کماکننان در خیابان هننای ایننران هننر شننب و هننر روز
»جمهوری اسحمی نمی خوایم! نمی خوایم!« را فریادمی زنند، دیوارنویسی می کنند و ...ن از صمیم قلب و با تمام وجود آن را طلب می کنند.

جمهوری اسحمی در شرایلی می خواهد جشن میحد ننگین اش را برگزار کند که کارخانه ها در اشغال کارگران ناراضی است، دانشگاه ها محل اعتراض دانشجویان مبارز و خیابان ها در اشغال مردم خشمگین و هر بلننندی،
سکویی برای »دختران انقحب« و گامی برای بلند کردن پرچم مبارزه ی زنان علیه حجاب اجباری در حکومت زن ستیز جمهوری اسحمی  است.ن

در این شرایط ما نه تنها از مبارزات مردم برای سرنگونی جمهوری اسحمی با تمام توان حمایت خواهیم کرد بلکننه خننود را بخشننی از جنبشننی می دانیم کننه سننرنگونی جمهننوری اسننحمی را بننه دسننت مننردم و بنندون دخننالت
نیروهای واپس گرای جهانی تسریع خواهد کرد. ما بخشی از جنشی هستیم که دیگر هیچ کشور، هیچ شهر، هیچ روستا، هیچ منلقه، هیچ سفارتخانه و حتی هیچ جایی را برای جمهوری اسحمی امن باقی نخواهد گذاشننت

تا تحقق سرنگونی کلیت نظام ستم و استثمار جمهوری اسحمی از پای نخواهیم نشست. 
 سننال فقننر، اسننتثمار، بی حقننوقی، بی کنناری، زننندان، شننکنجه، سننرکوب، سانسننور، اعنندام، اعتینناد، سننتم ملی، تبعیض مننذهبی، سننتم جنسننیتی، تن فروشننی،ن ازدواج اجبنناری، ازدواج و کننار۳۹ما همه ی کسننانی را کننه از تحمیننل 

کودکان، تخریب محیط زیست، همجنس گرا ستیزی، بهایی کشی، ستم بر هم وطنان افغانستانی، سلب آزادی پوشش و حجاب اجباری و .... ناراضی هستند، دعوت می کنیم تا در کنار هم نمایش پوشالی جشننن سننالگرد بننه
قدرت رسیدن جمهوری اسحمی را به جشن ستمدیدگان برای سرنگونی جمهوری اسحمی بدل کنیم.

از تمامى شما مردم آزادی خواه، حق طلب و همچنين تمامى فعالین سیاسی و اجتماعی، سازمان ها، احزاب، تشكل هاى سياسی و اجتماعى، سازمان های مترقی، ایرانی و غیرایرانی دعننوت می کنننیم كننه بننا همبسننتگی در این
تا بتوانیم صفوف مبارزه ی مشترک مان را با قدرت هر چه بیشتر بیاراییم.آکسیون در مبارزات مردم ایران سهم بگیرید 

برای حمایت از مردم مبارز و به ستوه آمده به پا خیزید!
۱۵:۰۰ تا ۱۳:۳۰ از ساعت ۲۰۱۸ فوریه ۱۰ شنبه زمان:

مقابل سفارت جمهوری اسحمی در بروکسلمكان: 
Avenue Franklin Roosevelt 15, 1050 Ixelles

:« »در ایران چه می گذرد؟جلسه ی بحث و گفتگو 
»پیانوفابریک« برگزار می شود.  جلسه ای برای بحث و گفتگو حول اوضاع سیاسی ایران در مجموعه فرهنگی ۱۹ ساعت ۲۰۱۸ فوریه ۹روز جمعه 

.همه ی عحقمندان می توانند برای مشارکت و تبادل نظر آزاد در این بحث شرکت کنند
 

۱۹ ساعت ۲۰۱۸ فوریه ۹ جمعه :زمان
مجموعه فرهنگی پیانوفابریک، II  سالن کازابحنکا:مکان

Pianofabriek (Casablanca II) Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles
Parvis de Saint-Gilles   ایستگاه۵۱ و ۴ و ۳: ترام های شماره نزدیکترین ایستگاه مترو

shora.hemayat.mardom.belgium@gmail.com    ۰۴۸۹۷۴۳۵۶۲:    برای هرگونه هماهنگی، همکاری و طرا ابتکار عمل های مبارزاتی با برگزار کننده گان تماس حاصل نمایید
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