
 اطالعیه شماره چهار
 –زیرا که مردگان این سال  -ام زیباترین سرودها را و در گورستان تاریک با تو خوانده -ام برای زندگان در خلوت روشن با تو گریسته

 "شاملو"  ترین زندگان بودند. عاشق

 .عاتی در شهرها و کشورهای مختلف، اطالعات در مورد ثبت نام لیست سخنگویان مطبو

(، گزارشی از روند ٢٠٠٢سپتامبر  ٢٢تا  ٢٠سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی ایران و برگزاری پنجمین گردهمائی سراسری در هلند ) ی نهدر آستا

ائی پنجم  و روند پیشبرد های پیشین امیدوار است که گردهم رسانیم. کمیته برگزار کننده هم چون سال مندان می نجام شده را به اطالع عموم عالقهکارهای ا

تمامی زندانیان کارها، قدم مهم دیگری برای نزدیکی و هم فکری فعالین و کوشندگان راه آزادی و سوسیالیسم باشد. کوشندگانی که همواره پیگیر جهت آزادی 

 . و هستند  داری جمهوری اسالمی بوده خواهان سرنگونی کلیت رژیم سرمایهسیاسی و 

 ی سخنگویان مطبوعات 

های مختلف،  ها، گفتگو با عالقمندان در جمع د تا از طریق مصاحبهبرای اطالع رسانی مناسب به عالقمندان، امسال نیز سخنگویان مطبوعاتی خواهند کوشی

وظیفه خبررسانی را  شهرها و کشورهای مختلف که ئیخبری، دوستان و رفقا تر روند پیشرفت کارها را به اطالع عموم برسانند. امسال، برای پوشش وسیع

 اند. سخنگویان مطبوعاتی برای پنجمین گردهمایی سراسری عبارتند از:  برعهده گرفته

   mfrad83@gmail.com آدرس ایمیل:           1361103661300 تلفن تماس: ، راد رشمسعود فروهلند: 

 @gmail.comapouriآدرس ایمیل:           1364843436300 تلفن تماس:              ،احمد پوریهلند: 

 hoo.seazadiebaian@ya :آدرس ایمیل          0046013063630ماس: تلفن ت         ،سوئد: فرخ قهرمانی

 mina_kam3000@gmx.de آدرس ایمیل :     306381433300044 تلفن تماس:         ،کاملیا اخباری آلمان:

 tondardialog@web.deآدرس ایمیل:        00443034313004 تلفن تماس:             ،ده ارسیآلمان: مژ

 alidarvazehghari@yahoo.comآدرس ایمیل :          0034334483343 تلفن تماس:  ،ا: علی دروازه غاریآمریک

 parvizpanahi@msn.com آدرس ایمیل :                  ---------------پرویز پناهی                           :نروژ

 های بعدی به اطالع خواهد رسید. یهاسامی سخنگویان در سایر مناطق در اطالع

 چگونگی نام نویسی پنجمین گردهمائی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی 

 سپتامبر در هلند( ٢٢تا  ٢٠در ایران )
 

ردهمائی از تسهیالت مکان شرایطی را فراهم آورد که عزیزان شرکت کننده در گ تی تدارکات گردهمائی در هلند با تالش و پیگیری فراوان توانسته اس کمیته

توانند  مندان می باشد. عالقه ی نام نویسی شامل ) ورودیه و امکانات خواب و استرحت( می مند گردند. هزینه خواب و غذا در همان مکان گردهمائی بهره

ی شما باعث دلگرمی  و گسترده  ور گرم و صمیمانهی خود را به حساب زیر واریز و از طریق ایمیل، نام نویسی خود را به اطالع مسئولین برسانند. حض هزینه

 و تداوم حرکت ما خواهد بود.

 

حساب زیر واریز و نام، تاریخ واریز و مبلغ و در صورت تمایل کد  های مالی خود را به  عزیزانی که مایل هستند به گردهمائی کمک مالی کنند لطفن کمک

 رسید.  خواهد ی مالی بعدن به اطالع عمومها مسئولین برسانند. لیست کمکانتخابی خود را از طریق ایمیل یا تلفن به اطالع 

                                                                                                                            

·        ورو است.ی ۶۵برای هر نفر  احت()ورودیه و امکانات خواب و استری 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 و پناه ی نام نویسی هزینه

·        ت غذا و یا خواب نباشند مجزا در نظر گرفته خواهد شد.ی نام نویسی برای کسانی که مایل به استفاده از امکانا هزینه 

       

 ← شماره حساب بانکی: 

 

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

 IBAN: NL77ABNA0592372936 

BIC: ABNANL2A 

  

  

 ! و جنسیتی از ستم طبقاتیی تمامی به خون خفتگان راه رهائی  گرامی باد یاد و خاطره

 داری جمهوری اسالمی! سرمایه نظامسرنگون باد 

 سوسیالیزم! باد زنده باد آزادی، زنده
 

 ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران ی پنجمین گردهمائی سراسری در باره  ی برگزارکننده کمیته
 ٢٠٠٢آوریل 
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