ارش راه ﯾ اول  
ن زا ن   اﯾﺭان )در  (
 $ـــ وا" ارو!ﺭو
ن از ﯾ روز  در ا دا روز اول    '&  !$%و  !"#ا   ان " :ه*ا
 ران 12ن در روز اول   د ه /0% /و  د$ع از اهاف  5,ر 34ﯾ" ! /ر  7897را
وع د .
ن در اﯾ ا *<  ,د$ع از رزات ران اﯾان و12ن در ﺡ*ﯾ از 7 !2د ا= و @?ت
 5,ر اﯾان در اC$ء 2 9ح ه و رژﯾ1*2 /ر= اﺱ  <ﻉ* =Eد :
"  2ح ا Jار ا= ﺱ9ﻁ  ﺡ*  ره=  4ا= و دو?  - Kا Jاﺡ*= Mاد 
7ا  ﺱب و JCر ﯾن  7از # =92 JPوﺱ 7اوم اﯾ 34ش 7د ا= را Eد و  2ح
98ب و  ﺡ را  اﺹح  &9,اوز= -اﯾ ﺱب ان دﯾوز=7  -ا  =92رادﯾ3?S
ن #وﺱ 7اوم اﯾ 7 !2د ا= د را ﺱ *د و   Uاﺡاف از ﺱ رز K 9 9م
1*2ر= اﺱ دد".
 E%در ر رﯾ Cﺡان و  !2 7 J?%د اﯾان در ﯾ Vﺱل   JPادا داد " :ﻉ 9اﯾS
 % #رژﯾ /ﺱﯾ دار= 1*2ر= اﺱ ا 'Jد اﺱ .هSWام از 2ﺡ =1رژواز= در 
ارا 0را ﺡ ا= ون ر $از اﯾ ﺡان ﺱﺱ -ا 'Jد=  XYزﺡ*CSJن را "اه دا# .وز= اﯾ
34ش 7د ا= در و  ان %ن  5,ر در   57رژﯾ /ﺱﯾ اﺱ .ﯾ !2 Z5ر= در
7اوم #وﺱ رزات 4ﯾ! ،ز %د   87و 7ﺡ\ت دﯾ در  [# 7ه= ا5ب را 4اه دا
^7 .رب  !2ر= در اﯾان و 12ن Cن داد  ﺱ& ودر رز  5, XY 75,ر در
7ﺱ& ا و 7ازن و در ﺱ  E3ه= 7رﯾ" و  ﻉ ا7 5ﻉ  اﺱ".
ان د :
ﺱ`ﺱ <* د ت از ه* اﺱ% =1زاد  9ﺡ*ﯾ اش را 
"  *1د\ﯾ  در 57ﯾ و  JC#از  5,ر و وه=  aو ﺱﺱ?ﺱ Jا= ﺱ& و و
7ﺡ4 9* b5اﺱ 1Jو @?ت ن 9 ،ﺱﺱ /Jﺱﯾ دار= و اﻉSس ﺹا= %ن ﯾ Mران اﯾان
در ﯾ Vا7ﺡد * ) Vänster parti  dJCﺡ3ب  aﺱ (0در اﺱ /اول    1اروو  
". /
ن زان ﺱﺱ اﯾان )در 7ﻉ( -واﺡ اروو در روز اول   *1ا  ن اﯾا و
ا# 8$ﺱ از  X*^7در  slottsparkenو  ,ﺱ 7ﻉ  راه`*#  0د و #رده و ﻉره=
زﯾ  دو زن $رﺱ و ﺱ =0در ﺹ Yﺱ 5Jه*ا  ﺡ3ب  aدر ان او\ف  1 *?#اروو
ﺱ 0ا*J2ع *د .
ﻉره :
ا د اول   روز  12ر ر SC7 /ﺱ 5Jﺡ bﺱ /9ران اﺱ  /رزا
%زاد ﯾ دد  /ﺡ =1 5ﻉ  ران اﯾان #دا 4ﯾ دد  /ارداده=   ر  89ﯾ
دد  /ر ا= ه*   /ا ام ران ا8$ن در اﯾان را ﺡSم  //Sﺡ bر و 7ﺡ' از ﺡ5ق
اJاﯾ 21ﯾ ا8$ن در اﯾان اﺱ  /دﺱ اE?8ان از ا8$ﺱJن  / ! 7زا ﺱﺱ %زاد
ﯾ دد 4  /اهن ? 8رد dو  Z7ﻉش %ن هﺱ4 / /Jاهن ? 8ا ا ام وﺱEﺱر
در اﯾان هﺱ//J
Frige, frige politiska fångar i Iran
Frige fängslade arbetarna i Iran
Vi vill ha , vi vill ha demokrati för Iran
Blunda inte, blunda inte för det - som händer i Iran
Frige, frige fängslade fackliga aktivister i Iran
  4ان ﺱود اJﺱل وع # ،ﺱ از ﺱ"ا * Josef in Brink /4ﯾ ﺡ3ب
 aدر #ر?*ن ﺱ 0از * Jره= ﺡ3ب  aو ﺱ  7از  1ه= اﯾ ﺡ3ب در اﺱJن اروو

وﯾ Mرﺱ ) *Jدر  9ـــ ﺡ3ب *ﺱ اﯾان ( از ,ف ن زان ﺱﺱ اﯾان )در 7ﻉ(
ﺱ0ــ واﺡ اروو ﺱ"ا 4د را  زن ﺱz%  =0ز *د:
"اول   روز ه*ﺱ 5, 12 EJر $ا ﺱ .اﯾ روز را  ﺹYف  هC$ /د
ران در ﺱاﺱ 12ن دش  /0Eو اﯾ ه*ﺱ EJرا 75, 3Eرا  در اﯾ روز
  9^7ﯾ E C2ﯾ ./اول   $ﺹ Jاﺱ  7ران  ﺹا= رﺱ  ه*Eن ا م
  ره@ 0ﻉ Cﯾ از Eل  5$و  |2 ، &5و  ا7 ،ﻉ{ و 
ﺡ 17 ، 5ﺱ 7ا=  5,ا= ﺱ اﺱ  ه* }وت  /Kا  Jدر 12ن و
39وت  7ر $و  ،C J"4ﺡﺹ ر و و=   4اوﺱ .و  0در اﺱ 
 17زه=   Cاوز را #ﺱ~ ده  S9زه= 2ﯾ=   b94و  رE 7ف 7
%ورد ن ﺱزد.
رت $%ﯾ اﺱن و و=   4ر ،ون  Kاﺱ  زﯾ ر
ا اوز ه* اﯾ
 7ت درو اش 2ﻉ  =Cرا از ﺡا  ﺡان ﺱ 7 E*1دﯾ  =Eا S$و ا=
4وج از %ن ه ر دﺱ %ورده= اﺱن 4ق و C#و را در ﻉض 7ه و د= ار ه.
 C2اول   $ا4ان اﺱ =1ه /ﺱ Jاﺱ   9رهﯾ از اﯾ Kم #ﺱ ،در
دﺱJن 7ا= %ن ار دارد و ﯾ"! Pر از  /و هاس   ا و ره$ 0دا هﺱ".J
ﺱ"ان در ادا ﺹﺡ هﯾ! : Y
"رو اﺱ   17از ,ﯾ bﯾ Vرز و ﺡ Jﺡا در اﻉد ﺱJد  7ان دو? و
ﺱﯾ داران اﯾان را از ادا اﯾ 7ﻉض   5, 9ر زدا.
ﺡر ران  ﺹرت Jﺡ و   ﯾ 5, Vﺱزن ﯾ J$و  ﺹ' $رت %ﺡد ر=
اﺱ   =1J$دا V7رزات 2ر= را  JYار57ء 4اه داد و  در  J$ !#اﯾ
اﺱJا =M7اﺱ   5,ر اSن  ﯾ در  ﻉ ره= ا= اﯾ^د 87ات د= در اﯾ
2ﻉ ار د .و2د %زادﯾ =1دا V7ط ﺡ 7ا= C#و=  !2ر= و S
= ﯾ 7J?% Vﺱﺱ?ﺱ Jدر اﯾ 2ﻉ اﺱ.
#وز= اﯾ 34ش 7د ا= در و  ان %ن  5,ر در   57رژﯾ /ﺱﯾ دار=
1*2ر= اﺱ اﯾان اﺱ".
در ا 1Jوﯾ Mرﺱ *Jﺱﺡا 4د را  ﻉره= :
ا د اول   روز  12ر!
ز د %زاد= ،ا=!
ز د ﺱﺱ?ﺱ!/
ه*ا   زدن ه= ﺡر #ﯾن رﺱ  .اﺱ4  /ان ﺱود ا Jﺱل  *74ﯾ.$
ن زا ن  

اﯾﺭان ) در   (  $ــــ وا" ارو!ﺭو

