شرکت در همایش رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی محکوم است

سزهایَ داراى ایزاًی درهِاجزت ُوْارٍ تزای تاسارُای تشرک در ایزاى حسزت خْردٍ اًذ  .داللی
تزای قْای ًطاهی ّ کوک تَ اقتصاد ّرشکستَ ایزاى آرسّی قلثی آًاى است .هذام تا رژین ایزاى
سزگزم هذاکزٍ ّسد ّتٌذ تْدٍ اًذ ُ .وایش ایزاًیاى خارج اس کشْر در ایزاى یکی اس رسْا تزیي ایي
ُوکاری ُا است .اگزچَ آخزیي آى ًخْاُذ تْد  .حزص هال اًذّسی سزهایَ داراى جش ایي تَ آًِا
فزهاى ًوی دُذ  .آًِا کَ تا ًاس ّکزشوَ در قالة اپْسیسیْى طزفذار عذم خشًْت ُستٌذ ّ تش ُای
اًساًذّستاًَ قالتی هیذٌُذ در عول تَ ُیچ ّجَ تَ ایي خشعثالت خْد تاّر ًذارًذ ّ تا جٌایتکار تزیي
رژین شکٌجَ ّکشتار ّارد هعاهلَ هیشًْذُ .وذستی سزهایَ داراى تا رژین ایزاى در هٌفعت هشتزک
آًِا ًِفتَ است  .چیشی کَ تَ ًام دلسْسی تزای ّطي ّ ُشار فزیة دیگز خْدرا ًشاى هیذُذ  .در
ایي ُوایش رژین  ،سفزٍ خًْیي خْدرا تزپا کزدٍ است ّ سزهایَ داراى را دعْت کزدٍ است تا حوام
خْى را اس ًزدیک هشاُذٍ کزدٍ ّ تَ قذرت رژین در سزکْب تاّر کٌٌذ  .اها ّاقعیت ایٌست کَ رژین
دارد دست ّپا هیشًذ تا در اّضاع آشفتَ کًٌْی ّدر ّرشکستگی کاهل اقتصادی هفزی پیذا کٌذ ّ
دست دّلتِای سزهایَ داراى اس طزیق سزهایَ داراى ایزاًی در خارج تزای کوک تَ رژین دراس شذٍ
است  .ایٌِا دالالى سزهایَ جِاًی ُستٌذ کَ در ایزاى گزد آهذًذ شایذ رژین را ًجات دٌُذ .آقای دیلوی
ّ یاراًش اس سْی سزهایَ داراى سْئذی ّحشب حاکن در سْئذ تَ کوک رژین شتافتَ است.
شْرای حوایت اس هثارسات آسادیخْاُاًَ هزدم در ُوذردی تا ُشاراى قزتاًی آسادی در ایزاى ّدر
ُوثستگی تا کارگزاى ایزاى ُزگًَْ راتطَ تا رژین جوِْری اسالهی را هحکْم هیکٌذ ّشزکت
کٌٌذگاى در ایي ُوایش ّاحشاب هزتْطَ شاى راهحکْم هیکٌذ  ،تذیي هٌظْر طی اعتزاضات هختلف
تَ دّلت سْئذ کتثا ّشفاُا ًفزت خْدرا علیَ ایي اقذاهات تی شزهاًَ اعالم هی کٌین  .شْرا تذیي
هٌظْر  .دّشٌثَ  61اگْست ساعت 61در هیي تْریت جلْی هجلس اجتواعی اعتزاضی تزگشار
هیکٌذ.
سزًگْى تاد رژین جوِْری اسالهی
سًذٍ تاد آسادی سًذٍ تاد سْسیالیسن
ًٌگ ًّفزت تز ُوکاراى ّساسشکاراى تا رژین صذُا ُشار کشتَ .
شْرای حوایت اس هثارسات آسادیخْاُاًَ هزدم
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