
 
 

 

 

  

 سپتامبر ١۵ شنبهيک
 

 کاری ادامه پيرامون نظر تبادل و بحث
 سراسری گردهمايی

 
  ١١:٠٠ تا ٠٠:٩

 
  بگويم! سخن بگذار و ياران ياد
 ٠٠٤١: تا ١١:٠٠

 و شاه رژيم با نبرد در که جانفشانانی ياد •
 ياد  ايم.داده دست از اسالمی جمهوری

 ما ميان از اخير سال دو در يارانی
  اند.رفته

 شهادت و گفتن سخن برای فضايی •
 در کمتر تاکنون که ایسياسی زندانيان

  اند.يافته گفتن سخن باره اين
 

 ناهار ٠٠:٤١
 

 سراسری: گردهمايی اختتاميه ٠٠:٥١
 گرامی هنرمند توسط موسيقی اجرای
 کرمی فريبرز

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ه م ا ن ر  ب

 
 

 ساعت شنبه روز در ايستاده آکسيون برگزاری محل
 :دقيقه سی و چهارده تا دقيقه سی و سيزده

 
  مقابل ساختمان

MEDBORGARHUSET   

 
 
 

 :گردهمايی برگزاری محل
Gamlestaden Medborgarhuset, 

Brahegatan 11A,  

41501 Guthenburg (Göteborg), 
Sweden 

 
 :گردهمايی پايان و شروع

 ،٢٠١٩ سپتامبر ١۵ شنبهيک تا ١٣ جمعه
 سوئد ،تنبرگگو

 
 

 :تماس تلفن شماره
  سوئد: در قهرمانی فرخ

0046735065657 

 سوئد: در غالمی هدايت
0046737353730 

  :تماس آدرس
hashtomingerdehamaiy@yahoo.com 



 
 

 

 
 زندانيان کشتار درباره سراسری گردهمايی هشتمين

 ايران در سياسی

 
 سوئد ،گوتينگن ،٢٠١٩ سپتامبر١۵ تا ١٣

 نبرد امروز برای نجات فردا
 چهار دهه زندان،سرکوب،مبارزه و خيزش ديماه

 سپتامبر ١٣ جمعه
  نام ثبت  ٠٠:١٥ تا ٣٠:١٣

 

 افتتاحيه
 ٠٠:١٦ تا ١٥:٠٠

 ،هنری بخش و نمايشگاه گشايش •
 از آثاری با ميرزايی، نيکی مدراتور
 احمد برازنده، فريده ن،ااردو سودابه
 ابوالقاسم ،تيمورپور ناصر ،زاده بارکی
  ...و منوچهر ،شمسی

 ٠٠:١٧ تا ٠٠:١٦
 در سراسری گردهمايی افتتاحيه مراسم
 توسط برگزارکننده کميته پيام و اصلی سالن
 ميرزايی نيکی

 
 ٣٠:١٩ تا ٠٠:١٧
    ماه: دی خيزش تا گذشته از

 ارسی مژده مدراتور: •
 کمونيست" "اشباح دهکردی: سارا •
 فقيرسازی؛ چهاردهه مافی: حميد •

 خونين توسعه
 گفتگو و بحث •

  
  استراحت شام،  ٣٠:٢٠ تا ٣٠:١٩

 

 ٢٣:١٥ تا ٢٠:٣٠ جمعه
 هنری و فرهنگی های برنامه

  کتاب معرفی •
 دادور شهريار شعرخوانی •
 کاری ادامه درباره بحث طرح •

 کشتار درباره سراسری گردهمايی
 ايران در سياسی زندانيان

 نيم" و شصت "ثانيه تيمورپور: ناصر •
  هنری-فرهنگی جمعی برنامه •

 

 سپتامبر ١۴ شنبه
 

 در قاطع شکاف ماه، دی خيزش
 موجود وضعيت

  ٠٠:١٢ تا ٠٠:٩
   سهرابی بهزاد مدراتور: •
 و ماهدی "خيزش غزنويان: محمد •

 شهری" تهيدستان
 گام يک کارگری "جنبش توپچی: مهدی •

 فعالين و کارگران از حمايت در جلو به
 زندانی"

 زنان و زنان "جنبش اميرخيزی: فريبا •
 ماه"دی خيزش بستر بر جنبش در

 موضوع درباره نظر تبادل و بحث •
 استراحت ناهار،  ٠٠:١٣ تا ٠٠:١٢

 موج عليه تظاهرات ١٤:٣٠ تا ١٣:٣٠
 ايران در سرکوب جديد

 یاسيس انيزندان از دردفاع ، اراني ادي ادماني با يیدرهمگرا
  هيعل ؛آذرآب و هپکو کارگران یابانيخ مبارزات و رانيا
  تپه هفت یپرونده متهمان یبرا زندان قرن کي از شيب

 ساختمان مقابل :آکسيون مکان •
MEDBORGARHUSET    

 فردا نجات برای امروز نبرد
   

   ١٩:٠٠ تا ٠٠:١٥
 خليلی محمود مدراتور: •
 همبستگی تجربه "انتقال :شيبانی حماد •

 زندانيان از دفاع در المللی بين
 سياسی"

 زندانيان با "همبستگی مسافر: ميال •
 راه و ها چالش تجربيات، سياسی؛
 کارها"

 اصلی های "کانون سپيدرودی: رضا •
 آينده" نجات برای امروز پيکار

 داری "سرمايه مقدم: جنگلی مهران •
 سرکوب" انداز چشم و "دمکراتيک"

 نظر تبادل و بحث •
 

 استراحت شام، ٣٠:٢٠ تا ١٩:٠٠
 

 همبستگی شب
 سياسی زندانيان با المللیبين 
 

 ٣٠:٢٢ تا ٣٠:٢٠
 

 "تئاتر، درباره گفتاری سلطانی: هاتف •
 مبارزه" سرکوب،

 -ديگران" "سکوت قديمی: بهرام •
 و اسپانيا در جمعی دسته گورهای
 دادخواهی برای مبارزه

 مبارز هنرمند خوانی ترانه و موزيک •
 مصدق شکيب

 


