
    ادامه سرکوب هایروز جهانی حقوق بشر و 
   در ایران  اجتماعیسياسی و

  
سياه همواره کارنامه رژیم جمهوری اسالمی در این روز . روز ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر است

در ادامه هشت سال پيش رژیم . و هر سال بر سنگينی و سياهی آن افزوده می شودبوده و سنگين 
هشت سال طی . رساند به قتل  ایطرز وحشيانهبه  را سنده و فعال سياسی چندین نویجنایاتش
ختلف سياسی و اجتماعی فعال بوده  در عرصه های م چون گذشتهرژیم همسرکوب دستکاه ، گذشته

 زندان افکنده شده و  قرار گرفته، ربوده شدند، بهدانشجوئی و زنان تحت تعقيب و آزار، فعاالن کارگری، 
 زندانی و به اتهام عال کارگری گذشته بيش از یک هزار کارگر و ف در یک سالهاتن. شکنجه شدند

   . ام سنگين زندان دریافت کرده اندفعاليت های صنفی در انتطار محاکمه به سر می برند و یا احک
 

رژیم جمهوری اسالمی سرکوب اجتماعی را به آنجا کشانده که وکال و حقوقدانان را هم به اتهام دفاع 
 نشریات  روزنامه ها ومطبوعات،در عرصه  .موکالن خود زندانی و پروانه وکالت آنها را لغو می کنداز 

 محاکمه و  تعطيل نشود و دست اندرکاران آن روزنامه ایروزی نيست. خودی را هم تحمل نمی کند
 و شدهمسدود رنتی صدها سایت اینت. استنسور در ابعاد وسيعی تشدید شدهاس. بيکار نشوند

   . ندگان اجازه چاپ کتابهای خود را نمی یابندویسن
  
  

صادیش، جامعه را به قهقرا همسو با دستگاه های فرهنگی و اقتدستگاه سرکوب و سانسور رژیم 
به علت بی کفایتی حکومت اسالمی .  است عرصه کار و زندگی را بر توده مردم سخت کردهکشانده و

 مکانات اجتماعی، صدها کارخانه توليدی و مراکز خدماتیا و اره امور جامعه، دزدی و چپاول ثروتدر اد
.  خود را دریافت نکرده اندی حقوق و مزایا ماه هایا و  از کار بيکار شدهده ها هزار کارگر و تعطيل

 و نيازهای زندگی خود خود قادر به تامين تگان به دليل پائين بودن دستمزدپرستاران، معلمان و بازنشس
فقر .  اقدام به فروش کليه می کنندجوانان برای تامين نيازهای اوليه زندگی خود،. تنديسخانواده شان ن
   .  می کندادو فساد حکومتی و اجتماعی در ایران بيد و گرسنگی

  
 و لزلژیم در داخل و خارج در نهایت تزعلی رغم تحميل این همه مصائب و رنج به جامعه و توده مردم، ر

رژیم جمهوری اسالمی بدون کمک از بيرون، بدون مراودات و بند و بست . شکنندگی به سر می برد
واهانه،  های بين المللی و بدون سرکوب لجام گسيخته هرگز نمی توانست در برابر تمایالت آزادی خ

  . مردم دوام بياوردبرابری طلبانه و عدالت خواهانه
  

 ،...و، زنان دانشجویانائل نقيله عمومی، ، پرستاران، رانندگان وسمعلمان کارگران، ;مردم ایرانتوده 
 بسيج تناق آميز کنونی، سازمانيابی وتنها راه نجات از وضعيت فالکت بار و اخبخوبی می دانند که 

 دین و سرمایه و برافکندن حکومت آنها و کسب جمعی خود برای مقابله با جانيان حاکم و نيروی قدرت
عنامه و آن طاین ق.  نمی سوزاندی مردم ایران دلهيج دولت و حکومتی برا. قدرت سياسی است

 ایران صادر نه حتی محکوم کردن جانيان حاکم درنامه که در جهت محکوم کردن نقض حقوق بشر و عطق
به نقض راه به جائی نمی برد و است و  سرمایه دگی درونا کشمکش های خانومی شود، بخشی از

   .ر ایران پایان نمی دهد بشر و سرکوب دحقوق
  

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
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