
  ، روز یادآوری جنایات رژیم جمهوری اسالمیده دسامبر؛
  است ایران تحت ستم همبستگی با مردم روز

  
سياسی و  فعاالن هر سال در این روز، سازمانها و . سالروز جهانی حقوق بشر است،ده دسامبر

 به افکار عمومی  راها حکومت توسط های مردم تودهسرکوب و نقض حقوق عی و حقوق بشری، اجتما
 پرونده جنایات جمهوری اسالمی را در پيشگاه افکار،  در این روزما نيز هر سال. کنند یادآوری می

 بزرگ تبدیل کرده یرا به زندانایران  ، کنيم که رژیم جمهوری اسالمی عمومی باز و به آنها یادآوری می
    . وب کرده استرا سرکوعات و تحزب بيان اندیشه، مطب  سياسی، اجتماعی، فردی،های    آزادیو 
  

  :رژیم جمهوری اسالمی کنيم یادآوری می جهانيان در این روز به افکار عمومی
  
  با لشکرکشی به کردستان و حمله به مردم خوزستان و ترکمن صحرا صدها  ١٣۵٩و  ١٣۵٨ در سالهای - 

  . ردبه جوخه مرگ سپی خواهی آزادر و بدون محاکمه و تنها به جرم تن از جوانان را دستگي   
   . ها هزار تن از بهترین فرزندان مردم ایران را دستگير، شکنجه و به جوخه مرگ سپرد  ده١٣۶٠در سال  - 
عام و در گورهای دسته جمعی  هزاران زندانی سياسی را قتلدر کمتر از دو ماه، ١٣۶٧ در تابستان - 

   .رددفن ک
، شماری از شدای معروف   زنجيرههای های سياسی که به قتل ، طی یک رشته قتل ١٣٧٧در پائيز  - 

  . نویسندگان و روشنفگران را به طرز فجيعی به قتل رساند
جو را به زندان افکند و  صدها دانشجوئی هجده تير،  ، در جریان اعتراضات دانش١٣٧٨ در تابستان - 

  . شکنجه کرد
و دو معلم را که  و دستگير کرد ها تن را زخمی ، به صف تطاهرات معلمان حمله کرد و ده ١٣٧٩در پائيز  - 
  . روب کرده بود، در بيمارستان درگدشتندضم
 را روز جهانی کارگرمراسم صد داشتند ق با حمله به کارگران در شهر سقز که ، ١٣٨٣در اول ماه مه - 

  .  را به زندان و تبعيد محکوم کردان تن از آن۵ها تن را دستگير و زندانی کرد و اخيرا  برگزار کنند، ده
های   جوان مهابادی و بيدادگریهای کردستان که در اعتراض به قتل به مردم شهر،٢٠٠۵تابستان  در - 

در پی این حمالت، رژیم . رژیم به تظاهرات پرداخنه بودند، حمله و صدها تن را دستگير و روانه زندان کرد
  . ام سپرد را به جوخه اعد کرددست به جنایت دیگری زد و سه تن از زندانيان سياسی

  
، فرهنگی،  سياسیزندانهای رژیم مملو از فعاالن کنيم   یادآوری میجهانيانافکار عمومی در این روز به 

 و هر لحظه ممکن  نيان سياسی به مرگ محکوم شدهشماری از زندا  وگار استن روزنامه جوئی و دانش
  . رده شوندپاست به جوخه مرگ س

  
 تا ٣٠/۵ده دسامبر ساعت شنبه خواهيم با شرکت در تجمعی که روز  در این روز از ایرانيان آزاده می

فرباد دادخواهی صدا  گردد، یک  برگزار می بعد از ظهر در استکهلم، ضلع جنوبی ميدان هوتوریت۶/٣٠
واهان خ ضمن اعالم همبستگی با مردم ایران، يم وگوش جهانيان برسانمردم تحت ستم ایران را به 

د ، بستن زندانهای سياسی، توقف شکنحه، لغو مجازات مرگ، لغو قوانين آپارتایآزادی زندانيان سياسی
و محاکمه کليه سران رژیم به جرم جنایت عليه مردم بر ایران حاکم جنسی و سایر قوانين ضدبشری 

  .ایران شویم
  
  

   واحد سوئد-)ددر تبعي(نون زندانيان سياسی ایرانکا
   ٢٠٠۵نوامبر    ٢۵

 
 


