
  
   در استکهلمهگزارش برگزاری تظاهرات ایستاد

  
به  سوئدواحد ) در تبعيد(ستاده ای به دعوت کانون زندانيان سياسی ایرانیروز جمعه ده دسامبر، تظاهرات ا

و در اعتراض به نقض حقوق بشر مناسبت سالروز جهانی حقوق بشر و ششمين سالگرد قتل های زنجيره ای 
در این تظاهرات که به مدت .  استکهلم در مقابل محل توزیع جوایز نوبل برگزار گردیددر مرکز شهردر ایران سرکوب 

های   به زبان و تراکتهزار برگ اطالعيهدو  حدودبه طول انجاميد،  بعد ار ظهر ٣٠/۶ تا ۵از  یک ساعت و نيم
توزیع گردید و به  در مراسم توزیع جوایز نوبل هسوئدی و انگليسی در ميان مردم و صدها مهمان شرکت کنند

جمعيت . زبانهای سوئدی و انگليسی با آن ها راجب به وضعيت حقوق بشر و سرکوب در ایران صحبت شد
شرکت کننده در تظاهرات با شعارهای کوبنده خود عليه رژیم جمهوری اسالمی به سه زبان سوئدی و انگليسی 

مراسم توزیع جوایز نوبل تجمع کرده بودند، نسبت و فارسی، نظر هزاران رهگذر و مردمی را که در بيرون از محل 
شعارهائی نظير اعدام و شکنجه در ایران متوقف باید گردد، در این تظاهرات . به وضعيت  ایران جلب نمودند

 سر داده  کشور امنی نيست سرنگون باید گردد و ایرانزندانی سياسی آزاد باید گردد، رژیم  جمهوری اسالمی
س اعدام و   جمعيت تظاهرکننده ده ها مشعل روشن کرده و ده ها عک.قه طنين افکن بودکه در تمام منطشد 

 با زدن چشم بند و آویزان  راو یکی از تظاهر کنندگان صحنه اعدامه و گردن خود آویزان کرده جنایات رژیم را به سين
هم در این تظاهرات قطعنامه ای  .بسيار مورد توجه قرار گرفتکردن طناب دار به گردن خود به نمایش در آورد که 
  .منتشر گردید که متن آن ضميمه این اطالعيه است

 از سراسر  این محل هر ساله مرکز تجمع گزارشگران و روزنامه نگاران روزنامه ها، نشریات و رادیو و تلویزیون ها
يه می کنند و مصاحبه  و از تظاهراتی که هرسال کانون در این محل برگزار می کند خبر و گزارش تهجهان است

  . هائی نيز انجام می دهند
  

  واحد سوئد-)در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران 
  ١٣٨٣ آذر ٢١ برابر با ٢٠٠۴ دسامبر ١١

  
  

 ر، سالروز جهانی حقوق بشر وببه مناسبت ده دسامقطعنامه 
 ششمين سالگرد قتل های زنجيره ای

 
 با ضربات کارد به قتل ود به منزل فروهر، او و همسرش را وحشيانهاسالمی با ور رژیم جمهوری نقاتال ١٩٩٨ نوامبر ٢١شنبه 
ند روز بعد از آن شاعر و نویسنده نامدار و توانای ایران، محمد مختاری را ربوده و بعد از شکنجه های وحشيانه او را چ. رساندند

وینده، مترجم زبردست و عضو پفر عروز سه دسامبر محمدج.  حوالی شهر تهران رها کردندبه قتل رسانده و جسدش را در
  .  کانون نویسندگاه به سرنوشت محمد مختاری دچار آمد و مظلومانه جان باخت

د و  هزاران زندانی سياسی را قتل عام کر۶٧رژیم جمهوری اسالمی تابستان .  رژیم بوده استتنه اولين و نه آخرین جنایاین 
درت قحکومت اسالمی از زمان به .  ده ها هزار فعال سياسی را دستگير، شکنجه و اعدام کرد١٣۶٠سال های اوليه دهه 

رژیم . ض حقوق بشر را با به اجرا در آوردن قوانين اسالمی در جامعه نهادینه کردق، سرکوب و ن ١٣۵٨رسيدنش در سال 
 زن، آپارتاید جنسی، شکنجه، اعدام، سنگسار، قطع اعضای بدن و تروریسم اسالمی از زمانی که موجودیت یافت، قوانين ضد

   .نمودی را به اساس سياست خود تبدیل دولت
در ایران آزادی بيان ، آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات، تجمعات، احزاب و تشکل های صنفی و سياسی و فعاليت سياسی 

ن حکومتی و ياضانارر، دانشجو، روزنامه نگار، نویسنده، فعال اینترنتی، این رژیم سفاک هزاران زن و مرد کارگ. وجود ندارد
  . منتقدان خود را در زندان نگه داشته است

  
آنها از کشورهای غربی به اصطالح متمدن می خواهند که حمایت خود از این . دم ایران از وضعی که دارند خسته شده اندرم

د کسانی که ادعای آزاد و دمکراسی دارند، از حمایت این رژیم به غایت مستند و آنها می خواهن. رژیم ضدبشر را متوقف کنند
توده مردم ایران رژیم اسالمی نمی خواهد و این را بارها با آمدن به خيابان ها و اعتراض به موجودیت . جنایت کار دست بردارند
 ر در ایران متوقف خواهد شد، زندانيان سياسی ،نقض حقوق بش: آن ها می دانند تنها در صورتی . این رژیم نشان داده اند

آزاد خواهند شد، آزار و اذیت مردم، به ویژه زنان و نوجوانان متوقف خواهد شد، شکنحه، زندان، اعدام، سنگسار و سرکوب 
المی را رژیم جمهوری اسبرقرار خواهد شد که ... مذهبی در ایران متوقف خواهد شد، آزادی بيان، اندیشه، فعاليت سياسی و

  .  را خود  به دست گيرندو اداره جامعه  سياسی تدرقسرنگون و 
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