
 
 گزارش گردهمائى اعتراضى استکهلم

 
گردهمائى استگهلم به مناسبت سالروز جهانى حقوق بشر و پنچمين سال قتلهاى                

 دسامبر با شرکت جمع      ١٠ بعد از ظهر روز چهارشنبه         ٣٠/٦ تا   ٥زنجيره اى از ساعت     
 . زيادى از ايرانيان آزاديخواه برگزار شد

در (وت کانون زندانيان سياسى ايران      به دع  ١٩٩٦اين گردهمائى که هر سال از سال          
در اعتراض به سرکوب و نقض حقوق بشر در ايران و موجوديت ننگين رژيم                       ) تبعيد

سرکوبگر جمهورى اسالمى و در پنچ سال گذشته در اعتراض به قتلهاى زنجيره اى                   
برگزار شده، با توجه به اينکه همسو با مراسم توزيع جوائز نوبل و در کنار آن برگزار                        

ى گردد، توانسته توجه ده ها هزاران شهروند سوئدى و غيرسوئدى و رسانه هاى                   م
ابعاد تاثير اين حرکت بويژه بخاطر حضور صدها          . همگانى را به سوى ايران جلب نمايد       

مهمان خارجى، خبرنگاران خبرگزاريها، روزنامه ها و دوربين  تلويزيونها در مراسم نوبل از              
در گردهمائى امسال نزديک به دو هزار         . تر رفته است  مرزهاى استکهلم و سوئد فرا     

اطالعيه و تراکت به دو زبان سوئدى و انگليسى در افشاى جنايت جمهورى اسالمى                 
پخش شد و جمعيت حاضر در محل با سردادن شعارهاى کوبنده عليه جمهورى                        

اسم اسالمى و در حمايت از مبارزات توده هاى مردم ايران عليه رژيم، اطراف محل مر                 
 . نوبل، خيابانها و کوچه هاى پيرامون آن را به مدت يک ساعت و نيم به لرزه در آوردند

شرکت کنندگان در گردهمائى با حمل پالکردهائى به سوئدى و انگليسى از دولت                   
سوئد خواستند سفارت حکومت اسالمى در استکهلم را که به مثابه پايگاه جاسوسى   

کانديناوى عمل مى کند تعطيل و کليه روابط             و تروريستى رژيم در کشورهاى اس          
 . سياسى خود با اين رژيم جنايتکار را قطع نمايد

در بخشى از قطعنامه اين گردهمائى آمده است که توده هاى مردم ايران مى دانند تنها              
راه پايان بخشيدن به درد و رنج شان، جنايات جمهورى اسالمى، شکنجه و اعدام                      

سنگسار و قطع اعضاى بدن، تبعيض جنسى، خشونت و کشتار           مخالفان و انقالبيون،    
در جامعه، تعطيل کردن زندانهاى سياسى، آزادى کليه زندانيان سياسى و ايجاد يک                
جامعه نوين، برابر و انسانى، ادامه مبارزه براى سرنگونى حکومت و نظام حاکم بر                     

 قطعنامه آمده   در بخش ديگرى از   . ايران و کسب قدرت سياسى توسط خود آنان است         
است که ما شرکت کنندگان در اين گردهمائى يکبار ديگر با توده هاى مردم ايران عهد                  
مى بنديم به فعاليت هاى سياسى و اعتراضى خود در خارج کشور ادامه دهيم و                        

 .  فريادهاى حق طلبانه و آزاديخواهانه آنان را بگوش جهانيان برسانيم
 بشر و سالگرد قتلهاى زنجيره اى، کانون زندانيان            در ارتباط با سالروز جهانى حقوق        

همواره به اقدامات بين المللى نظير انتشار اخبار وضعيت              ) در تبعيد (سياسى ايران 
ايران به زبانها مختلف و ارسال آنها به نهادهاى محلى، بين المللى، احزاب چپ و                        

 و غيرايرانى، از طريق       اتحاديه هاى کارگرى، خبرگزاريهاى و روزنامه ها، هزاران ايرانى         
در واقع آمدن به    . پست الکرونيکى، فکس و پست و ديدارهاى حضورى دست مى زند           

خيابان و اعتراض عليه رژيم و ددمنشى هاى آن به مدت يک و ساعت و نيم نقطه اوج                    
 . اين اقدامات سياسى است

 اى از اين    واحد استکهلم طى انتشار اطالعيه     -اتحاد انقالبى نيروهاى کمونيست و چپ     
 .گردهمائى پشتيبانى و  اعضاى آن فعاالنه در آن شرکت کردند

 
 واحد سوئد-)در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران

 ١٣٨٢ آذر ٢٠ برابر با ٢٠٠٣ سپتامبر ١١
 

   


