
  دسامبر روز جھانی حقوق بشر ١٠

  »ھ بھ جمھوری اسالمینروز جھانی «
 

  ھلند، -در شھر دن ھاگدسامبر،  ١٠ ھبپنج شن: تظاھرات
  ١٨تا ١٣مقابل پارلمان و دادگاه الھھ، از ساعت  

  

می  لادی، دمکراسی و استقالکھ مردم ما آزھای گذشتھ در گوشھ و کنار ایران نشان داده شد  در ماهدر اعتراضات عمومی و بسیار گسترده 
  .در دستور کار خود قرار داده اند را آنبرچیدن  و جمھوری اسالمی را نمی خواھند ،خواھند

ھمچنان چون سی  ان، ھا را متحمل شده ترین شکنجھ ھھای قرون وسطایی رژیم، ددمنشان چال باز ھم ھزاران مبارز دست از جان شستھ در سیاه
  .اند مان در راه آزادی در خون خود غلتیده ، دوستان و عزیزانویشانخسال گذشتھ، صدھا تن از 

مثابھ مانع اصلی بر  آزادی خواه در مبارزه با جمھوری اسالمی، بھ و ضروری است کھ در خارج کشور، اپوزیسیون مترقی، چپ، دمکرات
 این در بخواھد کھجھان  ی  ه ھای آزاد از تمامی انسان و اقدامات متشکل و ھماھنگ دست یازدسر راه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی بھ 

  . پشتیبانی کنند شان در برابر رژیم جمھوری اسالمی ھای خواستھدر کنار مردم ما قرار گیرند و از  مبارزه
  

روز «، بھ بشر راحقوق  دسامبر، روز جھانی ١٠" باختگان راه دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی ی جان بھ یاد ھمھما در نظر داریم کھ 
  . تبدیل کنیم "»جمھوری اسالمی نھ بھجھانی 

جمع و ھم زمان با آن در تعدادی از شھرھای دیگر  ھاگ در دن مقابل دادگاه الھھ دسامبر در ١٠روز ما امسال، عنوان نخستین گام مشترک، ب
  . پردازیم میجمھوری اسالمی  افشای رژیممقابلھ و شویم و بھ  می

توانند حتا اگر  خواھیم تا در ھر کجا، بھ ھر شیوه و شکلی کھ می ، زن و مرد می خواه جھان، اعم از پیر و جوان ھای آزادی سانی ان ما از ھمھ
  .شده یک گام در جھت جلوگیری از ترور، شکنجھ و اعدام در ایران بردارند

  
  :ما فعالیت مشترک مبانی 

 ؛ن سیاسیی زندانیا کلیھ بدون قید و شرط مبارزه برای آزادی - 
 ؛و پشتیبانی از مبارزاتشان و دیگر اقشار مردم دانشجویان و دانش آموزان کارگران، زنان، تالش برای اعاده حقوق - 
گیری  پیھا و ترورھای رژیم در داخل و خارج از کشور و ھا، اعدام ، قتلایجاد کمیسیون حقیقت یاب جھت بررسی وضعیت زندانیان تالش برای - 

 ؛و مجازات عاملین و آمرین آن
ظور بررسی بھ من )سیاسی- ھای فرھنگی ، شخصیتبدون مرز حقوق دانان و بھ کمک وکال(المللی  ھای بین و یا ھیئت تالش برای اعزام ھیئت - 

  وضعیت حقوق بشر در ایران؛ و جنایات جمھوری اسالمی
 ؛ھای غیرانسانی شکنجھ و کلیھ مجازات از بین رفتن، حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی کشور - 
 ؛ی نھادھای سرکوب رژیم برچیدن کلیھ - 
 ھا، عقیدتی، فرھنگی و شھروندی؛ ملیت زنان با مردان، :رعایت و احترام بھ اصل برابرحقوقی  - 
  ؛جدایی دین از دولت - 
 .تشکل، تجمع، احزاب و مطبوعات اجتماعات و تظاھرات،آزادی اندیشھ و بیان، : بدون قید و شرط سیاسی، از جملھ ھای آزادی - 

 
  :در ھمبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران، متشکل از عال ایرانی در اروپا،ھا و مجامع ف ھا، کمیتھ نھادھا، کانون: برگذارکنندگان

ویسبادن؛ کمیتھ ھمبستگی با  ماینس و - پشتیبانی از مبارزات مردم ایران جمعیت ، پاریس -دانیان سیاسی و عقیدتی در ایران انجمن دفاع از زن
کانون دفاع از مبارزات  - ھامبورگ؛ ایران آزاد -کمیتھ فعالین چپ؛ بروکسل -مبارات مردم ایران دفاع ازکمیتھ ریخ؛ وز - مبارزات مردم ایران

 برلن؛- ان سیاسی ایرانبرلن؛ کانون پناھندگ-کمیتھ دفاع از زندانیان سیاسی ایرانروھر گبیت؛  - مردم ایران برای حقوق بشر و دمکراسی
کانون حمایت از  -تالشجمعی از فعالین سیاسی و حقوق بشر و سازمان پرایم در ھلند،  اشتوتگارت؛ -شورای حمایت از مبارزات مردم ایران

   ....ھانوفر - کانون ھمبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایرانکلن؛  - مبارزات مردم ایران
  

   :تماس با مابرای اطالع بیشتر و 
  /٠٠٤٩١٧٧٤٧٢٨۵١١: انابراھیم رحمانی/ ٠٠٤٩۵١١٧٠٤٢٩٧: عباس عاقلی زاده/ ٠٠٤٩١٧۶٨١٠٧٠٤٤٣: حسین نقی پور

  ٠٤٩١۶٣٣٨١١٢٤١: ناصر رحمانیان /٠٠٤٩١٧۶٢٢٠٨٤٧٣٢: اصغر اسالمی/ ٠٠٤٩١٧۶٢٨١٩١٨٩٣: محمد تقی سید احمدی
  ٠٠٤٩۵١١٧١٤۵٤٤ :کتابخانھ ایرانیان/ ٠٠٤٩١٧۶٢٠١۶٤٢٣۵: مھین بھرام / ٠٠٣٢٤٨۶٤٨٤٣۶۵: شماره تماس بلژیک

  ٠٠٣١۶٤٢٤٨٩٨۶٨: تلفن دستی  ٠٠٣١۶۵۵٣۶٢٣١٣  /٠٠٣١٧٠٣٨٠٣٠۵٨ / ٠٠٣١٧٠٣٠۵٠٤١۵:احمد پوری) ھلند(
PRIME Repelaerstraat 84, 2515 NA, Den Haag  

  
 
 

  :بلژیک - مبارات مردم ایران دفاع ازکمیتھ 
فن و یا ایمیل کمیتھ ارتباط می توانند، با تل ،شرکت در این تظاھرات سراسری را دارندی کھ از بلژیک قصد ھمراھی و دوستان

شرکت گروھی ھمراھی خود را  ارا تدارک ببینیم و ھم ب جمعی رفت و آمد امکاناتبا ھماھنگی قبلی بتوانیم  ھم برقرار کنند تا
 شرکت تمایل بھ لطفاً در صورت .حقوق بشر نشان دھیمدر روز جھانی سراسری این حرکت اھداف  مبارزات مردم ایران و با

سایر در بلژیک و این اطالعیھ را برای سایر دوستان خود  .در اسرع وقت بھ ما اطالع دھید و یا کسب اطالعات بیشتر
  .کنیم را جبرانکمبود رسانھ مردمی و اطالع رسانی  ی مسافت،دورشما ز ارسال کنید تا با ھمکاری نیکشورھای اروپایی 

  0032486484365: تلفن
 comitemobarezat@gmail.com: ایمیل


