دﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ؛ روز ﯾﺎدﺁوری ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
روز هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان اﺳﺖ
دﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﺳﺎﻟﺮوز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .هﺮ ﺳﺎل در اﯾﻦ روز ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺗﻮدﻩهﺎی ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎ را ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﯾﺎدﺁوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﻴﺰ هﺮ ﺳﺎل در اﯾﻦ روز ،ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎز و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﯾﺎدﺁوری ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺮان را ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻩ
و ﺁزادیهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮدی ،ﺑﻴﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺗﺤﺰب را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ روز ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﯾﺎدﺁوری ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ:
 در ﺳﺎﻟﻬﺎی ١٣۵٨و ١٣۵٩ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا ﺻﺪهﺎﺗﻦ از ﺟﻮاﻧﺎن را دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺁزادی ﺧﻮاهﯽ ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ ﻣﺮگ ﺳﭙﺮد.
 در ﺳﺎل  ١٣۶٠دﻩهﺎ هﺰار ﺗﻦ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮدم اﯾﺮان را دﺳﺘﮕﻴﺮ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ ﻣﺮگ ﺳﭙﺮد. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣۶٧در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎﻩ،هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻗﺘﻞﻋﺎم و در ﮔﻮرهﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽدﻓﻦ ﮐﺮد.
 در ﭘﺎﺋﻴﺰ  ،١٣٧٧ﻃﯽ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻗﺘﻞهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞهﺎی زﻧﺠﻴﺮﻩای ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎری ازﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روﺷﻨﻔﮕﺮان را ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﺠﻴﻌﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
 در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،١٣٧٨در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺶﺟﻮﺋﯽ هﺠﺪﻩ ﺗﻴﺮ ،ﺻﺪهﺎ داﻧﺶﺟﻮ را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪ وﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮد.
 در ﭘﺎﺋﻴﺰ  ،١٣٧٩ﺑﻪ ﺻﻒ ﺗﻄﺎهﺮات ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و دﻩهﺎ ﺗﻦ را زﺧﻤﯽ و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮد و دو ﻣﻌﻠﻢ را ﮐﻪﻣﻀﺮوب ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن درﮔﺪﺷﺘﻨﺪ.
در اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  ،١٣٨٣ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﻬﺮ ﺳﻘﺰ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ راﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ،دﻩهﺎ ﺗﻦ را دﺳﺘﮕﻴﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد و اﺧﻴﺮا  ۵ﺗﻦ از ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪان و ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
 در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،٢٠٠۵ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮهﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺟﻮان ﻣﻬﺎﺑﺎدی و ﺑﻴﺪادﮔﺮیهﺎیرژﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮات ﭘﺮداﺧﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ و ﺻﺪهﺎ ﺗﻦ را دﺳﺘﮕﻴﺮ و رواﻧﻪ زﻧﺪان ﮐﺮد .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ،رژﯾﻢ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی زد و ﺳﻪ ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺮد را ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام ﺳﭙﺮد.
در اﯾﻦ روز ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﯾﺎدﺁوری ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ زﻧﺪاﻧﻬﺎی رژﯾﻢ ﻣﻤﻠﻮ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ،
داﻧﺶﺟﻮﺋﯽ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر اﺳﺖ و ﺷﻤﺎری از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ و هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ ﻣﺮگ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ روز از اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﺁزادﻩ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻌﯽ ﮐﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ دﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ۵/٣٠ﺗﺎ
 ۶/٣٠ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ،ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻴﺪان هﻮﺗﻮرﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﮏﺻﺪا ﻓﺮﺑﺎد دادﺧﻮاهﯽ
ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان،ﺧﻮاهﺎن
ﺁزادی زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺑﺴﺘﻦ زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺗﻮﻗﻒ ﺷﮑﻨﺤﻪ ،ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ،ﻟﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺁﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ
ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺪﺑﺸﺮی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺷﻮﯾﻢ.
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