
  مجلس رژیم از سوئد نمایندگی دیدار رسمی هيئت
  

، نماینـده   الهـام امـين زاده    طـی انتشـار مصـاحبه ای کـه بـا            " سونسکا داگـبالدت  "اخبرا رورنامه سوئدی    
در بـاره دیـدار نمانيـدگان    . مجلس رژیم انجـام داده، از دیـدار هيئتـی بـه سرپرسـتی او از سـوئد خبـر داد             

 و  ه این گروه با پيام دوستی به چند کشور  اروپائی سفر مـی کنـد                ک  شده   مجلس رژیم از سوئد، اعالم    
دان در ایـران پاسـخ مـی     زنـ  و قرار است از وضعيت و پيشرفت حقوق بشـر و آزادی هـائی کـه بـا گلولـه            

ظاهرا این دیدار توسط نماینده حزب ميانه رو حاکم که اخير در ائتالف بـا سـه گـروه دسـت                     . گيرند، بگوید 
. برنامه ریزی شده اسـت     ،گرفتند و قدرت دولتی را به دست        روز شدند تخابات سوئد پي  راستی دیگر در ان   

  . کرده بوداو چند ماه پيش برای دیدار با کارگزاران رژیم  به ایران سفر 
  

جمهوری اسالمی از سوئد به دنبال بند و بست های حکومتهای دیدار نمایندگان رژیم جنایت کار اگرچه 
 که ادعای دفاع از حقوق بشر  واقعی آنها چهره رت می گيرد و کم بر ایران صواروپائی با جانيان حا

 نيروهای سياسی مترقی و چپ در یکی دو سال اما کاهش چشم گير فعاليتدارند را نشان می دهد، 
 باید به عنوان یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد زمينه الزم برای چنين  نيز رادر استکهلم به ویژه اخير

در صف نيروهای چپ و مترقی، سرخوردگی و پراکندگی . مراودات آشکار و علنی مورد توجه قرار داد
بی اعتنائی مردم خارج از فعاليت های سياسی و اجتماعی،   از فعاالن سياسییکنار کشيدن بخش

 بستر مناسبی همه و همه، وقایعی که در ایران می گذردمردم در داخل و ن نسبت به سرکوب نشي
طوالنی کردن عمر ننگين رژیم و در نتيجه که تنها با هدف  ای ایجاد چنين مراوادات نامانوسیهستند  بر

  . ادامه سرکوب های سياسی و اجتماعی انجام می گيرد
  

ی ارسال نامـه ای بـه وزارت امورخارجـه سـوئد در             طواحد سوئد   -)در تبعيد (کانون زندانيان سياسی ایران   
را  نسبت به دعوت از هيئت نمایندگی رژیم         ، اعتراض شدیدالحن خود     ٢٠٠۶ نوامبر   ٢٨تاریخ سه شنبه،    

   .ه و آن را محکوم نمودعالم داشتا
  

  را  همه نيروها و فعـاالن سياسـی چـپ و مترقـی            واحد سوئد،    -)در تبعيد (سی ایران کانون زندانيان سيا  
برای سازمان دادن یک اقـدام اعتراضـی بـزرگ در روز ده دسـامير، روز جهـانی حقـوق بشـر و هشـتمين                  

  . سال قتل های زنجيره ای، سرکوب و زندانی کردن فعاالن کارگری و دانشجوئی فرا می خواند
  

   واحد سوئد- )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
  ١٣٨۵ آذر ٧، برابر با ٢٠٠۶ نوامبر ٢٨

  
  
  
  


