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 Political  سياسی

  
  بھروز سورن: فرستنده

  ٢٠١٧ فبروری ١٠
  

  ین سياسی و اجتماعی ايران جمعی از فعاالۀنام
  در ارتباط با سفر او به ايرانيدنبه نخست وزير سو

   

  

   

  ! يدنُآقای ستفان لـفـون نخست وزير محترم سو

، شما برای مالقات رسمی با رھبران جمھوری اسالمی ايران، در تاريخ يازده يدنطبق خبر رسانه ھای دولتی سو

  ! ، عازم سفر به ايران ھستيد)١١-٠٢-٢٠١٧(امسال بروری ف

ی از چنگال رژيم حاکم بر ئاديخـواه که بيش از سه دھه در راه آزادی و رھااين خبـر، باعث نگرانی و خشم ايـرانيـان آز

  . ايـران مبـارزه می کنند، شده است

ُحکومت جمھوری اسالمی ايـران بارھا به دليـل نقض حقـوق بشر و اعـدام ھای مداوم، از طرف مجامع حقوقی بين 
  . المللی، محکـوم شده است

ُـد و صليب سـرخ، ظلم و ستم بر زنان و سرکوب مداوم آنھا، ازداوج کودکان، زنـدانـی با توجه به گزارش ھای ملل متح ُ

رژيم ايران به عنوان يکی از توتاليترين رژيم ھای عصر حاضر در ... کردن دگـر انديشـان، بی حقوقی کارگران و 

  . جھان، شناخته شده است

  . دارای باالترين تعداد اعـدام، در جھـان است ملل متحد، ايـران ۀو باز با توجه به گزارش ھای ساالن

از اينرو، ما برخی از ايرانيان تبعيدی برون مرزی، خواستار آنيـم که شما به عنوان نخست وزير کشوری که خود را 

پايبند به دموکراسی و رعايت حقوق شھروندان می داند، دولتی که خود را فمينست می خواند از اين سفر خودداری 

  . کنيد
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خودی خود مشروعيت ه اقدام شما با ھر انگيزه ای که باشد پيش و بيش از ھر چيـز ديگر، يک اقدام سياسی است که ب

  . دادن به حکومت ھای سرکوبگر است

 يدنما بر اين باوريم که، اقدامات سياسی شما با اين حکومت، خالف معيارھای حقوق بشری است و خواست مردم سو

  . نمی باشد

  .  سفر به ايران، تجديد نظر کنيدۀاميدواريم که شما آقای نخست وزير، در بار

  با احتـرام 

  ن سياسی و اجتماعی ايرانی جمعی از فعاال

  

The Honourable Mr Stefan Löfven , 

Prime minister of Sweden  

News says that you are going to visit Iran regarding meeting the members of Islamic Regime 

on the 11th of February 2017. This news has caused great disappointment and concern of 

many Iranian freedom lovers who for more than three decades have been fighting for 

freedom, in exile  

The Iranian regime has been condemned and is condemned for human rights violation for 

many times according to the reports of UN and Red Cross. The treatment of women, and 

abuse and oppression of them is just one of the causes for these condemnations. Iran also has 

the highest number of executions, according to the UN's annual reports . 

We, Iranian, living in exile wish that you Stefan Löfven, as the prime minister of a country 

that behold its reputation to having a free society, to not do any political action to legitimize a 

government like Iran. We believe that you know that a government with its political actions 

can show that it is against or in favor of human rights violations . 

With regards  

Iranian political and social activists 

 


