
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  آئينۀ ايران

 
  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١٧ دسمبر ٠٨
 

  دو برنامه در برلين
  دسمبر١۵ و ٨در سالروز دھم دسمبر روز جھانی حقوق بشر، 

  

 فراخوان به گردھمائی

 مبر، روز جھانی حقوق بشر دس١٠به مناسبت 

 !در اعتراض به نقض سيستماتيک حقوق بشر در جمھوری اسالمی ايران

  

 !انسان ھای آزاده

مبر روز جھانی حقوق بشر در مقابل سفارت رژيم جمھوری اسالمی ايرانی گردھم می آئيم تا به به مناسبت دھم دس 

 ۀسف انگيز ھمأاعدام ھای بی شمار، وضعيت . کنيمسال گذشته اعتراض  نقض سيستماتيک حقوق بشر در سی و نه 

ن خصوص بھائيان، دستگيری ھای فعااله ملی و دينی، ب-عقيدتی، اقليت ھای قومی-  زندانيان سياسی ويژهه زندانيان، ب

...  اجتماعی کشور، بی حقوقی زنان، دگرانديشان و-  اجتماعی، امنيتی کردن ھر چه بيشتر فضای سياسی- سياسی

 ھمه جانبه به اعتراضات کارگران ۀدھد حمل آنچه ويژگی اين سال را نشان می.  فضای کشور حاکم استھمچنان بر

 .است

 سنديکای کارگران شرکت واحد، بارديگر به اتھامات واھی دستگير و ۀت مديرأرضا شھابی، فعال کارگری و عضو ھي 

لحی پس از به غل و زنجير کشيدنش ھم چنان از محمود صا.  حبسش ھمچنان در بند استۀ دور رغم بيماری واتمام علی

محکوم نمودن سعيد شيرزاد، فعال حقوق کودکان .  حبس ھای طوالنی اوست ۀ رنج می برد که نتيج و قلبهبيماری کلي

و موارد ديگر نشان از وحشت رژيم از گسترش خشم کارگران و فرودستان  به خاطر آموزش کودکان کاروخيابان 

 . عمومی برای رھائی از وضعيت موجود استجامعه و اعتراضات

در سال گذشته سياست ھای سرکوبی رژيم در رابطه با اعتصاب غذای زندانيان سياسی در اعتراض به امنيتی کردن   

فضای زندان ھا، ھجوم به تجمعات خودجوش مانند تجمعات اعتراض به فالکت ھای اقتصادی و يا تجمعاتی که در پی 

به عبارت ديگر وضعيت حقوق بشر . شدت يافت...  اخير روی دادند، حمله به تجمعات معلمان و بازنشستگان و ۀزلزل

 .سف انگيزاستأدر جمھوری اسالمی ايران ھمچنان 

 !انسان ھای آزاده 
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قل، ويژه جدائی دين از دولت، ،آزادی تجمع و بيان، تشکيل نھادھای مسته که آزادی ھای دمکراتيک، ب تا زمانی 

برابری زنان و مردان ولغو حجاب اجباری در ايران برقرار نشوند، سيستم سرکوب، زندان، شکنجه واعدام ھم چنان 

ھمگام وھمزمان با ديگر نھادھای مدافع حقوق بشر و   روز جھانی حقوق بشر، ۀدر آستان. شود دراين نظام بازتوليد می

ديگر، گردھم می آئيم تا صدای  يخواه در شھرھا و کشورھای  اجتماعی آزاد–حقوق پناھندگان و نھاد ھای سياسی

پی گرد و زندان ھم چنان عليه سيستم سرکوب و جنايت و نابرابری در  رغم   آزاديخواھانی باشيم که علیۀاعتراض ھم

 .ايران مبارزه می کنند

 ٢٠١٧مبر دس

  برلين– دفاع از زندانيان سياسی ايران ۀکميت 

  برلين–گان سياسی ايرانی کانون دفاع از پناھند 

 ١۴  ،ساعت٢٠١٧  مبردس٨ جمعه: زمان 

 مقابل سفارت جمھوری اسالمی ايران: مکان

Podbielskiallee 67, 14195 Berlin, U3-Podbielskiallee 

 مبر دس٩ و ٨در ... ريس، يوتوبوری و ھانور، پا: تجمع ھای مشابه در ديگر شھرھا 
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 دعوت به جلسه

 به مناسبت روز جھانی حقوق بشر 

 حقوق بشر و آزادی وجدان

 کاظم کردوانی: سخنران 

                             

 ١٩،ساعت ٢٠١٧مبر  دس١۵جمعه : زمان 

               ايرانی ـ برلين ياسیکانون پناھندگان س: مکان
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