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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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 Human rights  بشر حقوق

  
  و کانون پوينده  اع از زندانيان سياسی ايران در دنمارک  دفۀکميت

  ٢٠١۶ اگست ٢٨

  

   دفاع از زندانيان سياسی ايران در دنمارک و کانون پويندهۀاطالعيه کميت
   در ارتباط با بيست و ھشتمين سالگرد قتل عام ھزاران زندانی سياسی

  اسالمی ايران  در زندان ھای رژيم 
  

و  ه می بخشيم  را نه فراموش می کنيم و ن١٣۶٧بيست و ھشتمين سالگرد قتل عام ھزاران زندانی سياسی در تابستان 

ه ھای آن بخشی از اين کارزار جھانی کوشندگان راه عدالت و افشای اين جنايت ھولناک و خشکانيدن ريش ش برای تال

سوسياليست است، ھدف و آرمانی که برای آن ھزاران زندانی سياسی از جان و زندگی  عدالت اجتماعی و  آزادی،

ن سياسی  داغدار و فعاالۀگام با ھزاران خانواددر دنمارک ھمراه و ھم ته ما چون سالھای گذش امسال نيز . خود گذشتند 

 و کشتار ۶٠ خونين ۀجان باختگان دھ داشت ياد گرامي  مراسم  ژه در داخل ايران اجتماعی در سراسر جھان و به ويو 

اکسيون ايستاده در مرکز شھر  به صورت  ن چپ و سوسياليست ساير فعاال  با ھمکاری ً را مشترکا  ۶٧تابستان 

ن مجازاتھای غير انسانی شکنجه و او مخالف خواه و سوسياليست ما ھمه انسان ھای آزادي. ی کنيم کپنھاک بر گزار م

    دعوت می کنيم،ی که به اين مناسبت برگزار می شودئ در اين اکسيون و ساير برنامه ھارا به شرکت اعدام 

  

   ١۴/ ٣٠ تا   ١٣ از ساعت ٢٠١۶مبر  سپت٣شنبه    : زمان     
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  )Kultorvet        Nørreport gågade( Købmagergade  : مکان 

به صورت گفت وشنود  مبر  سپت١٠در روز شنبه  انون پوينده  به ھمين مناسبت از سوی ک  ديگری ۀبرنام ھمچنين 

مستند از زبان جان  لم ف نمايش  و  زندانيان سياسی   و  از زبان شاھدان۶٠ ۀسياسی در دھ پيرامون وضعيت زندانيان 

  .گان اين فاجعه خواھيم داشت بدربرد

 ھای دشواریو  مانده از منتظری ی جاه انتشار نوار ب و انگيزه ھای  علل   ۀدر بار پايان بخش اين مراسم ميز گرد 

   . داشت  خواھيم   اين سند تاريخی ۀو ديدگاه ھای مختلف در بار  رژيم یپيش رو

   ٢٢ تا ١٧از ساعت  مبر  سپت١٠شنبه : زمان  

  kbh.N ٢٢٠٠       Korsgade  ١٩      پوينده ۀمحل کتابخان :  مکان 

   زندانی سياسی آزاد بايد گردد. ملغی بايد گردد  زندان ، شکنجه، اعدام 

    زنده باد آزادی ، برابری .  سرنگون باد رژيم شکنجه و اعدام 

  .ياد عزيزانمان را گرامی می داريم . نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم 

   .و کانون پوينده  نمارک اع از زندانيان سياسی ايران در د دفۀيتکم

  

 

 

 
 


