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 بلجيم جوانان کميته: فرستنده

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢۴
 

 دولت کشتار و سرکوب ماشين کوبيدن درھم واقعی دادخواھی
  !است اسالمی جمھوری

 
 !کنيم می فراموش نه و بخشيم می نه

 ايران اسالمی جمھوری رژيم توسط غيرسياسی و سياسی زندانيان ِاعدام و عامقتل عليه اعتراضی کسيونا

 ۶٧ سال و ۶٠ ۀدھ در سياسی ِزندانی ِھزاران عامقتل ِگردسال ھشتمين و بيست مناسبت به

 عمل بيشتر چه ھر شدت اب کنون تا تئوکراتيک نظام اين استقرار ابتدای از اسالمی جمھوری کشتار و سرکوب ِماشين

 دسته ھای عام قتلۀ دور اوج ۶٧ سال ويژه به و ۶٠ ۀدھ اگرچه .است گذرانده تيغ دم از را بسياری ھایانسان و کرده

 اسالمی حکومت استقرار و مردم انقالب شکستن در ایويژه نقش و بود انقالبی و کمونيست سياسی زندانيان ِجمعی

 درنگ ایلحظه ناراضی جوانان ويژه به ايران ۀجامع ِفرودستان عامقتل و سرکوب رد اسالمی جمھوری اما داشت،

 مخدر، مواد نگھداری و حمل ھمچون اتھاماتی با و مختلف ھایبھانه به را ھاآن اعدام ِروند کماکان و است؛ نکرده
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 ِنسل تا شود عامقتل انقالبی ِسلن يک بود قرار ۶٠ ۀدھ در اگر .است داده ادامه ... و بزھکاری بدھکاری، نفس، قصاص

 دوباره تا بسته ایگسترده ھایاعدام به کمر رژيم امروزه شوند، محروم دوره آنۀ رزمند ِگرايانآرمان از امروز جوان

 دولت اين ھایپايه ستون ءجز شکنجه و حبس اعدام، ابزار ھنوز که دھد نشان و بگيرد زھرچشم ناراضی ۀجامع از

 شاھد اروپا، ۀاتحادي جمله از جھانی ۀجامع با اسالمی جمھوری ديپلماتيک تعامل با ھمزمان ھم، ليلد ھمين به است،

 درھای ساعت ھشت ھر در اعدام يک رکورد ثبت با تا ھستيم روحانی فريبعوام دولت در اعدام روند چشمگير افزايش

 ھایجنگ آتش در خاورميانه ۀمنطق که حالی رد و فعلی شرايط در .کند باز جھانیۀ جامع روی به را بزرگ ِجھنم اين

 معنوی پدر و ھاجنگ اين اصلی شرکای و بانيان از يکی نيز اسالمی جمھوری رژيم و سوزدمی یئفرقه و نيابتی

 در ... و جنسی ھایاقليت حتی و قومی ملی، مذھبی، ھایاقليت زنان، است، منطقه در اسالمی بنيادگرای ھایدولت

 زندانيان اعدام از خبری که نيست روزی و اندگرفته قرار گسترده ھایاعدام و سرکوب معرض در ديگر ربا يک ايران

 .نرسد گوش به غيرسياسی و سياسی

 و ھادولت ضمنی تأئيد و معنادار سکوت شاھد کنون، تا ۶٧ خونين تابستان و ۶٠ ۀدھ از که گونهھمان سو ديگر از

 در جوانان و مردم سالخی ھم امروزه ھستيم، و بوده ايران در نامخالف سرکوب در امپرياليستی المللیبين نھادھای

 سکوت ھرگز ما اما .شود می دنبال اسالمی جمھوری المللیبين شرکای توسط ُپرسود ِمماشات ھمان با ايران ھایزندان

  .نمود ھيمخواء افشا را اسالمی جمھوری ِجنايات و ھاآن ِمماشات و کاریسازش و کرد نخواھيم

 ھایانسان ۀھم )افغانستان-ايران( مارس ھشت زنان سازمان و بلجيم جوانان ۀکميت نفعاال ما مناسبت ھمين به

 صدايانبی صدای و بشکنيم را کارانهجنايت سکوت اين ،ھم کنار در تا خوانيممی فرا را مبارز و معترض خواه،آزادی

 .باشيم

 :خيابانی کسيونا ۀبرنام

 ١٧ تا ١۵ ساعت ،٢٠١۶ برواکت ماه اول شنبه روز

 )De Brouckère مترو ايستگاه تريننزديک( Place de la Monnais بروکسل شھر مرکز :مکان

 اعتراضی ۀبرنام اين در شما حضور و ديدار اميد به

 بلجيم واحد) افغانستان - ايران(مارس ٨ زنان سازمان
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