 ١٠دﺳﺎﻣﺑر روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر

»روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ«
ﺗظﺎھرات :ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ  ١٠دﺳﺎﻣﺑر ،در ﺷﮭر دن ھﺎگ -ھﻠﻧد،
ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎرﻟﻣﺎن و دادﮔﺎه ﻻھﮫ ،از ﺳﺎﻋت ١٣ﺗﺎ ١٨
در اﻋﺗراﺿﺎت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده در ﻣﺎهھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ در ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر اﯾران ﻧﺷﺎن داده ﺷد ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺎ آزادی ،دﻣﮑراﺳﯽ و اﺳﺗﻘﻼل ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﺑرﭼﯾدن آن را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار داده اﻧد.
ﺑﺎز ھم ھزاران ﻣﺑﺎرز دﺳت از ﺟﺎن ﺷﺳﺗﮫ در ﺳﯾﺎهﭼﺎلھﺎی ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ رژﯾم ،ددﻣﻧﺷﺎﻧﮫﺗرﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫھﺎ را ﻣﺗﺣﻣل ﺷدهان ،ھﻣﭼﻧﺎن ﭼون ﺳﯽ
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺻدھﺎ ﺗن از ﺧوﯾﺷﺎن ،دوﺳﺗﺎن و ﻋزﯾزانﻣﺎن در راه آزادی در ﺧون ﺧود ﻏﻠﺗﯾدهاﻧد.
ﺿروری اﺳت ﮐﮫ در ﺧﺎرج ﮐﺷور ،اﭘوزﯾﺳﯾون ﻣﺗرﻗﯽ ،ﭼپ ،دﻣﮑرات و آزادی ﺧواه در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺑر
ﺳر راه آزادی ،دﻣﮑراﺳﯽ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﺷﮑل و ھﻣﺎھﻧﮓ دﺳت ﯾﺎزد و از ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻧﺳﺎنھﺎی آزادهی ﺟﮭﺎن ﺑﺧواھد ﮐﮫ در اﯾن
ﻣﺑﺎرزه در ﮐﻧﺎر ﻣردم ﻣﺎ ﻗرار ﮔﯾرﻧد و از ﺧواﺳﺗﮫھﺎیﺷﺎن در ﺑراﺑر رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎ در ﻧظر دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ھﻣﮫی ﺟﺎنﺑﺎﺧﺗﮕﺎن راه دﻣﮑراﺳﯽ ،آزادی و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ " ١٠دﺳﺎﻣﺑر ،روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر را ،ﺑﮫ »روز
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ«" ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم.
ﺑﻌﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎم ﻣﺷﺗرک ،ﻣﺎ اﻣﺳﺎل ،روز  ١٠دﺳﺎﻣﺑر در ﻣﻘﺎﺑل دادﮔﺎه ﻻھﮫ در دنھﺎگ و ھم زﻣﺎن ﺑﺎ آن در ﺗﻌدادی از ﺷﮭرھﺎی دﯾﮕر ﺟﻣﻊ
ﻣﯽﺷوﯾم و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و اﻓﺷﺎی رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘردازﯾم.
ﻣﺎ از ھﻣﮫی اﻧﺳﺎنھﺎی آزادیﺧواه ﺟﮭﺎن ،اﻋم از ﭘﯾر و ﺟوان ،زن و ﻣرد ﻣﯽﺧواھﯾم ﺗﺎ در ھر ﮐﺟﺎ ،ﺑﮫ ھر ﺷﯾوه و ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺣﺗﺎ اﮔر
ﺷده ﯾﮏ ﮔﺎم در ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗرور ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام در اﯾران ﺑردارﻧد.

ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺷﺗرک ﻣﺎ:
-

ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﮐﻠﯾﮫی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ؛
ﺗﻼش ﺑرای اﻋﺎده ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران ،زﻧﺎن ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن و داﻧش آﻣوزان و دﯾﮕر اﻗﺷﺎر ﻣردم و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣﺑﺎرزاﺗﺷﺎن؛
ﺗﻼش ﺑرای اﯾﺟﺎد ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎب ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت زﻧداﻧﯾﺎن ،ﻗﺗلھﺎ ،اﻋدامھﺎ و ﺗرورھﺎی رژﯾم در داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور وﭘﯽﮔﯾری
و ﻣﺟﺎزات ﻋﺎﻣﻠﯾن و آﻣرﯾن آن؛
ﺗﻼش ﺑرای اﻋزام ھﯾﺋت و ﯾﺎ ھﯾﺋتھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ )ﺑﮫ ﮐﻣﮏ وﮐﻼ و ﺣﻘوق داﻧﺎن ﺑدون ﻣرز ،ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ-ﺳﯾﺎﺳﯽ( ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑررﺳﯽ
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران؛
ﺣذف ﻣﺟﺎزات اﻋدام از ﻗواﻧﯾن ﺟزاﯾﯽ ﮐﺷور ،از ﺑﯾن رﻓﺗن ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺟﺎزاتھﺎی ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ؛
ﺑرﭼﯾدن ﮐﻠﯾﮫی ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳرﮐوب رژﯾم؛
رﻋﺎﯾت و اﺣﺗرام ﺑﮫ اﺻل ﺑراﺑرﺣﻘوﻗﯽ :زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣردان ،ﻣﻠﯾتھﺎ ،ﻋﻘﯾدﺗﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺷﮭروﻧدی؛
ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت؛
آزادیھﺎی ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﺳﯾﺎﺳﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ :آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﯾﺎن ،اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت و ﺗظﺎھرات ،ﺗﺷﮑل ،ﺗﺟﻣﻊ ،اﺣزاب و ﻣطﺑوﻋﺎت.
ﺑرﮔذارﮐﻧﻧدﮔﺎن :ﻧﮭﺎدھﺎ ،ﮐﺎﻧونھﺎ ،ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎ و ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻓﻌﺎل اﯾراﻧﯽ در اروﭘﺎ ،در ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و دﻓﺎع از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران ،ﻣﺗﺷﮑل از:
اﻧﺟﻣن دﻓﺎع از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ در اﯾران  -ﭘﺎرﯾس ،ﺟﻣﻌﯾت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران  -ﻣﺎﯾﻧس و وﯾﺳﺑﺎدن؛ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران -زورﯾﺦ؛ ﮐﻣﯾﺗﮫ دﻓﺎع از ﻣﺑﺎرات ﻣردم اﯾران -ﺑروﮐﺳل؛ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ -ھﺎﻣﺑورگ؛ اﯾران آزاد -ﮐﺎﻧون دﻓﺎع از ﻣﺑﺎرزات
ﻣردم اﯾران ﺑرای ﺣﻘوق ﺑﺷر و دﻣﮑراﺳﯽ -روھر ﮔﺑﯾت؛ ﮐﻣﯾﺗﮫ دﻓﺎع از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران-ﺑرﻟن؛ ﮐﺎﻧون ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران-ﺑرﻟن؛
ﺷورای ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران -اﺷﺗوﺗﮕﺎرت؛ ﺟﻣﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘراﯾم در ھﻠﻧد ،ﺗﻼش -ﮐﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾت از
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران -ﮐﻠن؛ ﮐﺎﻧون ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و دﻓﺎع از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران -ھﺎﻧوﻓر....
ﺑرای اطﻼع ﺑﯾﺷﺗر و ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ:
ﺣﺳﯾن ﻧﻘﯽ ﭘور /٠٠٤٩١٧۶٨١٠٧٠٤٤٣ :ﻋﺑﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده /٠٠٤٩۵١١٧٠٤٢٩٧ :اﺑراھﯾم رﺣﻣﺎﻧﯾﺎن/٠٠٤٩١٧٧٤٧٢٨۵١١ :
ﻣﺣﻣد ﺗﻘﯽ ﺳﯾد اﺣﻣدی /٠٠٤٩١٧۶٢٨١٩١٨٩٣ :اﺻﻐر اﺳﻼﻣﯽ /٠٠٤٩١٧۶٢٢٠٨٤٧٣٢ :ﻧﺎﺻر رﺣﻣﺎﻧﯾﺎن٠٤٩١۶٣٣٨١١٢٤١ :
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ﺑﻠژﯾﮏ / ٠٠٣٢٤٨۶٤٨٤٣۶۵ :ﺑﮭرام ﻣﮭﯾن /٠٠٤٩١٧۶٢٠١۶٤٢٣۵ :ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﯾراﻧﯾﺎن٠٠٤٩۵١١٧١٤۵٤٤ :
)ھﻠﻧد( اﺣﻣد ﭘوری ٠٠٣١۶۵۵٣۶٢٣١٣ / ٠٠٣١٧٠٣٨٠٣٠۵٨ / ٠٠٣١٧٠٣٠۵٠٤١۵:ﺗﻠﻔن دﺳﺗﯽ٠٠٣١۶٤٢٤٨٩٨۶٨ :
PRIME Repelaerstraat 84, 2515 NA, Den Haag
ﮐﻣﯾﺗﮫ دﻓﺎع از ﻣﺑﺎرات ﻣردم اﯾران -ﺑﻠژﯾﮏ:
دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﻠژﯾﮏ ﻗﺻد ھﻣراھﯽ و ﺷرﮐت در اﯾن ﺗظﺎھرات ﺳراﺳری را دارﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ،ﺑﺎ ﺗﻠﻔن و ﯾﺎ اﯾﻣﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ ارﺗﺑﺎط
ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ھم ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺗواﻧﯾم اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓت و آﻣد ﺟﻣﻌﯽ را ﺗدارک ﺑﺑﯾﻧﯾم و ھم ﺑﺎ ﺷرﮐت ﮔروھﯽ ھﻣراھﯽ ﺧود را
ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران و اھداف اﯾن ﺣرﮐت ﺳراﺳری در روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻧﺷﺎن دھﯾم .ﻟطﻔﺎ ً در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺷرﮐت
و ﯾﺎ ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﺳرع وﻗت ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد .اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ را ﺑرای ﺳﺎﯾر دوﺳﺗﺎن ﺧود در ﺑﻠژﯾﮏ و ﺳﺎﯾر
ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯾز ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺷﻣﺎ دوری ﻣﺳﺎﻓت ،ﮐﻣﺑود رﺳﺎﻧﮫ ﻣردﻣﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ را ﺟﺑران ﮐﻧﯾم.
ﺗﻠﻔن0032486484365 :
اﯾﻣﯾلcomitemobarezat@gmail.com :

