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فعاالن کانون پناھجويان ايرانی وکانون ھمبستگی : شامل ) سوئد(گوتنبرگ شھرسياسی د رفعاالن سه نيروی اجتماعی و

 2011ژانويه  28 ظھرامروز، گوتنبرگ –وھواداران چريکھای فدايی خلق ايران ) سوئد( گوتنبرگ –با کارگران ايران 
م ھا عاجل درراستای محکوم کردن سکوت دولت ورسانه ھای سوئد نسبت به موج وسيع اعدادريک اقدام ضروری و

 فعال زن، فعالين ليست باال بلند اعداميان درنوبت وھمچنين به روند سرکوب ھزاراندرايران وصدوراحکام اعدام و
وبالگ نويسان نيز  مذھبی ودگرباشان جنسی و–ای ملی اقليت ھسياسی، اجتماعی، کارگران زندانی ومعلمان و

مراجعه " يتوبوری پستن"ترين روزنامه شھردرايران به دفتربزرگترين وپرتيرازنويسندگان ھنرمندان و،خبرنگاران ،
با پالکادرھای بزبان سوئدی مراجعه کننده گان . سکوت مطبوعات بيان دارند  تا اعتراض خود را به اين سطح ازکرده
آيا / باالترين رقم اعدام ھا را در جھان دارا می باشد؟ ، نسبت به جمعيتآن آمده بود ؛ آيا می دانيد که رزيم ايران درکه

/ نفرتوسط رژيم اسالمی به جوخه ھای اعدام سپرده شده اند؟ميدانيد   ٩٧ ايران به اعدام ھا درمدت يکماه گذشته بيش ازدر
ايران ناامن است .زندانی سياسی بی قيد وشرط آزاد بايد گردد !/ملغى بايد گرددراحكام اعدام ھرچه سريعت!/پايان بخشيد 

يا می دانيد طبق آخرين آمارھا درھرھشت ساعت يک نفردرايران اعدام می شود آ/ ، پناھجويان را به ايران باز نگردانيد
 عکس نسخهاين پالکادرھا دھھا درکنار.عمومی سوئد ھستيم جنايات رژيم ايران به افکارخبارانعکاس اما خواستار؟ 

با خبرنگار. به نمايش گذاشتندسوئدی دربرابرخبرنگار راآويختن محکومان به اعدام ازاعدام ھا وتصاوير دھشتناک بدار
اختصاص داده ايم  به حوادث تونس ومصرتحليلی خود را درخاورميانهرين نيروی خبری وتد کرد که ما بيشتاسف يا

نماينده ھای اعدام به ی نوشته بود با دريافت آخرين خبرباره ايران مطالببرنگارمزبورکه پيشتردرخ. افتاديم ايران دورواز
 و اين مسائل را ھم خواھند پرداختھای آينده به ايران نيزقول داد، که طی ھفته کننده دربرابردفترروزنامه اجتماع گان 

اين ميان نمايندگان پناھجويان نيزبه مسئله ناامن بودن ايران ومسئله عدم اخراج متقاضيان  در .انعکاس خواھند داد
راستای ضديت با منافع حقوق بشری وحق انسانی پناھجويان برای اره داشت وسياست دولت سوئد را درپناھندگی اش

گريزازجھنم جمھوری اسالمی ايران دانست واعتراض خود را نيزبيان داشتند 



  

آمد وتجاری ترين وپرجمعيت ترين مرکز مرکز،فمانه درپاساژ، تصميم گرفتند ک حاضرين با توجه به برودت ھواسپس
مردم سوئد خواھان فشاربه دولت ازوند ، افشاء گری نمايعکس ھای اعداميانبا پالکادرھا و جامعه سوئدی بروند وورفت
تن سکوت شان دربرابرموج وسيع کشتارواعدام و ماشات طلبی دولت راست محافظه کارنسبت به شکسمبرابرخود در
  . ايران گردند زندان در

  .خود بجا گذاشتنتايج مثبتی ازبسياری روبروشد واين حرکت درفاصله کمترازدوساعت با استقبال وھمدردی 

ت   ساعاتی بعد فعاالن اين حرکت اعتراضی دريک جمعبندی ازحرکت امروزخود برآن شندند تا درھمگامی با تحرکا
وج اعدام ھا در ايران راروپا وآمريکا وکانادا نسبت به م اجتماعی وسياسی درسراس–عمومی فعاالن نھاد ھای فرھنگی 

به شکل ايستاده وبرپايی نمايشگاه و در ھمان محل ،حرکت اعتراضی خود رابه مدت دوھفته وروزانه درمرکزشھر
  .  حد ازاعدام ھا درايران را برانگيزاننداين به نسبت مطبوعات ودولت سوئد عکس ادامه دھند تا عکس العمل 

 وبالگ ھا وشبکه فعاالن فيس بوکی -  سايت ھا –ارسی زبان شھر، راديوھای محلی ما ازھمه رسانه ھای ف
 درراستای پشتيبانی ازمبارزات مردمان ايران دربرابررژيم آزادی خودخواستارحمايت وپشيبانی ازحرکت اعتراضی 

  . ايران ھستيم کش جمھوری اسالمی 
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