
 :گزارش تجمع ايرانيان آزاديخواه در اعتراض به اعدامهای اخير در ايران
 آلمان در شهر دورتموند ٢٠١١ فوريه 5روز شنبه 

 فوريه جمعی از ايرانيان مدافع حقوق بشر ساکن نوردراين                5آلمان روز شنبه      -به دعوت کانون دمکراتيک ايران آزاد        
در دست داشتن تصاويری از اعدام شدگان و با بر پا داشتن چوبه های                      وستفالن در شهر دورتموند گرد هم آمدند و با               

آنها با بستن شاخه های گلی به طناب های            .  نمادين اعدام خشم و انزجار خود را نست به عاملين اين جنايات نشان دادند                  
ه رهگذران را جلب       متوقف کنيد توج     درايران  دار  و نوشتن شعارهايی بر سينه با اين عنوان  که اعدام و کشتار را                           

 .ميکردند

انجام گرفت، نشانی از همبستگی تشکل       )  دورتموند( اين گردهمائی که در کنار برنامه هفتگی حاميان ماران پارک الله               
 . در ايران بودمجازات مرگهای دموکراتيک در کارزار مبارزه عليه 

فرشيد آذرنيوش از   .  ن محروم از تحصيل بود     ن جنبش دانشجويی ايران ودانشجويا     الاز نکات بارز اين تجمع حضور فعا       
 .درشرح وضعيت بسيار نگران کننده دانشجويان زندانی در ايران را قرائت کرد ن دانشجويی بيانيه ایفعاال

برگزار کنندگان برنامه نيز طی بيانه ای خواست های خود را از طريق بلندگوهای نصب شده در محل به زبان آلمانی                              
 . بيان کردندوفارسی

 نسان های آزادی خواه دعوت کردند که به کارزار مبارزه با اعدام وکشتار                 ا آنها از تمام ايرانيان خارج از کشور وتمام        
 .بپيوندند

آلمان از تمام رسانه های جمعی خواست تا اخبار اعدامها در ايران را در سطح گسترده                          -کانون دمکراتيک ايران آزاد     
 .دنی با زندانيان را به اطالع جهانيان برسانانعکاس داده و رفتارهای ضد انسان

ی نهادهای حقوق بشری وسازمان های غير دولتی درخواست داشت تا ضمن انعکاس اخبار مربوط به                    ماين تشکل ازتما  
 .زندانيان در ايران، دولت ها و مقامات محلی خود را برای اعتراض به اين موضوع تحت فشار قرار دهند

ان خواهان اعزام هئيتی از طرف کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران برای بررسی وتهيه                 در خاتمه برگزار کنندگ   
گزارشی از نقض گسترده حقوق بشردر آنجا و به کارگيری تمامی امکانات جهت جلوگيری از نقض سيستماتيک حقوق                      

 .شدندبشر

 .عکس هايی از اين برنامه توسط عکاس مدافع حقوق بشرآريو ملکی تهيه شد
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