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 اطالعيه
 در دفاع از آزادی و دموکراسی در ايران

 
.  روز جهانی حقوق بشر ، روز دفاع از حقوق انسان ها و تاکيد بر حرمت آدمی در تمامی جهان است                    ۲۰۰۲دسامبر  ۱۰

آمار نقـض حقـوق اوليـه    . حرمتی که در چهار گوشه جهان پايمال می شود و به خشونت بارترين شيوه ها نقض می گردد    
ا به وسعت جهانی است که در هر پهنه از خاکش جمعيتی را در خود جـای داده و نـامی جغرافيـايي بـر آن نهـاده                            انسان ه 

 . شده است
 ميليون انسان سـنگينی  ۷۰در ميهن ما ، ايران ، سايه سياه  بختگی به نام جمهوری اسالمی هنوز بر سرنوشت بيش از       

هرگز به هيچ کدام از عهدنامه های بين المللی بنيادی حقوق    . نبوده و نيست  نظامی که به هيچ قانون انسانی پای بند         . می کند 
سـرکوب هـر   . بشر نپيوسته است و به اقدامات ضد انسانی خود در تمامی حوزه های رعايت حقوق بشر ، ادامه داده اسـت     

اين نظـام ضـد بشـری مـی         دگرانديشی که تمکين نکند و هر ندای آزادی خواهانه ای که بيان گردد از وظايف روزمره گی                    
 .باشد

جمهوری اسالمی نه به عهدنامه بين المللی امحای هرگونه تبعيض درباره زنان پيوسـته اسـت و نـه بـه عهدنامـه بـين                         
در عوض تا آن جا که امکان داشته است تبعيض عليه زنـان  . المللی برضد شکنجه و مجازات های اهانت آميز و غير انسانی 

اصل برابری حقـوق اساسـی زنـان و دختـران هـم چنـان       . و اقليت های مذهبی  را پيش برده است        ، مليت های ساکن ايران      
حقوق کودکان ، خشونت نسبت به زنان و کودکان با شدت ادامه داشته و مسئولين رژيم بـر محـق بـودن                   . پايمال می گردد  

 مجـازات هـای اهانـت آميـز و از جملـه       اعدام  ، شـکنجه و     .خود نسبت به اعمال تمام اين جنايات هم چنان صحه می گذارند           
شالق زدن ، قطع عضو ، قصاص ، اعدام در مالعام و سنگسار ادامه داشته و صحبت از محاکمه عادالنـه مفهـومی پـوچ در             

در دادگاه های قرون وسـطايي و درنبـود         ... محکومان سياسی و عقيدتی ، روزنامه نگاران ، وکال ،           . جمهوری اسالمی است  
 . ه از امکانات حقوقی ، توسط قضات شرع به زندان های طويل المدت و ضربات شالق محکوم می گردنداجازه استفاد

رژيم جمهوری اسالمی  به عنوان يکی از ناقضين حقوق کارگران  ، با عدم به رسميت شـناختن تشـکل هـای مسـتقل ،                
برای ... حق اعتصاب ، تضمين امنيت شغلی  و اعمال  تبعيضات گوناگون و تفتيش عقايد در محيط های کار و استخدامی و                       

ممنوع االنتشار شدن نشريات مستقل و کتاب و مجـالت ، تهديـد   .چندمين بار از سوی نهادهای بين المللی محکوم شده است   
ده هـا انجمـن و      .نويسندگان و روزنامه نگاران و احضار و بازجويي ده ها نفر از آن ها با حدت بيشتری ادامه يافتـه اسـت                     

 . مذهبی لغو پروانه شده و فعاليت شان ممنوع گرديده است_ کانون سياسی 
 دانشجويي ، کارگری و تظاهرات در  شهرهای مختلف بازداشت و چنـدين نفـر بـه قتـل                    صدها نفر در جريان تظاهرات    

 نفـر از اعضـای حـزب    ۱۲در چند ماه گذشته ، صدور حکم اعـدام در مـورد حـداقل              .رسيده و ده ها نفر مجروح گرديده اند       
نـام هـای صـالح گـودرزی ،      نفر از اعضای زنـدانی حـزب بـه    ۴ نفر از دگرانديشان صادر و ۳دموکرات کردستان ايران و   

 .نمونه ها بيشمارند. حمزه قادری ، حالد شوقی ، جليل زيوه ای به دار آويخته شده اند
دفاع از انسانيت و آزادی     . خروش جنبش های اعتراضی و بويژه جنبش دانشجويي در ماه گذشته هم چنان ادامه دارد                

وآزادی بيـان و انديشـه از سـينه هـا     !  سياسی آزاد بايـد گـردد   زندانی. در بلند جايگاه اين سيل خروشان قرار گرفته است      
نيروهای اجتماعی بايد متشـکل شـده در کـانون هـای مسـتقل خـود مبـارزه                  . بيرون آمده و در خيابان ها فرياد شده است        

جـدی در   عمومی را حول شعارهای فراگير سازمان دهند تا با نيروی متحد خود ، رژيم جمهوری اسالمی ايران ،ايـن مـانع                      
 .راه هر تحول دموکراتيک در ايران را بروبند و به زباله دان تاريخ بيفکنند

 .پيروزی از آن توده هاست
 کميته مرکزی سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
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