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 . ران در کار استي در ای حکومت اسالمیت و آدم کشين جناي سال است که ماش٢۵
 .راننديز کردن مردم اي مشغول حلق آویابان ها و مجامع عمومي سال است که شب و روز در خ٢۵
 ی رسمًا مدافع شکنجه و مجازاتهايی قرون وسطایند و حکومت آوری برند و چشم در می سال است که دست و پا م٢۵
 و يین دانشجويان، کردها، ترکمنها، عربها و فعاليست ها، بهائي سال است که کمون٢۵. انه قصاص استيوحش
 . کشندی افکنند و میندان مش را به زي مخالف و دگر اندیروهاي و نیکارگر
  یض هاي تبعیان و مسلمانان سنيان، زرتشتيهوديان، يحيان، مسي، بهائی مذهبیتهايه اقلي سال است که رسمًا عل٢۵
ندگان خدا بر ي سال است نما٢۵.  کنندی می زنان و مردان را نفی حقوقی سال است که برابر٢۵.  دارندی روا میقانون

 .کشان محروم کرده انديرانند و آنانرا از تمام حقوق اساسی دمکراتي حکم میرانيون ايليدهها م
 که مردم جهان با یروز.  روندی حقوق بشر میران به استقبال ده دسامبر ، روز جهانيط است که مردم اين شرايدر ا
ک هر ي که حقوق دمکراتیروز.  کندی مختلف نگاه میت انسان در کشورهايگاه و موقعي به حقوق و جای انسانینگاه

ه ي که مردم جهان، حکومت ها را از زاویروز.  شودی مستن ، انتخاب کردن و انتخاب شدن محترم شمردهي زیفرد برا
 کشند، تا حقوق یر مي به زی و شاهيیگاه خداينند و حکومت ها را از جاينش ی م آن به قضاوتیانسان و حقوق انسان

ه ي، بلکه از زاویک و اقتصاديپلماتيه منافع دي که منافع انسان، نه از زاویروز. ت بخشنديجهانشمول انسان را رسم
 . استیري قابل اندازه گینشمول بشرحقوق جها

 ساله در کردستان، ترکمن ٢۵ ی قتل عامهایدادخواه. راني مردم ای دادخواهی است دو باره برایده دسامبر فرصت
ات و يف روزنامه ها و نشري، توقیره اي زنجی، قتلها۶٧تا  ۶٠ان در سال ي، کشتار زندان... صحرا، خوزستان و

 از حق کار، بستن  کار و محروم کردن آنانیطهايش از محيدها هزار کارگر و معلم و کارمند دگراند اخراج صمجالت،
، ی و ملی مذهبیتهايه زنان و اقلي علیض رسمي، تبعیه هزاران دانشجو تحت عنوان انقالب فرهنگيدانشگاهها و تضف

 بر زنان یل ستم جنسي و تحمیب اسالمدن حجايران و اجبار به پوشيون مردم ايلي بر دهها میل مذهب حکومتيتحم
 .....و

 . گذردیران گذشته و مي توان افزود تا جهان شاهد آن باشد که چه بر مردم ایار مي بسیست دادخواهين ليبه ا
 ی طرفدار حقوق انسانین المللي بیران را از مردم جهان و سازمانهاي خود و مردم ایگر دادخواهي، بار دما سازمان 
 اقدام ی اسالمی جمهوری سرنگون کردن حکومت ضد بشریران، برايد و مصمم است که در کنار مردم ا کنیتکرار م

ر، يض و تحقي، تبعیت و آدم کشين جنايدهد، ماشياتش ادامه مي به حیم ارتجاعين رژين باور است که تا ايکند و بر ا
 .ران ادامه خواهد داشتيقصاص و کشتار و شکنجه در ا

 . استقت را مانند آفتاب آشکار کرده ين حقين حکومت، اي ساله ا٢۵خ يتار:  وجود نداردميانن ي در ایراه وسط
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