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  ی کرکاریی ئران  وه وانی بزووتنه ی حوکمی زیندانیکردنی پشه وه شاندنه وه ینی هه مپه یاندنی که ڕاگه

  
 دا 2005وامبری  ی نه11 و 9کانی   ڕۆژه نجام له ره داریی ئیسالمی ئران سه رمایه ڕژیمی سه

کی   یه  له که، کارییی کر وه ی بزووتنه سووڕاوه  هه7و  س له  که5 پاڵ  حوکمی زیندانی دایه
یار  کی ئه ژنی یه بردنی مارش و جه ڕوه تاوانی به قز به  شاری سه  دا له2004یاری  ئه
  ک له  یه  دادگا نمایشییه کانیان له نده روه ی ساڵ و نیوک بوو په سگیرکرابوون و ماوه ده

 ساڵ 5حموود ساحی  مه: ن م جۆره کان به حوکمه. کرا ی پده ره وبه کان بنه که دوای یه
د  ممه حه مه،  ساڵ زیندان3الل حوسنی  جه،   بۆ شاری قروه وه  ساڵ دوورخستنه3زیندان و 

شایانی .  ساڵ زیندان2یان  رکامه هه، ر کیمی و بورهانی دیوانگه موحسین حه، بدیپوور عه
نی کرکاریی سووڕاوا  هه  له ند و ئیسماعیل خودکام که نومه ڕزان هادی ته  به  که باسه
  .  کراوون ئه بره ته، قز بوون یاری سه کی ئه وسای یه سگیرکراوی ئه ده

   ڕۆژ زیندان و شکنجه11دوای ،  کاتی خۆی  کرکارییانه سووڕاوه م هه  ئه که،  بوترێ پویسته
  هل، ی ئران وه ره  و ده وه ی کرکاری ناوه وه وژمی بزووتنه ژر ته له،  خواردن و مانگرتن له

  . زیندان ئازاد کران
ن   الیه  له  کرکارییانه سووڕاوه م هه  بیاری زیندانیکردنی ئه که،  دا نییه مه گومان له

کردنی زیاتری ڕژیم  س ئاوه  بۆ ده وکه  هه وه زایی ڕژیمی ترۆریستی ئرانه زگای قه موده ده
موو   و کپ کردنی هه زادیخوازانهکی ئا یه وه موو جونه پکردنی هه کشه رکوت و پاشه بۆ سه

  ی کرکاریی ئران و جیھان و هزه وه  بزووتنه ڕوانی له چاوه.  کسانیخوازانه نگکی یه ده
رکی  دا گرنگیی ئه  لره که،  یه وه کان ئه پ و کۆمۆنیستی و مرۆڤدۆسته چه

ی  وه ی بزووتنهوان هاتنی پشه وه نگه ته  حاند به رناسیۆنالیستی خۆیان بزانن له ئینته
  موو ئمه رکی هه ئه. دان ترسی زیندان و شکنجه  ژر مه  له مۆکه  ئه که، کرکاریی ئران

هز  ربو و به ینی به مپه تکی که مه رچی زووتر هه مدا و هه که ی یه  پله  له که،  یه وه ئه
چۆکداهنان و   و به انهو هاوڕی ی حوکمی زیندانیکردنی ئه وه شاندنه وه ین بۆ هه ڕبخه وه
 ئاستی  ی له که زاییه  قه  خونه زگا چنگ به موده زارکردنی کۆماری ئیسالمی و ده رمه شه

  . جیھاندا
 کاربوونی سبه ده،  یاندنه م ڕاگه ی ئه وه  بوکردنه به،   ناومان هاتووه وه  خواره  له  که ئمه

ی کرکاریی  وه وانی بزووتنه کردنی پشهی حوکمی زیندانی وه شاندنه وه ینی هه مپه که(
موو مرۆڤکی ئازادیخوازی  وازی هه  بانگه ئمه. نین یه گه نددا ڕاده  ئاستی فینله له) ئران

سووڕاوی  ندام و هه  ئه ن و ببنه  بکه ندیمان پوه یوه  په که، ین که  ده م وته دانیشتووی ئه
شی بورژوا ـ ئیسالمی ئران و  تی ڕه سه دهچۆکداهنانی  بۆ به، مان که ینه مپه که
خشی  ی ڕزگاریبه وه وانی بزووتنه وای زیندانی کردنی پشه ی حوکمی ناڕه وه شاندنه وه هه

  . ی کرکاریی وه بزووتنه، مرۆڤ
پ و   کرکاریی و ئازادیخواز و چه نه ری و الیه ماوه  جه موو ڕکخراوه  هه داوا له 

ماندا پشتگیری و  تی و مرۆڤدۆستانه  چینایه ته مه م هه  له که، ین که کان ده مرۆڤدۆسته
پ   کرکاریی و چه نه کردنی ڕکخراو و الیه عه  موراجه مان به که ینه مپه که. ن هاوکاریمان بکه
وڵ  هه... خۆپیشاندان و قاودانی مدیایی کۆماری ئیسالمی و به  له کان و به و مرۆڤدۆسته

ی بیاری دژی  وه کردنه  پوچه  له  بریتییه که، کی خۆی بگات ره ی سه ئامانج دات به ئه
چۆکداهنانی ڕژیمی  ی کرکاریی و به وه وانی بزووتنه کرکاریی زیندانیکردنی پشه
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  کانی داهاتووماندا له یاندنه  ڕاگه له. دا م بواره داری کۆماری ئیسالمی ئران له رمایه سه
  .  وه ینه که کانی ترمان ئاگادارتان ده  چاالکییهکات و شونی خۆپیشاندان و

  
  ی کرکاریی ئران  وه وانی بزووتنه ی حوکمی زیندانیکردنی پشه وه شاندنه وه ینی هه مپه که

  هلسینکی
٢١⁄١١⁄٢٠٠٥  

  
  :ندی و زانیاری زیاتر یوه بۆ په

soliddarisuuskampanja@yahoo. com  
  فۆن  له ته       ناو

  ٠٤٤٠٦٠٤٧٧٨      کی سۆران زه
  ٠٤٠٥٦٢٩٥٤٨      ر مانگه زا که ڕه
   ٠٤٠٠٧٤٥٥١٣      ریدون حسن زاده فه

  ٠٤٠٧٢٧٨٥٧٦      توو حسن داره
  ٠٤٠٩ ١٣ ٩٤ ١١      ر خدری یده حه
 ٠٤٠٩٦٣١١٥٤      رش روه ردین په فه
 ٠٤ ١ ٤٩٠ ٩ ٢٣      ماڵ میسری جه


