
 نامه سرگشاده: 

 آقای  اولف کریسترُشن  سوئد نخست وزیربه 

 اب سوئد  زاحیندگان ایرانی تبارهمه نماوبه پارلمان  

 خانم ها و آقایان محترم ! 

که با قتل مهسا  ،درسراسرایرانآزادی«  -زندگی  -عظیم» زن  هفتمین روزجنبش  و به اطالع میرسانیم:درپنجاه  

اسالمی   حکومت   عوامل  توسط  پذیرفتدرتهرامینی  صورت  و،  ان  ایرانیان  بیست  سراسری  کنگره  پنجمین 

سوئد  زن ( ۲۰۲۲نوامبر۱۲)مقیم   « نام  به  است،  -زندگی  -که  شده  گذاری  نام   » و آزادی  برپایی  روند  درحال 

 است .   درسوئد   خوددوره ای کار

سوئد  جامعه  واجتماعی  فرهنگی  های  انجمن  اعضاء  ها  ما  سال  که  مردانی  و  می  درزنان  زندگی  سوئد 

بنیاد اتحادیه ما را در دفاع   ؛بعنوان شهروندان ایرانی کشور سوئد،درچهارچوب دفاع ازمنشورحقوق بشرکهکنیم

می خواهیم به  ماازش  ؛نمایندگی می کند  ایرانداخل عام در  لازحقوق خاص شهروندان ایرانی درسوئد و به شک

 توجه نمایید .  ها موارد این نامه وخواست ما

  ۵۷شتن حکومتی دختر جوان سقزی ما مهسا امینی می گذرد.  قیام مردم ایران با کُشروع  روزاز  ۵۷بیش از  

  ان دختربرگزیذه ای تنها به پشتوانه مبارزات    نیرویبدون اتکاء به هیچ قدرت خارجی و  ایران  مردم    ی کهروز

پسر آموز  ان و  دانش  دانشجو  -اناز  معلم  -یانتا  استا  اناز    -ویسندگان  ن  -وکال   -پزشکان  -دانشگاهها  دانتا 

تاتر   ورزشکاران  -شاعران  -سینماگران اهالی  مختلف    -و  های  درکنارملیت  ایران  کارگران  مختلف  های  الیه 

فارس  از)  اعم  ایران  آذری –بلوچ    -کرد  -ساکن  کل  (،-لر  -ترکمن    -عرب  -ترک  به  علیه  ایران  حاکمیت 

اند  خوایم«،    وفریاد  پاخاسته  خوایم؛نمی  نمی  اسالمی  میان  میزنند:» جمهوری  این  ازکشته  در  آماری  هیچ 

جنایت آفریده    ی  و تازه این همهدست نیست  ری اخیردرجنبش سراس شده گان و میزان بازداشت شدگان  

این رژیم سفاک برای  زباید منتظر سرکوب های بیشتروجنایات گسترده تروننگین تر عکس هنوربشده نیست،

 مهار جنبش بود.  

گروهبندی  درمیان تمامی  های کارمحیط  از  -دانشگاهها   -مدارس  -نه ها خاآدم ربایی ازهمواره  روز،  ۵۷این  در

 تیغه اعدام جای گرفته اند .  وعده ای زیر  و شکنجه مردم پرداخته   بازداشتبه  های اجتماعی

 آقای رئیس دولت  

آغاز دانیم  رت می  مشغول  و سخت  می    قکارتان هست  آدم  هرروز  درکشورما  هستید،ولی  سوئد  امور  فتق  و 

که  یندید   کشند، ابرازدولت  م  ایران  های  درخیابان  جوانان  ازکشتن  حتی  د.انتظارماایرانیان  نکننگرانی  شما 

   روشن و آشکار است:بعنوان شهروندان برابرحقوق درجامعه سوئد 



های   تحریم  بشرایران،علیرغم  حقوق  وناقض  انسانی  ضد  رژیم  نباشید،که  تماشاگرمنفعل  اینکه  اول 

 حمایت گردد.  ا جانب شمجهانی،همچنان از

نش  ارژیم ایران که امروز برتارک سیاسی کشور ما حکومت میکند، همان رژیمی است که یکی از جنایت کار

  ۶۷بستان  کنجه در کشتار زندانیان سیاسی تابه نام حمید نوری)عباسی( در دادگاه سوئد به جرم جنایت و ش 

 ستیم .  به حبس ابد محکوم شده است . شما و ما با چنین رژیمی طرف ه

ادامه  بازداشت شدگان  بازداشت و صدور احکام برای اعدام    -شکنجه    -رژیم ایران همچنان به دستگیری ها  

؛شما  را کرده اند  حکم  اعدام بازداشت شدگان حوادث اخیردرخواست  نماینده مجلس اسالمی  ۲۲۷د ودهمی

 باشید!همچنان سکوت کنید ونظاره گر

مدت   دراین  شما  غیرفعال  نگرش  براین  حتی  که  سوئد،  خاک  در  اسالمی  رژیم  سرسپردگان  فعاالن    ایبه 

تشکیل   پرونده  ایران  آنهاراسیاسی  و  سوئد میدهند  دادگاه  نم،کشانند می  به  ما  های  برای  انجمن  ایندگان 

 .  وجای پرسش دارد است  ازکرامت انسانیوبدوربشدت  کنگره اتحادیه سراسری،شرکت کننده در

داده ودولت  شما عکس العمل انسانی نشان  دولت  ما،چه اتفاقی می باید بیفتد تا  ماازشما می پرسیم : درایران  

   موضع بگیرد؟  به نفع شهروندان جامعه ماشما،

و دولت  رئیس  و نماآقای  پارلمان  محترم  رژیم  یندگان  با  دیپلماسی  زمان  سوئد،  احزاب  تبار  ایرانی  دوستان 

اعدام روحانیت حاکم درایران سرآمده است. امروز روزعمل است ونه  و  -شکنجه  -زندان  رژیم    -آدم ربا  -ترور

 سال های بعد بلکه دقیقا امروز!  ماهها و -نه روزهاتماشاگرباقی ماندن . دقیقا امروز

ایرانی  بعما شهروندان  از  -نوان  دولتیان  سوئدی  خواهیم؛امروزدرکنارمردم  شما  سوئدمی  احراب  و  پارلمان  و 

بویژه سپاه تروریست و  سازمان های این رژیم  وحاکم  روحانیت  دستگاه  و  رژیم  به  م  ان بایستید.می خواهیایر

کنید وروبه سوی مردم ما آورید ومنفعت انسانی  پشت  در سوئد  اسالمی  یست  سفارت ترورو    بسیج سرکوبگر،

 کشورتان را درمیان مردم ما بجویید .  

که حافظ منافع آدمکشان اسالمی می باشند   را به همراه دیگر دیپلمات های تروریست سفیرجمهوری اسالمی 

 ازکشورتان سوئد اخراج کنید!را 

   !اولف کریسترُشنآقای 

رویا رارهااین  کهها  ب  ما  کنید  روزی  سوئد،  مقیم  آزادیخواه  و  مترقی  ایران  ایرانیان  آدمکش  رژیم  با  توانیم 

  -زندگی   -ت انقالب ایران و شعار » زن مردم ایران و مبارزه آنان و دفاع از موجودیکناربیائئم . ما همه درکنار

روزدرخیابان های سوئد،رژه   پنجاه وهفت  این  ادامه می دهیم آزادی« طی  و همچنان  ایرانی    رفتیم  برای  و 

وبخش های  آدمکش اسالمی مبارزه می کنیم  رهایی مردمان مان ازقیدوبند دستگاه سرکوبگروو    -آباد   -آزاد

ما در این متینگ ها حضوروشعارآزادی ایران سرمی دهند. با مردم ما    وسیع مردم آزادیخواه سوئد به همراه

 باشید نه با حکومتگران چپاولگرایران!



اقتصادی   فرهنگی  منافع  مملکت  و  ازادیخواهی یک  فدای جنبش  را  این    ۸۵دولت سوئد   . نسازید  میلیونی 

حافظ منافع    سالمی ایران و سفارت نظام احمایت ازقضاوت خواهد کرد.  دیر یا زود میرود و تاریخ شما رارژیم  

برای دولت شما و ملت سوئد باقی می گذارد. هشیارباشید وازگنداب سیاست دربرابرآپارتاید  ، روسیاهی راآن

 توتالیترآن شانه خالی نکنید.   جمهوری اسالمی  و رژیم

نامه   این  کنندگان  امضاء  ،  ما  انجمنسرگشاده  و  نمایندگان  فرهنگی  ی  سراسری  عضواتح  اجتماعیها  ادیه 

را نامه  کنگره،این  وپنجمین  دربیست  سوئد،  مقیم  دفتایرانیان  به  آینده  روزهای  و  رشماودر  سوئد  پارلمان 

 دریافت پاسخ خود می باشیم!لمانی خواهیم رساند ومنتظراحزاب پارنمایندگان ایرانی تبار

 نام انجمن های امضا کننده بیانیه کنگره زن زندگی آزادی

 م اتحادیه سراسری ایرانیانکنگره بیست و پنج 

 

 

 سوئد  -دفاع از پناهندگان ایرانی    سیل کمیتهآ -۱ •

 استکهلم -انجمن امید یاران  -۲ •

 سونسوال  -انجمن ایرانسر -۳ •

 امئو   -انجمن ایرانیان  -۴ •

 سونسوال  - ایران سرابانوان انجمن  -۵ •

 سونسوال  -انجمن بازنشستگان ایرانسرا  -۶ •

 مالمو  -انجمن بانو   -۷ •

 گوتنبرگ   -نجمن پی اس آرا -۸ •

 مالمو   -بانگ  ئد انجمن تاتر ملی سو -۹ •

 استکهلم  -میترا  ن جمن زنانا -۱۰ •

 استکهلم   - انجمن حقوق شهروندی  -۱۱ •

 گوتنبرگ  - انجمن دفاع از آزادی بیان -۱۲ •

 گوتنبرگ    - انجمن رسانه ای پیام  -۱۳ •

 گوتنبرگ  - انجمن رقص ژینو  -۱۴ •

 لین شوپینگ  -امانجمن سالمندان ایرانی س  -۱۵ •

 گوتنبرگ   -انجمن سالمندان و بازنشستگان -۱۶ •

 گوتنبرگ -انجمن سپیدار -۱۷ •

 گوتنبرگ  -انجمن صدای مهاجر -۱۸ •



 گوتنبرگ   -اجتماعی اندیشه  -انجمن فرهنگی  -۱۹ •

 گوتنبرگ  -  انجمن فرهنگی ایران نو -۲۰ •

 وتنبرگ گ  -  کوشافرهنگی انجمن  -۲۱ •

 برگ  گوتن -  انجمن فرهنگی هماوند  -۲۲ •

 مالمو  -انجمن فیکام  - ۲۳ •

 استکهلم   -انجمن موزیک نوا  -۲۴ •

 گوتنبرگ  - انجمن مهاجرین سالمند  - ۲۵ •

 گوتنبرگ   -ایران  گی با کارگرانتکانون همبس -۲۶ •

 

 

   


