
 

 

 

Sepidar kulturföreningایرانی است که همچنین مدافع - یک مرکز فرهنگی اجتماعی سوئدی
 . در سوئد فعال است2020حموق بشر و دموکراسی در ایران است و از سال 

 
، ما به شدت متعهد به افزایش آگاهی در مورد وضعیت حموق بشر Sepidar kulturföreningدر 

 .در ایران هستیم
فعالیت های ما در این مرکز توسط بسیاری از ایرانیان سوئدی و همه ایرانیان در سراسر کشورهای 

 .شمال اروپا و سایر نماط جهان پشتیبانی می شود
 

انجمن سپیدار با توجه به خیزش سراسری ایرانیان در جهان، برگزاری گردهمایی و تجمعی برای 
. حمایت از آنان در لیام اخیر ایران با توجه ویژه به نمش آفرینی و محوریت زنان را ضروری می داند
هدف این تجمع با همفکری زنان در داخل و خارج از ایران، رساندن اعتراض آنان به گوش جامعه 

 .جهانی و حمایت از مبارزات دشوار و خطرناک آنان است
انجمن فرهنگی سپیدار با رویکرد برابری و فمینیسم برابری طلبانه در حمایت از زنان و دختران 

 . در شهر گوتنبرگ سوئد نشست و تجمع برگزار می کند14 مهرماه ساعت 25ایرانی روز یکشنبه 
با توجه به سابمه دیرینه جمهوری اسالمی در نمض حموق بشر، استفاده از کودکان در جنگ، کشتار 
کودکان، تبعیض و ظلم و جنایات ارتکابی علیه زنان، اعدام انسانها و سرکوب و خفمان که بر مردم 

 :اساساً از همه نهادها و دولت های بین المللی می خواهیم. جامعه وارد کرده اند، در این خصوص
 
روابط دیپلماتیک خود را با این دولت فساد و جنایت و ترور لطع . جمهوری اسالمی را تحریم کنید- 1

 .کنید زیرا جمهوری اسالمی نماینده مردم ایران نیست
تمامی سفرا و وابستگان سفارتخانه های جمهوری اسالمی که در توطئه های تروریستی خارج از . 2

 .کشور دست دارند باید در همه کشورها پاسخگو باشند
 
ممامات جدید و سابك جمهوری اسالمی ممیم خارج و فرزندان و منصوبان سران جمهوری اسالمی - 3

که با پول ملت ایران در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی می کنند از کشورهای اروپایی و 
 .آمریکایی اخراج شوند و همچنین حساب ها و دارایی های آنها مسدود شود

ما از همه دولت های اروپایی و آمریکایی می خواهیم که تمام مراکز اسالمی وابسته به جمهوری . 4
 .اسالمی را ببندند

 .تمامی نمایندگان جمهوری اسالمی از کشورهای اروپایی و آمریکایی اخراج شوند. 5
از شرکت هنرمندان و ورزشکاران رژیم جمهوری اسالمی در مسابمات و جشنواره ها و کلیه - 6

 .رویدادهای ورزشی و هنری بین المللی تحت نام و پرچم جمهوری اسالمی خودداری کنید
 

 مردم جهان و بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی با تحریم حکومت نژادی 1980در دهه 
اکنون نوبت رژیم آپارتاید جنسیتی در . آفریمای جنوبی عمال به انمالب مردم آن کشور کمک کردند

رژیم جمهوری اسالمی را مانند رژیم آفریمای جنوبی در جهان تحریم، طرد و منزوی . ایران است
 !و صدای مردان و زنانی که در خیابان های ایران کشته می شوند را بشنوید. کنید


