
  فراخوان
   سراسریهای اتحادیهدراسيونف در مقابل ساختمان به آکسيون

  )LO(کارگران سوئد 
 

  !خواه کارگران و مردم آزادیوق حقهای مدافعانسان کارگران،
از این رو فعالين .  محروم هستند و اجتماعات کارگریکارگران ایران، از حق آزادی تشکل و اعتصاب

  .ور مداوم با سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام روبرو هستندطجنبش کارگری در این کشور، به 
های اخير به کارگران اعتصابی پرریس کردستان و کارگران مامورین جمهوری اسالمی، در هفته

  . ها را مورد ضرب و شتم قرار دادندنساجی بابلسر یورش بردند و آن
کشد و  میمحاکمه سقز را به ١٣٨٣جمهوری اسالمی، به عناوین مختلف دستگيرشدگان اول ماه 

 »جرم« به ٢٠٠٦  اکتبر١٨ و ١٦ هایخی محمود صالحی و جالل حسينی در تارقرار استاکنون 
  بهمحاکمه این فعالين کارگری، در واقع. شوند محاکمه »فعاليت عليه امنيت کشور «اتهام واهی

  .  جنبش کارگری ایران است کشيدنمحاکمه
 قرار است روز جمعه ،رانسانی و ضدکارگری جمهوری اسالمیيای غهدر اعتراض به این سياست

های همبستگی کارگری و احزاب و  توسط کميتهوعیتن م اعتراضیهای حرکت،٢٠٠٦ اکتبر ١٣
 با شعارهای  در کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی، استراليا و کانادا،های چپ و سوسياليست،سازمان

 برگزار ها و همه فعالين کارگریقيد و شرط آن حسينی و آزادی بیجالللغو دادگاه محمود صالحی و 
  .شود
 همه وهای گروهی رسانه چپ و سوسياليست،های های کارگری، احزاب و سازمانتشکل ما از
 سرکوب، زندان، شکنجه و ين مخالفهمه اعتصاب و  وخواه و مدافع آزادی تشکلهای آزادیانسان

 .ها فعاالنه شرکت کنندن حرکتکنيم در ایاعدام، دعوت می
 

-  دو ساعته در مقابل فدراسيون سراسری اتحادیهصن به صورت یک تح،در استکهلم نيز این حرکت
  .برگزار خواهد شد) LO ( سوئدهای کارگر

  
  و دیگر فعالين کارگری بدون قيد و شرطنیي حسجاللد صالحی و ودادگاه محم

  !لغو باید گردد
ایران اعتصاب و اجتماعات کارگری در  يان،دی بتشکل مستقل کارگری، آزا

   ! کارگران برسميت شناخته شود حقوق دمکراتيکبعنوانباید 
  
   ١٨ تا ١٦، بين ساعت ٢٠٠٦ نوامبر ١٣روز جمعه، : زمان
   LO   مقابل ساختمان مرکزی)Norra bantorget (بان توریتانور: انمک

   
  :برگزار کننده

  استکهلم- ت ایران خارج کشور حزب کمونيستشکيالت


