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  کسيون اعتراضیآ

 مدر مقابل سفارت جمهوری اسالمی در استکهل
  
     هم مرداد ماه هشتاد و ششدشانز                                                            ماستکهل -حزب کمونيست ايران   
 

  
مبارزين جنبشهای اجتماعی را به   سرکوب و اختناق صدها نفر از فعالين کارگری ويدرژيم جمهوری اسالمی با تشد

دولت سرکوبگر احمدی نژاد بار ديگر موج اعدامهای دسته  .زندان کشيده و به شکنجه و اعدام محکوم کرده است

 .انداخته است تا بدينوسيله فضای رعب و وحشت را در جامعه حاکم نمايد عی در مالء عام را براهجم

رژيم اسير بوده و  محمود صالحی رهبر سرشناس جنبش کارگری عليرغم ناراحتی شديد کليه کماکان در زندان

منصور اسانلو رئيس .  استمحروم گشته برخالف موازين بين المللی از مالقات با پزشک متخصص و انجام معالجه

 شده و از حق مالقات با وکالی خود نيز محروم شده امنيتی ربوده هيئت مديره سنديکای شرکت واحد توسط ماموران

  . دهها فعال کارگری و آزاديخواه به زندان و اعدام محکوم شده اند همچنين.است

در  (ITF)  لالمللی کارگران حمل و نق ن بينو فدراسيو (ITUC) های کارگری کنفدراسيون بين المللی اتحاديه 

اقدام بين المللی برای آزادی بدون قيد و شرط محمود صالحی و   آگوست را به عنوان روز٩ مشترکی، روز  اطالعيه

 . ندا جنبش کارگری ايران اعالم کردهسرشناس  منصور اسانلو، فعالين

 نيز يک آکسيون استکهلم اگوست در شهر٩، روز  بين المللی کارگریهمصدا با حرکت سراسری سازمانها و نهادهای

 .کرد زندانيان سياسی برگزار خواهيم اعتراضی جهت آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو و ساير

 تقاضا داريم در اين  و نهادهای انسان دوست کارگری سازمانهای چپ وازهمه شما مردم آزاديخواه،بدينوسيله 

جمهوری اسالمی را بار ديگر افشا کرده و آزادی بی قيد و  ضی شرکت نمائيد تا قوانين ضد انسانیآکسيون اعترا

 .زندانيان سياسی در بند را خواستار شويم شرط همه فعالين کارگری و
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