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  فراخوان

  ت اگوس٩ یيس جهت شرآت در حرآت اعتراضئر سود

 
   ماه هشتاد و ششهم مرداد سيزد                                                                                         مشترک      
 

  
  ی واتحاد بين المللیآارگران پيشرو تبعيد ازی جمعفراخوان

  ت اگوس٩ یر سوييس جهت شرآت در حرآت اعتراض د/ در حمايت از آارگران درايران 

  
 ! آزاديخواه ،مدافعين حقوق آارگران ودانشجويانیدوستان ،انسانها

  
 خود دست به یچگونه از ترس سرنگون حاآم بر ايران ی قرون وسطايآه شاهديم رژيم  همانگونه 

  .نها را سرآوب نمايدآ حاآم وی اجتماعیرعب ووحشت را به جنبش ها ی وحشيانه زده تا فضایاعمال

 وبه زندان )ربوده( ،منصور اسانلو را وقيحانه دستگيری محمود صالحیفعالين سرشناس جنبش آارگر

 ی سياهچالها دری غير انسانیترين شكنجه ها را دستگير و تحت شديدیفعالين جنبش دانشجوي، افكندیم

 شده فعالين جنبش معلمين به زندان محكوم ميشوند تا اين قشر زحمتكش مرعوب خود قرار ميدهد،یمخف

زنان مبارز آه خواهان رفع ستم وستم مضاعف ميباشنددستگير واز حقوق حقه خود دفاع نكند،

وجدان آه جنايات رژيم را افشا ميكنند دستگير روزنامه نگاران مبارزو باوب ميشوند،ووحشيانه سرآ

 را ی وبرزن افراشته و با عناوين مختلف عده ایچوبه دار بر سر هرآو،وبه اعدام محكوم ميشوند

  . مرعوب نمودن مردم بجان آمده ايرانیوزانه اعدام ميكنند فقط وفقط برار

 خارجيشان یم بر ايران وشرآا سرمايه داران حاآ، مای عملیسكوت وب .بايد مقاومت واعتراض آرد

  .را هارتر خواهد نمود

اقدام اگوست را بنام ١١اگوست تا ۴ کمپين فعالين جنبش کارگری ايران در خارج  از کشور

 اعالم همبستگی بين المللی جهت آزادی بدون قيد و شرط منصور اسانلو و محمود صالحی

  ،نموده
 ٩روز   جهانکنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری ITUC ، حمل ونقلی جهانیسنديكا ITFدر همين حال  
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  روز درباشيم  ی از اين آمپينگ م ی خود عضو آه ما  . نموده اند  اعالمیوست را جهت اعتراض به رژيم اسالماگ

  عليه نظام بر  یاعتراض يك حرآت ه ب   اقدامجهان سراسر در فعالين اين آمپيگ راه با ديگر هماگوست ٩ شنبه  ۵

 تحت حاآميت ی بلحاظ سياسي واجتماعیشان دهيم آه مردم ما در چه وضعيت نموده تا به جهانيان نی اسالمیجمهور

 ،منصور ی محمود صالحی آارگران زندانی خواهان آزادیاين حرآت اعتراضدر . ميباشندی فاشيست اسالمیجمهور

رآت خواهان اين ح خواهيم شد،دریزنان وفعالين سياس ،،روزنامه نگاران  ،دانشجويانیلو وديگر فعالين آارگراسان

  .شد اعدام ،سنگسار وشالق خواهيم ،لغو آليه احكام زندان

  

  
  ١٨یال١۶از ساعت  اگوست ٩شنبه  ۵:زمان 

  Theaterstrasse:LUZERN          : مكان

  ٠٧۶۵١۶١٨۶۶              : تلفن تماس                           

  
  

   سوييس-ی از آارگران پيشرو تبعيدیجمع

  سسويي - در حمايت از آارگران یتحاد بين المللا
  

  

     
  


