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 تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در فنالند

٢٠٠٧ اگوست ٩   
   ماه هشتاد و ششهم مرداد سيزد                                                               دفنالن -حزب کمونيست ايران...   
 

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

ای دسته  احمدی نژاد بار ديگر موج اعدامه سرکوبگردولت. وم کرده استکدان کشيده و به شکنجه و اعدام محزن

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

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

منصور اسانلو رئيس .  محروم گشته استمعالجهانجام برخالف موازين بين المللی از مالقات با پزشک متخصص و 

 شده محروم  نيز مالقات با وکالی خودقماموران امنيتی ربوده شده و از حهيئت مديره سنديکای شرکت واحد توسط 

    .است

 در (ITF)   و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل(ITUC)های کارگری  کنفدراسيون بين المللی اتحاديه

محمود صالحی و  بدون قيد و شرط آزادی برای روز اقدام بين المللیبه عنوان  آگوست را ٩کی، روز  مشتر اطالعيه

   .اند  اعالم کرده فعالين سرشناس جنبش کارگری ايران،منصور اسانلو

کميته دفاع از محمود صالحی تظاهراتی همکاری  و با  اگوست٩روز   کارگری بين المللی نهادهایت حرکهمصدا با

 و ساير زندانيان سياسی، در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در شهر و منصور اسانلوالحی صمحمود  آزادیرا جهت 

  .هلسينکی فنالند سازمان داده ايم

 ضا داريم در اينانسان دوست و فعالين سياسی تقاهای کارگری و نهاد تشکالتهمه شما مردم آزاديخواه، ازوسيله بدين

بار ديگر افشا کرده و آزادی بی قيد و ا جمهوری اسالمی ر یانتا قوانين ضد انس ائيد شرکت نم اعتراضیآکسيون

  .شويم  را خواستارزندانيان سياسی در بندکارگری و لين فعا   همهشرط

  :محل تظاهرات و زمان
جمع  ت Hakaniementori در ميدان مرکزی بعد از ظهر٢ساعت   اگوست٩پنجشبه 

 Kulosaarentie  بعدازظهر به طرف سفارت جمهوری اسالمی واقع در۴ساعت کرده و 

  .  حرکت خواهيم کرد 9

  !محمود صالحی، منصور اسانلو و همه زندانيان سياسی آزاد بايد گردند
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