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١٠اطالعيه شماره   

  آگوست از آکسيون خيابانی٩در پنجشنبه 

!، در گوتنبرگ پشتيبانی می کنيمفعاالن حزب کمونيست ايران  

  
     هم مرداد ماه هشتاد و ششدشانز                                                                             ...کانون همبستگی   

 

 

رسانه های و اجتماعی وتشکلهای فرهنگی  -سازمانها -زحمتکشان، فعالين احزابسانهای آزاده، مدافعين کارگران وان

)سوئد(گوتنبرگ  -گروهی فارسی زبان   

مخالفی بدون وکيل ودر اطاق های دربسته به محاکمه . ايران روزی نيست که فعالی دستگير نشود ، زندانی نگردد در 

بايی ، ايجاد جدا از اين، هرازگاهی آدم ر. کشانده نشود وبر اساس اتهامی  بی پايه محکوم به اعدام و سنگسار نگردد 

رعب و وحشت دربين فعاالن کارگری برای به عقب نشينی واداشتن جنبش کارگری و جلو گيری از رشد و پيشروی 

 نانوايان سقز  و همينطور ربوده شدن  آنان با دستگيری و ربودن محمود صالحی فعا ل و چهره شناخته شده سنديکای

وده شدن لقمان مهری و اين اواخر بختياررحيمی  درمريوان ، طی  و به دنبال آن رب٨۶  تير ماه١٩منصور اسانلو در 

 جزايی سنندج در مورد پرونده   دادگاه عمومی١٠۴ گذشته نيز بر اساس حکمی که از سوی دادسرای شعبه  روزهای

. يازده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج صادر گرديده و به اين کارگران ابالغ شده است  

 
اعدام های دسته جمعی در .  روز حبس و ده ضربه شالق تعزيری محکوم شده اند٩١همگی اين کارگران هر کدام به 

تمامی اين اعمال . نشانه اوج جنايات نظام تاريک انديش ايران است " اراذل و اوباش" مالء عام و با عنوان مبارزه با 

پيشروی فعاالن يه داری ايران و برای جلوگيری از نظام سرماضد انسانی سران رژيم اسالمی، نشانه زبونی و وحشت

و شکل    مطالباتی عرصه مبارزات در  و معلمان آزاديخواه دانشجويان -جوانان  -کارگری، پيشروی مبارزات زنان 

.ايران استگيری تشکالت مستقل آنان در   

نه  کارگری جمهوری اسالمی ايران ، هر گو نظام ضد تشکل ما برای دفاع از مبارزات کارگران ايران ، ضمن افشاء

 و ضد کارگری ايران   سرمايه داری  و سکوت آنان در قبال فشار و تعرض نظام،مماشات طلبی سازمان های جهانی

خانه   و  و تقويت جهانی سازی ليبراليستی نئو پای سياست های تمامی کارگران را، عاملی برای سفت شدن جای  بر

.گسترده گی هر چه بيشتر فقروفساد در ايران می شناسيمخرابی کارگران ايران و    

ما بر آنيم که بايد از استقالل  طبقه و تشکل های مستقل کارگری در شرايط  ديکتاتوری عنان گسيخته ضد کارگری 

رژيم حاکم برايران دفاع کرد و چهره اين نظام کارگر ستيز را بر مال نمود و سياست های جهانی سازی و صندوق 

ين المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی کار، که همواره منافع کارگران ايران را ناديده می گيرند را نيز برای ب
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.خاستبه مبارزه بر ايران نيز ش کارگری  در جنب  آفرينی توهم با هر نوع   و  نمود  کارگران عيان و برجسته خود   

 فعاليت خويش، و فعاليت های خود درمحيط کاردامه ا، در)وئدس( گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ايران        

منصور اسانلو وآزادی زنان ، دانشجويان و معلمان و ساير  -راستای آزادی بی قيد و شرط محمود صالحی در که

  بر گزار می گردد، از آکسيون روز اسالمی  و ضد انسانی جمهوری کارگری زندانيان سياسی و بر عليه قوانين ضد 

. آگوست پشيبانی می کند و همگان را به شرکت در اين آکسيون فرا می خواند٩شنبه پنج   

 

   بعد از ظهر٧ تا ۵ ساعت ٢٠٠٧ آکوست ٩پنجشنبه : زمان 

برنس پارکن: مکان   

 
)سوئد(گوتنبرگ  –کانون همبستگی با کارگران ايران   

 

  

 


