اطالعیه شماره ۳۹
گزارشی کوتاه از آکسیون کمپین ....در روز سه شنبه سیزدهم مارس  ٢٠١٨میالدی
!مردم آزاده
در پی فراخوان کمپین دفاع از  .........برای برپائی آکسیون اعتراضی هر دو هفته یکبار روزهای سه شنبه  ،روز سه شنبه
سیزدهم ماه مارس  ٢٠١٨میالدی در ساعت  ١٧.٠٠در میدان یرن توریت حاضر شدیم و با در دست داشتن عکسهای
فعالین کارگری دربند و زندانیان سیاسی دیگر تا ساعت  ١٨.٠٠ایستادیم  .در طول برنامه از طریق بلندگو پیام آماده شده
کمپین که به زبان سوئدی بود ،قرائت گردید و تعدادی هم توسط فعالین کمپین در میان رهگذران نیز پخش گردید که مورد
.استقبال قرار گرفت
دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی معلم و دانشجو و زنان مبارز وظیفه هر انسان آزاده و مبارزی ست که همواره
.در دستور کار کمپین دفاع ......بوده و خواهد بود و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد

پس از پایان آکسیون که با سر دادن شعارهای آزادی کارگر زندانی و زندانی سیاسی و محکومیت رژیم جهل و جنایت در
ایران در ساعت  ١٨.٠٠در هوائی سرد به آکسیون پایان دادیم ،در این اثنا خبر خوشحال کننده آزادی رضا شهابی را مطلع
گشتیم که بی اندازه ما را شاد گرداند و در این رابطه تبریکات صمیمانه خود را به رضا و خانواده اش و دیگر دوستان و
.یاران همرزمش نثار کرده و آرزوی سالمتی و سرفرازی برای این فعال سرشناس و مبارز داریم
مبارزه ادامه دارد تا آزادی تک تک مبارزان دربند،تا رسیدن به آزادی واقعی با اتحاد و یکپارچگی طبقه کارگر آگاه و
.تحزب یافته برای رسیدن به دنیائی آزاد و برابرعاری از ظلم و ستم و استثمار
!کارگر زندانی  ،زندانی سیاسی ازاد باید گردد
!پیروز باد پیوند اعتصابات کارگری با خیزش فرودستان در ایران
!مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی در ایران
کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی گوتنبرگ /سوئد
سیزدهم مارس  ٢٠١٨میالدی

