
  اطالعیه شماره ٤٣

  سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 !به دست توانای کارگران آگاه و متشکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٤۳۱بهمن  ٨۲برابر با  ٨١٣٢فوریه  ٣٤گزارش آکسیون سه شنبه   

مبنی بر برگزاری آکسیون ایستاده در  گوتنبرگ ـ سوئد،/ رضا شهابی و دیگر زندان سیاسی در پی فراخوان کمپین دفاع از

در محل آماده شدیم و با در  ٠١میالدی، ساعت  ٨١٠٢شهر گوتنبرگ در روز سه شنبه سیزدهم فوریه " یرن توریت"میدان 

دست داشتن پالکارد و عکس های فعالین کارگری در بند و زندانیان سیاسی دیگر، نمایشی از اعتراض به رژیم جمهوری 

ان به این سیستم سرمایه داری را از خود نشان دادیماسالمی در ایر .  

در طول برنامه از طریق بلندگو پیام آماده شده کمپین به زبان سوئدی قرائت گردید که تعدادی از عابرین را به خود جلب کرده و 

مشغول پخش تراکت جویای اطالعات بیشتر در مورد حرکت اعتراضی ما می شدند که از جانب تعدادی از اعضای کمپین که 

این گفتگوها تاثیر بسزائی داشت و چند نفر تا مدتی . های کمپین در محل بودند، پاسخ گرفته و با آنها به گفتگو می پرداختند

ه بوددر کنار ما ایستاده و حتی در تکرار شعارها که سر داده میشد ، با ما همراهی کردن که فضائی پرشور ایجاد نمود . 

فعال کارگری رضا شهابی بر اثر فشار و مبارزه ای بی امان برای چند روز جهت معالجه به مرخصی آمده در این رابطه که 

است، تالش کنیم همراه با سندیکای شرکت واحد و فعالین کارگری، که رضا به زندان بازگردانده نشود و به معالجات ضروری 

 .اش در خارج از زندان و در کنار خانواده اش بپردازد

د فراموش کنیم که وخامت وضعیت جسمانی آتنا دائمی و گلرخ ایرائی در یازدهمین روز اعتصاب غذایشان در قرنطینه نبای

رامین حسین  .زندان قرچک برای بازگشت به زندان اوین گوشه دیگری از وضعیت دردناک این زندانیان در زندان های رژیم است

ده که باید تالش برای لغو این مجازات در اولویت کار فعالین سیاسی و پناهی فعال سیاسی در زندان به اعدام محکوم ش

ما ضمن محکوم کردن هر گونه آزار و  فشار بر زندانیان سیاسی ، .اجتماعی و کارگری قرار گیرد، و برای آزادیش کوشش کرد

 .خواستار آزادی بی قید و شرط همه بویژه زندانیان خیزش اخیرمی باشیم

از یک ساعت که پیام کمپین قرائت شد و در طول برنامه مرتب شعارهای انقالبی در محکومیت رژیم و برای  این آکسیون پس

بدینترتیب کمپین در ادامه ی برگزاری  .آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از قیام و خیزش مردم گرسنه در ایران به پایان رسید

در میان آکسیون اعتراضی را در دستور کار خودقرار دهد، که  آکسیون های سه شنبه ها تصمیم گرفت که هر سه شنبه 

 .متعاقبا با فراخوان  و گزارش آکسیون آن را منتشر خواهد نمود

 !کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 !هرچه گسترده تر باد خیزش مردم به جان آمده در ایران

ت توانای کارگران آگاه و متشکلسرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی به دس ! 

سوئد/ کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی گوتنبرگ  

میالدی ٨١٠٢فوریه  ٠١  


