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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  گزارشھا

 
  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١٧ دسمبر ٠۶

  گزارش تظاھرات دوم دسمبر،
  مقابل سفارت جمھوری اسالمی در ستکھلم

  

  !کيد بر آزادی رضا شھابیأبا ت

راخوان کمپين دفاع از جنبش کارگری در ايران، متشکل از احزاب و نھادھا و افراد مستقل چپ ، به ف٢٠١٧مبر دوم دس

ن ادر اين تظاھرات، جمعی از مدافع. و کمونيست در استکھلم، تظاھراتی در مقابل سفارت جمھوری اسالمی برگزار شد

  .ھا و افراد، شرکت کرده بودندن سياسی احزاب و سازمانجنبش کارگری، فعاال

ھای سياسی و مرگ برجمھوری شعار تظاھر کنندگان مثل ھميشه آزادی کارگران و زندانيان سياسی و برچيدن زندان

ھای در طول تظاھرات بر محور خواسته. مبارزه تا تحقق اين شعارھا تظاھرات پايان يافتۀ کيد بر ادامأبا ت. اسالمی بود

  . ن سياسی مستقل سخنرانی کردندتعدادی از فعاالھای عضو کمپين و فوق نمايندگان احزاب و سازمان

محمود بھشتی لنگرودی، اسماعيل عبدی، زينب جالليان، محمد نظری، آرش صادقی و رامين حسين  ،رضا شھابی

 وخيم جسمی که حاصل شکنجه  ھای مخوف جمھوری اسالمی در شرايط در شمار کسانی ھستند که در زندانپناھی

والن زندان از رسيدگی ؤبرند، مس به سر میھای طوالنی و شرايط غير بھداشتی زندان است فراوان، اعتصاب غذایھا

آورند و نھادھای امنيتی و دادستانی نيز به طرق مختلف ھمچون عمل میپزشکی به زندانيان بيمار نيز جلوگيری به

 اخير اين پرونده سازی ھا در ۀنمون. پرونده سازی زندانيان را به ھمراه خانواده ھای شان تحت فشار قرار می دھند

مورد رضا شھابی صورت گرفته است، به ھنگام ورود رضا شھابی به او گفته شده بود که آزادی او روی پرونده است 

اين چنين نشد بلکه، با دستکاری ھای متعدد دادستانی بر روی  آزاد خواھد شد اما نه تنھا یو پس از طی مراحل قانون

 روز نيز به بھانه ھای واھی می بايست در زندان بماند او در ٨٨٧پرونده اش، اکنون او به غير از محکوميت يکساله، 

  .حال حاضر از عفونت کليه و ناراحتی ھای جسمی متعددی رنج می برد

ن جنبش کارگری می خواھيم که ھمچنان صدای کارگران زندانی و زندانيان ادافعما بار ديگر از مردم آزاديخواه و م

سياسی در ايران باشند، ما می توانيم در ھمبستگی با زندانيان سياسی و خانواده ھای شان در اشکال مختلف از جمله 

سر زندانيان سياسی کسيون ھا و شب ھای ھمبستگی با جنبش کارگری ايران دست ھای عوامل رژيم را از ابرگزاری 

  . کوتاه کنيم

  !کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد
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  !زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم

  !سرنگون باد جمھوری سرمايه داری اسالمی

  !کمپين دفاع از مبارزات کارگری در ايران

 ٢٠١٧مبر چھارم دس

  :تصاويری از اين تظاھرات
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