کانون همبستگی با کارگران ایران  -گوتنبرگ (سوئد)

درحمایت از فراخوان عام
"ستاد هماهنگی اعتراض ایرانیان به حضور جمهوری اسالمی در گوتنبرگ (سوئد)"
ایرانیان شرافتمند!
درایران روزی نیست که ما شهروندان جامعه  ،نیروی وسیع زنان ،کارگران و معلمان را در برابر
خواسته ها و مشکالتشان به صف آرایی در مقابل نظام نبینیم .
کانون ما به مثابه تشکل مستقل و مدافع کارگران و زحمتکشان و همه مزد و حقو ق بگیران جامعه  ،در
سوئد نیز خود را درهم سرنوشتی مردمان ایرانی سهیم می شناسد .
خواستیم بدین وسیله پششتیبانی و حمایت خود را از " فراخوان عام" و اقدام اعتراضی فعاالن " ستاد
هماهنگی  ...گوتنبرگ " اعالم داریم و ما نیر به مانند آنان بر آنیم  «:در اعتراض تَ حضْر ًوایٌذگاى
رژین جوِْری اسالهی کَ طی تیص از سَ دَُ حکْهت تا سرکْب خطي ّ فاضیستی آزادی
اهٌیتی سفارت ِ
ُای سیاسی  ّ ...کطتارتی ساتقَ هخالفاى سیاسی دردَُ ضصت ،قتلعام زًذاًیاى سیاسی در سال ،۷۶قتل
ُای زًجیرٍ ای سیاسی ّ ،ترّر تیص از دّیست تي ازفعالیي اپْزیسیْى درخارج ازکطْر تْسظ ُویي
الًَ ُای ترّر ّ جاسْسی سازهاى دادٍ ضذٍ است  ّ ...غیرٍ ً ».ثایذ سکْت کرد ّ تَ هاًٌذ ترخی ُا
فرش قرهس زیر پای آًاى پِي ًوْد  .تایذ در تراترضاى ایستاد ّ فرصت ًذاد کَ ضِر گْتٌثرگ هقر
دیگری ترای ترّریست ُای جوِْری اسالهی تاضذ .
فعاالى کاًْى ها تَ هثاتَ اعضاء "ًِاد ُای ُوثستگی تا جٌثص کارگری ایراى  -خارج از کطْر" ُوْارٍ
ًگراى کارگراى زًذاًی ّ خاًْادٍ ُای آًاى ّ ُوَ هردهی ُستین کَ زیر فطار ّ تعة ایي ًظام تَ سر هی
ترًذ.
ها ًیس تَ سِن خْیص  ،آى تخص از ایراًیاًی کَ دل در گرّ تحقق آزادی ّ حق تراتر ضِرًّذی دارًذ را
هخاطة قراردادٍ تا در صفی جوعی  ،هاًع حضْرًوایٌذگاى اهٌیتی رژین اسالهی تَ تِاًَ « خذهات
کٌسْلی » در ضِر گْتٌثرگ (سْئذ) هی تاضین.
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