
 استکهلم دری اسالمی جمهور سفارت مقابل دسامبر، دوم تظاهرات گزارش

 ی!شهاب رضای آزاد بر دیتاک با

 و احزاب از متشکل ران،یا دری کارگر جنبش از دفاع نیکمپ فراخوان به ،2017 دسامبر دوم
ی اسالمی جمهور سفارت مقابل دری تظاهرات ،استکهلم در ستیکمون و چپ مستقل افراد و نهادها
 هاسازمان و احزابی اسیس نیفعال ،یکارگر جنبش نیمدافع ازی جمع ،تظاهرات نیا در. شد برگزار

 .بودند کرده شرکت افراد، و
 وی اسیسی هازندان دنیبرچ وی اسیس انیزندان و کارگرانی آزاد شهیهم مثل کنندگان تظاهر شعار
 در. افتی انیپا تظاهرات شعارها نیا تحقق تا مبارزه ادامه بر دیتاک با. بودی اسالمی برجمهور مرگ
 ازی تعداد و نیکمپ عضوی هاسازمان و احزاب ندگانینما فوقی هاخواسته محور بر تظاهرات طول
 . کردندی سخنران مستقل یاسیس نیفعال

 وی صادق آرش ،ینظر محمد ان،یجالل نبیز ،یعبد لیاسماع ،یلنگرودی بهشت ،محمودیشهاب رضا
  طیشرا دری اسالمی جمهور مخوفی هازندان در که هستندی کسان شمار در یپناه نیحس نیرام
 زندانی بهداشت ریغ طیشرا وی طوالنی غذاها اعتصاب فراوان، ها شکنجه حاصل کهی جسم میوخ

یم عملبهی ریجلوگ زین ماریب انیزندان بهی پزشکی دگیرس از زندان مسئوالن برند،یم سر به است
 همراه به را انیزندانی ساز پرونده همچون مختلف طرق به زینی دادستان وی تیامنی نهادها و آورند

ی شهاب رضا مورد در های ساز پرونده نیا ریاخ نمونه. دهندی م قرار فشار تحت شانی ها خانواده
 است پروندهی رو اوی آزاد که بود شده گفته او بهی شهاب رضا ورود هنگام به است، گرفته صورت

 متعددی های دستکار با بلکه، نشد نیچن نیا تنها نه اما شد خواهد آزاد قانون مراحلی ط از پس و
ی ها بهانه به زین روز 887 کساله،ی تیمحکوم از ریغ به او اکنون اش، پروندهی رو بری دادستان

ی متعددی جسمی های ناراحت و هیکل عفونت از حاضر حال در او بماند زندان در ستیبای می واه
 .بردی م رنج

ما بار دیگر از مردم آزادیخواه و مدافعین جنبش کارگری می خواهیم که همچنان صدای کارگران 
زندانی و زندانیان سیاسی در ایران باشند، ما می توانیم در همبستگی با زندانیان سیاسی و خانواده 

نبش کارگری های شان در اشکال مختلف از جمله برگزاری آکسیون ها و شب های همبستگی با ج
 ایران دست های عوامل رژیم را از سر زندانیان سیاسی کوتاه کنیم. 

 

 !گردد دیبا آزادی اسیسی زندان ،یزندان کارگر
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