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از اعدام زانیار ولقمان مرادی جلوگیری کنیم

"زانیار و لقمان" مرادی دو جوان زندانی هستند که در پنجم مهرماه سال  8811به اتهام قتل فرزند امام جمعه شهر
مریوان از سوی نیروهای امنیتی رژیم اسالمی ایران بازداشت شدند" .زانیار و لقمان" بارها این اتهامات را رد کرده
و اعالم کردند که تحت شکنجه وادار به اعتراف شده اند" .زانیار و لقمان" مرادی در دیماه سال  8811در یکی از
بیدادگاههای رژیم به اتهام "محاربه" به اعدام محکوم شدند.
اهداف رژیم از اعدام این جوانان ایجاد رعب ووحشت است  .اما سالها کشتار تنها افزایش نفرت واوج گیری مبارزه را
باعث شده است .برای جلوگیری از این فاجعه ومقابله علیه قتل عمد دولتی وقانون قرون وسطایی اعدام وبرای آزادی
زندانیان سیاسی وکارگران زندانی از هر طریق ممکن باید اقدام نمود  .شورا در این رابطه روز شنبه 81ژانویه
ساعت یک جلوی النه جاسوسی رژیم در استکهلم تظاهراتی بر پا میکند.در این تظاهرات ما خواهان آزادی
کارگران زندانی ولغو حکم اعدام رانیار ولقمان مرادی میشویم .از همه آزادیخواهان واحزاب وسازمانهای مدافع آزادی
ولغو اعدام میخواهیم در این تظاهرات شرکت کنند.
زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

کارگر زندانی  ،زندانی سیاسی آزاد باید گردد

اوضاع بحرانی اقتصاد وتاثیر هولناک آن بر معیشت کارگران به حدی است که احتمال انفجار توده ای وخیزش گرسنگان به
تهدیدی جدی برای رژیم سرمایه داری ایران تبدیل شده است  .رژیم ترسان از انقالب نه تنها به ابعاد سرکوب وسعت بخشیده بلکه
دامنه فشار بر کارگران زندانی را گسترش داده است .اخبار زندانها حاکی از آزار روز افزون کارگران دربند است .دفاع
وحمایت از زندانیان ومبارزه برای آزادی کارگران زندانی به یک وظیفه عاجل تبدیل شده است .باید یک پارچه دردفاع از این
کارگران ومبارزات کارگری درایران به میدان آمد .شورا ضمن حمایت از هر اقدام آزادیخواهانه دردفاع ازکارگران اما بر
هماهنگی وهمراهی نیروهای مدافع جنبش کارگری تا سرحد امکان اصرار دارد .ما ترجیح میدهیم حال که امکان همکاری
نیروهای چپ وکمونیست فراهم شده است فراخوان ها حتی االمکان از سوی شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست باشد.
یقینا هرجریانی حق دارد مستقل عمل کند اما حضور یکپارچه وتالش برای عمل مشترک به تقویت جنبش کارگری و
آزادیخواهانه وهمچنین انسجام مدافعین جنبش کمک خواهد کرد.
ضمن اظهار شادی از آزادی هرچند کوتاه مدت رضا شهابی برای فشار هرچه بیشتر علیه رژیم وآزادی دهها کارگر زندانی دیگر
که درشرایط وخیم درزندانهای رژیم بسر میبرند شورا مثل همیشه پیکت هایی در مرکز شهر دایر میکند وخواست آزادی بهنام
ابراهیم زاده ،شاهرخ زمانی  ،محمد جراحی  ،پدرام نصرالهی و ......را بگوش مردم سوئد میرساند .مثل همیشه پیکت به زبان
سوئدی خواهد بود.

روز شنبه  91ژانویه

ساعت 2درمحل سرگل برگزار خواهد شد.
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