فراخوان به تظاهرات
کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران  -گوتنبرگ (سوئد)

بند های زندان های ایران گسسته باد!

ایرانیان آزادیخواه و جانبدار مبارزات مردم ایران!
رژیم جرم و جنایت اسالمی در ایران  ،در برابر مقاومت و ایستادگی مردم به پا خاسته دربیش از نود( )۰۹شهر از
سراسر ایران تا اینجا دهها تن را کشته و هزاران تن را دستگیر و روانه کهریزک های خود ساخته است.
آنچه طی روزهای گذشته در زندان های رژیم اتقاق افتاد ازجمله ؛ زجرکش کردن سیناقنبری هشداری است به همه
مردم ایران و به ما جانبداران جنبش آزادیخواهی ایران در خارج ازکشور.
آگاه باشیم که این جنایت می تواند سرنوشت چندین هزار اسیر رویدادهای اخیر در ایران غرقه در خون باشد .هنوز نام
همه بازداشت گان را در دست نداریم ولی تا همین جا مشخص است که فعاالن چپ جنبش دانشجویی قربانی قساوت و
تاریک اندیشی سرکوبگران اند .طبق ادعای برخی از نمایندگان مجلس رژیم ،ازسرنوشت و محل نگهداری دهها نفر از
دانشجویانی که اسامی شان روشن شده  ،اطالعی در دست نیست.همچنین معلوم نیست که کدامیک از سازمان های
سرکوب؛ وزارت اطالعات ،سازمان اطالعات سپاه ،اطالعات قوه قضائیه ،نیروی انتظامی ،یا "آتش به اختیارهای"
شخص خامنه ای مسئول این دستگیری های هستند .این چنین است که ارگان های رنگارنگ سرکوب در چهارگوشه
کشور ،جوانان وطن در بند را به اسارت گرفته اند و در زندان ها ،خانه های مخفی ،بیغوله ها و سوله ها به شکنجۀ آنها
مشغولند .جان این دستگیرشدگان در خطر است .کهریزگ های دیگر در دست احداث اند  ،باید بندهای زندان های ایران
یا همان کهریزک های تازه ساز را گسست و زندانیان را آزاد نمود
ما همه شما آزدیخواهان ایرانی ساکن گوتنبرگ و حومه را فرا می خوانیم تا در اقدامی مشترک برای آزادی همه دستگیر
شده گان خیزش توده ای کشور که ده روز تمام ایران و جهان تکان را دادند  ،باید با تمام نیرو و امکانات وارد عمل
شویم .باید مردم جهان را نسبت به این خطر آگاه ساخت و فشار افکار عمومی بین المللی بر رژیم اسالمی را افزایش
داد .نباید اجازه داد فرزندان برومند این مردم قهرمان ،در زندان های داعشیان حاکم زجرکش شوند .فردا خیلی دیرمی
باشد.

زمان :

شنبه  ۳۲دی  ۶۲۰۱برابر با  ۶۲ژانويه  ۳۹۶۲ساعت تجمع دو ( )۶۴بعد از ظهر

مکان :

برنس پارکن با اسپور های دو  /سه /چهار /پنج  /شش  /هفت و هشت  .نه /ده /یازده

