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  توماج: فرستنده
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  اتلين جمھوری اسالمی ق
  در پارلمان سوئد 

  !روندميرژه 

ده مجلس شورای ا" آموزش و تحقيق " تی از کميسيون ھيأ نوامبر۵ و ۴در روزھای  سالمی قراراست به استکھلم آم

يال دمکرات . و با تعدادی از سياستمداران پارلمان سوئد داد وستد اطالعاتی داشته باشند رادر وخواھر سوس حزب ب

  .سوئد ميزبان اين جانيان اسالمی سرمايه است

ی راست را راط حتی جريانات ارتجاعی و افاين ديدار در شرايطی صورت ميگيرد که وحشيگری اين رژيم، صدای

  . مدتھاست درآورده است

ران رسميت  رای اکثريت شھروندان اي اق، ب ا کمک سرنيزه و چم اين رژيم منفور از روز اول به قدرت رسيدنش ب

شتاربوده است دان و شکنجه و ک ر و بيکاری، زن تثمار، فق تم و اس و از س ان. نداشته و کارنامه ننگين اينان ممل  کماک

اال و از فع م ممل ن رژي شجويان و زندانھای اي ان، دان ان، جوان ارگری، زن ی . است... ن ک ر و ب ه در فق اکثريت جامع

  . سر ميبرنده امنيتی اقتصادی، سياسی و اجتماعی ب

ات  اگر احزاب سوسيال دمکرات و پارلمانی سوئد مھمانداران و دوستداران اين مرتعجين اند، اما شھروندان و جريان

  . کارگری و سوسياليست، انسان دوست و آزاديخواه درسوئد پشتيبانان مبارزات مردم و کارگران ايران اندچپ، 

انی ما فعاال تان پارلم اتالن اسالمی و دوس شاگری از ق ن متشکل در کميته ھمبستگی کارگران ايران و سوئد ضمن اف

ران سوئديشان، ھمگان را فرا ميخوانيم که به ھرشکل و توانی که داريم ارگران اي ردم و ک ن دشمنان م  به مقابله با اي

  . پرداخته، تنفرو انزجارھر چه بيشترافکارعمومی را عليه اين آدمکشان و زندانبانان ايرانی و سوئدی جلب کنيم

  ! نوامبر روزھای سياه اين جاسوسان و آدمکشان در استکھلم است۵ و۴

  کميته ھمبستگی کارگران ايران و سوئد

 ٢٠١٠ اکتبر ٢٨
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