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  نفر از٤٠٠٠  ازشي بندگانينما

  شدندی محمود صالحی سوئد خواهان آزادیکارگران مواد غذائ
 هفتماه هشتاد وفروردين م هدهف                                                                    یشعبان - یامجد

 
   
 کلوب ١٩ نفر از کارگران مواد غذائی سوئد که با ۴٠٠٠روز شنبه پنجم آوريل نشست ساليانه نمايندگان بيش از 

ر  اتحاديه کارگران مواد غذائی سوئد را تشکيل می دهند، د۴کارگری و دهها محل کار بزرگ و کوچک ديگر، شعبه 

  . در شهر استکهلم برگزار شد" سولنا"محلی در مرکز شهرداری 

دو تن از نمايندگان شرکت کننده در اين نشست، موضوع در ) ارسالن امجدی و فرهاد شعبانی (  بنا به پيشنهاد ما 

ر زندان ماندن محمود صالحی از رهبران زندانی جنبش کارگری ايران که خود کارگر مواد غذائی است، در دستو

  .جلسه قرار گرفت

بدنبال يک سخنرانی کوتاه ما در باره شخصيت محمود صالحی، علت زندانی شدنش، عدم آزاديش بعداز دوران 

محکوميت و اقداماتی که در سطح بين المللی و سوئد برای آزادی او در جريان است، از نشست که باالترين مرجع 

  . پيشنهاد ما رای مثبت بدهدتصميم گيری اين اتحاديه است خواستيم که به دو 

نشست به . بنام نشست ساليانه نمايندگان، اطالعيه ائی صادر کنيم و در آن خواهان آزادی محمود صالحی شويم .١

 اتحاديه کارگران مواد ۴بنابراين با نام و اعتبار نشست ساليانه شعبه . اتفاق آراء به اين پيشنهاد رای مثبت داد

 اسالمی ميخواهيم که بدون هيچ قيد و شرطی محمود صالحی را از زندان آزاد غذائی سوئد از دولت جمهوری

 .کنند

 ١١خواستيم که بنام و حمايت کامل نشست به ما دونفر نمايندگی و اختيار بدهند که در تظاهراتی روز جمعه  .٢

آوريل بنا به فراخوان کميته برای آزادی محمود صالحی در شهر استکهلم برگزار می شود، شرکت کنيم و 

 به شرکت کنندگان در تظاهرات حمايت کامل اين نشست از خواست آنها مبنی بر آزادی محمود صالحی را رسما

بدين ترتيب حمايت کامل نشست ساليانه . نشست اين پيشنهاد را هم به اتفاق به تصويب رساند. اعالم کنيم

 اتحاديه کارگران مواد غذائی سوئد را از خواست اين تظاهرات مبنی بر آزادی محمود صالحی ۴نمايندگان شعبه 

 . را اعالم می کنيم

   استکهلم- کارل هل -عضو هئيت رئيسه کلوب کارگری آرال: ارسالن امجدی

  . اپساال-سخنگوی کلوب کارگری در شرکت اسکان : فرهاد شعبانی

 . اتحاديه کارگران مواد غذائی سوئد۴به نمايندگی از نشست ساليانه شعبه 

 


