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   ٢٠٠٧ آوريل ٢٠دعوت به آکسيون 

 )استکهلم(
 

شش ون ماه هشتاد يفروردم نه ستيب                                                   استکهلم- کمپين آزادی محمود صالحی
 

 

  !زادی خواه و برابری طلبآ اجتماعی مردم آزادی خواه و مدافعين جنبش های
  

، نيروهای امنيتی حکومت جمهوری اسالمی ايران، ١٣٨۶ آوريل نهم برابر با ١٣٨۶ فروردين بيستمروز دوشنبه 

کميته هماهنگی برای ايجاد « و سخنگوی کارگری ايرانمحمود صالحی از فعالين و چهره های شناخته شده جنبش 

  . انتقال می دهند به زندان شهر سنندجدستگير و در شهر سقز را »تشکل مستقل کارگری

 - ١٣٨٣محسن حکيمی و دوستان ديگرشان در روز اول ماه مه محمد عبدی پور،   ، جالل حسينی،محمود صالحی

 در اين سال ها به  دادگاه شهر سقز، آنان رااما.  آزاد شدندن و شکنجه روز زندا١٢پس از تحمل  دستگير و ٢٠٠۵

دستگيری مجدد محمود صالحی، آن هم در آستانه برگزاری مراسم  اول ماه .  استعناوين مختلف به محاکمه کشيده

  جنبشوانمه، نشان دهنده اين واقعيت است که حکومت جمهوری اسالمی ايران، هراسناک از فعاليت فعالين و پيشر

ترده تر مراسم اول ماه مه، در تالش است با ايجاد فضای رعب و وحشت مانع سکارگری برای برگزاری هر چه گ

  . شود در ايرانبرگزاری مراسم اول ماه مه امسال

در چنين شرايطی، ضروری است که فعالين و پيشروان جنبش کارگری در بخش های مختلف به ياری هم طبقه ای 

 را ٢٠٠۵ - ١٣٨٣ابند و مبارزه برای آزادی محمود صالحی و لغو احکام دستگيرشدگان اول ماه مه های خود بشت

داخل و خارج   در تبليغی و فعاليت های خود برای برگزاری مراسم اول ماه مه اعتراضی وبه بخشی از کمپين

  . تبديل کنندکشور

 معلمان، جنبش  بر حق از فعالين اعتراضاتتعداد بی شماری  در ماه های اخير،نيروهای امنيتی حکومت اسالمی،

 هم اکنون نيز در مقطع اول ماه مه، دستگيری فعالين کارگری و .نبش دانشجويی را زندانی کرده استزنان و ج

  .معلمان و دانشجويان شدت بيش تری پيدا کرده است

کومت اسالمی آزادی کش و جنايت کار و شکی نيست که اکثريت مردم آزادی خواه ايران، در جهت برکناری ح

 انسانی مبارزه می کنند، به همبستگی و پشتيبانی کارگران جهان،  عادالنه ود و برابر وابرقراری يک حکومت آز

   .   سازمان ها و احزاب انسان دوست و سوسياليست نياز دارند

بقه کارگر در کشورهای آمريکا، کانادا،  مدافع ط و نيروهایب و احزا هاکميته های همبستگی کارگری و سازمان

 را برای آزادی محمود صالحی و آزادی  کمپين اعتراضی وسيعیديناوی،استراليا، کشورهای اروپايی و اسکان

 .برگزاری اول ماه مه در ايران راه انداخته اند

  



 حزاب سوسياليستی و ها و ااز همه انسان های آزادی خواه و برابری طلب و سازماندر شهر استکهلم نيز ما 

نند برای آزادی يقی که خود صالح می دادی و غيره دعوت می کنيم از هر طرئ جنبش کارگری ايرانی و سوينمدافع

 بکوشند و اول ماه مه در ايران برگزاری زادیآ  آزادی همه دستگيرشدگان جنبش های اجتماعی و ومحمود صالحی

 . وسيعا شرکت نمايند، برگزار می شودبه همين منظورنی که يوسکآدر 
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