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از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در اﻳﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﻢ! ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
دوازدهﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ هﺸﺘﺎد وهﻔﺖ

ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺁزادﯼ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ  -اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ

ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان درﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان هﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر ﻧﻈﻴﺮ زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن،
ﻣﻠﻴﺖ هﺎﯼ اﻳﺮان و ...هﻢ دررژﻳﻢ ﺷﺎﻩ وهﻢ در رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﻳﺮان ،دﻩ هﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣﻮرد
ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ،ﺁﻧﭽﻪ درﺣﻮادث اﺧﻴﺮدراﻳﺮان ،ﺗﻮﺟﻪ اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻳﻦ
ﺳﺮﮐﻮب هﺎ اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﻼق زدن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮﯼ ،وﻋﺪم ﺁزادﯼ ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ﭘﺲ از
اﺗﻤﺎم دوران "ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ" ﺁن هﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺘﻴﺎررﺣﻴﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ را از  ٩ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﺪون ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﮔﺎﻩ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ،
ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ را از دﻩ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﻻﺋﻞ واهﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و
ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎهﺮات اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  ،٢٠٠٣ﭘﺲ از ﻳﮏ ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ،ﺑﻪ "اﺗﻬﺎم" ﺻﺪور
اﻃﻼﻋﻴﻪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺎرز ،هﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻠﻮل زﻧﺪان ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﻴﺪﻩ اﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ اﮐﻨﻮن ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم ﺁزادﻳﺶ ،از  ٢٧اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ١٠
ﻓﺮوردﻳﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﺰﻧﺪ.
ﻣﺎ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻓﺎع ازﺁزادﯼ و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﻄﻮرﻣﺸﺨﺺ ﺁزادﯼ ﺑﯽ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ اززﻧﺪان اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﻤﻮدﻩ اﻳﻢ .اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮدن ج.ا.ا ورﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻴﺶ:
 - ١ﺁزادﯼ ﺑﯽ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ
 - ٢دردﻓﺎع ازﺁزادﯼ هﺎﯼ ﺑﯽ ﻗﻴﺪ وﺷﺮط ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺧﻮاهﺎن ﺁزادﯼ هﻤﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان وﻗﻄﻊ ﺳﺮﮐﻮب هﺎﯼ ﺟﺎرﯼ
دراﻳﺮان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان!
زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزات ﺁزادﯼ ﺧﻮاهﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﻳﺮان!
ﺟﺎودان ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ﺑﺮاﯼ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺁزادﯼ!
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺁزادﯼ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ  -اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ
ﺳﯽ ام ﻣﺎرس ٢٠٠٨
اﺣﺰاب و ﻧﻬﺎد هﺎﺋﯽ ﮐﻪ از اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺧﺎرج ﮐﺸﻮرﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان -ﺣﻮزﻩ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ – ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻳﺮان )راﻩ ﮐﺎرﮔﺮ( -واﺣﺪ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ -ﺗﺸﮑﻴﻼت
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮرﺣﺰب ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ  -واﺣﺪ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ )ﺣﮑﻤﺘﻴﺴﺖ هﺎ( -واﺣﺪ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ هﺴﺘﻪ اﻗﻠﻴﺖ-
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ  -ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ – اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ -اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻖ زﻧﺎن -اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ -رادﻳﻮ ﺻﺪاﯼ زﻧﺎن – اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ و ﺗﻌﺪادﯼ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻨﻔﺮد
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PRESSMEDDELANDE!

Stöd Iranska arbetaraktivister
Fördöm Iranska förtryckarregimen
Det är tiotals år som Iranska arbetare, liksom andra iranska medborgare; kvinnor, ungdomar, studenter, författare,
minoriteter arresteras, fängslas, torteras,…
Men under de senaste åren har förtrycket ökat mer än förr. Arbetare piskas på öppen gata, arbetare skjuts på öppen
gata och även efter fängelsetidens slut så blir arbetarna inte frsläppta..
Bakhtiare Rahimmi medlem i arbetarnas samordning kommitte, sitter i fängelse sen 9 månader utan rättegång.
Mansour Asanlo Teherans busstransportarbetares syndikats ordförande sitter i fängelse utan rättegång, sedan 10
månader.
Mahmoud Salehi en aktiv Iransk arbetare och bagarnas representant i Sagez ( i iranska Kurdistan) , arresterades och
dömdes till 1 års fängelser 2004 för förberedelse till 1:a majdemonstration. Han fängslades i mars förra året och
skulle ha blivit fri 23 mars 2008. Men han har inte blivit frisläppt. Hans brott är att han, via pressmeddelande, stött
de iranska vänsterstudenterna.
Mahmoud Salehi har protesterat och börjat hungerstrejka. Han meddelar att han fortsätter sin hungerstrejk tills han
blir fri från fängelset. Mahmoud har både hjärt- och njurproblem och lider därför svårt.
*- Vi fördömmer Iranska islamiska regimens förtryck.
*-Vi protesterar mot den islamiska terrorregimen i Iran och deras beslut och kräver att Mahmod Salehi omedelbart
och ovillkorligt ska släppas från fängelset
*- Vi kräver att alla andra politiska fångarna omedelbart och ovillkorligt ska släppas från fängelset.
Frige de politiska fångar i Iran!
Länge leve frihetskampen i Iran.
Länge leve arbetar klassens kamp för frihet och demokrati!
Kommittén för Mahmoud Salehis frihet
31mars 2008
Organisationen som stöder denna Kommitté:
- Iranska komonist partiet- stockholm
- Iranska revolutionara arbetarnas organisation- Rahe Kargar- stockholm
- Iranska arbetar komonistiska partiet- stockholm
- Iranska arbetar komonistiska partiet ( Hekmatistha)- stockholm
-Hasteye aghaliat- stockholm
-Kommittèn för “Nej till Islamiska regimen, Nej till Krig”. stockholm
-Föreningen Kivinnor Rätt. Stockholm
- Radio kvinnors röst . Stockholm
- och några av enskilda politiska aktivister i Stockholm
Ni kan få kontakt med oss på följande sätt:
E-mail:novin@telia.com
Mobil: :0735857966
Mobil: 0737286893
Rashidi_maria@yahoo.se
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