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)سوئد(برو  ــ ارویدفاع از محمود صالح درهفت روزه  
 هفتماه هشتاد وفروردين م هدانزش                                                       ی دفاع از جان محمود صالحتهيکم

 
  

سيستم سرمايه داری جهانی از طريق بانک  بحران و تورم حاکم بر جامعه ناشی از پيشبرد سياست تعديل اقتصادی

  .توسط رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی است جهانی و صندوق بين المللی پول و اجرای آن

  .زحمتکشان می باشد بار اصلی هزينه های سرسام آور حاصل از اين استثمار به دوش کارگران و

مليتهای تحت ستم بويژه ، دانشجويان و، معلماننانزسياسی اعم از -درچنين شرايطی است که جنبشهای اجتماعی 

  .می خيزند شده خود درتقابل با رژيم بپا برپايمال جنبش کارگری يکی پس ازديگری برای احقاق حقوق

اتخاذ اين شيوه . آورده استترازگذشته رو هم اکنون رژيم خون آشام جمهوری اسالمی به سرکوب و ترورعريان

بطن مبارزه طبقاتی  سياسی در-گسترش اين جنبشهای اجتماعیازبسط و ان اقتصادی وجلوگيریارتجاعی به دليل بحر

  . استحاکم برجامعه

سانسوروخفقان است اما به  ،استثماروستم محمود صالحی يکی ازچهره های سرشناس راديکال جنبش کارگری عليه

  .دان حاکمين ددمنش به سر ميبردوغير انسانی درزن رغم اتمام حکم يکساله همچنان به داليل واهی

کارگری ايران وتشکلهای مستقل کارگری و تمامی  صفوفی متشکل در دفاع از جنبشهمبستگی مان دريائيم با اتحاد وب

  .به دفاع برخيزيم جنبشهای آزاديخواهانه و برابری طلبانه

طبقه کارگرعليه سيستم سرمايه داری، کسب  ما براين باوريم که درتناسب قوا و توازن نيرو،درمبارزه طبقاتی به نفع

  :ابرايننب  .يمشانعکاس دهنده صدای کارگران در کارزارهای جهانی با لذا ياری رسان و. نيرو تعيين کننده است

  !سياسی هستيم  تمامی زندانيان زادی بی قيد و شرط محمود صالحی و ما خواهان آ-١

  !مستقل کارگری در ايران می باشيم تصاب و ايجاد تشکلهایاجتماعات ،اع ، ما خواهان حق آزادی بيان-٢

  شآنمغاير گونه تبعيض رااعمال هر دانسته و ابتدائی ترين حقوق انسانیرا از مرد برابری کامل حقوق زن و  ما-٣

  ! ميدانيمانسانی    

  ! سياسی هستيم-ی اجتماعی همه فعالين جنبشها حبس تعليقی ، لغو احکام زندان و ما خواهان منع تعقيب ، پيگرد- ٤

اعدام را که توسط رژيم جمهوری اسالمی در  ، زندان ، شکنجه و، اخراج، دستگيری ما سياست سر کوب و ترور- ٥

  !نمائيم جامعه اعمال ميگردد شديدا محکوم می

  !ايدار باد همبستگی جهانی کارگرانزنده و پ
  !انرپيروز باد جنبش کارگری اي

  !نابود باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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