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از فراخوان تحصن يک هفته ای برای نجات جان محمود صالحی یباني پشتاميپ  
 

  هفتماه هشتاد وفروردين م هدياز                                                                )سوئد(گوتنبرگ -یهمبستگ کانون 
 

  
)سوئد( گوتنبرگ-کانون همبستگی با کارگران ايران " پيام پشتيبانی  فعاالن   

  از فراخوان تحصن يک هفته ای برای نجات جان محمود صالحی

) سوئد( اروبرو-کميته دفاع از جان محمود صالحی " نازنين و رفقای ياران   
 

، )سوئد(  گوتنبرگ-انون همبستگی با کارگران ايرانک" گوتنبرگ به همراه فعاالن-٢٠٠٨ مارس١۶منتخبين نشستما

. فراخوان تحصن يک هفته ای شما را دريافت داشتيم   

. می برد بسر"اعتصاب غذای تر"زندان سنندج و درشرايطی که محمود صالحی همچنان دراقدام مسئوالنه شما در

 بيدريغ شما در  نشانه عزم وق خواهد داد،را به مرحله خطرناکی س وضع جسمی او تراعتصاب غذايی که هرچه بيش

سالمی حتی او را برد اما مسئولين قضايی حکومت ا در وضعيت جسمی وخيمی بسر میدفاع از جان انسانی ايست که

.به مرخصی نفرستادندبرای معالجه نيز  

سيستم ضد و ،اناسالمی اير جمهوری  سرمايه داری  رژيم حاکميت  برابرتعرض  در ،پايداری اش با مقاومت و او  

در بخش خصوصی و همه عمله استثمارو وتا اعتراض خود را به رژيم و پيشروی کارفرمايانگرفته قرار کارگری آن

.گری ضد سرمايه داری بثبوت برساندحق تشکل مستقل کارگران و جنبش اتحاديه ای و پيشروی جنبش کاردفاع از  

حرکت شما، خود را پشتيبانی از ن ، ضماين اقدام ، در)سوئد( گوتنبرگ-کانون همبستگی با کارگران ايران"ما فعاالن 

، ی جامعه ميزبانو سازمانها بااحزاجتماعی و-تشکل های فرهنگی با مراجعه به نهاد ها وتان حس می کنيم تاکناررد

 آنانی ه محمود صالحی و همهجان و مبارزيک هفته ای شما و دفاع ازهمگان را برای جلب همبستگی از تحصن نظر

.  کنيم، جلبمی برندم ضد انسانی بسرزندان اين نظاکه در  

 ، آزادیسازمانها ما اعالم می داريم، ديگر احزاب واعتصاب غذای يک هفته ای شتحصن وازبارديگرحمايت خود را

از حرکت اعتراضی شما در به پشتيبانی  وازی خود را در سراسر جهان را م  و فعاالن کارگری و تشکل هایخواهان

! ميجان محمود صالحی وهمه زندانيان سياسی سراسر ايران فرا می خوانحمايت از  

 

)سوئد( گوتنبرگ-انون همبستگی با کارگران ايران، ک ٢٠٠٨س مار١۶از جانب منتخبين نشست   

  ٢٠٠٨ مارس٢٩
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