
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  موجوديت کانون همبستگی اعالم

و اعتصاب غذای سه روزه ران گوتنبرگبا کارگران اي  

 
  شش وماه هشتادبهشت ياردم شش                                                                                 ... کانون همبستگی

 
 

 اطالعيه شماره ١
٢٠٠٧آوريل ٢۵  

 
سه روزهذای اعتصاب غ )شنبه، يکشنبه ، دو شنبه(   

) سوئد( گوتنبرگ-کارگران ايران  تگی باسکانون همب«   

 
  ين فعالوکليه برای آزادی فوری محمود صالحی 

ايرانان سياسی زندانيوتمامی جويان معلمان ، دانش، ش کارگری، زنانجنب  

 
 

!رسانه های خبرینی ، تشکلها، احزاب، سازمانها و ن ايراجهانيان و آزاديخواها  

 
متحدان اياالت متحده آمريکا و نتيجه مستقيم حضور  ،منطقهدربحران موجود موقعيت امروزی ايران  شرايط فعلیدر

زمينه چينی تهاجم   ، اسالمی ايران جمهوری حران آفرين ب  سوی نظام  از  همزمان.جهانی اش است سرمايه داری 

فشارهر و اقتصادی  تحريم  خطر. استموجود زمينه سازش آن نيزوجهانی تحده آمريکا و متحدان تمالی اياالت ماح  

 



.رژيم ازباال را مد نظردارد تغييرآمريکا، ايران توسط اياالت متحده ديگربه   

بروز روز ی جنبش کارگر دانشجويان بويژه  ،، زنانمعلمان جنبشهای اعتراضی که است شرايطی چنين  ست دردر

راديکاليزه شدن اينمی مدافع سرمايه برای جلوگيری ازجمهوری اسال .دشو بيشتر مي متقابلشان وهمکاری  وسيع تر  

بر دامنه  تهاجم ، سرکوب ، دستگيری، فشار  بطن تغيير و تحوالت اجتماعی ، روز بروزعملشان در جنبشها و اتحاد  

. و تهديد فعالين اين جنبشها می افزايد  

چهره شناخته  ربودن دزدانه ؛ اينده دستگيری ها از جملهر شرايطی که اول ماه مه در برابر ما قرار دارد، موج فزد

 و زندان  تبعيد، تعليقاحکامصدورفعالين اين جنبشهای اعتراضی و گريدمحمود صالحی وشده جنبش کارکری ايران 

، صدور احکام ) ديوار گر برهان- محسن حکيمی - سيد جالل حسينی- محمود صالحی ( سقز  فعاالن کارگری برای

، عمدتا برای مرعوب اين مرحلهدرها استان مراکزتهران واز، حمله گسترده به حجاب زنان درسنندج و اهواعدام در

. دستور کار نظام سرمايه داری ايران استجنبش طبقاتی و اجتماعی ايران، درساختن   

ما با آغازاعتصاب غذای سه روزه ، موجوديت تشکل خود را اعالم ميداريم . همه شما را مخاطب قرار داده و برای 

وصول بی قيد وشرط آزادی محمود صالحی و کليه فعالين جنبشهای زنان، معلمان و دانشجويان دستگير شده وتمامی 

 زندانيان سياسی به پشتيبانی از اين اقدام عملی فرا می خوانيم .

 

)سوئد( گوتنبرگ - همبستگی با کارگران ايران کانون  

 

  يکشنبه و دوشنبه- آوريل روزهای شنبه٣٠تا٢٨روزهای  : زمان

)١١-٩-۶-٣-١( توريت اسپور های نميدان ير : مکان  

 

:می توان با تلفن های زير ارتباط گرفت ) سخنگويان اين دوره کانون ( با ما   

٠٠۴۶٧٣٧۵٨٨٢٠٨: م   حسين مقد - ٠٠۴۶٧٣۵٠۶۵٧:  فرخ قهرمانی   

٠٠۴۶٧٣۶٧٧٨٨١۵:  امير جواهری   

 


