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  !گردد  و شرط آزاددي فورا و بدون قدي بایمحمود صالح
  

 هفتماه هشتاد وفروردين م هدچهار                                                  ماستکهل - ی محمود صالحی آزادتهيکم 
 

  
زندانی شد و عليرغم پايان دوره  شرکت در مراسم اول مه دستگير و» بجرم« محمود صالحی فعال کارگری

پشتيبانی از زندان در همبستگی با مبارزات  بار به جرم فرستادن نامه حمايت و ساله اش اين محکوميت يک

 های متعدد حاکی از وخامت وضعيت جسمانی  گزارش. مانده استدانشجويان و زنان هم چنان در اسارت باقی

 .به کمک مبرم تک تک ما برای آزادی و مداوا نياز دارد او .اوست

 راسرکوب قرموردمستمرسال است که به طورهاده ، اسالمى رژيمهم درو سلطنتى رژيمهم در کارگران ايران همواره

پيش فعالين کارگری  بيش از،جامعهفضای سرکوب در جمهوری اسالمی ايران همراه با تشديديردوره اخ دردمی گيرن

به گلوله بستن  ،عليه کارگرانبر اجرای احکام شالقوصدور.داده استقرار مورد حملهاعتراضات کارگران راو

   .اسالمی را به نمايش می گذارد سرکوبگری جمهوریها تنها گوشه هايی از  آنبازداشتدستگيری وکارگری وفعالين 

کرده اند،  ماه قبل بدون تشکيل دادگاه زندانی ٩هماهنگی برای تشکل های کارگری را از  کميته بختيار رحيمی عضو

و   اندقبل بدالئل واهی در اسارت نگه داشته ه کارگران شرکت واحد را از ده مامنصور اسانلو مسئول سنديکای

 صدور" اتهام"سال زندانی شدن، به  ، پس از يک٢٠٠٣در تظاهرات اول ماه مه   شرکتمحمود صالحی را به اتهام

  .اند همچنان در سلول زندان، به بند کشيده اطالعيه و حمايت از دانشجويان مبارز،

آزادی فوری و بی قيد و شرط محمود صالحی از  ران و بطور مشخصآزادی وحقوق کارگ ما در رابطه با دفاع از

اين کميته در اعتراض به جمهوری اسالمی و . محمود صالحی نموده ايم اقدام به تشکيل کميته ای برای آزادی زندان

 : کندهای زير را پيگيری می  خواست،ضد انسانی اش رفتار سرکوبگرانه و

   مود صالحیبی قيد و شرط مح آزادی فوری و -١

 زندانيان سياسی در آزادی کليه ايران وها در  سرکوبشرط سياسی، قطع فوریآزادی های بی قيد ودفاع ازامر -٢

  ايران۔

 !جمهوری اسالمی ايران سرنگون باد رژيم

  !آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم در ايرانزنده باد مبارزات 

  م استکهل-آزادی محمود صالحی  کميته
 

  :احزاب و نهادهاى زير از در اين کميته شرکت دارند و ازاين فراخوان حمايت مى کنند
 واحد -)راه کارگر(کارگران انقالبی ايران سازمان  -م حوزه استکهل-کشور حزب کمونيست ايران  تشکيالت خارج

کارگری  حزب کمونيست - استکهلم واحد-کشورحزب حزب کمونيست کارگری  خارج  تشکيالت -ماستکهل
انجمن حق  -م استکهل– نه به جنگ -جمهوری اسالمی  کميته نه به - تهسته اقلي -م واحد استکهل-)حکمتيست ها(
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