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ی محمود صالحی در سوئد به مناسبت آزادی کارگری و تشکلهاني به فعالی قدرداناميپ  
 

 هفتماه هشتاد وفروردين م بيست                                                                            مشترک  
  

 
   

اه مه دستگير شده بود محمود صالحی فعال سرشناس کارگری ايران که به جرم فعاليت برای برگزاری مراسم اول م

آزادی صالحی دستاورد يک مبارزه کارگری .  از زندان آزاد شد،٢٠٠٨ آوريل ۶ ،١٣٨٧ فروردين ١٨ ،روز يکشنبه

ود صالحی نشان داد که ديکتاتوری ترين رژيم ها را نيز ميتوان با مبارزه مشترک آزادی محم. وسيع در کل جهان بود

  .و موثر جهانی کارگری به تسليم واداشت

جمله حمايت از کمپين  تشکلها و اتحاديه های کارگری در سوئد که به اشکال مختلف از ،ما به سهم خود از تمام فعالين

 شرکت در تظاهرات در مقابل سفارت ،ه مسئولين جمهوری اسالمی ارسال نامه های اعتراضی ب،ليبر استارت

  . در اين اعتراض جهانی شرکت کردند تشکر می کنيم… جمهوری اسالمی در شهر استکهلم  و 

تعداد زيادی از فعالين کارگری از جمله منصور . آزادی محمود صالحی پايان اعتراضات کارگری در ايران نيست

جمهوری اسالمی همچنان فعالين ايجاد تشکلهای مستقل کارگری را تهديد و . ی اسالمی هستنداسانلو در زندان جمهور

قشار . دست کارفرمايان و دولت در تعرض به کار و زندگی کارگران در ايران کامال باز است. دستگير ميکند

و کل آزاديخواهان در ايران فعالين جنبش زنان و دانشجويان . جمهوری اسالمی ايران فقط شامل کارگران ايران نيست

کارگران ايران در تداوم مبارزه خود عليه کارفرمايان و سرمايه و آزادی در . نيز در معرض اين سرکوب قرار دارند

با تبريک آزادی محمود صالحی اميدواريم که همکاری ما برای تقويت . ايران روی حمايت شما حساب ميکنند

  .ان ايران و سوئد تداوم يابدبيشتری کارگری ميان کارگر همبستگی

  
  با تشکر های فراوان

  ٢٠٠٨ آوريل ۶

   واحد سوئد-ايرانکارگران درتحاد بين المللی در حمايت ازا

   مقيم سوئد-فعالين کارگری ايران از-فرخنده آشنا

   کمونال،عضو اتحاديه خدمات شهرداريها -هعلی پيچگا

  ستانها و شهرداريها عضو اتحاديه کارکنان خدمات ا-مجيد تمجيدی

   عضو اتحاديه کارگران صنعتی سوئد-صديق جهانی

   عضو اتحاديه فلز سوئد-مظفر فالحی

 ماستکهل اتحاديه کارگران اتوبوسرانی شهری٣۴و هيئت رئيسه کلوب کارگری شماره عض-عباس گويلی


