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    ٣ اطالعيه شماره

 استکهلم آوريل ٢٠گزارش آکسيون 

  
 شش وماه هشتادبهشت يارددوم                                                          ماستکهل -کمپين آزادی محمود صالحی 

 
  

 با ،در ميدان سرگلستوری، ميدان مرکزی استکهلم ٢٠٫٠٠تا  ١٨٫٠٠، ساعت ٢٠٠٧ آوريل ٢٠روز جمعه  آکسيون

  برگزار گرديد،...هدف آزادی محمود صالحی و آزادی برگزاری مراسم مستقل و غيردولتی اول ماه مه در ايران و

يک نقطه برجسته اين آکسيون حضور . و مدافع جنبش کارگری شرکت کردند  خواه، سوسياليستنيروهای آزادی

   . بودیفعال نيروهای کارگری سوسياليستی سوئد

، عالوه بر محکوم کردن سياست های غيرانسانی حکومت اسالمی و خواست آزادی فوری و خنرانان اين آکسيونس

 از طريق نشريات و رسانه های ديگر دانه مراسم اول ماه مه، همچنينبی قيد و شرط محمود صالحی و برگزاری آزا

 محمود صالحی و همبستگی و پشتيبانی از مبارزه و مطالبات بر حق جنبش های اجتماعی آزادی امر  نيزخود

سخنرانان اين آکسيون  . جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجويی را وسيعا انعکاس داده انداعم ازايران، 

  :  از بودندبارتع

  .دبير اتحاديه پست و نماينده سوسياليست پارتی سون يين تون، - ١

  .ها  سنديکاليست،دبيرسابق س آ سی ر اتحاديه کارگران پست و داصندوق ،الرش هاماربری - ٢

 ياليست های عدالت خواهسرهبر حزب سو ،پر اوکه وسترلوند - ٣

  .ترجمه فارسی اين پيام ضميمه است.  گرديدئتا قر ترافيک،١١٩ کلوب پيام کتبی -۴

  .قرائت گرديد آمين کاکاباوه ، توسطهحزب چپ سوئد پيام - ۵

قرائت کرد که ترجمه فارسی آن،  سنديکای بخش خدمات در استان استکهلم را ٣٤٠٦لوب ک عباس گويلی، - ۶

  .ضميمه همين گزارش است

 قرائت شد »ملکمپين آزادی محمود صالحی در استکه« فعالين از ،نادر پايان قطعنامه اين آکسيون، توسط فرخنده آش

  .و به تاييد شرکت کنندگان رسيد

  .به پايان رسيد ،)رستم(يرالشاری منادر  گرم خواننده معروفبا صدای با سرودی  استکهلم،آکسيون

 ن استکهلم،يوکسآ که ی کنيمم تاکيد  همچنين.انان و شرکت کنندگان صميمانه تشکر می کنيمرن، ما از سخ ترتيبينبد

 فعاليت وسيع کمپين آزادی محمود صالحی و آزادی همه دستگيرشدگان جنبش های اجتماعی و  اشکال ازی يکتنها

زندانيان سياسی و آزادی برگزاری مراسم مستقل و غيردولتی اول ماه مه، روز جهانی کارگر و آزادی تشکل و 

 در استکهلم  که در داخل و خارج در جريان استیمپين به عناوين مختلفاين ک. اعتصاب برای کارگران ايران است

  .م خواهد يافتو تدادر اشکال متنوعینيز 



  .پيشاپيش  اول ماه مه را به همه کارگران ايران و جهان تبريک می گوييم

  وانی و سوئدی و همه نيروهای چپ و سوسياليست اير، از همه انسان های آزادی خواه و برابری طلب بار ديگرما

زادی محمود صالحی و همه زندانيان سياسی و حمايت و پشتيبانی از مبارزات آکمپين غيره دعوت می کنيم در 

   .کارگران، زنان و دانشجويان فعاالنه شرکت کنند

  . تماس بگيرند٠٠۴۶ -٠٧٠ ٧۴ ٧۴ ٣٣۶ عالقه مندان می توانند با شماره تلفن

  
  تکهلم اس-کمپين آزادی محمود صالحی 

  ٢٠٠٧نوزدهم آوريل 
  

***  
   آوريل استکهلم٢٠قطعنامه آکسيون 

  )درباره بازداشت محمود صالحی و برگزاری اول ماه مه( 
  

، نيروهای امنيتی حکومت جمهوری اسالمی ايران، ١٣٨۶ برابر با نهم آوريل ١٣٨۶روز دوشنبه بيستم فروردين 

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل «ارگری ايران و سخنگوی محمود صالحی از فعالين و چهره شناخته شده جنبش ک

  .را در شهر سقز دستگير و به زندان شهر سنندج انتقال می دهند» مستقل کارگری

 هادى تنومندمحمود صالحی، جالل حسينی، اسماعيل خودکام، برهان ديوارگر،  محمد عبدی پور، محسن حکيمی و 

اما دادگاه شهر .  روز زندان و شکنجه آزاد شدند١٢ير و پس از تحمل  دستگ٢٠٠٤ - ١٣٨٣در روز اول ماه مه 

  .سقز، آنان را در اين سال ها به عناوين مختلف به محاکمه کشيده است

  صدور حکم محسن حکيمی، برهان ديوارگر و جالل حسينی،دستگيری مجدد محمود صالحی،در چنين شرايطی، 

ه مه، نشان دهنده اين واقعيت است که حکومت جمهوری اسالمی ايران، آن هم در آستانه برگزاری مراسم  اول ما

هراسناک از فعاليت فعالين و پيشروان جنبش کارگری برای برگزاری هر چه گسترده تر مراسم اول ماه مه، در 

  .تالش است با ايجاد فضای رعب و وحشت مانع برگزاری مراسم اول ماه مه امسال در ايران شود

 ايران، هرگونه اعتصاب و اعتراض کارگران، زنان، دانشجويان و مردم حق طلب را شديدا حکومت اسالمی

نيروهای امنيتی حکومت اسالمی، در روزهای اخير ده ها فعال حرکت های اعتراضی معلمان، . سرکوب می کند

  .دانشجويان، زنان و کارگران را دستگير کرده است

کارگران ايران، حق تشکل، اعتصاب، . ماه مه غيردولتی را دارندکارگران ايران، حق برگزاری مراسم اول 

  .اعتراض و تجمع را ندارند

  :استکهلم، خواهان اين هستيم که آوريل در٢٠ کنندگان آکسيون شرکتما 
   زندانی کردن محمود صالحی، از چهره های سرشناس و فعال جنبش کارگری توسط حکومت اسالمی ايران که -١

  رعب و وحشت در ميان فعاالن جنبش کارگری به ويژه در رابطه با برگزاری مراسم اول ماه مه سال با هدف ايجاد 

  

  



کنيم و  را محکوم می ما آن  ضد دمکراتيک است و صورت گرفته است، عملی ضد کارگری و ٢٠٠٧

  .خواستارفوری محمود صالحی هستيم

حکومت اسالمی ايران حق مداخله در آن و  برگزاری مستقل مراسم اول ماه مه حق مسلم کارگران است و -٢

  !بازداشت برگزار کنندگان و شرکت کنندگان اين مراسم را ندارد

دستگيری دانشجويان را محکوم کرده و تالش و اعتراض   به دانشگاه بابل و ربودن و حکومتحمله عوامل -٣

  .ت دانشگاه بابل حمايت می کنيموسيع دانشجويان در بخش وسيعی از دانشگاه های ايران به دفاع از اعتراضا

  از به معلمان  ايران در چند هفته گذشته را محکوم می کنيم وما سرکوب و حمله نيروهای حکومت اسالمی -۵

  .نيمحمايت می کهايشان   برای دستيابی به خواست،نر حق معلمااعتراضات ب

ش دانشجويی، از جمله همه معلمان و نيز  همه فعاالن زندانی جنبش کارگری، جنبش زنان و جنب ما خواستاريم-۶

  !همه زندانيان سياسی بايد بی درنگ و بدون قيد و شرط آزاد شوند

 که برای آزادی محمود های کارگری و انسان دوست در سطح جهانی می خواهيم ما از همه نهادها و تشکل -٧

اض خود را به  حکومت ايران و مقامات اعتر  دستگيرشده گان روزهای اخير در ايران اقدام کرده وصالحی و ديگر

  .آن ارسال دارند

 نمايندگان حکومت اسالمی ايران، به عنوان نمايندگان يک حکومت ديکتاتور و ضد کارگر، از سازمان بين -٨

  .المللی کار اخراج شوند

  در ميدان مرکزی استکهلم، ٢٠٠٧ آوريل ٢٠کسيون  آ کنندگانشرکت
 

*** 
  !رددمحمود صالحی آزاد بايد گ

  
 نيروهای امنيتی حکومت جمهوری اسالمی، محمود ١٣٨٦ فروردين ٢٠ برابر با ٢٠٠٧روز دوشنبه نهم آوريل 

صالح از فعالين سرشناس و چهره های شناخته شده جنبش کارگری در ايران و سخنگوی کميته هماهنگی برای ايجاد 

  . تقال می دهندتشکل مستقل کارگری را در شهر سقز دستگير و به زندان سنندج ان

دو سال پيش محمود صالحی به همراه چند نفر ديگر از فعالين جنبش کارگری در روز اول ماه مه دستگير و بعداز 

اما دادگاه سقز آنان را در ظرف اين چند سال به عناوين مختلف .  روز شکنجه و آزار در زندان آزاد می گردند١٢

و ساير فعالين جنبش کارگری برپايی رژه اول ماه مه به شکل مستقل محمود صالحی " جرم. "به محاکمه کشيده است

دستگيری مجدد محمود صالحی در شرايطی انجام می پذيرد که چند روزی به اجرای مراسم روز جهانی . بوده است

  . کارگر باقی مانده است

ان ايران دست به چنين شکی نيست که رژيم ايران برای ترساندن کارگران و ايجاد رعب و وحشت در بين کارگر

اما رژيم جمهوری . عملی زده است تا از برگزاری مراسم مستقل کارگری اول ماه مه امسال جلو گيری نمايد

   هيچ عنوان قادر   و به باشداسالمی بايد بداند که اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر، در ايران و ساير کشورها می 

  . گر سلب نمايدنخواهد بود اين حق را از ما طبقه کار

 سنديکای بخش خدمات استان استکهلم از مبارزات کارگران ايران برای برگزاری مراسم مستقل ٣٤٠٦ما کلوب 



 اول ماه مه قاطعانه پشتيبانی کرده و ازادی بی قيد و شرط محمود صالحی و ساير فعالين جنبش کارگری در زندان

تگيری و زندانی کردن کارگران و فعالين جنبش کارگری را هرگونه اذيت و آزار، دس. های رژيم را خواستاريم

  .ما از حقوق کارگران ايران از جمله برگزاری اول ماه مه مستقل دفاع می کنيم. شديدا محکوم می کنيم

   
  !زاد بايد گرددآمحمود صالحی 

 !زنده باد اول ماه مه

  !زنده باد همبستگی بين المللی کارگران

   خدمات در استان استکهلم سنديکای بخش٣٤٠٦کلوب 

  کينيت اوالندر و عباس گويلی نمايندگان

  ٢٠٠٧ آوريل ٢٠استکهلم  جمعه 

***  
  پيام همبستگی

  
کميته "اين بار محمود صالحی يک رهبر شناخته شده کارگری و سخنگوی . سرکوب کارگران ايران ادامه دارد

، در آستانه برگزاری مراسم اول ماه مه، )ارگریيک تشکل مستقل ک" ( هماهنگی برای ايجاد تشکل مستقل کارگری

اين سرکوب ها از جمله شامل حال رانندگان اعتصابی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران . مجددًا دستگير گرديده است

  .هم شده است

ندانی همچنان که ما هم در سوئد بايد با کارگران ز. اين وظيفه مردم ايران است که به اين سرکوب ها اعتراض نمايند

  .و طبقه کارگر ايران همبستگی  کنيم

SEKO کند، اين سرکوب را  های رانندگان و کارکنان قطارهای شهری را سازماندهی می  که خواست١١٩ کلوب

  :نمايد و خواستار آن است که محکوم می

  !محمود صالحی بالفاصله آزاد گردد

 .تعقيب منتخبين مورد اعتماد مردم را متوقف نمايدبگذارد وبه حقوق اتحاديه ای احترام رژيم ايران به قوانين مربوط 

بايست حق برگزاری اين مراسم برای کارگران ايران را  اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر است و رژيم ايران می

  .به رسميت بشناسد

قرار ما از رفقای کارگر اعم از زنان و مردان در ايران و ساير کشورهای جهان که مورد سرکوب 

  .گيرند، حمايت خواهيم کرد

 زنده باد اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر

  ٢٠٠٧  آوريل٢٠استکهلم 

SEKO Klubb: Jannis Konstantis   مسئول امور بين المللی 

 



   آوريل استکهلم٢٠تصاويری از آکسيون 
 

     
                                                     

      
 

       
      

        


