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  ی سراسرهيد اتحا٢ شماره هيانيب

ی محمود صالحتيباره وضع درکاري و بیکارگران اخراج  
   ششو ماه هشتاد دی دوازدهم                                                                                          ی سراسرهياتحاد

 

د             بنا بر اظهارات نجيبه صالح زاده که روز يازدهم دی ماه با محمود صالحی مالقات کرده است، محمود مدتی است بع

ديد  از اينکه از خواب بيدار می شود دچار تشنج شده و بيهوش و به حالت اغما می رود      و همچنين به خاطر ناراحتی ش

دن وی مخصو صا                  د و ب ده حرف می زن ده بري رايش مشکل و بري تن ب دچار لکنت زبان شده است بطوريکه سخن گف

روز            .  رسيده است  ١۶۵دستهايش دچار لرزش شده و ضربان قلب وی به           ود روز ب ه وضعيت محم نجيبه اعالم نمود ک

 .برو شده استبدتر می شود و سالمتی وی با خطر جدی رو

سانی طبابت و پزشکی، اعالم                          ا وظايف و رسالت ان اير ب ار نظری مغ انونی در اظه ه پزشکی ق اين در حالی است ک

  .کرده است که محمود با اين وضعيت ميتواند دوران محکوميت خود را در زندان سپری کند

رو           بی ترديد هر انسان منصفی نگه داشتن محمود صالحی را در زندان، در شرايط              ا ف ی که هر روزه وی به حالت اغم

  .می رود چيزی جز تالش برای وارد کردن  لطمات جسمانی بيشتر بر محمود ارزيابی نمی کند

  کارگران 
ا                              رفتن از م يم، هدفی جز زهر چشم گ سيار وخ اصرار بر نگه داشتن محمود صالحی در زندان با وضعيت جسمانی ب

دارد ارگران ن يش آ. ک ا پ د ب ی خواهن ه   م ر گون ود صالحی، حق ه ر محم رايط ب رين ش سانی ت ر ان دترين و غي وردن ب

ه نفس                يم ک ان خاموشی باش ا بردگ اعتراضی را بر عليه شرايط فالکت بارمان، از ما کارگران سلب کنند،  ميخواهند م

  . ايستادبايد در مقابل اين وضعيت. کشيدن مان هيچ خاصيتی  جز توليد سود برای صاحبان سرمايه نداشته باشد

دامات    ر اق ا ب د ت ی خواه نندج م ارگران س ويژه ک ارگران، ب وم ک ار از عم ارگران اخراجی و بيک ه سراسری ک اتحادي

  . اعتراضی خود برای خالصی محمود صالحی از زندان بيافزايند، که فردا دير است

ه          اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار همانگونه که در بيانيه قبلی خود اعالم ک               ل وضعيتی ک رده است در مقاب

ا و      . برای محمود صالحی پيش آورده اند ساکت نخواهد نشست      دامات اعتراضی م شديد اق بديهی است تبعات ناشی از ت

ود را بخاطر            همچنين   ه محم پيامدهای ناشی از وخامت وضعيت جسمانی محمود صالحی تماما بر عهده کسانی است ک

نی کارگران در بند کشيده اند و عليرغم وضعيت وخيم جسمانی اش بر نگه داشتن   انسا ايستادگی اش در دفاع از حقوق

  .وی در زندان اصرار می ورزند

  ١٢/١٠/١٣٨٦اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار
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