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نندادر ز ی نگه داشتن محمود صالحی برادي جدیپرونده ساز  

 
ماه هشتاد و شش اسفند م تشهبيست                                                                )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم  

  
  

 بازپرسی دادگستری اين شهر بردند و در ۴به شعبه  محمود صالحی را از زندان سنندج) ٢٧/١٢/٨۶دوشنبه ( امروز 

شاکی اين پرونده جديد اداره اطالعات است و . او قرار بازداشت موقت صادر کردند آنجا پس از تفهيم اتهام جديد برای

بيرون فرستاده  شکايت نيز ظاهرا مضمون پيام ها و نامه هايی است که محمود در داخل زندان نوشته و به موضوع

شود و او طبق قانون محمود صالحی تمام می   محکوميت تعزيری يکساله٨٧ فروردين ۴با توجه به اين که روز . است

پرونده سازی جديد و صدور قرار بازداشت ) رسما به محمود ابالغ کرده است اين را دايره اجرائيات( بايد آزاد شود 

آنگاه روشن تر می  اين معنا به ويژه. برای نگه داشتن وی در زندان معنای ديگری نمی تواند داشته باشد برای او جز

در داخل و خارج به خاطر و فعاالن کارگری  ا و پيام های محمود جز تشکر از تشکل هاشود که ببينيم مضمون نامه ه

محکوميت سرمايه داری چيز ديگری نيست، زنان و نيزدانشجويان وکارگران و او، اعالم همبستگی با مبارزهحمايت از

  .  بازداشت کردوان به اين علتبيان آن ها حق طبيعی و مسلم هر فعال کارگری است و هيچ کس را نمی ت مطالبی که

صالحی می دانيم و اعالم می داريم که با توجه به  ما اين پرونده سازی را تشديد ظلم وستم آشکار درحق محمود

اين که او در اعتراض به اين ستمگری و بی عدالتی اعالم اعتصاب غذا   و نظر به وضعيت وخيم جسمانی صالحی

 محمود صالحی. به معنی سرعت بخشيدن به روند مرگ تدريجی او در زندان استوی در زندان  کرده است نگه داری

  . تسجمهوری اسالمی ا مسئول مستقيم هر حادثه ناگواری که برای او پيش آيد نظام. هرچه زودتر بايد آزاد شود

 

  

  ) تهرانمنطقه(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

٢٧/١٢/٨۶  

www.hamaahangi.com  

hamaahangi@gmail.com  
 

 
 


