
  !محمود صالحی بايد بدون قيد و شرط آزاد شود
  

 ) فروردين20 ( آوريل9 محمود صالحی فعال سرشناس جنبش کارگری ايران صبح امروز دوشنبهطبق اخبار رسيده 
 و بعداز اعالم حکم دادگاه دستگير شده  محل کار خود شهر سقز در در رژيم جمهوری اسالمیماموران انتظامیتوسط 

  . به مکان نامعلومی منتقل شده استتحت تدابير شديد امنيتی  بازداشت شده و  فورا،  سقزدسرایدر دا تجديد نظر
  
 اول ماه می و ساير فعالين کارگری سقز به اتهام برگزاری مراسميمحسن حکمود صالحی به همراه جالل حسينی، مح

کوم شده و به زندان محی محاکمه شده وری اسالمهرژيم جم بارها از جانب دادگاه تفتيش عقايد )1383( 2004مه سال
توسط ماموران امروز صبع  سال حبس تعليقی محکوم شده و 3 در همين رابطه به يکسال زندان و  نيزاکنون و .است

   . دستگير شده است مورد هجوم قرار گرفته و در محل کار خودرژيمانتظامی 
  

س موازين و حقوق بين المللی کارگران برای برگزاری محمود صالحی بهمراه کارگران و فعالين کارگری سقز بر اسا
 و همبستگی  مردم آزاديخواه سقز، کارگران ايرانطه مورد حمايتو در اين رابمراسم مستقل اول ماه مه تالش کردند 

   . چپ و کارگری در سطح بين المللی قرار گرفتندو تشکلهایاتحاديه ها 
  

 جنبش کارگری نگرانی خود را از  شناخته شدهی فعالين و چهره هایرژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی با دستگير
 در کردستان و ی اول ماه مهبه نمايش گذاشته و برای جلوگيری از برگزاری مراسمها گسترش مبارزات کارگری

 و برسميت شناخته م مسلبرگزاری مراسم مستقل روز کارگر حق.  فضای رعب و وحشت ايجاد می کندسراسر ايران
 کردن کارگران از اين محروم اسالمى با دستگيری مجدد محمود صالحی قادر به ىرژيم جمهورشده کارگران است و 

  .نخواهد شد خودحق ابتدايی و بی چون و چرای 
  

  !سازمانها و نهادهاى چپ و کارگرى! مردم آزاديخواه
 بدون قيد و شرط او امر آزادیتالس جدی برای حی و  محمود صالم کردن دستگيری و زندانی شدنبدون شک محکو

ما بدينوسيله نهادهای مدافع جنبش  جنبش کارگری است و  طرفداران همهکل طبقه کارگر ايران، مردم آزاديخواه و
برای به تالش جدی و مبارزه پيگير کارگری، اتحاديه ها و سازمانهای چپ و کارگری و افکار مترقی و آزاديخواه را 

  . مه سقز فرا می خوانيم ماه اول کارگریی و تبرئه محمود صالحی و فعالينآزاد
  
 محمود صالحی فعال سرشناس جنبش کارگری ايران را  مجدد دستگيری-

  !قاطعانه محکوم کنيم
  !استهمه ما مدافعان جنبش کارگری آزادی فوری محمود صالحی خواست  -
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