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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  جان محمود صالحی فعال سرشناس جنبش کارگری در خطر است

 !و رژيم سرکوبگر جمهور اسالمی مسئول مستقيم وضع وخيم جسمانی اوست

  
   م آذرماه هشتاد و شششش بيست                                                                            نراي استيحزب کمون…

 
    

در حالت بيهوشی مطلق به اينبار محمود صالحی برای بار دوم و )  آذر٢٠( دسامبر ١١صبح روز سه شنبه 

 بستری مزبور ن روز در بخش مغز و اعصاب بيمارستان عصر همي٣بيمارستان توحيد سنندج منتقل شده و ساعت 

 ساعت از جايش تکان داد و الزم است که ٧ تا ٦پزشکان بيمارستان تاکيد کرده اند که نبايد وی را به مدت  .شده است

اثر تغييرات فشار خون، رگهای مغز وی آسيب ديده طبق آزمايشات انجام شده، در .نمايد به پزشک متخصص مراجعه

  . او شده استهمين باعث بيهوش شدن مکرراو جلوگيری می کند ورسيدن خون کافی به مغزين آسيب ديدگی ازو ا

 محمود صالحی را از حق ،با زندانيانموازين بين المللی رفتارهمه رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی برخالف 

عدم رسيدگی پزشکی .  به تخت می بنددمداوای پزشکی محروم کرده و حتی در حال بستری شدن دست و پای وی را

 محمود اين گذشتهاز. داده است قرار تدريجیمرگمعرض خطرو را رو به وخامت شديد برده و دروضعيت جسمانی ا

  . مستقيما تهديد به مرگ شده است" قاسم رحمانی" رژيم به نام مزدوران  صالحی از جانب يکی از

ز ماموران زندان به يکی ا یانسانسنندج در اعتراض به برخورد غيررکزی شهر از زندانيان زندان م "نياحميد کوثر"

  نفر٢٢دسامبر تعداد ١٣ پنجشنبه روزبرد و میاعتصاب غذا به سراست که در روز٩زندانيان  و سايرمحمود صالحی

 .اند به اعتصاب غذا زدهدست " حميد کوثر نيا"های  از زندانيان زندان مرکزی شهر سنندج در حمايت از خواستهديگر 

ردن ديکتاتوری و زندانی کردن، ترور و از بين بردن فيزيکی رهبران و فعالين کارگری و مخالفين سياسی و حاکم ک

تنها حکومت اسالمی ايران نه . همان روز اول سياست مداوم اين رژيم ضد آزادی انسان بوده استاختناق سياسی از

همه آزاديهای سياسی و  حق تشکل مستقل، آزادی بيان وازه مردم ازاديخواه راهم کارگران، زنان، دانشجويان و

شکنجه پاسخ داده  و  را با خشونت پليسی، زندان، تروراجتماعی محروم کرده است بلکه هرگونه ندای اعتراضی آنها

  .است

 و آزاديخواه به حکومت ضد کارگری جمهوری اما مبارزات گسترده طبقه کارگر، حرکت شکوهمند دانشجويان چپ

ب و اسالمی نشان داده است که روند رو به رشد اعتراضات وسيع توده ای در ايران قابل برگشت نيست و موج سرکو

 . مرعوب نخواهد ساختنبشهای اجتماعی راجوآزاديخواه طبقه کارگردانشجويان چپ وزندانی کردن فعالين کارگری و

  
 !بين المللی کارگری و انساندوستواه، سازمانها و نهادهای مردم آزاديخ

  
مقابل تندرستی رژيم جمهوری اسالمی مستقيما در خطر است والحی فعال سرشناس جنبش کارگری درجان محمود ص
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برای آزادی محمود صالحی و معالجه وی نزد پزشکان متخصص ضروری . و مرگ تدريجی ايشان مسئول است

ما همه شـما طرفداران جنبش کارگری و . ترده رژيم جمهوری اسالمی را تحت فشار قرار دهيماست که در سطح گس

 برای نجات جان محمود صالحی، که همه  کهسازمانها و مجامع بين المللی کارگری و انساندوست را فرا می خوانيم

ر طريقی که ممکن است برای پايمال شده کارگران کرده است، به هود را وقف دفاع از حقوق عادالنه و زندگی خ

جان محمود .  رژيم جمهوری اسالمی را تحت فشار بگذاريددی بی قيد و شرط اين فعال کارگریمعالجه فوری و آزا

 اقدام عاجل و فوری همه ما يک مسئوليت  وصالحی در خطر است در در راه نجات او از اين مرگ تدريجی تالش

  .روری استانسانی و يک همبستگی مبارزاتی بسيار ض

  

  !محمود صالحی کارگر زندانی آزاد بايد گردد
  کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران

  ٢٠٠٧ دسامبر ١۵
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