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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  ! در خطر استیارگر فعال سرشناس کیجان محمود صالح
  

   م آذرماه هشتاد و ششهفت بيست                                                                مشترک         
 

    

: خطاب به  
سازمانهای بين المللی مدافع حقوق کارگران -  

عفو بين الملل امنستی انترناسيونال و -  

  بدون مرز و وکالیسازمان پزشکان -

!با درودهای دوستانه  

ی تظاهرات اول در جريان برگزار محمود صالحی فعال سرشناس جنبش کارگری و نماينده کارگران خباز شهر سقز

هم اکنون در زندان مرکزی ه و قطعی شد ٢٠٠٧نهايتا در سال حکم زندانی شدن وی و   دستگير٢٠٠۴ مه سال ماه

 از ناراحتی محمود صالحی در حالی در زندان اسير شده است که. کند سنندج دوران محکوميت را سپری میشهر

يکی از کليه های وی بکلی از کار افتاده و .  روزبروز وخيمتر شده است وضعيت جسمانی ویشديد کليه رنج برده

. تنها کليه باقيمانده او احتياج به دياليز و مداوای اساسی توسط پزشکان متخصص دارد  

 بطوريکه  باال رفتهاوخيمتر شده و فشار خون وی مرتببسيار   صالحیدر روزهای اخير وضعيت جسمانی محمود

. چند بار به حالت اغما و بيهوشی درآمده استروزهای اخيردر  و   قرار گرفته را تحت تاثيری مغزی ايشانرگها  

 منتقل شده و سنندجشهر  محمود صالحی در حالت بيهوشی مطلق به بيمارستان توحيد در ٢٠٠٧ دسامبر ١١روز 

 تخصصی بيماران کليوی شويم که در شهر سنندج امکانات جهت اطالع متذکر می.  بستری شده استاکنون در آنجا

  ايشانوجود نداشته و در آن بيمارستان تنها با دارو های آرامبخش  جهت تسکين وآرام کردن درد ناشی از بيماری  

.دهند را مورد مداوا قرار می  

در داخل " قاسم رحمانی" رژيم بنام عاتیته از جانب يکی از مامورين اطالمحمود صالحی همچنين در هفته گذش

 تعدادی ايشان در حمايت از هم اکنون. انت و بدرفتاری قرار گرفته استمستقما به مرگ تهديد شده و مورد اهزندان 

. از زندانيان دست به اعتصاب غذا زده اند  

!سازمانهای کارگری، نهادهای آزاديخواه و بشردوست  
 

المی مستقيما در مقابل تندرستی و مرگ تدريجی ايشان جان محمود صالحی در خطر است و رژيم جمهوری اس

برای آزادی محمود صالحی و معالجه وی نزد پزشکان متخصص ضروری است که در سطح گسترده . مسئول است

 به عنوان نمايندگان کميته ها و نهادهای همبستگی با جنبش ما. رژيم جمهوری اسالمی را تحت فشار قرار دهيم

 تقاضا داريم که که برای نجات جان محمود  و حقوق بشرما سازمانهای بين المللی کارگری از شـکارگری ايران

صالحی به طور عاجل اقدام کرده و برای معالجه فوری و آزادی اين فعال کارگری رژيم جمهوری اسالمی را تحت 
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جهت اسالمی بخواهيد که درخواست عاجل ما در اين زمينه اينست که شما به طور رسمی از جمهوری . فشار بگذاريد

ان اين هستيم  معالجه فوری ايشان را آزاد کند تا توسط پزشکان متخصص مورد مداوا قرار گيرد همچنين خواهانجام

نزديک با  شود تا از فرستاده  به ايران  الحی نهادهای بين المللی جهت معاينه محمود ص جانبپزشکی از  تيم  که يک  

.شنا شده و رژيم را در جهت مداوای وی تحت فشار بگذارندوضعيت جسمانی اين فعال کارگری آ  

 
٢٠٠٧\١٢\١٧  

 اسامی انجمنها و نهادهای همبستگی کارگری در خارج کشور

  استراليا-کميته همبستگی با کارگران ايران 

  تورنتو کانادا-کميته حمايت از کارگران ايران 

نروژ-انجمن همبستگی با کارگران ايران   

  سوئيس-ن پيشرو تبعيدی جمعی از کارگرا

  فرانسه-کميته همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران 

  کلن-کانون همبستگی با کارگران ايران 

  فرانکفورت و حومه-کانون همبستگی با کارگران ايران 

  هانوفر-کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران 

  هامبورگ-کميته همبستگی با کارگران در ايران 

  استکهلم-مبستگی کارگران ايران و سوئد کميته ه

. برلين- جنبش کارگری گروه همبستگی با  

 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

)سوئد (  گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ايران   

  


