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یصالح  محمودی معالجات پزشکنهي هزی جمع آوریفراخوان عاجل برا  
 

 هفتماه هشتاد وفروردين م بيست                                                                            مشترک  
  

  
 آزاديخواهان، مدافعين حقوق کارگری 

و همه ايشان ما آزادی ايشان را به خانواده . زندان آزاد شدمخاطره با سرافرازی ازيک دوران ُپرمحمود صالحی پس از

ج می برد رنشديدآ از بيماری کليه داشته باشيم که ايشان خاطر اما الزم است ب. فعالين جنبش کارگری تبريک می گوئيم

کش زندان زجروی را در اری جمهوری اسالمی قصد داشت رژيم سرمايه د. جدی استخطرسالمتی اش درو زندگی و

  مقاماتبدليل اينکه مقابله کرده و ديگری نيز د متعد کليوی با بيماريهای  بيماری  زندان به جز محمود صالحی در. کند

 جسمانی در نظر از  بعمل آورده اند، محمود ممانعت مناسب   پزشکی به امکانات  وی  دسترسی  اسالمی از جمهوری

 قطعآ که. نياز دارد ر نظر متخصصين مربوطه زي فوری  و  به معالجات  پزشکی که موقعيت بسيار وخيمی قرار دارد

واضح است که  است  جهی تو قابل  بيش  هزينه های کم وومستلزم تهيه منابع مالی دسترسی به چنين امکانات پزشکی 

. نيستند ایهزينه و خانواده اش قادر به تامين چنين  وی  

.و يک همسر بايد سالم و تندرست درميان خانواده اش بسر بردمحمود صالحی به عنوان يک پدر   

چه بيشتری ايران بايد با انرژی هررهبران کارگری درز يک فعال کارگری، به عنوان يکی امحمود صالحی به عنوان

.به آغوش هم طبقه ای هايش بازگردد  

. ميان نهادهای حقوق بشر بين المللی و همچنين اتحاديه های جهانی مبدل شده استوی  امروزه به چهره ای شاخص در

.  وی به ميان اجتماع ضروری استبازگشت قدرتمندانه  

رهبران کارگری مبارزه شده است، تامين هزينه  آزادی وی و ساير فعاالن وجهان برایسراسرهمانگونه که تا بحال در

.همين مبارزه استاکنون که آزاد شده نيزدر تداوم معالجات وی   

 بر به مقابله جهانی کارگر طبقه  ، بلکه با نيافتاده است با محمود صالحی در فقط   بداند که رژيم جمهوری اسالمی بايد

. استخواسته  

 ضمن شادباش آزادی محمود به خانواده جهانکارگران ايران درسراسرمبستگی باگانه ه١۴نهادهای  ها، کانونها وکميته

 را فرا می خوانند که  کارگریمدافعان جنبش وکليه آزاديخواهان و فعالين، محترم ايشان و تمامی فعالين جنبش کارگری

.کنند نه معالجات محمود صالحی جمع آوریبرای تامين هزين مبلغ ممکن رابيشتري وگيرندتوان دارند بکارآنچه درهرتا  

 

هشتوهفتم آوريل دوهزار  
 

  kargar_labour@yahoo.com   استراليا-ايران  کميته همبستگی با کارگران - ١
  کانادا تورنتو-ايران  کميته حمايت از کارگران - ٢
  نروژ-ايران  انون همبستگی با کارگرانک - ٣
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 Kargar1357@hotmail.com  سوئيس - تبعيدی جمعی از کارگران پيشرو - ٤
  فرانسه-با کارگران ايران  کميته همبستگی سوسياليستی - ٥
  de.yahoo@kargari_info  کلن-ايران  کانون همبستگی با کارگران - ٦
  de.yahoo@2007_kanoonhf  هحوم فرانکفورت و-ايران  کانون همبستگی با کارگران - ٧
  هانوفر-کارگری ايران  کانون همبستگی با جنبش- ٨ 
  de.yahoo@komitehamburg رگ هامبو-در ايران  کميته همبستگی با کارگران - ٩
   se.comhem@isask ايران و سوئد کميته همبستگی کارگران- ١٠
  de.gmx@kargari_berlin برلين -کارگری گروه همبستگی با جنبش - ١١
 www.etehadbinalmelali.com از کارگران در ايران اتحاد بين المللی در حمايت - ١٢
 kanounhambastegi@gmail.com )سوئد(گوتنبرگ -ران ايرانکانون همبستگی با کارگ - ١٣
   ankjch@yahoo.co.uk   انجمن کارگری جمال چراغ ويسی-١٤

   
 


