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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ميابيدر را یمحمود صالح  
 

هفتماه هشتاد وفروردين م پنج                                                                مشترک  
 

  

زندان آزاد نشده است، درعوض   روز آزادی محمود صالحی از زندان بود ولی تا کنون از١٣٨٧ فروردين ٤روز 

و اراده آهنينی که از آگاهی او به خود رهائی طبقه اش  مقامات قضائی برای او که يکسال زندان را با جسمی بيمار

محمود به . نموده است، به بهانه های واهی قرار بازداشت موقت صادر می کند  طیناشی می شود را با سربلندی

بيماريها به  با توجه به بيماری حاد کليوی وديگر. از اين تصميم دست به اعتصاب غذای خشک می زند محض اطالع

مهوری اسالمی رژيم ضد انسانی ج .دليل در زندان بودن، اکنون سالمتی و جان محمود صالحی در خطر آنی است

   .فيزيکی اين فعال از جان گذشته جنبش کارگری است ايران با تمامی امکانات و دسيسه ها در صدد نابودی

اقدام جنايتکارانه رژيم را خنثی  در لحظه کنونی احتياج به يک اقدام عاجل و فوری است تا از اينطريق قادر شويم اين

   .کرده تا محمود صالحی از زندان رهايی يابد

نهاد ها ی بين المللی کارگری،  ما بعنوان بخشی از فعالين جنبش کارگری از تمامی فعالين کارگری در ايران، افراد،

های اجتماعی همچون زنان، دانشجويان ، معلمان،  نهادهای سياسی ايرانی و بين المللی بخصوص فعالين جنبش

سمانی محمود صالحی، يک اقدام عملی مشترکی را در بسيار حساس و وخيم ج با توجه به وضعيت... نويسندگان و 

و شرط از  تا بتوان اينک که حکم يکساله زندان او به پايان رسيده است، بدون قيد. خود قرار دهيم فوریکارردستو

   .زندان آزاد و مورد معالجه فوری قرار گيرد

خارج کشور، احزاب و سازمانهای  ن کارگری درفعاليدستورا توجه به اوضاع از همين اآلن دراقداماتی که می توان ب

که خواهان رهائی محمود و ديگر فعالين زندانی هستند قرار  کارگری و کليه انسانهای برابری طلب وتمامی انسانهايی

   :ندرگي

 نه های جمهوری اسالمی و نيز خا مقابل سفارتسه شنبه در روزهمآئی سراسری ازاهرات و گرد تظ-

  محمود  شرط  و بدون قيد محوری آزادی فوری وشعار هادهای وابسته به اين رژيم بان و مراکزديگر  

   صالحی    

   نخست وزيری و پارلمان کشورهای محل اقامت  تظاهرات و متينگ در مقابل-

 و درخواست مخابره و ...بی بی سی و اشپيگل و  مثال  اروپا  تماس و رفتن به خبرگزاريهای مهم در-

   لحیا صخبردهی ازوضعيت محمود   
ان می باشد را در فعاليتی که در حد توانش فعالين درهر شهر و کشور با توجه به امکانات و شرايط منطقه ای خود هر

مقابل اين نظام و درمحکمتربايد مسممتر، مستمرتر و. قب راندارتجاعی را به ع داده تا بتوان اين رژيمقرارکاردستور
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  . دستورکارگذاشتود صالحی ايستادگی کرد و فعاليتهای وسيعتری را درضد انسانی برای آزادی محم دستگاه

  .است و بايد جوابگو باشد در پايان اعالم می کنيم که مسئول سالمتی و جان محمود صالحی رژيم اسالمی سرمايه

  !ستشتا آزادی محمود صالحی از پا نخواهيم ن

  

  زنده باد محمود صالحی
   مهوری اسالمینابود باد رژيم انسان ستيز ج

  ١٣٨٧ن ي فرورد٤

 
 
   kargar_labour@yahoo.com                                              استراليا-کميته همبستگی با کارگران ايران .١

    تورنتو کانادا-کميته حمايت از کارگران ايران .٢

    نروژ-ايران  کميته حمايت ازکارگران.٣

   Kargar1357@hotmail.com                                               سوئيس -جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی .٤

   sstiran@yahoo.fr                                                      فرانسه -ی سوسياليستی با کارگران ايران همبستگ.٥

   info_kargari@yahoo.de                                                        کلن-همبستگی با کارگران ايران کانون .٦

   kanoonhf_2007@yahoo.de                               فرانکفورت و حومه-کارگران ايران  کانون همبستگی با.٧

    هانوفر-جنبش کارگری ايران  کانون همبستگی با.٨

   komitehamburg@yahoo.de                                        هامبورگ-ی با کارگران در ايران کميته همبستگ.٩

   isask@comhem.se                                                             کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد .١٠

   berlin_kargari@gmx.de                                                   برلين - گروه همبستگی با جنبش کارگری.١١

   www.etehadbinalmelali.com                                   اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران.١٢

        kanounhambastegi@gmail.com                      )سوئد (  گوتنبرگ -ون همبستگی با کارگران ايران کان.١٣

   ankjch@yahoo.co.uk                                                                انجمن کارگری جمال چراغ ويسی .١٤

 


