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 !ی به محمود صالحیاميپ

  !دي بدهاني اعتصاب غذا را پامي کنی متقاضا
ماه هشتاد و شش اسفند م تشهبيست                                                                       امضاء مشترک

  
  

 دادگستری سنندج احضار و ۴ اسفند، محمود صالحی را از زندان به بازپرسی شعبه ٢٧مطلع شديم که روز دوشنبه 

اين در . رده اندبرای او به جرم ارتباط با خارج از زندان و انتشار پيامهای حمايت آميز، قرار بازداشت موقت صادر ک

بازداشت يکساله او پايان می يابد و خانواده و ) يعنی چند روز ديگر  ( ٨٧حالی است که چهارم فروردين سال 

 . دوستدارانش در انتظار آزادی وی از زندان خواهند بود

شهای حاکمان به محض صدور اين قرار بازداشت غير قانونی و ابالغ او به محمود، او در اعتراض به آن و همه تال

  . زد جهت در زندان نگاه داشتنش اعالم می کند که تا آزادی از زندان دست به اعتصاب غذای خشک خواهد

  !مردم آزاديخواه! کارگران
  

رژيم جمهوری اسالمی، محمود صالحی را علی رغم تمام اعتراضات داخلی و بين المللی، و شدت وخامت وضعيت 

اما اين ستم خللی در . ای برگزاری روز جهانی کارگر به مدت يکسال به بند کشيدجسمانی اش تنها به جرم تالش بر

عزم و اراده او در مبارزه عليه نابرابری ايجاد نکرد و همچنان محکم و استوار بر تداوم مبارزه در دفاع از منافع 

  . کارگران ايستادگی کرد

من محکوم کردن اين حکم غيرقانونی، خواهان آزادی بی قيد و شرط و ما شماری از کارگران هم سرنوشت او، ض

  .فوری محمود صالحی از زندان هستيم

را خطری برای سالمتی ايشان ارزيابی می کنند،  ه تمام پزشکان معالج، اعتصاب غذاشرايطی کدر عين حال ودر

که آرزوی همه ماست به اعتصاب غذای صميمانه از محمود صالحی ميخواهيم که برای حفظ سالمتی و نجات جانش 

  . اعالم شده پايان دهد
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