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                ميري بگی را جدی به مرگ محمود صالحديتهد

         
   م آذرماه هشتاد و ششدو بيست                                                                                           یعبانفرهاد ش

 
  

ری ايران و کردستان،  رهبر زندانی جنبش کارگ"کميته دفاع از محمود صالحی" بنا به متن اطالعيه ائی صادره از 

  به،توسط يکی از ماموران رژيم در زندان سنندج و مطابق اخباری تازه برای سومين بار ومين بار ايشان برای د

  . مرگ تهديد شده اند

دست اندرکاران يکی از  ،نيزمطابق همين اطالعيه در آخرين مورد انتقال محمود صالحی به بيمارستان توحيد سنندج 

  .  خطاب کرده است تزريقیآزمايشگاه در اين بيمارستان با رفتاری ناشايست محمود صالحی را معتاد

ين زندان نيست و بطور قطع آنها در جريان اين رفتارهای غير دور از چشم مسئولباين رفتارهای زشت البته که 

  . قرار دارند اين انسان واال ،انسانی با محمود صالحی

ما کارگران و فعالين جنبش کارگری، با توجه به نقش تاريخی محمود صالحی در تحوالت جنبش کارگری ايران و 

 بطور قطع آينده اين نقش را قضاوت خواهد کرد، تهديد ت و، و موقعيتی که در سطح بين المللی پيدا کرده اسکردستان

به مرگ محمود صالحی و توهين به او را جدی ارزيابی کرده و به عاملين و آمرين اين نوع رفتارها هشدار می دهيم 

شيوه برخورد با اين انسان جسور و از خود گذشته که همزمان با قضاوت شخصيت محمود صالحی در آينده، رفتار و 

  . قرار خواهد گرفتعدالتخانه جنبش کارگری نيز مورد قضاوت 

 خواهان محاکمه کسانی هستيم که يک زندانی سياسی حکم ،بنابراين ضمن جدی گرفتن تهديد به مرگ محمود صالحی

محل کارگری وحی را به رهبران اتحاديه های ال اين شکنجه ر ما اعمگ تهديد می کنند،گرفته را آشکارا به مر

ائه ادب به محمود صالحی  در عين حال اس.گزارش خواهيم کرد و خواهان واکنش آنها خواهيم شد" زندگی خود فورا

 مسئوليت حفظ جان محمود صالحی با کسانی است که او را .خطای بزرگی می دانيم که مستلزم عذرخواهی استرا 

 اگر مسئولين زندان در اعمال اين تهديد ها عليه جان محمود صالحی .لند زندان به بند کشيده انددر آنسوی ديوارهای ب

  . اين مامور را از زندان سنندج به محل ديگری منتقل کنند" نقش ندارند بايد و فورا

 را  تشکلهايشان و همه فعالين جنبش کارگری و مدافعان اين جنبش،با توجه به جدی بودن اين تهديداتو آخر اينکه، 

  .به واکنش در مقابل اين تهديدات، به هر شکلی که خود مناسب می دانند، فرا می خوانيم
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