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 وضعيت جسمانی از ترين خبر تازه
  زاده ايی با نجيبه صالح  محمود صالحی در مصاحبه

    
هم مرداد ماه هشتاد و ششهفد                                                                   محمود صالحیکميته دفاع از          

 

  
طلع شديم که محمود صالحی دوباره در شرايط  وخيم جسمانی به سر ميبرد و هم اکنون در داخل زندان اخيرا م

  .ورديمآ گرفتيم و مصاحبه زير را به عمل زاده تماس در اين رابطه با نجيبه صالح. بستری است

  
لحی داشتيد وضعيت زاده شما در مالقاتی که با همسرتان محمود صا  خانم صالح-کميته دفاع از محمود صالحی

  جسمانی ايشان از چه قرار است؟

وضعيت جسمی محمود عليرغم ضعف شديد از لحاظ .  به مالقاتی محمود رفتم٨٦ مرداد ماه ٨من روز دوشنبه 

 مرداد طی تماسی تلفنی با ١٦اما امروز . جسمانی، نسبت به دفعه قبل که به حالت اغما فرو رفته بود کمی بهتر بود

.  درجه رسيده است١٩فشار خونش به باالی .  ديم که متاسفانه دوباره در وضعيت وخيمی به سر ميبردمحمود مطلع ش

  .محمود به سختی ميتوانست حرف بزند و تا اين ساعت در داخل زندان بستری است

  
  اند؟  در داخل زندان چه اقداماتی را در اين رابطه به عمل آورده-کميته دفاع از محمود صالحی

   
ايی را انجام داده است او بارها متذکر   که در داخل زندان کار ميکند در واقع پزشکيار است و اقدامات اوليهپزشکی

شده که بايد محمود به بيمارستان انتقال داده شود و پزشک متخصص بايد وی را معالجه کند اما هيچ اقدامی در اين 

دادستان شهر سنندج با .  بيرون از زندن مداوا شودمحمود بايد. ما به شدت نگرانيم. خصوص صورت نگرفته است

    .مرخصی محمود موافقت نميکند

  
 مرداد فراخوانی جهانی از طرف کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری ١٨ در -کميته دفاع از محمود صالحی

) ITUC ( و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل)ITF(مللی در حمايت از محمود ، دو اتحاديه بزرگ بين ال

با توجه به اينکه محمود صالحی در حال حاظر در وضعيت وخيم . صالحی و منصور اسانلو صادر شده  است

  جسمانی به سر ميبرد، شما در اين خصوص چه پيامی داريد؟

  
اما . جمهوری اسالمی  ميخواهد که رهبران و فعالين کارگری را از پای در آورد و به سکوت وادارشان کند

خوشبختانه فعالين و رهبران کارگری تالش دارند که نظم سرمايه را زير و رو کنند و آگاهتر و شجاعتر از آنند که 

 شرکت ميکنند آرزو دارم که با ما همدردی من ضمن آرزوی موفقيت برای کسانی که در اين کمپين. سکوت کنند
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.  همدردی و همکاری آنها با ما، همدردی با طبقه کارگر و همه انسانهای آزاديخواه و انسان دوست است. کنند

دستشان را به گرمی ميفشارم اميدوارم به دنبال اين کمپين هر چه زودتر منصور اسانلو و محمود صالحی آزاد شوند و 

ما بايد خواهان  لغو احکام صادره عليه کارگران دستگير شده اول ماه مه سنندج . طبقه کارگر برگردندبه دامان گرم 

  .نيز باشيم

من ضمن تشکر از  گای رايدر و ديويد کاکرافت، به خاطر اين اقدام انسانی و به جا، از آنها ميخواهم که به اعضای 

داران را  ئی که حضور دارند، فراخوان دهند که وسايل سرمايهها و هر جا های خود در کارگاهها، کارخانه اتحاديه

دست از کار بکشند و به زندانی کردن . حداقل برای يک روز هم شده به اعتراض به اين ناعدالتی حمل و نقل نکنند

گران تقاضای من از همه کار. رهبران کارگری در ايران و احکام ناعادالنه عليه ديگر فعالين کارگری اعتراض کنند

  . و انسانهای شريف و آزاديخواه در داخل ايران اين است  که به هر شيوه ممکن از اين فراخوان استقبال شود

  

  یمحمود صالحکميته دفاع از

  ١٣٨۶ مرداد ١۶
  

  
  


