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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  یالحص نجات جان محمود ی برای هفته اکيتحصن   فراخوان
  هفتماه هشتاد وفروردين م هن                                                                 ی دفاع از جان محمود صالحتهيکم

 
 

انسان هایمدافعين جنبش کارگری،   

!ها و رسانه های خبری  احزاب، سازمان،هآزاد  
ی جنبش  صالحی فعال شناخته شده محمود . ستخطر ا در صالحی  جان محمود 

 ماهنگیهکميته سخنگوی وسقز شهرخبازاننماينده اتحاديه صنف ، کارگری ايران

ن در زندان ، همچنا دوران محکوميتشمامات  به رغم ،رگریاتشکل ک برای ايجاد 

.مانده استجمهوری اسالمی گرفتار  

از محمود صالحی  اينکه  رژيم، به بهانه  اطالعاتی  نيروهای  و  دستگاه قضايی

، از آزادی او ممانعت  احساس همدردی کرده است ايران سياسی- فعالين جنبش های اجتماعینسبت به درون زندان 

 اعتصاب  دست به و برای دفاع از حق آزاديش ضد انسانی رژيمود صالحی در اعتراض به اين تصميممحم. کرده اند

زندان دچار  و کليه ديگرش نيز تحت فشار و شکنجه های   او که تا کنون يک کليه اش را از دست داده.زده استغذا 

. ب غذا و ماندن در زندان با خطر مرگ روبروستصورت ادامه اعتصاعارضه شده است، در  

:اعالم کرده استاعتراض به عدم آزادی اودر وکيل محمود صالحی ،محمد شريف  

."شود  قلمداد میتصميمعاملين اين  ورژيمبه پای دستگاه قضايی   آنوضعيتی که برای ايشان پيش بيايد، مسئوليتهر"  

!مدافعين جنبش کارگری ه،انسان های آزاد  
انسان های وهای مترقی و نير جهانيان،مقاومتش به گوشرساندن صدای اعتراض وود صالحی وهمراهی با محمدرما 

مطالبات به حق جنبش کارگری و هاخواستحمايت ازو  دفاع ضمنما. گرفته ايم  غذااعتصاببه تحصن وه، تصميم آزاد

 مدافعين و  نيروهای مترقی  همهما  .می نماييم محکوم شديدا را  مهوری اسالمی ايران، جنايات رژيم ضد کارگری ج

زندان فرا می از او شرطآزادی بی قيد وحق زندگی ودفاع ازدرمحمود صالحی،  حمايت ازبه  کارگری ايران راجنبش

. خوانيم  
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