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دي گردی محمود صالحی خواهان آزادايتاني بری کارگری هاهيکنگره اتحاد  
 

   ششو  ماه هشتاددی هم د                                                                                            یگزارش مطبوعات
 
 

)به نقل از گزارش مطبوعاتی کنگره اتحاديه های کارگری بريتانيا(  
 

دسامبر خواستار ٢١به همراه سازمانهای حقوق بشر، درروزشنبه )  تی  يو سی( کنگره اتحاديه های کارگری بريتانيا 

تا کنون در ) ؟ (٢٠٠۴محمود صالحی از سال . قيق محمود صالحی نماينده کارگران خباز سقز شد آزادی و مداوای د

. زندان بسر می برد و دچار بيماری شديد کليه است   

) آی وی اف ( کنگره اتحاديه های کارگری بريتانيا، عفو بين الملل، ليبر ستارت، اتحاديه بين المللی کارگران غذايی 

خواهان اقدام فوری برای آزادی محمود صالحی هستند،  ) ای تی آف ( المللی کارگران حمل ونقل و فدراسيون بين 

در همين رابطه اتحاديه اروپا نيز نسبت به زندانی بودن و وضع سالمتی . زيرا که جان او او در خطر جدی قرار دارد

. صالحی ابراز نگرانی کرده است  

داليل واقعی وجود دارد که جان محمود صالحی در : " ن رابطه چنين می گويد برندان باربر دبير کل تی يو سی در اي

اصوال هيج فعال اتحاديه ايی نبايد به رنج و عذابی که به محمود صالحی و خانواده او روا شده است دچار .  خطراست

 به هيج وجه نبايد درزندان او. محمود صالحی به معالجه فوری نياز دارد وبايد به خانواده اش دسترسی پيدا کند. گردد

تی يو سی به همراه همه اعضای اتحاديه های کارگری درسراسر جهان ازدولت ايران ميخواهد که به اين .  بسر ببرد

."رفتارغير انسانی  پايان دهد    

ضای دولت ايران اخيرا ابراهيم مددی نايب رييس هييت مديره  سنديکای  کارگران شرکت واحد  و رضا دهقان از اع

اما چهار فعال اتحاديه ای ديگر . سنديکای کارگران نقاش  و تزيينات را  بخشا به دليل  فشارهای  بين المللی  آزاد کرد

 يعنی ابراهيم گوهری ازسنديکای کارگران شرکت واحد، محسن حکيمی، عليرضا اصغری  وحسين غالمی به تازگی 

.دستگير شده اند  

داوم فشارها ما می توانيم از محمود صالحی و ديگر فعالين اتحاديه ايی حمايت کنيم و به با ت: "  برنادن بربر می گويد 

اينکه که کارنامه شوک آور حقوق .  دولت ايران نشان دهيم که اعمال اين دولت توسط همه جهان تحت نظر قرار دارد

کار به فعالين اتحاديه ای در بند  نشان اين . بشر وحقوق اتحاديه ای درايران بايد  تحت نظر گرفته شود امرحياتی است

.بعالوه اين کار در نهايت به آزادی آنها کمک خواهد کرد. خواهد داد که آنها تنها نيستند  

درايران است که به خطر چنين فعاليتهای ان آزادی همه فعالين اتحاديه ای تی يو سی خواه: " برنادن درپايان می گويد

.زندانی شده اند  


