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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

!!!نه مرگ قرار دارد در آستایمحمود صالح  
 

   ششو ماه هشتاد دی  نهم                                                                                               یکار همیشورا
 

  !!خواه رفقای کارگر و مردم آزادی
. گذرد ران میيداری ا هين سمبل مقاومت کارگری توسط نظام سرماي ماه از زندانی شدن محمود صالحی، ا٨ش از يب

های  جاد تشکليداشت روز جهانی کارگر و حق ا و به خاطر دفاع ازمطالبات کارگران، گرامید ايدان همان طور که می

. ر و زندانی شده است اما فشار زندان وخامت جسمانی محمود را صدچندان کرده استيآزاد و مستقل کارگری، دستگ

آن همواره تحت نظر پزشک امدها و دردهای ناشی از يوی و پيد کلي شدیيرون از زندان به خاطر نارساياو در ب

کنند،  جاد کرده و میي عامدانه بر سر مداوای او ایين قضايط زندان و موانعی که مسئولياما مح. متخصص قرار داشت

ن بار او را در ين زندان برای چندميکه مسئول یيتر کرده است تا جا مياتی محمود را لحظه به لحظه وخيت حيوضع

اکنون محمود . د سنندج بردنديمارستان توحيخون در حالت اغما قرار گرفته بود به بحالی که به واسطه نوسان فشار 

  . ه از مشکل قلبی که ازنتايج زندان است نيز رنج می بردي کلیيصالحی عالوه بر نارسا

 باال است که وارد  تا حدی  او شود، اوره  دفع نمی او رود، ادرار درجه باال می ٢۵  خونش گاه تاهمچنين فشار

  … ونش می شود وخ

  !!!تشکل های کارگری و کارگران ايران وجهان
  . ن روند فشار مدت چندانی دوام نخواهد آورديط جسمی محمود نشان می دهد که وی با ايشرا

اند که در جای خود  رفقای محمود در سراسر جهان تاکنون اقدامات مهمی در جهت معالجه و آزادی وی انجام داده

ن کارگری در يها و فعال ن فعال کارگری همه کارگران، تشکليط به شدت بحرانی ايا اکنون شرابسی ارزشمند است ام

حاکم  داری هيخواند تا از حد فعاليتهای تا کنونی فراتر رفته، بر وسعت فشارها بر نظام سرما می سراسر جهان را فرا

   .مي نجات دهم و جان محمود صالحی راييافزايآن ب   ان داخلی وجهانیيدر ايران و حام

  
  ن کارگریيها و فعال شورای همکاری تشکل

shorayehamkari@gmail.com  
  
  ته دفاع از محمود صالحیيکم

  )آوای کار(تی کارگران يانجمن فرهنگی حما
  های کارگری تهياتحاد کم

  های آزاد کارگری جاد تشکليری ايگيته پيکم
  جاد تشکل مستقل کارگریيته هماهنگی برای ايکم

  ن کارگریيعالجمعی از ف
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