
 

  
 

  !محمود صالحی را سریعا آزاد کنید

 
ایران ضمن محکوم کردن دستگیری مجدد محمود صالحی نگرانی شدید خود را نسبت به  -پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد• 

 ...سالمتی وی ابراز کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط او و سایر فعالین کارگری شده است 
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بنا به اخبار رسیده محمود صالحی دبیر سابق انجمن صنفی خبازان سقز و از فعالین سرشناس جنبش کارگری ایران 

مود صالحی در حضور همسرش نجیبه صالح مح. اکتبر برای چندمین باردستگیر و روانه زندان سقز شد ۹٨روز 

 .زاده در حالی با خشونت و بزور دستگیر شد که پس از انجام دیالیز کلیه از بیمارستان به منزل برمی گشت

 

به خاطر این فعالیت ها سالهای . محمود صالحی برای چندمین بار به جرم دفاع از حقوق کارگران دستگیر میشود

با این وجود . حی در زندان گذشته و سالمت جسمی ایشان به شدت صدمه دیده استزیادی از زندگی محمود صال

پرداختن چنین بهای سنگین برای . از و مبارزه برای حقوق کارگران ادامه میدهد محمود صالحی همچنان به دفاع

چند سال پیش که محمود صالحی دیداری با . دفاع از پایه ای ترین حقوق کارگری بسیار ظالمانه و وحشیانه است

شان که به جز دفاع او، داشت ما در جریان فعالیت های ای.مسئولین بین المللی سازمان سراسری کارگران سوئد، ال

دستگیری مجدد محمود صالحی با وجود وضعیت جسمانی بسیار . از ابتدایی ترین حقوق کارگری است قرار گرفتیم

 .نامساعد غیر قابل قبول است

 

ایران ضمن محکوم کردن دستگیری مجدد محمود صالحی نگرانی شدید خود را  -پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد

شان ابراز کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط ایشان و سایر فعالین اتحادیه ای از نسبت به سالمتی ای

 .جمله محمود بهشتی لنگرودی، رضا شهابی و اسماعیل عبدی می باشد

 

 :ما خواهان آنیم که

 !همه فعالین اتحادیه ای باید بدون قید و شرط آزاد شوند• 

 !یبایست لغو گرددکلیه احکام علیه فعالین اتحادیه ای م• 

 !ایران باید به مقاوله نامه های پایه ای سازمان جهانی کار احترام گذاشته و به آنها پایبند باشد• 

 !به رفتارهای وحشیانه علیه فعالین اتحادیه ای پایان داده شود• 
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