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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١٧ نومبر ١٠
  

   زندانيان سياسی و اجتماعی،ۀمحمود صالحی و ھم
 ! بايد آزاد گردندً فورا

  

. ن سرشناس جنبش کارگری ايران بازداشت گرديدمحمود صالحی از فعاال سال جاری، ]عقرب[روز شنبه ششم آبان ماه

 اول دادگاه انقالب سنندج در ۀبازداشت محمود صالحی جلو درب بيمارستان در شرايطی صورت پذيرفت که شعب

کشور » معارض«ھای  سال حبس به اتھام عضويت در تشکل ٩ ، وی را به١٣٩٤ ]سنبله[شھريورماه ٢۵ روز

سال و نيم حبس تعزيری محکوم نموده بود، که اين حکم پس از   نيم و به اتھام تبليغ عليه نظام به يکسال و ٧ به

 .زيری تحت درمان تبديل شده استسال حبس تع اعتراض محمود صالحی در دادگاه تجديدنظر استان کردستان به يک

 دوبار بايستی دياليز شود، ۀھايش، ھفت ليهدليل از دست دادن ک محبوس نمودن محمود صالحی در شرايطی است که وی به

 . قلبی و عروقی، ھمواره بايد تحت نظر پزشک باشدۀدليل مشکالت عديد چنين به ھم

  
تر و شديدتر از گذشته و به عناوين مختلف، سياست قتل  ھای حکومت اسالمی، علنی يه و مديريت زندانئ قضاۀ قوًاخيرا

چون رضا شھابی، سھيل عربی، ارژنگ  اکنون بسياری از زندانيان سياسی ھم. تزندانيان سياسی را در پيش گرفته اس

 رئيسی،  پور، زينب حالليان، مجيد اسدی، محمد صابر ملک عليرضا گلی مصطفی سليمی،داوودی، علی نظری، 

 و عبدهللا کرمالچعب، رضا اکوانيان، رامين حسين سھراب بھرامی، کاوان محموديان، صديقه وسمقی، قاسم عبدهللا

ھا اعتصاب  ت سر گذاشتن ھفتهشپس از پ، ...غالمرضا خسروی و، ی، آتنا دائمیئپناھی، محمد علی طاھری، گلرخ ايرا

ھای  برند و نياز عاجل به مراقبت سر می غذا و يا زير فشارھای شديد جسمی و روحی، در شرايطی بسيار بدی به

اق فرو، ھر گونه ات ھا ھستند از اين ی حکومت اسالمی، مانع درمان و آزادی آنئولين قضاؤاما مس. ارندپزشکی د
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ً ھا مستقيما وليتؤ مسۀھای مختلف و مخوف آن اتفاق بيفتد، ھم  زنداندرناگواری برای ھر کدام از زندانيان سياسی 

  !متوجه سران حکومت اسالمی است

 زندانيان سياسی و ۀھای چپ، برای آزادی فوری محمود صالحی و ھم ب و سازمانخواه و احزا ما نيروھای آزادی

 حکومت جھل و جنايت، اعدام و ترور ۀخان  در مقابل سفارت١۴ از ساعت ٢٠١٧مبر  نو١٢ شنبه روز يکاجتماعی، 

  .کنيم تجمع میم، لاسالمی در استکھ

  

  داری اسالمی ايران سرنگون باد حکومت سرمايه

  ، زندانی سياسی آزاد بايد گرددکارگر زندانی

  ھای سياسی برچيده بايد گردد زندان

  زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

  کمپين دفاع از مبارزات کارگری در ايران

 

 


