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  جهت اطالع
دفاع از "، کميته ای به نام جهت اطالع رسانی دقيق و شفاف در مورد وضعيت محمود صالحی: با خبر شديم که

  . و فعالين کارگری سازمان داده شده استزير نظر شورای همکاری تشکل ها" محمود صالحی 

جهت دريافت هرگونه خبر موثق در مورد وضعيت محمود لذا . در همين رابطه سايت اينترنتی نيز دائر گرديده است

 .صالحی و اقداماتی که در اين زمينه صورت می گيرد، به سايت زير مراجعه نمائيد

  

http://kdmahmodsalehi.blogfa.com  

  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

٢٠٠٧-٤-١٦  

  کارگران ومردم آزادی خواه ؛
 

ما جمعی از کارگران و فعالين کارگری ضمن محکوم کردن دستگيری  محمود صالحی فعال کارگری ويکی از 

زادی بی قيد وشرط وی بوده وبه همين مناسبت ايجاد کميته ای به نام کميته آ ران خواستاررهبران جنبش کارگری اي

دفاع از محمود صالحی را در دستور کار خود قرا داده که از امروز مورخه بيست و هفتم فروردين هشتاد و شش  

،   کارگری ودانشجويانفعا ليت علنی خود را از طريق اين وبالگ اغاز ميکند واز کليه کارگران و فعالين 

معلمان،پرستاران،نويسندگان ،شاعران،روزنامه نگاران و کليه انسانهای عدالت خواه و برابری طلب می خواهيم  که 

با اعتراض و تجمعات خواهان آزادی محمود صالحی و الغای کليه احکام صادره برای فعالين کارگری و ديگر 

 .فعالين در بند باشيم 

  

 :ع از محمود صالحی عبارتند ازاعضای کميته دفا
  
شجاع  -۶ شيث امانی -۵حسن زارعی -۵ مجيد حميدی -۴ برهان سعيدی-٣ بهزاد سهرابی -٢ نه به زنصراللهی -١

   افشين فرهادی-١١ فرهادزند کريمی  -١٠ جال ل شريعتی -٩ سارا گله داری -٨ عبدهللا خيرابادی -٧ابراهيمی 

  اسماعيل کاظمی-١٧ خا لد سواری -١۶اسد کريمی  -١۵ بهزاد گويلی -١۴ اميد زارعی -١٣ حسين قادری -١٢ 

 



 هومن -٢٣ آمانج خالصی -٢٢ فردين نگهدار -٢١ محمد نعمتی -٢٠ شمس الدين مرادی -١٩ابراهيم  وکيلی    -١٨ 

  شريف ساعد پناه-٢٨ منصور محمدی -٢٧ وفا قادری -٢۶ نجيبه صالح زاده -٢۵ صديق کريمی -٢۴  سيفی

 جمال -٣۴ محمد عبدی پور -٣٣ احسن وزيری -٣٢ حسن مفاخری -٣١ عمر مينايی -٣٠گله داری   سهيال-٢٩ 

 ی کيومرث اويس-٣۵ احمدی

 

  تجمع کارگران خباز شهر سقز در اعتراض

  مورد هجوم پليس قرار گرفت  به دستگيری محمود صالحی
  

خباز تجمع کردن که مورد حمله  طبق آخبار رسيده امروز کارگران خباز در شهر سقز در مقابل فروشگاه کارگران

 گاز اشک اور زخمی و تعداد باتوم واز کارگران بر اثر ضربات   تعدادی وحشيانه نيروهای امنيتی قرار گرفت که

ه اداره عبدی پور را بمحمد ۴ ساعت  بود که از٢٧/٠١/٨۶ بعد ازظهرمورخه ۵دستگيرشدند ساعت تجمع  نفر١۵

  .تکميلی بعدا به اطالع خواهد رسيداخبار   . وی در بازداشت بود۵اطالعت برده و تا ساعت 

  

 


