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 متن طومار اتحاديه سراسری و جمع آوری امضاء

  آزادی محمود صالحی و منصور اسالوبرای

 
مرداد ماه هشتاد و ششدوم  بيست                                                                           ...يه سراسریاتحاد   

  

و " روز بين المللی برای اقدام"ی با  بدنبال فراخوان اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار برای اعالم همبستگ

اعتراض به تداوم بازداشت محمود صالحی و منصور اسالو و لغو فوری احکام بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه در 

ريس، نساجی کردستان و برخی ديگر از کارگران در سنندج سنندج، کارگران کارخانه های نساجی شاهو، کارخانه پر

هان آزادی فوری و بی قيد و شرط محمود صالحی و منصور اسالو از زندان و لغو فوری با امضای طوماری خوا

  .  نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج شدند١١احکام صادر شده برای 

 

  : متن اين طومار و اسامی امضا کنندگان بشرح زير است

 
که از طرف کنفدراسيون اتحاديه " روز بين المللی برای اقدام"بستگی با ما امضا کنندگان اين بيانيه ضمن اعالم هم

های کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل اعالم شده است مصرانه خواهان آزادی فوری و بدون قيد و 

ت شده در دره بر عليه يازده نفر از کارگران بازداششرط محمود صالحی و منصور اسالو از زندان و لغو احکام صا

 .مراسم اول ماه مه سنندج هستيم

اسماعيل  -٧چيمن سليمی -۶صديق کريمی -۵حسن زارعی  -۴هادی زارعی-٣جبار خدا مرادی -٢علی يزدانی -١

يداله -١۴زاهد کريمی-١٣کاظم صالحی-١٢يداله ارغوانی-١١اسداله کريمی-١٠حسين قادری-٩محمد نعمتی-٨کاظمی

داود -٢٠محمد رئوف شاه کرمی-١٩محمد تيموری -١٨...هاشم -١٧ رحمانیمحمود-١۶يوسف بشيری-١۵سليمی

سيد علی -٢۶...کامبيز -٢۵جمشيد چرخکار -٢۴فرهاد اميری-٢٣علی امجدی-٢٢ابوبکر امجدی-٢١محمدی

-٣٣جبار کرمی-٣٢ناصر عزيزی-٣١خالد احمدی-٣٠امين ناصر آبادی-٢٩کمال کيانپور-٢٨وفا يونسيان-٢٧احمدی

- ٣٩صديق صبحانی-٣٨طيب چتانی-٣٧فارس گويليان-٣۶له مرادیيدا-٣۵منصور خداياری-٣۴اسعد حسين پناهی

شريفه -۴۵توفيق خدارحمی-۴۴روناک قادری -۴٣شنو قادری -۴٢صديق امجدی-۴١عباس اندرزی-۴٠طيب ماليی

حبيب اله -۵١فايق کسيخروی-۵٠پيمان عزيزی-۴٩پوريا عزيزی-۴٨نصرت مرادی-۴٧خديجه کيانی-۴۶نوشادی

محمد -۵٧ناصر عزيزی-۵۶اسماعيل کاظمی-۵۵عبداله شيروانی-۵۴دامرادیحسن خ-۵٣خالد سواری-۵٢کلکانی

-۶٣سيد جميل احمدی-۶٢ابراهيم فتحی-۶١نعمتی حسن-۶٠علی شريفی-۵٩جمال انصاری-۵٨علی حبيبی

حسن -۶٩علی سليمی-۶٨احمد محمودی-۶٧سيد عابد ابراهيمی-۶۶غياث علی پناه-۶۵امين احمدی-۶۴...فريدون
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رحيم -٧۵يداله حسين پناهی-٧۴صالح ره شناس-٧٣...حبيب اله -٧٢منصور محمدی-٧١میيداله قاسم کري-٧٠محمدی

رحيم صيد -٨١آکو گل محمدی-٨٠....حبيب اله-٧٩منصور زارعی-٧٨توفيق زارعی-٧٧صديق قربه ای-٧۶صلواتی

حسين -٨٧فرزاد حوری نژاد-٨۶محمد سويفی-٨۵صديق سيدی-٨۴صادق زارعی-٨٣باتر ظاهری-٨٢مرادی

-٩٣عباس بختياری-٩٢يوسف مجيديان-٩١باقر گل محمدی -٩٠ فردين شيری-٨٩حبيب اله مالزاده-٨٨قادری

محمد -٩٨عبداله خدامرادی-٩٧محمد امين کريمی-٩۶رحيمیمابراهي-٩۵حبيب اله قاسمی-٩۴اسماعيل زارعی

 اقبال حيدری-١٠۴محمد فاتحی-١٠٣سيد هادی احمدی-١٠٢زاهد مرادی-١٠١...بهمن -١٠٠سعيد عبدالهی-٩٩دينايان

  حسن زارعی-١٠٨هوشيار چتانی-١٠٧شريف ساعدپناه-١٠۶صديق محمدی-١٠۵

 ................. 

 دامضای اين طومار در سنندج ادامه دار

 

  

   اخراجیواتحاديه سراسری کارگران بيکار 
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