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 اي درسراسر دنی کارگریرونوشت به همه سازمانها

د و شرط آزاد شودي قید فورا و بيبا یمحمود صالح  
وششن ماه هشتاد يفرورد ک يستيب                                                                                     سايت شورا  

 
  
مسال به دادگاه برده شد و  با ترفند صحبت در باره مراسم اول ماه مه ای محمود صالح٢٠/١/١٣٨۶روز مورخه يد

 ی زندان مرکز٧ ابالغ نشده بود، بازداشت و بالفاصله به بند یده و قبال به وي که صادر گردیهمانجا بر اساس حکم

 . ديشهر سنندج  منتقل گرد

 آن به ی اجرایکنندگان حکم برا  صادریدستپاچگ نشانگریزيچهروه، قبل ازين شي با ای کردن محمود صالحیزندان

ن روز، تنگ تر ي مراسم ایکارگران جهت برگزارانه اول ماه مه امسال، فضا رابرآستتا در ق ممکن استيطرهر

  . ندينما

ونها کارگر يلين حقوق مي تریهير پا گذاشتن بدي به طبقه کارگر و زی دهن کجی محمود صالحیريمحاکمه و دستگ

 مراسم یما برگزار. م کردي در قبال آن سکوت نخواه مراسم اول ماه مه است و ما کارگرانیدر رابطه با برگزار

  . م رفتيشه به استقبال آن خواهيم و امسال با شکوه تر از همي دانیاول ماه مه را حق مسلم خود م

د و ي قی و بی فوری، خواهان آزادیه با محکوم کردن محاکمه و بازداشت محمود صالحيانين بيما امضا کنندگان ا

 محمود یري نسبت به دستگیکپارچه ايم تا بطور يخواهي می کارگریموم کارگران و تشکلهام و از عي هستیشرط و

  . زندي خود به دفاع بر خی، از حقوق انسانید و شرط وي قی و بی فوری اعتراض کرده و با خواست آزادیصالح

 تا در آستانه اول ماه مه از ميخواهيا مي در سراسر دنی کارگریه از همه سازمانهايانين بين ما امضا کنندگان ايهمچن

ت کرده و يران حماي آزادانه مراسم اول ماه مه در ای کارگران در برگزارین المللي بیت شناخته شده يحقوق برسم

  .  شوندی محمود صالحی خواهان آزادیکپارچه ايبطور 

  کاري و بی کارگران اخراجیه سراسريئت موسس اتحاديه
  ر کرمانشاه کارگران برق و فلزکایانجمن صنف

   شاهویکارگران نساج
   کردستانیکارگران نساج

   تهران و حومهی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیجمع
  سي از کارگران کارخانه پرریجمع
  ني آلومی از کارگران اخراجیجمع
   کرمانشاهیمي از کارگران پتروشیجمع

  هي از کارگران عسلویجمع
  ت شورايکارگران گرداننده سا

٢١/١/١٣٨۵  
  


