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!!!مين کی را محکوم می محمود صالحهي بر علیپرونده ساز  
 

١٣٨٧دی م هنشنبه دو                                                                                     کمکی برای هماهنگۀتيکم  

    
بعد از آزادی محمود صالحی که به نيروی مقاومت جانانه ی وی در زندان و تالش بی وقفه ی کارگران و فعالين 

الش کرده است به بهانه های واهی برای اين رهبر جنبش کارگری صورت گرفت، حاکميت سرمايه داری بارها ت

  .سرشناس جنبش کارگری پرونده سازی کرده تا مردم محروم منطقه و فعالين کارگری را از ديدار وی محروم کند

اخيرًا در تالشی ديگر از اين دست، فردی به نام محمد رحيم پور را اجير کرده تا شکايتی را بر عليه محمود صالحی 

 دادگاه جزائی سقز به رياست قاضی پور آقا باال ١٠٢متأسفانه در پی شکايت فرد مذکور اين بار شعبه ی . دتنظيم کن

 تومان محکوم نمايد که مبلغ فوق توسط محمود ٤١٠٠٠٠محمود صالحی را به پرداخت جزای نقدی مجموعًا به 

  .پرداخت شده است

  !! کارگران و فعالين کارگری
شريف و زحمت کش در دامن اين جنبش پرورش يافته، از کوران مبارزات کارگری عبور محمود صالحی اين کارگر 

کرده و امروز در کسوت پيشرو کارگری در کنار هم طبقه ای هايش زندگی شرافت مندانه ای دارد، از آن جا که وی 

پرونده سازی هايی در هنگام آزادی، سه سال تعليقی زندان را در پرونده ی خود دارد، لذا در صورت تداوم چنين 

  .نهايت ممکن است اين فعال کارگری راهی زندان شود

ما اعضای کميته ی هماهنگی، هم صدا با ديگر زحمت کشان اين اقدامات توطئه ی گرانه ی عوامل سرمايه داری را 

 خود از محکوم کرده و از کليه ی کارگران و هم طبقه ای های شريف خويش می خواهيم تا با هوشياری و حمايت

زحمت       از نظر ما اين چهره ی مورد اعتماد مردم. محمود صالحی توطئه ی عوامل سرمايه داری را خنثی کنند

کش به خاطر سال ها مبارزات خويش چنين تاوانی را پس می دهد، ما به عامران و عامالن اين توطئه ها اعالم می 

   .شتاری تنها نخواهيم گذکنيم، محمود صالحی را در مبارزه بر عليه سرمايه دا
 

یکميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگر  
٨/١٠/١٣٨٧  
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