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  شهر سنندج گزارش مختصرى از تجمع امروز در جلوى دادگاه
 

هفتماه هشتاد وفروردين م پنج                                                                     زوي نانيموکر  
 

 
 کارگر در بند آقاى محمود صالحى   خانواده٨:٣٠ است، امروز ساعت   هم اکنون بدست ما رسيده طبق خبرى که

 اما   بوده  در جلوى دادگاه١٠آنها تا ساعت . اند  و خواهان آزادى محمود صالحى شده ه شهر سنندج رفت جلوى دادگاه

  . است  آنها نداده کسى جوابى به

 اين شهر  در جلوى دادگاه...  نفر از کارگران سنندج، آبادان، تهران، مريوان سقز و ٢٠٠، بيش از ١٠راس ساعت 

ماموران و پليس ضد شورش وسيعى در . اند ا نيز خواهان آزادى وى شده و آنه  محمود تجمع کرده  با خانواده همراه

   هر گونه هاى متينانه  شيوه اما تجمع کنندگان با توسل به.  کارگران بودند  تعرض عليه  و آماده  مستقر شده اطراف دادگاه

  . دهند  تحص خود ادامه  توانستند به  و بدينوسيله  را از آنها سلب کرده اى بهانه

 محمود صالحى او   اعضاى خانواده  کارگران متحصن قول دادند که  به  از جانب دادگاه  بود که لحظاتى از تجمع نگذشته

بعد از آن تجمع .  اما خبرى از مالقت نبود بدين منظور آنها جلوى زندان رفته. حضورا در زندان مالقت نمايند

. اند  و خواهان آزادى فورى محمود صالحى شده  نيروهاى امنيتى داده و اى را تحويل دادگاه کنندگان، طومار و بيانيه

از جانب .  نفر از تجمع کنندگان شدند٣   کارگران متحصن، خواهان مالقات با آنها بمحض دريافت طومار و بيانيه

 امروز   است که  آنها قول داده  به دادگاه.  رفتند کارگران متحص، همسر، برادر و خواهر محمود صالحى پيش دادگاه

  . محمود مى توانند او را حضورا مالقات نمايند  بعدظر خانواده٤ساعت 

را دستگير " بهروز سهرابى" اسم  قابل ذکر است، در جريان تحصن امروز، ماموران امنيتى يکى از تجمع کنندگان به

  .دند و کتک کارى او را آزاد کر  ساعت شکجه٢ و بعد از   مکان نامعلوم برده٣  و به

   محمود صالحى را آزاد نکنند، آنها با نيروى بيشترى به ، اگر تا چند ساعت آينده  اينکه  به کارگران متحص با اشاره

 .دندا تجمع خود پايان د  آنها به١ و راس ساعت  بدينوسيله.  خواهند داد تحصن خود ادامه
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