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  خبازکارگران تجمع گزارشی از

 اعتراض به دستگيری محمود صالحیدر سقز
 

شش ون ماه هشتاد يفروردتم شه ستيب                                                                             وبالگ کارگران
 

   

  چند خبر و گزارش از اعتراض به دستگيری محمود صالحی در شهر سقز

  
 فروردين تعدادی از کارگران سنديکای خبازان سقز در ٢۵ بعد از ظهر روز شنبه ۵بنا به گزارش دريافتی، ساعت 

اعتراض به دستگيری محمود صالحی در محل اين سنديکا تجمع نموده در مورد چگونگی برخورد به اين حکم 

  .ظالمانه به تبادل نظر ميپردازند

 دقيقه بعداز ظهر روز دوشنبه در مقابل ۵:٣٠ تا ۵کارگران تصميم ميگيرند که در اعتراض به اين حکم ساعت 

دفتر شرکت تعاونی اين شهر که محمود صالحی مسئول آن است به نشانه همبستگی با ايشان و اعتراض به حکم 

  .نمايندبازداشتش تجمع کرده، سکوت اختيار 

. روز يکشنبه مسئولين اطالعات جمهوری اسالمی از اين تصميم و برگزاری تجمع در روز دوشنبه مطلع ميشوند

 ٨٣مسئولين اطالعات به محمد عبدی پور از فعالين کارگری و از همراهان محمود صالحی که در اول ماه مه 

ور در عبدی پ.  تجمع ياد شده را می نماينددستگير شده بود زنگ زده و از او درخواست خودداری از شرکت در

، مسئولين اطالعات "بله به اين تجمع می روم "اين تجمع شرکت خواهد کرد جواب ميدهد مقابل سوال آنها که آيا در

  .تهديد می کنند که حتما بازداشت ميشويد

از . دستانی فراخوانده ميشود فروردين جالل حسينی يکی ديگر از فعالين شناخته شده کارگری به دا٢٧روز دوشنبه 

او سوال ميشود آيا در تجمع امروز بعد از ظهر شرکت می کنيد، با توجه به اينکه حکم تعليقی داريد؟ ايشان در 

مسئولين دادستانی از جالل درخواست . جواب ميگويد در محل کار خود حاضر ميشوم اما در تجمع شرکت نمی کنم

د او در جواب ميگويد که عبدی محل کارش محمد عبدی پور را به نزد آنها بفرستميکنند که بعد از بازگشت خود به 

  .کار بکشد نميتواند دست از۴است و تا ساعت کار سرپور

در دادستانی از ايشان سوال ميکنند آيا در .  به آنجا ميرود۴بنا به درخواست دادستانی سقز محمد عبدی پور ساعت 

دادستان در همانجا حکم بازداشت .  امروز شرکت ميکنيد؟ عبدی پور جواب ميدهد بله شرکت می کنم۵تجمع ساعت 

 بعد از ظهر دهها تن از کارگران در ۵ساعت . نامبرده را صادر ميکند و ميگويد شما تا پايان تجمع بازداشت هستيد

. ن در جلو شرکت تعاونی تجمع ميکننداعالم همبستگی با محمود صالحی و در مخالفت با حکم زندانی کردن ايشا

 تعداد زيادی نيروهای رژيم در چهار راه، جلو گاراژ، ميدان شهدا و محل تجمع کارگران ۵لحظاتی قبل از ساعت 

  مستقر ميشوند که در ميان آنها چهار خواهر زينب با دستبند نيز حضور داشتند که به منظور دستگيری زنان در اين 

  



  .ه می شدتجمع از آنها استفاد

يکی از فرماندهان نيروهای انتظامی و اطالعاتی به ميان کارگران رفته و از کارگران سوال ميکند نماينده شما 

  ميباشد و اجازه بيروندر محل کارش  محمود در زندان است، جالل :  ميگويد  بابايی سروان فردی به اسم . کيست؟

در اين لحظه سامرند . زداشت است و اين عده نماينده ندارند آمدن ندارد، محمد عبدی پور نيز نزد دادستانی در با

بعد . صالحی فرزند محمود صالحی اعتراض ميکند سرهنگ مذبور بالفاصله دستور بازداشت ايشان را صادر ميکند

 نفر از آنها را ٢٠از دستگيری سامرند صالحی ماموران جمهوری اسالمی به تجمع کارگران يورش برده و بيش از 

  .شت ميکنندبازدا

وارد محل کار جالل حسينی شده و ميگويد که قصد " عال کرمی"شايان ذکر است که يکی از مزدوران محلی به اسم 

کشتن شما را دارم و به ضرب و شتم جالل ميپردازد به طوری که فک جالل دچار صدمه جدی شده و در وضعيت 

  .جسمی بدی به سر می برد

 زور به تجمع کارگران معترض پايان داده و دستگير شدگان را به زندان منتقل طبق آخرين خبر مزدوران رژيم به

  .کرده اند

 
 

 
 

 وبالگ کارگران

٢٨/١/١٣٨۶  


