
  فعالين سرشناس جنبش کارگرى حسينىمحمود صالحى و جاللمحاکمه مجدد 
  ! محکوم کنيم قاطعانهرا  جمهورى اسالمى رژیم بيدادگاهتوسط ایران

  
 و مجدداسقز  ١٣٨٣گان اول ماه مه ندسازمانده جنبش کارگرى و از سرشناس فعال ،محمود صالحى

 ماه مهر٢٦در تاریخ " دام عليه امنيت کشوراجتماع و تبانيى براى اق"واهى " جرم"بار به این
اتهامات .  بيدادگاه شهرستان سقز مورد محاکمه قرار گرفتتوسط ٢٠٠٦ اکتبر ١٦ برابر ١٣٨٥

 محمد شریف وکيل مدافع محمود صالحى کامال رد شده و خواستار مطرح شده در دادگاه توسط آقاى
  .تبرئه او گردید

زماندهندگان اول ماه مه  از سا یکى دیگرشده کارگرى ایران و فعالين شناخته ،جالل حسينىهمچنين 
 همانند محمود صالحى ٢٠٠٦ اکتبر ١٨ برابر ١٣٨٥ مهرماه ٢٨ امروز چهارشنبه  سقز نيز١٣٨٣
 از  طرح شده در دادگاهاتهامات . در بيدادگاه سقز محاکمه شداساس بى همان اتهاماتمبناىو بر 

وى  آزادى کاملخواهان رفع اتهام و فع جالل حسينى رد شده و جانب خانم مهشيد محدود وکيل مدا
  .شد

 در مورد برگزارى اول ماه مه به هاآن از حق طبيعى ،وکالى مدافع جالل حسينى و محمود صالحى
  .  و آزادى واقعى آنها شدند کارگران دفاع کرده و خواستار رفع اتهامالمللىعنوان حقوق بين

  
  ! مردم آزادیخواه!مانهاى کارگرىساز!  مردان کارگرزنان و

 در ،محسن حکيمى. دادگاهى جمهورى اسالمى هستندیمحمود صالحى و جالل حسينى منتظر احکام ب
 سال زندان ٢ در غياب خود به ،برهان دیوارگر.  به دادگاه احضار شده است٢٠٠٦ نوامبر ١تاریخ 

فعالين کارگرى سندیکاى شرکت واحد هنوز بسته نشده  پرونده دادگاهى تعدادى از ،محکوم شده است
  ...است و 

 دفاع از آزادى و حقوق انسانى این فعالين کارگرى و مبارزه براى برسميت شناخته شدن حقوق
صداى اعتراض و مبارزه . المللى کارگران در ایران مسئوليت مشترک همه ما است بيندمکراتيک و

   . باید به گوش جهانيان برسانيم،ه سهم خود ب از مایک کارگران ایران را هر
 قاطعانه محکوم  بایدهاى تفتيش عقاید رژیم جمهورى اسالمى رادادگاه محاکمه این فعالين کارگرى در

المللى با کارگران ایران و فعالين  بين رژیم جمهورى اسالمى و همبستگى عليهیکمپين اعتراض  و.کرد
  .باشيمها  آزادى بدون قيد و شرط آنخواهانو تر کنيم ده گسترهر چه بيشتررهبران آن را  و

 و  برگزارى اول ماه مه و اجتماعات کارگرى، اعتصاب، کارگرىتشکل مستقلحق آزادی 
  ! استطلبهای حق و دیگر جنبش حق مسلم همه کارگران ایرانآزادی بيان

  
  !زنده باد همبستگى جهانى کارگران
  ! ایرانسرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی

  !زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری
  

  کميته خارج کشور حزب کمونيست ایران
 ٢٠٠٦ اکتبر ١٨

 
________________________________________________________________________ 
Abroad Committee of Communist party of Iran 
Box٢٥ ١٠٧ ,٧٠٤٤٥ Stockholm-Sweden 
www.cpiran.org    E-mail: kkh@cpiran.org 


