
 !ون هيچ قيد وشرطی رفع اتهام شوند بایستی بدفعالين کارگری

  

  

، فعالين کارگری سقز زیر صد به راهپيمایی مستقل  تاکنون  تنها به دليل ق1383از اول ماه مه سال 

 اجير از زندان و حمله به خانه های آنا ن گرفته تا اتهامات واهی و پوچ و. ترین فشارها قرا داه شده انددشدی

 . این فشارها همچنان ادامه دارد.زارت اطالعات جهت شکایت از محمود صالحی و همسرشمآمور وکردن 

شرکت واحد زیر تيغ بيدادگاههای رژیم قرار ين کارگری در کردستان و فعالين کارگری لهنوز تعدادی از فعا

 با سرکوب شدید  هرگونه حرکت مستقل کارگران در جهت احقاق حقوق خود. و منتظر دادگاه هستند.دارند

حق ایجاد تشکالت مورد نظر کارگران، حق آزادی تجمع  حتا . و بی رحمانه نيروهای انتظامی روبرو ميشود

و در یک کالم کارگران زیر یوق این رژیم سرمایه از . بخاطر عدم دریافت دستمزدها به خون کشيده می شود

  .ابتدایی ترین حقوق انسانی نيز محروم شده اند

، همچون گذشته با تمامی کارگرانحکوم کردن برخوردهای تاکنونی رژیم جمهوری اسالمی با ما ضمن م

 ضمن  .تالش خواهيم کردمنتسب به فعالين کارگری  اتهامات پوچ  نارسائيها و توان در جهت رفع تمامی این

م رساند و حمایت و صدای حق طلبانه آنها را بگوش این نهادها خواهيارتباط با نهادهای بين المللی کارگری 

از آنها خواهيم خواست تا در جهت . واسته های کارگران کسب خواهيم نمودهمبستگی آنان را نسبت به خ

 جالل حسينی که دادگاه  محمود صالحی  و تمامی فعالين کارگری به خصوصرفع اتهامات وارد شده به

 نفر از فعالين 19 و هم چنين محسن حکيمی و  مهرماه برگزارمی شود26 و 24تاریخ های مجدد آنها در 

  .، حداکثر تالش خود را بعمل آورندکارگری سندیکای شرکت واحد که در انتظار برگزاری دادگاه هستند

ضمن اعالم حمایت و همگامی با هرگونه عمل و فعالين اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران 

 خود را جهت ایجاد یک کارزار وسيع بر عليه این همه بيعدالتی  نسبت به حرکتی در این مورد، آمادگی کامل

سطح جهان درخواست می کنند که کشور و از همه نهادها و حاميان طبقه کارگر در کارگران اعالم داشته و 

جلوی حرکت ، اجازه ندهند رژیم جمهوری اسالمی با سرکوب و فشار و دادگاهبا اتحاد و همبستگی کامل 

  .ل کارگران موانعی بوجود آوردمستق

نثی  و برای خگر ایران محسوب کردهبقه کاررا محاکمه کل ط ن کارگریاین فعاالما محاکمه و محکوم کردن 

  . کردن این عمل رژیم حد اکثر تالش خود را بعمل می آوریم
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