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 در محکوميت اجرای حکم عليه

  کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه سنندج 
   
ماه هشتاد و شش اسفند   مچهار                                                                     ی دفاع از محمود صالحتهيکم

  
  
فارس کلکانی واهللا  حبيب١٣٨٦  بهمن ماه٢٩ روز دوشنبه صديق امجدی و١٣٨٦بهمن ٢٧ شنبهمات قضائی روزمقا

جهانی طبقه کارگر امسال را به دادگاه کشاندند و با زدن ده ضربه ت کنندگان مراسم اول ماه مه، روزشرکاز ،گويليان

اهللا کلکانی و فارس  حبيبصديق امجدی، . سانهای آزاده روا داشتند ان و همه آنها توهين بزرگی به طبقه کارگرشالق به

  . شالق محکوم شده بودندهستد که به همين خاطر به جريمه ونفری ١١ سه تن ازگويليان

بعنوان يک طبقه جهانی به ميدان آمده و ميآيد و ضمن مطرح کردن خواستهای ل ماه مه روزی است که طبقه کارگراو

استثمار خالی از ودنيائی برابر خواستار و جهان اعالم داشته  ی  نهنظم وارو و با استثمار  خويش را مبرم خود ضديت

برگزاری  و  واقعی اين روز سميت شناخته شدنغرب به اشکال مختلف عليه به رو در در شرق  بورژوازی . ميشود

 زندان و شکنجه و از که توانسته  کجا هردر استثمارگر اين طبقه . ان آمده استگوناگون به ميد  اشکال  آن به مراسم 

 .کوشيده استبه عقب نشينی شده به مسخ اين روزمقابل کارگران ناچاردراگرجسته و به روی کارگران سوداندازیتير

دادن حاکمه از طبقه  به  جهانی خود  و برای تحميل روز بورژوازی رفته   جنگ همه موارد به در البته کارگران نيز

  .سيار نهراسيده استقربانيهای ب

. جريان بوده استفرهنگی جامعه دره با توجه به ويژگيهای اقتصادی ومبارزاين کشمکش وکردستان نيزايران و دردر

در جريان کشاکشی اين چنينی است که به شالق و جريمه محکوم مراسم اول ماه مه سنندج، شرکت کننده درکارگران 

اند که  آنها به همان جرمی محکوم شده. راه کارگران مبارز پيش از خود در اين راه هستندآنها ادامه دهندگان . شده اند

 و  همرانشانو   فارس گويليان،اهللا کلکانی حبيبصديق امجدی، . اند محمود صالحی را به همان جرم به زندان انداخته

طبقه کارگر . اند محمود صالحی ضمن تالش خود در جهت برگزاری اول ماه مه از هويت جهانی طبقه خود دفاع کرده

  .و مردم آزاده به همين عنوان از اين کارگران و باقی محکوم شدگان اول ماه مه، دفاع ميکنند

رگر را جرم اعالم کنند اين کارگران و طبقه کااند شرکت در مراسم جهانی  مقامات قضائی در سنندج که جرات نکرده

بايد خيلی . اند تجمع غير قانونی محکوم کردهجرم بهم زدن نظم عمومی و شرکت درهمرانشان را، همچون محمود، به 

ساده به اين عوامل سرمايه يادآوری کرد که بهترين نظم برای کارگران و مردم آزاده در اول ماه مه راهپيمائی، اعالم 

سرمايه هستند که با حمله به اين مردم  آنها ياد آور گرديد که اين مزدوران  بايد به . و پايکوبی است شادی  خواستها و

ده ساله کارگران در سراسر جهان به بورژوازی  آزاده نظم را بهم ميريزند، روز جهانی کارگر به يمن مبارزات چند 

  .کسی ندارندزه ازخود نيازی به کسب اجاميل شده و آنها برای برگزاری روزتح

غير انسانی، کمپينی وعتيق، شنيع، تحقير آميزضمن محکوم کردن اين احکام عصر" یمحمود صالحکميته دفاع از"ما 
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را برای دفاع از حرمت و کرامت کارگران، همزمان با کمپين برای معالجه فوری، آزادی و دفاع از محمود صالحی 

های کارگری، نهادهای دفاع از حقوق بشر در سراسر دنيا  م آزاديخواه، اتحاديهآغاز ميکنيم  و از همه کارگران، مرد

داران و حاميانشان اينچنين به حرمت و  ميخواهيم که نسبت به اجرای اين احکام اعتراض کنند و نگذارند که  سرمايه

.کرامت کارگران تجاوز کنند  
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