
 محمود صالحى و جالل حسينى عليه جمهورى اسالمى احکام ضد کارگرى
  !لغو بايد گرديد فعالين سرشناس جنبش کارگرى

  
 فعالين سرشناس جنبش کارگرى را به  از محمود صالحى و جالل حسينى اين باررژيم ضد کارگرى جمهورى اسالمى

. به زندان محکوم کرد 1383 در شهر سقز در سال اتهام تشکيل شورای هماهنگی برای برگزاری مراسم اول ماه مه 
 برابر با 2006 نوامبر11 در تاريخ  سقزستانطبق احکام صادره از جانب شعبه اول دادگاه تفتيش عقايد رژيم در شهر

برهان در همين رابطه  . سال زندان محکوم شده اند2 سال و جالل حسينى به 4 محمود صالحى به ، 1385 آبان 20
  . نشده استاعالم هنوز  نيز سال زندان محکوم شده و حکم قطعى محسن حکيمى2 به ى غياببال بطورقديوارگر 

  
 بر اساس موازين و 1383 در سال تالش کارگران سقز و اين فعالين کارگرى براى برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه

محروم کردن به زيرپا گذاشتن و  قادر  رژيم جمهورى اسالمىکهکارگران صورت گرفته است  المللىحقوق بين 
  . نخواهد شد از حقوق جهانى شانکارگران

ز جمله در احقوق ابتدائى کارگران ايران رژيم سرکوبگر  بايد بعنوان است که رژيم جمهورى اسالمىاين در واقع 
  . محاکمه قرار گيردتحت ،اول ماه مه  آزادى بيان و برگزارى، اعتصاب،تشکلزمينه 

  
  ! کارگرى چپ وو نهادهاى سازمانها !همردم آزاديخوا

  
 و گيرد کل طبقه کارگر صورت میاندناسارت کشبه  با هدف ،دن اين رهبران و فعالين کارگرىدادگاهى و زندانى کر

المللى دفاع از آزادى و حقوق انسانى اين فعالين کارگرى و مبارزه براى برسميت شناخته شدن حقوق دمکراتيک و بين
احکام ضد کارگرى جمهورى اسالمى عليه اين فعالين کارگرى .  مسئوليت و امر مشترک همه ما استکارگران ايران

الزم است از جانب جنبش کارگرى و نهادها و سازمانهاى مدافع آن محکوم شده  و صداى اعتراض و مبارزه آنها به 
  .گوش جهانيان برسد

  
ورى  در داخل ايران نقش تعيين کننده در عقب راندن جمهه متحدانه و قدرت همبستگی کارگران  است که مبارزمسلم

 اما در عين حال الزم است تاکيد ،دارد کام ارتجاعىلغو اين اح به رعايت حقوق کارگرى و  کردنشاسالمى و وادار
از جانب فعالين کارگرى و نهادهاى که در چند سال اخير گى بين المللى و مجموعه تالشهايى شود که حمايت و همبست

انات چپ در خارج کشور براى شناساندن جنبش کارگرى ايران و جلب همبستگى و حمايت اتحاديه همبستگى و جري
غير قابل انکاری در جهت تحت فشار قرار دادن رژيم تاثيرات  ،ت گرفتهاى کارگرى و نهادهاى بين المللى صور

ه هاى مساعدترى را براى پيشبرد کمپين ها و زمين گذاشته  بجای پيشرفتهاى جنبش کارگرى ايرانجمهوری اسالمی و
   .و حرکات مشترک ايجاد کرده است

  
 براى راه اندازى  تالش مشترک، لغو اين احکام ضد کارگرىو براى عقب راندن رژيم جمهورى اسالمىاينبار نيز 

 و ش کارگرى کارگرى و مدافعين جنب همبستگىاى همه نهاده بدينوسيلهما ضرورى است و  امرىحرکتى همه جانبه
انده و از اتحاديه هاى  اين احکام ارتجاعى فراخولغو براى  و مشترکرا به تالش کارساز نيروهاى چپ و کمونيست

 ضمن محکوم کردن اين تقاضا داريم که  مترقى و آزاديخواه بين المللى احزاب و جريانات چپ و نهادهاى،کارگرى
  و آزادى بدون قيد و شرط اين فعالين کارگرى صادرهاحکاملغو يم جمهورى اسالمى را براى  رژ،احکام ضد انسانى

  . شديدا تحت فشار قرار دهند
  

 !زنده باد همبستگى بين المللى کارگران
  کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران
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