
  نروژ-انجمن همبستگی با کارگران ايران 

 
 

 
کنفدراسيون سراسری اتحاديه های کارگری در شهر اسلو جمهوری اسالمی را به سبب 

!محاکمات فعالين کارگری محمود صالحی و جالل حسينی محکوم کرد   
 

حاکمه دوباره محمود صالحی و در ادامه کمپين دفاع از حقوق فعالين کارگری ايران و در محکوميت جمهوری اسالمی جهت م
که از سوی رژيم جمهوری اسالمی به اين فعالين کارگری منتصب گرديده » تهديد عليه امنيت کشور« جالل حسينی اينبار به بهانه 

است، ال او شهر اسلو جمهوری اسالمی را به سبب به محاکمه کشاندن اين کارگران و اذيت و ازار فعالين کارگری توسط  پليس و 
. لباس شخصيهای رژيم اسالمی محکوم  کرده است  

 
اعالم همبستگی با  کارگران ايران و خواستها  و مبارزات آنان  در سطح بين المللی  و به اشکال  متفاوت مکمل مبارزات کارگران 

. ردايران برای کسب حقوق عادالنه خويش ،  می تواند رژيم ضد کارگر جمهوری اسالمی را  به عقب نشينی وادا  
 

بوجود آوردن تغيير مثبت در شرايط سياسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه  ايران به نفع توده های  کارگر و زحمتکش ايران، تنها  با 
. در صحنه  بودن طبقه کارگر ايران بصورت متحد  و متشکل ميسر خواهد  بود  

 
 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران

  نروژ–انجمن همبستگی با کارگران  ايران 
٢٠٠۶   اکتبر١٣  

 
:متن نامه ال او که به انگليسی است بدين صورت است   

 
LO in Oslo 
International standing committee 
12.10.06 
 
To The embassy of Iran 
Oslo 
 
 
We condemn the sentencing of two independent trade union activists from the city of Saqez in Iran’s Kurdistan 
Province, 18 months after they were initially arrested during a May Day rally. Such sentences on false accusation 
violate of trade union rights.  
 
We also condemn the suppression of worker activists in their daily work by the police and civil-clothed agents. 
 
We gratify that the ICFTU on behalf of its 145 million workers, have reported the sentences to the ILO 
Committee on Freedom of Association. 
 
Together with the international trade union movement we call for political and social security for worker 
activists. 
Solidarity with Iranian workers! 
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