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خود را در  عمرشش سال از بيش از به امروز ايران تا   یجنبش کارگر چهره شناخته شده  و  رهبری صالحمحمود

 وعواملش ی اسالمی که جمهوری کينه و نفرتیبرابرشش سال زندان در. برده است بسری اسالمیجمهور یزندانها

 از یو يک کارگران خباز سقز  ینديکا محمود از بنيانگزاران س! نيست بايد افزايش يابدی زيادید مدتنبه محمود دار

کارگران که از  يکی  بقولی .کشاند به خيابان  و به داخل شهر کوه را از  کارگریجهان که مراسم روز  است یکسان

جالل .  کنند خود دفاع از حق   چگونهگران ياد داد که  محمود به کار،رئيس دادگاه سقز گفت وحضورا به فرماندار 

حکم کارگران معترض به  کارگر از دهها  و وکيل  کارگران سقز، مدافع، نماينده   یسنديکا  از بنيانگزاران یحسين

 ی اصلیمجر. هست  کردستان بوده ویشهرهاسقز وديگر رژيم دراهاداره کار، دادگ پرداخت حقوق درعدماخراج و

.  کارگرانیتوده ارهبران محبوب و زحمتکش وازیاست، کارگر گذشته سقزیسالهادر کارگریجهانوز ریمراسمها

 ازاين جمع .  ايران یفعاالن وصاحب نظران جنبش کارگر ازیيک، مترجم، عضو کانون نويسندگان ویمحسن حکيم

. گير، زندان و بارها محاکمه شده اند کارگر دستی مراسم روز جهانی تا به امروز بخاطر تصميم به برگزار٨٣سال 

 یاين رهبران کارگردفاع از توقع اين کارگران بخاطریب  شريف وانسان دوست وی که من اطالع دارم وکالیتا جا

 به تهران بر گشته ینشدن جلسات دادگاه بدون هيچ اقدامبرگزارکه اکثرا به خاطر. رد اندکسفرتهران به سقزازبار١٧

   .به اين وکال درود فرستاد بايد .اند

 رعب و وحشت، تفرقه و چند ی کردن پروسه محاکمه کارگران سقز،  ايجاد جوی از طوالنی اسالمیمنظورجمهور

 حکمصدور  ی برا یزمينه ساز کشورشان و خارج از داخل و  مدافعان  کردن خسته  ،ميان کارگران در  یدسته گ

 مورد نظرش هدف به کارگرانفعان خارج کشورامدبعضی از مورد  در ی اسالمیجمهور.  کارگران بود محکوميت

 نه چندان دور، آن زمان که منافع ی مدافع اين کارگران که زمانیجمله افراد، احزاب و سازمانهااز.  استيافتدست 

. کردندی صادر می چند صفحه ای اطالعيه های کوچکترين خبری کرد برای افراد ايجاب می و فردیگروه  

.  ميکند سکوت اختيار کرده اندیط را اش یکه محاکمه ومحکوميت اين کارگران دارد آخرين مراحل قانونروزاما ام

 محمود یبراسال زندان حکم چهارصدور . یحکمکار است ونه صدور در ایمحاکمهنه  افتاده است وی نه اتفاقیگوئ

 هم نشده ی چند خطیدور يک اطالعيه خبر هر يک دو سال باعث صی ومحسن حکيمی جالل حسينی و برایصالح

مجموع هشت سال   باورشان شده است که در  اند شايدنکرده را محکوم   کارگران ينمحاکمه چند باره ا  یحت. است

؟ نيستی کارگر مدت زيادی مراسم روز جهانی بر پائیزندان برا  

تجربيات بايداين . دارد و  داشته  ههمرا به  کارگر  طبقه یبرا  ی تجربيات زياد  اين کارگران محاکمه  و یدستگير  

 



 محاکمه ،یدرس گرفتن از دستگير. گيرد قراریکارگر بخصوص فعاالن   کارگران و توجه مورد   یجد بصورت 

!  قرار گيردی تمام فعاالن کارگره مورد توجی سقز بايد بصورت جدیفعاالن کارگرومبارزات چند ساله کارگران و

. دفاع کنيددفعاالن خو کارگران از رهبران و. ر رهبران خود باشندتنها کارگران ميتوانند مدافعان پيگي  
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