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  محمود صالحى بازداشت و صدور حکم براى

  يکى از رهبران جنبش کارگر در ايران و کردستان

.در آستانه اول ماه مه روز جهانى کارگر را محکوم مى آنيم   

 
شش ود ن ماه هشتافرورديچهارم  بيست                                                     راديوصدای زنان به زبان کردی

 
   

خصوصيات   ازج اعتراض کارگران و مردم شهر سقز،بروز و اواين حکم و شيوه ابالغ آن به خاطرترس ازصدور

.ايه داری در ايران در مقابل حقوق حقه مردم استزبونانه سرم  

اول ماه مه محروم روزای ترين حقوق خود يعنی تعطيلی درپايه مقايسه با سايرکشورهای جهان ازکارگران ايران در

.را ندارند... روزجهانی زن و راهپيمايی وبرگزاری روزهای تاريخی چون روزکارگروهستند وحق تشکل مستقل و  

اکثريتشان واغلب کارگران درمعرض اخراج قراردارند امری عادی است وه تعويق افتادن حقوق کارگران درايران ب

.زير خط فقر زندگی می کنند  

و بازنشستگی ندارند و زنان زنان ايران در مقابل کار بدون مزد در خانه و مزرعه، هيچ بيمه % ٨٠در شرايطی که 

ده های کودکان خانوا. مردان کارگر برخوردارندرو شرايط بمراتب بدترو ناامن تری ازدستمزد کمتو شاغل ازکارگر

جوانان حتی با تحصيالت دانشگاهی بيکارند، اکثر. شوندرکردن و ترک تحصيل ميبه کا سن پايين مجبورکارگری از

  معلمان، دانشجويان، نويسندگاننوع اعتراض زنان،اد با گلوله جواب می گيرد، به هراعتراضات کارگران خاتون آب

 بخشی از سياست سرکوبگرانه  فعالين جنبش زنان دستگيری .  و دستگيری پاسخ داده می شود با سرکوب........ و 

.رژيم جمهوری اسالمی ايران است  

ضمن : ما از همه انسانهای آزاده و انقالبی، سازمانها و تشکلهای کارگری، سياسی و اجتماعی در جهان می خواهيم

کارگری، جنبش زنان،معلمان  جنبش  ساير فعالين  محکوميتهای  همچنين حکوم کردن بازداشت محمود صالحی و م

. دی محمود صالحی هستيمبا فشار آوردن به جمهوری اسالمی ايران خواهان لغو همه اين احکام و آزا دستگير شده 

.اين درخواست خود هستيم ساير اقشار جامعه ازحمايت جنبش زنان، جنبش دانشجويان، معلمان وهمچنين درانتظار  

    

 پرتوان تر باد همبستگی مبارزات کارگران، زنان و دانشجويان

)راديوصدای زنان به زبان کردی(  ژنان راديو ده نگی  

٢٠٠٧ آپريل ١٢لم هکاست  
 


