
 !احکام دستگیرشدگان اول ماه مه لغو شد 
 !مردم شریف و آزاده ! کارگران 

ی بر برائـت تمـام      دادگاه تجدیدنظر استان کردستان رأ    به اطالع شما می رسانیم که سرانجام شعبۀ هفتم          
محکومان اول ماه سقز داد و بدین سان احکام ناعادالنۀ زندان و تبعید که برای ما صادر شده بـود لغـو                      

 ده هـا تـن از    1383 اردیبهشـت    12 مصـادف بـا      2004خاطرنشان می کنیم که در اول ماه مـه           .یدگرد
کارگرانی که می خواستند مراسم روز جهانی کارگر را در شهر سقز برگزار کنند مورد یورش نیروهـای                  

یر پـس از     ز  تن از جمله ما امضاکنندگان     7از آن میان،    . انتظامی و امنیتی قرار گرفتند و بازداشت شدند       
 ماه احضارهای پیاپی، شعبۀ یکـم       18 و پس از     ن و اعتصاب غذا روانۀ دادگاه شدیم       روز زندا  12تحمل  

 سال زنـدان  5 تا 2 تن دیگر را به 5 تن قرار منع تعقیب صادر کرد و 2دادگاه انقالب اسالمی سقز برای     
 در احکـام فـوق، دادگـاه        اکنون و در پی درخواست ما برای تجدیـدنظر        .  سال تبعید محکوم نمود    3 و

 .تجدیدنظر همۀ محکومان را تبرئه کرده است
 !مردم آزادی خواه ! کارگران 

لغو احکام زندان و تبعید ما به درستی موج گسترده ای از شادی و سرور در میان فعاالن و تشکل هـای                      
، عـدالت طلبـی و               ی را پـیش از هـر چیـز مـدیون دادخـواهی            ایـن رأ  مـا   . کارگری برانگیخته اسـت   

 کارگری در ایران و سراسر      می دانیم و از صمیم قلب از تمامی فعاالن و تشکل های           آزادی خواهی شما    
به ویژه وظیفۀ خود می دانیم که از مردم شریف سقز، وکالی محترم آقـای               . جهان سپاسگزاری می کنیم   

دفاع از حقوق دستگیرشـدگان اول مـاه        محمد شریف و خانم ها مهشید محدود و منیژه محمدی، کمیتۀ            
مه، کانون نویسندگان ایران، کانون مدافعان حقوق بشر، فعاالن دانشجویی و جنبش زنان و سایر افـراد،                  
احزاب و نهادهای حق طلب و آزادی خواهی که لغو احکام ناعادالنۀ فوق را خواسـتار شـدند، تشـکر                    

. ر نشد مگر به همت و پیگیری همسران و فرزنـدان مـا             اما راه این دادخواهی و عدالت طلبی هموا        .کنیم
به راستی که قلـم از      . به آنان درود می فرستیم و استقامت، مبارزه جویی و همت بلندشان را می ستاییم              

 .بیان عظمتِ فداکاری و ازخودگذشتگیِ آنان عاجز است
د و انسانی و فـارغ از فقـر و   دست همۀ شما را به گرمی می فشاریم و در مبارزۀ برای برپایی دنیایی آزا    

 .ستم و استثمار خود را همچنان در کنار شما می دانیم
 پیروز باد اتحاد و همبستگی طبقۀ کارگر علیه نظام سرمایه داری
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