
 پرونده سازی برای دستگیرشدگان اول ماه مه را محکوم می کنیم
 

 کارگران و مردم شریف و آزادیخواه
   از طـرف    3/3/1385در تـاریخ    .  دستگیر شدگان اول ماه مه همچنـان ادامـه دارد          پرونده سازی برای  

 سـقز احضـاریه ای بـرای محمـود صـالحی از دسـتگیر              دوم دادگاه عمومی و انقالب       بازپرس شعبۀ 
 و همسرش نجیبه صالح زاده رسید و از آنان خواسـته شـد کـه در تـاریخ                   1383شدگان اول ماه مه     

در جریان این دادگاه بازپرس شعبه دوم با توجـه          .  در دادسرای انقالب سقز حاضر شوند      3/4/1385
ر مبنی بر توهین محمود صالحی و نجیبه صالح زاده به او د           ) عال کرمی   ( به شکایت علی آریا منش      

)  اردیبهشـت    11( جریان برخورد پلیس با کارگران در مراسم روز جهـانی کـارگر در اول مـاه مـه                   
دادگـاه پـس از   . ایشان را به اتهام توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه محاکمـه کـرد        1385

گاه بعدی بـه     داد  در  تا  آزاد کرد  استماع دفاع محمود صالحی و نجیبه صالح زاده آنان را با قرار وثیقه            
آوری است که علی آریا منش همان شخصی اسـت کـه   الزم به یاد .  حاضر شوند  1385/ 11/7تاریخ  

 در سقز به منزل محمود صـالحی هجـوم بـرده و             1383در جریان دستگیری کارگران در اول ماه مه         
 . بودهمسر وی نجیبه صالح زاده را مورد ضرب و شتم قرار داده

بی تردید برگزاری روز جهانی کارگر و ایجاد تشکل های مستقل کارگری حق مسلم کارگران است                
و هیچ کارگری نباید به دلیل پی گیری حقوق خود یا به بهانه های واهی مورد تعقیب ، بـازجویی و      

  .اذیت و آزار قرار گیرد یا زندانی شود
 محکوم کردن چنین برخوردهایی با کارگران،      ضمن    دفاع از حقوق دستگیر شدگان اول ماه مه        کمیتۀ

خواهان پایان دادن هر چه سریعتر به این پرونده سازی های پوچ و بی اساس علیه کارگرانی اسـت                   
 . نمی خواهندانسانییزی جز یک زندگی آزاد و کنند و چ که بر حقوق مسلم خود پافشاری می

 
  دفاع از حقوق دستگیر شدگان اول ماه مهکمیتۀ
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