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!!!حکم عليه فعالين برگزاری اول مه  سنندج محکوم است  
 

     هم مرداد ماه هشتاد و ششدشانز                                                       انجمن کارگری جمال چراغ ويسی     
 

  با فريبکاری دستگير و زندانی گرديد٢٠٠٧ محمود صالحی، رهبر کارگری شجاع ايران، در اواخر فروردين وقتی

 الاقل در کردستان برگزار نشود، اما آنها کور ٢٠٠٧کاربدستان جمهوری اسالمی اميد داشتند روز جهانی کارگر 

فعالين کارگری، توده کارگران و مردم رزمنده مخصوصا در سنندج در دل شهر و در کشاکش با .  بودندخوانده

اين در شرايطی بود که شهر در يک حالت حکومت . ماموران مسلح حکومت مراسم اول ماه مه را برگزار کردند

لين کارگری و آزادگان شهر، گرچه صفوف مزدوران همه رنگ وسيع بود، ولی فعا. نظامی اعالم نشده بسر ميبرد

يکی از خواستهای . خواب و خيال ماموران جمهوری اسالمی را آشفتند و مطالبات خود را به جامعه اعالم کردند

  .اصلی کارگران لغو فوری حکم محمود و آزادی فوری او بود

 قوه قضائيه سرکوبگر رژيم .اند يازده تن از آن آزادگان اکنون خود به جرم برپائی روز جهانی کارگر محکوم شده

جهل و سرمايه اسالمی فارس گويليان، اقبال لطيفی، صديق صبحانی، خالد سواری، طيب مالئی، طيب چتانی، يداهللا 

 ١٠ روز حکم تعزيزی و ٩١مرادی، صديق امجدی، محی الدين رجبی، حبيب اهللا کلکانی و عباس اندرياری را به 

غو فوری حکم عليه آنها بايد به خواست آزادی فوری محمود صالحی و خواست ل. ضربه شالق محکوم کرده است

  . منصور اسانلو، رئيس سنديکای شرکت واحد، اضافه گردد

به مثابه مبارزان ضد سرمايه در ما . کليت جمهوری اسالمی، بعنوان يک رژيم سرمايه بايد به گور سپرده شود

تمام اقدامات سرکوبگرانه و ضد آزادی آن و از جمله احکام راستای مبارزه خود برای سرنگونی جمهوری اسالمی 

برگزاری روز جهانی کارگر يک حق اوليه کارگری و . عليه برگزار کنندگان اول ماه مه در سنندج را محکوم ميکنيم

ارگانهای رژيم در چنين مواقعی تنها بايد مسير . انسانی است و کسی نميتواند برگزاری مستقل آنرا ممنوع کند

عموم مردم اينرا ميخواهند و نظم برای آنها . آنها حقی بيش از اين ندارند. راهپيمائی و مکان تجمع را را محافظت کنند

  . در اين چآرچوب معنی دارد

اضافه کردن ده ضربه شالق به مجازات اين سرفرازان به شدت تحقيرآميز . در اينجا بايد به يک نکته مهم اشاره کرد

آنها که برای محاظت از طبقه . رد با قوانين عصر شترداری با کارگران و ساير مردم برخورد کندکسی حق ندا. است

اند بايد بدانند کارگران در برابر  دار عقب افتاده و توسری خورده ايران به قوانين عصر عتيق توسل جسته سرمايه

  .  وری اسالمی خواهند افزودچنين احکام تحقيرآميزی فقط بر شدت مبارزه خود عليه نظم سرمايه و جمه

ما از تمام تشکالت کارگری در ايران و سراسر جهان و همه انسانهای آزاده ميخواهيم به هر شکل ممکن عليه اين 

  .ردنداحکام تحقيرآميز بر خيزند و خواستار لغو فوری آنها گ

 انجمن کارگری جمال چراغ ويسی
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