
  ادامه اعالم حمايتها از فراخوان دفاع ازفعالين کارگری دستگير شده اول ماه مه سقز
     

  
  !اتحاديه ها و نهادهای کارگری

  !احزاب و سازمانهای چپ و آزاديخواه
  !امنستی انترناسيونال و سازمانهای طرفدار حقوق بشر

  
جمهوری اسالمی قرار مبارزات کارگران ايران در همه زمينه ها مورد سرکوب پليسی رژيم 

گرفته و تالش فعالين و رهبران جنبش کارگری ايران برای ايجاد تشکالت مستقل کارگری و 
فعاليت عليه امنيت "برگزاری مراسم و تجمعات کارگری از جانب ماموران رژيم به عنوان 

  . قلمداد شده و به زندان و شکنجه و تبعيد محکوم شده اند" کشور
المللی عليه سرکوب  بارزه جسورانه خود و حمايت و همبستگی بينکارگران ايران با م

پليسی و شرايط اختناق و ديکتاتوری مقاومت کرده و در موارد متعددی رژيم را وادار به 
  . عقب نشينی کرده اند

 در شهر سقز اقدام به برگزاری ٢٠٠٤محاکمه و دادگاهی کردن فعالين کارگری که در سال 
هم اکنون محمود صالحی و .  است ه مه کردند بار ديگر به جريان افتادهمراسم مستقل اول ما

جالل حسينی از دستگير شدگان اول ماه مه شهر سقز و فعالين جنبش کارگری ايران بار 
 به دادگاه ٢٠٠٦ اکتبر ١٨ و ١٦ برابر با ١٣٥٨- مهر ماه٢٦ و ٢٤ديگر در روزهای 

مورد بازخواست و " اليت عليه امنيت کشورفع"تفتيش عقايد رژيم جلب شده  و به اتهام 
 سال زندان محکوم شده و از ٢، برهان ديوارگر در غياب خود به محاکمه قرار خواهند گرفت

  .محسن حکيمی هنوز رفع اتهام نشده است
احکام و اتهامات صادره عليه اين فعالين کارگری برخالف همه حقوق و موازين برسميت 

اتحاديه ها و نهادهای ح بين المللی بوده و ما همه شما شناخته شده کارگران در سط
 را کارگری، احزاب و جريانات چپ و آزاديخواه و همه نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر

فرامی خوانيم که محاکمه اين فعالين کارگری و احکام ضد انسانی صادره عليه آنها را رسما 
ی اسالمی و دستگاه قضايی آن را جهت لغو محکوم کرده و از هر طريق ممکن رژيم جمهور

اين احکام و رعايت و برسميت شناختن حقوق دمکراتيک کارگران ايران از جمله در زمينه 
  .حق تشکل مستقل، آزادی اعتصاب و برگزاری تجمعات مستقل کارگری تحت فشار بگذاريد

حمايت و همبستگی بين المللی در دفاع از کارگران ايران تاکنون نيز تاثير مفيدی  به نفع 
جنبش کارگری ايران و بر عليه رژيم جمهوری اسالمی گذاشته و نمونه کارزار جهانی در 
پشتيبانی از کارگران شرکت واحد و فعالين کارگری اول ماه مه سقز خود نقش و ضرورت 

  .انی را مبرميت داده استتداوم اين حمايت جه
  
  

  !سازمانها و نهادهای مدافع جنبش کارگری! مردم آزاديخواه! کارگران



  
کارگران و مردم ستمديده ايران در چهارچوب رژيم ديکتاتوری جمهوری اسالمی ايران نه 
تنها از حق اعتصاب، آزادی بيان و حق تشکل مستقل کارگری برخوردار نيستند بلکه 

و ندای حق طلبانه آنها عليه اين نظام سرتاپا اختناق و استثمار به شيوه هرگونه اعتراض 
رژيم جمهوری اسالمی با محکوم کردن فعالين کارگری کل . وحشيانه ای سرکوب می شود

اين تعرض ضد کارگری رژيم الزم است از . طبقه کارگر ايران را به محاکمه کشانده است
  . ه و بشردوست قاطعانه محکوم شودطرف همه ما کارگران و افکار آزاديخوا

بگذار با نشان دادن همبستگی و حمايت بين المللی تالش و دسيسه های رژيم جمهوری 
اسالمی را در محکوم و زندانی کردن محمود صالحی، جالل حسينی و همه فعالين و رهبران 

  .جنبش کارگری ايران  به شکست بکشانيم
  

  !ی کارگرانزنده با اتحاد و همبستگى بين الملل
  
 
 

   کلن–کانون همبستگی با کارگران ايران 
  هامبورگ– ايران  درکميته همبستگی با کارگران

   هانوور–کانون همبستگی با کارگران ايران 
   برلن–گروه همبستگی با جنبش کارگری 
   استراليا-کميته همبستگی با کارگران ايران 
   نروژ–انجمن همبستگی با کارگران ايران 

) استراليا–ن دفاع از مطالبات مردم کردستان کانو(  Destei dakoki le 
daxwazyekani xelki kurdstan 

) کانادا–کارگران عراق  کميته همبستگی با( Komitey hawpshti le 
krykarani iraq 

  دانمارک-لمللی درحمايت از کارگران درايرانا  اتحاديه بين
کانادا - تورنتو-کميته دفاع از کارگران ايران  

که همبستگی با کارگران ايرانبش  
  کميته خارج  –حزب کمونيست ايران 

  اتحاد فدائيان کمونيست سازمان 
  حزب رنجبران ايران

  
 ٢٠٠٦اکتبر ١٥



  


