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  در هامبورگ با کارگران ايران) Die Linke(همبستگی حزب چپ 
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 اقدام به برگزاری اول ماه ٢٠٠۴اکنون يک دادگاه تجديد نظر بر عليه فعالين جنبش کارگری در ايران که در سال 

  .مه نموده بودند، جريان دارد

گ، از جانب حزب چپ در هامبور) WASG(زمان مسعودی عضو هيئت اجرائيه حزب کار و عدالت اجتماعی 

به " فعاليت عليه امنيت کشور"اتهام . ما بدين وسيله همبستگی خود را با اين کارگران اعالم ميداريم: "اعالم نمود

المللی در مورد کارگران بوده که ايران نيز موظف  خاطر برگزاری متيگ اول ماه مه در تقابل آشکار با قوانين بين

  ."به اجرای آن است

نماينده هامبورگ حزب چپ در پارلمان آلمان و سخنگوی روابط خارجی ) Normann paech(نرمن پش 

برگزاری متيگ اول ماه مه، حق اعتصاب، حق آزادی انديشه و : "فراکسيون چپ در تکميل سخنان فوق اعالم کرد

ری در ايران در محکوم کردن فعالين کارگ. المللی در مورد کارگران هستند ايجاد تشکل حقوق شناخته شدهء بين

  ."باشند تضاد با اين حقوق پايه ای بوده و از اين رو بی اعتبار می

  :های همبستگی با کارگران ايران اعالم ميدارد حزب چپ در هامبورگ هم صدا با کميته

حق برگزاری اول ماه مه، آزادی بيان، حق اعتصاب، حق ايجاد تشکلهای آزاد و مستقل کارگری به رسميت  -

بخشی (اند  ای ترين حقوق کارگران بوده که در سازمانهای کارگری و حقوق بشر قيد شده ها پايه اين. شناخته شوند

  .)اند از اين حقوق حتی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ذکر گرديده

 غير قانونی بوده و اقدامات ضد ٢٠٠۴تعقيب، دستگيری، اذيت و آزار و حبس کارگران سقز در اول ماه مه  -

 .کارگری هستند

 .ها لغو فوری کليه اتهامات و توقف دادگاه -

ها هم چنان به کار "دادگاه"المللی، چنان چه اين نوع  اقدامات شديدتر بر عليه جمهوری اسالمی ايران در سطح بين -

  . ادامه دهندخود

  هامبورگ
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