
 با نيروی همبستگی طبقاتی و مبارزه متحدانه
  می شود از زندان آزاد محمود صالحی نيز

  
 نيروهای امنيتی 1386 ماه آوريل 9 برابر با 1386 فروردين 20امروز دو شنبه   12ساعت 
 محمود صالحی از رهبران شناخته شده جنبش محل کاربا مراجعه به   جمهوری اسالمیرژيم

  .می برند به دادسرای شهر سقز کارگری ايران وی را 
  

 از ابالغ حکم دادگاه تجديد نظر استان مبنی بر يک سال حبس در دادسرای اين شهر بعد
 تحت  بازداشت و محمود صالحی را ،، نيروهای انتظامیتعزيری و سه سال حبس تعليقی

  .ند شهر سنندج انتقال می ده يکی از بازداشتگاههای رژيم درتدابير شديد امنيتی به

محمود صالحی در اعتراض به نحوه دستگيری و اجرای حکمش از امضای ابالغيه خودداری 
  . کرده است

تاکنون ايشان اعالم کرد که محمد شريف، وکيل مدافع متعاقب بازداشت محمود صالحی، آقای 
  ویهيچ تصميم قضايی در مورد پرونده صالحی با اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم به

  . الغ نشده استاب

  . جالل حسينی از ديگر فعالين کارگری نيز روز سه شنبه به دادسرای سقز احضار شده است

بازداشت و محکوميت محمود صالحی و احضار جالل حسينی از دستگير شدگان اول ماه مه 
، آنهم در آستانه برگزاری بسر می بردند که در انتظار حکم نهايی دادگاه تجديد نظر 1383
از فعاليت و سم  اول ماه مه  بيانگر اين واقعيت است که رژيم جمهوری اسالمی هراسناک مرا

جنب و جوش فعالين و پيشروان کارگری برای برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم اول ماه 
مه، می خواهد با ايجاد فضای رعب و وحشت مانع برگزاری گسترده مراسم اول ماه مه امسال 

  .شود

اما اگر جنبش کارگری کردستان با اتکا به از خود گذشتگی، فداکاری و کاردانی رهبرانی 
 سنت برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه را ... و همچون جمال چراغ ويسی و محمود صالحی

در زير حاکميت اختناق جمهوری اسالمی تثبيت کرده اند، بدون شک جنبش کارگری ايران 
  و بازداشت و زندانی کردن محمود صالحی نمی توانداوم می بخشداين سنت کارگری را تد

  .فعالين و پيشروان جنبش کارگری را از تداوم اين سنت باز دارد

 ده مراسم اول ماه مهگستر برگزاری در شرايطی که رژيم جمهوری اسالمی هراسناک از
محکوم می کند، را به زندان   ، محمود صالحی از چهره ها و رهبران جنبش کارگری امسال

ياری هم طبقه ضروری است که فعالين و پيشروان جنبش کارگری در بخش های مختلف به 
 و مبارزه برای آزادی محمود صالحی و لغو احکام دستگير شدگان اول ای های خود بشتابند

 را به بخشی از کمپين تبليغی و فعاليت های خود برای برگزاری مراسم اول ماه 1383ماه مه 
  .بديل کنندمه ت



 لغو احکام دستگير   ومحمود صالحی آزادی بی قيد و شرط تالش برایدر خارج کشور 
 و جلب حمايت و پشتيبانی نهادهای کارگری و ترقيخواه وظيفه همه 1383شدگان اول ماه مه 

با ايجاد صف همبستگی . نيروهايی است که تقويت جنبش کارگری ايران را امر خود می دانند
  . از زندان آزاد می شودمحمود صالحی نيزيروی مبارزه متحدانه طبقاتی ون

  کميته مرکزی حزب کمونيست ايران

  1386 فروردين 20

  2007 آوريل 9

  

 


