
  !کارگران، اتحاديه ها و نهادهای بين المللی کارگری
  !احزاب و سازمانهای چپ و آزاديخواه

  سازمانها و نهادهای طرفدار حقوق بشر
  

  !با سالم و درود فراوان
در نظام خفقان و ديکتاتوری جمهوری اسالمی ايران از حق اعتصاب، آزادی بيان و تشکل مستقل 

 بوسيله پليس و ماموران لباس شخصی به شدت سرکوب گریاعتراضات کار. کارگری خبری نيست
شده و فعالين کارگری به زندان و تبعيد محکوم شده و از هيچگونه امنيت سياسی و اجتماعی 

کارگران ايران مبارزه و اعتراض روزانه خود را جسورانه ادامه داده و در اين . برخوردار نيستند
  .ين المللی هستندراستا خواهان تداوم حمايت و همبستگی ب

 در شهر سقز اقدام به برگزاری 2004رژيم جمهوری اسالمی بار ديگر فعالين کارگری که در سال 
 فعالين  ازمحمود صالحی و جالل حسينی.  است، را به محاکمه کشاندهمراسم مستقل اول ماه مه کردند

 18 و 16ار ديگر در تاريخ  ب،جنبش کارگری ايران که در جريان اول ماه مه سقز دستگير شده بودند
برهان همچنين . بيدادگاه رژيم محاکمه خواهند شددر " فعاليت عليه امنيت کشور" اکتبر به اتهام 

 سال زندان محکوم شده و از محسن حکيمی نيز هنوز رفع اتهام نشده 2ديوارگر در غياب خود به 
  .است

الف همه حقوق و موازين ه آنها برخمحاکمه اين فعالين کارگری و احکام و اتهامات صادره علي
اتحاديه ها و نهادهای از همه شما  ما. است که در سطح جهان برسميت شناخته شده استکارگری 

 تقاضا داريم کارگری، احزاب و جريانات چپ و آزاديخواه و همه نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر
رژيم جمهوری اسالمی عليه آنها را رسما محکوم که محاکمه اين فعالين کارگری و احکام ضد انسانی 

کرده و از هر طريق ممکن رژيم جمهوری اسالمی را جهت لغو اين احکام و برسميت شناختن حقوق 
دمکراتيک کارگران ايران از جمله در زمينه حق تشکل مستقل، آزادی اعتصاب و برگزاری تجمعات 

رگری در مقابل دستگاه قضايی رژيم به کمکهای اين فعالين کا .مستقل کارگری تحت فشار بگذاريد
  .  احتياج دارند نيز و امکانات مالی مدافعحقوقی شما در زمينه اختصاص وکيل

المللی هم های رژيم به همبستگی و حمايت بين کارگران ايران برای به شکست کشاندن توطعه  
بين المللی کارگری تا همين حد هم شما اتحاديه ها ونهادهای حمايت . سرنوشتان خود نياز مبرم دارند

 در تاثير به سزايی بر روند مبارزات کارگری در ايران گذاشته و در ادامه نيز قوت قلب بيشتر به آنها
  . خواهد دادادامه مبارزه عليه اين نظام سرکوب و اختناق

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

  
هی رژيم جمهوری اسالمی و احکام صادره عليه محمود صالحی و جالل عليه بيدادگا

 و ندای حق طلبانه آنها را به  قاطعانه اعتراض کردهحسينی و همه فعالين کارگری ايران
  .گوش جهانيان برسانيم
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