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 رای صادره بر عليه محمود صالحی و جالل حسينی را بشدت محکوم ميکنيم
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اتهام . و جالل حسينی را به دو سال زندان محکوم کرد شعبه اول دادگاه شهر سقز  محمود صالحی را به چهار سال

 . می باشد٨٣محمود و جالل دعوت به برگزاری مراسم اول ماه مه در سال 

 در چنين احکامی برای برگزاری مراسم اول ماه مه، در حالی که برگزاری مراسم اين روز از طرف کارگران
سراسر دنيا به امری متداول و جا افتاده تبديل شده است، چيزی جز دهن کجی به طبقه کارگر ايران و زير پا گذاشتن 

  . بديهی ترين حقوق آنان نيست
اين در شرايطی است که طی ماههای گذشته کارگران پرريس و فرش البرز بشدت سرکوب شده و اخيرا نيز 

  .  گلوله بسته شدندکارگران معترض در بندر ديلم به
صدور احکام ظالمانه بر عليه فعالين کارگری و سرکوب اعتراضات بر حق کارگران در طی روزها و ماههای 

  .گذشته، همه و همه تالش مضاعفی است برای خفه کردن هر گونه فرياد حق طلبی کارگران در ايران
  

  کارگران
  

برابر محکوميت فعالين کارگری، دست سرمايه داری ايران را  برای تحميل يک زندگی هرگونه کوتاه آمدن در 
بايد در صفی واحد و يکپارچه خواهان .  جهنمی تر  از هميشه بر ما کارگران و خانواده هايمان بازتر خواهد کرد

  . لغو فوری احکام صادره بر عليه محمود صالحی و جالل حسينی شد
 فوری احکام صادره بر عليه محمود صالحی و جالل حسينی را به مبارزه ای گسترده برای بايد مبارزه برای لغو

بايد . برسميت شناختن مراسم اول مه و ديگر حقوق برسميت شناخته شده بين المللی کارگران در ايران تبديل کرد
مود صالحی و جالل کارزاری بزرگ در ابعادی سراسری برای محکوميت و لغو فوری احکام صادره بر عليه مح

  .حسينی راه انداخت
ما کارگران گرداننده سايت شورا،  خود را بخشی از اين کارزار ميدانيم  و عميقا اعتقاد داريم در يک مبارزه 

  .متحدانه،  ما کارگران پيروز اين ميدان خواهيم بود
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