اﺣﮑﺎم دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ !
ﮐﺎرﮔﺮان ! ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ و آزاده !
ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻌﺒﮥ ﻫﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن رأی ﺑﺮ ﺑﺮاﺋـﺖ ﺗﻤـﺎم
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اول ﻣﺎه ﺳﻘﺰ داد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن اﺣﮑﺎم ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮥ زﻧﺪان و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑـﻮد ﻟﻐـﻮ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اول ﻣﺎه ﻣـﻪ  2004ﻣﺼـﺎدف ﺑـﺎ  12اردﯾﺒﻬﺸـﺖ  1383ده ﻫـﺎ ﺗـﻦ از
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﺷﻬﺮ ﺳﻘﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد ﯾﻮرش ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .از آن ﻣﯿﺎن 7 ،ﺗﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮ ﭘـﺲ از
ﺗﺤﻤﻞ  12روز زﻧﺪان و اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا رواﻧﮥ دادﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ و ﭘﺲ از  18ﻣﺎه اﺣﻀﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ،ﺷﻌﺒﮥ ﯾﮑـﻢ
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻘﺰ ﺑﺮای  2ﺗﻦ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﮐﺮد و  5ﺗﻦ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ  2ﺗﺎ  5ﺳﺎل زﻧـﺪان
و  3ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮد .اﮐﻨﻮن و در ﭘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ در اﺣﮑـﺎم ﻓـﻮق ،دادﮔـﺎه
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮔﺮان ! ﻣﺮدم آزادی ﺧﻮاه !
ﻟﻐﻮ اﺣﮑﺎم زﻧﺪان و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺷﺎدی و ﺳﺮور در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن و ﺗﺸﮑﻞ ﻫـﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻣـﺎ اﯾـﻦ رأی را ﭘـﯿﺶ از ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ ﻣـﺪﯾﻮن دادﺧـﻮاﻫﯽ ،ﻋـﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒـﯽ و
آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻻن و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان و ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ وﯾﮋه وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﺳﻘﺰ ،وﮐﻼی ﻣﺤﺘﺮم آﻗـﺎی
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻬﺸﯿﺪ ﻣﺤﺪود و ﻣﻨﯿﮋه ﻣﺤﻤﺪی ،ﮐﻤﯿﺘﮥ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق دﺳﺘﮕﯿﺮﺷـﺪﮔﺎن اول ﻣـﺎه
ﻣﻪ ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ،ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻓـﺮاد،
اﺣﺰاب و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻖ ﻃﻠﺐ و آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻟﻐﻮ اﺣﮑﺎم ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮥ ﻓﻮق را ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺗﺸـﮑﺮ
ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ راه اﯾﻦ دادﺧﻮاﻫﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﻫﻤﻮار ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﺎ.
ﺑﻪ آﻧﺎن درود ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﯾﯽ و ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪﺷﺎن را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻠـﻢ از
ﺑﯿﺎن ﻋﻈﻤﺖِ ﻓﺪاﮐﺎری و ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽِ آﻧﺎن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ.
دﺳﺖ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﯾﻢ و در ﻣﺒﺎرزۀ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ آزاد و اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓـﺎرغ از ﻓﻘـﺮ و
ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.
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