ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن اول ﻣﺎه ﻣﻪ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ و آزادﯾﺨﻮاه
ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪ دارد .در ﺗـﺎرﯾﺦ  1385/3/3از ﻃـﺮف
ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﮥ دوم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺳـﻘﺰ اﺣﻀـﺎرﯾﻪ ای ﺑـﺮای ﻣﺤﻤـﻮد ﺻـﺎﻟﺤﯽ از دﺳـﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﮔﺎن اول ﻣﺎه ﻣﻪ  1383و ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺠﯿﺒﻪ ﺻﺎﻟﺢ زاده رﺳﯿﺪ و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﺗـﺎرﯾﺦ
 1385/4/3در دادﺳﺮای اﻧﻘﻼب ﺳﻘﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ دوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ آرﯾﺎ ﻣﻨﺶ ) ﻋﻼ ﮐﺮﻣﯽ ( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻧﺠﯿﺒﻪ ﺻﺎﻟﺢ زاده ﺑﻪ او در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﮐـﺎرﮔﺮ در اول ﻣـﺎه ﻣـﻪ )  11اردﯾﺒﻬﺸـﺖ (
 1385اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر دوﻟﺖ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤـﻪ ﮐـﺮد .دادﮔـﺎه ﭘـﺲ از
اﺳﺘﻤﺎع دﻓﺎع ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻧﺠﯿﺒﻪ ﺻﺎﻟﺢ زاده آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ آزاد ﮐﺮد ﺗﺎ در دادﮔﺎه ﺑﻌﺪی ﺑـﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ  1385 /7/11ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ آرﯾﺎ ﻣﻨﺶ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
در ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮐﺎرﮔﺮان در اول ﻣﺎه ﻣﻪ  1383در ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺤﻤﻮد ﺻـﺎﻟﺤﯽ ﻫﺠـﻮم ﺑـﺮده و
ﻫﻤﺴﺮ وی ﻧﺠﯿﺒﻪ ﺻﺎﻟﺢ زاده را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰاری روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ
و ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی واﻫﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ  ،ﺑـﺎزﺟﻮﯾﯽ و
اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻤﯿﺘﮥ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان،
ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﯾﺎن دادن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی ﻫﺎی ﭘﻮچ و ﺑﯽ اﺳﺎس ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آزاد و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ.
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