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  گزارش کمپين لغو دادگاه محمود صالحی و جالل حسينی
  

اعالم دادگاه محمود صالحی و جالل حسينی، کمپينی را حزب کمونيست ایران، با  کميته خارج کشور
-های کارگری و سازمان چپ و نهادهای انساندر دستور فعاليت خود در عرصه تماس با تشکل

های مختلف، هایی به زبان با صدور اطالعيه قرار داد ودادوست اروپا، اسکاندیناوی، استراليا و کانا
 متنوعی در کشورهای هایحرکتگيری به شکل ،...های رادیویی، برگزاری جلسه پالتاکی وبهمصاح

  .دامن زدمختلف 
  

 به ویژه در کشورهای آلمان، نروژ، دانمارک، استراليا و  کههای مستقل کارگریها و کانونکميته
 به  را در جهت دفاع از مبارزات کارگران ایران وایاقدامات ارزنده هاییصدور اطالعيه با ،کانادا

ضرورت . برند و پيش میدهی کردهسازمان،  لغو دادگاه دستگيرشدگان اول ماه سقزخصوص
  .تر تقویت کردها را هر چه بيشسياسی است که این حرکت

  
 استکهلم، آکسيونی - حزب کمونيست ایران  نيز تشکيالت خارج کشور2006 اکتبر 13روز جمعه 

در این . برگزار کرد) او.ال(های کارگری سوئدرا در مقابل ساختمان فدارسيون سراسری اتحادیه
 »بهرام رحمانی«زب چپ و ح نمانيده پارلمان سوئد و عضو رهبری» کاله الرشون«آکسيون آقای 

، سردبير نشریه »آرنه یوهانسون« و ان خارج کشور حزب کمونيست ایر مرکزی و کميتهاز کميته
   . سخنرانی کردندخواه سوسياليستی حزب عدالتو عضو رهبری» افنسيو«
  

 بخش - 6ترافيک کلوب رانندگان « از سوی بخش  در این آکسيون،همچنين عباس گویلی،
 مان در کلوب ما، با دو نفر از همکاران «:در این پيام آمده است. ، پيامی را قرائت کرد»استکهلم

ها را اميدواریم رژیم ایران، دادگاه آن. کنيمایران که تحت محاکمه قرار دارند همبستگی و دفاع می
  ». امضاء کرده است6، از سوی هيئت رئيسه کلوب »کنت اولندر«این پيام را . لغو نماید

  
وانستند شان نتبه دليل کنگره نيز 119، کلوب در ضمن مسئولين اتحادیه متروی شهر استکهلم

ها نيز از این همچنين سندیکاليست. سخنران به آکسيون بفرستند، اما از این حرکت حمایت کردند
  .حرکت پشتيبانی کردند

  
های فارسی و  به زبانشمسی خرمیرفقا صدیقه محمدی و توسط در پایان قطعنامه این آکسيون 

  .ش استرميمه همين گزاض این قطعنامه .گردید ئت قرادیسوئ
 

 با »صدیق جهانی« و »صدیقه محمدی«  رفقا هيئتی مرکب از،2006دوازدهم اکتبر  پنج شنبه روز
 آقای ، در شهر استکهلم)او.ال(های کارگری سوئدسيون سراسری اتحادیهار فدوالنئیکی از مس

، »محمود صالحی«  به دادگاه کشاندندر رابطه با وضعيت کارگران ایران و »آندرش الرشون«
   .داشتندگفتگو دیدار و  و دیگر فعالين و رهبران کارگری کردستان و ایران،» یجالل حسين«
  

 کارگران ایران و لغو دادگاه  را از او.لا  حمایتی سازمان تاکنونیهای فعاليت،آقای آندرش الرشون
الرش «  آقایعالوه بر این.  ما داد هيئتطور مکتوب در اختياره بدستگيرشدگان اول ماه سقز را 

 و دیگر کارگران ایران »جالل حسينی«، »محمود صالحی«سرنوشت ظهار داشتند که  ا،»رشونآند
زارت امور خارجه  وضی بهاهای اعترزیرا او خارج از ارسال نامه.  مهم است»او.لا«برای او و 

 ، در شهر استکهلم ایران که به سفارت جمهوری اسالمی استها خواسته زنگ زده و از آن همسوئد
  .کنندض اعترا
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 و از اند تماس گرفته نيز که با سفارت سوئد در تهراناظهار نمود ،از سوی دیگر الرش آندرشون
 تماس بگيرند که کسی از طریق ران،ی، ریيس جمهوری انژاد که با دفتر احمدیاندها خواستهآن
 هار داشت کهو همچنين اظا . در جلسه دادگاه محمود صالحی و جالل حسينی حضور پيدا کند»وا.لا«

 گرفته  تماس،»یکژبل«کشور  در »آندرشون« خانم ،)یا.فا.فا(ول سازمان کارگران اروپائمسبا 
   .دندولت جمهوری اسالمی اعتراض نمایو از او خواسته که به 

  
 احضار مجدد دستگيرشدگان اول ماه مه سقز به  به دنبال رفيق آمنه کاکاباوه،با تالش همچنين
 از وزیر خارجه سوئد  در پارلمان سوئد، کتبیسئوال  طرح طی، چپ سوئدحزبرهبری  ،دادگاه

  .به جمهوری اسالمی اعتراض کندخواسته است که در این مورد 
 

های خود را برای  برنامهاین تلویزیون. ، از آکسيون استکهلم، گزارشی تهيه کردلهتلویزیون کومه
  .کندایران پخش می

  
کنيم ی میرها با ما همراه بودند سپاسگزاو همه کسانی که در این حرکتها از نهادها و سازمان ما،

کنيم که تالش در جهت لغو دادگاه دستگيرشدگان سقز و دیگر مطالبات روز و بار دیگر تاکيد می
  حق آزادی تشکل مستقل از دولت، آزدی بيان و عقيده و اعتصاب،به خصوصطبقه کارگر ایران، 

   .کننداز هر طریق ممکن تالش 
  

 و برپایی حکومت  در ایرانداری و رژیم حامی سرمایه سرنگونی سيستم سرمایهبرایمبارزه 
  .کنيمل میبادل نظر و همکاری استقبات از هرگونه ،ما در این راستا. استم  امر دایمیکارگری

  
  !سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ایران

  !زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری
  ! زنده با د سوسياليسم

  !زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری
  

  کميته خارج کشور حزب کمونيست ایران
  2006سيزدهم اکتبر 
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   استكهلم2006 اکتبر  13  تظاهراتقطعنامه
  در اعتراض به دادگاه محمود صالحی و جالل حسينی

 
  

ادی تشکل مستقل و اعتصاب کارگران و آزادی  ایران، حق آز جمهورى اسالمىداریحکومت سرمایه
هر گونه تالش فعالين کارگری برای ایجاد تشکل  در چنين شرایطی،. شناسدبيان  را به رسميت نمی

های مستقل، اعتراض به عدم پرداخت به موقع دستمزدها و بهبود شرایط کار و غيره با سرکوب
  .پليسی روبرو است

  
حی و جالل حسينی، از فعالين شناخته شده جنبش کارگری ایران و اکنون هم قرار است محمود صال

» فعاليت عليه امنيت کشور«اتهام واهی » جرم« به 2006 اکتبر 18 و 16های کردستان، در تاریخ
 .محاکمه این فعالين کارگری، در واقع به محاکمه کشيدن جنبش کارگری ایران است. محاکمه شوند

 برهان دیوارگر،، پور محمد عبدى ،یمحسن حكيمهای  تن دیگر به نام5ا این دو فعال کارگری همراه ب
 در شهر 2004، به دليل اقدام به برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه ومند و اسماعيل خودآامتنهادى 
 به طور  رابرهان دیوارگر. اند تبرئه شدهومند و اسماعيل خودآامتنهادى . دستگير شده بودند سقز،
  . هنوز رفع اتهام نشده است،از محسن حکيمی. اندکرده سال زندان محکوم 2 به یغياب

  
 عليه این فعالين  توسط دادگاه تفتيش عقاید جمهوری اسالمی ایرانو اتهامات صادره محاکمه 
از  .استالمللی  همه حقوق و موازین برسميت شناخته شده کارگران در سطح بينمغایر با ،کارگری
خواه و همه  چپ و آزادیهایسازماناحزاب و  نهادهای کارگری، و هاحادیه ات، از مااین رو،

انسانی  که محاکمه این فعالين کارگری و احکام ضدانتظار داریمالمللی مدافع حقوق بشر نهادهای بين
از هر طریق ممکن رژیم جمهوری نند، را رسما محکوم کها و دیگر فعالين کارگری آنصادره عليه 

رسميت شناختن حقوق دمکراتيک ه دستگاه قضایی آن را جهت لغو این احکام و رعایت و باسالمی و 
  .دن تحت فشار بگذار بيان تشکل مستقل، آزادی اعتصاب و آزادی از جمله حق،کارگران ایران

  
 داشته و تا حدودی  مثبت تاکنون تاثير،المللی در دفاع از کارگران ایرانحمایت و همبستگی بين

 کارزار جهانی توان به می نمونهبرای. نشينی کرده است را وادار به عقبهوری اسالمی جمحکومت
 شرکت  دستگيرشدهکارگرانو اخيرا نيز آزادی   سقز2004 دستگيرشدگان اول ماه مه در پشتيبانی از

  .اشاره کرد آزادی منصور اسانلو، سخنگوی این سندیکاواحد و 
  

 ایرانخواه یکتاتوری و خفقان، مبارزه کارگران و مردم آزادیاما با وجود فقر اقتصادی و فضای د
یابی به حقوق انسانی و برقراری یک هاى رژیم جمهورى اسالمی و براى دستعليه سرکوبگری

شکی نيست که همبستگی و حمایت جهانی از مبارزات بر . جامعه عادالنه و آزاد و برابر ادامه دارد
ها دهندگان و فعالين این جنبشایران، دلگرمی بيشتری به سازمانخواه حق کارگران و مردم آزادی

  .دهدمی
  

المللی مدافع حقوق ها چپ و سوسياليست، نهادهای بينهای کارگری، احزاب و سازمانما از تشکل
 در سوئد و در سطح جهان انتظار داریم که از مبارزات خواههای گروهی و مردم آزادیبشر، رسانه
خواه ایران دفاع کنند و از هر طریق ممکن حکومت جمهورى اسالمى را براى دم آزادیکارگران و مر

  :تحقق مطالبات زیر به طور جدى تحت فشار بگذارند۠
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  محمود صالحی و جالل حسينی و دیگر فعالين کارگری؛  بدون قيد و شرط آزادی-
  ات؛ اعتصاب و تجمع، آزادى بيان، برسميت شناختن تشکل مستقل کارگرى-
  المللى آار  اخراج نمایندگان جمهورى اسالمى از سازمان بين-
  

  تظاهرات شهر استکهلم بر عليه دادگاه محمود صالحی و جالل حسينی
  2006سيزدهم اکتبر  

  
  :رونوشت به

  های گروهی رسانه-
  های چپ و سوسياليستاحزاب و سازمان

  هاى کارگرىاتحادیه
  ريهاى آزاد کارگکنفدراسيون اتحادیه
  سازمان جهانى کار
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