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 سران رژيم اسالمي آه در برابر پايداري فعالين آارگري شهر سقز در برگزاري مراسم 

شكل شان و حمايت گسترده مستقل اول ماه مه امسال و در دفاع از حق بيان  و انديشه و ت
دادگاه فرمايشي براي محاآمه اين , داخلي و بين المللي از اين آارگران به مخمصه افتاده اند 

آارگران را به وسيله اي فرسايشي براي فرسودن مقاومت اين آارگران و پراآندن حمايت 
 اند آه آه دادگاه يافتهآن ها در.  ان تبديل آرده اند هاي گسترده داخلي وبين المللي از آن

نمايشي فعالين آارگري شهر سقز از تنبيه چند فعال آارگري در يك شهر فراتر رفته و  در 
برابر دادگاه محكوميت افكار عمومي از آارگران و آزادي خواهان ايراني و ميليون ها آارگر 

رايطي آه آ ن  هم در ش. از اتحاديه   هاي آارگري آشور هاي مختلف جهان قرار گرفته است 
جنبش آارگران و معلمان و پرستاران رو به اوج گذاشته و ضرورت حمايت از فعالين 

اعتراض به شرايط تحمل ناپذتر  حق تشكل و بيان  انديشه براي آارگري شهر سقز در دفاع از
موجود در ميان بخش هاي مختلف آارگري احساس شده  و   دريافته اند آه آن ها در اين 

هم طبقه اي هايشان   درآشور هاي يتوانند  به حمايت ميليون ها نفرازيستند و ممبارزه تنها ن
حمايتي آه تا آنون درتاريخ جنبش آارگري ما بي سابقه بوده وتا  . مختلف جهان تكيه آنند 

ي اتحاديه هاي جهاني و محكوميت اين دادگاه فرمايشي  و اعزام ناظران بين المللي  از وآال
 آارگري  به اين دادگاه و دفاع از خواست فعالين آارگري  شهر سقز و اعالم هم سراسري 

تا همين جا هم  . ها به پيش رفته است  با حضور مستقيم در آنار آنبستگي با اين آارگران و
. معلوم است آه آاراگران ما در اين آارزار جهاني در دفاع  از حقوق شان پيروز شده اند

سقز وجلب  حمايت موثر داخلي و بين المللي  پايداري فعالين آارگري شهر با   جزپيروزي آه 
ولي نبايد گذاشت آه  سران رژيم اين شكست خود را به . از اين آارگران امكان پذير نبود 

. وسيله اي براي انتقام جويي از فعالين آارگري شهر سقز و آارگران ايران تبديل آنند
يشه مترصد فرصتند تا آب ها از آسياب بيافتد و  با رذالت دشمنان زخم خورده اي آه مثل هم

.                                                   خاص شان  دستاورد هاي اين پيروزي آارگران ايران را باز پس بگيرند
  سازمان ما ضمن همكاري با تمامي اقداماتي آه در داخل و خارج از آشور در حمايت از

بايد تا عقب نشاندن  فعالين آارگري شهر سقز صورت مي آيرد بر آن است آه اين آارزار
مي اسالمي از تعقيب اين فعالين آارگري و محسن حكي آامل رژيم ضد آارگري جمهوري
  .     چنان دنبال گرددعضو آانون نويسندگان ايران هم
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