
 12/11/2005ش،  ی هاوبه بیارنامه                         
 !بنتپ کۆتایی ،کانی کرکاران  دموکراتیکه ب پشلکردنی مافه ڕژیمی ئران ده

 
 ر، بورهانی دیوارگه، بدیپوور  عهید ممه حه کیمی، مه  حهیسین موح،اللی حوسنی حموودی ساحی، جه مه

ی کرکاریی ئران  وه وانی بزووتنه ک پشه  ئاستی جیھانیدا وه  له کهند،  نومه ههادی ت  خودکام ویئیسماعیل
یاری شاری  کی ئه ری مارشی یه به ڕوه ی به ی کۆمیته  ڕگه  دا و له2004هاری سای   به ناسراوون، له

   کرکاره50و   له، وڕیانهو ها ئه.  و شاره یاری ئه کی ئه ژنی یه  سازماندانی مارش و جه سان به ، هه وه قزه سه
. و زیندانی کرانسگیر   ده،قز سهشاری یاری  کی ئه ژن و مارشی یه  جه شداری له به تاوانی  به کهبوون، 

 .  خواردن، ئازاد کران  ڕۆژ مانگرتن له11هاوڕیانی ناوبراو دوای 
 

   به وی جیھانیی کرکاریی دا وه  ژر گوشاری بزووتنه  ناچار بوو له،ڕژیمی ئیسالمی ئران  و کاته ئه
ندین جار   چه،دوای ئازادکرانیان،  و هاوڕیانه ئه. ئازاد بکاتزیندانی   ی هاوڕیان،کجار قورس کی یه یه سیقه وه

ژن و مارشی  سازماندانی جهکرا،  ر دادگایی ده سه ی له و هاوڕیانه  ئه که ،نیا تاوانک تا ته ره سه.  کراندادگایی
 "ی  تاوانه"و   به ڕکخراوکی کۆمۆنیستییه که، ) ه کۆمه(تی  ندامه  تاوانی ئه،دواتر  م به بوو، یار ئهکی  یه

رانی یاسایی  پارزه   تی به ، ڕژیمی ئیسالمی ئران، مۆه و کاته ئه  ، که شایانی باسه. زیاد کراپشوو 
ی  پرۆسهدری  چاوه  وه  نزیکه ،له  کهدا نه )ICFTU(خۆی کرکاریی  ربه لی سه تیگه کیه کۆنفدراسیۆنی یه

 .ن  بکهی کرکاریی وه سووڕاوانی جونه ی ههدادگاییکردن
 

، حومکمکی 2005ی وامبر  نهی11و  9وتی   ڕکه  له،قز ی ئیسالمی شاری سه"شۆڕش یدادگا "نجام ره سه
 ی و بورهان عبدیپوورید ممه حه کیمی، مه  حهیموحسیناللی حوسنی،   جه،حموودی ساحی  مهر  سه وای به ناڕه

 :ن م جۆره کان به حوکمه.  پاند ردا سه دیوارگه
 .  بۆ شاری قروه وه  ساڵ دوورخستنه3 ساڵ زیندان و 5 ساحی، یحموود مه
 ، ساڵ زیندان3 حوسینی یالل جه

  ساڵ زیندان2کیمی،   حهیموحسین
  ساڵ زیندان2بدیپوور،   عهید ممه حه مه

  ساڵ زیندان2ر،   دیوارگهیانبوره
 

  ر مافه  کۆماری ئیسالمی ئران بۆ سهری رکوتگه ژیمی سهوای ڕ ، هرشی ناڕه وه کانی خواره  ڕکخراوه ،ئمه
 پاڵ  ته  نهی دراو هانوای  ناڕه و حوکمه  ئه ین و خوازیارین، که که حکووم ده توندی مه کانی کرکاران به تاییه ره سه
 ی عبدیپوور و بورهانید ممه حه کیمی، مه  حهیاللی حوسنی، موحسین ، جهوودی ساحیحم مهڕزان  به

  ین، که که دهداوا  ) ILO(  ڕکخراوی جیھانیی کار  له ،ها روه هه .  وه هنشندر وه رچی زووتر هه ، ههر دیوارگه
 ی رانه داپۆسنه سیستمی  ر به تۆنیی سهلکی کار نگه نجوومه  ئه کان، که ئیسالمیه ن و شۆرا نجوومه رانی ئه نونه

 . ر بکات ده) ILO(  ڕکخراوی جیھانیی کار  لهئرانن،
 !کانی خۆیان پک بنن قینه  ڕاسته  کرکارییه  ڕکخراوه یان پبدرت، که وه ب مافی ئه  ده،رکارانی ئرانک
 

 ند حیزبی کۆمۆنیستی فینله )1
 ) SUMUKO (ند  نیشتووی فینلهانی داوڕکخراوی ئینتگراسیۆنی کۆچکردو )2
 ند کانی فینله تی کۆمۆنیسته کیه یه )3
 تی الوانی کۆمۆنیستی شاری تامپرێ کیه یه )4
 ند کانی فینله تی سۆسیالیسته کیه یه )5
 ند ستنی فینلهخحیزبی کۆمۆنیستی ئران ـ ڕک )6
 ند  عراق ــ ڕکخستنی فینله کان له تی کۆمۆنیسته کیه یه )7
 ند کان ـ ڕکخستنی فینله لیستهڕکخراوی ئیتحادی سۆسیا )8


