
 

 
  

! علیھ  تعرض جمھوری اسالمی بھ رھبران و فعالین کارگری   
 

 دیروز محمود صالحی و جالل حسینی ، امروز منصور اسانلو
  فردا نوبت کدام فعال کارگری است ؟

 
 سال زندان محکوم دو و چھار نوامبر خبر رسید کھ محمود صالحی و جالل حسینی بترتیب بھ 11شنبھ 

امبر خبر دیگری حاکی از این بود کھ منصور اسانلو دوباره توسط لباس شخص  نو19یکشنبھ . شده اند
جات وی برآمده اند مورد ضرب و یر شده است و ھمکارانی کھ درصدد نھای جمھوری اسالمی دستگ

ھمچنین جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار .  شتم عوامل رژیم قرار گرفتھ اند
. گاه احضار شده استکرمانشاه بھ داد  

 
جمھوری اسالمی ایران برای مرعوب کردن فعالین کارگری و سرکوب بیشتر جنبش کارگری،   

تعرض جمھوری اسالمی بھ جنبش کارگری . تعرض بھ فعالین کارگری را بار دیگر آغاز کرده است
ن رژیم سرکوبگر و ایران و فعالین این جنبش قبل از ھر چیز ترس و واھمھ ای را نشان میدھد  کھ ای

.  دارد در شرایط سیاسی امروز ایران ضد کارگر از طبقھ کارگر و مبارزات  این طبقھ  
 

رژیم قرار جرم کارگرانی کھ از سوی رژیم بھ زندان محکوم شده  و آنانی کھ  مورد حملھ اوباشان 
قانون جمھوری اسالمی ھر آن در . میگیرند تنھا  این بوده  کھ  از  حقوق خود  دفاع کرده اند  و بس

. کس کھ برای کسب حقوق خویش مبارزه کند، محکوم  و مجرم شناختھ می شود  
 

اعتراض و مبارزه کارگران ایران برای کسب مطالبات خویش جزو ابتدایی ترین . کارگران محق اند
ایان است  کھ  این رژیم سرمایھ داران  و کارفرم، این جمھوری اسالمی، حقوق آنان است،  و برعکس

بدلیل تعرض بھ ابتدائی ترین حقوق کارگران و دستگیری و ربودن فعالین کارگری، بدلیل جنایت علیھ 
. کارگران و سایر شھروندان ایران و کردستان ، مجرم و محکوم شده است  

 
ای سازمانھ .  و احزاب چپ نروژما ھمراه  با مدافعین حقوق کارگران ایران ، اتحادیھ ھای  کارگری

مدافع حقوق بشر   را فرا میخوانیم تا جمھوری اسالمی را جھت محاکمھ فعالین کارگری و دستگیری 
آنان محکوم نموده و این رژیم ضد کارگر  را  تحت فشار قرار  دھند تا احکام صادره  علیھ محمود 

. صالحی و جالل حسینی را لغو نمایند و منصور اسانلو را ھرچھ زودتر آزاد نمایند  
 

 پر توان باد  ھمبستگی جھانی کارگران
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