
 

 1

  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
مي بکوشی شمس قهفرخني افشی آزادیبرا  

 
هشتاد وهفتتيرم پنج بيست یلمللا نياتحاد ب      

                                                                                                         
رگران از طرف فعالين جنبش اوج گيری مبارزات کارگری در ايران و سازماندهی برای تحقق  تشکالت مورد نظر کا

حرکت کارگری در خته و يا تمامی توان به سرکوب هر، مسئولين رژيم سرمايه داری ايران را به وحشت انداکارگری

  . انداين زمينه برخواسته

رژيم دقيقآ افرادی را نشانه گرفته که طی اين مدت در جهت تحققق ايجاد تشکالت کارگری گام های عملی برداشته و 

  . بوده اندخود مشوق کارگران جهت سازماندهی

از فعالين جنبش کارگری است و" کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکالت کارگری"فعالين افشين شمس قهفرخی از

 .و روانه زندان شده استاصفهان دستگيرشهر اليگودرزمحل کارش دريخ سيزدهم تيرماه هشتاد و هفت درتاررکه د

يربهداشتی فرزاد سليمی کارگر کارخانه ريسندگی سنندج و از فعالين کارگری به دليل اعتراض به قطع برق که باعث غ

  .اخراج شده استکارتاريخ بيست و دوم تيرماه ازشدن کارخانه گرديده در

غالم رضا غالمحسينی  کارگر تعليقی و عضو سنديکای شرکت  واحد و از فعالين اين شرکت تنها بخاطر قصد تماس با 

  .شهردار تهران جهت مشخص کردن وضع تعليق از کار خود، مدتی است در اسارت بسر می برد

  . سال زندان محکوم شده است۵ی واحد به منصور اسانلو رئيس هيات مديره شرکت واحد بجرم  بازگشايی سنديکا

  . از فعالين سنديکای واحد در اهتزاز استتعدادی شمشير دادگاه های اسالمی همچنان بر سر 

با نگاهی به وضعيت تمامی فعالين جنبش کارگری که در سه سال اخير دستگير شده اند در می يابيم که جرم همه آنها 

 و سازماندهی تشکالت و اقدامات مستقل از همه نهادهای سرمايه بوده  دارنرمايهدعوت کارگران به اتحاد در مقابل س

 دستگيری فعالين کارگری  تا فعالين کارگری شهرستان سقزاز فعالين شرکت واحد گرفته تا محمود صالحی و. است

، محمد جراحی، انیدستگيری شيث امو و درم نشده در کارخانه ايرانخونيشکر هفت تپه تا ايجاد حکومت نظامی اعال

همه و همه ندا دهندگان وحدت طبقاتی کارگران بوده می يابيم که در ...طاها آزادی و رحيمی، جوانمير مرادی،بختيار

رژيم سرمايه را به وحشت انداخته و اقدام به سرکوب دستگيری و زندان اين فعالين  و وحدت طلبی است که .اند

  .کارگری نموده است

  . افشين شمس آخرين فعال جنبش کارگری نخواهد بود که بجرم وحدت طلبی کارگران روانه زندان شده است

ت مورد نظر خود، اين دستگيری ها ادامه خواهد داشت و روز بازات کارگری جهت سامان دهی تشکالبا اوج گيری م

  .به روز بر تعداد آنها افزوده می گردد

ه، به تمامی انسان رژيم بربريت سرمايه و شالق زن بر گرده کارگران آرمانخواسيخته برای جلوگيری از توحش افسار گ

، سوسياليست و طرفداران آزادی همه انسانها از قيود سرمايه احتياج است تا باعزمی راسخ  و متحدانه های عدالتخواه
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  .ز اين سبعيت و انسان ستيزی بردارداقدام به يک کارزار مشترک در مقابل اين رژيم نموده و آنرا ناچار کنند دست ا

، خواهان آزادی وم کردن دستگيری افشين شمسضمن محک" ايرانکارگران درحمايت ازاتحاد بين المللی در"ما فعالين 

  . ايشان و تمامی کارگران زندانی می باشيم و بدون قيد و شرطفوری

اسالمی در  با حکم  مراجع قضايی ی هستيم که اکنونتمامی کارگرانو بازگست ما خواهان عدم پيگيری مراحل قضايی 

  بالتکليفی بسر می برند، می باشيم

  .ما خواهان رفع هرگونه محدوديت جهت ايجاد تشکالت مورد نظر کارگران در تمامی مراکز کاری و در سطح کشوريم

هيچ کوششی دريغ  همچون گذشته ازراه ايجاد تشکالت کارگریی برای رفع تمامی موانع موجود درفعالين اتحاد بين الملل

  .نخواهند ورزيد

انتظارمان اين  و می فشاريم ته های بحق کارگران را برای تحقق خواس ی فعالين و دوستداران طبقه کارگرما دست تمام

اعی تکی و اتحاد کارگران عليه سرکوب کارگران و ساير فعالين جنبش های اجتماست که متحدانه در جهت تقويت همبس

  . اقدام به يک اعتراض وسيع بنمائيم ، رژيمتوسط

  

  ايرانکارگران درحمايت ازاتحاد بين المللی در

 هشتزاروهچهاردهم جوالی دو

 
International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI) 

info@workers-iran.org or alliance@workers-iran.org. 
www.workers-iran.org 

  
  
  


