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  حمايت آنيمی مبارز آارگریرهبران و شخصيت هااز
 

 ششماه هشتاد و شهريورجم پن بيست                                                                                              کميته پيگيری

  
اگرآارگران شرآت واحد آه اعتصابی برای افزايش دستمزد سازمان داده بودند وسنديكای آارگران را احيا آردند  

دستگير می شوند ، اگر محمود صالحی آارگر خباز به سبب تالش برای برگزاری مراسم روز جهانی آارگر به 

در مراسم روز جهانی آارگر به دو سال   خاطر شرآتزندان محكوم می شود ، اگر صديق آريمی و شيث امانی به

 نفر از آارگران سنندج به همين دليل به شالق و زندان محكوم می شوند ، ١١و نيم زندان محكوم می شوند ، اگر 

اگر عليرضا هاشمی دبير آل سازمان معلمان ايران به خاطر تالش برای افزايش دستمزد معلمان به سه سال زندان 

سه تن ديگر از اين معلمان در انتظار دادگاه هستند واگر برای چهل نفر از آنها نيز پرونده  شود ، واگرمحكوم می 

 ...... نفر از آنان نيز با پرونده تخلفات اداری و انفصال از خدمت مواجه اند ، و اگر٢٧٠قضايی تشكيل شده واگر 

بلكه هدفی . فردی اين افراد صادر نمی شود روشن است آه صدور اين احكام به خاطر غرض شخصی و يا جرايم 

جز عقب راندن جنبش اعتراضی آارگران آه برای دست يابی به حداقل حقوق خود در جريان است ،دنبال نمی 

رز جنبش آارگری مورد ضرب دراين راستا طبيعی است آه در درجه اول رهبران عملی وشخصيت های مبا. شود

 . قرار گيرند

 به جرم تالش برای تحقق مطالبات ابتدايی آارگران به زندان محكوم می آنند ، فرداشديدتر اگر امروز اينان را

ازامروز هر گونه اعتراض واعتصاب برای گرفتن حقوق عقب افتاده و بهبود شرايط آاررا ، حرام ، غيره قانونی و 

 . روبرو خواهند شد....... دان و ا احكام اخراج و زنخرابكاری اقتصادی اعالم می آنند و آارگران هر چه بيشتر ب

اعتراض . می خواهند به اين وسيله آارگران را وادارند ، تا بی حقوقی ای آه بر آنها تحميل می شود را بپذيرند 

 . آارگر به  شرايط زير خط فقر و تالش برای ايجاد تشكل آارگری را جرم اعالم آنند

   آارگران ،  مردم آزاده
 

برای آزادی آنان و لغو چنين .  رهبران وفعالين جنبش آارگری دفاع آنيم و آنان را تنها نگذاريم آارگران ما بايد از

برای حمايت از آنان به هر روش . احكامی تالش آنيم و در اين زمينه تمام آارگران را آگاه ساخته و به ياری بطلبيم 

ندوقهای حمايت از آارگران زندانی ، به بزنيم و با تشكيل ص ممكن از جمله ، تهيه طومارهای اعتراضی دست

با رساندن صدای اعتراض خود به گوش جامعه و نهادهای بين المللی . حمايت از خانواده های آنان بپردازيم 

 .آارگری ودرخواست حمايت از آنان آوشش آنيم تا تهاجم عليه آارگران متوقف گردد

 
  آميته پيگيری ايجاد تشكلهای آزاد آارگری
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