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توسط رژيم ضدکارگرى  فعالين کارگرى محاکمه و زندانى کردن ،سياست سرکوب
  دجمهورى اسالمى همچنان ادامه دار

  
 ماه هشتاد و پنجآذر مهن                                                               کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران

  
 

 و سرکوب فعالين کارگرى را آزار سياست ، با هدف ارعاب کل طبقه کارگررژيم سرکوبگر جمهورى اسالمى
 ماموران اطالعاتى رژيم به منازل فعالين .و به زندان کشاندن آنها ادامه مى دهدتشديد کرده و کماکان به محاکمه 

.  زندگى را از آنها سلب مى کنند يشرا مورد ضرب و شتم قرار داده و امنيت و آساآنها  ،مى بردندکارگرى هجوم 
....  
 

  :  فعالين کارگرى ادامه داردمحکوميت و زندانى کردن
 ١ين متهم پرونده اول ماه مه سقز در تاريخ  محسن حکيمى فعال کارگرى و عضو کانون نويسندگان به عنوان آخر-

 به دو سال زندان  سپس در سقز محاکمه شده و١٣٨٣نوامبر به اتهام شرکت و سخنرانى در تجمع اول ماه مه 
  .محکوم گرديده است

  
دادگاه تفتيش عقايد جمهورى اسالمى محمود صالحى و جالل حسينى از فعالين سرشناس جنبش   در همين رابطه -

مجددا و اينبار به اتهام تشکيل شوراى هماهنگى براى  )١٣٨۵ آبان ٢٠( ٢٠٠۶ نوامبر١١ در تاريخ  رارىکارگ
طبق اين احکام ضدکارگرى محمود .  به زندان محکوم نمود١٣٨٣برگزارى اول ماه مه در شهر سقز در سال 

  . سال زندان محکوم شده اند٢ سال و جالل حسينى به ۴صالحى به 
  
گاه به جرم شرکت در ان برق و فلزکار کرمانشاه به دادمرادى فعال کارگرى و رئيس انجمن کارگر جوانمير  - 

جوانمير مرادى قبال در بيدادگاه وزارت اطالعات در کرمانشاه .  احضار شد١٣٨۵راهپيمايى روز کارگر در سال 
  . ميليون تومان آزاد شده بود٧ هبازداشت شده و سپس با قرار وثيق

 
به   ٢٠٠۶   نوامبر ١٩س هيئت مديره سنديکاى کارگران شرکت واحد بار ديگر در تاريخ يئمنصور اسانلو ر  -
   .توسط ماموران لباس شخصى ربوده شده و همکاران وى مورد ضرب و شتم قرار گرفتند  اىور وحشيانهط

  
  .  از کارگران عضو سنديکاى شرکت واحد در انتظار محاکمه قرار دارندتعدادى -
-........................    

 و همبستگى و زه متحدانه کارگران در داخلسياست سرکوب و ارعاب رژيم جمهورى اسالمى را تنها با مبار
 عليه  کارزار اعتراضى. ر سطح بين المللى مى توان پس راندحمايت هم طبقه اى ها و مدافعان جنبش کارگرى د

استها و مطالبات کارگران دفاع از خو در کمپين سراسرى.  ادامه دادوان با تمام تجمهورى اسالمى را ضرورى است
 ادامه  پيگيرانه الزم است را قيد وشرط اين فعالين کارگرى و آزادى بىبراى لغو اين احکام ضدکارگرىايران و 

   .دهيم
  

 !زنده باد همبستگى بين المللى کارگران
  کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران
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