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!مي کنی را محکوم می کارگرني فعالی برااحکام صادره  
 

شش ماه هشتاد و آبان مفته                                                                )ديدر تبع(راني ایاسي سانيدانکانون زن   
 

    

حومه، منصور اسالو رئيس هيئت  بنا به گزارش فعاالن سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و

 آبان به ترتيب به پنچ و ٦رئيس اين سنديکا روز يکشنبه  مديره سنديکای کارگران شرکت واحد و ابراهيم مددی نايب

  . شدندسه و نيم زندان محکوم

محمود صالحی و ده ها فعال . نشده است دان برای اين دو فعال کارگری محدودسرکوب فعالين کارگری به احکام زن

مطالبه کارگری به ويژه در جهت سازمان يابی و ايجاد تشکل  کارگری ديگر مشمول اين سرکوب بوده و هر اقدام و

  .سرکوبگران حاکم قرار می گيرد های مستقل به شدت مورد يورش

جنبش زنان و معلمان را نيز در  ی نوپای اجتماعی نظير جنبش دانشجوئی،دامنه سرکوب های اجتماعی جنبش ها

شدت سرکوب و دستگيريها . دستگير، زندانی و تبعيد شدند برگرفته و صدها تن از دانشجويان و معلمان و زنان فعال

ه شد، بار  به روی زندانيان سياسی بست١٣٦٤درهای زندان قزل حصار که سال  در يک سال اخير به حدی بوده که

  .فعالين اجتماعی گشوده شود ديگر به روی

بدون اينها اين رژيم معنی و . می دهد اساس رژيم جمهوری اسالمی را سرکوب، زندان، کشتار، قتل و ترور تشکيل

جمهوری اسالمی نبايد انتطار تغيير و تحول داشت و از آن  از رژيمی با مختصات رژيم. مفهم نخواهد داشت

 از اين رژيم نبايد انتظار. دهد، دست از سر مردم بردارد و گور خود را گم کند و برود ات خود پايانخواست به جتاي

زندانهای سياسی را تعطيل  داشت دست از سر فعالين کارگری، دانشجوئی، زنان و معلمان بردارد، آنها را آزاد و

  .شوديافت نمی  اين نوع گفتمان در ادبيات سياسی سرکوبگران طبقاتی. کند

به . پيوستگی جنبشهای اجتماعی واهمه دارد رژيم به شدت از سازمانيابی اجتماعی مردم، از آگاهی مردم و از بهم

. آن روز دير نخواهد بود که رژيم از آنچه می ترسد به سرش خواهد آمد اما. همين دليل نيز آنها را سرکوب می کند

را اين بار و  هم پيوند می زنند، درب زندانها را می گشايند، آنهايابند، جنبش های اجتماعی را به  مردم سازمان می

اعمال . اسالمی خاتمه خواهند داد برای هميشه نابود و به کارنامه سرکوب در ايران و حيات رژيم جمهوری

  .شد و رنج کشيده مردم ايران منجر خواهد سرکوبگرانه رژيم به مرگ آن به دست توده های زحمتکش

  

  )در تبعيد(يان سياسی ايرانکانون زندان
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