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!به دفاع ازمبارزات کارگران وجان فعالين کارگری برخيزيم  
 

 ماه هشتاد و پنجآبان م نهست يب                                                                                      اطالعيه مشترک
 
 

  .ت بخشيده است  تهاجم به جنبش کارگری،بويژه فعالين ورهبران آن راشّدرژيم جمهوری اسالمی

د محمود صالحی وجالل  حسينی ومحکوميت آنها به ترتيب به چهار ودو سال زندان،احضار جوانمير                                         محاکمه مجدّ   

 ١٣٨۵ به جرم شرکت در راهپيمائی روز جهانی کارگر سال                           ی کارگران برق وفلزکار             مرادی رئيس انجمن صنف         

، شاه ان رم ر ک ناه د د پ نزل شريف ساع ه م م ب ي ژ طالعات ر فاظت ا های ح يرو ز  هجوم ن ن شرکت     ا را ارگ ک

،بازداشت مجدد هفت نفر از               د محسن حکيمی ازدستگيرشده گان  اول ماه مه سقز                      سنندج،محاکمه مجدّ       " رريس  پ " 

ی سنديکای شرکت واحد از جمله منصور اصانلو،ابراهيم مددی،ناصرغالمی،عباس نژندکودکی،نعمت                                                         اعضا   

اميرخانی وحسن حاج علی وند توسط نيروهای پليس امنيتی وسپس آزاد شدن آنان باسپردن کفيل،بخشی ازتهاجم                                                    

  .کارگری جمهوری اسالمی راعريان می سازد رژيم ضد

لورئيس سنديکای شرکت واحداتوبوس رانی تهران بعدازخروج از منزل توسط                                منصوراصان    ا نوامبر مجدد       ١٩امروز    

  .نامعلومی برده شده استنيروهای لباس شخصی امنيتی دستگير شده وبه نقطه 

همراه                                                                                  که  يکا لين سند زفعا دونفرا که  فزود  خبرا ين  ا اعالم  مهء  ا د حددرا وا رئيس شرکت  نايب  مددی  هيم  برا ا

  .آنهاقصدممانعت ازربوده شدن اصانلوراداشتند  .اند اصانلوبودند،موردضرب وشتم قرارگرفته

ده بين المللی        بارگذشته منصوراصانلوبه يمن پايداريش وپشتيبانی وسيع کارگران شرکت واحدوهمبستگی گستر                                             

ازاين رو سازمان دادن يک                   . اين باراماباتوجه به شيوه دستگيريش خطرجدی می باشد                       . ماه آزادگرديد           ٨حدود   بعداز   

بايد سدی درمقابل        . اهميت ويژه ای دارد           جهانی   وجلب پشتيبانی مجامع وسازمانهای کارگری                مبارزه اعتراضی وسيع         

  . نمودتهاجم وحشيانهء رژيم به صفوف جنبش کارگری ايجاد

پايان دادن به دستگيری ها وضرب وشتم آنان،اخراج                      ، لغومحاکمه فعالين کارگری         
نماينده گان رژيم ازسازمانهای بين المللی وباالخره خواست به رسميت شناخته                                

می توانندخواست مشترک مجموعه اين مبارزات اعتراضی                         شدن تشکل های آزادومستقل کارگری               
  .باشد

٢٠٠۶نوامبر١٩  
 

  هامبورگ–مبستگی با کارگران درايران کميته ه
   هانوفر-کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران

)برلن (یگروه همبستگي با جنبش آارگر  
  کلن-ايرانکارگران کانون همبستگی با 

 
  


