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 بايد برای هميشه به سرکوب اعتراضات بر حق کارگران

  د و آزار و اذيت رهبران و فعالين کارگری پايان دا
 ماه هشتاد و پنجآذر مهن                                                                                                    سايت شورا  

  
 

مدت دو هفته از محکوميت محمود صالحی و جالل حسينی به زندان نگذشته بود که حکم احضار جوانمير مرادی به 

  . دليل شرکت در مراسم اول ماه مه به وی ابالغ شد

به فاصله چهار روز از احضار جوانمير مرادی به دادگاه، منصور اسالو  رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران 

شرکت واحد در خيابان و در حاليکه مشغول خريد نان بود توسط نيروهای امنيتی با توسل به خشونت، بازداشت و 

يئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، به زندان اوين منتقل گرديد، طی اين تهاجم غير انسانی به رئيس ه

ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نيز در اعتراض به نحوه بازداشت 

منصور اسالو با شليک تير هوايی توسط ماموران مورد تهديد قرار گرفته و بشدت با ضرب و شتم مامورن امنيتی 

  .مواجه گرديد

يس و فرش البرز نيز   ضد کارگری در حالی صورت ميگيرد که ظرف مدت دو ماه گذشته کارگران پرراين اقدامات

  .اثر اثابت گلوله نيروهای انتظامی به طرز فجيعی از هم پاشيدديلم، مغزش بربندر گمرگکارگری درسرکوب شده و

ی خواسته های زير بوده  و از همه بدينوسيله ما ضمن ابراز تنفر عميق از وقايع رخ داده، خواهان تحقق فور

 ٩٨ و ٨٧مقامات مسئول در دولت جمهوری اسالمی مصرانه ميخواهيم تا به تعهدات خود که طی مقاوله نامه های 

  .سازمان جهانی کار متعهد به اجرای آنها شده اند عمل نموده و برای هميشه به فجايعی از اين دست پايان دهند

   شرط منصور اسالو و تامين امنيت وی برای فعاليت های سنديکايی  آزادی فوری و بی قيد و-١

   لغو فوری و بی قيد و شرط احکام صادره در باره محمود صالحی و جالل حسينی -٢

 به جرم شرکت در مراسم اول ماه ۵/٩/١٣٨۵ لغو فوری و بی قيد و شرط محاکمه جوانمير مرادی در مورخه -٣

  مه امسال

به هرگونه سرکوب  اعتراضات کارگری و  آزار و اذيت رهبران و فعالين کارگری در کليه  پايان دادن اکيد -۴

  مناطق کشور

  کارگران نساجی شاهو
  جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  کاگران نساجی کردستان
  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

  خودروجمعی از کارگران ايران 
   از کارگران آلومينجمعی

  سايت شورا
٧/٩/١٣٨۵  

 


