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  !!!ميکن ی را محکوم ماني دانشجویريسرکوب و دستگ

 
   رماه هشتاد و ششم آذبيست                                                                                              ی همکاریشورا

 
  

  !!ايران خواه کارگران و مردم آزادی

  
رسد،  می  نفر٣٠آنان که تعدادشان به .  آذر ماه دستگير شدند١٢های تهران، دوشنبه  دانشگاه شماری از دانشجويان

 برگزاری مراسم اين روز جلوگيری يک روز قبل از مراسم تدارک ديده شده روز دانشجو دستگير شده تا بدين نحو از

رسيد بدون توجه به جو   نفر می۴٠٠تعدادشان به حدود   آذر ماه ساير دانشجويان که١٣اما روز سه شنبه . شود

پليسی، در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران دست به تجمع زده و به ايراد  ارعاب و در جهت شکستن فضای

دانشجو ميمرد ذلت " ،" زندانی آزاد بايد گردددانشجوی"، "دانشگاه پادگان نيست"پرداختند و با شعارهای  سخنرانی

کشور اعتراض کرده و خواستار آزادی دوستان  های  امنيتی حاکم بر دانشگاه - به فضای پليسی   نسبت" نمی پذيرد

جنبش "، "کنيم ما از کازگزان حمايت می"هايی با مضامين  نوشت در ميان دانشجويان همچنين پارچه. خود شدند

، "دست امپرياليسم از سر مردم ايران کوتاه"، "نه به جنگ"، "و جنبش کارگری جنبش زناندانشجويی متحد 

ضمن خواندن  دانشجويان پس از ايراد سخنرانی،. وجود داشت" کنيم ترور فعالين کارگری را محکوم می بازداشت و"

  .شعر و سرود به طرف در اصلی داشگاه حرکت کردند

 های های تهران، مراسم روز دانشجو در دانشگاه  امنيتی در دانشگاه -اد جو پليسیايج به رغم بازداشت دانشجويان و

ها ضمن  دانشجويان اين دانشگاه چند شهر از جمله اصفهان، اهواز، همدان و برخی شهرهای مازندران برگزار شده و

  .دستگير شده برخاستند برگزاری مراسم روز دانشجو به حمايت از دانشجويان

  
  !!ايرانمردم مبارز 

  
جرم آنان حمايت از کارگران هفت تپه، . خواهی نيست سردادن فرياد آزادی جرم دانشجوی مبارز امروز، تنها

 در يک کالم جرم آنان دفاع از. نيز هست…  و١٣٨۶واحد، کارگران دستگير شده اول ماه می  سنديکای شرکت

  .باشد می کش جامعه نيز متجنبش کارگری، حقانيت طبقه کارگر و حمايت از اقشار محروم و زح

  
  !!کارگران

  
 اين. شود ها است که در گلو خفه می طلبانه آن شوند و اين صدای حق چنين سرکوب می اين فرزندان ما هستند که اين

استاديوم امجديه   در آميخت و در فضای٨۶فرياد رسای دانشجويان بود که با صدای کارگران در اول ماه مه 
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  .شد سراسر امجديه شنيده می بود که در" دانشجو، کارگر اتحاد اتحاد"ار افکن شد و اين شع طنين

برخيزيد و ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه فوق به هر طريق ممکن برای  به حمايت از فرزندان خود 

  .منيابرس طلبانه آنان را به گوش ساير آحاد جامعه و بی قيد و شرط آنان تالش کنيم و ندای حق آزادی فوری

  

  یهمکاری تشکل ها و فعالين کارگر شورای

١٦/٩/١٣٨٦ 

  

 کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری
برای ايجاد تشکل کارگری کميته هماهنگی  

 اتحاد کميته های کارگری
  کارگرانانجمن فرهنگی، حمايتی

 کميته دفاع از محمود صالحی
یجمعی از فعالين کارگر  

  
  
  


