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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

خواهان لغو با اعتراضی گسترده  

شويمشمس  و اسالو ،و آزادی واحدکارگران احکام      
  ١٣٨٧هم آبان دزسي هشنبدو                                                                                      آزاد کارگرانهياتحاد

 
  

ام صادره بر عليهبا اعتراضی گسترده خواهان لغو احک  

  کارگران شرکت واحد و آزادی منصور اسالو و افشين شمس از زندان شويم 
 نفر از اعضای هيئت مديره و يک نفر از ٤ ماه را برای ١٤ تا ٦، احکام زندان تعليقی از ١٤دادسرای انقالب شعبه 

 - عباس نژند کودکی-زاد حسين علی –بازرسين سنديکای کارگران شرکت واحد تهران به نامهای سعيد ترابيان 

  .صادر کرده است) بازرس(يعقوب سليمی و عطا باباخانی

اعضای کميته هماهنگی  يک سال زندان برای افشين شمس ازحالی صورت ميگيرد که اخيرا حکمصدوراين احکام در

تشکلهای اعضای کميته پيگيری ايجاد ومحمد جراحی ازشده است مک به ايجاد تشکلهای کارگری صادربرای ک

هيئت مديره اتحاديه آزاد مامورين امنيتی درسنندج به منزل طيب ماليی عضو و ادگاه احضاربه ددرتبريزکارگری 

  .کارگران ايران هجوم برده و با ايجاد وحشت در منزل نام برده، مادر وی را دچار لطمات روحی شديدی کرده اند

ای مرتبط با جنبش کارگری و معلمان در شرايطی ابعاد تعرض به کارگران متشکل در تشکلهای کارگری و نهاده

و تورم بيداد ميکند و کارگران درنقاط مختلف بصورت روزمره ودائمی در وسيعی به خود گرفته است که گرانی 

  .می برنداعتراض بسر

اعتراضات مهارامنيتی با هدف نين رويکردی ازسوی نهادهای قضايی واتحاديه آزاد کارگران ايران، چ ازنظرما در

عکس العمل به روی آوری کارگران به تشکل يابی که با تولد سنديکای کارگران نيشکر دررو به گسترش کارگری و 

  .هفت تپه وارد مرحله نوينی شده است، صورت می گيرد

  کارگران 
کت اعتصاب شکوهمند کارگران اين شرسال ازگذشت سه رکت واحد پس ازاعضای هيئت مديره سنديکای کارگران ش

و زندانی شدن منصور بازداشت و اخراج و احضارهای مکررو با تحمل ضد انسانی ترين شرايط از قبيل سرکوب و 

اين کارگران پرچمدار جنبش کارگری ايران و تشکل  .ديگر آماج تعرض سرمايه داری ايران واقع شده اند باراسالو،

آنان ارگران، گرفتن شمشير بر باالی سر ماه بمدت سه سال بر اين ک١٤ تا ٦تحميل حبس تعليقی از . يابی آنان هستند

  .طبقه کارگر وهرگونه حق خواهی ازو تعرضی است در راستای سلب بی چون و چرای حق تشکل يابی

ن و جسورترين ه تريبويژه کارگرانی که هم اکنون حکم حبس تعليقی گرفته اند جزو آگاکارگران شرکت واحد تهران و

 شارهای روحی ومدت سه سال گذشته عليرغم تحمل طاقت فرساترين فطبقه کارگرايران هستندکه در پيشروان

  .راستای رسيدن کارگران ايران به مطالباتشان کوتاه نيامده اندمعيشتی، ذره ای ازحق خواهی ومبارزه خود در
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ضمن محکوم کردن صدور چنين احکامی بر عليه کارگران شرکت  اين کارگران شايسته بيشترين حمايتها هستند و ما 

واحد و زندانی کردن و اعمال فشار بر ساير کارگران، شما هم طبقه ای هايمان و عموم مردم را در سراسر ايران فرا 

 می خوانيم تا با اعتراضی گسترده خواهان لغو فوری اين احکام و پايان دادن به اعمال فشار و زندانی کردن 

  . کارگران پيشرو و رهبران کارگری شويد

 
 زنده باد همبستگی کارگری

١٣/٨/١٣٨٧اتحاديه آزاد کارگران   
www.ettehadeh.com 

k.ekhraji@gmail.com :ايميل   

٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥ :فاکس  

 


