
 دستگيری فعاالن کارگری
!محکوم است  

 
 ابراهيم مددی .است ديگری از دستگيری فعاالن کارگری را شروع کردهمرحله اسالمی  جمهوریاخيرا رژيم

و به سياهچال اوين منتقل  را دستگير  و حومهاتوبوسرانی تهران واحد  کارگران شرکتنايب رييس سنديکای
 فعال  بيژن اميریکميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری و عضو محسن حکيمیاستا ين رهمدرکرده و 

 پدرام همچنين.  زندان اوين منتقل کردند209ماه دستگير و متعاقبا آنها را به بند   دی2کارگری در تاريخ 
های کارگری و عضو   فعال کارگری، عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل)ز به نه(نصراللهی 

ها دستگيرو بازداشت شده ماموران امنيتی و لباس شخصی ماه توسط دی4ج در تاريخ د سننشورای زنان در
.است  

 
را شروع کرده تا با ايجاد رعب و وحشت  اسالمی دورديگری از دستگيری فعالين کارگریجمهوری رژيم 

کارگری ای سنديک فعالين دادگاهی کردن واحضار. مانع از روند رو به رشد جنبش کارگری در ايران شود
زندانی ، که درادامه محسن حکيمی، بيژن اميری و پدرام نصراللهیابراهيم مددی،  دستگيری ،نيشکر هفت تپه

 صدور حکم شالق و زندان برای دستگير شدگان اول ماه مه سنندج  وکردن منصور اسانلو، افشين شمس
  . بيانگر وحشت رژيم از عروج جنبش کارگرى استصورت مى گيرد

 
  و م شالقاحکا صدور ادهای همبستگی با کارگران ايران در خارج از کشور،  ضمن محکوم کردنما نه

ش خود را به کار خواهيم  تمام تال ... و کردن فعالين کارگری ىزندانهای سنگين، وثيقه و دادگاهبه  احضار
 و تا ،رود آگاه شونددر سراسرجهان از توحش و ستمی آه در ايران بر آارگران می طبقه کارگرتاگرفت 

.  به ميان خانواده و دوستان از پای نخواهيم نشستعزيزانآزادی و بازگشت اين   
 
 

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران
  2008هشتم دسامبر وبيست

  1378ماه هشتم دی

  com.kargar_labour@yahoo  - استراليا –  کميته همبستگی با کارگران ايران-

     org  .iran. info@workersتورنتو کانادا –  کميته حمايت از کارگران ايران-

      com.@hotmail1ghol   نروژ –  کميته دفاع از کارگران ايران-

  fr.sstiran@yahoo -  فرانسه –  همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران-

  _de.@yahoo2007kanoonhf فرانکفورت و حومه –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

  de.hannover@yahoo.kanon هانوفر –  کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران-

   se.isask@comhem  - سوئد  کميته همبستگی کارگران ايران و-

 com.kanounhambastegi@gmail - گوتنبرگ  –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

    uk.co.ankjch@yahoo  -  انجمن کارگری جمال چراغ ويسی-

  de.kaumares@web   فرانکفورت - شورای همبستگی کارگری -



  

 

         
 
 
 

 
 
 

  
 
 


