
 
 
 
 

 
 

  کارو  حزب چپ وحزبدرکنفرانس " هامبورگ- کميته همبستگی باکارگران درايران"گزارش شرکت
 عدالت اجتماعی

 
  ربرگزا کنفرانسی ازطرف حزب چپ وحزب کاروعدالت اجتماعی درشهرهامبورگ٢٠٠۶نوامبر٢۵و٢۴درروزهای 

های کارگری حاديه های نماينده گانی ازطرف ات ،نمادراين کنفرانس سه نفرازنماينده گان حزب چپ درپارلمان آل.گرديد
                                                                                               .نفرشرکت داشتند٢٠٠درهامبورگ وبيش از

تيک دولت آلمان رابه دموکرا نظامی گری وضد ،سياست های نئوليبراليستی ازنظرگاه خوددراين کنفرانس سخنرانان 
آنان بااشاره به .تائيرات مخرب اين سياستهارادرحوزه های گوناگون زندگی مردم برشمردندمحاکمه کشيده و

 ءاقليتی به ازاق بيشتری يافته وثروت ميلياردی يآمارهاخاطرنشان کردندکه فاصله طبقاتی دراين جامعه هرروزتعم
ميليارديوروازماليات دارنده گان ٣٠درچهارسال گذشته درحالی که . استفقيرکردن بخش بزرگی ازجامعه فراهم گرديده

                              . ،درمقابل معادل همين مقدارازدرآمدمزدبگيران وخدمات اجتماعی کاهش پيداکردهثروت کم شده
 برای   ذاشته ،که درآن         هامبورگ يک ميزاطالعاتی گ               -درارتباط بااين کنفرانس کميته همبستگی باکارگران درايران                                    

بزبان آلمانی،اعالميه هاومتن های مختلفی رامربوط                         " اخبارکارگری        " عالوه برشماره های مختلف نشريه                حاضرين،   
محکوميت فعاالن کارگری درايران وهمچنين مسائل مربوط به دستگيری مجددمنصوراسانلورادراختيارشرکت کننده                                                   

                                                                                                                         .گان درکنفرانس قرارداد
نماينده وسخنران کميته درکنفرانس ،ايشان بزبان آلمانی توضيحاتی درموردچگونگی دستگيری درفرصت داده شده به 

آنگاه کنفرانس . فعالين کارگری درايران داده شداسانلو وضرب وشتم همراهان او ازجمله حيات غيبی وهجوم به
                                                            .رسيدبه تصويب قعطنامه ای دردفاع ازکارگران ايران ومحکوميت رژيم 

 
                                         

                                                                                                              :متن قعطنامه بشرح زيرمی باشد
 
مابه ربوده شدن رهبر سنديکای شرکت اتوبوس رانی شرکت واحدواعمال فشاردرموردفعالين کارگری درايران توسط                                                     

                                                                                                                 .رژيم ماليان اعتراض می کنيم
 

سه نفرازفعالين سنديکائی موردهجوم مامورين امنيتی لباس شخصی قرارگرفتند،درمقابل                                          ٢٠٠۶نوامبر    ١٩درروز      
  .ه ومنصور اسانلوراربودند             اعتراض سه نفر فوق ،مامورين اقدام به تيرندازی هوائی نموده ،دونفرازآنهارازخمی کرد                                             

  
ئی تحت    سنديکا  های  منصوراسانلورهبرسنديکای اتوبوس رانی شرکت واحدبارهاتوسطماموران رژيم بعلت فعاليت                                            

                                                                                                      .تعقيب قرارگرفته وبازداشت  شده است
ماموران امنيتی درهنگام ربودن وی به اين امرتوجه نکردندکه وی دوهفته قبل مورد عمل جراحی چشم قرارگرفته                                                            

                                                                                     .ودوروزديگرمی بايست خودرابه دادگاه معرفی نمايد
                                                                                     

:مابه اين بازداشت هاودستگيريهاغيرقانونی اعتراض داشته ووخواسته های ذيل راداريم  
آزادی فوری منصوراسانلو -  
ئی سنديکاالين فعپايان بخشيدن به فشارهاوآزارهای ضدکارگری برعليه  -  
شرط فعاليت سنديکائی وتجمع سياسیبرسميت شناختن بدون قيدو -  
ممنوعيت بازداشت ها -  
انحالل ارگان های سرکوب -  
تعقيب ومجازات عاملين آدم ربائی اخير -  
 

ازآنجائی که رژيم ايران نه قادراست ونه خواهان اين موازين پايه ای حقوقی می باشد،ازاين روماخواهان اين هستيم 
.بين المللی اخراج شوندنماينده گان رژيم ايران ازمجامع  که  

 



  حزب چپ وحزب کاروعدالت اجتماعیگان درکنفرانس دوروزه شرکت کننده 
 
 

 متن قعطنامه به زبان آلمانی
 

Wir protestieren gegen die Verschleppung und Misshandlung des  
Gewerkschaftsführers Mansour Osanloo durch die Sonderpolizei des 

Iranischen Mullahregimes. 
 
Am Sonntag, den 19. November 2006 wurden drei aktive Gewerkschafter auf offener 
Straße von Sonderpolizisten in Zivil angegriffen. Im Laufe dieses Überfalls wurden zwei 
von Ihnen geschlagen und misshandelt. Ihr Versuch die Verschleppung des dritten; 
Mansour Osanloo zu verhindern, schließlich durch Warnschüsse in die Luft gestoppt. 
 
Mansour Osanloo ist Vorsitzender der Busfahrergewerkschaft Teherans und Umgebung 
und wegen seiner Gewerkschaftsarbeit ständiger Verfolgung durch die Behörden 
ausgesetzt. Bei seiner Verschleppung spielten weder sein Gesundheitszustand nach einer 
Augenoperation noch der ohnehin anstehende Gerichtstermin am übernächsten Tag 
eine Rolle. Ganz offensichtlich geht es hier allein darum einen aufrechten 
Gewerkschafter zu drangsalieren und einzuschüchtern. 
 
Wir protestieren gegen die illegale Verhaftung dieses Gewerkschaftskollegen und 
fordern: 
 

• Die sofortige Freilassung Mansour Osanloos. 
• Die Beendigung der gezielten, arbeiterfeindlichen Verfolgung aller 

Gewerkschaftsaktivisten. 
• Die bedingungslose Legalisierung von Gewerkschaften und das Recht auf 

politische  Zusammenschlüsse. 
• Das Verbot von willkürlichen Verhaftungen.  
• Die Abschaffung der Sonderpolizeien. 
• Die Bestrafung der für solche illegalen Verschleppungen Verantwortlichen. 

 
Da die Iranische Regierung weder willens noch in der Lage zu sein scheint solche 
Mindeststandards von Arbeiterrechten zu gewährleisten, befürworten wir die 
Forderung nach einer Suspendierung der „Islamischen“ Republik Iran aus den 
internationalen Gremien. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für die Versammlung der Stadtpolitischen Konferenz der WASG/Linkspartei.PDS am 
24./25.11.2006 

 
  هامبورگ-کميته همبستگی با کارگران درايران

 
٢٠٠۶نوامبر٢۵  

 
 


