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  درمحکوميت دستگيری و زندانی ساختن فعا&ن جنبش کارگری در ايران

  کارگران، زحمتکشان

  !مردم آزاديخواه ايران

مامورين وزارت اط عات در تھران ) بيست وھفتم آوريل( ارديبھشت٩روز چھارشنبه  در بامداد

مددی رئيس ھيئت مديره، داود رضوی عضو ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی  ابراھيم

ازچھره ھای شناخته شده سنديکای خبازان سقزو   تھران و حومه، درشھرستان سقز محمود صالحی

سخنگوی کميته دفاع از کارگران مھاباد را دستگير   و عثمان اسماعيلی  ازاعضاء کميته ھماھنگی

کورش بخشنده  .صورت گرفت روزھای گذشته دربازداشت ھااخيربازداشت ھا درادامه موج .کردند

و پدرام    ،حامد محمود نژاد ،نظام صادقی، آرام و فواد زندی،ريبوار عبداللھی و منيژه صادقی

نصراللھی که ھمگی فعال کارگری و از اعضای کميته ھماھنگی می باشند، عليرضا ھاشمی دبيرکل 

ايران، بوسيله نيروھای سرکوبگر وزارت اط عات و نيروی انتظامی بازداشت، سازمان معلمان 

جعفر عظيم زاده مسئول اتحاديه آزاد . زندانی و تحت شديدترين فشارھا و شکنجه قرار گرفته اند

. آزاد گرديد کارگران نيز به دفتر پيگيری وزارت اط عات احضار و بعد از پنج ساعت بازجويی 

    .ديگر فعا&ن کارگری احضار و مورد تھديد قرار گرفته اند  ينی و شيت امانی ھمچنين خالد حس

شورای نمايندگان دراع ميه مشترک اول ماه مه خود با پيش بينی شدت عمل رژيم جمھوری اس می  

جمھوری  سرمايه داری خيال خام خواھد بود ھر گاه تصور شود که سازش رژيم«:اع م کرده بود

رت ھای امپرياليستی بر سرمسئله ھسته ای به معنای کاھش سرکوب و باز شدن فضای با قد اس می

خود را برای مقابله با موج روز   ھمه قدرت برعکس، آن ھا از ھم اکنون با. سياسی خواھد گرديد

می سازند تا طبقه کارگر و مردم ايران شکست فاحش آن  آماده افزون اعتراضات کارگری و توده ای

  .»خود مبدل نسازند پيشروی ھای ه فرصتی برایھا را ب

اين اقدامات سرکوبگرانه ارگان ھای امنيتی و اط عاتی رژيم جمھوری اس می برای جلوگيری از  

راسم خانه کارگر م. برگزاری مستقل مراسم اول ماه مه توسط تشکل ھای کارگری ايران انجام گرفت

که با شعارھای نژادپرستانه ضدکارگران مھاجر و افغانی پس از ھشت سال ممنوعيت اين نوع نمايشات 



فرمايشی تشکيل شد نيز پرده دودی بود برای پوشاندن سرکوب خشن برگزاری اول ماه مه توسط تشکل 

  .ھای مستقل کارگری ايران

کارگری در ايران را قوياً   کارگران و فعالين  نی کردنما ھر گونه تھديد، احضار، بازداشت و زندا 

وھمه زندانيان عقيدتی  محکوم ساخته و خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی کارگران زندانی

ماھمچنين شعارھای نژادپرستانه ضد کارگران مھاجر و افعانی را شديداً محکوم کرده .و سياسی ھستيم

را برای برگزاری کارزارھای مشترک با ھمه " ن نيروھای چپ وکمونيستشورای نمايندگا"و آمادگی 

نيروھای چپ و کمونيست برای آزادی فعالين کارگری و ھمه زندانيان عقيدتی و سياسی، اع م می 

  .کنيم

  !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس�می

  !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

٢٠١۵    ماه مه ٢رابر با ب  ١٣٩۴ ارديبھشت  ١٢ شنبه  

:امضاء ھا به ترتيب حروف الفبا  
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