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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  ! کنگره برزيل سنديکای جهانی حمل و نقل نامه سرگشاده به
 

  
  م آبان ماه هشتاد و ششهفت   بيست                                                                                  ی المللني بهياتحاد

 
  

  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران: از طرف 
  محکوميت دولت جمهوری اسالمی ايران و خواست آزادی کارگران زندانی: موضوع 

 ٢٠٠٧ نوامبر ٨: تاريخ
 

  !و نقلسنديکای جهانی حمل  حضار محترم کنگره برزيل ! نمايندگان
  

حکم زندان عليه فعالين کارگری  دستگيری و صدور ، ترور، حمله، ارعاب،همانطور که مطلعيد دور ديگری از تهديد

 و رئيس سابق انجمن صنفى گذاران بنيان ازصدور حکم زندان برای محمود صالحی  .ايران شروع شده استدر

منصور اسانلو دبير سنديکای شرکت واحد  ،ارگرى هماهنگى براى ايجاد تشكل آآميته سخنگوى و کارگران خباز

 عضو هيئت مديره سنديکای سيد داود رضوی احضار ، ابراهيم مددی عضو هيت مديره سنديکای شرکت واحد،تهران

 تهديد و ، احضار، سوء قصد به جان مجيد حميدی از فعالين کارگری کردستان،شرکت واحد به دادگاه اسالمی

مورد  (، از جمله فعالين اعتصاب کارخانه نيشکر هفت تپه،تراضات و اعتصابات کارگریرهبران اعدستگيری مکرر

فعالين اعتصاب کارخانه نيشکر هفت تپه که هم اکنون کارگران ازی قربان عليپور و محمد حيدری مهرآخر دستگير

ارگری جمهوری اسالمی اقدامات ضد ک بخش کوچکی از ،) اين کارخانه برای آزادی آنها دست به اعتصاب زده اند

  .است

 به نام  وبلو هوريزونته، برزيل  در٢٠٠٧ دسامبر ١١ و ١٠روزهای ه سنديکای جهانی حمل و نقل که درکنگر

حقوق کارگری تشکيل ميشود موظف است از جمله صدای اعتراض کارگر ايرانی و دفاع ازنمايندگی ميليونها کارگر

  . از حقوق جهانی شناخته شده آنان حمايت نمايدرا در سطح بين المللی منعکس کرده و

  :بيانيه اینقل اين است که با صدورو سنديکای جهانی حملکنگره برزيل درخواست ما از
  
  !جمهوری اسالمی ايران را بخاطر دستگيری فعالين کارگری محکوم کند -

 !شود حيدریو عليپور، مددی،اسانلو،حیجمله صال از،فعالين کارگری زندانی شرطوبی قيدآزادی فوری وخواستار -

 !ايران پشتيبانی کندط تشکيل تشکلهای مستقل کارگری درخواست آزادی بی قيد و شراز -
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 !مشخص از خواستها و مبارزات همکاران خود در سنديکای شرکت واحد تهران و حومه حمايت نمايدبطور -

  ! امپرياليستی عليه ايران را محکوم نمايدگونه تهديد نظامی و تحريم اقتصادی از طرف دولتهایهر -

حضور نمايندگان خانه کارگر که يک تشکل دولتی و ضد کارگری است در کنگره در پايان اعتراض شديد خود را از

جمله  از،نمايندگان واقعی کارگریعات و کنگره های کارگری محل حضورشما اعالم داشته و اعالم ميداريم که تجم

  !کای شرکت واحد است نه جای افراد و تشکل های ضد کارگرینمايندگان سندي

  محترمحضاربا احترام به نمايندگان و
  

  ايرانکارگران درحمايت ازن المللی دراتحاديه بي

٢٠٠٧ نوامبر ٨  

  

  (WFTU) یکارگری ها هياتحادی جهان ونيکنفدراسدبير کل  جورج ماوريکوس: رونوشت به 
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