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 با گسترش کارزار مشترک رژيم  اسالمی را به عقب نشينی وادار کنيم

 
 تاد و ششتير ماه هشهفتم بيست                                                                                     اطالعيه مشترک

  
رژيم جمهوری اسالمی در نهايت استيصال برای مقابله با بحران های درونی و بين المللی، که خود مسبب تمامی 

 ايجاد هبآنهاست و در ناتوانی مطلق در پاسخ گوئی به مطالبات برحق طبقات و اقشار مختلف جامعه، همچنان با حر

رعب و وحشت، تشديد سرکوب و اختناق و دستگيری ها و شکنجه ها و اعدام ها، می کوشد از گسترش اعتراضات 

  .و نارضايتی ها جلوگيری کرده تا همچنان جابرانه و لجام گسيخته به حکومت ارتجاعی و ننگين خود ادامه دهد

. م، جنبش کارگری و فعالين آگاه و مبارز آن است يکی از عرصه های مداوم و مهم تاخت و تاز و سرکوبگری رژي

اکنون ديگر رژيم در اين عرصه از هراس گسترش اين جنبش و پيوند آن با ساير جنبش های اجتماعی، شمشير از 

رو بسته و بی توجه به اعتراضات داخلی و جهانی، بی امان هر حرکت کارگری را وحشيانه درهم می شکند و يا 

ر گرفتن، تهديد، تعقيب، دستگيری و يا ربودن فعالين کارگری، از حرکات و برنامه های آتی می کوشد با تحت نظ

  .آنها جلوگيری کند

هنوز محمود صالحی در حالی که سالمتيش در خطر جدی است در اسارت به سر می برد و رژيم تمام تالش های 

 نفر ١١کينه توزانه بی جواب گذاشته است که  فوری او، را برای آزادی  و يا حداقل معالجهداخلی و بين المللی 

 نفر ديگر از کارگران تعليقی شرکت واحد ٧ نفر و ٢ديگر از فعالين سقز به محاکمه کشيده می شوند، دردو نوبت 

حکم اخراج می گيرند و به دنبال اعتراض کارگران ايران خودرو و سنديکای شرکت واحد از دستگيری دانش 

 با آنان و تدارک برای برگزاری دومين مجمع عمومی سنديکای شرکت واحد، بار ديگر آدم جويان و اعالم همبستگی

 هيأت مديره برای تدارک مجمع عمومی، وحشيانه منصور اسالو را در بازگشت از جلسهربايان جمهوری اسالمی، 

که برای او صادر کرده اند، حداقل اين خطر وجود  سال حبس ۵دزديده و به جای نامعلومی می برند و با توجه به 

رآورده و زندانی دارد که او را نيز همانند صالحی بدون اين که هنوز مراحل قانونی طی شده باشد، به اسارت د

 ربودن او و ناشناس بودن آدم ربايان، يادآور جنايات قتل های زنجيری است و ازين رو تا روشن کنند، هرچند شيوه

  .ت وی، خطر مرگ نيز او را تهديد می کندشدن وضعي

 آلمان ضمن محکوم کردن اين جنايات و پشتيبانی قاطع از –کميته ها و کانون های همبستگی با کارگران ايران 

 همدوش تمامی مدافعين راستين مبارزات برحق کارگران و فعالين آگاه و مبارز جنبش کارگری ايران، می کوشد

مع مترقی بين المللی، کارزار وسيعی را هرچه زودتر برای متوقف ساختن اين سرکوب ها  کارگر و تمامی مجاطبقه

  .و آزادی صالحی، اسالو و تمامی زندانيان سياسی اخير سازماندهی کند

 کارگر را برای شرکت در اين کارزار ری طلب و تمام نيروهای مدافع طبقهما تمامی انسان های آزادی خواه و براب

  . فرا می خوانيموسيع و مشترک
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  .  اين کارزار به اطالع عموم خواهد رسيددر اطالعيه بعدی برنامه

  

   هامبورگ-يتۀ همبستگی با کارگران در ايران مک

   برلين-گروه همبستگی با جنبش کارگری ايران 

   هانوور-کانون همبستگی با کارگران ايران 

   کلن-کانون همبستگی با کارگران ايران 

   فرانکفورت و حومه- کارگران ايران کانون همبستگی با

١٢٫٠٧٫٠٧ 
 


