
  

 مييگورا به طبقه آارگر ايران تبريك مي اصانلو یزادآ    
  
ن و ي فعال،رآت واحد تهران و حومهش یكايت ماه مبارزه متحدانه  آارگران سندشه

ه ها و مجامع ي اتحادیت هايز حمايور و نش در داخل و خارج از آی آارگرشن جنبيمدافع
م يژر،كا يره سنديت مديس هيي منصور اصانلو ری قاآ ی زادآ ی برای آارگرین الملليب

                                    . آردینيشران را وادار به عقب ني ای اسالمیجمهور
رآت واحد تهران و ش آارگران يیكاي سندشرو و مبارز جنبشيپمنصور اصانلو آارگر 

                                                           ٠مدومه سرفراز از زندان اوين بيرون آح
ارها شران برغم همه في در ای آارگرشن مبارزات جنبين و مدافعين مدت فعاليدر ا

نان آت از ي مختلف به حمای به انحا٠رآت واحد دفاع آردهش آارگران یازخواسته ها
                                             ٠ اصانلو را سر دادندی قاآ یزادآعار ش ،استهخبر
 زين و اصانلو آزادى براى كايسند رهيمد تيئه اعضاى و نيفعال واحد، شرکت ارگرانک

 با آنان .کردند دنبال را وستهيپ اما آرام یامبارز اخراجى، آارگران آار به بازگشت
تم حاآمان ش زندان و ضرب و ،دي تهد،ر و ببندي بگبا مدت نيا در آرات به كهيوجود
ز جلب ي نومراجعه  ت،يشکا  ،ی نامه نگار  با انستند توی  ول، بودند  مواجهیاسالم
 یريگيپكل مستقل خود را شت تيز تداوم فعالي و ن، تحقق خواسته هاین المللي بیت هايحما
                                                                                                   ٠آنند
 و ميژ رشتري هر چه بیشا افی براشور در خارج از آیارگر آشن جنبين و مدافعيفعال

ران ي ای مستقل آارگرش جنبیابي سامان ی برای در راه همگامین المللي بیتهايجلب حما
ها بود آه شن تاليبدنبال هم٠سابقه بودی  بذشتهن اقدامات ظرف سه دهه گي ا٠حرآت آردند

 یم و فعاليران خود رابطه مستق واحد توانستند در سطح جهان با همكاشرکتآارگران 
 است آه یغاز راهآانگر ين هنوز بآن رابطه و تعداد ي ای گرچه گسترده گ٠برقرار آنند

ها و مبارزات بود آه حكومت ی ريگيپن ي همی ولشد، ی ممودهيپ شيپد مدتها ي بایم
                        ٠اندشته و گام به گام به عقب نشانه آارگران باز دايش را از تداوم سرآوب وحیاسالم

ی  ب٠ستي نانىيپا را شانران به حقوق آارگران و زحمتكي ای اسالمی جمهورميژتهاجم ر
 ًا كار واخير قانون جنگل در قانونشدن حاآم ،زي ناچیخت دستمزدهاپردا عدم ،یآار
به ره خواران حكومت منجر ي جِی كه برابر ادعایع دولتي كردن صنایاست خصوصيس

 سخت یتي نفر در چند ماه گذ شته شده است طبقه كارگر را در وضع٣٢٠٠٠٠اخراج 
                                                                             ٠توان فرسا قرار داده است

 خود یابيران راه سامان ي طبقه آارگرا، مطلقی حقوقیخته و بيمار لجام گسثدر آنار است
ر آارگران ي اگر مبارزات اخی آه بدرست،دا آرده استيپ ی مستقل آارگریها كلش در ترا
 یك سو نقطه عطفيره و فعاالن خود از يت مديئت هيآت واحد تهران و حومه تحت هداشر

                          ٠ راه استآغازن هنوز يگر اي دی از سوشد،ران ي ای آارگرشدر جنب
ز ي اصانلو و نیقاآ آزادى ی برای آارگرشن جنبيك به همه مدافعين رو ما ضمن تبرياز ا

 همه را به ،ت واحد تهران وحومهشرآ مستقل آارگران شكلت تيارج نهادن به تداوم فعال
 ی براشان، مستقل شكل تیابي تا تحقق سامان ی آارگرشن جنبي با فعالی و همكاریاريهم
                                                              ٠ميي خوانی فرا مشاني خواسته هایريگيپ



  
  !د به كار بازگردانده شوندي بایكارگران اخراج –

               ن ي كه مجدداً فعالیت اسالمي حاكمی ضد كارگریاستهاسي ی در اعتراض و افشا–
  .يم بلند كن خود رای متحداً صدا،برگزار كننده اول ماه مه سقز را هدف قرار داده است

  !م را گسترده تر كنی كارگرنبشكارزار دفاع از ج
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