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يورش اخير رژيم جمهوری اسالمی به فعالين کارگری از محمود صالحی شروع شد و به او خاتمه نخواهد 
  .طی هفته های آينده ما شاهد هجوم هر چه گسترده تر رژيم بر عليه فعالين کارگری خواهيم بود. يافت

ی مستقل است، همچنان که فعالين کارگری شرکت واحد، معلمان، زنان، وحشت  و اقدام  رژيم از سازمانياب
 نويسندگان را با تمامی توان سرکوب کرد و تعدادی از آنها را با فجيح ترين شکل ممکن به  ودانشجويان

کارگری را نيز به اشکال مختلف به ر دارد اين پروژه سرکوب و منزوی کردن فعالين ظقتل رساند، در ن
کی ازاين دسيسه ها، دستگيری و به دادگاه کشاندن فعالين کارگری، دادن احکام محروميت از ي.يش بردپ

ليقی و حکم زندان و محروم کردن کارگران از فعالين مراکز کاری زندانهای تعحقوق اجتماعی و سياسی، 
  .محروم کردن کارگران از سازمانيابی و اقدام مستقل است.است

 و در جهت عقب راندن اين هيوالی شوم سرمايه داری احتياج مبرمی به  برای خنثی کردن يورش رژيم
  .ايجاد يک کارزار وسيع وگسترده در داخل و خارج کشور است

ما بعنوان بخش کوچکی از فعالين جنبش کارگری در تبعيد، از تمامی حاميان طبقه کارگر، احزاب، 
کشور دعوت می کنيم که برای پيشبرد اين  جتماعی مترقی در سطح خارج ازسازمانها، نهادهای سياسی و ا

ه  هفتيک به  مدت . يابی و اقدام  مستقل آنها استنامر حياتی طبقه کارگر که در اساس جلوگيری از سازما
 و خواهان آزادی محمود صالحی و آوريل به يک حرکت اعتراضی جمعی اقدام کرده20آوريل تا16از تاريخ 

و بدون قيد وشرط احکام صادره برعليه فعالين کارگری  و آزادی تشکل و تجمع  غزندانيان سياسی، لهمه 
  .مستقل کارگران شويم
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 اتحادبين المللی درحمايت ازکارگران درايران
  هانوفر-کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران
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 هامبورگ-کميته همبستکی با کارگران درايران
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