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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ی صنعتیاعتراض کارگران کارخانجات و مجتمع ها  

ا دانشگاههاني و بازداشت دانشجویري به دستگزي شهر تبر  
   اه هشتاد و ششم آذرمچهار بيست                                                                                        م دمکراتالس

 
 

  ی ايران ، احزاب و سازمانهای کارگری ، مترقی ، ازاديخواه و مدافع حقوق انسانیهمه روزنامه های داخل: به 

 ، ین سازيما ، تعدادی از کارگران کارخانجات و مجتمع های صنعتی شهر تبريز ، شاغل در آارخانجات ماش

و بازداشت ان ، بدينوسيله نسبت به دستگيری يمان صوفي و آارخانه سیميشگاه ، پتروشي ، پاالیتراآتور ساز

  .دانشجويان دانشگاههای مختلف ايران اعتراض کرده و ان را محکوم ميکنيم 

دانشجويان ايران امسال به مناسبت روز دانشجو در مراسم هايشان صدای ما کارگران و ندای آزاديخواهی و برابری 

دستگيری و زندانی کردن وزارت اطالعات با . طلبی مردم ستمديده و حق طلب را بگوش همه مردم جهان رساندند 

برخی از دانشجويان قصد جلوگيری از برگزاری مراسم و ارعاب دانشجويان را داشت که در برابر صف متحد 

 جبران ی باشكوه و براین مراسم هايپس از ا.  آذر شکست خورد ١٦ اذر و ١٣دانشجويان معترض در روزهای 

 جواب یاست ضد انسانين سيد به ايبا. ان مبارز است ينشجون دايت و آزار اي و اذیش در صدد پاپوش دوزيشكستها

شعارها و خواستهای دانشجويان ، خواست ما کارگران و . توان عمل نمود يراه مقابله اعتراض گسترده است و م. داد 

ش جنبش دانشجوئی از جنب" دانشجويان در اين مراسمها اعالم کردند که . همه مردم جان به لب رسيده ايران است 

ن ما هم اعالم ميداريم که تا آزاد شدن ياين نشاندهنده همبستگی جنبش ها باهم است و بنابرا" . کارگری حمايت ميکند 

زندانی "ما بايد با خواست .  ، مبارزه و اعتراض مان را ادامه خواهيم داد یبدون قيد و شرط همه دانشجويان زندان

زنده باد آزادی و " دانشجو اعالم کرد که . قيد و شرط دانشجويان باشيم خواهان آزادی بدون " سياسی ازاد بايد گردد 

ما خواهان زندگی در يک نظام آزاد و . اينها خواست ما کارگران ايران است " . دانشگاه پادگان نيست "و " برابری

 ، شعار ما هم است و بنابراين شعار دانشجويان. ما خواهان زندگی در يک فضای ازاد هستيم . برابر اجتماعی هستيم 

  .برای دفاع از زندگی و معيشت مان ، بايد از دانشجويان دفاع کنيم و خواهان آزادی شان باشيم 

تا ازادی دانشجويان عزيزمان از زندانهای رژيم از پا نخواهيم نشست و يکدل و يک صدا و بهر شکل ممکن از آنها 

  .حمايت خواهيم کرد 

ران و جهان ميخواهيم که برای ازادی دانشجويان زندانی ، از هر راهی استفاده کرده و بدينوسيله از همه کارگران اي

  .صدای اعتراض شان را در حمايت از اين عزيزان بلند کنند 

زنده باد دانشجويان مبارز زنده باد صف متحد کارگران در اعتراض به زندانی کردن دانشجويان زندانی سياسی ازاد 

  ٢٣/٩/٨٦ .بايد گردد

  ارسال شده برای سالم دموآرات
 نااردوله ى ي بوس،٢٠٠٧ دسامبر ١۵ شنبه


