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 با ريشه چه می کنيد؟
١٣٨٨ فروردين ٣١  شنبهدو                                                                                         ی المللنياتحاد ب               

  
  

  : در روزهاى اخيردر رابطه با دستگيری فعالين کارگری" اتحاد بين المللی"اطالعيه 

  با ريشه چه می کنيد؟ 
 ماموران ،١٣٨٨ فروردين ماه ٢٨ روز جمعه ،به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

الين کارگری را که به بازديد غالب  نفر از فع١٠٠ در حدودامنيتی جمهوری اسالمی طی يک يورش وحشيانه 

  . رفته بودند دستگير کرد،زندانى فعال کارگری ،حسينی

هم رزم طبقاتی بيشتر از آنکه نشان قدرت کسی يك  خانواده فعال کارگری به جرم ديدار ازهمزمان دههادستگيری 

ر کارنامه پيشروی جنبش  مهحكومتاين عکس العمل .  زبونی و وحشت از قدرت رقيب است،باشد سمبل استيصال

کارگری ايران و تاييد ماحصل اميد بخش زحماتی است که فعالين کارگری در ايران طی سالهای اخير متحمل شده 

الب حسينى و عبداله خانى به جرم شرآت در مراسم غهر چيز نشان ميدهد که اگرچه هنوز اين واکنش بيشتر از . اند

آارگران و برای فعالين سنديکای حبس بسر ميبرند در  ...  سعيدى و مددی و اسانلواول ماه مه در زندان هستند و

 اما حاصل جانفشانی های آنان و صدماتی که آنها و اعضای خانواده شان ،هفت تپه احکام زندان صادر ميشود

صدها و صدها ...   اسانلو و مددی و علی نجاتی و  غالب حسينى ودر کنار.  به هدر نرفته است،متحمل شده اند

 مشکل رژيم با ؛مشکل جمهوری اسالمی فقط گلهای جنبش کارگری نيست.  جوانه زده و رشد کرده اندمبارزآارگر 

  . بارور کرده اندآليه فعالين آارگرى در سراسر ايرانريشه  نهالی است که 

دهه . اين سالها ديگر سالهای عقب نشينی جنبش کارگری نيست.  کور خوانده استحكومت سرمايه دارى ايراناما 

فعالين کارگری در دهه شصت سالها است که سپری و سرآوب خونين  بگير و ببند  جنبش آارگرى از طريقارعاب

 از حق خود مبنى بر فعاليت  آنان و دفاع در سنندجفعالين آارگرى بازداشت شدهافتخار آميز مقاومت . شده است

  فروردين،٢٨، حداقل در جمهوری اسالمی. ى و عضويت داشتن در يك آميته آارگرى بخوبى اينرا نشان دادآارگر

  !شتچاره ای جز آزادی فوری فعالين کارگری دستگير شده ندا

 به همه اين فعالين آارگرى درود ، فروردين٢٨در  فعالين کارگری  بازداشتضمن محكوم نمودن" اتحاد بين المللی"

 با مبارزات کارگری در ايران را بيش از پيش تقويت کرده و به طبقاتىهمبستگی امر وظيفه خود ميداند آه  گفته و

  ! جمهوری اسالمی تالش نمايد حكومت ضد آارگرسهم خويش در تحميل عقب نشينی های بيشتر بر

  
  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

  ٢٠٠٩ فوريه ١٩
http://www.etehadbinalmelali.com  


