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  دستگيری فعالين کارگری

   استمحکوم توسط دولت جمهوری اسالمی 
١٣٨٨ ارديبهشت ١۵  سه شنبه                                                                         ـ هلند... کانون حمايت از   

  
                                           

ميکند و بدين وسيله فراخوان می دهد تا در يک دستگيری فعالين کارگری توسط دولت جمهوری اسالمی را محکوم 

  .اتحاد عمل فوری به مقابله با اين اقدام ضدکارگری و ضدانسانی برخيزيم

 کارگران در اين مراسم  . گردهمآيی کارگران يورش برد با تمام قوا به٢٠٠٩اول ما مه جمهوری اسالمی در 

ولی چماق دولت . ميخواستند ضمن بزرگداشت اين ميثاق جهانی و کارگری، به طرح مطالبات خود نيز بپردازند

حمله  بردند و با )  مرد واعم از زن و کودک( نفره خود به خانواده های کارگران ۵٠٠٠سرمايه با نيروهای بيش از 

شتم شرکت کنندگان در اين تظاهرات، پدر را جلوی فرزند مجروح نمودند و به دنبال اعتراض فرزند، او ضرب و 

مادران در عرصه اين نبرد به غايت نابرابر هم ضربات چماق را تحمل کردند، هم . را هم با کتک دستگير کردند

  .شت بسته نظاره کردندبازداشت شدند و هم کتک خوردن فرزندان و شوهرانشان را با دستهای از پ

ری جمهوری اسالمی، خاصيت عمومی و هميشگی سرکوب گرانه دولت سرمايه دااين يورش وحشيانه به غيراز

 چه آنها که در خارج چه آنها که در محيط کار شکل گرفته اند و( نهاد مختلف کارگری ١٠اين بود که بيشتر ناشی از

متحد شدند و خواستها و مطالباتی را مطرح نمودند که هم بيان کننده باربرای اولين ) فعاليت ميکننداز محيط کار

  .مبارزات پراکنده و دستيابی به يک صف بندی طبقاتی و متحدم کارگران است و هم نويدبخش عبورازخواست عمو

شکيل ميدهند، آنها را زنان ت% ٦٠ نفر از فعالين مختلف کارگری که ١٤٠عکس العمل دولت در بازداشت بيش از 

ناشی از همين اتحاد نهادهای مختلف است که عالوه بر تشکل مستقل کارگری، صف بندی و اتحاد طبقاتی را نيز در 

اين اتحاد و همبستگی، پاسداران سرمايه را به وحشت می اندازد، پس بايد . دتور کار فعالين کارگری قرار ميدهندس

  .قدام کارگری به حمايت برخاستبا تمام قوا و به گونه ای متحد از اين ا

وظيفه خود ميداند که هرچه سريع تر در جهت حمايت از اتحاد » کانون حمايت از جنبش کارگران در ايران ـ هلند«

و همبستگی کارگران در ايران به اقدام عملی برخيرد و تمام امکانات خود را به کار گيرد تا زمينه آزادی کارگران 

اعم از فعالين سياسی، روشنفکران مترقی، (دست همه حمايتگران » ...کانون«ازاينرو، . کندبازداشت شده را فراهم 

  .را می فشارد...) زنان و مردان آزاده و 

بدون اتحاد عمل همه نيروهای آزاده و مترفی، بدون شرکت فعال همه نهادهای حمايت کننده مبارزات کارگری، 

ا، بدون حضور فعالين جنبش زنان، بدون شرکت همه فعالين راستين بدون شرکت همه سوسياليست ها و کمونيست ه

حقوق برابر و انسانی و بدون حضور فعال و راديکال جوانان و دانشجويان نمی توان به يک اهرم فشار قدرتمند 

  .تبديل شد و جمهوری اسالمی را به عقب نشينی واداشت

  



  

  برقرارباد اتحاد و همبستگی همه کارگران جهان

   سوی اتحاد کمونيستی همه نيروهای آزاديخواه و مترفیپيش به

  سرنگون باد نظام سرمايه داری جمهوری اسالمی

  برقرارباد پرچم خون رنگ آزادی کار

  برقرارباد سوسياليسم
  

  کانون حمايت از جنبش کارگری در ايران ـ هلند
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