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ن در سراسر جهای مستقل کارگریخطاب به تشکل ها  

 
  ١٣٨٧ اسفند ۵ شنبهدو                                                                                              ی همکاریشورا

 
 

  !!!امنيت فعاالن کارگری ايران در خطر است
 بهمن ماه، پنج نفر از اعضای هيئت مديره ی سنديکای کارگران نيشکر هفته تپه به دادگاه فراخوانده شدند و ٢٩روز 

کميته ی هماهنگی "بادی عضو و شيوا خير آ" شورای زنان" بهمن ماه حکم شالق سوسن رازانی عضو ٣٠روز 

اتهام اين دو فعال کارگری زن، شرکت در . در دادگستری سنندج اجرا شد" برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

ديکای کارگران هفت تپه  بوده و فعالين کارگری نيشکر هفت تپه به واسطه ی تشکيل سن٨٧مراسم اول ماه مه سال 

 اسفند ۵  دوشنبهرفته اند و طبق اخبار منتشره روزگسرکوب و محاکمه قراراعتصابات کارگری مورد و شرکت در

  . باری ديگر دادگاهی و محاکمه خواهند شدماه،

اسالو، ابراهيم مددی، افشين شمس، پدرام نصرالهی، جمله، منصورفعال کارگری ازوها کارگرهای گذشته دهطی ماه

ازداشت شده و در ايران دستگير و ب... ، محسن حکيمی، بيژن اميری ومردادیرهان سعيدی، طاها آزادی، جوانميرب

ه فعاالن کارگری هستيم که هدف بکی دو ماه گذشته شاهد تشديد فشاربا اين همه طی ي. گرفته انديا مورد پيگرد قرار

کارگران از برگزاری به گونه ای که . آتی استکارگردادن برگزاری مراسم روزقراراعمال اين فشارها تحت تأثيراز

همان گونه که سال گذشته در چنين روزهايی شاهد صدور احکام و به اجرا . مراسم مستقل اول ماه مه بازداشته شوند

  .درآوردن حکم شالق و زندان برای فعالين کارگری بوديم

  :دوستان کارگر و هم طبقه ای های شريف در سراسر جهان
اين رابطه برخی نهادهای مدعی دفاع از منافع است، درايران در خطرها فعال کارگری درامروز، امنيت ده

. کارگران در سطح بين المللی سکوت کرده و يا به انتشار يک اطالعيه در محکوميت رژيم ايران اکتفا نموده اند

ی دانيم، اين امروز ما فعاالن کارگری در ايران، تنها، انتشار اطالعيه و محکوم کردن چنين اقداماتی را کافی نم

ما نسبت به وضعيت فعالين کارگری زندانی و . گونه اقدامات ظرف يکی دو سال اخير تأثير کم تری داشته است

تحت پيگرد احساس نگرانی می کنيم و از شما دوستان خود در تشکل های واقعی کارگری می خواهيم، اعمال ضد 

 به اين اعمال سرکوبگرانه، به هر نحو که مقتضی می کارگری رژيم سرمايه داری ايران را محکوم کرده و نسبت

ما، . چه؛ اين مبارزات مشترک ما و شماست که می تواند نظام سرمايه داری را به عقب براند. دانيد، اعتراض کنيد

ما معتقديم اين پيوند جنبش های . تنها، با اقدامات متحد می توانيم جلوی تعرض های سرمايه داری را بگيريم

  . در سطح بين المللی است که می تواند جلوی تهاجمات سرمايه و دولت های متبوع آنان را بگيردکارگری
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