
  اعتراضات وسيع کارگری در روزجهانی کارگری در ایران
  !کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد

یعقوب سليمی؛ عضو هيئت رئيسه سندیکای کارگران شرکت واحد به 
  اتهام فراری دادن منصور اسانلو دستکير شد 

  
اعتراضات ی و راه پيمائ شاهد ایرانشهرهای بزرگ   روز جهانی کارگر،مهماه امروز سه شنبه اول 
تدارک وسيع حکومت برای جلوگيری از اقدامات مستقل و اعتراضی عليرغم . وسيع کارگری بود

 بود که یکارگران، مطالبات کارگری در راس شعار های رادیکال کارگران شرکت کننده در مراسم های
  . تشکل های کارگری وابسته به حکومت سازمان داده بودند

  
 نيروهای امنيتی و اطالعاتی رژیم در اکثر مناطق ایران به کارگرانی که  شده،به گزارشهای منتشربنا 

و یا در مراسم های حکومتی اقدام به   برگزاری تجمع و راه پيمائی کردهبه طور مستقل اقدام به
 مورد ضرب و شتم و در شمار زیادی از کارگران راحمله کرده و سردادان شعار مستقل خود کردند، 

  . عيت در سنندج و تهران از برجستگی خاصی برخوردار بوداین وض .گير کردند دستبرخی موارد
  

 در مقابل اداره کار "اتحادیه کارگران بيکار"نيروهای امنيتی در سنندج به تجمع کارگران که به درخواست 
  .  د و شمار وسيعی را زحمی و تعدادی را دستگير کردن بود وحشيانه حمله کردهبرگزار شدهاین شهر 

  
. گاه شيرودی تجمع کردنددر تهران، بيش از چهارهزار نفر که از شهرهای محتلف آمده بودند، در ورزش

ن ، در دسته های صد و دویست نفره  با سردادتمهيدات نيروهای امنيتی و بسيج نيروکارگران عليرغم 
آارگر، "و " اتحادآارگر، آارگر، اتحاد، ", "نيروي انتظامي؛ خجالت، خجالت"شعارهایی هم چون 
  .  راه پيمائی کردندسوی ميدان هفت تير به  دانشجو، اتحاد، اتحاد

  
 وسيعی از کارگران به طرح شعارهای خود پرداخته و برنامه اصلی این ورزشگاه شيرودی، جمعدر 

آن چه که در این گردهمائی از برجستگی خاصی برخوردار بود، شرکت وسيع . مراسم را مختل کردند
ير سندیکای  فعالين تشکل های مستقل کارگری نظشرکت.  بود همکاران مردزنان کارکر در کنار
جویان چپ در این تجمع، فضای ورزشکاه رانی تهران و حومه و دانشد اتوبوسکارگران شرکت واح

هزاران کارگر خواستار ایجاد تشکل های . به طور کلی تغيير داد را ، مطالبات و شعارهاشيرودی
  . مستقل کارگری شدند

  
، معلم، ، کارگر"دآارگر، دانشجو، اتحاد، اتحا، "کارگر کارگر، اتحاد اتحاد" يرطرح یک پارچه شعارهائی نظ

ماموران ، "، وزارت را رها کن"جهرمی حيا کن"، " می کنيمتمعلم حمایت"، " دانشجو، اتحاد اتحاد
 ورزشگاه و هئيت همرا ویزمانی که منصور اسانلو . امنيتی و اطالعاتی رژیم را خشمگين کرد

ب های ورودی و  با بستن در تيراه مترو هفت، ماموران وزرات اطالعات در ایستگشيرودی را ترک کردند
جمعيت وسيعی که در ایستگاه بود منصور اسانلو . اقدام به دستگيری وی کردندخروجی این ایستکاه 

بعد .  ایستگاه را ترک کندت در یک موقعيت مناسبار دست ماموران اطالعات خارج کرد و وی توانسرا 
ن شرکت واحد اتوبوس رانی از این واقعه، ماموران یعقوب سليمی، عضو هئيت رئيسه سندیکای کارگرا

  . تهران و حومه را به اتهام فراری دادن منصور اسانلو دستگير و به نقطه نامعلومی انتقال دادند
  

 و  فوری آزادی خواهان، ضمن حمایت از مبارزات کارگران ایران)در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
  . زندانيان سياسی در ایران استکارگران دستگير شده و همه ی بدون قيد و شرط  کليه 

  
  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
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