
  
  
  

  !تعرض رژیم اسالمی سرمایه به فعالين کارگری را محکوم می کنيم
  

توسط " ایران خودرو" فروردین، پرویز ساالروند، کارگر ٢٣بنا به اخبار منتشره شده، در روز 
دستگير و بازجوئی می شود و سپس به زندان اوین انتقال یافته است که " حراست کارخانه"

  . از سرنوشتش بی اطالع اندتاکنون همکاران و خانواده او 
 نيروهای سرکوب رژیم، سه نفر از فعالين کارگری شهر ،)روز کارگر(یک روز قبل از اول ماه مه
، مسعود ) از دستگيرشدگان اول ماه مه سال گذشته در سقز(بوکان، اسماعيل خودکام

اعتراض رحمانی و جليل ویسی را دستگير کردند و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند که 
  .  باعث شد شبانه آن ها را آزاد کنندعالين کارگری شهرهای بوکان و سقزف

 از فعالين ادق اميری ص، مامورین اطالعاتی رژیم٨۴در روز پنچشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 
را در محل کارش دستگير " ایجاد تشکل های آزاد کارگریپری گکميته پي" کارگری در رابطه با
  .  ل نامعلومی می برند که تاکنون از او اطالعی در دست نيستمی کنند و به مح

رئيس " ، چمافداران خانه کارگر به سرکردگی حسن صادقی١٩/٢/٨۴در روز دوشنبه به تاریخ 
و با حمایت نيروهای انتظامی رژیم به فعالين " کانون عالی شوراهای اسالمی کار

ضرب و شتم قرار دادند که در پی این یورش برده و آن ها را مورد " شرکت واحد"سندیکائی
  . چماق کشی، منصور اسانلو بر اثر شدت جراحات وارده در بيمارستان بستری گردید

از سه هفته قبل شش نفر از کارگران کارخانه های و کارگاه های شهر سنندج به اتهام واهی 
  . ژیم بسر می برندایجاد آشوب و ارتباط با یک سازمان کرد در بازداشت ماموران اطالعاتی ر

ما امضاء کنندگان زیر، هرگونه تعرض رژیم سرمایه داری اسالمی به فعالين کارگری را محکوم 
وقت آن است که از همه راه های ممکن برای خنثی کردن توطئه های سرکوب . می کنيم

  . جنبش کارگری توسط رژیم سرمایه اقدام کنيم
  

 بنفشه -)مادر سالحی ها( صدیقه حائری- پریجهر پوریان- مهری سالحی-یوسف دانش
یغقوب کالت زاده، کریم  - بهروز رمزی- رامين عبدالهی-روزبه پيمان - بيژن خوزستانی-نيسانی
 سدا -مينا کریم-ناصر پایدار  -فریده ثابتی -سعيد جاوید - حيدر کریم- جمشيد کارگر-منيری

 سيما - مهران احسانجو- معصومه کار-وشا مهين ک-محمد ایاز -بهرام رحمانی -وارطانيان
-پيام لطفی - پروانه عارف-مندو بهروز بر-بهروز سورن - حسين سيامکون-بيژن شفيع -مزدبر

 -امير جواهری -مازیار ميرطالبی - محسن کوثر - سيامک مویدزاده- عباس افشم-اشارروشن ی
 نيما -ان شاهد شای- عمادبابک -احمد موسوی - البرت زاروکيان-االن شاملو -مهدی کشاورز

 علی اکبر - اردشير نصراله بيگی- زری تاری-آرش اختری -رضا حسينیدمي ح-فوالدی
 همکاران - آرش ابساالن-رویا صادقی - شهين پویا- حسين مقدم- بهروز سيروس-طاووسيان

 -  معتمدی شهروز- فرشيد جالليان- فرخ آملی-سلماز حميدی -مریخ مرادی -سایت گزارشگران
 -سعيدمشعوف - ضياء کالنتری- اقدمنينا - سعيد کوهی-ان حسين شفيعي-ریبرز سالکیف

 وحيد - جعفر مرادی- فریبا الریجانی-یویا دانشيان -ساالر مصطفوی -حميدرضا کوکبی آزاد شهر
 - علی فرمانده-زهره سازور -مظفر اصغری -عباس بياتی پور -رضا حسنی -اصغری حصارکی
 فروزنده -پيوندمنصوره  -کراتيک زنان برای صلح و آزادی سازمان دمفعالين -فرزاد سارائی

 نيما - شهرام فرد-کيوان شکيب-رویا یاسمنی -شهرام قندیلی - صالح بختيار-سجودی
 هيرو -ندیوش نشميل ه- هدی بختيار-هيوا بختيار -صادق عادلخانی - منصور رازقی-نيکالس
 محمد - مسئوالن سایت گلشن- حسين صمدی- علی کبيری-مجيد مشيدی -بختيار

 - آرش مرادی-سوسن گرجی - تهمينه گشتاسبی-پارسا - شکر فالح- فرامرز دادور-حسيبی
 - مهين آذران- احمد حصاری گنابادی-الدن توکلی - شهاب- عباس مظاهری-اصغر نصرتی

مظفر  -ماندانا شکرآبادی-فرزاد کرامتی-علی غقوری - فریدون سلماسی-حميدرضا پورنيری
   - حسن زاویه-ابراهيم جوکار- محمد فتحی- فرشاد یدالهی-الحیف
  



گفتنی است که صادق اميري در تاریخ پانزده اردیبهشت با قرار وثيقه پنجاه ميليون توماني 
  .شد آزاد

  
  .....امضاء ادامه دارد
  com.@hotmailbehrouz_broumand: آدرس برای تماس

  
  
  
  
  
  
  


