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  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
  کانادای کارگران خدمات عمومهياعتراض اتحاد

راني، زندان و اعدام در ا احکام شالقبه  
  ١٣٨٧ شهريورم هدياز شنبهدو                                                                              اتحاد بين المللى: ترجمه 

  
ه کارگران خدمات عمومی کانادا ه که رهبران اتحاديزندان های ناعادالنه موجب گرديدو مربوط به حکم های شالقاخبار

. مهور ايران نامه بنويسندجديگر به رئيس بار) سی يو پی ای(  

:می نويسند ٢٠٠٨ اوت  ٢٠ در نامه  خود به تاريخ  پل مويست، رئيس و کالدی جنروکس خزانه دار اين اتحاديه  

."اخبار  مربوط  به صدور احکام تازه زندان و شالق عليه فعالين کارگری در ايران انزجار ما را بر انگيخته است "   

 عبداله  ضربه شالق،١۵ به گزارش  منابع  اين اتحاديه، سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی هر کدام به  چهار ماه زندان و 

. صربه شالق  محکوم شده اند۵٠ ضربه شالق و سيد غالب حسينی به شش ماه زندان و ۴٠خانی به  سه ماه زندان و   

ز محمود فعالين کارگری به دليل حمايت ارش شده است که خالد حسينی يکی ازافزون بر اين، به رهبران اين اتحاديه گزا

رهبران اين اتحاديه همچنين .  ضربه شالق محکوم شده است٣٠ زندان و روز٩١زندانی بود، به زمانی که اوصالحی در

. م شده اطالع يافته انداز رفتار دد منشانه نسبت به فرزاد کمانگر که  در يک محاکمه  هفت دقيقه ای به مرگ محکو  

 ٢٠٠٧تم ژوييه در اين نامه همچنين در خواست شده که منصور اسانلو رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد که  از هف

.  تا کنون دوره پنج سال حکم زندان خود را می گذراند، از زندان آزاد شود  

شما می خواهيم همه اتهامات ما از. ه ای است به کارگران جهانها و اقدامات، حملاين دستگيري: " مده  استنامه آاين در

.و احکام زندان عليه فعالين کارگری در ايران را پس بگيريد  

:تراض به سرکوب فعالين کارگری در ايران به سايت ليبر استارت مراجعه کنيدبرای اع  

http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=416 

 http://cupe.ca/globaljustice/Irans-lashing-senten 

 
 
 

اتحاد بين المللى در حمايت از آارگران در ايران: ترجمه و تكثير  
info@workers-iran.org 

  
 
 

 
 


