
  
   و تمامی زندانيان سياسی قهفرخیبرای آزادی افشين شمس

دست طبقه کارگر ايران در پيکار روزانۀ نابرابرش در مقابل نظام سرمايه، برای کسب حقوق پايمال شده خود، به

يابی و ايجاد تشکالت مستقل اش، در جهت سازمانآوردهای تا کنونیآوردن حداقل امکانات معيشتی و دفاع از دست

. آوردی مبارزه میعرصهشناسد و بهسازد، میکوشد و در جريان اين مبارزات، فعالين و رهبران خود را میود میخ

داران ندارند، با ای جز دفاع از منافع طبقۀ انگلی سرمايهاش که وظيفهرژيم جمهوری اسالمی و نيروهای سرکوبگر

م توان مراقب هرنوع تحرک و فعاليت کارگران اند تا با دستگيری توجه به نقش مؤثر فعالين و رهبران کارگری، با تما

روست از اين. گيری کنندداران پيشنسبت به منافع سرمايه" خطری"ها از بروز هرگونه و زندان و شکنجه و تهديد آن

-ها میکه فعالين کارگری دائم تحت نظر و در معرض خطر دستگيری بوده و هر روزه شاهد بازداشت برخی از آن

  .باشيم

و " کميته همآهنگی برای کمک به ايجاد تشکالت کارگری"افشين شمس قهفرخی، يکی از اين فعالين کارگری، عضو 

ها قبل مورد تهديد و آزار مأمورين رژيم بود، سرانجام که از مدت" های اصفهانانجمن کاريکاتوريست"همچنين عضو 

در محل کارش در شهرستان اليگودرز دستگير شده و روانۀ زندان  تيرماه ١٣ها در روز همان فعاليت" جرم"به 

ها و مدارک و نوشتهکرده و تمام دست" بازرسی"بندان رژيم سپس خانۀ پدری او را قداره. شوددستگرد اصفهان می

ه و به سازی کردها طبق معمول برای افشين نيز پروندهکنند تا شايد به استناد آناش را مصادره میوسائل شخصی

  .اش کنندهای سنگينی محکوممجازات

که قصد داشت با شهردار و غالمرضا غالمحسينی، عضو سنديکا و کارگر تعليقی شرکت واحد نيز صرفًا به خاطر اين

خبری از او شود و پس از چندين روز بیکار گفتگو کند دستگير میاش بهمدير عامل شرکت واحد برای بازگشت

-برای يک کارگر اخراجی و بی( ميليون تومانی ١۵٠اش را مشروط به تأمين يک وثيقۀ سنگين تسرانجام آزادی موق

  .کنندمی!) کار

ما ضمن محکوم کردن اين پيگردهای ضد کارگری و تالش جمهوری اسالمی برای سرکوب و متوقف کردن حرکت 

-اخل کشور و نيروهای مترقی و آزادیکوشيم تا همراه و همصدا با تمامی مبارزين درو به رشد جنبش کارگری، می

المللی، به آزادی فوری و بدون قيد و شرط افشين شمس قهفرخی، غالمرضا غالمحسينی، منصور اسالو و خواه بين

  .ها ياری رسانيمها و ديگر اقليتتمامی فعالين کارگری، زنان، دانشجوئی، مليت

   ٢٠٠٨جوالی 
  

  ها؛کميتهاسامی 

  com.yahoo@labour_kargar  - استراليا – ارگران ايران کميته همبستگی با ک- 

    org   .iran.workers@  infoتورنتو کانادا –  کميته حمايت از کارگران ايران- 

   com.hotmail@1ghol   نروژ –  کميته دفاع از کارگران ايران–

   com.hotmail@1357     Kargar    سوئيس    - ز کارگران پيشرو تبعيدی جمعی ا- 

 fr.yahoo@sstiran -  فرانسه – همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران-  



 de.yahoo@kargari_info  - کلن –  با کارگران ايران کانون همبستگی- 

  de.yahoo@2007_kanoonhf فرانکفورت و حومه –  کانون همبستگی با کارگران ايران- 

  de.yahoo@hannover.kanon هانوفر – ی با جنبش کارگری ايران کانون همبستگ- 

 de.yahoo@komitehamburg  -  هامبورگ –  کميته همبستگی با کارگران در ايران- 

 se.comhem@isask  - سوئد رگران ايران و کميته همبستگی کا- 

  de.gmx@kargari_berlin -  برلين– گروه همبستگی با جنبش کارگری- 

 com.gmail@kanounhambastegi وئدس - گوتنبرگ –  کانون همبستگی با کارگران ايران- 

   uk.co.yahoo@ankjch  -  انجمن کارگری جمال چراغ ويسی- 
  


