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"مينآ ین شمس را محكوم ميافشبازداشت "  

 
هشتاد وهفتتيرم هدجه ك آمی برای هماهنگتهيآم     
                                                                                                                                   

 ( اطالعيه شماره ٢  " کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری " )
 

اصفهان  را در"ی آارگریجاد تشكلهاي آمك به ای برایته هماهنگيآم"عضو وین شمس فعال آارگريقبل، افشوزچند ر

.  آنندیان ميمره به اشكال مختلف ب روزیزندگدرونها آارگريلياست آه م یاضاتان اعتريتنها جرم او ب. دبازداشت نمودن

  ... خته، فقدان تشكل وي ،تورم لجام گسیكاري ب،ی انسانی، فقدان دستمزد مناسب با زندگیت شغليعدم امن

یصدا بتوانند   ديشا له يوس ن يتا بدداده اند  قرار خود  هدف حمالت  را  ین آارگري فعال،ه داراني است آه سرمایمدت  

ت ي در موقعیرا تحت فشار و حت نها ما يش از ايآامال نابرابر ب ط ين شراي در ایاعتراض ما را خاموش آنند، اما زندگ

تر شي ب مبارزهیم ما را برازنگونه حربه ها آار ساز نخواهند بود و تنها عيا  قرار داده است و لذا یساقط نمودن از زندگ

. مي از دست دادن نداریمان براير هاي جز زنجیزيما چ. دي نمایم  

 یجاد تشكل آارگري ایراستات دريفعال.  مرتكب نشده استی جرمچيهاو و نداردیه قانونيچ توجين شمس هيفشبازداشت ا

ن ي ا" و اساسا نموده استءاز آنرا امضين سالمی ا جمهوری و  آمده آاری سازمان جهان٩٨ و ٨٧ یمه هاآه در مقاوله نا

 تالش  جهينتدر،  شودیت شناخته ميها به رسمشتر آشوري امروزه در بواست  ايتمام دن ما آارگران دریهيحق مسلم و بد

.ستي نیقانونري غین شمس تالشير مشخص تالش افشن راستا و بطوي در ا  

جاد ي آمك به ای برایته هماهنگي و عضو آمین شمس ، فعال آارگريزداشت افشد بايت شديله ما ضمن محكومين وسيبد

در داخل ...  ویي، دانشجوین آارگريهمه فعالم و ازيد و شرط او هستي و بدون قعي سری، خواهان آزادی آارگریتشكلها

 قادر ین آارگريفعال  یطالبه آزادم  یريگيبا پ. ندين راستا و در حد توانشان اقدام نمايم تا در ايو خارج آشور تقاضا دار

" ی آارگریجاد تشكلهاي آمك به ای برایته هماهنگيآم"ن راستا يادر. مياوري آنها بی آزادی برایترشيم بود فشار بياهخو

. دوخواهد نم برای آزادی وی استفادهاز تمام توانش   

 
 

"ی آارگریجاد تشكلهاي آمك به ای برایته هماهنگيآم"  
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