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 فراخوان به راهپيمايی در شهر کلن،

  بعد ازظهر۵ شنبه چهارم آگوست ساعت 

 
 ماه هشتاد و ششمرداد م هفت                                                                             ...کانون همبستگی  
   

تمامی مردم   و نان، دانشجويانز، معلمين، اعتصابات آارگران  و با موج اعتراضات  مقابله  ی برایحكومت اسالم

 ،یتگيربا دس وسيع زده وی دست به تهاجم، در جامعهی اعتراضیعقب راندن آل فضاومعترض به حکومت اسالمی 

  . ب و وحشت را بر جامعه حاکم کند رعی کردن احکام سنگسار ميخواهد فضای جارصدور احکام اعدام و ،ربودن 

توسط  )   ژوئيه١٠(تير ١٩  شب - اتوبوسرانی کارگران شرکت واحد منصور اسالو، رئيس هيئت مديره سنديکای  -

  .  بازداشت استهم اکنون در زندان اوين درو ه،مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته، ربوده شد مامورين دولت

 با کليه  شديد  مريضی  عليرغم   ) ٢٠٠٧آپريل    (٨٦ فروردين ٢٠از یشناخته شده کارگر ، فعالی محمود صالح-

  . دان سنندج بسر ميبرد در زن وخيمیوضعيت جسم

 طيب مالئی - ی يداهللا مراد- یل لطيف اقبا-کارگران دستگير شده اول مه سنندج خالد سواری )  ژوئيه١٠(تير١٩ روز-

و صديق   طيب چتانی - رجبی   محی الدين- حبيب اهللا کلکانی  - اندرياری  عباس - امجدی  صديق - فارس گويليان -

  . حضار و محاآمه شدندبه دادگاه ا" یاخالل در نظم عموم"انی به اتهام صبح

 ی آارگران اخراجی اتحاديه سراسریز رهبران کارگر دو تن ای و شيث امانیصديق کريم)  ژوئيه ١٤( تير٢٣ در -

  .ند جرم محاربه به محاکمه کشيده شد در شهر سنندج نيز دوباره بهو بيكار

 به اعدام محکوم شده ودر کردستان از جانب بيدادگاههای جمهوری اسالمی روزنامه نگار ويک فعال سياسی در يک-

  .انتظارا جرای احکام صادره ميباشند

و برای  شده  اعدام"وزين به نواميس مردممتجا"و " اراذل و اوباش" نفر تحت عنوان ١٦ضائيه اعالم آرد آه قوه ق -

  . اعدام شده است ی نفر ديگر تقاضا١۵

 نفر از مردم در جريان اعتراضات گسترده به سهميه بندی ١٠٠ ی دستگيری اسالمی قوه قضائيه جمهوری سخنگو-

  .  محاکمه شوندیزودبنزين را تاييد آرد و اعالم آرد آه اين افراد قرار است به 

  .  شد و اجراتاييد قوه قضاييه جمهوري اسالمي ی از سو، در تاکستان که قبال تکذيب شده بودیحکم سنگسار مرد -

 بهاره ،ی علي نيكو نسبت،ی عربشاهی مهد،یمحمد هاشم: از دانشجويان به نام های نفر١٦)  ژوئيه٩( تير ١٨ روز -

 ، سعيد حسينيا، بياتی مجتب،ی حيدر،ی حبيب حاج، ی بهرام فياض،ی عبداهللا مومن،یعلي وفق،ی حنيف يزدان،هدايت

  .دستگير شده وبه اوين منتقل گرديدند یندر عزت قل،ی اصالحچی مرتض،یمسعود حبيب

  . اندو به حبس های دوتاسه سال محکوم شده  به دادگاه احضار شده ان از فعالين مدافع حقوق زنی تعداد-
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  .  اخير به مردم استی در ماههای ها و تهاجمات حكومت اسالمیاز دستگير کوچکی اينها فقط بخش

 تعدادی ازبه فراخوان  که آگوست،  هارم ماه  شنبه چ تظاهرات در که داريم  ارانتظ  آزاديخواه  یهمه انسانهااز ما   

 کانون سينما،  کلن- ايران کانون همبستگی با کارگران،  کلن- کانون حمايت از مبارزات مردم ايران-تالش: تشکالت

 ی صدا وت نموده، شرکار ميشودبرگز   ايران دمکراسی مردم  جنبش  پشتيبانان و جمعی از زنان کرد، روندو تئاتر

 ترين یپايمال آردن ابتداي بلند کرده وايران و به اين تهاجم وسيع به مردم دریتوحش رژيم اسالم اعتراض خود را به

. را محكوم آنندی اسالمی توسط جمهوریحقوق انسان  

 با تشکر

   کلن-کانون همبستگی با کارگران ايران 

،٢٠٠٧-٠٨-٠۴شنبه  :  راهپيمائی  

  شهر کلن،  بعد از ظهر۵اعت  شروع س

Zülpicher Platz     : از

Rodulf Platz, Neumarkt     : ت     به سم 
 


