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  !!! حمايت کنيماززندانيان و خانواده هايشان
  

  
الی که مردم از کمبود گاز در سرما يخ می زنند و از کمبود نان در صف های طوالنی درح

تاج زندگی گرفتار شده اند جمهوری اسالمی تمام توان و قدرت حگرسنگی می کشند ودر گرانی ماي
ی و زندانی کردن کارگران و دانشجويان و زنان آزادی خواه خود را برای اذيت و آزار و دستگير

  .بکار می برد
دچار گرانی مضاعف شده و يک عدد  در حالی که مواد غذايی در بسياری از شهر ها و روستاها

ريال شده است جمهوری اسالمی ثروت اين مردم را ۵٠٠٠ريال و يک دانه تخم مرغ ٧٠٠٠نان 
  . می کندهای راینشان پای صندوق  و کشاندخرج تبليغات انتخابات

در حالی که مردم شهر ها وروستاها در محاصره برف و سرما ناتوان از بدست آوردن نياز های 
زندگی شده اند جمهوری اسالمی با تمام قدرت برای شکنجه کردن زندانيان و خانوادهايشان کار 

  .می کند
 ها تحت فشار روحی و روانی تعادل خود اين اذيت و آزار و شکنجه زندانيان باعث شده خانواده

  .را از دست بدهند 
در پی آزارو اذيت بهروزکريمی زاده يکی از دانشجويان زندانی توسط نيروهای امنيتی و تحت 

 ماه ٩درش از طرف آموزش و پرورش و تهديد به تعليق، مجبور شده فشار قرارداشتن برا
ه دست به خودکشی زده است که در حال برادر بهروز روز جمع .بگيردمرخصی بدون حقوق 

  .حاضر نجات يافته تحت درمان قراردارد
توسط جمهوری اسالمی باعث گرديده فشار ... زندانی کردن کارگران ، دانشجويان ، معلمان و

  .های روحی و روانی بسياريبه خانواده ها وارد شود 
اعالم می داريم ...ن و ما کارگران ضمن محکوم کردن دستگيری و زندانی کردن دانشجويا

مسئوليت جان زندانيان و تمامی ضايعات وارده به خانواده ها به عهده جمهوری اسالمی است واز 
تمامی مجامع جهانی ، تشکل های کارگری و آزاديخواهان جهان می خواهيم برای آزادی 

  .تالش کننددانشجويان و تمامی زندانيان کارگری و سياسی در ايران با تمام توان دخالت و 
  
  
  

  کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری
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