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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ی اعتراضونيآکس  
 

١٣٨٧م آبان بيستشنبه سه                                                                                       لن ک...یکانون همبستگ  

  
ن در بيدادگاه  ماه زندانی بود۵يته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری پس از  افشين شمس عضو کم-

.سال زندان محکوم گرديدرژيم اسالمی به يک  

حضار های آزاد کارگری را مجددًا به دادگاه اوعضو کميته پيگيری ايجاد تشکل  محمد جراحی فعال کارگری تبريز -

پس از  گرديده بود، که  محکوم  زندان  ماه چهار به  دادگاه غيابی  گذشته دريک سال  اين درحالی است که در.کردند

 .اعتراضات خانواده های کارگران دادگاه تجديد نظر ناچار به لغو حکم شد

   ״ اقدام عليه امنيت ״  رضا دهقان عضو هئيت بازگشائی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات که سال گذشته به اتهام-

  . زندان اوين بازداشت بود مجددًا به دادگاه احضار گرديد٢٠٩مدت يک ماه در بند و تشکيل سنديکا به 

 سال است که دريک نمايش ٢ منصور اسانلو دبير سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه بيش از -

رم دفاع از حقوق چنان با وجود بيماری مزمن قلب و چشم بايد به جمضحک وزارت اطالعات به بند کشيده شده و هم

  .های رژيم سپری نمايد سال از عمر خود را در سياه چال۵کارگران بيش از 

اين در حاليست که اخيرًا  ساير فعالين سنديکای شرکت واحدعطا بابا خانی، سعيد ترابيان، يعقوب سليمی و علی زاده 

 . تعليقی محکوم شده اندشان به حبس هایحسينی به جرم احقاق حقوق پايمال شده خود و هم طبقه ای

 به  ... و عشا مومنی بايزدی، هاناعبدی، روناک صفازاده، نگين شيخ االسالمی، فاطمه گفتاری،جنبش زنان، زينب  -

  .برنده بند کشيده شده در زندان بسر مي ب-زنان   در حقيقت دفاع از حقوق-های واهیجرم

های خواهی به زندانآزادی و عدالتبه جرم دفاع از...  بلوچستان های اجتماعی کردستان، آذربايجان و  فعالين جنبش-

  .طويل المدت محکوم شده اند

يعقوب،  کاظمی، زهرا بنی  نظير زهرا   سال زندان از محکوميت حبس ابد خود ٧پس از تحمل   عبدالرضا رجبی -

اسارتگاه رژيم سر به نيست   دربا صحنه سازی ديگری... لطف الهی  فيض اميری و ابراهيم  محمدی، ولی آهللا اکبر

 .شودمي

 به جوخه ״خانه حکام اسالمیعدالت״چنان توسط ی مرتکب اعمال جنائی شده اند، هممجرمينی که در سنين نوجوان -

  .شوندهای مرگ سپرده می

  .روزی نيست که خبر زندان، شکنجه و مرگ از ايران بگوش نرسد

  از اين رو
های  جنبشساير  و خود با جنبش کارگری مگامی ه  کلن، در تداوم اقدامات و-رانکانون همبستگی با کارگران اي

  ايراناجتماعی در
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٢٢⁄١١⁄٢٠٠٨ ׃روز شنبه  

 
  يک آکسيون ايستاده در شهر کلن١٧ تا ١٣ ׃از ساعت

 
Neumarkt_ Anfang Schildergasse ׃محل  

 
.برگزار می کند  

 
کشتار فعالين جنبش کارگری، ، شکنجه وها، زندانخواهيم برای اعتراض به دستگيری آزاده ميهمه ياران و مردمما از

، برای ها بی عدالتیعليه، متحدًا بر راه آزادی و عدالت همگام تر شده، دانشجوئی، خلقها و تمامی کوشندگانزنان

  .تر کنيمرسا فرياد خود را آزادی زندانيان سياسی

افشاء جنايت   جنبش های اجتماعی،گامی با فعالينی و همددرتوان ضمن همه است که میصحنخود دربا حضور

  .تداوم بخشيد جمع آوری بساط ننگين شان  تا،کاران را

 
  کلن-کانون همبستگی با کارگران ايران 

٢٠٠٨/ ١١ / ١٠  

 


