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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

تمحکوم اسمحاکمه فعالين کارگری درايران   
 

١٣٨٧م آبان چهار بيستجمعه                                                                     مشترک                                
  

درهراس  ،شرايط کنونی درقرار گرفته استيک بحران اقتصادی و سياسی عميق  دررژيم جمهوری اسالمی که

مرحله اول سرکوب جنبش های اجتماعی و درچيز درهرخود را قبل از ادامه حيات ازخيزش های  اجتماعی وطبقاتی،

  .دن جنبش کارگری ايران می بيندسرکوب و به رکود کشان

اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری از و جنبش کارگری ايرانفعالين از افشين شمس- 

  . عضو کانون کاريکاتوريست های ايران را به يک سال حبس تعزيزی محکوم کرده استهمچنينو

 به دادگاه احضار های آزاد کارگری را مجددًای ايجاد تشکل محمد جراحی فعال کارگری تبريز وعضو کميته پيگير- 

 اقدام عليه ״ت بازگشائی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات که سال گذشته به اتهامئيرضا دهقان عضو ه و. کردند

  . به دادگاه احضار گرديد زندان اوين بازداشت بود مجددًا٢٠٩ و تشکيل سنديکا به مدت يک ماه در بند ״امنيت

 به بند درزندان  سال است که٢ بيش از  رااسانلو دبير سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومهمنصور -

خود عمرسال از ۵حقوق کارگران بيش ازلب و چشم بايد به جرم دفاع ازقچنان با وجود بيماری مزمن کشيده شده و هم

نی، سعيد ترابيان، يعقوب عطا بابا خا ی شرکت واحدلين سنديکافعاساير و .های رژيم سپری نمايدرا در سياه چال

  .کرده اندهای تعليقی محکوم  شان به حبسهم طبقه ايجرم احقاق حقوق پايمال شده خود وعلی زاده حسينی به سليمی و

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

  .برندمیه در زندان بسربه بند کشيده شد -زنان حقيقت دفاع از حقوقدر -های واهیجرم

های خواهی به زندانبه جرم دفاع از آزادی و عدالت... بايجان و بلوچستانذر کردستان، آ های اجتماعیفعالين جنبش -

  .المدت محکوم شده اندل طوي

 اکبر بنی يعقوب، زهراکاظمی، هراز خود نظير محکوميت حبس ابددان ازسال زن ٧ تحمل ازرجبی پس عبدالرضا-

  .شودبه نيست ميسر يمژ دراسارتگاه ربا صحنه سازی ديگری... ابراهيم لطف الهی ميری وض امحمدی، ولی آهللا في

  .شوندده مي به جوخه های مرگ سپر״ اسالمیدادگاههای جمهوری״چنان توسط هم نوجوانان -

  سرکوب جنبشهای اجتماعی وکارگریدستگيری ها واعتراض باتشديد موج رهمبستگی با جنبشهای اجتماعی ودرد

   .درايران، تظاهرات ايستاده ای رادر شهر هامبورگ برگزارمی کنيم

فعالين جنبش ، شکنجه و کشتار ها، زندانهمه ياران و مردم آزاده می خواهيم برای اعتراض به دستگيریما از

، ها بی عدالتیعليه، دانشجوئی، خلقها و تمامی کوشندگان راه آزادی و عدالت همگام تر شده ، متحدًا برکارگری، زنان

  .تر کنيمرسا فرياد خود را برای آزادی زندانيان سياسی

 )اقليت(فدائيان فعالين سازمان  -  واحدشمال آلمان-حزب سوسياليست ايران -  حوزه هامبورگ-حزب کمونيست ايران 

     هامبورگ-کميته همبستگی باکارگران درايران  - شورای هماهنگی ايرانيان هامبورگ  هامبورگ-
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  22.11.2008 ׃روز شنبه

  14-16׃ از ساعت

Glockengießerwall 

(Vorplatz Hamburg Hauptbahnhof) 
 

Unterstützt die Protestbewegung im Iran 
 

-Afshin Shams Ghahverokhi, Mitglied des Koordinierungskomitees zur Gründung einer 

regierungsunabhängigen Arbeiterorganisation, der vor sechs Monaten verhaftet wurde, 

wurde diese Woche zu einem Jahr Haft verurteilt. 

-Mansour Osanlou, Vorsitzender der Gewerkschaft der Busbetriebe Teherans und 

Umgebung (Vahed), sitzt seit über 2 Jahren in Haft. 

-Vier Mitglieder von Vahed wurden zu Haftstrafen von 6-14 Monaten verurteilt. 

-Viele Frauenaktivisten, darunter Zeynab Bayazidi, Hana Abdi, Ronak Saffarzadeh und 

Fatemeh Goftari, befinden sich in Haft. 

-Dutzende Bürgerrechtsaktivisten aus Provinzen wie Kurdistan, Azerbaidschan oder 

Balutschistan sind zu unterschiedlich langen Haftstrafen verurteilt worden. 

-Einige Studenten, die im Dezember letzten Jahres gegen das islamische Regime 

protestiert hatten, sitzen immer noch in Haft. 

Wir rufen alle Arbeiterorganisationen, Parteien und alle fortschrittlichen 
Menschen auf, die Protestbewegung im Iran nicht in Stich zu lassen und für die 
Freilassung aller politischen Gefangenen einzutreten. 
 
Solidaritätskomitee mit den iranischen Arbeiter/innen – Hamburg 
 

Samstag, 22.11.2008 
14 - 16 Uhr 

Glockengießerwall 
(Vorplatz Hamburg Hauptbahnhof) 

  


