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  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
مي رسانیاري عليه شالق، زندان و اعدام نيبه کمپ  

 
   ١٣٨٧شهريورشنبه دوم                                                                                                  اتحاد بين المللى

  
 برگزاری مستقالنه اول ماه مه محکوم به شالق و زندان و  فعاليت آارگرى ورژيم بربريت سرمايه کارگران را بخاطر

  .فعالين جنبش های اجتماعی را محکوم به اعدام کرده استمعلمين و به بهانه های واهی 

 مدد و ياری ،نين احکام قرون وسطايیرنده خويی و به عقب راندن رژيم اسالمی و لغو چجلوگيری از اين سبعيت و د

  .تمامی انسان های آزاديخواه  و مترقی را طلب می کند

  سايتهمچنين با همكارى با.  استنمودهرا آغاز آمپينى  ٢٠٠٨ اگوست ١٢، اتحاد بين المللى از در همين رابطه

اعتراض به شدت يافتن سرکوب : ايران" با عنوان آارزارى سراسرى ٢٠٠٨گوست  ا١٤ ليبراستارت از روز جهانى

   .   زبان برپا گرديده است٩ به "! نه به شالق و اعدام–فعاالن کارگری 

ئولين جمهوری اسالمی فرستاده تاکنون بيش از سه هزار اعتراض نامه از اتحاديه ها و شخصيت های مترقی برای مس

، اتحاديه  استرالياان خدمات کانادا، اتحاديه کارگر سراسرى آارگران پست اتحاديه. مه دارد و روزانه اداشده است

 ضمن اعتراض به احكام شالق، زندان و اعدام عليه فعالين آارگرى و اجتماعى خواهان لغو ...کارگران صنعتی جهان و

 از Peter Tatchellدر همين رابطه آقای   .فورى همه احكام و آزادى آليه فعالين آارگرى و زندانيان سياسى شده اند

 مفصلی در مورد موقعيت کنونی جنبش کارگری مقاله انگليس در سايت روزنامه گاردين اجتماعى سرشناسفعالين 

نقطه سايت گاردين  COMMENTدر قسمت  .  است نوشته اگوست١٨ در تاريخ ايران و در مخالفت با احکام جديد

  که الزم است است شده درج)و يا مخالفين حمايت از جنبش آارگرى ايران( وری اسالمینظراتی از طرف موافقين جمه

  .از طرف فعالين جنبش کارگری جواب مناسبی به اين نظرات داده شود

 فعالين اجتماعی و هستند و حکم اعدام برای بعضی ازشالق و زندان روبر با توجه به ابنکه فعالين جنبش کارگری با

هاى ليبراستارت، آه ه نام ميتوان.  جواب مثبت دادآارزارها اين به هر طريق ممكن به الزم است که صادر شده است، 

، خدمات استرليا و اتحاديه  آانادابزبان فارسى تهيه شده اند را امضا آرد، ميتوان نامه هاى اتحاديه آارگران پست

 هاى آارگرى و سازمانهاى مترقى ارسال آرد و  را بعنوان نمونه براى اتحاديه)٢لينك در صفحه  (آارگران صنعتى

ا شهرى ميشود ليستى از فعالين ي در هر آشور . اعتراضى سازمان داد و مراسمخواهان حمايت مشابه شد، ميتوان پيكت

  .ن ارسال آردرا تهيه آرد و اين مطالب را برايشا آنجا ىآارگرى و چپ و سايتهاى مترق

در آمتر از يك دقيقه اعتراض خود را اعالم ه سايت ليبر استارت مراجعه کرده و  نامه اعتراضی بىبرای امضالطفا 

   .  خود درج نماييد سايت اين آارزار را لطفا در صفحه اول.آنيد

http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=418  
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  . لينک زير مراجعه نموده می توان بپيتر تاتچل مقالهابراز نظر در مورد   مطالعه وهمچنين جهت
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/aug/18/iran.middleeast  

  
خواهيد بيشتر بدانيد؟ آيا می  

جا را کليک کنيد تا درباره اين کمپين بيشتر بدانيد اين   

 

 آخرين خبرها درباره اين کمپين

• President Ahmadinejad is stepping up the repression of labour activists 
• IWW's protest letter: Stop the crackdown on union organizers 
• Act now campaign's most recent updates 
• Stop the execution of teacher unionist Farzad Kamangar 
• Australian Services Union express outrage over the recent whipping sentences and jail terms 
against labour activists 
• CUPW condemns recent whipping sentences and jail terms against labour activists in Iran 
• Latest news of workers' struggles 
• Condemn whipping sentences and jail terms against workers 

  
  

  اتحاد بين المللى در حمايت از آارگران در ايران

  ٢٠٠٨ اگوست ١٩    
info@workers-iran.org 

www.workers-iran.org 

http://www.etehadbinalmelali.com/INDEXI.htm 

  

 


