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 دستگيرى فعال کارگرى محمد جراحى را محکوم کنيد

 
هشتاد وهفتتيرششم   کميته دفاع از محمد جراحى    

                                                                                                                           

  فدراسيون اتحاديه، )سی.يو.تی.آی(کارگری آزاد  اتحاديه های کنفدراسيون بين المللىه ب

نهای جهانی، سازمانها و اتحاديه هاى کارگرى جها    

 

  دستگيرى فعال کارگرى محمد جراحى را محکوم کنيد 

  !و خواهان آزادى فورى او و ديگر فعالين کارگرى شويد
  

  !همکاران گرامى، کارگران جهان
 ساله، و عضو کميته پيگيرى ايجاد تشکلهاى آزاد ٤٨ه اطالع ميرسانيم که محمد جراحى فعال کارگرى اهل تبريز، ب

اين فعال .  اجراى احکام دادگاه انقالب دستگير و روانه زندان شد١١ خرداد بدنبال احضاريه شعبه ٣٠روز ، کارگرى

  .  ماه زندان محکوم شده است٤هام به کارگرى بدون محاکمه و بدون حق دفاع از خود و تفهيم ات

صرفا بدليل فعاليت در ميان کارگران و دفاع از حقوق پايمال شده آنان و الزم به ذکر است که محمد جراحى سال گذشته 

دستگير و مدت چهار روز در بازداشت بود که بعدا با توسط اطالعات حکومت همچين مطالعه نشريات علنى کارگرى، 

 موفق مراجعات مکررخانواده ايشان عليرغم تاکنون بدنبال زندانى کردن همکار ما محمد جراحى . د شدقرار وثيقه آزا

بدينوسيله ما نگرانى مان را از وضعيت محمد جراحى اعالم ميکنيم و خواهان . به ديدار و کسب خبرى از وى نشده اند

آنها از حقوق حقه . فعالين کارگرى جرمى مرتکب نشدند. براى آزادى فورى او هستيمتالش شما هم طبقه اى هايمان 

حقوقى که در دنيا برسميت شناخته شده و جمهورى اسالمى نيز روى کاغذ آنها را پذيرفته اما . کارگران دفاع ميکنند

  . دستگير و زندانى ميکندکارگران دفاع از حقوق " جرم"به را فعالين کارگرى 

. ها و پرونده سازيها براى فعالين کارگرى هستيم و تهديدهاتوقف فشار فورى محمد جراحى و ىاهان آزادما خو

برخوردارى از حق تشکيل سازمانهاى مستقل کارگرى و اعتصاب و آزادى ابراز وجود سياسى حق ما کارگران است و 

 .بايد برسميت شناخته شود

  !محمد جراحى آزاد بايد گردد
   محمد جراحىکميته دفاع از

  ٢٠٠٨ ژوئن ٢٢ برابر با ٨٧ تيرماه ٢يکشنبه 
 

 


