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 دعوت به اآسيون ايستاده در کلن
 در اعتراض به يورش های اخير رژيم جمهوری اسالمی

  به زحمتکشان و فعالين جنبش کارگری
 

 ماه هشتاد و پنجاول آذر                                                                   آلن־ا آارگران ايران بیآانون همبستگ
 

  
رژيم جمهوری اسالمی ايران در مقابل اعتراضات وسيع و همگانی آارگران، سياست تشديد سرآوب هر چه بيشتر 

فعالين . را در پيش گرفته و نظير همه دوران حيات ننگين خود، دستگيری، زندان، شكنجه و آشتار را دنبال می آند
به زندانهای طويل المدت فرمايشی آشانده شده و جنبش کارگری به انحای مختلف در بيدادگاههای رژيم به محاآمات

.محكوم می شوند  
، آه در دادگاه ٢٠٠۴محمود صالحی، برهان ديوارگر، محسن حكيمی  و جالل حسينی، برگزار آنندگان اول ماه مه 

  تبرئه بين المللی شده بودند، بر اثر فشار افكار عمومی و اعتراضات  اول به زندانهای طوالنی مدت و تبعيد محكوم 
. سال محكوم شده اند٢ سال و ۴شده و به زندانهای  گرديدند، اينک مجددًا بهمان اتهام به دادگاه فراخوانده  

 صبح روز يكشنبه ٩ساعت حومه درديكای آارگران شرآت واحد تهران وقای منصوراصانلو رئيس هيئت مديره سنآ
 هط و به نق ان ا طال ت رژيم بازداشتشتم توسط مأمور ضرب وخيابان بادربه هنگام مراجعه به اداره آاربر نوام١٩

.تنامعلومی برده شده اس  
انحمن صنفی آارگران برق و فلز آرمانشاه به جرم شرآت در راهپيمائی اول  جوانمير مرادی رئيس  همينطور آقای

. به  دادگاه فرا خوانده شده است٢٠٠۶ماه مه   
 

!مردم عدالتخواه! ايرانيان آزاديخواه  
 

برای وادارکردن رژيم به عقب نشينی وحصول تبرئه برگزارآنندگان اول ماه مه سقز از اتهام واهی بيدادگاه و جهت 
. زادی منصور اصانلو از دست دژخيمان جمهوری اسالمی  صدای اعتراض خود را در صفوفی همبسته بلندتر آنيمآ

آارگران و  اوليه  وحق بر حقوق   پشتيبانی از به ار  آارگری  اتحاديه های  آنها  رأسو در  بين المللی  همه مجامع
.زحمتكشان ايران فرا بخوانيم  

 
گر، جالل حسينی م عليه محمود صالحی، برهان ديوارجنبش آارگری و با خواست لغو احکادفاع ازبدين منظور ودر
  در شهر کلن می به شرکت در آکسيون ايستاده همچنين آزادی منصور اصانلو، همگان را دعوت و محسن حكيمی و

.ماييمن  
 

Köln, Friesenplatz  مکان:  

١۴ تا  ١٢ ـ  ساعت  ٢٠٠۶ نوامبر٢۵روز شنبه :   زمان  

نلآ ־ا آارگران ايران بیآانون همبستگ  


