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؟جاستک ما یجا  
شش ماه هشتاد و نآبا مپنج بيست                                                                                        ...یکانون همبستگ

 
  

 ،اخبار رسيده از ايران در اين روزها، بيش از پيش مملو از احضاريه ها، محاکمات فرمايشی و احکام سنگين زندان 

  . جرائم نقدی و اعدام می باشد،شالق 

 سازمان يافتهب  هارتر از هميشه دست به سرکو رژيمه و سرکوب نشان دهندۀ آن است ک  جديد فشار، اختناق موج

که شاهد بوديم تعدادی " (  و اوباش  اراذل مبارزه با "و "  اجتماعیارتقاء سطح امنيت "زند و با ترفندهائی نظيرمی 

و تقويت نيروهای امنيتی، بسيجی و پاسداران، )  دار آويختنداسی را تحت اين عنوان به چوبه هایاز زندانيان سي

  . رعب و وحشت، مانع از گسترش مبارزات مردمی شودقلدرمنشانه عرض اندام می کند و می کوشد با ايجاد جّو

   : در زمينۀ کارگری اخبار زير منتشر شده است اخيرمدت چند درتنها 

 عليرغم مريضی شديد کليه با) ٢٠٠٧آپريل  (٨٦ فروردين ٢٠زمحمود صالحي، فعال شناخته شده کارگري  ا  -

    .وضعيت جسمي وخيم در زندان سنندج بسر ميبرد

توسط  )  ژوئيه١٠(تير ١٩ شب -لو، رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانینصور اسامن -

يک دادگاه غيرعلنی به پنج سال حبس محکوم  و درمورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته وزارت اطالعاتمامورين 

                                                                                       .وهم اکنون در زندان اوين در بازداشت است

وهم   به  به دو سال حبس محکوم هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ابراهيم مددی، معاون-

به دادگاه  هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت رضوی، عضو ديگر.در بازداشت استگوهردشت اکنون در زندان 

  .ده وتحت بازجويی قرار گرفته استشاحضار

به " اخالل در نظم عمومي " به اتهام ، مه سنندج ماه کارگران دستگير شده اول تن از١١ ) ژوئيه١٠( تير ١٩ روز -

  .  شدندوممحک  وبه شش ماه حبس وشالقآمهدادگاه احضار و محا

صديق کريمي و شيث اماني دو تن از رهبران کارگري اتحاديه سراسري آارگران اخراجي )  ژوئيه ١٤( تير٢٣ در -

 نون، که تا کاند ه وبه حبس محکوم گرديدهو بيكار در شهر سنندج نيز دوباره به جرم محاربه به محاکمه کشيده شد

  .حکم آنان به اجرا گذاشته نشده است

    .دی، فعال جنبش کارگری را در روز روشن ترور کردند مجيد حمي-

يکی از نمايندگان کارگران شرکت نيشکر هقت " قربان عليپور"ماموران وزارت اطالعات رژيم جمهوری اسالمی  -

  .قرار داده اندتپه که روز دوشنبه بازداشت شده را تحت شکنجه های جسمی و روحی شديد 

وق ق حقوق دانان و مدافعين حزنان، دانشجويان، روزنامه نگاران، معلمان،(فعالين ساير جنبش های اجتماعی نيز  

تنها  .هروزه تحت پيگرد، احضار، اذيت و آزار بوده و يا به زندان های سنگين و اعدام محکوم می شوند...) بشر و 



 

 2

 فعال دانشجويی ٢٨,  سال حکم زندان گرفتند٤٤نفی معلمان  تن از فعالين ص١٢ نفر اعدام شدند؛ ١٤در ده روز اخير 

زنان و حقوق بشر به دادگاه يا کميته های انظباطی دانشجويی , دانشجويی,  تن از فعاالن کارگری٢٠بازداشت و 

  . ...احضار شدند و

جای ما نی ساکت بنشيند؟ ی ترين حقوق انسا می تواند در برابر اين جنايات و پامال کردن ابتدائ  ایآزادهکدام انسان 

   يا چه می توان کرد؟ ود و چه بايکجاست

کميته ها و کانون های همبستگی با کارگران ايران در شهرهای آلمان، فرانسه، انگلستان، سوئد، سويس، نروژ، کانادا 

آزادی کارگران ه ی کارزار برای هفت"را به نام )  نوامبر٣٠ تا ٢۴(و استراليا، مشترکًا هفته ی آخر ماه نوامبر 

برنامه ريزی اکسيون های متفاوتی را  اعالم کرده و هريک از آن ها برحسب امکانات و توانائی های محلی، "زندانی

 .مودند نو اجرا خواه

  

  تا ١٣ نوامبر از ساعت  ٢۴  شنبه، مقدمتًا در روز" کلن-کانون همبستگی با کارگران ايران "

مايشگاه عکس و پخش اعالميه در ز اطالعاتی همراه با ن ميهرات ايستاده و تظا  يک١۶ساعت   

  .ردکبر گزار خواهد  Domplatte  محل

  

و نيرويی منسجم در گام بعدی با صدای رساتريدن  کنيد، به ما  بپيونديد  تا اين  برنامه  داز

تر به  ياری انسان هايی که در زير چکمه های رژيم ضد بشری جمهوری اسالمی لگدکوب 

  .می شوند، برخيزيم
  

   کلن-کانون همبستگی با کارگران ايران 

١۵/١١/٢٠٠٧  
 


