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  !!!ديآزاد کنرضا دهقان را 
  

   م آذرماه هشتاد و ششنه                                                                                            ی همکاریشورا
 

      
داری ايران را وادار کرده است که چهره کريه و ددمنش خود را به رشد جنبش کارگری ايران بار ديگر سرمايه 

نيروهای امنيتی و پاسداران سرمايه در ادامه تعدی به حقوق کارگران و دستگيريهای فعالين کارگری . نمايش گذارد

را به پايگاه چهارم " هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان"عضو " رضا دهقان"روز يکشنبه 

 ساعت بازداشت به دادگاه انقالب و از آن جا به ٢٤پليس امنيت واقع در ميدان هفت حوض تهران احضار و پس از 

 تا کنون خبر موثقی عليرغم پيگيريهای مستمر اعضای هيئت بازگشايی و اوليای رضا دهقان. زندان اوين منتقل کرد

  .درباره سرنوشت رضا دهقان و اتهام او ارائه نشده است

 ٤٠در حالی که در تماسی تلفنی با خانواده دهقان مسئولين دادگاه انقالب صحبت از آزادی رضا در قبال وثيقه 

يان سرمايه داران در ميليونی شده بود و اين وثيقه توسط همکاران رضا دهقان تهيه شده بود در تماسهای بعدی با حام

اين در شرايطی است که هيچ اتهامی تا کنون به رضا دهقان وارد . دادگاه انقالب اعالم شد که آزاديای در کار نيست

 کارفرمايی در مورد سوء استفاده -شکايت از انجمن صنفی. گفتنی است که رضا دهقان در پی تحقيق در . نشده است

  . استهای مالی اين انجمن بازداشت شده

آن چه به واقع در جريان است رشد جنبش کارگری و افزايش ميزان آگاهی کارگران ايران از حقوق خود و تالش در 

ايجاد تشکل های مستقل کارگری است که سرمايه داری و دولت حامی آن را مجبور به برخوردهای هر روزه با 

بی حقوقی مطلق نگاه داشته و مناسبات انباشت سرمايه فعالين کارگری نموده است تا همچنان کارگران ايرانی را در 

  .و استثمار کارگران را در امنيت به پيش ببرد

ما دستگيری رضا دهقان را محکوم کرده و اعالم می داريم با توجه به وضعيت جسمی و بيماری وی هر گونه آسيب 

  .لی جز جمهوری اسالمی نخواهد داشتبه وی مسئو

   فعالين کارگریشورای همکاری تشکل ها و
  

 کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری
 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 اتحاد کميته های کارگری
 انجمن فرهنگی، حمايتی کارگران
 کميته دفاع از محمود صالحی
 جمعی از فعالين کارگری

نايرا گروهی از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب دانشگاه های  


