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ــرا ــه اینکــه جمھــوری اســالمی اخي ــا توجــه ب شــدت ســرکوب و کميــت " ب
دستگيری فعالين کارگری را افزایش داده است ، ھر روز تعـداد بيـشتری از 

 ھـر روز در جھـت حمایـت از .کارگران فعال را از ميدان مبـارزه دور مـی کنـد
رمایه داری داخلی و جھانی فشار بيشتری به جنبش کارگری وارد کرده س

بـا .تالش می کند برای مدت بيـشتری جنـبش کـارگری را از نفـس بيانـدازد
 رضا شھابی ، بھنام ، مددی ، ترابيـان ،  کهتوجه به چنين سياستی است

 ھا و بارھا محاکمه می کنـد و ھمچنـان در پـی ررا با... رخشان ، نجاتی و 
شاھرخ زمانی  )١٨/٣/١٣٩٠ (نين سياستی است که حدود یک ماه قبلچ

ھيئــت بازگــشایی ســندیکای نقاشــان و تزئينــات کــارگر نقــاش ، از اعــضای 
وعـضو شـورای نماینـدگان کميتـه پيگيـری ایجـاد تـشکل ھـای  , ساختمان

کارگری را ھمزمان با محمد جراحـی کـارگر اخراجـی عـسلویه و از اعـضای 
از کارگران شرکت قطار ... اد تشکل ھای کارگری و سيد کميته پيگيری ایج

ھای مسافربری صبا را دستگير کرده  و در سلول ھای انفرادی زندان تبریز 
  . تحت شکنجه و اذیت آزار زندانی کرده است

در حال حاضر بدليل اینکه ما نمی توانيم به دولت جمھوری اسالمی فشار 
فقـط مـی دانـيم . زندانيان نمی دھـدبياوریم ھيچ اطالعاتی از وضعيت این 

آنھا از روز اول دستگيری در انفرادی به سر می برند ، شکنجه مـی شـوند 
، بـه آنھـا تفھـيم اتھـام نـشده ، مالقات ندارند و اجازه تلفن کردن را ندارند 

  . روز است که شاھرخ زمانی اغتصاب غذا کرده است٢۴و  , است
، از شما تقاضـا داریـم در رابطـه ی ما اعضای کميته حمایت از شاھرخ زمان

 انجـام ھـر کـاری کـه ازبا کمک و حمایت عملـی و معنـوی از ایـن زنـدانيان،
مــا شــما را بــرای کمــک بــه آزادی ایــن . برایتــان ممکــن اســت دریــغ نکنيــد

  .زندانيان فرا می خوانيم و اميد واریم دست رد بر سينه ما نزنيد
 ھمچنين برای اینکه بتوانيم بر آیند و نتایج فعاليت سازمانھا و تشکل ھـا و 
ــا باعــث فــشار بيــشتر برعليــه  کليــه رفقــا را در یــک مــسير پــيش ببــریم ت

خواھشمندیم کارھایی که در رابطه با کمک برای جمھوری اسالمی باشد 
 و آزادی زندانيان مـی توانيـد انجـام بدھيـد را بـه صـورت یـک برنامـه تنظـيم

  .اعالم نمایيد
با توجه به اینکه حمایـت از زنـدانيان وظيفـه و نظریـه صـد در صـد مـشترک 

ھـر پـس .تمامی تشکل ھا ، احزاب ، سازمانھا ، نھاد ھا و اشخاص است 
یا بـه تنھـای منتھـا در یـک جھـت گروه یا فردی می تواند دوشا دوش بقيه 

جـام ایـن وظـایف ھـيچ ما در رابطـه بـا ان. وظایف انقالبی خود را انجام دھد
پيش شرطی برای ھيچ کـدام از تـشکل ھـا ، سـازمانھا ، رفقـا و دوسـتان 

 ، دوســتانتعيــين نمــی کنــيم بلکــه پيــشنھاد مــی کنــيم در صــورت امکــان 
سازمانھا و تشکل ھا ھر چه بيشتر در مـورد نقـاط مـشترک بـرای افـزایش 

  .بازده کارھای مشترک انجام بدھند
  



تـــه حمایـــت از شـــاھرخ زمـــانی از شـــما               کميمـــا اعـــضایبـــدین وســـيله 
  تقاضای کمک و حمایت داریم

تقا ضا داریم ھر اندازه که می توانيد در این حرکت مشترک ،  یـار و ھمـراه 
  .ما باشيد
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