
 کشور خارج – رانیا دری  کارگر جنبش بای همبستگی ها نهاد هیاعالم

 ! ابدی یم حدت رانیدرا اجتماعی وفعاالن کارگران وشکنجه احضاروبازداشت،زندان بازهم

 جهانیان و مردم آزادیخواه ایران 

بیدادگاه کشاندن ، زندان و شکنجه واین اواخر تبعید فعاالن کارگری و اجتماعی تقریبا روزی نیست که اخباردریافتی ازایران، بیانگرحدت احضارها، بازداشت ها وبه 

  گذشتدرخبررسیدکه آفشین اسانلو با تاسف  منتشرنگردد وهمه این اخباربیانگراین است که فشارو رودررویی با زندانیان سیاسی همچنان با قساوت دنبال می گردد.

ای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، خزانه دارسندیکآ آنچنان وخیم است که نشان میدهد که حال رضا شهابی کارگر سندیک« کمیته دفاع ازرضا شهابی » گزارش اخیر 

انجام عسکبرداری ام.آر.آی ازمهره های کمر از زندان اوین به  رضا شهابی درنتیجه ی پیگیری های مکررخانواده اش جهت» ...این کمیته آمده است :  ۵۵ دراطالعیه شماره

..بنا برمشاهدات عینی وضعیت رضا شهابی به گونه ای بوده است که لنگ لنگان راه می رفته وبدون کمک دیگران قادربه راه رفتن .منتقل شدشهدای تجریش تهران  بیمارستان

ن تحمل حبس مشکالت کنونی رضا شهابی عارضه هایی است که در زمان دستگیری، بازجویی و حبس دچار او شده است و بنا بر نظر پزشکان متخصص توا.عادی نبوده است

عضو سندیکای نقاشان و کمیته پیگیری را  به دفعات خبر داده که زندانبانان فشاربه شاهرخ زمانی « کمیته حمایت از شاهرخ زمانی » همچنین « را از وی سلب کرده است..

متذکر شده ام به علت  ۷۲ ن به طوری که قبال" نیزطی نامه ای درروز...جهت اطالع مسئولی» از زبان شاهرخ زمانی می گوید:  ۴۸ آنچنان افزایش داده اند که بیانیه شماره 

سی وپوشاندن لباسهای برخورد غیرقانونی ،غیرانسانی،خودسرانه وغیرقانونی بودن شکنجه که اعمال رئیس ومسئوالن زندان رجایی شهرازجمله ضرب وشتم زندانیان سیا

وبی شرمی را به جای رساندند که هر روز برای پنهان  ینکه وقاحت غیربهداشتی که موجب بیماریهای گال و دیگر بیماری های واگیردارهمچنین شپش زدگی می شود وادامه ا

با توجه به موارد فوق از رفتن  کردن اعمال خودمانند وارد وپخش مواد مخدردرزندان را می خواهند با لخت مادرزاد کردن زندانی هنگام وارد شدن به زندان پوشش بدهند ومن

شاهرخ زمانی تحت فشار برای اعزام به دادگاه است و او به دلیل غیر قانونی و ضد انسانی بودن اعمال رئیس  » ه آمده است : درادامه بیانی.« به دادگاه خودداری می کنم 

ده واورا مورد نونی خود ادامه دازندان )مردانی ( و دیگرمسئوالن زندان ازرفتن به دادگاه با شرایط غیر قانونی مقاومت می ورزد در مقابل مسئولین زندان به اعمال ضد قا

 «.ضرب وشتم قرار می دهند...

صالح  - شاهرخ زمانی -سعید ماسوری -رسول بدغی - خالد حردانی -حمیدرضا برهانی آخرین خبرفوری دریافتی بیانگراین می باشد که تعدادی اززندانیان سیاسی به اسامی :  

ازتاریخ سی ویک خرداد تا  بند چهارگوهردشت تصمیم دارند ۲۱سالن در  نامق محمودی - صح یوسفینا -محمدعلی منصوری - محمد بنازاده امیرخیزی -عباس بادفر - کهندل

بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودکان کارخیابانی وعضو کمیته پیگیری ، محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ، رسول  دست به اعتصاب غذا بزنند .هم اکنون ۲۹۳۱ یکم تیر

ی،به قنبری ازکانون صنفی معلمان ،مهدی فراهی شاندیزعضو کمیته پیگیری ، جلیل محمدی عضو کمیته هماهنگی ، پدرام نصر الهی عضو کمیته هماهنگبداغی و عبدالرضا 

گین علیه فعاالن صنفی متاسفانه همچنان روند نامطلوب صدوراحکام قضایی سن .همراه رضا شهابی و شاهرخ زمانی وصدها کارگرشناسایی نشده دیگردرزندان بسر می برند

سال ۶ی سنگین مانند  درجامعه ی معلمین همچنان ادامه دارد. پس ازصدورواجرای ناباورانه ی حکم حبس طوالنی برای رسول بداغی و سید محمود باقری و صدور احکام

سال حبس ۵اسماعیل عبدی،اینک شاهد صدور حکمی عجیب مبنی بر  سال حبس تعلیقی برای ۰۱سال تبعید در دادگاه بدوی برای علی اکبر باغانی و یا صدور حکم ۰۱ حبس و

در اقدام سرکوبگرانه دیگر سعید مدنی چهره شناخته شده  .سال افزایش خواهد یافت ۳سال حبس تعلیقی قبلی به ۴تعزیری برای محمود بهشتی هستیم که در صورت احتساب 

شهناز سگوند همسرعلی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه ند. بازبرپایه خبردریافتی خانم حقوق اجتماعی را به دهسال تبعید به بندرعباس محکوم کرد

شکی پز به در شعبه سیزده دادگاه تجدید نظر خوزستان در اهواز محاکمه شد. اتهام شهنازسگوند گرفتن عکس از همسرش در هنگام انتقال از زندان دزفول خرداد ۸۲درتاریخ

 .قانونی جهت معاینه بود؛ در آن زمان مامورین هنگام انتقال علی نجاتی به پزشکی قانونی به دست و پای وی دست بند و پا بند زده بودند..

 

تمامی فعالین مدافع حقوق کارگران ،نهادها اسالمی درایران، ازسرمایه داری نهادهای همبستگی برپایه اخبارفوق،ضمن محکوم نمودن این اعمال ضد انسانی حاکمیت 

 راستامی خواهیم درمقطع کنونی و برای توضیح وضعییت اعالم شده، اعتراضات گسترده ای را به اشکال مختلف سازماندهی نمایند و دراین  مدافع حقوق کارگرانوتشکیالت 

 قید شرط همه زندانیان کارگروزندانیان سیاسی بهره گیریم.  ازروابط و کمک های بین المللی خود برای افشاء وضعیت موجود و آزادی بی

 کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogs pot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy 

 ۷۱۰۱ژوئن  ۷۰ برابر با ۰۱۳۷ خرداد ۱۰جمعه 
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