باز ھم زندان ،باز ھم شکنجه!
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در اﯾران ــ خارج از کشور

از طرﯾق اعالميه کميته پيگيری اﯾجاد تشکل ھای کارگری اطالع ﯾافتيم که بھنام ابراھيم زاده کارگر و عضو اﯾن کميته  ٢٢خرداد  ١٣٨٩دستگير و به زندان مخوف
اوﯾن انتقال می ﯾابد .خانواده اﯾن کارگر مبارز و حق طلب و ھمکارانش از سه ماه قبل تا کنون با تمام تالشی که نموده اند ،نه توانسته اند خبری از او بدست
آورند .بر طبق اﯾن اطالعيه از ﯾک ماه پيش سپاه پاسداران حامی سرماﯾه داران بھنام را از بند  ٢٠٩خارج نموده و تا اآلن از او خبری در دست نيست.
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری اﯾران در خارج کشور ،ضمن پيشبرد مبارزه ھميشگی خوﯾش عليه جمھوری اسالمی سرماﯾه و جلب ھمبستگی جھانی
طبقه کارگر و سازمانھای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان ،زندانی نمودن وشکنجه بھنام ابراھيم زاده را محکوم کرده و جمھوری اسالمی را مسئول جان او
می داند.
ما از ھمه فعالين کارگری ،نھادھا و سازمانھای حامی کارگران و زحمتکشان می خواھيم که ما را در جھت آزادی کليه کارگران زندانی و دﯾگر فعالين جنبش ھای
اجتماعی ﯾاری دھند .طبقه کارگر متشکل در تشکل ھای توده ای طبقاتی خود ،نيروی اساسی رھائی جامعه اﯾران از اوضاع نابسامان کنونی و رژﯾم ضد انسان
جمھوری اسالمی است.

کارگر زندانی آزاد باﯾد گردد
زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد
مرگ بر جمھوری اسالمی زندان و شکنجه
 ٢٩آگوست ٢٠١٠
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری دراﯾران -خارج کشور

کانون ھمبستگی کارگران اﯾران و کانادا kanonhambastagi@gmail.com-
ـ كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران -استراليا proletarianunite@gmail.com
 کميته دفاع از کارگران اﯾران – نروژ cdkargari@gmail.com ھمبستگی سوسياليستی با کارگران اﯾران – فرانسه sstiran@yahoo.fr کانون ھمبستگی با کارگران اﯾران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de کانون ھمبستگی با جنبش کارگری اﯾران – ھانوفر kanon.hannover@yahoo.de کميته ھمبستگی کارگران اﯾران و سوئد isask@comhem.se کانون ھمبستگی با کارگران اﯾران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com انجمن کارگری جمال چراغ وﯾسی ankjch@yahoo.co.uk شبکه ھمبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm اتحاد چپ اﯾرانيان واشنگتن leftalliance@yahoo.com -کميته حماﯾت از کارگران اﯾران تورنتو کاناداtoronto_committee @yahoo.com

