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از . دارد ادامھ ھمچنانه شد دستگیرزنان و مردان  بر فشار ،در تھران مجلس مقابل در کارگر روز آرام تجمع از دو ماه گذشت با
اکثرا بھ دادگاه احظار شده و تحت فشار بودند  شده آزاد موقت بطور کفالت و وثیقھ قرار با آنان اکثریت پنجاه نفر دستگیرشده کھ

 .قرار دارند

این . است یافتھ خاتمھ اسدالھی آنیشا و امیری مرضیھ ،ناجی ندا رنگریز، عاطفھ خانم ھاھای  بازجوییکھ  است ماهبیش از یک 
خانم ندا ناجی . کماکان در زندان بھ سر می برند آن ھا  متأسفانھ اما شدند می آزاد باید قضایی، جاری رویھ و قانون برابر ،افراد

 . در زیر  شکنجھ بھ بھداری زندان منتقل شد ضرب و شتمجراحات ناشی از بھ واسطھ

او شدیدا زیر فشار . است زندانی ھمچنانتپھ،  ھفت نیشکر صنعت و کشت شرکت کارگران سندیکای عضو کارگر بخشی اسماعیل
  .دانشجوی مبارز در وضعیت مشابھ ای قرار دارد قلیان سپیده .شدنش در زندان را پس بگیرد شکنجھاست تا ادعاھایش در مورد 

خودسرانھ و بدون دسترسی  ٢٠١٩از ماه ژانویھ  فرد دمحمی حسین امیر و امیرقلی امیر ،الھیاری ساناز روزنامھ نگاران ھمچنین
، »تبلیغ علیھ نظام«، »امنیت ملیتجمع و تبانی علیھ «اتھامات آن ھا عمدتا عبارتند از  . در زندان بھ سر می برند مدافا بھ وکیل

می ین اتھامات علیھ این روزنامھ نگاران مستقیما مربوط ا. »علیھ امنیت ملیبا فعالیت عضویت در یک گروه «و » نشر اکاذیب«
، در رابطھ بھ خواست پرداخت مطالبات تپھ ھفت نیشکر صنعت و کشت شرکتپوشش خبری تجمعات اعتراضی کارگران بھ  شود

در رابطھ با حق آزادی بیان، حق آزادی انجمن و این روزنامھ نگاران  واقع بھ. معوقھ و اعتراض بھ بدی شرایط کار توسط آن ھا
  .بھ وظیفھ اشان عمل کردند جلسھ

را قویاً محکوم می غیرقابل تحمل  گرایانھسرکوباعمال این با تمام نیرو سازمان ھای سندیکایی فرانسوی امضا کننده این نامھ  ما
  .امضا کرده احترام بگذاردکھ دولت ایران ھای بین المللی  پیمان بھ کھ یماز رژیم ایران می خواھ. یمکن

 ھرگونھ سرکوب توقف و ،آزادی بدون قید و شرط  و فوری ھمھ سندیکالیست ھا، روزنامھ نگاران و فعالین زندانی ھانما خوا
  . ھستیم

  .سالم ھای محترمانھ ما را بپذیرید
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