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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
 جھانگير محبی: فرستنده

  ٢٠١٢اول جوالی 

 

 بيانيه

 

 

ی در شرايطی که مسايل معيشتی، اجتماعی و اقتصادی روز به روز رو به وخامت می روند برخورد نيروھای امنيت

با فعاالِن عرصه ھای مختلف عمل اجتماعی اعم از فعاالن حقوق کارگران، زنان، کودکان، دانشجويان و اقليت ھا 

توان خود را در جھت ۀ اين در حالی است که به گواه ھر ناظر بی طرف فعاالن اجتماعی ھم. خصمانه تر شده است

  . بھبود شرايط جامعه صرف می کنند

گری، فعال حقوق کودک و ھم چنين از اعضای جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، ری، فعال کارکعليرضا عس

ه يک نھاد مدافع کارگران بۀ  به ھنگام شرکت در مجمع عمومی ساليان٩١ ]جوزا[ خرداد٢۶رخ ؤروز جمعه م

  .نيروھای امنيتی دستگير شده است و ھم اکنون نيز در کرج زندانی استۀ وسيل

مجمع و ۀ ما به عنوان جمعی از اعضای جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان ضمن دفاع از حِق برگزاری آزادان

ری را به شدت محکوم می کنيم و کتگيری دوست و ھمکارمان عليرضا عس دس، برای ھر نھاِد مردمیجلسه

  .   ر ھستيممذکوۀ خواھان آزادی بی قيد و شرط وی و ديگر کارگران دستگير شده در واقع
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  جمعی از اعضای جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان

 

  :اسامی امضاکنندگان به ترتيب حروف الفبا

علی بنی ھاشمی، مريم بھرامی،  شايان اصانلو، نفيسه اعتضادی، مريم اميرآبادی، مھدی آميزش، بشير احسانی،

، آرش زمانی فراھانی، ياسمن سرھنگی، انسيه مھيا بھرامی، ياشار پورخامنه، جيران پيله وری، فرھاد تھرانی

ری، حکيمه غربانی، محمد غزنويان، کعيد شيرزاد، نادر طالبی، شيدا عسپاشا شاکر، محسن شرقی، س سلمانی،

  طاھره فاضلی، نسيم فروردين، بابک قائم، نغمه قانونی، مھرگان قدوسی، محمد مفيد، معصومه ھاشمی

  

  

 

 


