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 کنفدراسيون بين المللی اتحاديه به نامه 

  )ITF (بين المللی حمل ونقل و فدراسيون )  ITUC( کارگری

 
هم مرداد ماه هشتاد و ششهفد                                                                  ... زو فلگران برق انجمن صنفی کار 

  

 ITFو فدراسيون  بين المللی حمل ونقل  )  ITUC( کنفدراسيون بين المللی اتحاديه کارگری: به
  
وق                 در اع از حق انسانی و  حاليکه دو اتحاديه کارگری بين المللی برای آزادی دو فعال کارگری ايران که جرمی جزء دف

د و          ی می ده ين الملل دام ب ه اق تالش برای دست يابی به ابتدائی ترين حقوق کارگری خود مرتکب نشده اند   فراخوان ب

ارگر در                  ١٨روز   ا ک ا حمايت ميليونه  مرداد را به اين منظور تعيين    کرده اند مقامات قضائی شهر سنندج در مقابله ب

رای            سراسر جهان از مبارزات کارگران ايران      ای        ١1 اقدام به صدور احکام زندان و شالق ب ه نامه ارگران ب ر از ک   نف

رادي   – اقبال لطيفي -خالد سواری    داهللا م ی   – ي ان   – طيب مالئ ارس گويلي ی    - حبيب اهللا کلکانی   - صديق امجدی   - ف دين رجب  - محی ال

ر     ٨۶که در مراسم روز جهانی کارگر  عباس اندرياری و  صديق صبحانی   -طيب چتانی  د و دو نف د، می کن  شرکت کرده ان

رن بيست   . ديگر نيز به نامهای شيث امانی و صديق کريمی به همين جرم در انتظار صدور حکم می باشند       در ابتدای ق

ل تحمل است                  دانی کر          .  و يکم به اين حد تحقير و تنزل دادن شأن انسان غير قاب ه     گرچه اذيت و آزار و زن دن انسان ب

ه جرم شرکت در                     ارگر ب جرم مطالبه حقوق انسانی در عصر حاضر عملی ضد انسانيست اما بدتر از آن شالق زدن ک

رن بيست و يکم                     . مراسم روز جهانی کارگر است     ه در ق حکم شالق مربوط به دوران برده داری و قرون وسطاست ک

 حرکتی  بی اعتنائی و دهن کجی به خواست طبقه کارگر            چنين. در واکنش به حرکتی جهانی  در ايران صادر می شود          

 . در سراسر جهان است

رد            دان و شالق پاسخ می گي ا زن ران ب ارگران در اي ات ک ا نمی   . همانطور که می دانيد کوچکترين اعتراض و مطالب م

  . ی شما نيازمنديمتوانيم به تنهائی از شدت خفقان و سرکوب بر زندگی خود بکاهيم و شديدا به اقدامات و حمايتها

  با احترامات فراوان منتظر حمايتهای جدی تر شما هستيم

 ١۵/۵/١٣٨۶ گران برق و فلز کار کرمانشاه انجمن صنفی کار
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