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 سايت کارگری افق روشن
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اي در سطح دنی و حقوق بشریارگر کی سازمانهای از تمامیاستمداد فور  
ماه هشتاد و شش اسفند  مشش                                                                                       ی سراسرهياتحاد

  
                                                                                                               

ديوندي اعتراض ما بپبه  

 
مه برای اجرای احکام جريمه و شالق به وی ابالغ  حکم جلب طيب چتانی يکی از بازداشت شدگان مراسم اول ماه

از نمايندگان  ی مطالبات کارگری وکارخانه پرريس و از کارگران فعال اين کارخانه در پيگير طيب چتانی کارگر. شد

  .آنهاست

 شهر سنندج، به جرم شرکت در مراسم اول ماه –ماه مه در ايران  يازده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول

کارگران و اتحاديه   روز زندان و ده ضربه شالق محکوم شدند و پس از اعتراضات گسترده اين٩١به  ١٣٨٦مه سال 

تجديد نظر با تبديل حکم زندان اين کارگران به جريمه نقدی  ران اخراجی و بيکار به اين احکام، دادگاهسراسری کارگ

نامهای صديق  را ابقا نمود و تاکنون حکم شالق و جريمه در مورد سه نفر از اين کارگران به حکم ده ضربه شالق

تنها جرم اين کارگران شرکت در مراسم اول ماه  امجدی، حبيب اهللا کلکانی و فارص گويليان به اجرا در آمده است،

  .مه در شهر سنندج است

اجرای حکم قرون وسطايی  اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار پس از صدور حکم دادگاه تجديد نظر و

کايت گسترده خبری اين مسئله و نامه به آی تی يو سی و طرح ش شالق در مورد سه نفر از اين کارگران، با انعکاس

قرون وسطايی شالق  کنفدراسيون در سازمان جهانی کار مراتب اعتراض شديد خود را به اجرای حکم از طريق آن

اجرای حکم شالق افکار عمومی، وکال، تشکلهای کارگری  در مورد کارگران در ايران ابراز داشت، همچنين پس از

  .د اين کارگران معترض شدندايران نسبت به اجرای حکم شالق در مور و شخصيتهای زيادی در

همانطوری که اشاره شد حکم  حال مقامات قضايی ايران همچنان بر اجرای اين حکم اصرار ورزيده و اخيرا با اين

  .اند جلب طيب چتانی را نيز جهت اجرا به وی ابالغ کرده

اجرا در نيامده است تصميم ندارند تا خود به  طيب چتانی و هفت کارگر ديگری که تا کنون اين حکم در مورد آنان به

 حکم مراجعه نمايند، به همين دليل احتمال بازداشت و اجرای حکم در مورد اين دادگاه اجرای احکام جهت اجرای

  .کارگران هر لحظه وجود دارد

انواده های اين بيکار در سنندج و کارگران کارخانه شاهو به همراه خ اعضای اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و

خانواده های خود در  تصميم گرفته اند که در صورت بازداشت اين کارگران برای اجرای حکم، به همراه کارگران

  .برابر دادگاه اجرای احکام دست به تجمع بزنند
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  کارگران، سازمانهای کارگری و حقوق بشری در سراسر دنيا
  
انسانيت شما مراجعه می کنيم، ما از شما   ميکنيم، ما به وجدان آگاه و بهشما استمداد می طلبيم، ما به شما مراجعهاز ما

 اول ماه مه مراسم   در زه ندهيد کارگران به جرم شرکتاجا شما ميخواهيم  ما از می خواهيم به اعتراض ما بپيونديد،

شالق ماه مه، ل در مراسم او شرکتجرم  حکم شالق در مورد کارگران در ايران به  یبخورند، صدور و اجرا شالق

 .استحرمت کارگرشالق بر است،حرمت اين روزاول ماه مه است، شالق بربر

با حکم رسمی شالق از طرف مقامات قضايی ايران لگد مال شود، به   به ما بپيونديد و اجازه ندهيد حرمت اول ماه مه

 .در ايران بشويد ق بر کارگرانو با صدای رسا و در يک بعد جهانی خواهان لغو فوری احکام شال ما بپيونديد
 

  ٦/١٢/١٣٨٦اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار 

www.ettehade.net 

k.ekhraji@gmail.com 

 

 


