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،ی المللني بونيکنفدراس امه اتحاديه سراسری بهن  

  المللني کارگران حمل و نقل و سازمان عفو بی جهانونيفدراس 
ماه هشتاد و شش اسفند م هدياز                                                                                       اتحاديه سراسری

 
 

رانياکاري و بیارگران اخراج کی سراسرهياتحاد: از   

  المللني کارگران حمل و نقل و سازمان عفو بی جهانوني فدراس،ی آزاد کارگری هاهي اتحادی المللني بونيکنفدراس: به

اعتراض به شالق زدن کارگران و"رانيکارگران ا ازتيحما دریاقدام جهانروز"مارس٦ با یهمبستگاعالم : موضوع

رانيادر  

٢٠٠٨  هيفور ٢٨  

ی گرامدوستان   
 مي فرستی درود مراني از کارگران اتي بر عزم شما در حماراني اکاري و بی کارگران اخراجی سراسرهي در اتحادما

 و از مي فشاری می به گرمراني از کارگران اتي در حمای مارس به عنوان روز اقدام جهان٦و دست شما را در اعالم 

 دنيرس یراستاکارگران دروجود   ابرازی برارانيا درجود موی هاتيممنوع فشارها ورغمي علميداري اعالم منجايهم

 مي که داری  و امکاناتطي مارس با  توجه  به  شرا٦ کرد درميبه نوبه خود تالش خواهزي شان، ما نیبه مطالبات انسان

.مي شرکت کنی به نحو مقتضی کارزار جهانني در اايهمدوش با کارگران دن  

 بر یمبنجهان  و  رانيتا کنون به خواست کارگران ا  نه تنها ران،ي ايی مقامات قضادي همانگونه که مطلع هستدوستان،

 را متوقف نکرده ی کارگرنيفعال کارگران ویهايري ننهاده و دستگیزندان وقع ازیمحمود صالحاسالو و منصوریآزاد

 هيعلشالق بر رسما حکم  سابقه  ی ب یاقدام در افزوده وبشدت  زي نرانکارگ  هيعل خود بريیاقدامات قضااند، بلکه بر

 در یعمومافکار اعتراض کارگران و رغميتا کنون عل و کرده اند  مراسم اول ماه مه صادر کارگران شرکت کننده در

 قي صد،یکلکان اهللا بي حب،ی امجدقي صد،یاري عباس اندرینامها به  محکوم شده را  کارگرازدهي از  پنج نفر،رانيا

. شالق زده اندانيلي و فارص گویسبحان  

 کارگران به جرم شرکت در مراسم هي آن بر علی کشور و اجراکي يی دستگاه قضای حکم شالق از سوی رسمصدور

 ی رسمیاي احنيا.  کارگران استهيعلبر کشورکي  دریاقدامات ضد کارگر  دي تشد یحت از  فراتریاول ماه مه، امر

 انهيتاز  حکم ش،ي های است  که با جانفشانین جهای طبقه ای تاکنونیهايشروي بزرگ به پی دهن کجکي و ی داربرده

. داده استاني ننگ آلود بشر پاخي از تاری کار برداشته و به دوره ایروي دوش نیرورا از   

 اول ماه مه با وجود وخامت  مراسمی را به جرم اقدام به برگزاری پارسال محمود صالحنکهيبا توجه به اگري دیسواز

  اذعان کردشيپ ازشي بديبا زنند، یامسال کارگران را به همان جرم شالق م به زندان افکنده وی جسمانتي وضعديشد

 اول ماه هي کارگر، بلکه بر علازدهي هي نه بر علعي شنیران، اقدامي کارگران در اهي حکم شالق بر علی، صدور و اجرا
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. طبقه کارگر استی جهانی سابقه به دستاوردهای بی حرمتی بکيو مه   

 کارگران ی جهانوني و فدراسی آزاد کارگری هاهي اتحادی المللني بوني در کنفدراسی ما از شما دوستان گرامنروي ااز

 د،ي را سازمان داده اراني از کارگران اتي در حمایروز اقدام جهان که   الملل ني سازمان عفو بنيهمچن حمل و نقل و

 از زندان،  که اساسا یمحمود صالح منصور اسالو ویعالوه بر طرح بر جسته خواست آزاد روزنيا  درميدارانتظار

اعتراض  طبقه کارگر،ی جهانیدستاوردهاحرمت اول ماه مه ودفاع از درد،يحول آن سازمان داده ا  رای اقدام جهاننيا

 از گري دیکي هبزي کارگران را نیهايري خواست توقف دستگني کارگران و همچنهيعل حکم شالق بریو اجراصدوربه 

.دي کنلي تبدی اقدام جهانني ایمحورها   

 

  طبقه کارگری جهانی باد همبستگزنده

راني اکاري و بی کارگران اخراجی سراسرهياتحاد  

نويوني گلوبال رونوشت  
 


