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درترکيهبين المللی برای آزادی کارگران زندانی  فراخوان  

 
  وهفتهشتاد خرداد دوم                                                                                                            نادرساده

                                                                               
   :يادآوری

ايران به جزجدايی ناپذيرمبارزه ی عمومی بسياری از کشورها منجمله ترکيه ومبارزه برای آزادی کارگران زندانی در

  . بر سرمسائل اجتماعی؛ معيشتی و مبارزه برای آزاديهای سياسی تبديل شده است 

 نيزقرارداده يشان در صدرخواستها بالعموم  راکه کارگران نيشکرهفت تپه آزادی فوری کارگران زندانیورما درکش

امرمسلم اين است اين . اند، همبستگی سراسری با آنان درسطح کشوری و بين المللی يک ضرورت حياتی است

رزاتی با کارگران مبارزسراسرجهان که درارتباط متقابل مبارسد چند سويه و موثربسامان می هنگامی همبستگی 

، تبادل بی ترديد دردل همبستگی های متقابل. بويژه در همبستگی با کارگران زندانی در ديگرکشورها قرارگيرد

ترگشته و فعالين کارگری ايران درسطح منطقه ای و بين المللی قادرخواهند بود بسهم خود  مبارزاتی غنی تجارب 

  .رارگيرندالگوی همبستگی مبارزاتی ق

 !دانی در ترکيه نبايد تنها بمانندکارگران زن
  

 درآنکارا TÜMTISی فعالين سنديکا) حدود سه هفته ديگر( ٢٠٠٨جون    ۶روز طبق گزارشات کارگری قراراست 

 اگربهر نحو ممکن ازهم اکنون، ،بر روند اين محاکمات می توان تاثير گذاشتتجربه اثبات کرده است . محاکمه شوند

 درافکار هر چه بيشترومحاکمه ی کارگران زندانی در ترکيه محکوم شود يق فاکس يا اطال عيه مطبوعاتی از طر

  .گردد تا با فشارافکار عمومی بتوان موجبات آزادی فوری کارگران زندانی را مهيا نمودعمومی منعکس 

  .ين سنديکايی ترکيه اعالم شده است در آلمان فراخوانی برای حمايت ازفعال NGGدر همين رابطه به ابتکارسنديکای 

  : بخشی ازاين فراخوان می خوانيمدر

ترکيه فعالين سنديکايی و کادرهای سنديکايی را بشدت با شيوه های سرکوبگرانه تحت فشارقرارداده است تا مداخله "

قوانين بين المللی چنين همی اجتماعی و دمکراتيک آنان را محدود نمايد و از اين طريق است که حق تشکل سنديکايی و

  ."محدود می گرددبرحقوق کارناظر

  .آورده می شودثال چند مبرای ارائه تصويری ازوضعيت کارگران تحت پيگرد در ترکيه 

  :مورد اول

Nurettin kilicdoganسه ی سنديکای  عضوهيات رئيTÜMTIS عضو سنديکای حمل ونقل ترکيه که ITF نيزمی 

 آنان متهم هستند که  ازنظر دولت ترکيه . دستگيرشدند٢٠٠٧نوامبر ماه در درآنکارا  سنديکايرههيات مد، بهمراه باشد

 .زده اند ) بخوان سنديکا ( " تشکل خالفکارانه"ايجاد کرده و همچنين دست به ايجاد "محيط کاراخالل ونارامی "در

  . سال تهديد شده اند ۶٠ سال تا ١۵آنان به حبس تعليقی از
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Verdi با اين فعالين سنديکايی اعالم همبستگی نمود٢٠٠٧کای خدمات آلمان درکنگره اش طی سال  سندي .  

  :مورد دوم

Salih Dasdemir  وM.Sirin Örenek  و همچنين عضو ديگری از "باتمن"و "دياربکر" در سنديکا نماينده گان 

اب کارکنان مخابرات وتلفن يان يک اعتصتلفن و مخابرات ترکيه در جر سنديکای HABER-ISهيات مديره سنديکای 

  Ali Acanبرعليه بعالوه .  سال زندان محکوم شدند۵به " تشکل خالفکارانه"و همچنين بجرم ايجاد يک  شدنددستگير

  .شکايتی ضدکارگری صورت گرفته است شهر٨١درمجموع  HABER-IS ديگر اعضای رئيس هيات مديره و

 :مورد سوم
   

 IIker Dilcan خنگوی مطبوعاتی سنديکای سTÜMTIS  دريک دادگاه نظامی محاکمه وبه مرگ ١٩٨٠درسال 

 سال زندان ١٩گربه با برگزاری يک محاکمه جنجالی دياخيرًا سال تمام درزندان مانده و ١۴نامبرده . محکوم شده بود

  .محکوم شده است

 :مورد چهارم

  Meryem Özsögu  عضو هيات مديره سنديکایESEدرجريان اعتراض بهداشت  سنديکای کارکنان بخش درمان و

شت ميله های زندان به تهاجمی پليس که منجربه اصابت گلوله به يک زن گرديد، دستگيرشد ومدت سه ماه است پ

  .قرارگرفته است

 : مورد پنجم
  

سطه دالل ها به کارهای کارگرانی که با وا( نفرازکارگران کرايه ای ٩استانبول کشتی سازی  ماه گذشته در٧طی 

 سنديکای DISK/Limter –is يکی از فعالين سنديکای .دراثرحوادث کارجان باخته اند) ندموقت مشغول می شو

کارگران بندرکه نسبت به بکارواداشتن وشرايط رقت بار کارگران کرايه ای و بی حقوقی مطلق آنان اعتراض نمود، 

  .وبشدت مورد ضرب و شتم قرارگرفت توسط يورش گسترده ی مامورين پليس دستگير

  :مورد ششم 
  

شن گرفته می شود، دولت ترکيه اول ماه مه را ممنوع و فعالين کارگری اه مه که در سراسر اروپا اين روزجدراول م

شرکت کنندگان که گل های ميخک دردست داشتند با گازمورد حمله . از زن ومرد بشدت مورد هجوم پليس قرارگرفتند

  . ودستگيرشدندد ووحشيانه کتک خوردندقرارگرفتن

عالين  بايد قاطعانه  بهرنحوممکن نسبت به اجحافات روا داشته شده توسط دولت ترکيه نسبت به ف،بنا براين داليل

اززندان وخاتمه ی اين محاکمات بايد خواستارآزادی فوری فعالين سنديکايی ترکيه کارگری اين کشوراعتراض کرد و

  .سراسر جهان منجمله در ايران کوشيدتی برای آزادی کارگران زندانی دربرای پيوند مبارزاين کارزارجا دارد درا .شد

 بايد بهر . درآنکارا محاکمه می شوندTÜMTIS  فعالين سنديکای٢٠٠٨جون  ۶روز همانطور که فوقا يادآوری شد 

به اشکال متفاوت پيام همبستگی را به گوش نحو ممکن به محاکمه فعالين کارگری و سنديکايی ترکيه اعتراض نمود و 

 تشکل  و مسئولين دهها تن ازاعضاالزم بيادآوری است در همين رابطه . کارگران زندانی و خانواده های آنان رساند 

و قراراست دو ی را منتشرکرده اند فراخوان همچنين نمايندگان مجلس آلمان مشترکًا وهای سنديکايی ازسراسرآلمان 
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نامه فراخوان دهنده گان خواسته اند که . هيات نظارت به محاکمات ازآلمان و انگليس  درماه ژوئن به آنکارا سفرنمايند 

  . گرددبه آدرس اميل ذيل ارسال  وکپی آنشود  فاکس  ترکيه های اعتراضی مستقيما به نخست وزير و دادستاتی

:ترکيهفاکس نخست وزير  

   0098/312 417 04 76 
  :فاکس دادستانی ترکيه

0098-312 714 71 13  
 TÜMTISفاکس سنديکای 

0098- 2125882620 
  :ارسال پيام همبستگی در آلمانبرای اميل 

e-mail:region.dortmund@ngg.net 
  

ان NGGاسامی امضا کننده ی فراخوان سنديکای    :درآلم
Manfred Sträter Gewerkschaftssekretär NGG Dortmund 

Yilmaz Karahasan Ehem.Geschäftsführende IGM-Vorstand 

Sabine Leidig  Budesgeschäftsführerin ATTAC 

Nafiz Özbek IGM Bundesvorstand Abt. Migration 

Neslihan Celik  Rechtsanwältin Herne 

İbrahim Isik Bundesmigrationssprecher Ver.di 

M.Ali Turan BRV,NGG Dortmund 

Hüseyin Aydin  Mitglied des Deutschen Bundestag, IGM Duisburg 

Ulla Lötzer Mitglied des Deutschen Bundestag, Ver.di Köln 

Ulla Jelpke Mitglied des Deutschen Bundestag Dortmund 

Torsten Geberhard Gewerkschaftssekretär NGG Dortmund 

Kenan Ilhan BR Thyssen Duisburg 

Mustafa Parlak BRV Flughafen Dortmund 

Zeynep Bicici  Gewerk.sekretärin IGBAU Duisburg 

Markus Kurth Mitglied des Deutschen Bundestages Dortmund 

Sabine Alker Gewerschaftsekretärin NGG Dortmund 

Garip Alagöz BR, NGG Köln 

Danielle Schneckenburger Vors. Bündnis90/Grünen NRW- Dortmund 

Manuel Pobliwski  BRV NGG Dortmund 

Gerd Pfisterer BRV IGM Dortmund 

Mirze Ediz BR HKM IGM Duisburg 

Ralf Jennecke  BRV-IGM-Gevelsberg 

Isabel Pallaes Sekretary Intersindikal CSC/Spanien 

Gabi Vössing BR NGG Dortmund 

Hans Dieter Groß BRV NGG Dortmund 
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Binali Demir  BR,TKS,IGM Duisburg 

Erkan Karalar BR,IGM Duisburg 

Waldemar Bitgeist IGM-BR-Gevelsberg 

Helmut Born  BRV Ver.di Düsseldorf 

Rudolf Sachs BR, IGM-Lüdenscheid 

Wilhelm Frohn Vorstandsmitglied Ver.di Nordhessen. 

Bülent Köroglu  BR, MAN IGM Nürnberg 

Serhat Güclü IGM-BR-Gevelsberg 

Uwe Jens Kluge MAV Ver.di Bielefeld 

Horst Gobrecht, LBZ-Sekretär NGG Hessen/Saar   

Hasan Turan, IGM, BR Stuttgart 

Sascha Erdmann IGM BR Stittgart  Semsettin Kücük Zonguldak Bergarbeiter Essen 

Bernhard Rapkay, Mitglied des Europäischen Parlaments/Dortmund 

Susanne Senica Bundesvorstand Abt. Intern/ITF Ver.di  Berlin 

Harald Schartau MDL Ehem.Arbeitsminister NRW/ IGM Dortmund 

Inge Höger Mitglied des Deutschen Bundestag, Ver.di Herford 

Otto König  1.Bevollmächtigter IGM Gevelsberg 

Claudia Roth Mitglied des Deutschen Bundestag 

Nihat Öztürk Gewerkschaftssekretär IGM Düsseldorf 

Hubert Schmalz Bundesverwaltung Abt Intern. Ver.di Berlin  

Annegred Kleine Bundesvorstand der NGG  

Ali Kosan Gewer.Sekretär der IGBAU Dortmund 

Orhan Akman Gewerk.Sekretär Ver.di München 

Jutta Bunse BR NGG Dortmund 

Ümit Köseoglu  Ehem Gewerkschaftssekretär IGM 

Mustafa Güzel BR IGM Lüdenscheid 

Yakup Basöz BRV IGM Stuttgart  

Murat Cakir Sprecher der Rosa Lux.Stiftung Berlin 

Gregor Falkenhain LBZ Ver.di Düsseldorf 

Hüseyin Tokuslu IGM-BR-Jeco 

Ihsan Hamurcu IGM-BR-Jeco 

Zeynep Dere St.BRV Ver.di Düsseldorf 

Jürgen Geehrke IGM-BR-Gevelsberg  

Chantal Schulze IGM-BR-Gevelsberg 

Hartmut Arndt BR, IGM O-Fuchs 

Wolfgang Siwer BR-IGM-Lüdenscheid 
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Udo Wsetber IGM-BR-Gevelsberg 

Frank Hart IGM-BR-Jeco 

Turgut Ber BR IGM Köln 

Ilhan Turan  BR IGM Stuttgart 

Ali Cicek BR, Ford IGM Köln 

Abu Sehmuz Demir Journalist Ver.di  Worms 

Sergi Perello National Bord CSC/Spanien 

Thomas Zweier VM IGM Dortmund 

Holger Vermeer Gewerkschaftssekretär IGBAU Reinland 

Gustav Wilden Gewerkschaftssekretär Ver.di Düsseldorf 

Wolfgang Nettelstroth Gewerk.sekretär LBZ-IGM Düsseldorf 

Sebastian Heitzmann VKL IGM Stuttgart 

  :ها اسامی سنديکا

 : NGG - 1 دربخشهای نانوايی ها، وليدی و خدماتی کارگران و کارکنان بخش های مختلف تدرآلمان، اين سنديکا

 .قنادی ها ، کشتارگاهها، نوشابه سازی، رستورانها، تره باروميوه وغيره را دربرمی گيرد

:  TÜMTIS-2  سنديکای حمل ونقل ترکيه   

٣- : Verdi  سنديکای متحده ی خدمات آلمان   

۴- HABER-IS  : سنديکای تلفن و مخابرات ترکيه  

۵- ESE : کارگران وکارکنان  بخش درمان و بهداشت ترکيه سنديکای   

۶- DISK/Limeter -IS سنديکای باراندازان ترکيه   
  

  خبری آلمان و فراخوان مربوطه-شبکه ی کارگری : منبع 

  ٢٠٠٨ماه مه ٢١

  ساده نادر
***  

 

 

 


