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 سايت کارگری افق روشن
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  یارگرک آزاد ی هاهي اتحادی المللني بونيکنفدراسبه  امه مشترکن
  

هشتاد و شش ماه اسفند م هفت                                                                             مشترک 
 

 
 ینشاه، جمع کرماني سنگلني اتی پلیمي از کارگران پتروشی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، جمعینامه انجمن صنف

یو سي ی تیبه آ) هيعسلو(١٠ و٩ ی گاز فازهاشگاهيکارگران پاال ازیو جمع  )هيعسلو (نيمب  یميکارگران پتروش از  

جنندسره کارگران ديلع حکم شالق برو اجراباره صدوردر    

)ی سوي ی تیآ (ی آزاد کارگری هاهي اتحادی المللني بونيکنفدراس: به  

  کارگرانمهيالق و جر احکام شیاجرا: موضوع

  سالمبا
 در مورد سه نفر از کارگران شرکت مهي حکم شالق و جرراي اخميرساني موني اطالع همه شما اعضاء کنفدراسبه

 آن مي در شهر سنندج اجراء شده و بیدي خورش١٣٨٦ برابر بایالديم٢٠٠٧ کارگر سال یکننده در مراسم روز جهان

 ی سراسرهي آنها عضو اتحادتين کارگران که اکثريجرم ا. دي به اجراء در آگري د نفر٨ احکام مشابه در مورد روديم

 حکم ني چنیاجرا.  کارگر بوده استی روز جهانی دولتري هستند فقط شرکت در مراسم غکاري و بیکارگران اخراج

 لي به دلی کارگریل الملني بی هاهي مدام از جانب اتحادراني اهي قوه قضائکهي در حالی ای و قرون وسطائیارتجاع

 است که ی طبقه ای ندادن به خواست جهانتي از اهمی کارگران مورد نقد بوده نشانه ای حقوق ابتدائتن پا گذاشريز

 دولت ی از سودي باراني متوقف شود و حقوق کارگران اعتري هر چه سردي روند باني جهان را در خود دارد، اتياکثر

  تاايدنسراسر درمانيهايجانب هم سرنوشت ازشارها فديبا تشد مگرستيممکن ن امرني شناخته شود، اما اتيکامال برسم

  . د کنرترومنديمبارزات ما را ن  

 از مبارزات ما تي در جهت حماتاني شما انتظار افزودن بر فشارهای تا کنونیتهاي ضمن ارج نهادن به حماما

سراسر جهانهمه کارگران درلغو احکام صادره، ازالوه بر عمي پرونده را مجبور کنی تا قاضمي داررانياکارگران در  

  . د طلبه سه نفر پوزش بني احکام اینسبت به اجرا  

 
  احترامبا
٥/١٢/١٣٨٦  

  کارگران برق و فلزکار کرمانشاهی صنفانجمن

  کرمانشاهني سنگلني اتی پلیمي از کارگران پتروشیجمع

)هيعسلو (ني مبیمي از کارگران پتروشیجمع  

)هيعسلو (١٠ و٩ ی گاز فازهاشگاهياز کارگران پاال یجمع  

 


