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  بيانيه

  

 یدولت ی مراسم مستقل و بدون دخالت نهادهای از حق برگزاریران برخورداريش از سه سال است که کارگران ايب

 ی روز جهانین خواست در رأس مواد قطعنامه هايرا سرلوحه مطالبات خود قرار داده اند و به عنوان مبرم تر

ن خواست هزاران نفره همواره ي هزاران کارگر درخواست و امضاء شده است اما جواب دولت به ایکارگر از سو

 کارگر بوده ی روز جهانی مراسمهایرپائ بخصوص فعاالن بیت وآزار فعاالن کارگريسرکوب ، بازداشت و اذ

ن افراد ي ، این اول ماه ميب و بازداشت فعاليت تعقي در محکومین المللي و بی رغم اعتراضات گسترده داخلیوعل

  . باشند ید ، بازداشت و محاکمه مي هستند و مدام مورد تهدیسيهمچنان آماج اقدامات پل

 مراسم اول یرد تا بتوان به خواست حق برگزاريورد اعتراض قرار گش ميشتر از پيد بي باین اعمال ضد کارگريا

 ١٨ روز یرمراديجوانم. د ي توسط خود کارگران رسیسي در هرجا و به هر نحو، بدور از دخالت و کنترل پلیماه م

 ٨۵ کارگری روز جهانیمائي معاونت اطالعات کرمانشاه دو روز به جرم شرکت در راهپیور امسال از سويشهر

 ٧قه ي دادگاه انقالب کرمانشاه برده شد که با وثی بازپرس٧ شد و سپس به شعبه ی کرمانشاه بازداشت و بازجوئدر

 ۵/١٠/٨۵ ادامه محاکمه در روز ی کرمانشاه برای دادگاه جزائ١٠٩ شعبه یرا از سويون تومان آزاد شد اما اخيليم

  .احضار شده است 

 کند و خواستار لغو هر گونه جلسه ین اقدام دادگاه را محکوم مياه ا کارگران برق و فلزکار کرمانشیانجمن صنف

 ی باشد و از همه کارگران ، تشکلهایر مي جوانمیغه در قبال آزادي وثیمحاکمه ، رفع هر گونه اتهام و لغو فور

در رابطه با ن انجمن يه اياني خواهد از بی مین المللي در سطح بی کارگریه هاي و سازمانها و اتحادی داخلیکارگر

 .ت کنند يعا حماي وسیر مراديمحاکمه جوانم
  

  
  کارگران برق و فلزکار کرمانشاهیانجمن صنف

 ٢٣/٨/١٣٨۵  
 

 
  



هياطالع  
  

شه در تالش بوده خود را از ين نظام هميست اما ايه داريه جوامع موجود نظام سرماي در کلیکاريعامل فقر و ب

مار  از استثی ناشیان بالي وقربانیکاري در معرض فقر و بی از همان انسانهای بخشهائین جرم مبرا کند و به نحويا

  یط ضد انساني از طبقه کارگر که به خاطر شرای با بخشهائیر انسانيوه برخورد غين شي کنند ، ایرا عامل آن معرف

 جزء تالش یلي برند دلیت ممکن بسر مين وضعين نظام خالق و تداوم بخش آن است،  درآن در بدتري،  که همیا

ن اصل ي از ای مستثنیه داريز نظام سرمايران ني ادر.  شود ندارد ی که هر روزه مرتکب میه اعمالي توجیبرا

ن ادعا درست باشد ياگر ا.  کنند ی عنوان می و وجود فقر را حضور کارگران افغانیکاريل علت بين دليست به همين

 حقوق کارگران نسبت ی درصد۴٠٠ تا ٣٠٠ران است پس علت کاهش ي در ای وجود کارگران افغانیکاريکه علت ب

ا کارگران يش حقوق بر اساس تورم بوده اند ؟ آي از افزایري باعث جلوگیا کارگران افغانيست ؟ آ هی چ۵٨به سال 

 که کارگران یا کارهائيران هستند ؟ آيش از دو سال حقوق کارگران شاغل در ايق انداختن تا بي عامل به تعویافغان

د برخوردار هستند که ي سنجی انسانیارهاي که بتوان با معیطين شراي مجبور به انجام آنها هستند از کمتریافغان

 اگر هم ی فالکت بار کارگران افغانیاست هجوم به زندگين سيد ؟ اي دهیران ميوعده اشتعال به آنها را به کارگران ا

 است به ی و وحشتناکیر انسانيط غين حالت وعده همان شراي فراهم کند در بهتریراني کارگران ای برایمجال

 کار در یعنيرش آن شده اند ي مجبور به پذی خانمان و آواره افغانیه هم اکنون کارگران ب کیرانيکارگران ا

 یمه هايت کار و بين دستمزد و محروم از هر گونه امني کمتری ، کار در ازایمنير اي خطرناک و غیطهايمح

   ! یاجتماع

 یبازپس فرستادن اجبار و یکار سازي کارگران برق وفلزکار کرمانشاه ضمن محکوم کردن بیانجمن صنف

 ی آنان میران براي با کارگران ای مساویط کار و زندگيجاد شرايران خواستار اي دولت ای از سویکارگران افغان

  .ت کنند ي حمای خواهد از کارگران افغانی و همه کارگران می و کارگری مدافع حقوق انسانیباشد و از همه تشکلها

  
  

  ٢۵/٨/١٣٨۵ر کرمانشاه     کارگران برق و فلزکایانجمن صنف
 

 و ضد یر قانوني سقز از نظر ما کارگران غ٨٣ سال ین اول ماه مي دو نفر از فعالیصدور احکام زندان برا

از به کسب يست ، کارگران حق دارند هر جا و به هر نحو که بخواهند مراسم خود را بدون دخالت و بدون نيکارگر

د ي فورا بایني و جالل حسی محمود صالحیاحکام زندان برا. گزار کنند  بری دولتی ارگانهای از سویچ مجوزيه

 .لغو و از آنها رفع اتهام شود 
  

  ٢۵/٨/١٣٨۵ کارگران برق و فلزکار کرمانشاه       یانجمن صنف
  
 


