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يانيه اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار در باره صدور و اجرای احکام ب  

ه  شرکت کننده در مراسم اول ماه م در مورد کارگرانشالق و جريمه  
ماه هشتاد و شش بهمن   متشه بيست                                                                            اتحاديه سراسری

  
 

سنندج را با حکم مراسم اول ماه مه درکارگران بازداشت شده در صديق امجدی يکی از٢٧/١١/١٣٨۶خه  مورديروز

به جرم وی  و مبلغ شصت و پنج هزار تومان جريمه از گرفتندن کردستان زير ضربات تازيانه دادگاه تجديد نظر استا

کارگران باره يازده نفر ازدرحکم وحشيانه و قرون وسطايی اين . *ددريافت کردنمراسم روز جهانی کارگرشرکت در

را در باره همه آنصادر شده و قرار است دادگاه استان کردستان بي توسط ،سنندجمراسم اول ماه مه دربازداشت شده در

.اين کارگران به اجرا بگذارند  

نان شب خانواده های کارگری را به  و يدفرود می آ کارگرانگرده بر که  است  سرمايه بربريتورزان مهراين حکم 

 کردهن محکم ترگرده کارگراپيش برطوق بردگی مطلق را بيش ازتا  آنان بيرون می کشدخالی سفره ازعنوان جريمه 

.جرات هر گونه اعتراضی را از آنان سلب نمايند و  

گزاری شرايطی که برجهانی کارگر، آنهم درمراسم روز به جرم شرکت در،جريمهمحکوم کردن کارگران به شالق و

گر وحشت کار چيز بيانهر قبل از،بديهی ترين حقوق کارگران تلقی ميشودتمامی نقاط جهان يکی ازدراين روزمراسم 

صمم است تا بساط مو  کارگری در ايران است که امروزه پا به ميدان گذاشته رشدجنبش رو به بدستان بورژوازی از

.چيندرا بر بردگی و استثمار  

ما کارگران را در راه رسيدن به مطالبات انسانی مان ساکت نخواهد بی ترديد صدور و اجرای چنين احکامی نه تنها 

وضعيت موجود خواهد افزود و عزم ما را در پايان دادن به اين همه عمق نفرت و کينه ما از بلکه روز بروز برنمود

. کردستم و بربريت جزم تر خواهد   

 مورد صديق امجدیجريمه دراجرای حکم شالق ويق ازعمانزجاربا ابرازبيکار اخراجی واتحاديه سراسری کارگران

کارگران  مورد  شالق در شنيع   حکم  اجرای نسبت به راستای اقدامات اعتراضی خوددرکند و ، آنرا قويا محکوم مي

 و سازمانهای کارگری ، شخصيتها نهادها سنندج، مصرانه از همه کارگران،شهربازداشت شده در مراسم اول ماه مه 

 قرون فوری و لغو احکام ف  خواهان توق،و حقوق بشری در ايران و سراسر جهان ميخواهد تا با اعتراضی  گسترده

  .وسطايی شالق و جريمه  نسبت به کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه در شهر سنندج شوند

٢٨/١١/١٣٨۶اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار   
www.ettehade.net 

k.ekhraji@gmail.com 
در مورد صديق .  روز زندان می باشد٩١  جایدويست هزار تومان بهمبلغ کل جريمه برای هر يازده نفر اه تجديد نظر در حکم دادگ* 

 تومان از جريمه کم کرده و به ١۵٠٠٠ روز در بازداشت بوده است به ازای هر روز بازداشت ٩امجدی با توجه به اينکه نامبرده مدت 
   .ن از وی دريافت نموده انداين ترتيب مبلغ شصت و پنج هزار توما


