
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
 هي ترکی جمهورري اردوغان نخست وزبيجب طرآزاد به نامه اتحاديه 

 
خرداد هشتاد وهفتهم د                                                                                    نزد کارگران ايراآاتحاديه   

                                     
  ٢٠٠٨ می ٣٠ -زد کارگران ايرانآاتحاديه : از

  نخست وزير جمهوری ترکيه طيب اردوغان جناب رجب: به

  76 04 417 312 0090 :فاکس

  دادستانی کل ترکيه 

  7113 714 312-0090 :فاکس

  آنکارا   درTÜMTISمحاکمه فعالين سنديکای : موضوع
رار اس  TÜMTISاتحاديه آزاد کارگران ايران مطلع شده است فعالين سنديکای کارگران حمل و نقل ترکيه             ۶روز ت  ق

ع   .  به جرم ايجاد تشکل کارگری و اخالل در محيط کار و نا آرامی مورد محاکمه قرار بگيرند        ٢٠٠٨جون   ين مطل همچن

ورد آزار و                  دانی شدن م ق بازداشت و زن شديم که عالوه بر اين، فعالين ساير تشکلهای کارگری در کشور شما از طري

  .گران برگزار کننده مراسم، مورد هجوم پليس واقع شده انداذيت قرار می گيرند و در اول ماه مه امسال کار

امی      ما کارگران عضو اتحا   ه و تم ل ترکي ارگران حمل و نق ديه آزاد کارگران ايران ضمن اعالم همبستگی با سنديکای ک

اجم   ۶تشکلهای کارگری در کشور متبوع شما، محاکمه فعالين  سنديکای کارگران حمل و نقل ترکيه در روز    جون و ته

شکلهای               وده و            به مراسم اول ماه مه و همچنين بازداشت و زندانی کردن فعالين ساير ت ه را محکوم نم ارگری در ترکي  ک

ل                             ر قاب سلم و غي وق م ارگران و حق ه ای ک توجه شما را به قوانين بين المللی برسميت شناخته شده در رابطه با حقوق پاي

دون        انکار آنان برای مبارزه جهت دست يابی به يک زندگی انسانی جلب ميکنيم و مصرانه از شما ميخواهيم تا فورا و ب

امی                          قيد و شرط   ه تعقيب قضايی و آزار و اذيت تم ه را متوقف و ب ل ترکي ارگران حمل و نق نديکای ک  محاکمه فعالين س

   .فعالين تشکلهای کارگری در کشور خود پايان دهيد

  محتراا با 

  

  اتحاديه آزاد کارگران ايران
k.ekhragi@gmail.com 

 ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵: فاکس
 نآلما  NGG سنديکایو TÜMTISسنديکای کارگران حمل و ترکيه  -نی در ترکيهکمپين برای آزادی کارگران زندا :رونوشت به

 


