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دکردن  خودرو شالق زدن کارگران شهر سنندج را محکومرانيکارگران ا  
ماه هشتاد و شش اسفند م هن                                                          و خودرراني ازکارگران ایجمع

 
 

 همکاران ودوستان کارگر
 شالق زدن کارگران به چه جرمی

مراسم روز جهانی کارگرشرکت در  

کردچگونه می شود باور  

رش بردند آری دوستان  يو به کارگران باريک  برای سرمايه گزاران خارجی وعده دهندگان بهشت فظان سرمايه وحا

کارگرمراسم روزآنهم فقط به جرم شرکت درسادگی وکارگران را شالق زدند به اين   

 دوستان وهمکاران
 ٨٦م اول ماه مه مراسکه درکارگران اين شهراز نفر١١، برایسنندجشهر، دادگاه تجديد نظر٨٦بهمن ماه ٢٧تاريخ در

 نفر از ٣مورد   تا کنون در حکم اين . کرد صادر  نقدی جريمه  و  حکم شالق،کرده بودند شرکت  جهانی کارگرروز

هايی است  مراسم اول ماه مه در ادامه فشارکارگران به جرم بر گزاری محکوميت  احکام  . اجراء شده استکارگران

است برای ما کارگران و فعاالن کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی بطور مرتب اعمال شده چند ماه گذشته برکه در

عمال ا شرکت ايران خودرو ضمن محکوم کردن اينبخورند ما کارگران  کارگران پذيرفتنی نيست که کارگران شالق 

 سازيها هستيم ما ضد کارگری خواستار لغو فوری احکام فوق بوده و خواهان محاکمه عامالن اين پروندهانسانی وغير

تشکل  همچنين ازتمام  وکنيم  محکوم میضد بشری  ل اين اين عمل قبارسانه های جمعی را در و سکوت وزارت کار

سازمان  ايران از خواهان خروج و  راض کرده احکام فوق اعت خواهيم نسبت به بين المللی می  ی مستقل کارگری ها

.جهانی کار شوند  

تمام زندانيان  زادی  زندانيان در بند خواهان آ اعتراض عليه  خودرو ضمن اعالم همبستگی با روزما کارگران ايران

.سياسی به خصوص کارگران زندانی منصور اسانلو و محمود صالحی با همراه تمام دانشجويان زندانی می باشيم  

مقاومت يافت دستمزدهای عقب افتاده خود وحق کارگران برای درمبارزات برازديگر کارگران ايران خودرو يکبارما

خشان يزد را محکوم ارگران بخصوص حمله به کارگران در و حمله و پيگرد کمقابل اخراج سازيها پشتيبانی کردهدر

.و همبستگی خودمان را با آنان اعالم می کنيم  

مبارزات کارگران زنده باد  

خودرو کارگران ايرانجمعی از  

١٣٨٦هفتم بهمن   
ikcokar@yahoo.com 


