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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
! اول ماه مه استی ، دفاع ازسنت همبستگیدفاع از کارگران زندان  

 
خرداد هشتاد وهفتتم شه                                                                                                    نادر ساده      

                                       
 فعال ۶ بهمراه  TÜMTISهيات مديره ی سنديکای عضو  Nurettin kilicdogan ٢٠٠٧ نوامبر ٢٠ازروز 

کارگری درزندان آنکارا هستند وبه آنها بخاطرسازماندهی کمپين ها ی کارگری  که خشم کارفرمايان را برانگيخته 

اگرآنها در مقابل اين اتهامات نتوانند از خود دفاع شايسته . وارد شده است " ايجاد تشکل های خالفکارانه " اتهام است 

همچنين خطر ممنوعيت فعاليت سنديکای بزرگ .  سال تهديدشان می کند ۶٠ تا ١۵ای کنند جرمهای سنگين حبس از 

  .اشد وجود دارد می بITF و سنديکای حمل ونقل که عضو Türkis-Isکارگری 

  

  ١٣٨٧ خرداد ١٧  جون برابر با ۶روز 

  .دادگاه کارگران زندانی در ترکيه برگزار می گردد

  
به کمپين دفاع از کارگران زندانی بپيونديد و با ارسال يک فاکس اعتراضی از محل زيست و کار خود به مقامات 

  !ری ايران و ترکيه به پيش برداريدترکيه  يک قدم عملی در تحکيم همبستگی بين فعالين جنبش کارگ

بسهم خود درج تاريخ وفاکس متن به ترکيه  امضای فردی يا جمعی متن نمونه وشما می توانيد برای سرعت وسهولت با

آزادی کارگران زندانی در ترکيه  کمپين برای"به کارگران زندانی در ترکيه کمک رسانيد و با ارسال کپی آن به اميل 

هدف کمپين خطاب قراردادن مستقيم مقامات ترکيه و . اط مستقيم با فعالين کارگری درآلمان قرارگيريددرارتب"  

  .افزايش فشارافکارعمومی برای آزادی فوری دستگيرشدگان است 

ادگستری ترکيه را مشاهده و د" تيپ رجب اوردکان " ر متن نمونه ی نامه ی اعتراضی به نخست وزير ترکيه يدرز

  :می کنيد

  

  

To  
Prime Minister  
The Turkish Republic  
Basbakan Recep Tayyip Erdogan  
Ankara / FAX: 0090 – 903-124192258 
  To 
Turkish Ministry of Justice 
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Fax : 0090-312 714 7113 
Sir, 
As you are aware, a number of Turkish workers are going to be tried in Ankara. We know 

that Turkish workers from TUMSIT, like  Iranian revolutionary workers , are fighting for the 

basic right to  establish independent trade unions, however they face persecution and 

repression  in both countries.  

  

These suppressions and repression of workers are condemned and we in solidarity with the 

Turkish workers demand: 

1-     Stop the persecution of worker activists in Turkey 
2-     Stop the trial of worker activists and free all the jailed workers immediately 
3-      It is the worker’s right to establish their own independent unions and suppression of 
these unions is nothing but the suppression of basic worker’s civil rights  
  
Copies to: 

Campaign of solidarity for the jailed Turkish workers 

NNG Syndicates Germany 

E-mail: region.dortmund@nng.net 

 
 

 نادرساده
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