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بازداشتۀ دربار سیيو آی تی به نامه   

هم ماه لکارگران در او بر  فشاردي و تشدی امانثي ش  

 
    هشتاد و هفت ماهدهم ارديبهشتانزش                                                                 نراي آزاد کارگران اهياتحاد

   
راني آزاد کارگران اهياتحاد: از   

ی آزاد کارگری هاهي اتحادی المللني بونيکنفدراس: به  

کارگران در اول ماه مهبر فشاردي و تشدی امانثيبازداشت ش: موضوع   

  فراوانیرودها

ی و همکاران گرامدوستان  

 ما و هي اتحادم،يشده ا متحمل  سالها   نيا  که دريی طاقت فرسای فشارهارغميعل ذشته و گیسنت چند ساله  بنا برامسال

 اما در آستانه اول ماه مه م،ي روز گرفتني پر شکوه تر اداشتي به گرام مي مستقل موجود، تصمی کارگریمعدود تشکلها

مترقبه ريغ دردوره قبل را بطورهي اتحادنيا رهي مدئتي هسي و رئراني ان آزاد کارگراهي اتحادانگذارانيبن ازی امانثيش

 یکارگران اخراج ازیکي ی امانثيش.  کارگران بازداشت و روانه زندان کردندانيم رعب و وحشت درجاديو با هدف ا

 روز ۴٢مراسم اول ماه مه بازداشت و بمدت  پارسال دریو.  کارخانه بودني کارگران اندهيسالها نما کردستان وینساج

 زندان ميسال و ن ما را به دوهي اتحادرهي مدئتي هیاعضاازگري دیکي یمي کرقيصد وشاني ا،یدادگاه بدو. دزندان بودر

 ثي ش یآقا.  نظر بودنددي آزاد شده و منتظر صدور حکم دادگاه تجدی تومانونيلي م۵٠ قهيمحکوم کرده بود و آنان با وث

 حکم یگاه مراجعه کرده بود که همانجا و بدون ابالغ قبل خود به دادی سند ملکضي تعوی برا٣/٢/٨٧ در مورخه یامان

. بازداشت و روانه زندان شدلش،ي و وکشاني نظر به اديدادگاه تجد  

 ممانعت ی کارگران برااني وحشت در مجادي جز ای در آستانه اول ماه مه هدفی امانثي شی نظر ما بازداشت نا گهاناز

. ادعا را ثابت کردني صحت ایتي و امنی انتظامیروهاي نی اقدامات بعدکهني روز نداشت کما اني مراسم ایاز برگزار   

 اول ماه مه،  مراسم ی برگزار جهت  مجوزافتي در یسنندج براما در  هياتحاد  نيمسئول  مکرر یرهايگي پرغميعل -١

 بدون فراخوان گسترده  دوستان ما ناچار شدند،یتي امنیروهاي فشار نلينکرد و به دل شهرمجوزرا صادرني ایفرماندار

.ندي از شهر سنندج برگزار نماروني مراسم را در بني ایا  

 رعب جادي آن و ای و بستن دربهاتگري پارک چ  با به محاصره در آوردنی و انتظامیتي امنیرويدر تهران صدها ن -٢

 پارک نياول ماه مه در ا مراسم ی جلو برگزارژه،ي وگاني موتور سوار و یروهاي قدرت با نشي نماقيو وحشت از طر

.را گرفتند  

کردند  را بازداشت   یاجتماع  ني سازمان تام در سنندج شش نفر از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه در مقابل -٣

) افراد هم اکنون آزاد شده اندنيا(  
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  مراسم اول ماه مهیگزاربر  یحال جمع شدن برا  که دری ما، کارگران هنگامهيفراخوان اتحاد  بنا به  هيعسلودر -۴

 یآنان به نامها کارگران سه نفر از  یپالکاردها  یبا جمع آور  روهاي ننيا شدند که   مواج یانتظام  یروهايبودند با ن

 به گريکارگر د  کي ما و هي اتحادرهي مدئتي البدل هی عضو علی و طه آزادرهي مدئتي هی عضو اصلی مرادريجوانم

 یدستها که ازپشت بریبا دستبند ازلحظه بازداشت ویطه آزاد ویمرادريجوانم. داشت کردند را بازی حضرتدينام سع

 ی اش را با ونوادهدارند و امروز خا قراری اطالعاتیروهاي نارياختآنان زده اند و تا کنون آنرا بازنکرده اند همچنان در

.ممنوع المالقات کردند   

 مراسم اول ماه مه را داشتند ی شهر قصد برگزارني ای مدننيفعالازگري دی ما به همراه برخهي اتحادهيدر شهر اشنو -۵

 خاص روز قبل از اول ماه مي و آرام ابراهی اطهاردي آذر، حمی محمودني نسری به نامهای مدنني فعالنيکه سه نفر از ا

همچنان در بازداشت گريدنفردو آزاد شده است قهيوث که با قرارنينسرکنون بجز بازداشت شدند و تاشانيسرکارهامه در

. برندیمبسر  

 و فراخوان داده بود دهيکرمانشاه تدارک دشهر را که در مقابل اداره کاری موجود مراسمی فشارهالي ما به دلهياتحاد -۶

.ديعمال نتوانست برگزار نما  

: است کهیطي در شرانهاي اتمام  

 مراسم شالق نيمراسم اول ماه مه شهر سنندج را به جرم شرکت در اکارگران شرکت کننده در نفر از۶سال گذشته  -١

 همچنان در زندان است و حدود ی منصور اسالو، وی آزادیجهان برا ورانيادر کارگرونهايلي خواست مرغميزدند و عل

 مرتب به دادگاهبطورخود معلق هستند وکار کارگران شرکت واحد همچنان ازیکايسندکارگران عضواز نفریس

.شونديماحضار  

 از شي به دادگاه فراخوانده و براي شان اخی دفاع از حقوق صنفلي هفت تپه را به دلشکرينفر از کارگران شرکت ن ۵ -٢

 لي بدل امساللياواخر سال گذشته و اوا مرودشت را دری سازخچالي ساوه و ليکارگران شرکت نورد و پروفازصد نفر

 ی و صنعتیديمراکز تول دری کارگری تشکلهاجادي انيهمچن.  انددهخود اخراج کرکار کوتاه مدت ازیاعتصابشرکت در

.شودي بالفاصله بازداشت و از کار اخراج مدي تشکل مستقل بنماجادي که اقدام به ایممنوع است و هر کارگر  

 و ی و صنعتیدي کرد و صدها مرکز تولی را طی صعوداري بسري پرداخت دستمزدها در سال گذشته سقيمسئله تعو -٣

 ني روتوهي شکيحال حاضر به  مسئله درني اکهي کردند بطوری کارگران خودداریپرداخت بموقع دستمزدها ازیخدمات

 ی هاقيتعو با ی و صنعتیدي دهها مرکز تولکارگران که دستمزد ستي نی شده است و روزليدر پرداخت دستمزدها تبد

. ماه تا دو ساله پرداخت نشودکيز ا  

 تي ممنوعلي کارگران به دلنيا.  و اخراج شدندکاريخود بکارازکارگر حدود پنجاه هزاردي سال جدی روزهانياولدر -۴

 باعث هاي اخراج سازنيا.  خود ندارندیحقوق صنف دفاع ازی برای پشتوانه اچيه کاریطهايمح دریتشکل مستقل کارگر

. افزوده شودرانيا روز بروز بر تعداد کودکان کار در اشده است ت  

 امر باعث ني دستمزدها حضور ندارند و همنيي مستقل کارگران در جلسات تعی هاندهي حداقل دستمزدها نمانييتعدر -۵

زد  تومان به عنوان حداقل دستم٢١٩۶٠٠ خط فقر به مبلغ ري زی گذشته دستمزدی همچون سالهازيشده است تا امسال ن

 درصد کارگران در ٩٠ در مراکز استانها که ی منزل مسکونیها است که فقط اجاره بیحال درنيا.  شودنييکارگران تع
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 طبقه ی عدم اجرالي بدلگري دی هزار تومان در ماه است و از سو٣٠٠سطح کشور آنها سکونت دارند بطور متوسط در

 کرده و از طرف افتي حداقل دستمزد را درنيارگران فقط هم کمي عظتي از کارخانجات، اکثریاري مشاغل در بسیبند

.کنندي نمافتي درزي حداقل دستمزد را نني ای کارگران زن، حتژهي از کارگران بوی بخش مهم و قابل توجهگريد   

ی گرامدوستان  

بازداشت  تا نسبت به تداومدارد شما انتظارازران،يمورد کارگران ا شما دریاقدامات تا کنون ازی ما ضمن قدردانهياتحاد

 خاص مراتب اعتراض خود را به مي و آرام ابراهی اطهاردي حم،ی طه آزاد،یمرادري جوانم،ی امانثياسالو، شمنصور

 تيعناباو کاری سازمان جهانانهي اجالس سالی برگزارخي تاریکي به نزدتوجهبا گريطرف داز اعالم دارد ورانيدولت ا

 اجالس نيا دری مستقلندهي نمازي نرانيکارگران ااست و کاریسازمان جهان عضوراني ای اسالمیر دولت جمهونکهيبه ا

 هي حقوق پادي را به مثابه نقض شدنامه ني ما، مسائل مطروحه در اهياتحاد ازیندگي تا به نمامي خواهیشما مندارند، ما از

.ديرح نمائ کار مطی سازمان جهانانهي در اجالس سالراني کارگران ایا  

 

  احترامبا

راني آزاد کارگران اهياتحاد  

اي کار جناب خوان سوامای و سازمان جهانونيوني به گلوبال رونوشت  

١۶/٢/١٣٨٧  

www.ettehade.net 

k.ekhraji@gmail.com 

 

 


