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احمدی نژاد در باره سرکوب اول مه و دستگيريهانامه آی تی يو سی به     

ت و هفارديبهشت هشتادبيستم                                                         نراي آزاد کارگران اهياتحاد ريتکثترجمه و    
 

 
  ه آی تی سی يو به محمود احمدی نژاد در بارهنام

   اول ماه مه و دستگيريهای صورت گرفته در اين روزسرکوب
 آقای محمود احمدی نژاد

  رئيس جمهور جمهوری اسالمی ايران
  ايجانخيابان فلسطين، تقاطع آذرب

  تهران، ايران
  ٠٠٩٨ ـ ٢١ ـ ۶۴٩ ۵٨ ٨٠: فاکس

  ٢٠٠٨ مه ٧

 سرکوب اول ماه مه و چندين دستگيری
 رئيس جمهور محترم،

دگی از طرف    )سی.يو.تی.آی(کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری      ه نماين ا     ٣١١، ب سته، ب  سازمان عضو واب

ارگر از  ١۶٨عضويت در مجموع   ز اول         کشور  ١۵۶ ميليون ک سالمت آمي ای م ه سرکوب تظاهراته ر علي ه، ب و منطق

 . قويًا اعتراض می کند ماه مه در ايران و دستگيری بسياری از فعالين اتحاديه های کارگری،

ه، مشخصًا روز                      . سی.يو.تی.آی اه م ل از اول م اهی فب ه مدت کوت ل  ٢٣مطلع شده است ک انی،   ٢٠٠٨ آوري ، شيث ام

انگزاران اتحاد  ی از بني ارگران يک ی ک ه مل ساجی      ي رکت ن ه در ش ابق اتحادي ران س ی از رهب ار و يک ی و بيک اخراج

اد فضای رعب و وحشت                اعتقاد دارد که  . سی.يو.تی.آی. کردستان، بازداشت شد   ن دستگيری،  ايج يش   منظور از اي پ

م در روز او  . از فرا رسيدن اول ماه مه در بين فعالين کارگری است           ه  آقای شيث امانی سال قبل ه اه م دستگير شد    ل م

دان        . زندانی شد   روز ۴٢و در آن زمان برای       وزبرای        او بعدًا به دو سال و نيم زن ا هن نتيجه درخواست      محکوم شد ام

  .  صادر نکرده بود  آوريل حکمی را٢٣قبل از بازداشتش در  دادگاه تجديد نظر. تجديد نظرش انتظار می کشد

تگ   دين دس ه چن اه م ان روز اول م داماتدر هم ذائیيری و اق ت    اي شورتان صورت گرف ف ک اط مختل ری در نق .  ديگ

ی.آی و.ت ه . سی.ي ده است ک ع ش ارگری، ٣مطل ال ک ر فع رادی نف وانمير م ا آزادی و ج ه آزاد طاه ، از اعضاء اتحادي

. ندبازداشت شد   در جريان اول ماه مه در عسلويه در جنوب ايران          سعيد حضرتی کارگران ايران و کارگر ديگری بنام       

ه  ۶مرادی و آزادی دستبند زده شدند و روز .  متوقف کردند و مراسم را ضبط کردند پالکاردهايشان را نيرهای پليس   م

  . از بازداشتگاهشان در عسلويه به اداره اطالعات در بوشهر منتقل شدند

د ، نسرين محمودی ـ آذر  نفر از فعالين، ٣در شهر اشنويه، جائيکه  دستگيريهای بيشتری راهيم ـ    و  اطهری حمي آرام اب

سرين   . دستگير شدند، صورت گرفت    در محل کارشان   روز فبل از اول ماه مه      ،خالص انم ن ا دو           خ ه آزاد شد ام ا وثيق ب
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  .مسئولين اتحاديه آزاد کارگران در ايران در بازداشت بسر می برند نفر ديگر از هيئت

ه         نفر از شرکت کنن      ٧جائيکه   ،ديگری در سنندج  دستگيريهای   اه م وی ساختمان سازمان        دگان در مراسم اول م در جل

د    .  صورت گرفت    دستگير شدند،    تأمين خدمات اجتماعی   شان از اينقرارن انی   : نامهاي اع از    صالح زم ، عضو مرکز دف

ی               حقوق کودکان،    ا  . شيوا خيرآبادی، عبداله نجار، غالب حسينی، علی حسينی، بهاء الدين صدوقی، سوسن رازان آنه

  .برای مدت کوتاهی دستگير شدند در سقزهم چندين نفر. بعدًا آزاد شدند

ران، از   . در بسياری نقاط از برگزاری مراسمهای اول ماه مه بدليل اشکال تراشی های دولت، ممانعت بعمل آمد                 در ته

ه در روز   اه م م اول م د مراس ل از موع زاری قب ه برگ دام ب ل٢۵اق انی  آوري د، زم وگيری ش هجل ای   ک يس و نيروه پل

ارک      ١٠٠٠و شرکت کنندگان را متفرق کردند، در حاليکه بيشتر از            امنيتی پارک  چيتگررا بستند      نفر نيروی امنيتی پ

ه         ) پارک جهان نما  ( را تعطيل کردند اما کارگران فورًا به پارک ديگری در همان نزديکی              اه م ستند اول م رفتند و توان

ه های                         در سنندج، ف  . را جشن بگيرند   الين اتحادي رد و فع اع ک زاری مراسم امتن رای برگ دار شهر از دادن اجازه ب رمان

در شهر کرمانشاه، از فعاليتهای برنامه ريزی     . کارگری مجبور شدند مراسم جشن را به حومه اطراف شهرهدايت کنند          

 .شده، بخاطر فشار مقامات، جلوگيری شد

ارگر   در جشن اول ماه مه که توسط نهاد وابسته به   ه ک الين          دولت خان ه فع ود ، ب تاديوم پونک سازماندهی شده ب در اس

  .مستقل کارگری اجازه ورود داده نشد

ز در                           . سی.يو.تی.آی سالمت آمي ه  سرکوب کردن مراسمهای م ران ب ه دولت اي مراتب تأسف خود را از اين واقعيت ک

راز می دارد         اول ماه مه   د، اب ن خجالت آور است ک        . ادامه می ده وز از سرکوب بخاطر            اي د هن ی باي ارگران ايران ه ک

ايران دوباره و دوباره فعالين کارگری را تنها برای شرکت در  . رنج ببرند شرکت کردن در اين جشن جهانی کارگران  

    .سرکوب کرده است مراسم اول ماه مه

سالنت                  . سی.يو.تی.آی ه مراسم م د ک ادآوری کن ار ديگري ران بکب وان اصل            مايل است به دولت اي ه بعن اه م ز اول م  آمي

ران موظف      . مورد حمايت است   گرامی داشته ميشود   او. ال.  آی ٨٧آزادی تشکل همانطوريکه در کنوانسيون       دولت اي

  .عضويتش در آی ال او به اين اصل احترام بگذارد است بخاطر حفظ حرمت

ات را               . سی.يو.تی.آی ن اتفاق ر از اينکه اي دارد غي ه کم  هيچ چاره ای ن د     ب شکل گزارش کن رای آزادی ت ه آی ال او ب . يت

و .تی .آی. هستند، همچنان دارای فوريت هستند      در اين کميته در حال رسيدگی      موارد ديگری که هنوز    مصرانه  . سی .ي

د و از                          از شما می خواهد که با قدرتمندترين شيوه ممکن سرکوب شديد معلمين و سنديکای شرکت واحد را متوقف کني

  .آزاد کنيد دوباره مصرانه از شما ميخواهد که منصور اسانلو را فورًا. سی.يو.تی.همه مهمتر آی

  ارادتمند شما

  دبيرکل
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