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ﻧﺎﻣﻪ ﺁﯼ ﺗﯽ ﻳﻮ ﺳﯽ ﺑﻪ اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد در ﺑﺎرﻩ ﺳﺮﮐﻮب اول ﻣﻪ و دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎ
ﺑﻴﺴﺘﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ هﺸﺘﺎد و هﻔﺖ

ﺗﺮﺟﻤﻪ وﺗﮑﺜﻴﺮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺁزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان

ﻧﺎﻣﻪ ﺁﯼ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻳﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد در ﺑﺎرﻩ
ﺳﺮﮐﻮب اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ و دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎﯼ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ روز
ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
ﻓﺎﮐﺲ ۶۴٩ ۵٨ ٨٠ :ـ  ٢١ـ ٠٠٩٨
 ٧ﻣﻪ ٢٠٠٨

ﺳﺮﮐﻮب اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم،
ﮐﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ )ﺁﯼ.ﺗﯽ.ﻳﻮ.ﺳﯽ( ،ﺑ ﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨ ﺪﮔﯽ از ﻃ ﺮف  ٣١١ﺳ ﺎزﻣﺎن ﻋ ﻀﻮ واﺑ ﺴﺘﻪ ،ﺑ ﺎ
ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻣﺠﻤﻮع  ١۶٨ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐ ﺎرﮔﺮ از  ١۵۶ﮐ ﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘ ﻪ ،ﺑ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺳ ﺮﮐﻮب ﺗﻈﺎهﺮاﺗﻬ ﺎﯼ ﻣ ﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴ ﺰ اول
ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در اﻳﺮان و دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ،ﻗﻮﻳًﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺁﯼ.ﺗﯽ.ﻳﻮ.ﺳﯽ .ﻣﻄﻠﻊ ﺷ ﺪﻩ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻣ ﺪت ﮐﻮﺗ ﺎهﯽ ﻓﺒ ﻞ از اول ﻣ ﺎﻩ ﻣ ﻪ ،ﻣﺸﺨ ﺼًﺎ روز  ٢٣ﺁورﻳ ﻞ  ،٢٠٠٨ﺷ ﻴﺚ اﻣ ﺎﻧﯽ،
ﻳﮑ ﯽ از ﺑﻨﻴ ﺎﻧﮕﺰاران اﺗﺤﺎدﻳ ﻪ ﻣﻠ ﯽ ﮐ ﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟ ﯽ و ﺑﻴﮑ ﺎر و ﻳﮑ ﯽ از رهﺒ ﺮان ﺳ ﺎﺑﻖ اﺗﺤﺎدﻳ ﻪ در ﺷ ﺮﮐﺖ ﻧ ﺴﺎﺟﯽ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .ﺁﯼ.ﺗﯽ.ﻳﻮ.ﺳﯽ .اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳ ﻦ دﺳ ﺘﮕﻴﺮﯼ ،اﻳﺠ ﺎد ﻓ ﻀﺎﯼ رﻋ ﺐ و وﺣ ﺸﺖ ﭘ ﻴﺶ
از ﻓﺮا رﺳﻴﺪن اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ اﺳﺖ .ﺁﻗﺎﯼ ﺷﻴﺚ اﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ه ﻢ در روز اول ﻣ ﺎﻩ ﻣ ﻪ دﺳ ﺘﮕﻴﺮ ﺷ ﺪ
و در ﺁن زﻣﺎن ﺑﺮاﯼ  ۴٢روز زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .او ﺑﻌﺪًا ﺑﻪ دو ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ زﻧ ﺪان ﻣﺤﮑ ﻮم ﺷ ﺪ اﻣ ﺎ هﻨ ﻮزﺑﺮاﯼ ﻧﺘﻴﺠ ﻪ درﺧﻮاﺳ ﺖ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮش اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزداﺷﺘﺶ در  ٢٣ﺁورﻳﻞ ﺣﮑﻤﯽ را ﺻﺎدر ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد.
در هﻤ ﺎن روز اول ﻣ ﺎﻩ ﻣ ﻪ ﭼﻨ ﺪﻳﻦ دﺳ ﺘﮕﻴﺮﯼ و اﻗ ﺪاﻣﺎت اﻳ ﺬاﺋﯽ دﻳﮕ ﺮﯼ در ﻧﻘ ﺎط ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﮐ ﺸﻮرﺗﺎن ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓ ﺖ.
ﺁﯼ.ﺗ ﯽ.ﻳ ﻮ.ﺳ ﯽ .ﻣﻄﻠ ﻊ ﺷ ﺪﻩ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ  ٣ﻧﻔ ﺮ ﻓﻌ ﺎل ﮐ ﺎرﮔﺮﯼ ،ﺟ ﻮاﻧﻤﻴﺮ ﻣ ﺮادﯼ و ﻃﺎه ﺎ ﺁزادﯼ ،از اﻋ ﻀﺎء اﺗﺤﺎدﻳ ﻪ ﺁزاد
ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان و ﮐﺎرﮔﺮ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻨﺎم ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻀﺮﺗﯽ در ﺟﺮﻳﺎن اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷ ﺪﻧﺪ.
ﻧﻴﺮهﺎﯼ ﭘﻠﻴﺲ ﭘﻼﮐﺎردهﺎﻳﺸﺎن را ﺿﺒﻂ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮادﯼ و ﺁزادﯼ دﺳﺘﺒﻨﺪ زدﻩ ﺷﺪﻧﺪ و روز  ۶ﻣ ﻪ
از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﺸﺎن در ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﻪ ادارﻩ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ در ﺷﻬﺮ اﺷﻨﻮﻳﻪ ،ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ  ٣ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮدﯼ ـ ﺁذر ،ﺣﻤﻴ ﺪ اﻃﻬ ﺮﯼ و ﺁرام اﺑ ﺮاهﻴﻢ ـ
ﺧﺎﻟﺺ ،روز ﻓﺒﻞ از اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺧ ﺎﻧﻢ ﻧ ﺴﺮﻳﻦ ﺑ ﺎ وﺛﻴﻘ ﻪ ﺁزاد ﺷ ﺪ اﻣ ﺎ دو
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ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ از هﻴﺌﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺁزاد ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ در ﺳﻨﻨﺪج ،ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ  ٧ﻧﻔﺮ از ﺷ ﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨ ﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳ ﻢ اول ﻣ ﺎﻩ ﻣ ﻪ در ﺟﻠ ﻮﯼ ﺳ ﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳ ﺎزﻣﺎن
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳ ﺘﮕﻴﺮ ﺷ ﺪﻧﺪ ،ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓ ﺖ .ﻧﺎﻣﻬﺎﻳ ﺸﺎن از اﻳﻨﻘﺮارﻧ ﺪ :ﺻ ﻼح زﻣ ﺎﻧﯽ ،ﻋ ﻀﻮ ﻣﺮﮐ ﺰ دﻓ ﺎع از
ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺷﻴﻮا ﺧﻴﺮﺁﺑﺎدﯼ ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻧﺠﺎر ،ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺴﻴﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻴﻨﯽ ،ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺻ ﺪوﻗﯽ ،ﺳﻮﺳ ﻦ رازاﻧ ﯽ .ﺁﻧﻬ ﺎ
ﺑﻌﺪًا ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﻘﺰهﻢ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﻧﻘﺎط از ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﺮاﺳﻤﻬﺎﯼ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺷﮑﺎل ﺗﺮاﺷﯽ هﺎﯼ دوﻟﺖ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ .در ﺗﻬ ﺮان ،از
اﻗ ﺪام ﺑ ﻪ ﺑﺮﮔ ﺰارﯼ ﻗﺒ ﻞ از ﻣﻮﻋ ﺪ ﻣﺮاﺳ ﻢ اول ﻣ ﺎﻩ ﻣ ﻪ در روز  ٢۵ﺁورﻳ ﻞ ﺟﻠ ﻮﮔﻴﺮﯼ ﺷ ﺪ ،زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﭘﻠ ﻴﺲ و ﻧﻴﺮوه ﺎﯼ
اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﺎرﮎ ﭼﻴﺘﮕﺮرا ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ١٠٠٠ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘ ﺎرﮎ
را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻮرًا ﺑﻪ ﭘﺎرﮎ دﻳﮕﺮﯼ در هﻤﺎن ﻧﺰدﻳﮑﯽ ) ﭘﺎرﮎ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ( رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧ ﺴﺘﻨﺪ اول ﻣ ﺎﻩ ﻣ ﻪ
را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .در ﺳﻨﻨﺪج ،ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺪار ﺷ ﻬﺮ از دادن اﺟ ﺎزﻩ ﺑ ﺮاﯼ ﺑﺮﮔ ﺰارﯼ ﻣﺮاﺳ ﻢ اﻣﺘﻨ ﺎع ﮐ ﺮد و ﻓﻌ ﺎﻟﻴﻦ اﺗﺤﺎدﻳ ﻪ ه ﺎﯼ
ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ را ﺑﻪ ﺣﻮﻣﻪ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮهﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ
ﺷﺪﻩ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪ.
در ﺟﺸﻦ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟ ﺖ ﺧﺎﻧ ﻪ ﮐ ﺎرﮔﺮ در اﺳ ﺘﺎدﻳﻮم ﭘﻮﻧ ﮏ ﺳ ﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷ ﺪﻩ ﺑ ﻮد  ،ﺑ ﻪ ﻓﻌ ﺎﻟﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮﯼ اﺟﺎزﻩ ورود دادﻩ ﻧﺸﺪ.
ﺁﯼ.ﺗﯽ.ﻳﻮ.ﺳﯽ .ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮد را از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐ ﻪ دوﻟ ﺖ اﻳ ﺮان ﺑ ﻪ ﺳ ﺮﮐﻮب ﮐ ﺮدن ﻣﺮاﺳ ﻤﻬﺎﯼ ﻣ ﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴ ﺰ در
اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ ده ﺪ ،اﺑ ﺮاز ﻣ ﯽ دارد .اﻳ ﻦ ﺧﺠﺎﻟ ﺖ ﺁور اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﮐ ﺎرﮔﺮان اﻳﺮاﻧ ﯽ ﺑﺎﻳ ﺪ هﻨ ﻮز از ﺳ ﺮﮐﻮب ﺑﺨ ﺎﻃﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در اﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻳﺮان دوﺑﺎرﻩ و دوﺑﺎرﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﺷ ﺮﮐﺖ در
ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺁﯼ.ﺗﯽ.ﻳﻮ.ﺳﯽ .ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ دوﻟ ﺖ اﻳ ﺮان ﺑﮑﺒ ﺎر دﻳﮕﺮﻳ ﺎدﺁورﯼ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﻪ ﻣﺮاﺳ ﻢ ﻣ ﺴﺎﻟﻨﺖ ﺁﻣﻴ ﺰ اول ﻣ ﺎﻩ ﻣ ﻪ ﺑﻌﻨ ﻮان اﺻ ﻞ
ﺁزادﯼ ﺗﺸﮑﻞ هﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﮑﻪ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ٨٧ﺁﯼ .ال .او ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺳﺖ .دوﻟ ﺖ اﻳ ﺮان ﻣﻮﻇ ﻒ
اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﺶ در ﺁﯼ ال او ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد.
ﺁﯼ.ﺗﯽ.ﻳﻮ.ﺳﯽ .هﻴﭻ ﭼ ﺎرﻩ اﯼ ﻧ ﺪارد ﻏﻴ ﺮ از اﻳﻨﮑ ﻪ اﻳ ﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺎت را ﺑ ﻪ ﮐﻤﻴﺘ ﻪ ﺁﯼ ال او ﺑ ﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﺗ ﺸﮑﻞ ﮔ ﺰارش ﮐﻨ ﺪ.
ﻣﻮارد دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ هﻨﻮز در اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ در ﺣﺎل رﺳﻴﺪﮔﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،هﻤﭽﻨﺎن داراﯼ ﻓﻮرﻳﺖ ه ﺴﺘﻨﺪ .ﺁﯼ.ﺗ ﯽ.ﻳ ﻮ.ﺳ ﯽ .ﻣ ﺼﺮاﻧﻪ
از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ و ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﺷ ﺮﮐﺖ واﺣ ﺪ را ﻣﺘﻮﻗ ﻒ ﮐﻨﻴ ﺪ و از
هﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺁﯼ.ﺗﯽ.ﻳﻮ.ﺳﯽ .دوﺑﺎرﻩ ﻣﺼﺮاﻧﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ را ﻓﻮرًا ﺁزاد ﮐﻨﻴﺪ.
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دﺑﻴﺮﮐﻞ
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