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 نامه هاى اعتراضى به جمهورى اسالمى ايران

  و سنندجتهراناه مه در م تجمعات اول  سرآوباعتراض به: موضوع
 
 

Mahmoud Ahmadinejad, 
President of the Islamic Republic of Iran 
The Presidency, 
Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, 
Tehran, Islamic Republic of Iran 
Leader of the Islamic Republic: 
Ayatollah Sayed *Ali Khamenei 
The Office of the Supreme Leader 
Shoahada Street 
Qom, Islamic Republic of Iran 
Head of the Judiciary: 
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi 
Ministry of Justice, Ministry of Justice Building 
Panzdah-Khordad Square 
Tehran, Islamic Republic of Iran 
 

 آارگران صنعتى جهان - ملبورن، استراليا
 

 تهران، آه توسط تشكالت در جهانى آارگر مراسم روز  و تجمعاول ماه مه،  بنا به گزارش آميته برگزارى مراسم 

 امنيتى  برگزار شده بود، بطور خشونت آميز توسط نيروهاى٢٠٠٩مستقل آارگرى ايرانى در پارك الله در اول مه 

.   نفر بازداشت شدند١٥٠جم قرار گرفت، بسيارى مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بيش از  انتظامى مورد تهاو

 پليس بيرحمانه به شرآت آنندگان از جمله زنان و آودآان در اين مراسم با باتوم، گاز اشك آور و غيره حمله آرده و

مورد تهاجم  جمله درشهر سنندج، نيزديگر تجمعات اول مه، از. كننديصدها نفر از مردم را با زور از پارك بيرون م

.شدند و شرآت آنندگان ضرب و شتم و بازداشت گرفتند قرار  لباس شخصى و انتظامىنيروهاى  

شرايط غير آنها در.  زن و مرد آماآان دربازداشته هستند١٣٠ در حدود حمله پليس به مرسم اول مه،پنج روز پس از

.ر تهران محبوس ميباشند زندان اوين د٢٠٤قابل قبولى در بند   

.ما اين حمالت به حقوق آارگران براى سازماندهى و برگزارى مراسمهاى اول مه را محكوم ميكنيم  

.هان آزادى فورى و بدون قيد و شرط تمامى دستگيرشدگان اول ماه مه هستيماما خو  



و اذيت اب را محترم داشته، به آزارله تشكليابى، تجمع و اعتصمجدولت ميخواهيم آه حقوق آارگرى ازما همچنين از

فعاليتهاى تشكالت مستقل آارگران  نموده و نسبت به  فعالين آارگرى خاتمه بخشيده، تمامى آارگران زندانى را آزاد 

.  مداخله ننمايد  

. حق انسانى جهانشمول استآزادى تشكل يك  
 با احترام،
لكينزيويوال و  

ملبورن، استراليا -آارگران صنعتى جهان   
Viola Wilkins 

Industrial Workers of the World 
Melbourne Australia 

٢٠٠٩  مه٦  
 

 

انگلستان -دربى -شعبه دربى شاير -PCS يه خدمات عمومى و تجارتىداتحا  
 

 تجمع و مراسم روز جهانى آارگر در تهران، آه توسط تشكالتبنا به گزارش آميته برگزارى مراسم اول ماه مه، 

 برگزار شده بود، بطور خشونت آميز توسط نيروهاى امنيتى ٢٠٠٩مستقل آارگرى ايرانى در پارك الله در اول مه 

.   نفر بازداشت شدند١٥٠و انتظامى مورد تهاجم قرار گرفت، بسيارى مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بيش از 

ن مراسم با باتوم، گاز اشك آور و غيره حمله آرده پليس بيرحمانه به شرآت آنندگان از جمله زنان و آودآان در اي

ديگر تجمعات اول مه، از جمله در شهر سنندج، نيز مورد . وصدها نفر از مردم را با زور از پارك بيرون ميكنند

 .تهاجم نيروهاى لباس شخصى و انتظامى قرار گرفتند و شرآت آنندگان ضرب و شتم و بازداشت شدند

  آنها در شرايط .  زن و مرد آماآان در بازداشته هستند١٣٠ليس به مرسم اول مه، در حدود پنج روز پس از حمله پ

  . زندان اوين در تهران محبوس ميباشند٢٠٤غير قابل قبولى در بند 

  .ما اين حمالت به حقوق آارگران براى سازماندهى و برگزارى مراسمهاى اول مه را محكوم ميكنيم

  .ن قيد و شرط تمامى دستگيرشدگان اول ماه مه هستيمما خواهان آزادى فورى و بدو

ما همچنين از دولت ميخواهيم آه حقوق آارگرى از جمله تشكليابى، تجمع و اعتصاب را محترم داشته، به آزار و 

اذيت فعالين آارگرى خاتمه بخشيده، تمامى آارگران زندانى را آزاد نموده و نسبت به فعاليتهاى تشكالت مستقل 

  .   مداخله ننمايدآارگران

. از موضع من در اين مورد حمايت ميكنند)  نفر١٢٠٠بالغ بر (من مطمئن هستم آه اعضاى اين شعبه   

 تيم داناوان
 دبير شعبه

DWP Derbyshire Branch 
٢٠٠٩ مه ٦  

اتحاد بين المللى در حمايت از آارگران در ايران: ترجمه و تكثير  
www.workers-iran.org 
info@workers-iran.org 

  


