
 اعتراض نامه اتحاديه آارگران پست آانادا به جمهورى اسالمى ايران

  در ارتباط با دستگيرى و سرآوب فعالين آارگرى در ايران
 
 ٢٠٠٩ ژانويه ٧

  آيت اهللا سيد على خامنه اى، رهبر جمهورى اسالمى

 محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسالمى ايران

 :آقايان عزيز

 اتحاديه آارگران پست آانادا، من به شما بخاطر موج جديد دستگيرى و سرآوب  هزار عضو٥٦بنمايندگى از 

تا آنجا آه من مطلع شده ام حداقل فعالين آارگرى قيد شده در . فعالين آارگرى در ايران شديدا اعتراض ميكنم

 :ذيل در مناطق مختلف ايران در زندان ميباشند

 در ٢٠٠٧ان شرآت واحد تهران و حومه آه از جوالى منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديكاى آارگر

اسانلو بارها توسط نيروهاى منيتى مورد ضرب و شتم قرار .  سال حبس محكوم شده است٥زندان ميباشد و به 

 .وى داراى مشكالت جسمانى جدى ميباشد. گرفته است

و آميته دفاع از محمود آقاى افشين شمس، عضو آميته هماهنگى براى آمك به ايجاد تشكالت آارگرى، عض

حكم وى بدون . افشين شمس به يك سال زندان محكوم شده است. صالحى و نيز انجمن آاريكاتوريستها ميباشد

 . حضور وآيلش به وى ابالغ شده است

وى به .  ساله آه فعال حقوق بشر و اتحاديه اى در استان آردستان ميباشند٣٣آقاى فرزاد آمانگر، معلم 

 .توسط دولت ايران محكوم شده و بسختى شكنجه شده استمجازات اعدام 

آقاى محسن حكيمى، عضو آميته هماهنگى براى ايجاد تشكل آارگرى و نيز عضو آانون نويسندگان ايران 

 در تهران دستگير ٢٠٠٨ دسامبر ٢٢ميباشد، آه توسط نيروهاى امنيتى لباس شخصى در حدود نيمه شب 

 . زندان اوين محبوس ميباشند٢٠٩ در بند طبق آخرين اخبار، ايشان. ميشود

آقاى بيژن اميرى، آه آارگر خودروسازى و عضو هيئت آوهنوردى آارگران ميباشد، توسط نيروهاى 

طبق آخرين اخبار .  در آارخانه دستگير ميشود٢٠٠٨ دسامبر ٢٢انتطامى شرآت ايران خودرو در روز 

 .اشند زندان اوين زندانى ميب٢٠٩رسيده، ايشان در بند 

 . آقاى ابراهيم مددى، معاون رئيس هيئت مديره سنديكاى آارگران شرآت واحد تهران و حومه

 ٢٤آقاى پدرام نصرالهى، عضو آميته هماهنگى براى آمك به ايجاد تشكالت آارگرى در آردستان آه در 

 .  دستگير شده اند٢٠٠٨دسامبر 

آقاى رحيمى قبال نيز .  دستگير شدند٢٠٠٨ دسامبر ٢٣آقاى بختيار رحيمى، فعال آارگرى در آرستان آه در 

  .بازداشت شده و پس از چند ماه آزاد شده بودند

  . عالوه بر اين موارد، بسيارى فعالين آارگرى در حبس تعليقى بسر ميبرند و يا به دادگاه آشيده شده اند



اين . تعداد زيادى از فعالين آارگرى در ايران بخاطر فعاليتهاى آارگرى از آار معلق و يا اخراج شده اند

شامل بسيارى از اعضاى سنديكاى واحد در تهران ميباشد، همچنين پنج تن از رهبران سنديكاى آارگران 

  .دادگاه ميباشند دادگاهى شده اند و در انتظار حكم ٢٠٠٨دسامبر ٢٠شرآت نيشكر هفت تپه در 

اتحاديه آارگران پست آانادا قويا نسبت به اين دستگيريها و سرآوب فعالين آارگرى در ايران معترض 

ما از حكومت . ما مصرانه خواهان آزادى فورى و بيقيد و شرط تمامى فعالين آارگرى زندانى هستيم. ميباشد

، تجمع و اعتصاب را محترم شمرده و به ايران ميخواهيم آه حقوق آارگران مبنى بر سازماندهى تشكل

 .سرآوب و تعقيب فعالين آارگرى خاتمه داده و در امور مربوط به تشكالت مستقل آارگرى مداخله ننمايد

 با احترام،

  دنيس ليملين

  رئيس سراسرى

  اتحاديه آارگران پست آانادا
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رجمه از اتحاد بين المللى در حمايت از آارگران در ايرانت  

:مراجعه نماييدزير نامه به وب سايت انگليسى دربراى دسترسى به اصل  

http://www.workers-iran.org/ 

For more information, contact info@workers-iran.org or alliance@workers-iran.org 
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