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ه آگای انسان های جهان و تمامیفعاالن کارگر  سازمانها وۀخطاب به هم  
 ١٣٨٨خرداد  ٨جمعه                                                                                   کانون مدافعان حقوق کارگر

 
 

 عاالن کارگری جهان و تمامی انسان های آگاهخطاب به همه ی سازمانها وف

  ادامه بازداشت تعدادی از کارگران ايران به خاطر شرکت درمراسم اول ماه مه :موضوع
   

. گذرد  در پارک الله می٨٨محل برگزاری مراسم اول ماه مه در نفر١۵٠دستگير شدن بيش ازنزديک به يک ماه  از

ی   مستقل کارگری و برای اعالم مطالبات کارگران ايران مندرج در قطعنامههای مراسمی که بنا به فراخوان تشکل

  .  پليسی قرار گرفت-برگزار شود، اما قبل از برگزاری مورد سرکوب نيروهای امنيتی  آنان قرار بود در پارک الله 

راکز قضايی مواجه های ضد ونقيض م های دستگيرشدگان تحت فشار قرار گرفتند و با پاسخ در طی اين مدت خانواده

و بدون امکان ....  شدگان با  اتهامات واهیِ  نظير تبانی برای اخالل در نظم عمومی و امنيت ملی و بازداشت. شدند

های خود مورد بازجويی های طوالنی و فشارهای زيادی در زندان  دسترسی به وکيل و يا امکان تماس با خانواده

اند که  شدهد شدن تعدادی از اين عزيزان هنوز هم تعداد زيادی از آنان آزاد ناند و اکنون با وجود آزا قرار گرفته

  :اشاره کردتوان به اسامی زير می

مهدی  - سعيد يوزی -زاده   جعفرعظيم- جلوه جواهری - کاوه مظفری - محمد اشرفی - محسن ثقفی -عليرضا ثقفی 

  ... - غالمرضا خانی -شانديز 

ده های آنان با خانوا از برخی  ان اوين منتقل شده اند وشدگان به بندهای عمومی زندگيرابتدای خرداد ماه اين دستاز

 و  با همسر تماسی تا کنون هيچ  برد،ميبه سر٢٠٩ثقفی که دربند  ن تنها عليرضا اين ميا در. داشته اند خود مالقات 

  .خانواده ی خود نداشته است

 درمحل کرد که  اضافه   مکانيک را نيز-عاونی مسکن ومصرف فلزکاراعضای ت نفرباقيمانده از٩به اين افراد بايد 

 نفر باقيمانده با قيد کفالت آزاد ٨.( تعاونی خود وحين برگزاری جلسه ی ساالنه ی اعضای تعاونی بازداشت شده اند

  .شده اندوبرای بقيه حکم تشديد قرار صادر شده است

مورد ديگر زندانيان  خود، درندانيان به حقوق اوليۀسترسی زعدم دهای قضايی و ها و محدوديت ستگيریاين روند د

  .افتد نيز اتفاق می

ی جهان  وجدان آگاه همه نامه کارگران ايران، کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن تاکيد بر مطالبات اعالم شده درقطع

  : استپرسد کدام يک جرم و مغاير با قوانين جاری  و می  کند  ها جلب می را به اين پرسش

  ؟ آنان برای پرداخت حقوق معوقه  های آنان يا درخواست داشتن خانوادهگرسنه نگهها حقوق کارگران ونپرداختن ماه -

  ؟ ا درخواست آزادی کارگران زندانیزندانی کردن بدون دليل و با اتهامات واهی کارگران ي  -

کنوانسيون سازمان بين المللی و مطابق با تعهدات ايران در (کارگر که حق آنان است مراسم جشن روز برگزاری  -

   دستگيری وضرب شتم آنان؟ يا) استکار



نامه روز اول ماه ماه مخل نظم  های مندرج در قطع کانون مدافعان حقوق کارگر می پرسد طرح کدام يک از خواسته

  :و امنيت عمومی و ملی بوده است

  لغو کار کودکان؟    -

  لغو تبعيض جنسيتی؟   -

  تامين امنيت شغلی ؟    -

  پرداخت به موقع دستمزدها؟    -

  افزايش دستمزدها ورسيدن به حدی  که امکان يک زندگی انسانی برای کارگران وجود داشته باشد؟  -

  ان واحدهای دولتی وخصوصی با انگيزه های سودجويانهجلوگيری از اخراج دسته جمعی وخودسرانه ی کارگر -

  وطمع ورزانه   

-  ...  

بدين وسيله ضمن حمايت مجدد ازکمپين برای آزادی دستگير شدگان پارک الله ، از تمامی کارگران و آزاديخواهان 

ه ضمن حفظ همگرايی خواهيم ک ايران و جهان و تمامی نهادهای کارگری و حقوق بشری داخل و خارج از ايران می

فعاالن کارگری زندانی و اصرار ديگرکارگران ود وشرط تمامی عزيزان دستگيرشده وبی قيايجاد شده، برای آزادی 

  .بر مطالبات کارگران ايران متحدانه اقدام نمايند

  

  کانون مدافعان حقوق کارگر

  ٨٨خرداد ۵
  


