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  از مراسم روز کارگریري جلوگیفشار برا
 

  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتپنجم                                                                                             غزال آزادفر
 

 روز سنندج، درچند   دریآارگرفعاالن   ازیكي با بازداشت نهمزما    

اطالعات درتماس با فعاالن   آارگر، وزارت یبه روز جهان مانده

  مراسم یبرگزار ران از آنان خواسته است تا ازي ایشهرها دریآارگر

. آنندیبهشت، خودداري ارد١١ مستقل روز اول ماه مه،   و یردولتي غ   

یوزارت اطالعات با فعاالن آارگر ی تلفنتماس        

ر، ي اخین گفت آه در روزهاي با روزآناليی منبع آگاه در گفت و گوكي  

. مختلف تماس گرفته شده استی در شهرهایران با فعاالن آارگري ایاسالم  ی وزارت اطالعات جمهوریاز سو    

 یخوددار اول ماه مه  مراسم مستقل روزیارگز خواسته شده است آه ازبریالن آارگرفعان تماس ها ازي گفته او، درابه

مراسم سال گذشته   شود، از تكرار آنچه آه در ی برگزار می آه با مجوز دولتیا در صورت شرآت در مراسميآنند و 

، يی آردند ودر شعارهايیمايراهپ اقدام به درتهران، هزاران آارگرژه يدرمراسم مزبور، به و.  داد، اجتناب ورزندیرو  

  .مورد انتقاد قرار دادند  ی به مشكالت جامعه آارگری توجهی نژاد را به خاطر بیمحمود احمددولت 

  .رنديگ آارگرتحت فشارقراریروزجهان  مانده بهی باقی روزهایط یگرفعاالن آار ازیآه شمار آگاه احتمال داد نبع منيا
 

    مراسم روز اول ماه مه در سنندجی با برگزارمخالفت  
 

دريافت    ی برا یآارگر ن تشكل يران اعالم آرد آه تالش ايه آزاد کارگران اين ارتباط، اتحاديداگانه درهمخبری جدر

  . سنندج مواجه شده استیسنندج با مخالفت فرماندارمجوزبرگزاری مراسم اول ماه مه در

 یفرماندار  یاسيران به معاون سيه آزاد آارگران اين اتحادي منتشر آرد، مسئولین تشكل آارگري آه ایه ايانياساس ببر

گذشت و اقدام   حق خود نخواهند  ن ي مراسم اول ماه مه حق مسلم آارگران است و آنان از ایسنندج گفته اند آه برگزار

  . مراسم اول ماه مه خواهند کردیبه برگزار

  .ندج خواهد بود سنید، عواقب آن بر عهده فرمانداريايش بي پین گفته اند آه چنانچه مشکلي همچنآنان

است  ران و سرتاسر جهان دعوت آرده ي خود در ای های هم طبقه ایران از تماميه آزاد کارگران ايه، اتحاديانين بي ادر

ران را يا  مراسم اول ماه مه در ی برگزار ی اعتراض و عدم صدور مجوز برایث امانيتا متحدانه نسبت به بازداشت ش

 با  با هر چه ن روز را يا ش خود، مراسم يش از پي بی با سازماندهمه،مانده تا اول ماه  ی باقیمحکوم کنند و در روزها

  .نديشکوه تر برگزار نما

    در سنندجیك فعال آارگري بازداشت  
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 یسراسر ه ي اتحادیمجمع عموم  یاعضا م ين ماه با تصمي فرورد یانيپا  یروزها  آزاد آارگران ايران آه درهياتحاد

اعالم  بهشت، يچهارشنبه، چهارم اردين تشكل آارگری موجوديت يافت، روز ایران، به جايكار اي و بی اخراجآارگران 

 سند يیجابجا جهت   اخراجی و بيکار، که دراين روزرگران کایه سراسريره اتحاديات مديس هيي، ریث امانيآرد آه ش

  .نتقل شده استقه خود به دادگاه مراجعه کرده بود، بازداشت و به زندان ميوث

ماه زندان  سال و شش م زندان و جريمه شيث امانی را ازدواستان کردستان احکاساس اين گزارش، دادگاه تجديد نظرابر

جريان مراسم   در ی امان ثيش.  احکام ارجاع داده استیل داده و آن را جهت اجرا به دادگاه اجرايبه شش ماه زندان تقل

  .بازداشت شده بودآارگرو فعال آارگر ديگر ١٢سنندج به همراه شهر آارگر دریجهانروز

، ین رجبيالد  ، نجمیمراد داهللا ي، یفيلط ، اقبال ی سبحان قي، صدیق امجدي، صدیميق کريشدگان، صد بازداشت  گريد

  . بودندی و خالد تکانیب تکاني، طین رجبيالد ی، محیاهللا کلکان بي، حبی، انور مفاخریليفاروق گو 

 یخبرگزار با يكبخت، حقوقدان ووآيل مدافع، درگفت و گو انجام گرفت آه به گفته صالح نیطيشرا اين عده درازداشتب

.بازداشت شدند ابان يخی در مراسم شرکت نکرده بودند و درخانه يا در، حتیکارگران بازداشت، برخی از)لنايا(آار  

ن آارگران و فعاالن يا  بود آه ین در حاليا.  عنوان شدیانونر قي غمع و شرآت در تجیاتهام آنان برهم زدن نظم عموم

مخالفت مسئوالن مواجه  اول ماه مه با   به مناسبت یمراسم  ی برگزاریبرا آنان  داشتند آه درخواست  د ي تاآیآارگر

  . نشده بود

 نيريسا ل وشش ماه زندان وم، به دوساآداروه، شيث امانی وصديق آريمی، هرن گيا اين حال، آنها محاآمه شدند وازبا

 دو نفر یبرا به شش ماه زندان اين احكام دردادگاه تجديد نظر. زندان محكوم شدند روز٩١ ضربه شالق و ١٠ به تحمل 

  .افتير يي تغی نقدمهير هزار تومان ج٢٠٠ ضربه شالق و ١٠نخست و 

خارج   را در داخل و ی فراوانیه اعتراض ها پنج تن از آارگران به اجرا در آمده، آی است آه احكام شالق برایگفتن

  .ران به دنبال داشته استياز ا

جاد رعبي اهدف،    
   

آستانه   و در یو ل ي به وکی را که بدون ابالغ قبلیث اماني، بازداشت شیه ايانيران با صدور بي آزاد آارگران اهياتحاد

جلوگيری از شرکت   یان کارگران برايوحشت در مت، با هدف تالش برای ايجاد رعب واول ماه مه صورت گرفته اس

  . آردیابيمراسم اول ماه مه ارزآنان در

 یم ران را دنبال ي در ایل آارگريك مسايانه آنگره آار آانادا، آه از نزديا و خاورمي نژاد، مسئول آسی آوهستانیمهد

 يیقضا  و یتي امنیمقام ها شده بود آه    گذشته، گزارشیروزها  یط: "ن گفتيآنال ن موضوع به روزيد اييآند، با تا

  ."ران را دارندي در نقاط گوناگون ایر از فعاالن آارگی قصد بازداشت شماری اسالمیجمهور

مقام "  :  به دادگاه سنندج افزودیميق آرين ارتباط دانست و با اشاره به احضار صدي را در همی امانی بازداشت آقایو

آارگران ايران   و ی آارگر، از فعاالن آارگری خواهند در آستانه روز جهانی میاسالم ی جمهوريی و قضایتي امنیها

، تهرانجمله درانی نژاد، برگزاری مراسم مستقل وغيردولتی روزجهانی آارگررا آه از آوهستیآقا ."رنديچشم بگزهر

  ايت روزس .ران دانستي در این آنويی و قضایتي اقدامات امنی برایلي در رسانه ها داشت، دلیگسترده ا بازتاب 


