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به احمدی نژاد  دو اتحاديهراضیاعتنامۀ   

   زناناعتراضات  در مورد اعمال خشونت و سرکوب
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  يون بين المللی اتحاديه های کارگریکنفدراس

  ا اتحاديه های کارگری اروپکنفدراسيون
 

 آقای احمدی نژاد

  رئيس جمهور

یرياست جمهورمقام   

 خيابان فلسطين، چهار راه آذربايجان

 تهران

 جمهوری اسالمی ايران

٩٨٢١٦٤٩۵٨٨٠ : شماره فکس  

                                                                                                       ٢٠٠٧ مارچ ٧

، و کندجهان را نمايندگی مي سراسردر نفر مليون   ١٦٨ بر بالغ  که کارگری  اتحاديه های  بين المللی   کنفدراسيون

که  سرکوبی  اعمال خشونت وکند، ازمي نمايندگی  اروپا را در ليون کارکريم ٦٠اروپا که کنفدراسيون اتحاديه های 

برگزار گرديد،   تهران در٢٠٠٧ مارس ۵در زنان کهمسالمت آميز  تظاهراتنيروهای انتظامی ايران برعليه بوسيله

 نفر از زنان فعالی ۵دادگاه به خاطرآنها شده ، به دستگيری و زندان اعتراض اين زنان که منجر .نگران هستندبسيار

  .  صورت گرفته بود٢٠٠٦ جون ١٢در " ظاهرات غير قانونیبود که به جرم برپايی ت

   بهنسبت  "سی ئی تی يو " و" يو سی   تی آی "بازداشت شدگان تا کنون آزاد شده اند،  نفر ٣٣ از ند که تعدادیچهر

دو .  که همچنان در بازداشت به سر می برند و به اعتصاب غذا دست زدند، به شدت نگران هستندشرايط بقيه زنانی 

رنج می برند و گفته شده که ) ل اسکلروسزپمالتي(مدی، از بيماری ام اس حتن از اين زنان، پروين اردالن و مهناز م

سه نفر ديگر از اينان به سلول ديگری . شکی به آنان امتناع کرده اندزمقامات زندان از در اختيار گذاردن کمکهای پ

 ديگر سه نفربه  .ته اند انتقال يافو شرايط  بسيار بدی دارد،شوند يکه در آنجا زندانيان محکوم به جنايت نگه داری م

آنان ادی هر يک از آزمقامات قوه قضائيه حکم وثيقهآزاد شدن داده شده است، که اجازه  وثيقه آنان با سپردن قراراز

  .تعيين نموده است)  دالر آمريکائی۵٤٠٠٠( مليون ريال۵٠٠را 

جلوگيری از   وميزآ معتقدند که اين زنان تنها به خاطر آنکه به قوانين تبعيض "يو سیئی تی  "  و " آی تی يو سی "

  .اعتراض نموده بودند بازداشت شده اندايران سرکوب حقوق زنان در



می باشد با قوانين موجود مغايروقض قوانين اوليه حقوق بشرعمًال نزنان ايران ض وارد برمحدوديتهای خشن و تبعي

  . وارد می سازدلکی به سالمتی جامعه اثر مهدر کليت خود و 

ان برای شرکت نان به کشور هندوستآ از سفر  زن خبرنگار که١٣ بازداشت آی تی يو سی  و ئی تی يو سی از بابت

  .جلوگيری بعمل آمده است، به شدت عصبانی انددر يک کالس آموزشی 

و تمامی اعضا سازمان ملل است، پا گذاشتن قوانين جهانی حقوق بشريرزبه مثابه و بازداشتها اين بدرفتاری، ارعاب 

 به رسميت شناخته شده، و نيز ١٩٧۵بوسيله ايران در سال   کهسياسی بين المللی حقوق مدنی و اق ميثطبق فند، ظمو

  .دنماينميثاق رفع تمامی تبعيضات عليه زنان، که ايران آنرا نيز به رسميت شناخته است، عمل 

 آزاد شوند و حقوق اوليه قيد و شرط و بدون  هر چه زودتربازداشت شدگان ه تمامی ک ايران می خواهيم  از دولت ما

تحقيق و ما همچنين دولت شما را به .  جنسی آنان محترم شمرده شودو تساوی پائی تظاهرات ، حق آزادی بيان بردر

مجازات   اشد  درفتاريهايی را به بيد که عاملين چنين کرده و تضمين دهبازداشت اين زنان ترغيبمورد دررسيدگی 

بدون فوت وقت به درمانشان رسيدگی  دارند   به درمان پزشکی احتياج که عين حال، بازداشت شدگانی در. رسانيدمي

  .شود

که خواهان حق   و تمامی زنان جهان را با زنان ايران  خويش همبستگی  مارس، روز جهانی زنان، ما ٨به مناسبت 

.عالم می داريمی در جامعه ای فارغ از هر گونه تبعيض و خشونت هستند زندگ  
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