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  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
نرايا ميبه رژ  (TUC) نلستا انگی کارگری هاهي اتحادۀاعتراض کنگر    

 
   ١٣٨٧ شهريورپنجم شنبه  سه                                                                                         بين المللی اتحاديه

                                                        
  به رژيم ايران) TUC(عتراض کنگرۀ اتحاديه های کارگری انگلستان ا

 فعاالن اتحاديه های کارگری محکوم به تحمل ضربه های شالق شدند

  
  : اديه های کارگری را به تحمل ضربه های شالق محکوم می کنندمقامات ايرانی فعاالن اتح

   می پيونددبه اعتراض جهانی)TUC(کنگرۀ اتحاديه های کارگری انگلستان 
 ساديستی و وحشيانه برای مقابله با احکام جهانی ای که ليبور استارت های کارگری انگلستان به کارزارکنگرۀ اتحاديه 

شرکت در تظاهرات ماه مه امسال و به ويژه محکوميت دو زن، سوسن » جرم«به ضد فعاالن اتحاديه های کارگری به 

سوسن به نه ماه زندان و تحمل هفتاد ضربه شالق و شيوا به .  ته، ملحق می شودرازانی و شيوا خيرآبادی، به راه انداخ

  .چهار ماه زندان و تحمل پانزده شربه شالق محکوم شدند

 ٥٠ ماه زندان و ٦الب حسينی به  ضربه شالق و آقای سيد غ٤٠ندان و  روز ز٩١افزون بر اين آقای عبداهللا  خانی به 

 ضربه ٣٠ روز حبس تعليقی و ٩١وی ديگر، آقای خالد حسينی، فعال کارگری، به از س.  محکوم گشتندضربه شالق 

  .شالق به خاطرتالش هايش در حمايت از محمود صالحی که در آن زمان زندانی بود محکوم شد

  چهره ها را بينيد و سپس اعتراض کنيد

 آن عکس ها را در نشانی اينترنتی شما می توانيد.   سوسن و شيوا را دريافت کرديمطی روز های اخير ما عکس های

www.labourstart.org/iran رژيم ايران بفرستيدپيام اعتراضی به فورَا  بينيد و همچنين می توانيد.  

ارجه ارسال شده به وزارت خرونوشت نامۀ ما تاده وايران فرسای کارگری نامه ای به رئيس جمهوره گنگرۀ اتحاديه

  .است

 اتحاديه های کارگریمتن نامۀ اعتراضی کنگرۀ 
  رئيس جمهور گرامی احمدی نژاد

  احکام اخير به ضد فعاالن اتحاديه های کارگری در ايران
، نگرانی و  ميليون عضو اتحاديه های کارگری را نمايندگی می کند٦٫٥شورای عمومی کنگرۀ اتحاديه های کارگری که 

اسالمی ايران به تحمل ضربه های  شالق و زندان و انزجار عميق خود را از محکوميت فعاالن کارگری در جمهوری 

  . حکم اعدام فرزاد کمانگر به شما ابراز می داردنيز نگرانی و انزجار خود ازنيز

، خانم  به خاظر شرکت در بزرگداشت اول ماه مه در اين شهر ، صرفَا١٠١گاه جنائی سنندج شعبۀ ما می دانيم که داد
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 ضربۀ ٤٠ ماه زندان و تحمل ٤ ضربۀ شالق، خانم شيوا خيرآبادی را به ٧٠دان و  ماه زن٩تحمل  زانی را بهسوسن را

افزون بر اين آقای خالد .   ضربۀ شالق محکوم کرده است٥٠ ماه زندان و ٦شالق، آقای سيد غالب حسينی را به 

يت از محمود  ضربه شالق به خاطر تالش هايش در حما٣٠ تحمل  روز حبس تعليقی و٩١ل کارگری، به حسينی، فعا

  .صالحی که در آن زمان زندانی بود محکوم شده است

ديه ای شرکت می کند، ِ اعمال حقوق اساسی بشر در فعاليت های مشروع اتحابا  هر فردی که در مورد احکام اينصدور

 آن کسانی نوان نقض بيشتر حقوق ظالمانه و خوار کننده و به اين عیحکم شالق زدن بيانگر مجازات .  انزجار آوراست

  .دار می روبا قانون انسانی بين المللی به شم که محکوم شده اند و تقابلاست 

کميتۀ هماهنگی «فعال کارگری، عضو   آقای شمس . دستگير شد٢٠٠٨يک فعال ديگر، آقای افشين شمس در ژوئيۀ 

دستگيری ها و اتهامات ديگری به ضد فعاالن .  است» انجمن کاريکاتوريست ها«و عضو » برای ايجاد تشکل کارگری

 کارگر عضو سنديکای ٩کارگری و اجتماعی در ايران و نيز اخراج فعاالن کارگری، از جمله حکم اخراج اخير 

  .ته استکارگران اتوبوس رانی صورت گرف

 حکم اعدام آقای فرزاد کمانگر، معلم ٢٠٠٨ ژوئيۀ ١٢تکان دهنده تر اينکه ما اطالع يافتيم ديوان عالی کشور در تاريخ 

محاکمه ای به اين کوناهی ما برآنيم که   . سابق کرد را که در يک دادگاه هفت دقيقه ای محکوم شده بود تأييد کرد

نه داشته باشد صورت تی با معيار های پذيرفته شدۀ بين المللی محاکمۀ عادالغيرممکن است بنواند با چيزی که قراب

ه به شدت به هنگام بازداشت شکنجه متهم گشت.  ک. ک.  به عضويت در پن بر اين فرزاد کمانگر که کهافزو.  پذيرد

  . شده و از مراقبت پزشکی محروم بوده است

يک کميتۀ پشتيبانی از انجمن های .  را ناديده گرفته استرج  اعتراض ها و درخواست ها از داخل و خاحکومت شما

حرفه ای آموزگاران، همجنين شيرين عبادی برندۀ جايزۀ صلح نوبل در ماه ژوئيه برای حمايت از آقای کمانگر و تالش 

ه امنيتی پس از نخستين نشست اين کميته سه آموزگار دستگير و به بازداشتگا.  برای تبديل حکم اعدام او تشکيل شد

مد قربانی تنها پس از دو هفته با بازداشت به سر می برند و اححسن قربانی و کاوه رستمی هنوز در .  سنندج برده شدند

خانوادۀ کمانگر به طور مرتب از طريق تلفن وزارت اطالعات و ما گزارش هائی می شنويم که .  قرار وقيقه آزاد شد

  .امنيت کشور مورد تهديد قرار می گيرند

  :ما از دولت شما خواستاريم

پروندۀ فرزاد کمانگر مورد تجديد نظر قرار گيرد و در مورد اتهامات او و ديگر فعاالن اتحاديه ای در بازداشت  •

 هستند اطالعات روشنی داده شود؛

 حکم اعدام آقای کمانگر تغيير يابد؛ •

 شکنجه بی درنگ پايان يابد و آمران و عامالن آن تحويل عدالت شوند؛ •

  امکان تماس بی مانع با خانواده و وکيلش داده شود؛گبه آقای کمانگر بی درن •

 ، پايان داده شود؛ و»حکم اعدام فرزاد کمانگر را متوقف کنيد«ديد نزديکان و حاميان او از جمله اعضای کميتۀ تهبه  •

 کارگران اتوبوس رانی آزادی بی قيد و شرط و فوری همۀ فعاالن کارگری، از جمله منصور اسانلو رئيس سنديکای •

  .تهران و حومه، تضمين گردد



 

 3

کنگرۀ اتحاديه های کارگری انگليس قويَا بر اين باور است که حکومت قانون بين المللی به نفع همۀ ملت ها و همۀ خلق 

جنبش مستقل کارگری در ايران و نقض دستگيری ها و اقدامات سرکوبگرانۀ اخير نشانگر يورشی شديد به .  ها است

 صادفانه به اصول آزادی در زمينۀ احترام، )ILO(، به عنوان دولت عضو سازمان بين المللی کار آشکارتعهدات ايران

ما از شما می خواهيم تعهداتی را که ناشی از .  استآنها و متحقق ساختن  از آن حقوق، پشتيبانی تشکل و حق تشکل

انجام دهيد و باب مذاکرۀ   بشراستیملل در زمينۀ حقوق اساسعضويت ايران در سازمان بين المللی کار و در سازمان 

  .واقعی در بارۀ دغدغه های فعاالن اتحاديه های کارگری، از جمله معلمان را بگشائيد

  

 ارادتمند

 کی کاربری

  معاون دبيرکل

 رسول موحديان سفير ايران در بريتانيا: رونوشت

 
 ارگران در ايرانحمايت از آ اتحاد بين المللى در: رجمه و تكثيرت

info@workers-iran.org 

 


