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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

یفدراسيون اتحاديه هاى آارگر اعتراضى نامه هاى  

نايرا ىبه جمهورى اسالم  پاکستانآارگر سازمان زنان   و  
١٣٨٧ ی دمتشه ستيشنبه ب                                                                                 ىلمللاتحاد بين اترجمه    
 

   
 نامه هاى اعتراضى به جمهورى اسالمى ايران

  در ارتباط با دستگيرى و سرآوب فعالين آارگرى در ايران
                            All Pakistan Trade Union Federation/ Working Women Organization-   

                                             Pakistan/ Pakistan Workers Confederation-Punjab 

آارگر و آنفدراسيون آارگران  اسر پاآستان، سازمان زنان دو نامه اعتراضى از فدراسيون اتحاديه هاى آارگرى سر

 . ارسال شده استىپنجاب خطاب به مسئولين جمهورى اسالمى از جمله خامنه اى، احمدى نژاد و شاهرود -پاآستان

مى مشاهده ن و سازمان زنان آارگر را در زيرترجمه نامه اعتراضى فدراسيون اتحاديه هاى آارگرى سراسر پاآستا

.)توضيح از مترجم(دنمايي  

 موضوع: نامه اعتراضى 
نين پرزيدنت سازمان زنان چاينجانب، روبينا جميل، رئيس فدراسيون اتحاديه هاى آارگرى سراسر پاآستان و هم

ران شديدا اعتراض ي موج جديد دستگيرى و سرآوب فعالين آارگرى در ا در پاآستان، اين نامه را نوشته آه بهگرآار

  : به قرار ذيل ميباشندميباشند مناطق مختلف ايران در زندان اى آه در فعالين آارگرى ن اخبار،طبق آخري. آنم

 سال حبس محكوم شده ٥ به ،اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديكاى آارگران شرآت واحد تهران و حومهمنصور آقاى -

 ٢٠٠٧غروب دهم جوالى  شخصى در توسط نيروهاى لباساسانلومنصور. زندان ميباشد در٢٠٠٧جوالى از واست

ى انوى داراى مشكالت جسم.  استگرفتهشتم قرار مورد ضرب وى بارها توسط نيروهاى منيتاسانلو. ربوده ميشود

  .جدى ميباشد

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

 ٢٠٠٨ جوالى ٣ وى در محل آار خود در شهرستان اليگودرز در .ستها ميباشديكاتوريز انجمن آارصالحى و ني

 افشين شمس به يك سال ،٢٠٠٨ در تاريخ يك نوامبر . دستگير شده و سپس به زندان دستگرد در اصفهان منتقل ميشود

   .ش به وى ابالغ شده استلحكم وى بدون حضور وآي. ميشودزندان محكوم 

وى به مجازات اعدام .  فعال حقوق بشر و اتحاديه اى در استان آردستان ميباشند، ساله٣٣انگر، معلم مآقاى فرزاد آ -

 به زندان رجايى شهر ٢٠٠٨ دسامبر ٢٥ وى از تاريخ .توسط دولت ايران محكوم شده و بسختى شكنجه شده است

با .  اين انتقال ابراز تعجب آرده استوآيل وى نسبت به. منتقل و در بخش بيماران عفونتى اين زندان محبوس ميباشد

براى اطالعات بيشتر به .  لغو نشده است تالشهاى قانونى در ايران و اعتراضات بين المللى، حكم اعدام فرزادودوج
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ان ايران ميباشد، گحسن حكيمى، عضو آميته هماهنگى براى ايجاد تشكل آارگرى و نيز عضو آانون نويسندآقاى م -

بق آخرين ط.  در تهران دستگير ميشود٢٠٠٨ دسامبر ٢٢آه توسط نيروهاى امنيتى لباس شخصى در حدود نيمه شب 

  .محبوس ميباشند  زندان اوين٢٠٩اخبار، ايشان در بند 

هاى انتطامى هيئت آوهنوردى آارگران ميباشد، توسط نيروعضوخودروسازى وى، آه آارگرآقاى بيژن امير -

 ٢٠٩بند ، ايشان دررسيدهطبق آخرين اخبار. ميشودخانه دستگيرارآ در٢٠٠٨ دسامبر٢٢روز درشرآت ايران خودرو

  .زندان اوين زندانى ميباشند

 آقاى مددى تا آنون . تهران و حومه آارگران شرآت واحدىديكاآقاى ابراهيم مددى، معاون رئيس هيئت مديره سن -

 ٢٠٠٨ دسامبر ٢٧آخرين دستگيرى ايشان در اداره آار تهران، شعبه شمال، در تاريخ . ندين بار بازداشت شده اندچ

 آه توسط ى مددى طبق حكمىآقاى مواليى، وآيل مددى، به بخش فارسى بى بى سى گفتند آه آقا. صورت ميگيرد

 به سه سال ونيم زندان بخاطر ايشان ،طبق اين حكم.  شده اندبازداشت دادگاه انقالب اسالمى صادر شده ١٤شعبه 

ليكن، آقاى مواليى ميگويند اين حكم هيچگاه به وى و يا . محكوم شده اند"  عليه نظامغو تبلي" اقدام عليه امنيت ملى"

ادعا ميكند آه اين حكم را دادگاه . ى تجديد نظر برخواردار نشدندضاامكان تقاآقاى مددى داده نشده بود، لذا آنها از 

آقاى مددى سال . بطور شفاهى به اطالع آقاى مددى هنگاميكه وى براى اتهامات ديگرى در زندان بودند رسانده بودند

  . ايشان در زندان اوين محبوس ميباشند. گذشته حدود چهار ماه در زندان بودند

 دسامبر ٢٤آردستان در در، آمك به ايجاد تشكالت آارگرىىآميته هماهنگى برا پدرام نصرالهى، عضوآقاى -

 .  دستگير شده اند٢٠٠٨

 رحيمى قبال نيز ىآقا.  دستگير شدند٢٠٠٨ دسامبر ٢٣ آه در  هستندآقاى بختيار رحيمى، فعال آارگرى در آرستان -

  .دندبازداشت شده و پس از چند ماه آزاد شده بو

تعداد فدراسيون اتحاديه هاى آارگرى سراسر پاآستان و سازمان زنان آارگر توجه شما را به اين جلب ميكند آه 

به حبسهاى تعليقى محكوم شده اند و يا در حال دادگاهى زيادى از فعالين آارگرى در ايران بخاطر فعاليتهاى آارگرى 

نين چ هموعضاى سنديكاى واحد در تهران ااين شامل بسيارى از . نداز آار معلق و يا اخراج شده اشدن هستند، و يا 

  و در انتظار حكممحاآمه شده ٢٠٠٨دسامبر ٢٠ در ، آهآارگران شرآت نيشكر هفت تپه پنج تن از رهبران سنديكاى

  .هستند، نيز ميباشددادگاه 

همه اين  قويا  سازمان زنان آارگرفدراسيون اتحاديه هاى آارگرى سراسر پاآستان وما صدها هزارعضو بنابراين، 

 خواهان آزادى فورى و بيقيد و شرط  را محكوم ميكنيم و آارگرى در ايران و تشكالت و سرآوب فعالينبازداشتها

،  تشكلز حكومت ايران ميخواهيم آه حقوق آارگران مبنى بر سازماندهى ا همچنينما.  هستيمآارگران بازداشتىتمام 

مور مربوط به تشكالت افعالين آارگرى خاتمه داده و در نسبت به  آزار و ستمم شمرده و به تجمع و اعتصاب را محتر

  .مايدن مداخله نانمستقل آارگر

 روبينا جميل

  سازمان زنان آارگر در پاآستان-فدراسيون اتحاديه هاى آارگرى سراسر پاآستان
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اى آارگرى سراسر پاآستان و آنفدراسيون آارگران همچنين آقاى گلزار احمد چادهارى، دبيرآل فدراسيون اتحاديه ه(

.)  اعتراض نامه اى مشابه را بطور جداگانه براى مقامات جمهورى اسالمى ارسال نموده اند،پنجاب -پاآستان  

 
  از اتحاد بين المللى در حمايت از آارگران در ايران و تكثيرترجمه

http://www.workers-iran.org 
http://www.etehadbinalmelali.com/INDEXI.htm  

For more information, contact info@workers-iran.org or alliance@workers-iran.org 
International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI) 

 
  

 


