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نراي به دولت ااي استرالی کارگری هاهي  اتحادی شوراینامه اعتراض    
 

١٣٨٨خرداد  ٢  شنبه                                          استراليا - ...کميته همبستگی                                          

     
-  با کارگران ايران  کميته همبستگی  توسط نامه اعتراضی شورای  اتحاديه های کارگری استراليا به دولت ايران

اين نامه  بدنبال حوادث اول ماه مه در ايران، اعتراضات گسترده جهانی  و . استراليا ترجمه و تکثير شده است

يا همراه با فرستادن اسناد و لينکهای الزم،  بيانيه ها و استرال-همچنين پيگيريهای کميته همبستگی با کارگران ايران

 نهاد کارگری و آموزش جهانی منجمله کنفدراسيون بين ٤الزم به ذکر است که اخيرا از سوی . اخبار تهيه شده است

خواست " ماه جون روز اقدام جهانی با مضمون ٢٦المللی اتحاديه های کارگری و با حمايت عفو بين المل روز 

و اعتراض به سرکوب و دستگيريها در رژيم جنايتکار و سرمايه داری جمهوری " الت برای کارگران ايرانعد

  .اسالمی اعالم شده است

استراليا -کميته همبستگی با کارگران ايران  

www.unionkar.com 

)ACTU(شورای اتحاديه های کارگری استراليا  
 

٢٠٠٩ مه ١٩  

 عاليجناب دکتر محمود احمدی نژاد

 پرزيدنت جمهوری اسالمی ايران

 تقاطع آذربايجان، خيابان فلسطين

  ايران -تهران 

       ٩٨. ٢١٦٤٩ ٥٨٨:  فکس

  رئيس جمهور گرامی  

     کارگرانو دستگيری تظاهرات مسالمت آميزاول ماه مه : موضوع

خويش به شما نامه شورای اتحاديه های کارگری استراليا يکبار ديگر از طرف نهادهای  وابسته  و دو ميليون عضو 

که  مستمر خود را نسبت به حوادثی مراتب اعتراض و نگرانيهای  جدی وديدترين وجه ممکن  شمينويسد تا به 

انسانی  حقوق ابتدائی وضعيت حقوق پايه ای کارگری وديگرو نيز وخامت  نمودند  جشن ماه می را خدشه دارمراسم

  .     ابراز کندجمهوری اسالمی ايران در

.    را  پايه گذاری کردند٢٠٠٩بمناسبت اول ماه مه،  تعدادی از تشکل های کارگری ايران  کميته برگزاری اول مه 

برطبق  الله تهران سازماندهی  نموده و پارکدرظهر  بعد از٥ساعت ته  گردهمائی مسالمت آميزی را دراين کمي

نيروهای امنيتی شروع مراسم، قبل از. شرکت کرده بودندبرنامه اين درکارگر ٢٠٠٠اريم بيش ازاطالعاتی که ما د



انجام از ايران با زير نظر گرفتن کارگران و فعالين کارگری  و نيز تهديد و آزار مداوم آنها تالشهای جدی نمودند  تا 

  .  برنامه جلوگيری کنند

و با ا خشونت به تظاهرکنندگان حمله ورشده   بعداز ظهر پليس ب٥٫٣٠ساعت شروع مراسم درما بالفاصله پس ازا

شرکت کنندگان به گوشه ای زيادی ازدرادامه تعداد . ضرب و شتم  گرفتزيرآنها را شوک الکتريکی  باتوم و سالح 

پليس با توسل  . ميان  گاز اشک آور، مشت ولگد و توهين لفظی زير ضربات باتوم به زمين ميافتادنددررانده شده و 

تشکلهای زنان، دانشجويان منجمله ازمراسم حاضرين درو ديگر کارگر٢٠٠بيش ازضروری بود غيرخشونتی که به 

  .  نفر از دستگيرشدگان به زندان اوين برده شدند١٥٠اقعه در پی اين و.    رهگذران را دستگير نموددانشگاه و حتی

 نفراز ٢٥و سپس  نفر دستگير٣٠زار شده بود بيش ابرگزفلز کاردر تهران که توسط کارگران يک مراسم ديگر در

  .   آنان  به زندان انتقال داده شدند

طبق اطالعات . ر شهر سنندج دستگير شدندما همچنين ميدانيم که در اول مه شش فعال کارگری در مراسم ماه مه د

همه شش نفر در طول مدت بازداشت شان ).    ميليون تومان٢٦(ما ، آنها روز بعد آزاد شدند گرچه با وثيقه سنگين 

  . خانم شب بو و خانم شيوا در  طول مدت دستگيريشان  با دستبند و چشم بند  بوده اند.   مورد بد رفتاری قرار گرفتند

همراه با جنبش بين المللی اتحاديه های کارگری،   نميتواند به  ) ا سی تی يو(تحاديه های کارگری استراليا شورای ا

کارگران در تهران و سنندج  از قبل  .   حد کافی،  مخالفت شديد خود را نسبت به  حوادث  مشروحه فوق ابراز کند

صد واقعی شان هم ، مثل ميليونها نفر از همکاران برای  گردهمايی شان،  تقاضای مجوز کرده بودند  و تنها ق

اين مراسم .  کارگرانشان  در کشورهای سراسر جهان،  برگزاری مسالمت آميز جشن روز جهانی کارگر بوده است

  . به هيچ وجهی نميتواند  شمار زيادی زندانی  و  خشونت اعمال شده توسط نيروهای امنيتی  دولت شما را توجيه کند

ره اين واقعيت را به شما ياد آوری ميکنيم که ايران عضو قديمی سازمان جهانی کار است و بعنوان يک  ما دوبا

عضو،  ملزم به  رعايت اعالميه سازمان جهانی کار، مبنی بر اصول و حقوق پايه ای کارگران  که متضمن آزادی 

  . مذاکرات جمعی است،  ميباشد/ تشکل  و حق سازماندهی

رار سرکوب و زندان،  کارگرانی که با بی عدالتی ها برخورد ميکنند،  مثل مبارزه برای شرايط با توجه به استم

 -- عملکردهايی که موجب ارتقاء شرايط بهتر کاری و زندگی ميشوند-بهتر کاری، دستمزد پائين و آزادی تشکل 

اين مسئوليت دولت .    ايران هستندتهديدی برای  دولت ايران نبوده  بلکه  حتی در کل در جهت رفاه  مردم و  کشور

  . شماست که  متضمن حق و  رعايت  حقوق کارگران،  بدون ترس از هيچ خشونت يا انتقامی ،  باشد

کامال از  اسی تی يو،  همراه با ديگران در جنبش بين المللی اتحاديه های کارگری ،  وضعيت کارگران ايران  را

 ،  يا بار ديگر نا در استفاده  از مکا نيسمهای  موجود  در سطح  بين المللینزديک  زير نظر خواهد گرفت  و  مطمئ

  .  در ايران،   تامل نخواهد کردتحاديه های کارگری جهانی از طرف همکاران کارگرمان  جنبش اسازماندهی کردن 

 مه  و احترام   به حقوق من از شما ميخواهم که  با اقدامات الزم،  آزادی فوری و امن همه دستگيرشدگان اول ماه

  پرزيدنت    شارون باروارادتمند شما    . کارگران در ايران را تضمين کنيد
  عاليجناب آقای محمود موحدی     :    پيوست به 

                    استفان اسميت وزير امور خارجه    
      )سيون  بين الملی اتحاديه های کارگری کنفدرا(                   دپارتمان حقوق بشر آی تی يو سی 


