
ناعادالنه و محاکمه بازداشتیان روز کارگرحبس عتراض به ا اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا:  
 

۹۲۰۱جوالی  ۹  

 

رهبر جمهوری ییالن  ییرین  ، ید  لی  امنه  ییهللا آیت  

ری ییالن  ییرین رئدس جمهو ،حسن روحمن   

 شوریی لمل  حقوق بشر  –قوه قضمید  جمهوری ییالن  ییرین 

 

:گرین  آقمیمن  

 

و   یی یله شمدکردن امنم آن  و زن ین نج د یرداود ری یز دیتگ  نگرینکمرگرین ا نت لمون  کمنمدی   ییتحمد ب  نممیه گ  یز طرف

و   دق  و ب یفور ی. ب  لالوه، نم اوییتمر آزیدمدکه  یلالم ن ،یردین  دو نرض  ن ی نمج ز،یلمفط  رنگر ی  زن دیگر، یدین  حبس

 یی  کمرگرین، نعیممن و فعمالن یجتممل گریتهرین و حون  و د  یتوبویرینشرکت کمرگرین  بمزدیشت  یه یکمی یشرط هم  یلضم

.قریر دیرن  تیو آزیر و یذحبس  در نعرض 2019روز یول نمه ن   فعملدتهمیشرکت در  لدک  ب  دل مدهست  

  

نوقتم آزید ش ه بود. نتمیفمن   ق دو پس یز ی  روز بم قریر وث ردروز یول نمه ن  در تهرین دیتگ تجمع منیدر جر  یی یله شمدآن امنم 

نهزل  امن  یو و تفتدشپس یز   تدینه یروهمدش . ن ردپس یز اروج یز نحل کمرش دوبمره دیتگ 2019ژوئن  18 خیدر تمر یو

.نهتقل کردن  نیزن ین یو 209و یو ری ب  به   فدری توق  یی یلیه آندشم  یز نتعیقمت شخص گرید  و برا پلپ تم ،بریدرش  

 

 شدیول نمه ن  هسته  ک  بم وجود ب ی ممدیز بمزدیشت ش گمن یرکوب اشونت بمر ریهپ زدن یردین  دو نرض  ز، ن ی نمجیرنگر لمطف 

، نهمآهسته  و تههم "جرم"  حقوق کمرگرین دنزنمن ن یفع نییبرن .   همچهمن در زن ین ب  یر ن ی رون  بمزجو منینمه یز پم کییز 

و  ی نقمنمت قضم قییفرید یز طر نیی تدوضع یردگدپ یآنمن بری ی. تالش امنویده همییتیول نمه ن   زدصیح آنحرکت شرکت در 

نهدت  قریر گرفت  ین .و ی ی قضم یروهمدن کدمتستمدبوده ییت. روشن ییت ک  آنمن ه ف آزیر و یرلمب ی ج دنت  تم کهون ب  تدینه  

 

ب  دیدگمه پس یز آن آزید و  ق دنفر در یول نمه ن  در تهرین بمزدیشت ش ه ین . یکثر بمزدیشت ش گمن بم قریر وث 50 نم نطیع هستدم ک 

 تدنمن ه ین . وضع  در زن ین بمق یم قریر گرفت  و  قمنون گرددتحت پ یکمرگر ندکمرگرین و فعمل گریدن حمل و در لدیحضمر ش ه ین ، 

.بمش   ن یتوج  فور مزنه دآنهم ن  

  

ریول طملب نق م،   دییز جمی  شمنل هسته  فوری  تیحممدر یین اصوص نستیزم تهرین ک    کمرگرین یتوبوس رین یکمییه  ییلضم

هفت تپ ،  شکردکمرگرین ن یکمیو لضو یه  ینکمرگر ه هینمم ، بخش لد. ییمملن  بمشه   و رضم شهمب ی دحسن یع ،  ونیرف  دوح

فرد،  ینحم  ندحس ردو ین  قی ردین ردین ،یمردیمنمز یله من،دقی  هدیپطور روزنمن  نگمرین نستقل و ن یفع حقوق کمرگرین،  ندهم

.ب  یر ن  برن  زن ین درهفت تپ   شکردیرتبمط بم تظمهریت و یلتصمبمت کمرگرین ن زدردن  

  

 یکمرگر یاوییت  هم نهمر کردنو  یجهبش کمرگر ندلیرلمب فعم  قمنون ردغ یبمزدیشت هم و حبس هم نیی لدییت ک  تههم دل ویضح

نربوط  در تشکالت دیگر و  ی کمرگریهم  یکمنمدی فریاوین یتحمد  لمونکمرگرین ا نمت   یبمش . یتحمد  کمر ن دط همیدر نح

  ری تکریر ن ش گمن و شرط هم  بمزدیشت  دو ب ون ق یفور یآزید دراوییتش ه و  مدی یبمزدیشت هم تدجهمن در نحکونیرییر 

.نتوقف شود  یاود بم  یلمیی ندحقوق شهمات  ش ه ب نیتر  ییمیبکمرگدری  لدب  دل رینیکمرگرین ی گرددپ یذیت و که . آزیر و  

 

 بم یحتریم،

 

  ؛ رئدس کشورینمرک همنکوک

 

 چمرلز فیوری، دبدر ازین  دیری کشوری

 

بدن یلمیی  در حممیت یز  یتحمدن شرکت یتوبویرین  تهرین و حون ؛ یه یکمی کمرگری . کمنرون؛ک م. بمتیر؛ رونوشت: ت. جمرزبدمک؛

 کمرگرین در ییرین

 

از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهباز انتشار ترجمه و   
Email: vsyndica@gmail.com 

Website: www.vahedsyndica.com 
Telegram: @vahedsyndica 
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