
:ادیه کارگران خدمات عمومی کانادااتح  
، مدافعان های کارگری تشکل زندانی اتهامات علیه فعالین کلیه 

حقوق انسانی و معترضانی که با نقض آشکار قوانین بین المللی 

  دشرط ملغی باید گرد ، بدون قید وبازداشت شده اند

 

 

(۱۴۰۱دی  ۲۹) ۲۰۲۳ ژانویه ۱۹   
 

رهبر جمهوری اسالمی ایرانبه آیت هللا سید علی خامنه ای،   
 

 در رابطه با تداوم بازداشت فعاالن کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و زنان در ایران
 

به شدت نگران تداوم بازداشت فعاالن کارگری، معلمان، مدافعان حقوق  اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا
مدنی و زنان در ایران است و سرکوب وحشیانه معترضان و اعدام زندانیان سیاسی در ماه های اخیر را به شدت 

 محکوم می کند.
به دلیل مبارزه برای آزادی تشکل، دستمزدهای  که ،با فعاالن کارگری حمایت و همبستگی خود کماکان بهما 

م باال، فساد، خصوصی سازی، غارت دارایی های عمومی، بی باالتر و شرایط کاری بهتر، و همچنین علیه تور
و در همین راستا نگرانی خود را  ادامه دادهعدالتی های گسترده و نقض حقوق انسانی محاکمه و زندانی شده اند، 

 های اخیر ابراز میدر رابطه با افزایش تعداد بازداشت شدگان فعالین صنفی معلمان و فعالین دانشجویی در ماه
نیم.ک  
 

 نما به ویژه نگران وضعیت سالمتی رضا شهابی فعال شناخته شده کارگری و حسن سعیدی و داود رضوی فعاال
های طوالنی را در شده و سال سندیکایی زندانی هستیم. شهابی بارها به خاطر فعالیت های صنفی خود دستگیر

تشکل، حق سازماندهی و آزادی بیان  ها نقض آشکار آزادیو بازداشت زندان سپری کرده است. این دستگیریها
.است  

 
تعهد خود را به  قا  یعم ،هزار عضو متکثر ۷۱۵از  شیدر کانادا، با ب یکارگر هیاتحاد نیما به عنوان بزرگتر

کارگران خدمات  هی. اتحادمیکن یمتحد در سراسر جهان اعالم م یارتباط با کارگران و تشکالت اجتماع جادیا
 یالمللنیب یهمبستگ نهیدر زم یسابقه و سنت طوالن یدارا رانیاز کشورها از جمله ا یاریکانادا در بس یعموم

تهران و  یکارگران اتوبوسران یکایبا سند یهاست که دست اتحاد و همبستگاست. ما سال گریکدیکارگران با 
 یمورد هدف و حمله ماموران اطالعات را  یحقوق کارگران که اخ نیو مدافع یتشکل کارگر نیحومه داده و از چند

 یمهتد وانیک ،آنهاو مترجمان  یدیحسن سع ،یداود رضو ،یاز جمله رضا شهاب م،یکنیم تیاند، حماقرار گرفته
 حانهیر ،یاسکندر لطف ،یمیجعفر ابراه ،یاز جمله رسول بداق یصنف نیو فعال معلمان نیهمچنو ؛یاسدالله شایو آن

سال حبس  ۶از جمله  ریاخ نیسنگ کام. صدور احکخواهیو مسعود ن یبیمحمد حب ،ینژاد، شعبان محمد یانصار
.است ظالمانه اریبس یمهتد وانیو ک یدیحسن سع ،یرضا شهاب یبرا  

 
از جمله  یالمللنیحقوق بر حق و شناخته شده ب یجرم انگار یبرا هیو قوه قضائ یاطالعات یهاتالش سازمان
 رقابلیها، کامال  غآن یو اعضا ندگانیو نما یوپیمانند ک یجهاندر سطح یکارگر یهاهیاتحاد ریارتباط با سا

.کندیکار را نقض م یالمللنیب مقاوله نامه های نیاست و چند هیتوج  
  

های جهانی های اتحادیههای کارگری و فدراسیونمجددا  درخواست اتحادیه اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا
:کندکارگری را از دولت ایران در موارد زیر یادآوری می  

  



، مدافعان حقوق انسانی و معترضانی که های کارگری تشکل زندانی اتهامات علیه فعالین کلیهلغو بی قید و شرط 
.با نقض آشکار قوانین بین المللی بازداشت شده اند  

 
کارگران برای سازماندهی، آزادی تشکل، و آزادی بیان، از جمله حق تجمع مسالمت عایت و احترام به حقوق ر

 آمیز بدون ترس از مداخله حکومتی
 

ی حقوق اعالمیه جهانبه و احترام کامل سازمان جهانی کار  ۹۸و  ۸۷مه های و اجرای کامل قطعنا تصویب  
   ۲۳ه دبشر به ویژه به ما

 
ان سیاسیو زندانی بازداشتی توقف اعدام معترضان  

  
.که شما درخواست های جامعه بین المللی را جدی خواهید گرفت نماییمما می خواهیم اطمینان حاصل   

 
 با احترام، 

  
   مارک هانکوک؛ رئیس کشوری

  کندیس رنیک، دبیر خزانه داری کشوری 
  

 رونوشت: 
 

جمهوری اسالمی دفتر نمایندگی دائم شورای عالی حقوق بشر،  –قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران  رونوشت:
توبوسرانی تهران و ان شرکت ایکای کارگردسن ،کارگری بخش-سازمان جهانی کار ،ایران در سازمان ملل

دراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، کنگره کار ، فهای کارگری کنفدراسیون بین المللی اتحادیه ،حومه
 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایرانکانادا، 

 
 بازتکثیر:

حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و  
 

https://t.me/vahedsyndica 

https://www.instagram.com/vahedsyndica/ 

https://twitter.com/VahedSyndicate 

www.vahedsyndica.com  

vsyndica@gmail.com 
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