اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا نگرانی شدید خود را از تداوم سرکوب
فعاالن کارگری و رهبران سندیکایی در ایران اعالم کرد
اول فوریه ۲۰۱۹
آیت هللا ید لی امنهه ا  ،رهبر جمهور ایالن ایران
حسن روحمن  ،رئدس جمهور ایالن ایران
آقمیمن گران :
به نممیه گ از طرف اتحمدیه کمرگران ا نمت لمون کمنمدا در یطح کشور و اتحمدیه کمرگران ا نمت لمون
کمنمدا (انتمریو) ،نم نگران لمدق اود را نسبت به حمالت اادر به فعملدن کمرگر و رهبران یه یکمی در ایران
الالم و آن را ش ی ا نحکوم ن کهدم .به لهوان بزرگ ترین اتحمدیه کمرگر کمنمدا بم  ۶۸۰هزار لضو در یرایر
کشور ،که شمنل  ۲۷۰هزار لضو در انتمریو ن شود ،نم از یهت قو در برقرار پدون و همبستگ بدن کمرگران
در کشورهم نختیف جهمن از جمیه ایران ،براورداریم .اتحمدیه کمرگران ا نمت لمون کمنمدا اادرا از قطعهمنه
اضطرار کهف رایدون بدن المیی اتحمدیه هم کمرگر ( آ ت یو ی ) نبه براوایت آزاد فور و ب ون قد و
شرط ایمملدل بخش و لی نجمت و دیگر کمرگران و دانشجویمن زن ان الالم حممیت کرده ایت.
ایمملدل بخش و یپد ه قیدمن در  ۱۸نوانبر  ۲۰۱۸در جریمن التصمب کمرگران ندشکر ( هفت تپه) دیتگدر ش ن .
ابر آزاد آنمن به قد وثدقه در دیمنبر  ۲۰۱۸از نگران نم کمیت .انم از شهد ن گزارشمت هولهمک نبه بر شکهجه
ش ن آنمن به دیت ندروهم انتظمن و نقمنمت وزارت اطاللمت در شهرهم شوش و اهواز ،ش ی ا نضطرب گشتدم.
در حمل حمضر ،پس از نطیع ش ن از دیتگدر نج د آنمن در  ۲۰ژانویه  ۲۰۱۹نم نگران انهدت آنمن ن بمشدم.
نم نعتق یم که این فعملدن به امطر ایهکه تصمدم گرفته در نورد شکهجه هم اویش در حدن بمزداشت رو به جمنعه و
لموم صحبت کهه  ،نج دا دیتگدر ش ه ان  .تالش برا ب التبمر کردن افشمگر این فعملدن بم پخش الترافمت دروغدن
از کمنمل تیویزیون دولت ( ص ا و یدمم ) دریت یک روز پدش از دیتگدر نج د آنمن صورت گرفت .بمور لمون
این ایت که این " الترافمت" از طریق ته ی  ،ضرب و شتم و شکهجه ب یت آن ه ایت .یمزنمن لفو بدن المیل در
بدمنه نطبولمت اویش و گزارش هم اادرش تمید ن که که بمزداشت ش گمن نجبور بوده ان "التراف" کهه در
تبمن بم گروه هم نمرکسدست و کموندست امرج از کشور ن اوایته ان نظمم یدمی را از طریق التصمب و
تظمهرات یرنگون کهه .
نم همچهدن لمدقم نگران انهدت و آزاد الضم یه یکم کمرگران شرکت واح تهران ،بویژه همکمران اود رضم
شهمب و حسن یعد  ،هستدم که در این به اصالح " نسته " به لهوان شرکت کهه گمن در " طراح یواته" نورد
ه ف قرار گرفته ان .

اتحمدیه کمرگران ا نمت لمون کمنمدا از نبمرزات کمرگران در ایران برا حق تشکل و لیده اصوص یمز  ،فسمد
نمل ول م پرداات به نوقع دیتمزد هم حممیت ن که  ،و در لدن حمل همچهدن اواهمن پمیمن یمفتن تحریم هم
اقتصمد دولت انریکم لیده ایران ن بمش  .جیوه دادن کمرگران و رهبران یه یکمی به لهوان ته ی لیده انهدت نی
و جرم دانستن ارتبمطمت لمون و همبستگ بدن المیی بدن کمرگران در نقمط نختیف جهمن ،همگ به نعهم نقض
حقوق به ریمدت شهماته ش ه کمرگر و انسمن در یطح بدن المیی ن بمشه .
اتحمدیه کمرگران ا نمت لمون کمنمدا از دولت ایران ن اواه که برا انجمم اق انمت نشخص و فور زیر ق م
بر دارد:
 .1ایمملدل بخش  ،لی نجمت  ،یپد ه قیدمن و دیگر کمرگران ،نعیممن و دانشجویمن زن ان در ایران را فورا و ب ون
قد و شرط آزاد که ؛
 .2به اذیت و آزار و تحت تعقدب قرار دادن کمرگران و فعملدن یه یکمی در ایران از جمیه الضم یه یکم کمرگران
شرکت واح تهران ،یه یکم کمرگران ندشکر هفت تپه ،کمنون صهف نعیممن ایران ،کمرگران فوالد اهواز پمیمن ده ؛
 .3به اذیت و آزار فعملدن کمرگر و اجتممل زن ان و التراف گدر اجبمر از زن اندمن یدمی پمیمن ده  .همه
التراف هم اجبمر بمی بمطل و ب التبمر الالم شون ؛
 .4یک هدئت تحقدق لمون  ،شمنل وکال نستقل و ن افعمن حقوق کمرگران و حقوق انسمن  ،ایجمد گردد تم بطور
نستقل و شفمف اتهمنمت نبه بر الممل شکهجه و ب رفتمر نسبت به فعملدن کمرگر زن ان و دیگر زن اندمن یدمی را
برری که و نقض کهه گمن حقوق انسمن را بر ایمس آن نجمزات نممی ؛ و
 . 5حق تشکل و حق التصمب کمرگران در بخشهم دولت (لمون ) و اصوص را بر نبهم ایتمن ارد هم بدن
المیی کمر نه رج در نقموله نمنه هم  ۸۷و  ۹۸یمزنمن جهمن کمر را کمنال رلمیت که و به آن احترام بگذارد.
بم احترام،
نمرک همنکوک؛ رئدس کشور
فرد همن ،رئدس اونتمریو.
رونوشت:
قوه قضمیده جمهور ایالن ایران – شورا لمل حقوق بشر
نممیه ه دائم جمهور ایالن ایران در یمزنمن نیل،
هین الوردیه ،نممیه ه نجیس ،نممیه ه انور امرجه از حزب ندو دنکرات کمنمدا
یه یکم کمرگران شرکت اتوبویران تهران و حونه
ف رایدون بدن المیی کمرگران ا نمت لمون (پ اس آ )
کهگره کمر کمنمدا (ی ال ی )
فری پرتو و زولونم یمنگ ،رویم نشترک ،کمدته همبستگ بدن المیی اتحمدیه کمرگران ا نمت لمون کمنمدا-
انتمریو
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