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جهان کارگران حمل و نقل در اتحادیه های کارگری صنعت ترابری در رستارس جهان ،نگر یان
از طرف  20میلیون عضو فدراسیون
عمیق خود از رفتار مقامات ایر یان با اعضا و فعاالن اتحادیه های کارگری را به آگایه شما یمرسانم.
باخت شدیم که در روز شنبه  19ژانویه  2019سازمان صدا و سیما ،مستندی با عنوان «طرایح سوخته» پخش کرده است که
ر
ر
از این طریق به غلط قصد داشته اند مبارزات مشوع کارگران «نیشکر هفتتپه» و دیگر کارگران ایران را نه تنها با احزاب
ی
همچنی با منافع ایاالت متحده آمریکا و ارساییل مرتبط نشان دهند .اتهام دوم به دلیل هدف
اپوزیسیون خارج از ایران بلکه
ی
ری
گرفی اتحادیه های کارگری ،اهانتآمت است.
منتش شده در این مستند ممکن است از ر
ما بر این باوریم که ر
ر
ر
بازداشت خوش نایم
اعتافات اجباری کارگران
بخش از اطالعات
ر
بخش به دست آمده باشد .اطالعات معتت نشان یمدهد که این ر
نجان و اسماعیل ر
اعتافات از طریق تهدید،
همچون عیل
ر
ی
ی
یضب و شتم و شکنجه گرفته شده است .چنی مواردی که نقض حقوق ابتدان انسان یم باشند باید فوری پایان یابند .از شما
یمخواهم که شکنجه را متوقف و این زندانیان را هرچه زودتر آزاد کنید.
ی
جهان کارگران حمل و نقل» ( )ITFبه شدت نگران تمام اعضای وابسته به آی رن اف در سندیکای کارگران اتوبوس
«فدراسیون
شهان و حسن سعیدی است ،که مطلع شده ایم به نادرست در این به اصطالح
ر یان تهران (سندیکای واحد) و به ویژه رضا
ر
ی
مستند به عنوان ر
ی
تضمیهای فوری
بخش از «طرح شکست خورده» در جریان اعتصاب معرف شدهاند .از شما یمخواهیم که
ی
تضمیها از سوی شما یم باشیم.
را برای حفظ آزادی و امنیت آنها ارائه کنید و منتظر دریافت این
 ITFبه پیگتی مساله نقض مستمر حقوق کارگران در ایران ادامه یمدهد و به دولت ایران یادآوری یمکند که ،شما به عنوان
ی
ی
تضمی آزادی تشکل و محافظت از
جهان کار و طبق مقاوله نامه های بنیادین آی ال او ،موظف به
عضو هیات مدیره سازمان
فعاالن اتحادیه های کارگری و کارگران هستید.

ی
توسل به شکنجه و ر
انسان بلکه ناقض
اعتافگتی اجباری علیه فعاالن اتحادیههای کارگری نه تنها آشکارا مغایر حقوق اولیه
ی
تضمیهای پیش-گفته ،مایل هستم که از دیدگاه شما در این باره آگاه شوم.
اصول و پرنسیب های اسایس  ILOاست .عالوه بر
از توجه شما سپاسگزارم و در انتظار پاسخ شما هستم.
با ر
احتام،
استیفن کاتن ()Stephen Cotton
ی
جهان کارگران حمل و نقل
دبت کل فدراسیون
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