جان سندیکالیست های ایرانی رضا شهابی و حسن سعیدی در خطر است!
علیرغم این که سازمان های بین المللی مختلف در طی چند هفته گذشته ،سازمان جهانی ک ار و مقام ات ای رانی را م ورد
خطاب قرار داده اند اما سندیکالیست ها و معلمان کماکان زندانی بوده ویا تحت پیگرد قانونی قرار دارند.
رضا شهابی ،فعال سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (واحد) از روز دوشنبه  ۲۲خرداد در اعتصاب
غذا به سر می برد .جان او اکنون در خطر است .حسن سعیدی ،یکی دیگر از فعاالن سندیکای واحد نیز دو هفته است که
دست به اعتصاب غذا زده است.
به خانواده های شان اجازه مالقات آن ها را نداده اند .هنگامی که همسران و فرزن دان آن ه ا اع تراض کردن د ،مس ئوالن
زندان گفتند که قاضی ،رضا شهابی و حسن سعیدی را از حق تماس گرفتن یا داش تن مالق ات مح روم ک رده اس ت .همین
امر در مورد سایر معلمان و سندیکالیست های زندانی از جمله آقای کی وان مهت دی ،خ انم انیش ا اس داللهی ،خ انم ریحان ه
انصاری نژاد ،آقای رسول بداقی ،آقای جعفر ابراهیمی و آقای محمد حبیبی نیز صدق می کند.
گفتگو با خانواده و مالقات با آن ها در زندان جزو حقوق زندانی است .این که مقامات ایرانی این حقوق را مراع ات نمی
کنند غیر قابل توجیه است!
همانطور که سندیکای واحد توضیح می دهد« :به هیچ وجه فعالیت سندیکایی غیرقانونی نیست ،به خصوص این که
ایران عضو سازمان جهانی کار است » .افزون آن که چندین نماینده سندیکای واحد تاکنون به دعوت سندیکاهای فرانسه
به اروپا آمده اند.
حتی در ژوئن  ۲۰۱۸هیأتی از سندیکالیست های ایرانی از جمله رض ا ش هابی هم راه ب ا نماین دگان چن دین اتحادیهه ای
کارگری اروپایی و بینالمللی در ژنو با مقامات سازمان جهانی کار دیدار رسمی داشتند.
ما از تمامی سازمان ه ا و اف راد م دافع حق وق مزدبگ یران و حق وق بش ر می خ واهیم ک ه ب ار دیگ ر ب ه مقام ات ای رانی
اعتراض کنند و خواستار آزادی فوری سندیکالیست های زندانی و رفع اتهامات علیه آن ها شوند.
پاریس ۵ ،ژوئیه ۲۰۲۲
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (س اف د ت)
کنفدراسیون عمومی کار (س ژ ت)
کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف .اس .او)
اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر)
اتحاد ملی سندیکاهای Iمستقل (او ان اس آ)

CFDT : dszliwka@cfdt.fr
CGT : n.ferouse@cgt.fr
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : contact@solidaires.org
UNSA : rachel.brishoual@unsa.org

