
 

 

 سرکوب نگران کننده کارگران و فعاالن سندیکائی ایران

  

 زده و خواستار دست بھ کارزاراعتراضی و مطالباتی در اثر وخامت اوضاع عمومی ایرانی حقوق بگیران پیش از چندھفتھ
پائین و عدم پرداخت حقوق عقب مانده خود  دادن بھ دستمزدھای پایان آنان خواستار. خود ھستند  زندگی کار و شرایط بھبود

و فوالد اھواز واقع در جنوب ایران  نیشکر ھفت تپھ کارگران یبسیج، اعتصاب ھا چشمگیرترین. ھستند گذشتھ طی ماه ھای
 .نیزھمراه بود اھالی پشتیبانی با بود کھ

 .کنند برای معلمان قراردادی اعتراض می ویژه کسب حقوق مناسب و بھ کشوربرای نیز در سراسر معلمان ایران

پشتیبان آن   ن و نیروھای دموکراتیکدستگیری و زندانی کردن فعاالن سندیکائی، فعاال تنھا پاسخ مقامات جمھوری اسالمی
مثل اسماعیل فعاالن سندیکائی . نمونھء آن، دستگیری آقایان حبیبی، عبدی، بھشتی، مردانی و معلمان دیگر است. ھاست

قلیان و بخشی پس از . پس از دستگیری شکنجھ شدند خانم سپیده قُلیان بخشی و علی نجاتی و نیز دانشجوی فعال مدنی
در نتیجھ، آن ھا مجددا دستگیر و در . وط نسبت بھ شکنجھ ھای خود در دوران حبس، اعتراض و افشاگری کردندآزادی مشر

 .مکانی نامعلوم زندانی شده اند

آن ھا از شبکھ تلویزیونی دولتی کردند کھ در زیر شکنجھ در “ اعترافات”مقامات قضائی و اطالعاتی کشور اقدام بھ پخش 
جمھوری اسالمی با استفاده از روش ھای   .تالش کردند با این روش، آن ھا را بی اعتبار جلوه دھندزندان ضبط شده بود، و 

از تاریخ تعلق دارند، با تھدیدی دائمی معترضان رابھ وابستگی بھ  سرکوب غیرقابل قبول کھ فکر می کردیم بھ دوران دیگری
ھدف از این سرکوب، ایجاد فضای رعب و ھراس برای . ردندبیگانگان و ارتباط با مخالفان رژیم در خارج از کشور متھم ک

 .جلوگیری از مبارزه مطالباتی عادالنھ افراد در کشور است

با تمام نیرو این اعمال غیرقابل تحمل را محکوم کرده، از رژیم ایران می خواھیم کھ بھ پیمان ھای  ،نسویاما، سندیکاھای فر
در غیر این صورت، ما در کنار سازمان ھای بین المللی در درون . ام بگذاردبین المللی کھ دولت ایران امضا کرده احتر

 .سازمان جھانی کار کھ عضوش ھستیم ، بھ اقدامات مقتضی خواھیم پرداخت

 .ما خواھان آزادی بی قید و شرط و فوری ھمھ فعاالن کارگری، معلمان و دیگر فعاالن دستگیرشده ھستیم

 .درا طرد کر باید کاربُرد شکنجھ 

شب ھمبستگی با کارگران مبارز و فعاالن  یک پاریس در بورس کار ١٩، از ساعت ٢٠١٩فوریھ  ٢۶ما، در روزسھ شنبھ 
 .برگزار خواھیم کرد ،دربندایرانی سندیکائی 

 کلکتیو سندیکائی فرانسھ

 )سندیکای فرھنگیان(، اِف اِس او )ھمبستگی(س اِف ِد ِت، ِس ِژ ت، اونسا، سولیدر 

 ٢.١٩ژانویھ  ٣١پاریس، 

--------------------------------------------------------------------- -------------------------------- ------------------  
  :ترجمھ و پخش از 

  فرانسھ –ھمبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران 
  پاریس –ایران  درحمایت از کارگران در اتحاد بین المللی


