از اعتدال در سرکوب سنديکاليست ھا در ايران خبری نيست
پس از انتخابات اخير در ايران ،مشکالت قبلی ھم چنان برجا باقی مانده اند .حکومت روحانی کماکان
به سرکوب فعاالن جنبش ھای اجتماعی به ويژه اعضای اتحاديه ھای کارگری و معلمان ادامه می دھد.
در اوايل ماه مارس ،رضا شھابی عضو ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و
حومه ،با اين که او به خاطر مشکالت سالمتی در مرخصی استعالجی به سر می برد ،بار ديگر به يک
سال زندان محکوم می شود .فقط دو روز پس از انتخابات ،مقامات ايران اعالم کردند که قصد دارند او
را پشت ميله ھای زندان بفرستند.
داود رضوی عضو ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد نيز در  ١٧فوريه  ٢٠١۶در دادگاه انقالب
واھی اقدام عليه امنيت ملی به  ۵سال زندان محکوم شد .ابراھيم مددی معاون
اسالمی تھران به اتھام
ِ
ھيئت مديره سنديکای واحد با ھمان اتھامات در انتظار محاکمه است.
در  ٢٢فوريه ،اسماعيل عبدی عضو انجمن صنفی معلمان تھران به  ۶سال زندان محکوم شد .او به
اتھام »تجمع و تبانی برای اخالل در نظم عمومی« و » تبليغ عليه آموزش ملی« مجرم شناخته شد.
سه عضو ديگر انجمن صنفی معلمان ،محمود بھشتی لنگرودی ،محمدرضا نيک نژاد و مھدی بُھلولی
به اتھام شرکت در فعاليت ھای صنفی ھر يک به  ۵سال زندان محکوم شدند.
فھرست فعاالن سنديکائی که از آغاز سال  ٢٠١۶محکوم شده اند ،مرتبا طوالنی تر می شود .از جمله
آن ھا  :علی امير قلی )محکوم به  ٢١سال زندان( ،آرش صادقی ) ١٩سال( ،محمود صالحی ) ٩سال(،
گلرخ ابراھيمی ) ۶سال( ،جعفر عظيم زاده ) ۶سال( ،بھمن موسوند )يک سال( ،نويد کامران )،(١
عثمان اسماعيلی ) ١سال( .
اين خبرھا حکايت از واقعيت دشوار وضعيت شرايط کار در ايران دارند .به رغم ادعای »اعتدال«،
دولت روحانی نشان داده که جمھوری اسالمی تعھدات خود در چارچوب توافق نامه ھای بين المللی
سازمان جھانی کار ،که حق کارگران ايران را در ايجاد تشکالت مستقل به رسميت می شناسد،
مراعات نمی کند.
ما ،سنديکاھای فرانسه ،امضاء کنندگان اين اطالعيه خواستار لغو محکوميت ھای غيرعادالنه و مغاير
با آزادی ھا و حقوق اساسی بوده و نيز آزادی فوری و بی قيد و شرط ھمه فعاالن دربند که به خاطر
فعاليت ھای سنديکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگيران زندانی شده اند ،را خواستاريم.
پاريس ١٧ ،مارس ٢٠١۶
CFDT : preau@cfdt.fr
CGT : n.ferouse@cgt.fr
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : contact@solidaires.org
UNSA : emilie.trigo@unsa.org

