اﻋﺘـﺮاض ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴـﻮی ﺑـﻪ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه  ۱۶ﺷﻬﺮﯾﻮر · ۱۳۹۸ ,ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه  ۱۶ﺷﻬﺮﯾﻮر۱۳۹۸ ,

 ۵سندیکای عمده ی کارگران فرانسه در نامه ای به حسن روحانی موج
محاکمات و احکام سنگین زندان برای کارگران ایران را قویا محکوم
کرده و خواهان پایبندی حکومت ایران به کنفوانسیون های سازمان
جهانی کار شده اند.
به گزارش همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه ؛
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار )س .اف .د .ت(؛ کنفدراسیون
عمومی کار )س .ژ .ت( ،کنفدراسیون متحده سندیکایی )اف .اس .او(،
تحاد سندیکایی همبستگی )سولیدر( و تحاد ملی سندیکاهای مستقل )او.
ان .اس .آ( در این نامه که رونوشت آن برای ابراهیم رئیسی رئیس
قوه ی قضائیه و سفارت جمهوری اسلامی در پاریس هم ارسال شده است،

در نامه ی مشترک خود خطاب به حسن روحانی نوشته اند:

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎری در ﻣﻮرد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان )داﻧﺸﺠﻮ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ،ﻣﻌﻠﻢ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و ﻏﯿﺮه( ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻫﺎی دراز ﻣﺪت ،ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر در ﻣﻮرد آزادی ﺗﺸﮑﻞ و ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ،اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﻣﺎده  ۲۷ﻗﺎﻧﻮن
“آزادی ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻌﺎت و راه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎ” ﮐﻪ
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،داﺋﻤﺎ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎ “ﺟﺮم” ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ اول ﻣﺎه ﻣﻪ
 ۲۰۱۹در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
آﻗﺎی رﺳﻮل ﺳﯿﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻘﺪم ،ﻋﻀﻮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ
ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ )واﺣﺪ( ﺑﻪ  ۲ﺳﺎل زﻧﺪان ۲ ،ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ و  ۷۴ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪی ﻋﻀﻮ ﻫﻤﺎن
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان “واﺣﺪ” ﺑﻪ  ۵ﺳﺎل زﻧﺪان۲ ،ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق
ﻣﺪﻧﯽ و داﺷﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه؛ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺟﻮادی ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی آزاد ﮐﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل زﻧﺪان؛ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ
رﻧﮕﺮﯾﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﻪ  ۱۱ﺳﺎل ۶ ،ﻣﺎه زﻧﺪان و  ۷۴ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق؛ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﺮﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﻪ  ۱۰ﺳﺎل زﻧﺪان و  ۱۴۸ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق؛ آﻗﺎی
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﻼﺣﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ  ۸ﻣﺎه زﻧﺪان و  ۱۰ﺿﺮﺑﻪ
ﺷﻼق ،و  ۱۶ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻨﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
روز ﺑﻪ روز ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .از رژﯾﻢ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان اﻣﻀﺎ

ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻣﻀﺎ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ را ﻗﻮﯾﺎً
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
ﮐﺮده اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آزادی ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻓﻌﺎﻻن
و ﺗﻮﻗﻒ اﻋﻤﺎل ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
زﻧﺪاﻧﯽ

