کارگران ایران به
پشتیبانی شما نیاز دارند

آزادی و عدالت
برای فعاالن
سندیکایی در ایران

لطفا ً کارت پستی را جدا کنید و این بخش را نگه دارید

کارگران ایران به خاطر پافشاری بر خواستههای خود مورد حمله قرار میگیرند
کارگران ایران برای حقوق و معاش خود مبارزه میکنند .آنها برای دستمزد آبرومند ،شرایط بهتر کاری و امنیت شغلی در دوران
سخت اقتصادی کشور میجنگند.
سازمانهای کارگری زیر کنترل دولت به جای دفاع از حقوق کارگران در پی تبلیغ «ارزشهای اسالمی» هستند و پستهای
رهبری در این سازمانها بر اساس رویه های تبعیضآمیز گزینش تعیین میگردد .دولت ایران اتحادیهها و انجمنهای مستقل
را درهم کوبیده است .کسانی که میکوشند اتحادیه تشکیل دهند بهای سنگینی برای این کار میپردازند.
فعال سندیکایی رضا شهابی (زکریا) ،که از خرداد  1389در زندان اوین در بازداشت بهسرمیبرد ،بر پایه اتهامهای مبهم مربوط
به فعالیتهای سندیکایی خود به شش سال زندان محکوم شده است .او در نتیجه اعتصاب غذاهای متعدد در اعتراض به وضعیت
خود در زندان در وضعیت بد جسمانی قرار دارد .فعال کانون صنفی معلمان رسول بداغی نیز بهخاطر فعالیت مسالمتآمیز خود به
اتهامهای «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به شش سال زندان محکوم شده است.
ایران به عضویت هیأت مدیره سازمان بینالمللی کار ( )ILOانتخاب شده است ،با وجود این کارگران ایران از سازمان یابی محروم
ی همیار آن کمک کنید تا به دولت ایران تعهدات بینالمللی آن برای احترام به
هستند .به عفو بینالملل و اتحادیههای بینالمللی کارگر ِ
حقوق سندیکایی بر اساس حقوق بینالمللی را یادآوری کنند.

هماکنون اقدام کنید

لطفا ً این کارت پستی را امضا کنید و برای دولت ایران بفرستید
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جناب آقا،
من به شدت از مجاز نبودن اتحادیههای کارگری مستقل در ایران نگران هستم.
کارگرانی که برای درخواست دستمزدهای آبرومند ،شرایط بهتر کاری و
امنیت شغلی دست به ایجاد تشکل مستقل میزنند ،با سرکوب شدیدی ،از جمله
دستگیریهای خودسرانه ،محاکمه های ناعادالنه و گاهی حکم های طوالنی
زندان روبهرو هستند .بعضی از رهبران سندیکایی که زندانی عقیدتی هستند
درنتیجه شرایط بد زندان از لحاظ سالمتی دچار مشکالت جدی شدهاند.

رهبر جمهوری اسالمی ایران
آیتهللا سیدعلی خامنهای

من به تأکید از شما میخواهم:
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فوراً به کارگران اجازه دهید تا براساس تعهدات بینالمللی ایران و مطابق
با کنوانسیونهای اصلی سازمان بینالمللی کار از حق خود برای تشکیل
اتحادیههای کارگری مستقل در ایران و پیوستن به آنها به منظور حمایت از
منافع خود استفاده کنند.
فوراً و بدون قید و شرط تمام زندانیان عقیدتی فعال سندیکایی از جمله رسول
بداغی ،رضا شهابی (زکریا) ،بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی را آزاد کنید.
در این بین تضمین کنید که کسانیکه به خاطر فعالیتهای سندیکایی خود در
زندان هستند ،براساس مقررات حداقل رفتار با زندانیان ،از رسیدگی کافی
پزشکی برخوردار باشند.

با احترام.
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