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، رئیس م،جناب آقای روحانی  جمهوری محتر

 

ی  عضو  میلیون 20از طرف  صنعت جهانی ترابری، نگرانی عمیق کارگری های  در اتحادیهحمل و نقل الملیل کارگران فدراسیون بی 

 رسانم. را به آگایه شما یم رفتار مقامات ایرانی با اعضا و فعاالن اتحادیه کارگریخود از 

 

که   پخش کرده است« طرایح سوخته»با عنوان مستندی ،  صدا و سیما سازمان  2019ژانویه  19روز شنبه باختر شدیم که در 

وع قصد داشته اند غلط از این طریق به  احزاب با را نه تنها  و دیگر کارگران ایران« تپهشکر هفتنی»کارگران   مبارزات مشر

ی با خارج از ایران  سیونیاپوز  اتهام دوم به دلیل هدف   مرتبط نشان دهند. و ارساییل  آمریکا  منافع ایاالت متحده بلکه همچنی 

ی اتحادیه ی است. های کارگری، اهانتگرفیر  آمت 

 

افات اجباری کارگران بازداشتر  در این مستند  که بخشر از اطالعات منتشر شدهم  یر این باور ما ب  خوش نایمممکن است از اعتر

افات از طریق تهدید، معتتر نشان یماطالعات عیل نجانر و اسماعیل بخشر به دست آمده باشد. همچون  دهد که این اعتر

ب و  ی  شکنجه گرفته شده است.  شتم و  ضی د. از شما نباید فوری پایان یاب یم باشند  انسانی  نقض حقوق ابتدان   مواردی که چنی 

 .خواهم که شکنجه را متوقف و این زندانیان را هرچه زودتر آزاد کنیدیم

 

ی » کارگران   سندیکایوابسته به آی نر اف در اعضای  تمامنگران  به شدت( ITF« )حمل و نقلالملیل کارگران فدراسیون بی 

نادرست در این به به  یمه امطلع شدکه است،   دییعرضا شهانر و حسن س به ویژه و  تهران )سندیکای واحد(رانی اتوبوس

 شدهدر جریان ا« شکست خورده  طرح»بخشر از عنوان ه باصطالح مستند 
ی
ی اند. از شما یمعتصاب معرف خواهیم که تضمی 

ی منتظر دریافت آنها ارائه کنید و منیت ا آزادی و  حفظ های فوری را برای  . یم باشیمها از سوی شما این تضمی 

 

ITF ی مساله نقض مستمر حقوق کارگران در ایران ادامه یم کند که، شما به عنوان دهد و به دولت ایران یادآوری یمبه پیگت 

ی آزادی ،مقاوله نامه های بنیادین آی ال او طبق و هیات مدیره سازمان جهانی کار عضو  و محافظت از  تشکل موظف به تضمی 

 های کارگری و کارگران هستید. فعاالن اتحادیه
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اف ی اجباری علیه فعاالن اتحادیهتوسل به شکنجه و اعتر  ناقض بلکهحقوق اولیه انسانی آشکارا مغایر  نه تنها های کارگری گت 

ی  ILO اسایس یااصول و پرنسیب ه  دیدگاه شما در این باره آگاه شوم. گفته، مایل هستم که از -های پیشاست. عالوه بر تضمی 

 

 از توجه شما سپاسگزارم و در انتظار پاسخ شما هستم. 

 

ام،   با احتر

 

 

 

 

 (Stephen Cottonاستیفن کاتن )

 فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل دبت  کل

 

 

 

 رونوشت: 

 

  contact@leader.irای، رهتر جمهوری اسالیم ایران، حاج سیدعیل خامنه هللاجناب آیتعایل

 

  iranemb.lon@mfa.gov.irاالختیار، سفارت جمهوری اسالیم ایران، العاده و تامنژاد، سفت  فوقجناب آقای حمید بعیدی

 

،  –قوه قضاییه جمهوری اسالیم ایران    iran.ir-info@humanrightsشورای عایل حقوق بشر

 

  iran@un.intنماینده دائم جمهوری اسالیم ایران در سازمان ملل، 

 

کل  یدر،اآقای گای ر   ryder@ilo.org(، ILO) کار  جهانی سازمان دبت 
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