اتحادیه های کارگری آرژانتین :مهران رئوف را آزاد کنید

 36نفر از نمایندگان و دبیران کل اتحادیه های کارگری آرژانتین با ارسال نامه ای به "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران
در ایران" از کمپین برای آزادی بدون قید و شرط مهران رئوف ،فعال کارگری ،حمایت کردند.
در بخشی از این نامه آمده است:
مهران در اکتبر سال  0202در حمله رژیم به فعالین اجتماعی ،سیاسی ،چپ و کارگری دستگیر شد .مهران در زندان اوین و
در سلول انفرادی ،بدون ارتباط و حتی بدون دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی ،تحت نظر سپاه پاسداران ایران نگهداری می
شود .ما ضمن اعالم همبستگی با کمپین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ،خواستار پایان دادن به بازداشت
خودسرانه مهران رئوف هستیم.
اسامی نمایندگان و دبیران کل اتحادیه های کارگری آرژانتین که از کمپین آزادی مهران رئوف حمایت کرده اند:
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گیلرمو پاکانینی  ،دبیرکل  ، CICOPانجمن صنفی متخصصین بهداشت استان بوینس آیرس
گاستون واچیانی  ،دبیر کل UTSاتحادیه کارگران بهداشت کوردوبا
سزار التور  ،نماینده عمومی بیمارستان ایتالی Norma Lezana- ATSA
دبیر کل انجمن متخصصین و تکنسین های بیمارستانGarrahan
فرانسیسکو تورس  ،دبیر فدراسیون ملی معلمان 6- FND-CTA Autónoma ،
 ، Vanesa Gagliardiکمیسیون راهنمایی  ، Ademysمعلمان شهر بوینس آیرس و قانونگذار  MSTرا در جبهه
 Izquierda Unidadانتخاب کردند
آندره رامیرز و کارولینا کاسرس ALE ،انجمن فارغ التحصیالن پرستاری)CABA

 -8ادگاردو کاسترو ،دبیرکل کمیسیون اتحادیه داخلی زیر دبیرخانه  ATEکارخانهCABA
 -9خوان بوناتو  ،دبیر حقوق بشر  ، AJBانجمن قضایی بوینس آیرس  ،بخشLa Plata
 -12اولگا ویارئال  ،دبیر آموزش سیاسی و اتحادیه های  SUTEBA Quilmesو  ، Diana Thomدبیر ارتقا  Socialاجتماعی و
گردشگری ( SUTEBA Quilmesمعلمان)
 -11رائول الگونا  ،کمیسیون ساکنان استان  .Pcia ،لیسانس .مانند.
 -10آندره النزت  ،کمیسیون راهنمایی (اقلیت چند رنگ) CTA Autónoma Lanús y Congresal de SUTEBA Lanús
 -16ماریانو ویگا  ،معاون دبیر کل  ،انجمن تجارت بین رشته ای بیمارستان مویانو ()AGIHM
 -14کلودیو مورا  ،دبیر کل  CTAسان فرناندو و نماینده )SUTNA (sind. Pneumatic ،FATE
 -15رائول بنویدز  ،دستیار دبیرکل  ،هیئت داخلی بیمارستان  ATEاوا پرون
 - Gastón Pinchetti -13کمیسیون داخلی نماینده ( La Virginia STIAغذا)
 -17روزاریو اورالندو رزتیو  ،رئیس بیمارستان  CICOPبلگرانو سان مارتین و مدیر استانی CICOP
 .Sec ،Mirian Carusso -18سازمان و بخش مالی  CICOP HIGA Eva Perónو هیئت مدیره استانی
 -19اینگرید اوروتیا  ،دبیر کل اتحادیه صنفی داخلی ( ATE INCAAانستیتوی ملی فیلم)
 -02مارتین تومه  ،نماینده ( LATAMهوانوردی)

 -01آلیشیا فلورس  ،نماینده  ATEبیمارستان میلشتاین (فرانسه سابق)
 ، Maximiliano Bares Fara -00بیمارستان داخلی هوانوردی ATE
 -06لئوناردو نیکوالس راندو  ،نماینده فرهنگ  ، ATEوزارت فرهنگ
 -04ریکاردو برونو  ،نماینده ATE CNEA
 -05مارسلو مارتینز  ،نماینده ATE SRT
 -03الخاندرا واکا  ،دبیر جنسیت UTS
 -07مارتین آلوارز  ،هیئت مدیره کمیسیون ، SUTEP
 -08اتحادیه منحصر به فرد کارگران سرگرمی عمومی  ،قرطبه
 -09کلودیو واسکوین  ،معاون دبیر  CTAخودمختار سانتا کروز
 -62امیلیو پولیاک  ،دبیر سازمان  CTAخودمختار سانتا کروز
 -61نیکوالس مک نامارا  ،دبیر جوانان CTA Autónoma Santa Cruz
 -60لوسیا سندوبال  ،معاون وزیر  ، APUNPدانشگاه ملی پاتاگونیا
 -66گابریل گیست  ،نماینده AGMER Crespo
 -64ماریانال والدز  ،نماینده AGMER
 -65سیلو کرامر  ،نماینده  AGMERپارانا
 -63کریستین بروتی  ،نماینده  AGMERدر گالگوی
 -67نمایندگان دپارتمان لوکرسیا کوچا و پائوال ناوارو  UEPCکوردوبا (معلمان)
 -68ژرمن گومز  ،نماینده کنگره  SUTEBAسان ایسیدرو
 -69پاتریشیا ریوس  ،نماینده سوتبا در کنگره ال پالتا
 -42یامیل آلمیدا  ،هیئت داخلی  ، ATEوزارت توسعه اجتماعی استان بوینس آیرس
 -41کارلوس گوانسیاروسا  ،دبیرکل انجمن Mosconi YPF PETERA
 -40دانیل ریورو  CD ،خودمختار CTA Jujuy
 -46ناهوئل اورالنا  ،کمیسیون مستقل راهنمای  ، CTAلوماس دی زامورا
 ، Roxana Szyszko -44هیئت مدیره  CTAخودمختار Lanús
 -45روزا برودرسن و کارلوس ساکارلو  ،نمایندگان  ATEآموزش و پرورش Lanús
 -43الخاندرو پارالنته  ،نماینده بیمارستان Emergencias CA de Rosario
Facundo Fernández - CD AMSAFE Rosario -47

 -48نماینده سوسا لورا از  ، Amsafe Santa Feمونته نگرو کلودیا ،
 -49گایتان ماریسل و نمایندگان Amsafe Rosario
 -52نماینده های فرعی  Priscila Ottónو  Pablo Ottónاز  ، ATENاتحادیه معلمان Neuquén
 -51ماریا لموس  ،نماینده موسسه قلب و عروق بوینس آیرس
 -50ماریا گاربینو  ،نماینده ATE ANSES
 -56پابلو لوپاردو  ،جایگزین ایالت مورنو
 Union Sec ،Ricardo Acuña -54و  ، Marcela Miñoهیئت مدیره  CTAخودمختار سن میگوئل
 -55خوزه آلخاندرو زارائوزا  ،لیونل روبن دل هورنو  ،ماریانا آراندا  ،اولینا ناویرا  ،مونیکا بائز  ،مونیکا مورالس  ،مونیکا
گیل  ،ماریا جولیا رامیرز  ،گریسال روبی  ،امیلس سئان  ،ماریا پولیزوتو  ،لیلیانا ایسخوف  ،سیلویا گلوتا  ،گالبیا سلوتا و گالبیا
سلوتا النس
 -53مارسلو  Silvina Carbone ،Iommiو  ، Cristina Santillánنمایندگان  -32SUTEBA Avellanedaکلودیا گرگو و
مارسال کاسترو  ،نمایندگان  SUTEBAلوماس د زامورا
 -31مارسلو کارو  ،آندره سگوویا و مارتین لیس  ،نمایندگان SUTEBA La Plata
 -30ژرمن گومز  ،ماریا داماسنو و لورا چولولکه  ،نمایندگان Suteba G ،Del ،ASDrán López ،SUTEBA San Isidro
 Candela Ramírez ،Mariana Scibona ،Sarmientoو  ، María del Carmen Cervínنمایندگان .Suteba Tigre
 -36جریان ملی طبقه بندی ضد بوروکراتیک ( - ANCLAجریان صنفی  ، MSTآرژانتین)
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مهران رئوف را آزاد کنید!
سازمان های حقوق بشری نام برده در این نامه ،اعضای Encuentro Memoria Verdad y
( Justiciaگروه یادمان  ،حقیقت و عدالت) آرژانتین هستند.
مهران  46ساله یکی از فعالین حقوق کارگری و چپ است ،شبانه نیروهای امنیتی به خانه وی در
تهران حمله کردند و کامپیوتر ،تلفن همراه و سایر اسناد وی را ضبط کردند و به زندان اوین بردند .از
زمان دستگیری تا کنون مهران هیچگونه دسترسی با بیرون از زندان و گرفتن مشاوره از وکیل مستقل
را نداشته است.
مهران در  64اکتبر سال  0202به ناحق دستگیر و در سلول انفرادی بند  0الف اوین که به بدرفتاری
و شکنجه معروف است زندانی شده است
امضا کنندگان از مقامات جمهوری اسالمی ایران می خواهند مهران رووف را ،آزاد کنند.
ما دولت ایران را مسئول سالمتی مهران رووف می دانیم و به کمپین بین المللی برای آزادی فوری و
بدون قید و شرط او می پیوندیم.
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( AD CADHUمرکز وکالی حقوق بشر)
( EMCFگروه شبه نظامی )Cachito Fukman
( CAJکمیته اقدامات قانونی)
( OR CORREPIهماهنگ کننده مبارزه با سرکوب پلیس و نهادی)
( AD CADEPهماهنگ کننده ضد سرکوب حقوق مردم)
( EL APELانجمن متخصصان مبارزه)
( EP CEPRODHمرکز حرفه ای حقوق بشر)
( I HIJOS - Zona Oesteپسران و دختران برای هویت و عدالت در برابر فراموشی و سکوت)
( PA SERPAJخدمات صلح و عدالت)
( erman Herman @ s de Desaparecid @ s por la Verdad y la Justiciaبرادران ناپدید شده برای حقیقت
و عدالت)
( AEDDانجمن زندانیان سابق ناپدید شده)
( CMMمجمع یادمان مبارز) Militant Memory Collective
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