
 

 
 

 هللا سید علی خامنھ ای آیت
  رھبر جمھوری اسالمی ایران

  دفتر رھبری
  تھران، ایران

  
   ٢٠١٨دسامبر  ۶پاریس 

  
 

  آقای رھبر
  

سازمان ھای سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، سولیدر، او ان اس آ،  توجھ شما را نسبت بھ وضعیت 
  .جلب می کند ھشدار دھنده سندیکالیست ھا در ایران

 
بیوقفھ  ریاخ ایران در طی ھفتھ ھای مقامات حکومت. دائما اخبار بسیار نگران کننده ای از ایران دریافت می کنیم ما

و عدم پرداخت   اھرات مسالمت آمیز در اعتراض بھ گرانی زندگیظبرگزاری تبھ خاطر   سندیکالیست ھا و معلمان را
  .ندداده امورد اذیت و آزار قرار   حقوق ھا معوقھ

  
نمونھ  آخرین. دستگیر شده، از کار اخراج شده و بھ زندان افکنده شده اندسندیکالیست و معلم  تعداد بسیاریخیرا ا

در اعترض بھ عدم دریافت حقوق و فساد مالی کارگران بیش از دو ھفتھ است کھ کارخانھ نیشکر ھفت تپھ است کھ 
  .در اعتصاب بھ سر می برندمدیران کارخانھ 

  
عضو ھیات رھبری سندیکای کارخانھ نیشکر ھفت تپھ، از جملھ اسماعیل  ١٩نوامبر کلیھ  ١٨ھ یکشنبدر روز 

  .دستگیر می شوند  ،خبرنگار گزارشگر اعتصاب ،سپیده قلیانیخانم آرمند و ھم چنین  بخشی و محسن
 

، جعفرعظیم زاده ،ابراھیم مددی از جملھ ی شده اندزندان در تعدادی ھم وشده  محکوم  کارگران مبارز دیگری ھم
" خرابکاری اقتصادی"اینان ھمگی بھ اتھام . ھمراه با تعداد زیادی از کارگران اعتصابی داوود رضوی، ،علی نجاتی

  .محکوم شده، از کار اخراج و زندانی شده اند
  

دستگیر شده و معلم توسط مقامات حکومتی  ١٢نوامبر تاکنون دستکم  ١١از  ،بھ استناد شورای ھماھنگی معلمان
در اول  ھاشم خواستار یک عضو برجستھ سندیکای معلمین مشھد. یگر جھت بازجویی احضار شده اندنفر د ٣٠

در  .نوامبر در آن مکان نگھمیدارند ١١سپس او را بھ یک بیمارستان روانی منتقل کرده و تا  ،نوامبر دستگیر شده
  .سر میبرندب دیگر سندیکای معلمین در زندان عضو سرشناس ٣حال حاضر 

 
تعدادی از این معلمان زندانی کھ دوران محکومیت شان را می گذراندند . ندشده ادستگیر و زندانی  دیگری معلمان
در حال حاضر تعداد بسیاری از مبارزان . شده و مجددا بھ حبس ھای سنگین محکوم شده اند" محاکمھ"دوباره 

عبدی،  اسماعیلبھشتی لنگرودی،  :ز جملھا: عضو سندیکای معلمان بھ حبس ھای سنگین محکوم شده اند
دمحم علی زحمتکش، دمحم رضا رمضانی نژاد، پیروز نامی، علی کروشات، علی فروتن،  ،دمحم حبیبی ،عبدالرضا قنبری

  .شوند اسامی معلمان زندانی متاسفانھ بھ این لیست محدود نمی. حسین رمضان پور و امید شاه دمحمی
  

معاھده بین المللی در  ٨، ھم چنین ماده (ICCPR)طھ با حقوق مدنی و سیاسی معاھده بین المللی در راب ٢٢ماده 
حق ایجاد سندیکا و عضویت در سندیکا می  ضامن) PIDESC(رابطھ با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی

جمھوری اسالمی ایران، بھ عنوان یک عضو  .می باشد مذکور ، و دولت ایران امضا کننده ھر دو معاھدهباشند
ازمان جھانی کار، نشان داده کھ تعھدات خود در چارچوب توافق نامھ ھای بین المللی سازمان جھانی کار، بھ ویژه س

  .حق کارگران ایران در ایجاد تشکالت مستقل را مراعات نمی کند
  

آزادی ما، سندیکاھای فرانسھ، لغو محکومیت ھای غیرعادالنھ کھ مغایر با آزادی ھا و حقوق اساسی بوده و نیز 
فوری و بی قید و شرط ھمھ فعاالن دربند کھ بھ خاطر فعالیت ھای سندیکائی و دفاع از حقوق بھ حق مزدبگیران 

 .سپیده قلیانی را خواستاریمعلی نجاتی و زندانی شده اند، بھ خصوص اسماعیل بخشی، 
  



 
 

 با تقدیم احترامات
  

  )س اف د ت(کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار  
  )س ژ ت( یون عمومی کار  کنفدراس

  )سولیدر(اتحاد سندیکایی ھمبستگی 
  )او ان اس آ( اتحاد ملی سندیکاھای مستقل

  
 
 

  :رونوشت بھ
  آقای حسن روحانی، رئیس جمھور

  آقای صادق الیجانی، رئیس قوه قضائیھ
  سفیر ایران در پاریس

 


