
  

دانشجو، روزنامھ نگار، معلم، (نمایندگان سندیکاھا، زنان و مردان 

ئی، اعتصاب آدر مورد آزادی تشکل و گردھم
اما یک بار دیگر، ما شاھد سرکوب کارگران و مزدبگیران بھ خاطر 

قانون اساسی جمھوری اسالمی بھ رسمیت شناختھ شده است، 

  .در تھران و شھرستان ھا را نکوھش می کنیم

سال تبعید  ٢ ،سال زندان ٢بھ ) واحد(شرکت اتوبوسرانی تھران و حومھ 
سال  ۵بھ " واحد" کارگران ضربھ شالق محکوم شده است؛ آقای حسن سعیدی عضو ھمان سندیکای

محکوم شده؛ خانم نسرین جوادی، عضو ھیئت مدیره سندیکای 
ضربھ شالق؛ خانم  ٧۴ماه زندان و  ۶ 

ماه  ٨علمان بھ ضربھ شالق؛ آقای دمحمتقی فالحی دبیرکل کانون صنفی م
فھرست  روز بھ  .کارگر شرکت قند نیشکر ھفت تپھ بھ زندان ھای طوالنی محکوم شده اند

ً محکوم می کن از . یمغیرقابل تحمل را قویا
  .کھ دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد

 .وقف اعمال سرکوبگرانھ ھستیم

         @cfdt.frricordeauy:   CFDT

                            cgt.fr-ftm@plazzi.boris:   CGT

odile.cordelier@snes.edu:   FSU  
contact@solidaires.org :  Solidaires   

rachel.brishoual@unsa.org :  UNSA  

  آقای حسن روحانی، رئیس جمھوری اسالمی ایران

٢٠١٩  

نمایندگان سندیکاھا، زنان و مردان  ،کارگراندر مورد محکومیت اخباری 
  .، نگران ھستیمحبس ھای دراز مدتبھ ) 

در مورد آزادی تشکل و گردھمر کشور شما مقاولھ ھای مختلف بین المللی از جملھ مقاولھ ھای سازمان جھانی کا
اما یک بار دیگر، ما شاھد سرکوب کارگران و مزدبگیران بھ خاطر . را امضا کرده است صنفیو تظاھرات برای سازمان ھای 

  .ن ھا ھستیم

قانون اساسی جمھوری اسالمی بھ رسمیت شناختھ شده است،  ٢٧در ماده کھ  " آزادی شرکت در تجمعات و راه پیمائی ھا

در تھران و شھرستان ھا را نکوھش می کنیم ٢٠١٩ئی اول ماه مھ آھای از پیش ساختھ بھ دلیل شرکت در گردھم

شرکت اتوبوسرانی تھران و حومھ  کارگران ، عضو سندیکایمقدم
ضربھ شالق محکوم شده است؛ آقای حسن سعیدی عضو ھمان سندیکای

محکوم شده؛ خانم نسرین جوادی، عضو ھیئت مدیره سندیکای سال محرومیت از حقوق مدنی و داشتن تلفن ھوشمند 
 ،سال ١١سال زندان؛ خانم عاطفھ رنگریز جامعھ شناس بھ 

ضربھ شالق؛ آقای دمحمتقی فالحی دبیرکل کانون صنفی م ١۴٨سال زندان و  ١٠مرضیھ امیری روزنامھ نگار بھ 
کارگر شرکت قند نیشکر ھفت تپھ بھ زندان ھای طوالنی محکوم شده اند ١۶، و 

 

ً محکوم می کن گرایانھسرکوباعمال این ایی فرانسوی امضا کننده این نامھ  غیرقابل تحمل را قویا
کھ دولت ایران امضا کرده احترام بگذاردھای بین المللی  پیمان بھ

وقف اعمال سرکوبگرانھ ھستیمما خواھان آزادی ھمھ فعاالن سندیکائی، روزنامھ نگاران و فعاالن زندانی  و ت

                                                  )        ت .د .اف .س(کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار 

                                                                   )ت .ژ .س

odile.cordelier@snes.edu                                                      ) او. اس. اف(راسیون متحده سندیکایی 

contact@solidaires.org                                                             )سولیدر(سندیکایی ھمبستگی 

rachel.brishoual@unsa.org                                                )آ .اس .ان .او( اتحاد ملی سندیکاھای مستقل

  آقای ابراھیم رئیسی، رئیس قوه قضائیھ
 سفارت جمھوری اسالمی ایران در پاریس

 
 

آقای حسن روحانی، رئیس جمھوری اسالمی ایران

٢٠١٩سپتامبر  ۵پاریس، 

  

 آقای رئیس جمھور،

اخباری  دریافت بھ خاطر ما
) فعاالن حقوق بشر و غیره

کشور شما مقاولھ ھای مختلف بین المللی از جملھ مقاولھ ھای سازمان جھانی کا
و تظاھرات برای سازمان ھای 

ن ھا ھستیمآمطالبات عادالنھ 

آزادی شرکت در تجمعات و راه پیمائی ھا"
  .دائما نقض می شود

ھای از پیش ساختھ بھ دلیل شرکت در گردھم" جرم"ما 

مقدم طالب سول سیدرآقای 
ضربھ شالق محکوم شده است؛ آقای حسن سعیدی عضو ھمان سندیکای ٧۴خراسان جنوبی و  بھ

سال محرومیت از حقوق مدنی و داشتن تلفن ھوشمند ٢ ،زندان
سال زندان؛ خانم عاطفھ رنگریز جامعھ شناس بھ ھفت آزاد کار ایران بھ 

مرضیھ امیری روزنامھ نگار بھ 
، و ضربھ شالق ١٠زندان و 

 .روز طوالنی تر می شود

ایی فرانسوی امضا کننده این نامھ سازمان ھای سندیک ما
بھ کھ یمرژیم ایران می خواھ

ما خواھان آزادی ھمھ فعاالن سندیکائی، روزنامھ نگاران و فعاالن زندانی  و ت

  

 با احترام

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار 

س(کنفدراسیون عمومی کار 

راسیون متحده سندیکایی فدکن

سندیکایی ھمبستگی  اتحاد

اتحاد ملی سندیکاھای مستقل

  

 : رونوشت بھ
آقای ابراھیم رئیسی، رئیس قوه قضائیھ

سفارت جمھوری اسالمی ایران در پاریس


