
 ھمبستگی با قربانیان سرکوب

اخیرا حکومت ایران بر . در ایران اقدام بھ ایحاد تشکالت سندیکایی مستقل از قدرت حاکم یک جرم محسوب می شود
   .شدت فشار بر مبارزان در ھمھ حوزه ھا نظیر معلمان، نویسندگان، وکالی دادگستری و کارگران افزوده است

" اقدام علیھ امنیت کشور"و " تبلیغات کاذب
ھدف . جعفر ابراھیمی مبارزی است کھ برای عدالت اجتماعی، و برای آموزش رایگان فعالیت می کند

کھ علیھ رژیم سرکوبکر برمی خیزد و 
 

او بھ خاطر ترجمھ کتابی درباره وضعیت روژاوا 
تقاضای تجدید نظر او رد می شود و . 

در حاضر سھ عضو دیگر کانون نویسندگان بھ اسامی آبتین بکتاش، رضا خندان 

حقوق کارگران، مبارزی است کھ برای احقاق حقوق بازنشستگان با 
سال  ۶ضربھ شالق و  ٧۴بھ  ٢٠٢١
  .می کند

او در محاکمات . کیل دادگستری، بھ جرم دفاع از حقوق کارگران تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد
تبلیغات علیھ "دادگاه بدوی خانم زیالبی را بھ اتھام 

چندین وکیل دادگستری دیگر ھم بھ زندان 
حکومت با پیگرد وکالی مخالفان و معترضین قصد جلوگیری از روال قانونی مبارزات آن ھا را 

ما سازمان ھای سندیکایی فرانسھ بار دیگر ھمبستگی خود را با سندیکالیست ھای قربانی سرکوب حکومت ایران و 

و ھمھ سندیکالیست ھا نویسندگان و زندانیان 

، وکیل مدافع کارگران کارکنان نیشکر ھفت تپھ را 

جعفر از جملھ محکومیت . خواھان لغو ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق بنیادی ھستیم
فوری ھمھ مبارزین زندانی شده بھ خاطر فعالیت ھای سندیکایی 

از رژیم ایران می خواھیم کھ بھ پیمان ھای بین المللی کھ دولت ایران امضا کرده، از جملھ حق ایجاد تشکل ھای 
 .مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادھای جمعی، احترام بگذارد
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ھمبستگی با قربانیان سرکوب: ایران

در ایران اقدام بھ ایحاد تشکالت سندیکایی مستقل از قدرت حاکم یک جرم محسوب می شود
شدت فشار بر مبارزان در ھمھ حوزه ھا نظیر معلمان، نویسندگان، وکالی دادگستری و کارگران افزوده است

تبلیغات کاذب"عضو تشکل صنفی معلمان تھران اخیرا بھ اتھامات واھی 
جعفر ابراھیمی مبارزی است کھ برای عدالت اجتماعی، و برای آموزش رایگان فعالیت می کند

کھ علیھ رژیم سرکوبکر برمی خیزد و حکومت از محاکمھ کامال بی پایھ او، مرعوب و خفھ کردن ھر صدایی است 
 .مبین آن است کھ در ایران مدافعان حقوق انسان ھا ھمواره ھدف سرکوب ھستند

او بھ خاطر ترجمھ کتابی درباره وضعیت روژاوا . نویسنده و مترجم، عضو کانون نویسندگان ایران است
. ندان محکوم می شودسال ز ١١متھم و بھ " اقدام علیھ امنیت ملی
در حاضر سھ عضو دیگر کانون نویسندگان بھ اسامی آبتین بکتاش، رضا خندان . سال زندان تأیید می شود

 .مھابادی و کیوان باژن بھ جرم ھای مشابھ در زندان بھ سر می برند

حقوق کارگران، مبارزی است کھ برای احقاق حقوق بازنشستگان با سالھ، مدافع  ۶٧کارگر بازنشستھ 
٢٠٢١او در ژوئن . سازمانده گردھمایی ھا در پی ایجاد تشکل برای بازنشستگان بود

می کندرا تأیید  دادگاه بدوی م حکدر سپتامبر دادگاه تجدید نظر 

کیل دادگستری، بھ جرم دفاع از حقوق کارگران تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد
دادگاه بدوی خانم زیالبی را بھ اتھام . کارگران نیشکر ھفت تپھ وکالت متھمین را برعھده گرفتھ بود

چندین وکیل دادگستری دیگر ھم بھ زندان  اخیرا. بھ دو سال زندان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند
حکومت با پیگرد وکالی مخالفان و معترضین قصد جلوگیری از روال قانونی مبارزات آن ھا را 

ما سازمان ھای سندیکایی فرانسھ بار دیگر ھمبستگی خود را با سندیکالیست ھای قربانی سرکوب حکومت ایران و 
  :  را اعالم می کنیم و 

و ھمھ سندیکالیست ھا نویسندگان و زندانیان  آرش گنجی و اسماعیل گرامیخواھان آزادی بدون قید و شرط و فوری 

، وکیل مدافع کارگران کارکنان نیشکر ھفت تپھ را فرزانھ زیالبیاعمال سرکوبگرایانھ و اذیت و آزارھا علیھ خانم 
 محکوم می کنیم و خواھان لغو فوری ممنوعیت سفر در مورد وی ھستیم؛ 

خواھان لغو ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق بنیادی ھستیم
فوری ھمھ مبارزین زندانی شده بھ خاطر فعالیت ھای سندیکایی  ھم چنین خواھان آزادی بدون قید و شرط و

از رژیم ایران می خواھیم کھ بھ پیمان ھای بین المللی کھ دولت ایران امضا کرده، از جملھ حق ایجاد تشکل ھای 
مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادھای جمعی، احترام بگذارد
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FSU :   michelle.olivier@snuipp.fr                                    )او. اس. اف(کنفدراسیون متحده سندیکایی 
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٢٠٢١   

    

    

در ایران اقدام بھ ایحاد تشکالت سندیکایی مستقل از قدرت حاکم یک جرم محسوب می شود
شدت فشار بر مبارزان در ھمھ حوزه ھا نظیر معلمان، نویسندگان، وکالی دادگستری و کارگران افزوده است

عضو تشکل صنفی معلمان تھران اخیرا بھ اتھامات واھی  جعفر ابراھیمی
جعفر ابراھیمی مبارزی است کھ برای عدالت اجتماعی، و برای آموزش رایگان فعالیت می کند. متھم شده است

حکومت از محاکمھ کامال بی پایھ او، مرعوب و خفھ کردن ھر صدایی است 
مبین آن است کھ در ایران مدافعان حقوق انسان ھا ھمواره ھدف سرکوب ھستند

نویسنده و مترجم، عضو کانون نویسندگان ایران است آرش گنجی
اقدام علیھ امنیت ملی"در سوریھ بھ 

سال زندان تأیید می شود ١١حکم 
مھابادی و کیوان باژن بھ جرم ھای مشابھ در زندان بھ سر می برند

کارگر بازنشستھ  اسماعیل گرامی
سازمانده گردھمایی ھا در پی ایجاد تشکل برای بازنشستگان بود

در سپتامبر دادگاه تجدید نظر . زندان محکوم می شود

کیل دادگستری، بھ جرم دفاع از حقوق کارگران تحت پیگرد قضایی قرار می گیردو فرزانھ زیالبی
کارگران نیشکر ھفت تپھ وکالت متھمین را برعھده گرفتھ بود

بھ دو سال زندان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند" دولت
حکومت با پیگرد وکالی مخالفان و معترضین قصد جلوگیری از روال قانونی مبارزات آن ھا را . محکوم شده اند

 .دارد

ما سازمان ھای سندیکایی فرانسھ بار دیگر ھمبستگی خود را با سندیکالیست ھای قربانی سرکوب حکومت ایران و 
را اعالم می کنیم و رفقای حامی شان 

خواھان آزادی بدون قید و شرط و فوری  -
 عقیدنی ھستیم؛

اعمال سرکوبگرایانھ و اذیت و آزارھا علیھ خانم   - 
محکوم می کنیم و خواھان لغو فوری ممنوعیت سفر در مورد وی ھستیم؛ 

خواھان لغو ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق بنیادی ھستیم  -
ھم چنین خواھان آزادی بدون قید و شرط و .ابراھیمی

 اشان ھستیم؛ 

از رژیم ایران می خواھیم کھ بھ پیمان ھای بین المللی کھ دولت ایران امضا کرده، از جملھ حق ایجاد تشکل ھای   -
مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادھای جمعی، احترام بگذارد
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