
 

 توجھ شما را نسبت بھ وضعیت سولیدر، او ان اس آ،
عضو ھیات معلم ریاضیات و اسماعیل عبدی، 

   .ه استسال و نیم حبس محکوم شد

در واقع فعالیت ھای نامبرده کامال در چارچوب 
  : ھایی است کھ ھمھ کشورھای عضو سازمان جھانی کار متعھد بھ مراعات آن ھا ھستند

  .رایگان و ھمگانی مبارزه می کرد

چندین بار در زندان در عبدی اسماعیل زندان، 

و ھم چنین لغو ھمھ  زادی بدون قید و شرط  و فوری

و حقوق بشر، و فعالین مدافع حقوق کارگران 

خواھان ھم چنین در دوران اپیدمی . خواھان لغو ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق بنیادی ھستیم
زندانی شده بھ خاطر فعالیت ھای آزادی بدون قید و شرط  و فوری ھمھ سندیکالیست ھا و فعالین مدافع حقوق کارگران 

م ایران می خواھیم کھ بھ پیمان ھای بین المللی کھ دولت ایران امضا کرده، از جملھ حق ایجاد تشکل ھای مستقل، حق 

  

سولیدر، او ان اس آ،. اف اس اوسازمان ھای سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، 
اسماعیل عبدی،  ی کھ بھ ما رسیده،بر طبق اطالعات .جلب می کند عبدی

سال و نیم حبس محکوم شد شانزدهبھ  در مجموع )تھران(مدیره کانون صنفی معلمان ایران 

در واقع فعالیت ھای نامبرده کامال در چارچوب  .قابل توجیھ است ما بر این باوریم کھ این محکومیت غیر انسانی و غیر
ھایی است کھ ھمھ کشورھای عضو سازمان جھانی کار متعھد بھ مراعات آن ھا ھستند

 حق ایجاد سندیکای مستقل از قدرت حاکم،
 رعایت آزادی بیان و احترام بھ کرامت انسانی،

رایگان و ھمگانی مبارزه می کردعبدی عمدتا برای آموزش اسماعیل 

زندان،  با توجھ بھ شرایطبا توجھ بھ اتھاماتی کھ بھ او زده می شود، ھم چنین با 
  .اعتراض بھ شرایط زندان و برای آزاد شدن، متوسل بھ اعتصاب غذا شده است

  

زادی بدون قید و شرط  و فوریآخواھان در نتیجھ . با تمام قوا از خواست ھای او حمایت می کنیم
 محکومیت ھا او ھستیم؛

فعالین مدافع حقوق کارگران ، سندیکالیست ھامعلمان، اعمال سرکوبگرایانھ و اذیت و آزارھای علیھ 
   ؛محکوم می کنیمدر ایران را 

خواھان لغو ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق بنیادی ھستیم
آزادی بدون قید و شرط  و فوری ھمھ سندیکالیست ھا و فعالین مدافع حقوق کارگران 

   ؛ھستیم
م 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

  .سالم ھای محترمانھ ما را بپذیرید

 )س اف ِد تِ (کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیِک کار 
  )س ِژ تِ 

  )فرھنگیان –اِف اِس او 
  )سولیدر(اتحادیھ سندیکائی برای ھمبستگی 

  )اونسا(اتحادیھ ملی سندیکاھای امستقل 

  آقای حسن روحانی، رئیس جمھور

  ، رئیس قوه قضائیھ

  آموزش و پرورشوزیر 

 هللا سید علی خامنھ ای آیت

  رھبر جمھوری اسالمی ایران
  دفتر رھبری

  تھران، ایران
  

   ٢٠٢١ مھ ١٨پاریس 
  

  ،آقای رھبر

سازمان ھای سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، 
عبدیاسماعیل  شدار دھندهھ

مدیره کانون صنفی معلمان ایران 

ما بر این باوریم کھ این محکومیت غیر انسانی و غیر
ھایی است کھ ھمھ کشورھای عضو سازمان جھانی کار متعھد بھ مراعات آن ھا ھستندمعیار

حق ایجاد سندیکای مستقل از قدرت حاکم، -
رعایت آزادی بیان و احترام بھ کرامت انسانی، -

اسماعیل در این چارچوب است کھ 

با توجھ بھ اتھاماتی کھ بھ او زده می شود، ھم چنین با 
اعتراض بھ شرایط زندان و برای آزاد شدن، متوسل بھ اعتصاب غذا شده است

  :ما سازمان ھای سندیکایی

با تمام قوا از خواست ھای او حمایت می کنیم -
محکومیت ھا او ھستیم؛

اعمال سرکوبگرایانھ و اذیت و آزارھای علیھ  -
در ایران را ھنرمندان 

خواھان لغو ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق بنیادی ھستیم -
آزادی بدون قید و شرط  و فوری ھمھ سندیکالیست ھا و فعالین مدافع حقوق کارگران 

ھستیمسندیکایی اشان 
م ایران می خواھیم کھ بھ پیمان ھای بین المللی کھ دولت ایران امضا کرده، از جملھ حق ایجاد تشکل ھای مستقل، حق از رژی -

برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادھای جمعی، احترام بگذارد

سالم ھای محترمانھ ما را بپذیرید

  

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیِک کار 
س ِژ تِ (اسیون عمومی کار کنفدر

اِف اِس او (فدراسیون سندیکائی متحد 
اتحادیھ سندیکائی برای ھمبستگی 

اتحادیھ ملی سندیکاھای امستقل 
  

 :رونوشت بھ 

آقای حسن روحانی، رئیس جمھور

، رئیس قوه قضائیھابراھیم رئیسیآقای 

وزیر ، محسن حاج میرزاییآقای 

 سفیر ایران در پاریس


