
  

  
  

  

  ایران اسالمی جمھوری رھبر ای، خامنھ سیدعلی هللا یتآ

  تھران

  ٢٠٢٢ مھ ٢٣ پاریس،
  

 

  معظم رھبر آقای

  .نویسیم می شما بھ ایران در جدید ھای دستگیری مورد در دیگر بار

 میان از.  اند شده نیزندا واھی اتھامات بھ و دستگیر اخیراً  ،معلمان از شماری جملھ از نفر ھا ده رسیده، اطالعات بنابر

 سولر جملھ از مھ، ماه اول در دستگیرشده معلمان و مھتدی، کیوان نژاد، انصاری ریحانھ اسدالھی، انیشا از توان می نانآ

 رضا ، ملکی محمود نیکخواه، مسعود دمحمی، شعبان عمرانی، محسن حبیبی،  دمحم ،لطفی اسکندر ،ھیمیابرا جعفر بداقی،

  .برد نام زاده صادق دیھا و حجاب اصغر فر، امانی

 از بار چندین او. است دستگیرشدگان از یکی نیز حومھ و تھران اتوبوسرانی واحد شرکت سندیکای عضو شھابی رضا

 در شرکت برایرا  او ت د اف س سندیکای چنین ھم است، شده دعوت فرانسھ بھ سندیکایی کلکتیو سندیکاھای سوی

  .است کرده عوتد امسال ژوئن ماه در سندیکا این کنگره

 حقوق بھ مربوط لیلالم بین پیمان ٨ ماده ھمچنین ،) ICCPR( سیاسی و مدنی حقوق درباره المللی بین پیمان ٢٢ ماده

 کشورھای سندیکاھای اعضای با مالقات و سندیکاھا در عضویت ،سندیکا ایجاد حق از  فرھنگی و اجتماعی اقتصادی،

  .است نامھ توافق دو این کنندگان امضا از یکی ایران. کند می حمایت دیگر

 نامھ مقاولھ چارچوب در خود تعھدات بھاین کشور   ولی است) OIT – ILO(  کار جھانی سازمان عضو ھمچنین، ایران

  .کند نمی عمل کند، می حمایت و شناختھ رسمیت بھ را حقوق این کھ سازمان این المللی بین ھای

  .اند شده دستگیر سندیکایی ھای فعالیت با ارتباط در کھ یمھست انیانیزند ھمھ فوری آزادی ھانخوا مصرانھ  ما

  .بپذیرید را ما احترام ادای عالیجناب،

  

                                                              )س ژ ت(کنفدراسیون عمومی کار   

                                  )او. اس. اف(کنفدراسیون متحده سندیکایی   

                                              )سولیدر(اتحاد سندیکایی ھمبستگی   

                                        )او ان اس آ(اتحاد ملی سندیکاھای مستقل   

  

  : بھ رونوشت

  ایران اسالمی جمھوری رئیس ،رئیسی ابراھیم آقای

  قضائیھ قوه رئیس ای، اژه نیمحس حسین غالم آقای

  پاریس در اسالمی جمھوری سفیر

  


