
 

 توجھ شما را نسبت بھ وضعیت سولیدر، او ان اس آ،

مارس  ١٧عبدی در . مطلع شده ایم) تھران
ھ می کند، آوریل زمانی کھ برای تمدید مرخصی بھ دفتر دادستانی زندان اوین مراجع

 وضعیت ودر ایران،  ١٩شیوع کرونا ویروس کووید
جانش در چنین شرایطی زندانی شدن حبیبی 

را داشت در ماه کنگره جھانی آموزش بین الملل 

بھ ده سال و نیم حبس محکوم  ٢٠١٨اوت 
او . سال ممنوعیت ھر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم کرد

اجش از ورزارت آموزش و پرورش را 

 . بسیار نگران کننده ھستند

و  ،و حقوق بشرفعالین مدافع حقوق کارگران 

در دوران اپیدمی ویروس ھم چنین . ی ھستیم
بھ  شده زندانیافع حقوق کارگران خواھان آزادی بدون قید و شرط  و فوری ھمھ سندیکالیست ھا و فعالین مد

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

  

سولیدر، او ان اس آ،. اف اس اوسازمان ھای سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، 
  .معلمان ایرانی اسماعیل حبیبی و دمحم حبیبی جلب می کند

تھران(عضو ھیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران دستگیری اسماعیل عبدی، 
آوریل زمانی کھ برای تمدید مرخصی بھ دفتر دادستانی زندان اوین مراجع ٢١از زندان آزاد می شود، اما در 

شیوع کرونا ویروس کووید با توجھ بھ شرایط کنونی و خطر. دوباره دستگیر و زندانی می شود
زندانی شدن حبیبی بر وخامت اوضاع افزوده، کھ غیر بھداشتی زندان ھا و بازداشتگاه ھا در ایران 

  . قرار می دھد

کنگره جھانی آموزش بین الملل شرکت در  جھتآقای اسماعیل عبدی، کھ قصد تھیھ ویزای سفر بھ کانادا 
 . دستگیر می شود

اوت  ۴ھیات مدیره کانون صنفی معلمان تھران در تاریخ یک عضو دیگر 
سال ممنوعیت ھر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم کرد ٢ضربھ شالق و  ٧۴مضافا آن کھ دادگاه او را بھ 

اجش از ورزارت آموزش و پرورش را اخیرا خانواده اش نامھ اخر. ه بودرام دستگیر شدآدر ماه مھ در یک تظاھرات 

بسیار نگران کننده ھستندی از ایران دریافت این خبرھا  ،جھانی کارگر 

  :فرانسھ

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

ی ھستیمبنیادخواھان لغو ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق 
خواھان آزادی بدون قید و شرط  و فوری ھمھ سندیکالیست ھا و فعالین مد

   ؛ھستیمخاطر فعالیت ھای سندیکایی اشان 

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

  .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 

  رئیس جمھور

  ، رئیس قوه قضائیھ

  وزیر آموزش و پرورش

 هللا سید علی خامنھ ای آیت

  رھبر جمھوری اسالمی ایران
  دفتر رھبری
  تھران، ایران

  
   ٢٠٢٠ آوریل ٢٨پاریس 

  

  ،آقای رھبر

سازمان ھای سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، 
معلمان ایرانی اسماعیل حبیبی و دمحم حبیبی جلب می کند شدار دھندهھ

دستگیری اسماعیل عبدی، از ما 
از زندان آزاد می شود، اما در 

دوباره دستگیر و زندانی می شود
غیر بھداشتی زندان ھا و بازداشتگاه ھا در ایران 

قرار می دھدجدی را در معرض خطر 

آقای اسماعیل عبدی، کھ قصد تھیھ ویزای سفر بھ کانادا 
دستگیر می شود ٢٠١۵ژوئن 

یک عضو دیگر  ،حبیبیدمحم 
مضافا آن کھ دادگاه او را بھ . شد

در ماه مھ در یک تظاھرات 
  .دریافت کرده اند

 روز ،در آستانھ اول ماه مھ

فرانسھ ما سازمان ھای سندیکایی

اعمال سرکوبگرایانھ و اذیت و آزارھای علیھ 
در ایران را محکوم می کنیم ھنرمندان

خواھان لغو ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق 
خواھان آزادی بدون قید و شرط  و فوری ھمھ سندیکالیست ھا و فعالین مد ١٩کووید

خاطر فعالیت ھای سندیکایی اشان 

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

  

محترمانھ ما را بپذیریدسالم ھای 

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیِک کار  
س ِژ تِ (کنفدراسیون عمومی کار 

اِف اِس او (فدراسیون سندیکائی متحد 
اتحادیھ سندیکائی برای ھمبستگی 

اتحادیھ ملی سندیکاھای امستقل 
  

 :رونوشت بھ 

رئیس جمھورآقای حسن روحانی، 

، رئیس قوه قضائیھابراھیم رئیسیآقای 

وزیر آموزش و پرورش، محسن حاج میرزاییآقای 

 سفیر ایران در پاریس


