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آﻗﺎی رھﺑر،
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓراﻧﺳوی س اف د ت ،س ژ ت ،اف اس او .ﺳوﻟﯾدر ،او ان اس آ ،ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺿﻌﯾت
ھﺷدار دھﻧده ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾراﻧﯽ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﺑﯾﺑﯽ و ﷴ ﺣﺑﯾﺑﯽ ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺎ از دﺳﺗﮕﯾری اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑدی ،ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﺎﻧون ﺻﻧﻔﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾران )ﺗﮭران( ﻣطﻠﻊ ﺷده اﯾم .ﻋﺑدی در  ١٧ﻣﺎرس
از زﻧدان آزاد ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ در  ٢١آورﯾل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻣدﯾد ﻣرﺧﺻﯽ ﺑﮫ دﻓﺗر دادﺳﺗﺎﻧﯽ زﻧدان اوﯾن ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد،
دوﺑﺎره دﺳﺗﮕﯾر و زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ و ﺧطر ﺷﯾوع ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﮐووﯾد ١٩در اﯾران ،و وﺿﻌﯾت
ﻏﯾر ﺑﮭداﺷﺗﯽ زﻧدان ھﺎ و ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ھﺎ در اﯾران ﮐﮫ ﺑر وﺧﺎﻣت اوﺿﺎع اﻓزوده ،زﻧداﻧﯽ ﺷدن ﺣﺑﯾﺑﯽ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺟﺎﻧش
را در ﻣﻌرض ﺧطر ﺟدی ﻗرار ﻣﯽ دھد.
آﻗﺎی اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑدی ،ﮐﮫ ﻗﺻد ﺗﮭﯾﮫ وﯾزای ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺟﮭت ﺷرﮐت در ﮐﻧﮕره ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻣوزش ﺑﯾن اﻟﻣﻠل را داﺷت در ﻣﺎه
ژوﺋن  ٢٠١۵دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﺷود.
ﷴ ﺣﺑﯾﺑﯽ ،ﯾﮏ ﻋﺿو دﯾﮕر ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﮐﺎﻧون ﺻﻧﻔﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺗﮭران در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴اوت  ٢٠١٨ﺑﮫ ده ﺳﺎل و ﻧﯾم ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم
ﺷد .ﻣﺿﺎﻓﺎ آن ﮐﮫ دادﮔﺎه او را ﺑﮫ  ٧۴ﺿرﺑﮫ ﺷﻼق و  ٢ﺳﺎل ﻣﻣﻧوﻋﯾت ھر ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣﮑوم ﮐرد .او
در ﻣﺎه ﻣﮫ در ﯾﮏ ﺗظﺎھرات آرام دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﺑود .اﺧﯾرا ﺧﺎﻧواده اش ﻧﺎﻣﮫ اﺧراﺟش از ورزارت آﻣوزش و ﭘرورش را
درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد.
در آﺳﺗﺎﻧﮫ اول ﻣﺎه ﻣﮫ ،روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔر ،اﯾن ﺧﺑرھﺎ درﯾﺎﻓﺗﯽ از اﯾران ﺑﺳﯾﺎر ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓراﻧﺳﮫ:
اﻋﻣﺎل ﺳرﮐوﺑﮕراﯾﺎﻧﮫ و اذﯾت و آزارھﺎی ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﺳﻧدﯾﮑﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران و ﺣﻘوق ﺑﺷر ،و
ھﻧرﻣﻧدان در اﯾران را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؛
ﺧواھﺎن ﻟﻐو ھﻣﮫ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ھﺎی ﻏﯾرﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﺧﻼف آزادی ھﺎی و ﺣﻘوق ﺑﻧﯾﺎدی ھﺳﺗﯾم .ھم ﭼﻧﯾن در دوران اﭘﯾدﻣﯽ وﯾروس
ﮐووﯾد ١٩ﺧواھﺎن آزادی ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط و ﻓوری ھﻣﮫ ﺳﻧدﯾﮑﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران زﻧداﻧﯽ ﺷده ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ 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.
ﺳﻼم ھﺎی ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎ را ﺑﭘذﯾرﯾد.
ت(
ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﻓراﻧﺳوی
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐﺎر )س اف ِد ِ
ِ
ت(
ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎر )س ِژ ِ
ﻓدراﺳﯾون ﺳﻧدﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺗﺣد )اِف اِس او – ﻓرھﻧﮕﯾﺎن(
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺳﻧدﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑرای ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ )ﺳوﻟﯾدر(
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﻠﯽ ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی اﻣﺳﺗﻘل )اوﻧﺳﺎ(
روﻧوﺷت ﺑﮫ:
آﻗﺎی ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
آﻗﺎی اﺑراھﯾم رﺋﯾﺳﯽ ،رﺋﯾس ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ
آﻗﺎی ﻣﺣﺳن ﺣﺎج ﻣﯾرزاﯾﯽ ،وزﯾر آﻣوزش و ﭘرورش
ﺳﻔﯾر اﯾران در ﭘﺎرﯾس

