
 
 

 

 

 

 

 
 سيد علی خامنه ای�  آيت

  رھبر جمھوری اس�می ايران
  دفتر رھبری
  تھران، ايران

  
  ٢٠١۶ سپتامر ٢٩پاريس 

 
  
 

ی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سوليدر، او ان اس آ،  توجه شما را نسبت به وضعيت يسازمان ھای سنديکا
 .جلب می کند ايران  کارگران دراسفناک

 

 از جمله ابراھيم مددی، .ن جنبش کارگری به زندان ھای طويل المدت محکوم شده اند و فعا1 ھا سنديکاليست ازاخيراً تعدادی
داود رضوی .  اتوبوس  رانی تھران و حومهھيئت مديره سنديکای شرکت واحد، رضا شھابی، ھر سه از اعضای داود رضوی

يت شش ساله اش، م، پس از پايان محکورضا شھابی. ه اندم شدزندان محکوو سه ماه  سال پنجابراھيم مددی به  و  سالپنجبه 
  ".فعاليت عليه امنيت ملی" ھمگی به اتھام . دوشمی  به يک سال زندان محکوم بار ديگر

  
محکوم به ( علی امير قلی : محکوم شده اند، مرتبا طو1نی تر می شود٢٠١۶ فعا1ن سنديکائی که از آغاز سال  اسامیفھرست

، ) سال۶(، جعفر عظيم زاده ) سال۶(، گلرخ ابراھيمی ) سال٩(، محمود صالحی ) سال١٩(، آرش صادقی ) سال زندان٢١
  ) . سال١(، عثمان اسماعيلی )١(، نويد کامران )يک سال(بھمن موسوند 

  
 حق  که، که تعھدات خود در چارچوب توافق نامه ھای بين المللی سازمان جھانی کارداده نشان جمھوری اسRمی ايران

  .کندنمی مراعات   راکارگران ايران را در ايجاد تشکRت مستقل به رسميت می شناسد،
  

مغاير با آزادی ھا و حقوق اساسی که ی فرانسه، امضاء کنندگان اين اطRعيه لغو محکوميت ھای غيرعاد1نه ھاما، سنديکا
که به خاطر فعاليت ھای سنديکائی و دفاع از حقوق به حق دربند بوده و نيز آزادی فوری و بی قيد و شرط ھمه فعا1ن 

 .مزدبگيران زندانی شده اند، را خواستاريم
  

CFDT : preau@cfdt.fr  

CGT : n.ferouse@cgt.fr  

FSU : michelle.olivier@snuipp.fr  

Solidaires : contact@solidaires.org  

UNSA : emilie.trigo@unsa.org  
 
 
 
 
 

:رونوشت به  
جمھوررئيس آقای حسن روحانی،   

 آقای صادق 1يجانی، رئيس قوه قضائيه
 سفير ايران در پاريس
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  :ترجمه و پخش از 

  فرانسه –ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران 
   پاريس– ايران بين المللی درحمايت از کارگران دراتحاد 


