
 

 سید علی خامنھ ایهللا  آیت
  رھبر جمھوری اسالمی ایران

  دفتر رھبری
  خیابان کشور دوست

  تھران، ایران 
  

  ٢٠١٨سپتامبر  ١۴پاریس 
  
  
 

 آقای رھبر 
  

آ،  توجھ شما را نسبت بھ وضعیت .اس.ان.او، سولیدر، او.اس.ت، اف.ژ.ت، س.د.سازمان ھای سندیکائی فرانسوی س اف
  .جلب می کند ست ایرانییلاسندیکو  معلم، دمحم حبیبی

  
سال  ٢ ضربھ شالق و ٧۴ بھ مضافا آن کھ دادگاه او را .بھ ده سال و نیم حبس محکوم شددمحم حبیبی  ٢٠١٨ اوت ۴در تاریخ 
    .کرد محکومھر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی   ممنوعیت

  
 ریخاطر پیگھ ارزان سندیکایی مستقلی است کھ بیکی از بسیار مب ،عضو ھیات مدیره کانون صنفی معلمان تھران ،دمحم حبیبی

تظاھرات  یک مھ در حالی کھ در هاو در ما .تحت پیگرد و آزار قرار گرفتھ اندرژیم توسط  فعالیت ھای قانونی بودن شان در
انواده بھ گفتھ اعضای خ .در شرایط بسیار دشواری بسر می برددر زندان شود و از آن تاریخ  یآرام شرکت داشت، دستگیر م

خدمات درمانی و از ارائھ  کماکانمقامات زندان . شدت بد رفتاری کرده اندبھ در زندان با او  او درزندان،با اش پس از مالقت 
سریع  یم تر شدنخطر وخ ،بدون معالجات الزم .دریغ می ورزند ،نیاز داردبدان ھا  بھ شدتکھ او  ،یرمعالجات اضطرا

جان دمحم  متی ودر مقام رھبر جمھوری اسالمی ایران مسئول سال کھ شما دآور می شویمیا. بسیار است او یوضعیت سالمت
  .حبیبی ھستید

  
 قبالجمھوری اسالمی ایران نشان داده کھ تعھدات خود در . استدنیای کار در ایران  تر شدنکی از دشوارااخبار رسیده ح

حق کارگران ایران را در ایجاد تشکالت مستقل بھ رسمیت می شناسد،  توافق نامھ ھای بین المللی سازمان جھانی کار، کھ
  .مراعات نمی کند

  
. آزادی فوری او ھستیمما خواستار از این رو . تخطی از حقوق بشر و آزادی ھای اساسی سندیکایی است دمحم حبیبیحبس 

، از جملھ اسماعیل عبدی زندانی ن و مردزآزادی فوری و بی قید و شرط ھمھ فعاالن  ما ،حقوقھمین  نقضدلیل ھ ھمچنین ب
مزدبگیران  قانونیفعالیت ھای سندیکائی و دفاع از حقوق  ھدفی جزکھ  کسانی ،را خواستاریم دربندمعلمان  ،ومحمود بھشتی

 .ندرندا
 
  

 اتبا تقدیم احترام
  

  کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار  
  کنفدراسیون عمومی کار  
  ی فدراسیون متحده سندیکای
  )سولیدر( اتحاد سندیکایی ھمبستگی

  اتحاد ملی سندیکاھای مستقل
  
 

 

  :رونوشت بھ
  جمھورآقای حسن روحانی، رئیس 

  آقای صادق الیجانی، رئیس قوه قضائیھ
  سفیر ایران در پاریس


