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ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓراﻧﺳوی س اف د ت ،س ژ ت ،ﺳوﻟﯾدر ،او ان اس آ ،ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺿﻌﯾت
ھﺷدار دھﻧده ﺳﻧدﯾﮑﺎﻟﯾﺳت ھﺎ در اﯾران ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺎ داﺋﻣﺎ اﺧﺑﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ای از اﯾران درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت اﯾران در طﯽ ھﻔﺗﮫ ھﺎی اﺧﯾر ﺑﯾوﻗﻔﮫ
ﺳﻧدﯾﮑﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و ﻣﻌﻠﻣﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑرﮔزاری ﺗظﺎھرات ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﮔراﻧﯽ زﻧدﮔﯽ و ﻋدم ﭘرداﺧت
ﺣﻘوق ھﺎ ﻣﻌوﻗﮫ ﻣورد اذﯾت و آزار ﻗرار داده اﻧد.
اﺧﯾرا ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎری ﺳﻧدﯾﮑﺎﻟﯾﺳت و ﻣﻌﻠم دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ،از ﮐﺎر اﺧراج ﺷده و ﺑﮫ زﻧدان اﻓﮑﻧده ﺷده اﻧد .آﺧرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺷﮑر ھﻔت ﺗﭘﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﺑﯾش از دو ھﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در اﻋﺗرض ﺑﮫ ﻋدم درﯾﺎﻓت ﺣﻘوق و ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ
ﻣدﯾران ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ در اﻋﺗﺻﺎب ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد.
در روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ١٨ﻧواﻣﺑر ﮐﻠﯾﮫ  ١٩ﻋﺿو ھﯾﺎت رھﺑری ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺷﮑر ھﻔت ﺗﭘﮫ ،از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾل
ﺑﺧﺷﯽ و ﻣﺣﺳن آرﻣﻧد و ھم ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧم ﺳﭘﯾده ﻗﻠﯾﺎﻧﯽ ،ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﮔزارﺷﮕر اﻋﺗﺻﺎب ،دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﮐﺎرﮔران ﻣﺑﺎرز دﯾﮕری ھم ﻣﺣﮑوم ﺷده و ﺗﻌدادی ھم در زﻧداﻧﯽ ﺷده اﻧد از ﺟﻣﻠﮫ اﺑراھﯾم ﻣددی ،ﺟﻌﻔرﻋظﯾم زاده،
ﻋﻠﯽ ﻧﺟﺎﺗﯽ ،داوود رﺿوی ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮔران اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ .اﯾﻧﺎن ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم "ﺧراﺑﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی"
ﻣﺣﮑوم ﺷده ،از ﮐﺎر اﺧراج و زﻧداﻧﯽ ﺷده اﻧد.
ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﺷورای ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن ،از  ١١ﻧواﻣﺑر ﺗﺎﮐﻧون دﺳﺗﮑم  ١٢ﻣﻌﻠم ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده و
 ٣٠ﻧﻔر دﯾﮕر ﺟﮭت ﺑﺎزﺟوﯾﯽ اﺣﺿﺎر ﺷده اﻧد .ھﺎﺷم ﺧواﺳﺗﺎر ﯾﮏ ﻋﺿو ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﺷﮭد در اول
ﻧواﻣﺑر دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ،ﺳﭘس او را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن رواﻧﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﮐرده و ﺗﺎ  ١١ﻧواﻣﺑر در آن ﻣﮑﺎن ﻧﮕﮭﻣﯾدارﻧد .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر  ٣ﻋﺿو ﺳرﺷﻧﺎس دﯾﮕر ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﻣﻌﻠﻣﯾن در زﻧدان ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد.
ﻣﻌﻠﻣﺎن دﯾﮕری دﺳﺗﮕﯾر و زﻧداﻧﯽ ﺷده اﻧد .ﺗﻌدادی از اﯾن ﻣﻌﻠﻣﺎن زﻧداﻧﯽ ﮐﮫ دوران ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺷﺎن را ﻣﯽ ﮔذراﻧدﻧد
دوﺑﺎره "ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ" ﺷده و ﻣﺟددا ﺑﮫ ﺣﺑس ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﻣﺣﮑوم ﺷده اﻧد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺑﺎرزان
ﻋﺿو ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﺑس ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﻣﺣﮑوم ﺷده اﻧد :از ﺟﻣﻠﮫ :ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻟﻧﮕرودی ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑدی،
ﻋﺑداﻟرﺿﺎ ﻗﻧﺑری ،ﷴ ﺣﺑﯾﺑﯽ ،ﷴ ﻋﻠﯽ زﺣﻣﺗﮑش ،ﷴ رﺿﺎ رﻣﺿﺎﻧﯽ ﻧژاد ،ﭘﯾروز ﻧﺎﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ ﮐروﺷﺎت ،ﻋﻠﯽ ﻓروﺗن،
ﺣﺳﯾن رﻣﺿﺎن ﭘور و اﻣﯾد ﺷﺎه ﷴی .اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن زﻧداﻧﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻟﯾﺳت ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣﺎده  ٢٢ﻣﻌﺎھده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ) ،(ICCPRھم ﭼﻧﯾن ﻣﺎده  ٨ﻣﻌﺎھده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﻘوق اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ) (PIDESCﺿﺎﻣن ﺣﻖ اﯾﺟﺎد ﺳﻧدﯾﮑﺎ و ﻋﺿوﯾت در ﺳﻧدﯾﮑﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ،و دوﻟت اﯾران اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧده ھر دو ﻣﻌﺎھده ﻣذﮐور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﺿو
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر ،ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧود در ﭼﺎرﭼوب ﺗواﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر ،ﺑﮫ وﯾژه
ﺣﻖ ﮐﺎرﮔران اﯾران در اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑﻼت ﻣﺳﺗﻘل را ﻣراﻋﺎت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺎ ،ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﻓراﻧﺳﮫ ،ﻟﻐو ﻣﺣﮑوﻣﯾت ھﺎی ﻏﯾرﻋﺎدﻻﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ آزادی ھﺎ و ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ﺑوده و ﻧﯾز آزادی
ﻓوری و ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻻن درﺑﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﻧدﯾﮑﺎﺋﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣزدﺑﮕﯾران
زﻧداﻧﯽ ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺻوص اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﺧﺷﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻧﺟﺎﺗﯽ و ﺳﭘﯾده ﻗﻠﯾﺎﻧﯽ را ﺧواﺳﺗﺎرﯾم.

ﺑﺎ ﺗﻘدﯾم اﺣﺗراﻣﺎت
ﮐﻧﻔدراﺳﯾون دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻓراﻧﺳوی ﮐﺎر )س اف د ت(
ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎر )س ژ ت(
اﺗﺣﺎد ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ )ﺳوﻟﯾدر(
اﺗﺣﺎد ﻣﻠﯽ ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﻣﺳﺗﻘل )او ان اس آ(
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