
 
 

  

 تشدید سرکوب در ایران

 محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به حبس محکوم شدند

رژیم اسالمی با مواجهه با رشد جنبش اعتراضی کارگران در ایران، بر شدت سرکوب فعاالن کارگری و مدافعان آن ها افزوده 
فشارها بر شهروندان حامی آن ها، مبین گام افزایش دستگیری فعاالن کارگری به بهانه های واهی و نیز افزایش انواع . است

 .جدیدی در سرکوب جنبش های اجتماعی رو به رشد است

خانه "علیرغم بسیج گسترده نیروهای سرکوب و سازمان ضد کارگری . نمونه بارزی از این امر است ۰۲۰۲اول ماه مه 
این تجمعات با . ی از شهرها دست به تجمع زدند، کارگران، بیکاران، بازنشستگان برای گرامی داشت این روز در برخ"کارگر

اقدامات سرکوبگرانه مربوط به تجمعات اول ماه مه، روزهای . حمله پلیس مواجه شدند که به دستگیری چندین نفر منجر شد
 .بعد نیز ادامه داشت

ه شدت بیمار، به خاطر مه، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری سرشناس و هر دو ب ۲۱متعاقبا در تاریخ 
آن ها با سر . برگزاری جشن اول ماه مه در شهر خود، و پخش تصاویر آن در شبکه های اجتماعی به دادگاه احضار می شوند

 .ها تعیین شده بود، بالفاصله زندانی می شوند نأباز زدن از پرداخت وثیقه مالی ای که برای 

این . سه ماه برای محمود صالحی و شش ماه برای عثمان اسماعیلی: صادر می شودمه برای آن ها احکام زندان  ۰۲در تاریخ 
 .احکام قابل تبدیل شدن به جزای نقدی اند

فشار حقوقی بر خانم فرزانه زیالبی، وکیل مدافع . عالوه بر این مدافعان کارگران مبارز نیز در تیررس سرکوب قرار دارند
فشار وارده بر وکیل کارگران این مجتمع کشت و صنعت، بخشی از موج . ارز آن استکارگران شرکت نیشکر هفت تپه، نمونه ب

مالکانی که در پی خصوصی . جدید فشارهایی است که از زمان خلع ید از مالکین شرکت مزبور بر کارگران آن وارد شده است
کارگران . ران سخت تر از پیش کردندسازی مجتمع، بر آن چنگ انداختند، شرکت را ورشکسته تر و شرایط کار را برای کارگ

به مدد اعتصابات مداوم و مبارزات طوالنی خود، که از حمایت شهروندان تشنه عدالت و آزادی خواه برخوردار بودند، موفق به 
البی در طی این مبارزه طوالنی، که اعتصاب کنندگان را چندین بار به دادگاه ها کشاند، خانم زی. خلع ید از صاجب مجتمع شدند

وکیل مزبور به اتهام مشارکت در تبلیغ علیه رژیم، تجمع به . وکیل مدافع آن ها به طور خستگی ناپذیری از آن ها دفاع کرد
این تصمیم . مه از حرفه وکالت محروم می شود ۲۱قصد اقدام علیه امنیت ملی، و توهین به رهبر، به دستور مقامات قضایی از 

وکیل  ۱۱۳ه شدت مورد اعتراض کارگران هفت تپه، سایر وکالی مدافع پرونده هفت تپه، و خودسرانه علیه خانم زیالبی ب
دادگستری قرار می گیرد و این وکال در بیانیه با اعترض به این که حکم فوق استقالل نهاد وکالت را خدشه دار کرده، خواستار 

 .لغو فوری آن می شوند 

 :ما سندیکاها

رط و فوری محمود صالحی و عثمان اسماعیلی و هم چنین لغو همه محکومیت های آن ها خواهان آزادی بدون قید و ش -
 هستیم؛

اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارها علیه خانم فرزانه زیالبی، وکیل مدافع کارگران و کارکنان نیشکر هفت تپه را محکوم  -
 می کنیم و خواهان لغو فوری ممنوعیت شغلی وی هستیم؛

هم چنین خواهان آزادی بدون قید و . و همه محکومیت های غیرعادالنه و خالف آزادی های و حقوق بنیادی هستیمخواهان لغ -
 شرط و فوری همه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم؛

للی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین الم -
 .برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد
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Aggravation de la répression en Iran 

Mahmoud Salehi et Osman Esmaïli condamnés à l'emprisonnement 

 

Face à la croissance du mouvement revendicatif des travailleurs·euses en Iran, le régime 
islamique fait monter d'un cran la répression des militant·e·s ouvrier·e·s et de leurs 
défenseurs·euses.  

L'augmentation des arrestations d'activistes ouvrier.es sous des prétextes fallacieux, ainsi 
que l'extension des pressions de toute sorte sur les citoyen.nes les soutenant, marquent un 
nouveau pas dans la répression du mouvement social rampant. 

Le 1er mai 2021 en est une démonstration. Malgré une forte mobilisation des forces de 
répression et des organisations parallèles comme « la Maison du travailleur », des 
travailleurs·euses, chômeurs·euses, retraité·es ont tenté de se rassembler pour célébrer 
cette journée dans certaines villes, où ils ont essuyé des charges policières qui se sont 
soldées par plusieurs interpellations. Aussi les mesures répressives concernant le 1er mai ont 
continué d'être prises au-delà de cette date. 

Ainsi, le 15 mai, Mahmoud Salehi et Osman Esmaiili, activistes ouvriers célèbres, tous les 
deux sérieusement malades, ont été convoqués par la Justice pour avoir célébré le 1er mai 
dans leur ville et pour en avoir diffusé des images sur les réseaux sociaux. Refusant de 
payer la caution qui leur était demandé, ils ont été incarcérés aussitôt. Les condamnations à 
la prison ferme sont tombées le 27 mai : trois mois pour Salehi et six mois pour Esmaili, la 
peine pouvant être converties en amende ! 

Les personnes défendant les travailleurs·euses en lutte se trouvent également dans la ligne 
de mire de la répression. La pression judiciaire sur l'avocate des salarié.es de la sucrerie 
Haft-tappeh, Madame Farzane Zilabi, en est un exemple flagrant. La mise en accusation de 
l'avocate des salarié.es de ce complexe agro-industriel, s'inscrit dans une nouvelle vague de 
pression qui s'abat sur ces travailleurs·euses depuis l'expropriation de ses propriétaires. Ces 
propriétaires s'étant accaparés le bien au cours de la privatisation du complexe en difficulté, 
ont davantage ruiné l'usine et y ont empiré les conditions de travail; et c'est grâce aux grèves 
persistantes et aux luttes de longue durée de ses travailleurs·euses, soutenus par des 
citoyen.nes, que cette expropriation a pu se réaliser. Lors de cette longue lutte qui a amené 
les grévistes à plusieurs reprises devant les tribunaux, l'avocate Madame Zilabi les a 
défendus infatigablement. Accusée de complicité de propagande contre le régime, 
d'association en vue d'agir contre la sécurité nationale, d'outrage au Guide, elle est interdite 
d'exercice depuis le 13 mai sur l'ordre des autorités judiciaires. Cette décision arbitraire 
envers Madame Zilabi est vivement contestée par les salarié·es de Haft-tappeh, par les 
autres avocats chargés du dossier de Haft-Tappeh, et par 336 avocat·es à la Cour qui 
exigent dans un communiqué, l'annulation immédiate de cet ordre qui constitue une grave 
atteinte à l'indépendance du barreau. 

 
Nos organisations : 

- demandent la libération immédiate et sans condition de Mahmoud Salehi et Osman 
Esmaïli, ainsi que l'annulation des condamnations qui leur ont été infligées ;  

- condamnent la répression et le harcèlement subis par l'avocate des salarié.es de la 
sucrerie Haft-tappeh, Madame Farzane Zilabi, et  demandent, l'annulation immédiate de son 
interdiction d'exercer; 

- demandent l’annulation de toutes les condamnations injustes et contraires aux libertés et 
droits fondamentaux ; ainsi que la libération immédiate et sans condition, de l’ensemble des 
militant·e·s emprisonné·e·s en raison de leurs activités syndicales ; 



- demandent au régime iranien de respecter les Conventions internationales qu'il a ratifiées, 
dont celles sur la liberté d'association, de manifestation, de grève et de négociation 
collective. 

 

Confédération française démocratique du travail (CFDT)         
Confédération générale du travail (CGT)  
Fédération syndicale unitaire (FSU)        
Union syndicale Solidaires        
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)  

 
Paris, le 4 juin 2021 

 

 


