
 

 
 

 

 یت هللا سیدعیل خامنه ای، رهبر جمهوری اسالیم ایرانآ

 تهران

 ۲۰۲۲مه  ۲۳پاریس، 

 معظمآقای رهبر 

 دیگر در مورد دستگبری های جدید در ایران به شما یم نویسیم. بار

 نیاتهامات وایه زندا بهاخبراً دستگبر و  ،نفر از جمله شماری از معلمان ها بنابر اطالعات رسیده، ده

یم توان از انیشا اسدالیه، ریحانه انصاری نژاد، کیوان مهتدی، و معلمان نان آاند.  از میان  شده

، محمد  حبیبر، ، اسکندر لطفیهیمیسول بداقی، جعفر ابرااول ماه مه، از جمله ر دردستگبرشده 

دی محمدی، مسعود نیکخواه، محمود ملیک ، رضا امانی فر، اصغر حجاب و ها شعبانمحسن عمرانی، 

 صادق زاده نام برد.

رضا شهانر عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوشانی تهران و حومه نبری ییک از دستگبرشدگان است. او 

چنیری سندیکای س  چندین بار از سوی سندیکاهای کلکتیو سندیکانی به فرانسه دعوت شده است، هم

 عوت کرده است.د امسالدر ماه ژوئن  برای شرکت در کنگره این سندیکارا اف د ت او 

یل لپیمان بیری الم ۸( ، همچنیری ماده ICCPRپیمان بیری الملیل درباره حقوق مدنی و سیایس ) ۲۲ماده 

، عضویت در سندیکاها و مالقات مربوط به حقوق اقتصادی، اجتمایع و فرهنیکی  از حق ایجاد سندیکا

کنندگان این دو توافق نامه  با اعضای سندیکاهای کشورهای دیگر حمایت یم کند. ایران ییک از امضا

 است.



به تعهدات خود در این کشور  ( است ویل OIT – ILOایران همچنیری، عضو سازمان جهانی کار  )

چارچوب مقاوله نامه های بیری الملیل این سازمان که این حقوق را به رسمیت شناخته و حمایت یم 

 کند، عمل نیم کند.

سندیکانی دستگبر  های یم که در ارتباط با فعالیتانیانی هستهان آزادی فوری همه زندمرصانه خوا ما 

 شده اند.

 عالیجناب، ادای احبیام ما را بپذیرید.

 

                                                          کنفدراسیون عمومی کار )س ژ ت( 

                              کنفدراسیون متحده سندیکایی )اف. اس. او( 

                                          اتحاد سندیکایی همبستگی )سولیدر( 

                                     اتحاد ملی سندیکاهای مستقل )او ان اس آ( 

 

 : رونوشت به

 رئیس جمهوری اسالیم ایران ،آقای ابراهیم رئییس

 بی اژه ای، رئیس قوه قضائیهآقای غالم حسیری محس

 سفبر جمهوری اسالیم در پاریس

 


