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ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺪام ﺑﺮای  ١٧راﻧﻨﺪه
اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺎی آزادی ﻓﻮری و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط
آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮای آزادی ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ« ،ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻫـﺎی ﮐـﺎرﮔﺮی )آی ﺗـﯽ ﯾـﻮ ﺳـﯽ( ،ﻓﺪراﺳـﯿﻮن ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت )آی ﺗﯽ اف( ،آﻣﻮزش ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )ای وان( ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﺬا ،ﮐﺸﺎورزی ،ﻫﺘﻞ ،رﺳﺘﻮران ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و
دﺧﺎﻧﯿﺎت و اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺤﺪ )آی ﯾﻮ اف( و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از
ﮐﺎرﮔﺮان را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺤﻦ

ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺪام  ١٧راﻧﻨﺪه اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن در اﯾﺮان
ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
“ﻃﺮح ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام آﻧﻬﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺼﺎب ﺷﻨﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ و
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺤﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی دارد و ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﺑﻬﯿﭻ وﺟﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻓﺎع
از ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ای و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﻗﻮﯾﺎ
از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﯿﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﻓﻮرا
و ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻟﻐﻮ ﺷﻮد و ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد”.
ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد از ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻮرا ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺪام ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان
را ﭘـﺲ ﺑﮕﯿـﺮد و ﺑـﺎ رﻫـﺒﺮان راﻧﻨـﺪه ﮐـﺎﻣﯿﻮن ﺑـﺮای ﻋﻤﻠـﯽ ﮐـﺮدن
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎن وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮد .ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ “اﺳﺘﯿﻮن ﮐﺎﺗﻦ” دﺑﯿﺮﮐﻞ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﺪا
اﻇﻬﺎرات ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺮﻣﯽ را ﻣﺤﮑﻮم و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﺎر؛ “آی ال او”؛ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،داﻧﻤﺎرک ،ﮐﺎﻧﺎدا و ﻫﻠﻨﺪ
ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﺧــﻮد را از ﻣﺒــﺎرزات و ﺧﻮاﺳــﺘﻬﺎی راﻧﻨــﺪﮔﺎن ﮐــﺎﻣﯿﻮن و
ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران در اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ای از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از ﺳﻮی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻧﻌﮑﺎس وﺳﯿﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﯿﻮن در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ،راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﯿﻮن اﻣﺮوز در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﻮﯾﺘﺮی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﺑﺮدن ﮐﺎرزار ﺧﻮد ﺑﺮای آزادی ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺷﺎن
ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﺎن و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪ
ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ٢٥٦راﻧﻨﺪه اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن در ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در ﺷﯿﺮاز ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺘﺶ
در اﻋﺘﺼﺎب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺴﺨﺮه ای ﭼﻮن اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺖ،
ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻟﺒﺴﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮای آزادی ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ )ﻓﺮی دم ﻧﺎو( از ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی

و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑـﺮای آزادی راﻧﻨـﺪﮔﺎن اﻋﺘﺼـﺎﺑﯽ ﺑـﺎزداﺷﺘﯽ در اﯾـﺮان ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧـﺪ و
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ﻫﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای:
ﺑﻪ :آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
ﻣﺎ از ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻢ .ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت )آی ﺗﯽ اف( ،آﻣﻮزش ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ )ای وان( ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﺬا،
ﮐﺸﺎورزی ،ﻫﺘﻞ ،رﺳﺘﻮران ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و دﺧﺎﻧﯿﺎت و اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺤﺪ
)آی ﯾﻮ اف( و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
از  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﺗﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ از ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺪام ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﯿﻮن
اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ،از ﻣﺎه ﻣﻪ اﻣﺴﺎل راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﯿﻮن از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺷﻮد و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ از ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران در در دﻓﺎع از ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام زدﻧﺪ .ﻃﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ١٥٠
ﻧﻔﺮ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢٥٠ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در  ٨اﮐﺘﺒﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری دوﻟﺘﯽ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﺰارش
داد ﮐﻪ در دادﮔﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮای  ١٧ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام آﻧﻬﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺼﺎب ﺷﻨﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ و
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺤﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی دارد و ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻬﯿﭻ وﺟﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺎﻃﺮ
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ای و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ
ﻗﻮﯾﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﯿﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه
ﻓﻮرا و ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻟﻐﻮ ﺷﻮد و ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد .
ـﺎرﺑﺮد
ـﻪ ﮐـ
ـﻞ و ﮐﻤﯿﺘـ
ـﻪ آزادی ﺗﺸﮑـ
ـﻪ ﮐﻤﯿﺘـ
ـﻢ ﮐـ
ـﺎدآوری ﻣﯿﮑﻨﯿـ
ـﺎ ﯾـ
ﻣـ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﮑﺮرا ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ای و ﻣﻌﺎﻫﺪات “آی ال او” در
اﯾﺮان را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ و از ﻧﺰدﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان را
دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺎ آی ال او در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻧﺘﻈﺎر
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻓﻮرا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺪام را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ
رﻫﺒﺮان راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎن وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮرا از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﺷﺎرون ﺑﺎرو دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ای ﺗﯽ ﯾﻮ ﺳﯽ
ﺳﻮ ﻻﻧﮕﻠﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ای ﯾﻮ اف
اﺳﻔﺘﻦ ﮐﺎﺗﻮن دﺑﯿﺮ ﮐﺎل ای ﺗﯽ اف
داوﯾﺪ ادواردس دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ای وان
واﻟﺖ ﺳﺎﻧﭽﺰ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﯾﻨﺪاﺳﺘﺮﯾﺎل آل

