
روز بسیج فراملی در حمایت از مردم ایران

در ایران با چند برابر شدن احکام اعدام سرکوب یک گام دیگر به جلو برداشته است.

از زمان مرگ ژینا مهسا امینی، امواج خشم دانشجویان، زنان )که اینک بدون حجاب در مال عام ظاهر می ش  وند(، مزدبگ  یران
و... که از حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم برخوردارند، کل کشور را فراگرفته است.

سرکوب تظاهرکنندگان توأم با خون ریزی است. در ایران خواست تشکیل اتحادیه های کارگری، تظاهرات، اعتصاب و یا ابراز
عقاید و باورهای ای که موجب نارضایتی حکومت باشد، جرم و جنایت تلقی می شوند و حکومت آن ها را با ِاعم  ال هم  ه جانب  ه
ضرب و شتم، شکنجه، حبس های بسیار سنگین و اعدام های خودسرانه، مجازات می کند. این روش های سرکوبگرانه غیرقاب  ل

قبول اند.

هدف حکومت از تشدید سرکوب ایجاد جو رعب و وحشت به منظور ترساندن همه زنان و مردانی است که ب  رای خواس  ته ه  ای
عادالنه مبارزه می کنند.  اما سرکوب ها عزم راسخ مردم ایران را تضعیف نمی کند، آنان تا سقوط رژیم به مبارزات خود ادام  ه

می دهند  و در عین حال مخالفت خود از بازگشت احتمالی سلطنت را هم ابراز می دارند.

در کشورهای مختلف )از جمله بریتانی ا، دانم ارک، ن روژ، س وئد، کان ادا...(،  جنبش ه ای حم ایتی ش کل گرفت ه ان د. کلکتیوه ا و
اتحادیه های کارگری به طور منظم کارزارها و اقدامات حمایتی از جمله تظاهرات را سازماندهی می کنند.

در مواجهه با تشدید سرکوب، اتحادیه های کارگری، کلکتیوها و و دیگر جنبش ها در کشورهای مذکور تصمیم گرفته اند به منظور
 فوریه فراخوان دهند.۸یک کارزار فراملی، مشترکًا برای روز چهارشنبه 

بدین  منظور در فرانسه هم کلکتیو سندیکایی ایران همه را برای به ی  ک تجم  ع اعتراض  ی در براب  ر  س  فارت  ای  ران در پ  اریس
فرامی خواند:

Place du Trocadéro, Paris 16ème (métro Trocadéro)

mercredi 8 février à 18h

در حمایت از مبارزات زنان و مردان ایرانی، کلکتیو سندیکایی هم چ  نین قص  د دارد در این روز س فارت ای  ران را ب  ه وی ژه در
مورد سرنوشت سندیکالیست های زندانی مورد خطاب قرار دهد.

کلکتیو سندیکایی فرانسوی پا به پای زنان و مردان ایرانی تالش می کند تا آرمان های بر حق آنان ب رای آزادی و دموکراس ی ب  ه
واقعیت تبدیل شود.

۲۰۲۳ فوریه ۶پاریس، 

(س اف ِد ِت)کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیِک کار 

(س ِژ ِت)کنفدراسیون عمومی کار 

( فرهنگیان–ِاف ِاس او )فدراسیون سندیکائی متحد 

(سولیدر)اتحادیه سندیکائی برای همبستگی 

(اونسا)اتحادیه ملی سندیکاهای امستقل 


