
 

 فرانسھ بھ کارگران ایران

چندین سال است کھ سازمان ھای سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، 
کھ شما تحت چھ بھ خوبی واقفیم ما . 

سرکوب بسیار شدیدی کھ توسط مقامات ایرانی اعمال می شود و شرایط 

ً مستقل  و کنند نمایندگی راکارگران  واقعا
شما حمایت  ھای ما از خواستھ. استملل 

ک عضو بھ عنوان یایران  دولت کھ، حقوقی 

کنند و خواستار  کسانی کھ از حقوق اساسی خود دفاع می
زندانی تالش می کنیم و  سندکالیست ھای

 .ادامھ خواھیم داد ھر چھ بیشتر موارد سرکوب

حمایت بی دریغ خود را از شما در نبرد سختی کھ برای 
، تجدید بریدمی  بھ پیشحقوق بشر  رعایت

بھ ھمراه جعفر ابراھیمی، دمحم حبیبی و علی اکبر 
ھای  بھ مکانرا ھا  آن. ھمھ اعضای انجمن معلمان ھستند

چندین این روز  در .اعالم نشده در تھران و سایر شھرھای بزرگ حاکم شد
علیھ زادی معلمان زندانی، بیمھ درمانی و 

بھ ویژه سندیکالیست ھا گر بر ھمبستگی خود با قربانیان سرکوب رژیم ایران 
. 

خواھان چنین  ھم .ھستیمخواھان لغو ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق بنیادی 
 زادیآ و نیز ھای سندیکایی اشان ھستیم

از رژیم ایران می خواھیم کھ بھ پیمان ھای بین المللی کھ دولت ایران امضا کرده، از جملھ حق ایجاد 
 ..تشکل ھای مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادھای جمعی، احترام بگذارد

                                                                                  

CFDT :   dszliwka@cfdt.fr  

CGT :  n.ferouse@cgt.fr  

olivier@snuipp.frmichelle.   

 contact@solidaires.org         

rachel.brishoual@unsa.org  

فرانسھ بھ کارگران ایران سندیکاھایپیام 

 ٢٠٢٢ ھم ١بھ مناسبت 

سازمان ھای سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، 
. یمحمایت می کن تانیاز مبارزات شما برای دفاع از حقوق و آزادی ھا

سرکوب بسیار شدیدی کھ توسط مقامات ایرانی اعمال می شود و شرایط  :بھ پیش می بریدشرایطی این مبارزه را 
 .بسیار دشوار کار و زندگی برای مردم ایران

کارگران ھایی کھ  در سازمان عضویتھای کارگری و  حق تشکیل آزادانھ اتحادیھ
ملل ال حقوق بیندر بھ رسمیت شناختھ شده ھای مشروع و کامالً 

، حقوقی دگردن نھ این حقوق بین المللیبھ دولت ایران سرانجام 
 !است ھا عایت آنسازمان جھانی کار ملزم بھ ر

کسانی کھ از حقوق اساسی خود دفاع می علیھھا و فشارھای قضایی حبس ھای ناعادالنھ، 
سندکالیست ھایقید و شرط ھمھ ما برای آزادی بی . کنیم ھستند را محکوم می

ھر چھ بیشتر موارد سرکوب فشایبھ ا ،کمک بھ پایان دادن بھ این شرایط غیرقابل قبول

حمایت بی دریغ خود را از شما در نبرد سختی کھ برای بار دیگر ما بھ مناسبت اول ماه مھ، روز جھانی ھمبستگی، 
رعایتبرای ، زحمتکشدان مر زنان وکرامت برای ، ھ زنان و مردان

بھ ھمراه جعفر ابراھیمی، دمحم حبیبی و علی اکبر  اغید، در آستانھ روز جھانی کارگر، رسول ب
ھمھ اعضای انجمن معلمان ھستندآن ھا . زل خود بازداشت شدنداباغانی با خشونت در من

 .نددکرضبط را ھا  ند و کامپیوتر و تلفن آن

اعالم نشده در تھران و سایر شھرھای بزرگ حاکم شد وضعیت حکومت نظامی
زادی معلمان زندانی، بیمھ درمانی و آ. و ده ھا معلم دستگیر شدندبوده پلیس بسیار خشن 
 .بود ی معلمانخواستھ ھااز جملھ آموزش عمومی 

گر بر ھمبستگی خود با قربانیان سرکوب رژیم ایران دار ب ویفرانس سندیکایی
.یمغیرقابل تحمل را بھ شدت محکوم می کنھای این سرکوب 

خواھان لغو ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق بنیادی 
ھای سندیکایی اشان ھستیم ھمھ مبارزین زندانی شده بھ خاطر فعالیتبدون قید و شرط 

 .تمامی زندانیان عقیدتی و نویسندگان

از رژیم ایران می خواھیم کھ بھ پیمان ھای بین المللی کھ دولت ایران امضا کرده، از جملھ حق ایجاد 
تشکل ھای مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادھای جمعی، احترام بگذارد

                                                                                                                          

CFDT                                      )س اف د ت(کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار 

CGT                                                               )س ژ ت(

FSU :   olivier@snuipp.fr                                    )او. اس. اف(کنفدراسیون متحده سندیکایی 

   :  Solidaires                                        )رسولید(اتحاد سندیکایی ھمبستگی 

UNSA  :   rachel.brishoual@unsa.org                                         )او ان اس آ(اتحاد ملی سندیکاھای مستقل 

  

سازمان ھای سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، ما 
از مبارزات شما برای دفاع از حقوق و آزادی ھا مشترکاً 

شرایطی این مبارزه را 
بسیار دشوار کار و زندگی برای مردم ایران

حق تشکیل آزادانھ اتحادیھ
ھای مشروع و کامالً  آرماناز ھستند، 

سرانجام  کھ تا این می کنیم 
سازمان جھانی کار ملزم بھ ر

ھای ناعادالنھ،  ما اخراج
ھستند را محکوم می سندیکاآزادی 

کمک بھ پایان دادن بھ این شرایط غیرقابل قبول در جھت

بھ مناسبت اول ماه مھ، روز جھانی ھمبستگی، 
ھ زنان و مردانآزادی ھم

 .می کنیم

، در آستانھ روز جھانی کارگر، رسول ب٢٠٢٢آوریل  ٣٠در 
باغانی با خشونت در من

ند و کامپیوتر و تلفن آنکردنامعلومی منتقل 

وضعیت حکومت نظامی، ٢٠٢٢ ھم ١در 
بسیار خشن درگیری  ھداشاستان 

آموزش عمومی  سازیخصوصی 

سندیکاییسازمان ھای ما 
این سرکوب  ما .ورزیمتاکید می 

خواھان لغو ھمھ محکومیت ھای غیرعادالنھ و خالف آزادی ھای و حقوق بنیادی خواستار  ما
بدون قید و شرط  و فوریآزادی 

تمامی زندانیان عقیدتی و نویسندگان

از رژیم ایران می خواھیم کھ بھ پیمان ھای بین المللی کھ دولت ایران امضا کرده، از جملھ حق ایجاد  ھم چنین ما
تشکل ھای مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادھای جمعی، احترام بگذارد

  
 ٢٠٢٢مھ  ۵پاریس، 

                                         

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار    

س ژ ت(کنفدراسیون عمومی کار   

کنفدراسیون متحده سندیکایی   

اتحاد سندیکایی ھمبستگی   

اتحاد ملی سندیکاھای مستقل  

 


