
  FSUاو .اس.اف –سندیکای فرھنگیان فدراسیون متحده سندیکایی شرکت رضا شھابی در پیش کنگره : پاریس 

در پاریس در مقر سندیکا . او. اس. سندیکای فرھنگیان افپیش کنگره  نشست در ٢٠١٩مھ  ١۵ رضا شھابی در روز
رضا شھابی و بھ معرفی ی از این آشنائی، با ابراز خوشوقت دبیر کل سندیکا برناِدت گروآزوندر ابتدا . کردشرکت 

و در ادامھ بر اھمیت ھمبستگی بین المللی از مبارزات کارگران در ایران و سندیکاھای  سوابق مبارزاتی او پرداخت
  .مختلف و بھ ویژه سندیکای واحد و معلمان تاکید کرد

از ھمبستگی و پشتیبانی چند  و یمابیناو با سپاسگزاری از رابطھ ف. سپس رضا شھابی رشتھ سخن را بھ دست گرفت
اظھار امیدواری کرد  ،او از مبارزات کارگران و معلمان ایران در راه کسب حقوق اولیھ خود. اس. سالھ سندیکای اف

بھ شرح و خشونت ماموران انتظامی در روز اول ماه مھ و رضا در ادامھ . کھ این ھمبستگی ھا ھمچنان ادامھ یابند
حسن سعیدی، عاطفھ رنگریز، کارگران، دانشجویان، روزنامھ نگاران نظیر بھ زندانی بودن . ختدستگیری ھا پردا

 از سپیده قلیان و  ھمچنین. داشاره کرناھید خداجو، ندا ناجی، کیوان صمیمی  نسرین جوادی، ، مرضیھ امیری،دانشجو
اکرم نصیریان، عادل  خیر از جملھمعلمان بازداشت شده در روزھای اشماری از  او بھ .نام برد اسماعیل بخشی

 ،دمحم حبیبیشھابی در ادامھ از . اشاره کردعبیداوی  علی و سواری عساکره، یاسر امینی آذر، ماھر دسومی، ناجی
نگرودی، اسماعیل عبدی، روح هللا مردانی، عبدالرضا قنبری، عطالھ حسنی، دمحم علی زحمتکش، لمحمود بھشتی 

  . ، نام بردشده اند محکوم بھ زندان طویل المدت کھمعلمانی 

گزارش مختصری او . رسیدمیشل اولیویھ از بخش بین الملل سندیکا و عضو کلکتیو سندیکائی فرانسھ  آنگاه نوبت
 .ارائھ داد اس در آن. سندیکای فرھنگیان اف فعالیت ھای کلکتیو درباره ایران و نقش درباره 

میشل اولیویھ از بخش بین الملل  ،رکت اودیل کوردُلیھ، مسئول بخش بین المللی سندیکابا ش نشتی در طیدر پایان 
در گفتگویی دوستانھ و مفید شھابی از بخش بین المللی و رضا بوژانیک الکساندرا  سندیکا و عضو کلکتیو سندیکائی و

ایران و مطالبات صنفی  معلمان درو جنبش  رابطھ با فعالیت سندیکائی و ھمبستگی سندیکای معلمان با جنبش کارگری
  .انجام شدآن ھا 

سھ ساعت بھ درازا کشید با خواست و تأکید مسئوالن سندیکای معلمان فرانسھ و نیز سندیکای بین  حدوداین دیدار کھ 
 المللی معلمان بر ادامھ تماس بین فرھنگیان ایران و اروپا، بر ھمبستگی متقابل و لزوم تداوم فعالیت ھای کلکتیو

  .سندیکائی و نقش سندیکای معلمان در آن، پایان گرفت

 

 در حال معرفی رضا شھابی دبیر کل سندیکا برناِدت گروآزون

 


