
 

 
 

  پيام سنديکاھای فرانسه به کارگران ايران
  

  

دين سال است که ما سازمان ھای سنديکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، نچ
ً  ،سوليدر، او ان اس آ  از مبارزات شما در دفاع از حقوق و آزادی ھای حمايت می مشترکا

ه توسط دولت ايران، و در ما بخوبی واقفيم که شما تحت شرايط سرکوب شديد اعمال شد. کنيم
 .شرايط کار و زندگی بسيار سخت برای مردم ايران، مبارزه اتان را به پيش می بريد

  
ما اخراج بی رويه کارگران، زندانی شدن و اعمال فشارھای قوه قضائيه بر زنان و مردانی که 

. حکوم می کنيمربانيان دفاع از حقوق ابتدائی و خواستار ايجاد سنديکای مستقل ھستند، را مق
 به پيش  بھنام ابراھيم زادهزمانی و شاھرخدر حال حاضر ما يک کارزار ويژه در حمايت از 

ما برای آزادی بدون قيد و شرط  تمام سنديکاليست ھای زندانی تJش می کنيم و به . می بريم
  .منظور تغيير اين شرايط غيرقابل قبول به افشای سرکوب در ھمه اشکالش می پردازيم

  
حق ايجاد آزادانه تشکJت سنديکائی، وپيوستن به تشکJت واقعا مستقلی که کارگران زن و 

 توسط حقوق بين ن ھا خود را سازمان دھند، خواسته ھای برحقی ھستند که تماماً آمرد در 
حقوق ن ايما از خواست شما از دولت ايران در رعايت . المللی به رسميت شناخته شده اند

  .حمايت می کنيم
  

به مناسبت اول مه، روز جھانی ھمبستگی، ما حمايت تام و خدشه ناپذيرمان را از پيکار 
سختی که برای رسيدن به آزادی ھمه زنان و مردان، برای کرامت ھمه کارگران، و برای 

  .رعايت حقوق بشر، درگيريد، مجددا اعJم می کنيم
  
  
  

   ٢٠١۵ مه ١ –پاريس 
  
  
  

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 6 48 36 03 93 
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr + 33 1 55 82 82 83 
FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr + 33 6 15 62 15 10 
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 1 58 39 30 20 
UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org  + 33 6 21 40 16 50 
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   پاريس– ايران اتحاد بين المللی درحمايت از کارگران در


