
 
 

 Solidaires سولیدر -  اتحاد سندیکایی ھمبستگیمسئولین با  رضا شھابی دیدار:  پاریس
  

فرانسھ برای شرکت در پنجاه و دومین کنگره این سندیکا بھ فرانسھ سفر . ت.ژ.کھ بھ دعوت سندیکای س رضا شھابی
 نرالادر از جملھ استفان انجی سولیسندیکابا مسئوالن  ٢٠١٩مھ  ١٧در روز در طی اقامت اش در پاریس  کرده بود

  .مالقات کرد خش بین المللبو  سندیکا و ھمچنین با مسئولین بخش معلمان سراسری دبیر

از ھمبستگی و پشتیبانی چند  و او با سپاسگزاری از رابطھ فیمابین. رضا شھابی رشتھ سخن را بھ دست گرفتدر ابتدا 
اظھار امیدواری کرد کھ  ،ن ایران در راه کسب حقوق اولیھ خوداز مبارزات کارگران و معلما سولیدرسالھ سندیکای 

بھ شرح و خشونت ماموران انتظامی در روز اول ماه مھ رضا در ادامھ . ھمچنان ادامھ یابنددر آینده این ھمبستگی ھا 
نگریز، حسن سعیدی، عاطفھ رکارگران، دانشجویان، روزنامھ نگاران نظیر ن شدبھ زندانی . و دستگیری ھا پرداخت

 از سپیده قلیان و  ھمچنین. داشاره کرناھید خداجو، ندا ناجی، کیوان صمیمی  نسرین جوادی، ، مرضیھ امیری،دانشجو
اکرم نصیریان، عادل  معلمان بازداشت شده در روزھای اخیر از جملھشماری 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 کھ بھ زندان طویل المدتمعلمانی 

پس  از جنبش کارگری ایران در سال ھای گذشتھ گفت وسولیدر  یسندیکااز حمایت ھمھ جانبھ  نرالااستفان انج سسپ
  .ی سولیدر تاکید ورزیدسندیکابر ھمکاری بیشتر بین جنبش کارگری ایران و  از تبادل نظر

ارائھ  گزارشیایران  رابطھ با در سولیدرفعالیت ھای درباره  رسید و از بخش بین الملل سندیکا بایا حکیم آنگاه نوبت
 .داد

بر ادامھ تماس بین  سولیدربھ درازا کشید با خواست و تأکید مسئوالن سندیکای یک ساعت و نیم  حدوددار کھ این دی
ھمکاری با  ، ونقش سندیکای معلمان ،ھاایران و اروپا، بر ھمبستگی متقابل و لزوم تداوم فعالیت  تشکالت کارگری

  .پایان گرفت ی خبرنگاران فرانسھاسندیک

 

 

  حکیم بایا و رضا شھابی،  نرالان انجاستفا :از راست 

 

 


