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فراخوان سندیکاهای فرانسوی به تظاهرات در حمایت از فعالن کارگری زندانی در ایران و حمایت اتحادیه های سوئیسی





حمایت از آزادیهای سندیکایی در ایران
م((ا س((ندیکاهای فرانس((وی در حم((ایت از فع((الین ک((ارگری زن((دانی در ای((ران ،در روز  ۹ژوئن هم((ه را ب((ه ش((رکت در یک
تظاهرات ایستاده در برابر دفتر سازمان جهانی کار در ژنو فرا میخوانیم.
اق((دامات س((رکوب گرای((انه علی((ه مب((ارزین س((ندیکایی در اول م((اه مه امس((ال درای((ران و دس((تگیری فعلی((ن ک((ارگری در
کردستان ،عدم رعایت و لگد مال کردن آشکار حقوق اولیه است.
ما سندیکالیستهای فرانسوی ،همراه با جنبش بین المللی سندیکائی ،همبستگی خود را نس((بت ب((ه ای((ن مب((ارزان ایران((ی
اعلم می داریم ،زنان و م((ردان مب(ارزی ک((ه علیرغ(م تم((ام خطرات(ی ک((ه فعالیته((ای س((ندیکایی در ای(ران ب(ه هم((راه دارد،
درگیر مبارزه برای دفاع از کارگران ایران شده اند.
ما به کلیه مبارزین زندانی که در طی ماهها و سالهای گذشته ،ب((ه ج((رم مب(ارزه ب((رای احق(اق حق(وق ابت(دائی س((ندیکایی
زندانی شده اند ،می اندیشیم .مبارزه آنان بسیار تحسین آمیز و م((وجب افتخ(ار آن(ان و خانوادهه((ای ش((ان ک((ه حمایتش((ان
میکنند ،می باشد.
زمان آن فرا رسیده که مچ آن کشورهایی که مقاوله نامههای سازمان جهانی کار را امضا Lمیکنند ولیکن در عم((ل آنه((ا
را زیرپا میگذارند ،گرفته شود .در این رابطه حکومت ایران یک مورد بارز است.
از جمله تعهدات و وظایف تشکلت سندیکایی در سراسر دنیا اس((ت ک((ه همبس((تگی خ((ود را نس((بت ب((ه ک((ارگران در ای((ران
اعلم ک((رده و تم(ام ق(وا و امکان(ات خ(ود را ب(رای پای(ان دادن ب(ه س(رکوب و اختن(اق کس(انی ک((ه خواس((تار ایج(اد تش(کلت
سندیکایی مستقل خود هستند ،به کار گیرند .
به دلیل فوق است که ما به مناسبت برگزاری کنفرانس سالنه سازمان جهانی ک((ار ،تظ((اهرات ایس((تادهای را در  ۹ژوئن
در مقابل دفتر سازمان مزبور در ژنو فرا میخوانیم.
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