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 همبستگی بين المللی

پاريس  درنآيی درمقابل سفارت ايراگردهم  
 

دهم مرداد ماه هشتاد و ششدواز                                                                             فدراسيون حمل و نقل     
 

 Solidarité internationale:     همبستگی بين المللی 
 Jeudi 9 aout 2007  - 13 heures –             اوت ساعت يک بعدازظهر٩پنج شنبه  
Rassemblement devant l’Ambassade d’IranàParis   

  پاريس  درنآيی درمقابل سفارت ايراگردهم
  

 سنديکايی و اقدامات حکومت برای سرکوب اتحاديه های مستقل يک مورد نگران کننده را بارديگر نقض آزادی های

 . در زمينه ی حقوق اساسی در ايران بوجود آورده است

ث ژت و فدراسيون حمل و نقل آن از تصميات اتخاذ شده بر عليه فعاالن سنديکايی ايران اطالع يافته و بدون کمترين 

را که با استفاده از نيروی دولتی در پی خفه کردن فعاليت های سنديکايی مستقل است ترديدی اين رفتار حکومت 

 . محکوم می کند

س ژت و فدراسيون حمل و نقل آن همبستگی کامل و همه جانبه ی خويش را به زنان و مردان ايرانی که عليرغم  

  . کند مبارزه برای آزادی های سنديکايی را ادامه می دهند ابراز می ،سرکوب 

  : رط دو فعال سنديکايی زير را داردث ژت به ويژه تقاضای آزادی بالفاصله و بی قيد و ش

  

، مسئول اتحاديه ی کارگران شرکت واحد تهران و حومه که برای سومين بار درطی هجده ماه منصور اسانلو -١

هری در تهران در روز آخرين بازداشت وی به صورت آدم ربايی در اتوبوس ش. گذشته به زندان افتاده است

 . می باشد» توطئه عليه امنيت ملی«او در زندان اوين بسر می برد و اتهام وی .  ژوئيه انجام شد١٠

  
کميته ی هماهنگی ايجاد سازمان های کارگری  سس انجمن کارگران نانوايان سقز و عضو مو،محمود صالحی -٢

داليل مستند حکايت از آن دارد که . حال حاضر در سنندج در استان کردستان در بازداشت به سر می برددر 

 .سالمت وی به دليل مناسب نبودن درمان های پزشکی در زندان رو به وخامت است

  
ما . وين مطلع شديم توسط مقامات ايرانی در زندان ا٢٠٠٧ ژوئيه ٢٢ زندانی در تاريخ ١۶عالوه بر اين ما از اعدام 
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 . اين اعدام ها را با قاطعيت محکوم کرده و تقاضای آزادی همه زندانی های عقيدتی در ايران را داريم

در پاسخ به فراخوان کنفدراسيون  بين المللی سنديکاها  و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل ارائه شده است ث 

  : ژت يک تجمع همبستگی را فرا می خواند

  

 Avenue Iéna  75016 ,4پاريس مقابل سفارت ايران دردرساعت يک بعد ازظهروت ا ٩پنج شنبه 

métro Iéna 
در همبستگی با فعالين سنديکايی در ايران و همانند آنها، ث ژ ت و فدراسيون حمل و نقل آن در جهت  جهانی شدن 

 برای تشکيل و مديريت اتحاديه های خود و دفاع ا زحقوق عدالت اجتماعی مبتنی بر همبستگی، حقوق کارگران

 . خويش مبارزه می کند

 

 ٢٠٠٧ ژوئيه ٢٩پاريس 

 ايرانآارگران درحمايت از دریاتحاد بين الملل :تكثير ترجمه و

.org.iran-alliance@workers  ororg.iran-info@workers 
org.iran-workers.www 
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