
 
 

 

  سندیکاهای مهمترین. است کشور این مردمی و کارگری سازمان بزرگترین( USS) سوییس سندیکاهای اتحادیه

  خود اخیر کنگره در. باشند  می نمایندگان مجلس نمایندگاه آن اول طراز مسؤلین از برخی و هستند آن عضو سوییس

 . رسید نتیجه به آرا اتفاق به که کرد تصویب ایران خلقهای با همبستگی به ای بیانیه
 
 

 اتحادیه سندیکاهای سوییس با تظاهر کنندگان ایران
ی

 اعالمیه همبستگ
 

 و حمایت خود از زنان در 
ی

ایران و سایر کشورها اعالم یم دارد. این  کنگره اتحادیه سندیکاهای سوییس همبستگ
 زنان با قبول خطر جان خود حقوق پایه ای خود را یم خواهند و مخالف مقررات غالب در کشور خود هستند. 

وهای امنینی رژیم اسالیم ایران دستگبر شد و تا حد   ۲۲اواسط ماه سپتامبر مهسا ژینا امینی که  ساله بود توسط نبر
ب قرار   گرفت به دليل اینکه حجاب مناسب نداشت. از این پس تظاهرات عمویم تمام کشور را تکان  مرگ مورد ضی

  یم دهد. 

ی و تمام مناطق کشور را شامل یم شود.   این تظاهرات که زنان در صف مقدم هستند تمام اقشار و همه سنير

وهای امنینی   دولت حاكم بر تهران این تظاهرات را با خشوننی مرگبار رسکوب یم کند. حنی کودکان در امان نبر
، صنعت   ی ی، خشونت جنیس و مرگ یم شوند. صدها کارگر بخشهای مختلف معلمير نیستند و شامل دستگبر

 خود را با تظاهر کنندگان اعالم کنند. در هفته 
ی

ه دست از کار کشیده اند تا همبستگ نفت، ذوب آهن، معادن و غبر
راج، دستگبر و کشته شده اند. با اینکه سندیکاها سنت طوالنی در  های اخبر بسیاری از اعتصاب کنندگان از کار اخ

ایران دارند ویل بطور رسیم شناخته شده نیستند و تحت رسکوب هستند. به زعم دولت ایران، هرگونه فعاليت  
ی رژیم یم کند.    برای حقوق کارگران، اعضاء سندیکاها را تبدیل به نماینده مخالفير

 لق ایران جان خود را به خطر یم اندازد. برای آزادی و دموکرایس، خ
اتحادیه سندیکاهای سوییس به شدت اعمال رژیم ایران را محکوم یم کند و متحدانه پشت رس زنان و مردان  

تظاهرات کرده و با اعتصابات جان خود را به خطر یم    شجایع است که در خیابان برای آزادی. دموکرایس و برابری
ی خود از مبارزات شجاعانه به خلق ایران ببان یم کنیم، امروزه بیش از هر زمانی  اندازند. ما تمام همبست  و تحسير

ی
گ

ی پایمایل حقوق بشر در کشور باید تحت تحقيقات سازمان ملل    جهانی نیاز دارند. مسئولير
ی

ایرانیان به همبستگ
د و با تحریمهای  متحد شناخته شوند. ما از دولت سوییس یم خواهیم که تصمیمات محکیم علیه رژیم ا یران بگبر

 جامعه اروپا همیاری کند. 

صدها زن، جوان، کودک و مرد در تظاهرات دردآور اخبر که ایران را به لرزه درآورده کشته شده اند. در میان این  
قربانیان، خاله یگ از همیاران ما در گروه مهاجران سندیکم وجود دارد. به این مناسبت تسلیت های صمیمانه خود  

 ما با همه افراد آسیب  ر 
ی

ا به زهرا تقدیم یم کنیم و آرزوی قدرت در این دوره دشوار برای او داریم. پندار و همبستگ
ی خانواده ها و دوستان آنها است.   دیده و همچنير
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