
  فرانسھ کارگری سندیکاھای بادر مورد رابطھ اش  " سازمان مجاھدین خلق "ادعای دروغین 
 

مطلبی منتشر کرده است با  ١٣٩٩مرداد  ١٨در تاریخ  "سازمان مجاھدین خلق"، وابستھ بھ "ایران ما"اینترنتی  تسای
   .»کنند حمایت آنان از خواست ایران مردم از و کرد حمایت نفتگران اعتصاب از رجوی مریم«: عنوان

ارج کشور مجاھدین بالفاصلھ دست بھ کار شد و با تماس شبکھ بین المللی خ« کھ است آمده مطلب، این در
  .».گرفت حمایت برای کارگران محروم کشورمان.. و  کارگری سندیکاھای با

  :ھر دو لینیکی کھ داده  اند، بھ صفحھ ای منجر می شود کھ باالی آن نوشتھ اند

  »اطالعیھ و حمایت کلکتیو سندیکائی فرانسھ، و پشتیبانی از اعتصاب کارگران ھفت تپھ و کارگران نفت جنوب ایران«

را  ٢٠٢٠اوت  ۶، بھ تاریخ ان ایرانرگسندیکائی فرانسھ در حمایت از کارطالعیھ کلکتیو امتن کامل  بورزملینک  در
لینک " مجاھدین"گزارش مربوط بھ  وھا ، بھ اعالمیھ ی دیگربا آرم پنج سندیکای موسس آن منتشر کرده و در سھ جا

  .داده اند

سازمان « از سوی چنین ادعائیبھ اطالع ھمگان می رساند کھ  »ایران کارگران با سوسیالیستی ھمبستگی«وسیلھ  یندب
ھیچ یک از کلکتیو سندیکائی فرانسھ و یا کنیم کھ می تاکید با اطمینان کامل  و یک دروغ بزرگ است »مجاھدین خلق

جاھدین خلق یا ازمان مس باھیچگاه ھای پشتیبانی از کارگران ایران، کارزاردر رابطھ با  ،دھنده آن سندیکاھای تشکیل
  .ندھ انداشتکوچکترین تماسی  نمایندگان مریم و مسعود رجوی

و  خودسازمان از اعتبار سندیکاھای فرانسھ برای  نھ فقط ستمجاھدین تالش کرده ا"مجاھدین خلق"سایت وابستھ بھ 
مبارزات کارگران ایران را بھ شائبھ سندیکاھای فرانسھ از  بیو حمایت ھ ھمبستگی ، بلکدوجھھ ای کسب کن رھبرانش

این عمل خود نھ تنھا کمکی بھ مبارزات کارگران در ایران نمی کند بلکھ آنان را  بااین سازمان . حساب خود بگذارند
   .مخاطرات جدی قرار می دھددر برابر 

  :لینک ھای  متن مجاھدین

 مریم رجوی از اعتصاب نفتگران حمایت کرد و از مردم ایران خواست از آنان حمایت کنند

 

  ایران کارگران  با سوسیالیستی ھمبستگی

 ٢٠٢٠اوت  ١١پاریس 

https://irane-ma.com/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%81%d8%aa%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/
https://irane-ma.com/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%81%d8%aa%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/

