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در الداهی هؼتزک اػالم کزدٍ اًد کَ  ،"اًّظب"ّ " ُوجظتگی  طْد" ،"اّ.اص.اف"، "ت.ژ.ص"ػبهل  َ، فزاًظ کبرگزی چِبر طٌدیکبی

سهبى ثب  ُن 2011ژّئي  9ثَ ًمط دمْق پبیَ ای کبرگزاى ایزاى، در  در دوبیت اس فؼبلیي کبرگزی سًداًی در ایزاى ّ در اػتزاض

 تب کٌْى ایي فزاخْاى. صدهیي کٌفزاًض طبالًَ طبسهبى جِبًی کبر، در ثزاثز هزکش ایي طبسهبى در ژًْ دطت ثَ تظبُزات خْاٌُد سد

 . دوبیت لزار گزفتَ اطتهْرد " اص. آ. ج. ص"ّ " طْئیض –اًّیب" ِبیًبهَ ث یضطْئ کبرگزی اس طْی دّ طٌدیکبی

، ُب کؼْر ػعْ ایي طبسهبى، هتؼکل اس ًوبیٌدگبى دّلت 1۸3ُیئت ُبی ًوبیٌدگی اس  طبسهبى جِبًی کبر، در کٌفزاًضُز طبلَ  

ثذث ّ هی آیٌد ّ اس جولَ در هْرد رػبیت همزرات ّ هْاسیي کبر ثز اطبص  هیثبق ُبی ایي  طبسهبى ُن  کبرفزهبُب ّ کبرگزاى گزد

توبهی اػعبی ایي ُیئت را . ُیئت ًوبیٌدگی رژین ظد کبرگزی دبکن ثز ایزاى یکی اس ایي ػزکت کٌٌدگبى اطت. ٌدکٌهی  گیزی تصوین

هبًٌد  خبًَ کبرگز ّ  الح کبرگزی ایي ُیئت، ّاثظتَ ثَ ًِبد ُبییطتؼکیل هی دٌُد ّ ًوبیٌدگبى ثَ اص جوِْری اطالهی راى رژینّهشد

 .در ایزاى ًمغ هظتمین داػتَ اًد یکبرگز  ّ هجبرساتر طزکْة فؼبلیي ُظتٌد کَ د ػْراُبی اطالهی

ثب  ایي رژین ،غزح ػدٍ  اطتػلیَ جوِْری اطالهی  طبسهبى جِبًی کبر  در کٌفزاًض ُبیی ثب تْجَ ثَ ایٌکَ در طبلِبی اخیز ػکبیت

َ ُبی  پْچ ّ ثی پبیَ تالع هی ّرسد کّیز ّارًَّ اس ّظیؼت کبرگزی در ایزاى ّ ّػدٍ بدرّؽ پزداسی ُبی آػکبر، ارائَ تص

تداّم ػعْیت اس   تٌبلعبت ًِبدیٌَ ػدٍ در ایي طبسهبى ثب اطتفبدٍ اسخْد را پزدٍ پْػبًی کٌد ّ  هبُیت ظد کبرگزی ّ طزکْة گزاًَ

 . جِت اُداف طزهبیَ داراًَ خْد ثِزٍ ثزداری ًوبید ، ُوچْى ثظیبری اس دّلتِبی طزکْثگز،یغخْ

ظتمل کبرگزی تْطػ خْد کبرگزاى، دك کبرگزاى در اًؼمبد  پیوبى ُبی دطتجوؼی، دطتوزد هٌبطت ّ پزداخت ثَ دك ایجبد تؼکل ه

جولَ دمْق ثٌیبدی کبرگزاى  اس ط در لْاًیي ّ هْاسیي هزثْغ ثَ اػتغبل ّ کبر، ّ هوٌْػیت کبر کْدکبى یؼ، ػدم تجهْلغ دطتوشد ُب

اهب رژین اطالهی در . هْظف ثَ رػبیت آى ُظتٌد جِبًی کبر کؼْرُبی ػعْ طبسهبى ًیش آهدٍ ّ همبّلَ ًبهَ ُبی جِبًیاطت کَ در 

ٌفزاًض کایي ُیئت ًوبیٌدگی ایي ژین اهظبل ًیش در دبلی در .  دارد ّ هولْ اس خؼًْت غْالًی ای ًمط آػکبر ایي دمْق پبیَ ای پزًّدٍ

ایجبد تؼکل هظتمل کبرگزی ثب خؼًْت طزکْة هی ػًْد ّ فؼبلیي کبرگزی ایزاى ثَ جزم تالع ثزای ػزکت هی کٌد کَ رُجزاى ّ 

. دك کبرگزاى ایزاى در اًؼمبد پیوبى ُبی دطتجوؼی سیز پب ًِبدٍ هی ػْد. ین  ثظزهی ثزًدژتؼدادی اس آًبى ُن چٌبى در سًداى ایي ر

ز هبُِب ّ در پبرٍ ای اس هْارد ي ػدٍ اطت ّ ُشاراى کبرگییک طْم خػ فمزتؼی پبییي تز اسددالل دطتوشد کبرگزاى تْطػ ایي رژین 

ّ طتن ، ّ طتن ػلیَ سًبى ّ کبرگزاى هِبجز تجؼیط. ثیغ اس طَ طبل اطت کَ در اسای کبری کَ اًجبم دادٍ اًد، هشدی دریبفت ًکزدٍ اًد

اهزی ػبدی  ّ کبر ّ اطتثوبر کْدکبى ثَ ،اػوبل هی ػْد ّ در ططخ جبهؼَ ّ دیگز اًْاع تجؼیط در دْسٍ کبر ّ اػتغبل هذُجیهلی، 

طزهبیَ گْػَ ای اس ًمط آػکبر ّ ثظیبر گظتزدٍ دمْق ثٌیبدی کبرگزاى تْطػ ایي رژین ًؼبى گز  ُوَ ایٌِب اهب  فمػ . در آهدٍ اطت

ین ارتجبػی در ػزصَ جِبًی ّ دوبیت اس دمْق ثٌیبدی  ژافؼبی هبُیت ظد کبرگزی ّ ظد اًظبًی ایي ر. طزکْة گز اطتداری 

ًِبد ُب ّ تؼکالت  کبرگزی در  ، فؼبلیي کبرگزی  اهزی اطت کَ ٌِب ّظیفَ فؼبلیي کبرگزی ایزاًی ًیظت، ثلکَ، تکبرگزاى در ایزاى

   . ًمغ هِوی  در آى ایفب کٌٌد هیتْاًٌدجِبى 

کَ اطت  ّالؼیت در دوبیت اس دمْق  کبرگزاى ّ فؼبلیي کبرگزی سًداًی در ایزاى ثیبًگز ایي فزاًظْی کبرگزی فزاخْاى طٌدیکبُبی

هب تمْیت ُجظتگی ثیي الوللی کبرگزاى را یکی اس ّظبیف اطبطی خْد هی داًین ّ ثب  ُوَ . خْد تٌِب ًیظتٌد هجبرساتکبرگزاى ایزاى در 

هتزلی ّ  کبرگزی ّهب ُوَ فؼبلیي کبرگزی، ًِبد ُب، طبسهبى ُب ّ ادشاة . پؼتیجبًی هی کٌین ّ تالع هؼتزک ًیزّ اس ایي فزاخْاى

http://www.ofros.com/


 

، ژّئي 9 ثب دوبیت اس ایي فزاخْاى ّ ػزکت در تظبُزاتثَ ُز ًذْ هوکي، اس جولَ سادی خْاٍ را فزا هی خْاًین کَ ُوَ اًظبًِبی آ

ّ طزکْة گزاًَ رژین  اًظبًیفؼبلیي کبرگزی در ایزاى دوبیت کٌٌد ّ یک ثبر دیگز هبُیت ظد کبرگزی، ظد غجمَ کبرگز ّ اس 

 .افؼب طبسًد  جوِْری اطالهی را در ػزصَ جِبًیطزهبیَ داری 

 

 پایدار باد همبستگی بیه المللی کارگری

 

 اتذبد ثیي الوللی در دوبیت اس کبرگزاى در ایزاى

2011 یه 30  

  info@workers-iran.org 

http://www.etehadbinalmelali.com 
 

 

 

 

 

 آزادی های سىدیکائی در ایرانپشتیباوی از 
 

  2011هَ  22پبریض 

 
طبسهبى جِبًی کبر همبثل در ُوجظتگی ثب فؼبالى طٌدیکبئی ایزاى کَ در سًداى ثَ طز هی ثزًد، طٌدیکبُبی فزاًظَ ثزای گزدُوبئی در 

 .در ژًْ، فزاخْاى هی دٌُد

الداهبت طزکْثگزاًَ ػلیَ فؼبالى طٌدیکبئی ایزاى در اّل هبٍ هَ طبل جبری ّ دطتگیزی فؼبالى طٌدیکبئی در کزدطتبى ًمط دمْق 

 . ثٌیبدی ثَ دظبة هی آید

ی هب طٌدیکبُبی فزاًظْی، ُوزاٍ ثب جٌجغ جِبًی طٌدیکبیی،  ُوجظتگی خْد را ثب سًبى ّ هزداى ایزاًی کَ ثَ رغن خطزُبی فؼبلیت ُب

 .طٌدیکبئی در ایزاى در هجبرسٍ ثزای دفبع اس دمْق کبرگزاى ّارد ػول ػدٍ اًد، اثزاس هی دارین

هجبرسٍ  . هب ثَ یبد ُوۀ هجبرساًی ُظتین کَ غی طبل ُب ّ هبٍ ُبی اخیز ثَ جزم  فؼبلیت طٌدیکبیی کَ دك ثٌیبدی اطت،  سًداًی ػدٍ اًد

 .  ػبیظتَ تذظیي ّ ادتزام اطت  آًبى ّ دوبیت خبًْادٍ ُبیؼبى اس ایي هجبرسٍ،

ثیغ اس ُز سهبى دیگز ثبید کؼْرُبئی را کَ ثز رّی کبغذ همبّلَ ًبهَ ُبی طبسهبى جِبًی کبر را اهعب ّ در ػول آًِب را ًمط هی 

 .ایزاى یکی اس ایي هْارد اطت. کٌٌد ّادار ثَ اًجبم گفتَ ُبیؼبى کزد

ی خْد را اػالم ًوبیٌد ّ ُوۀ ّطبئلی را کَ در اختیبر دارًد ثزای لطغ طزکْة طبسهبى ُبی طٌدیکبئی جِبى ّظیفَ دارًد ُوجظتگ

 .کبرگزاى ایزاًی کَ خْاُبى طٌدیکبُبی هظتمل ُظتٌد ثَ کبر گیزًد

 .فزاخْاى ثَ یک  گزد ُوبئی در ثزاثز طبسهبى جِبًی کبر ثَ هٌبطجت کٌفزاًض طبالًۀ آى هی دُین 2011ژّئي  9ثَ ایي دلیل هب رّس 

 

 به بعد 22از ساعت ( Place des Nations) واقع در ژوومیدان ملت ها ی  3122وئه ژ 9

 
 تماس با اعضای مجمع سندیکائی فرانسه

 
CGT : Jean-François Courbe jf.courbe@cgt.fr + 33 6 76 49 00 17 

FSU : Corinne Vialle corinne.vialle@snuipp.fr + 33 6 09 80 46 04 

http://www.etehadbinalmelali.com/
mailto:jf.courbe@cgt.fr
mailto:corinne.vialle@snuipp.fr


 

Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 (0) 1 58 39 30 20 

UNSA : Saïd Darwane darwane@unsa.org  + 33 6 71 85 16 65 

 

 تزجوَ ّ تکثیز اس اتذبد ثیي الوللی در دوبیت اس کبرگزاى در ایزاى

 

                   
   

 

 

 

Paris, le 27 mai 2011 
  

  

Soutien aux libertés syndicales en IRAN 
 

En solidarité avec les syndicalistes iraniens emprisonnés, les syndicats français appellent à 
un rassemblement devant le siège de l’OIT à Genève le 9 juin. 
Les mesures de répression à l’encontre des militants syndicaux iraniens ce 1er mai et 
l’arrestation de militants syndicaux au Kurdistan constituent des violations des droits 
fondamentaux.         
Nous syndicats français, avec le mouvement syndical international nous exprimons notre 
solidarité envers les femmes et les hommes iraniens qui, malgré les risques que comporte 
l’activité syndicale en Iran, se sont engagés dans le combat en faveur de la défense des 
travailleurs.  
Nous pensons à tous les militants emprisonnés depuis des mois et des années, coupables 
d’avoir exercé le droit fondamental qu’est de mener une activité syndicale. Ce combat vaut 
admiration et respect, pour eux et leurs familles qui les soutiennent.               
Plus que jamais, il faut prendre au mot les pays qui ratifient sur le papier les conventions 
de l’OIT et qui en réalité les bafouent dans la réalité. C’est le cas de l’Iran. 
Il appartient aux organisations syndicales dans le monde d’affirmer leur solidarité et de 
mettre en œuvre les moyens dont elles disposent pour faire cesser la répression à l’encontre 
des travailleurs iraniens qui veulent créer des organisations syndicales indépendantes. 
C’est pour cette raison que nous appelons à un rassemblement le 9 juin 2011 à Genève 
devant le siège de l’OIT à l’occasion de sa conférence annuelle. 
  

9 Juin 2011 à partir de 11h Place des Nations à Genève 
  
Contacts des membres du collectif syndical français 
CGT : Jean-François Courbe jf.courbe@cgt.fr + 33 6 76 49 00 17 
FSU : Corinne Vialle corinne.vialle@snuipp.fr + 33 6 09 80 46 04 
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 (0) 1 58 39 30 20 
UNSA : Saïd Darwane darwane@unsa.org  + 33 6 71 85 16 65 

mailto:contact@solidaires.org
mailto:darwane@unsa.org
mailto:jf.courbe@cgt.fr
mailto:corinne.vialle@snuipp.fr
mailto:contact@solidaires.org
mailto:darwane@unsa.org

