
 

 ھمبستگی با سندیکالیست ھا و معلمان در ایران

٢٠٢٢  

بھ مناسبت کنفرانس ساالنھ سازمان جھانی کار، ما تشکالت سندیکایی امضا کننده این فراخوان، ھمھ را بھ شرکت در 
  .در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو فرا می خوانیم

ایران بھ  بھ اقدامات سرکوبگرایانھ اخیر مقامات جمھوری اسالمی

یک  .است ه افتادهرابھ  مزدبگیرانکارگران، معلمان و سایر 
  .بھ وقوع پیوستھ اند

جمھوری اسالمی ایران از تصویب بسیاری از متون اساسی سازمان جھانی کار، از جملھ متون مربوط بھ آزادی 
خودداری ) ٩٨و  ٨٧کنوانسیون ھای 

عمل می کند   بھ ھر حال، این دولت رسماً عضو این سازمان است و این کھ برخالف استانداردھا و تصمیمات این نھاد

ھای کارگری، پیوستن بھ اتحادیھ ھا و مالقات 

 (PIDESC/ICESCR ٨، ماده.  

عمل می کنند،  ،ن امضا شده توسط دولت ایران

ترتیب  تظاھرات ایستاده ایما ھا  آزادی فوری آن

  صبح در مقابل کاخ ملل در ژنو

  

ھمبستگی با سندیکالیست ھا و معلمان در ایران گردھمائی برای 

٢٠٢٢ژوئن  ١٠جمعھ ژنو، میدان ملل، 

بھ مناسبت کنفرانس ساالنھ سازمان جھانی کار، ما تشکالت سندیکایی امضا کننده این فراخوان، ھمھ را بھ شرکت در 
در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو فرا می خوانیم ٢٠٢٢ژوئن  ١٠ جمعھ یک تظاھرات ایستاده در روز

بھ اقدامات سرکوبگرایانھ اخیر مقامات جمھوری اسالمیخود را نسبت اعتراض این سازمان ھا 
  

کارگران، معلمان و سایر  ای علیھ گستردهسرکوب عملیات 
بھ وقوع پیوستھ اند واھی و ساختگیکامالُ بھ اتھامات ھا  بازداشتو  ، احظارھا

جمھوری اسالمی ایران از تصویب بسیاری از متون اساسی سازمان جھانی کار، از جملھ متون مربوط بھ آزادی 
کنوانسیون ھای (جمعی  و مذاکراتی ندیکایھای کارگری، حمایت از حقوق س

بھ ھر حال، این دولت رسماً عضو این سازمان است و این کھ برخالف استانداردھا و تصمیمات این نھاد
 .بھ ھیچ وجھ قابل توجیھ نیست

ھای کارگری، پیوستن بھ اتحادیھ ھا و مالقات  حق تشکیل اتحادیھعمدتاً از سوی دیگر ایران دو میثاق بین المللی حافظ 
  :ھای کارگری کشورھای دیگر را امضا کرده است

  ؛٢٢ماده  (ICCPR) المللی حقوق مدنی و سیاسی
 (PIDESC/ICESCRرھنگیالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و ف

ن امضا شده توسط دولت ایراندولت ایران ده ھا نفر را کھ در چارچوب این دو مت

آزادی فوری آندر جھت و معلمان دستگیر شده و سندیکالیست ھای 

صبح در مقابل کاخ ملل در ژنو ١٢از ساعت  ٢٠٢٢ژوئن  ١٠جمعھ 

 (CGT)  - فرانسھ  

  فرانسھ - (FSU) اتحادیھ اتحادیھ ھای کارگری

  فرانسھ -(Solidaires) اتحادیھ کارگری ھمبستگی 

 فرانسھ - (UNSA)  اتحادیھ ملی اتحادیھ ھای کارگری خودمختار

(CGAS) - سوئیس 

 سوئیس -  (SSP)ژنو  

 

 یکفراخوان 

  

بھ مناسبت کنفرانس ساالنھ سازمان جھانی کار، ما تشکالت سندیکایی امضا کننده این فراخوان، ھمھ را بھ شرکت در 
یک تظاھرات ایستاده در روز

این سازمان ھا از این طریق 
  .گوش ھمگان می رساند

عملیات موج  در روزھای اخیر
، احظارھادستگیری ھا سلسلھ

جمھوری اسالمی ایران از تصویب بسیاری از متون اساسی سازمان جھانی کار، از جملھ متون مربوط بھ آزادی 
ھای کارگری، حمایت از حقوق س تشکیل اتحادیھ

  .کرده است

بھ ھر حال، این دولت رسماً عضو این سازمان است و این کھ برخالف استانداردھا و تصمیمات این نھاد
بھ ھیچ وجھ قابل توجیھ نیست

از سوی دیگر ایران دو میثاق بین المللی حافظ 
ھای کارگری کشورھای دیگر را امضا کرده است با اتحادیھ

المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین -
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و ف میثاق بین -

دولت ایران ده ھا نفر را کھ در چارچوب این دو مت ،با وجود این
 سرکوب می کند

سندیکالیست ھای رای حمایت از ب
  .می دھیم

جمعھ 

  

  

 (CGT)کنفدراسیون عمومی کار

اتحادیھ اتحادیھ ھای کارگری

اتحادیھ کارگری ھمبستگی 

اتحادیھ ملی اتحادیھ ھای کارگری خودمختار

 

  با حمایت

(CGAS)سندیکای ژنو 

 خدمات عمومی سندیکای

 


