
در ژنو تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار  تصویری ازاجمالی و گزارش   

 

ژنو، سوئیس ۲۰۱۹ژوئن  ۱۷دوشنبه،   

 
 ژوئن ۱۷در روز  اتحادیه کارگری توسط چندینهمایی ات و گرددو تظاهر سازمان جهانی کار اجالس مزمان با برگزاری هپیشین اعالم کرده بودیم  هاطالعیکه در  همانطور

.برگزار گردیددر نزدیکی محل اجالس  در میدان ناسیون ژنو ۲۰۱۹  

 

از سوئیس و دیگر  و نیز تعدادی از فعالین کارگری ارگران در ایرانکاز مایت لی در حلد بین المفعالین اتحا ت کرده بودند،نفر شرکدر این دو اکسیون که جمعا بیش از سه هزار 

 حقوق مستمررکوب سوی در مورد وضعیت کارگران در ایران و سنبه زبانهای انگلیسی و فرا ویژهبا پخش صدها بولتن  . فعالین اتحاد بین المللیندنیز شرکت نمود نقاط اروپا

 رقرا لف جهانمخت کشورهایکارگری از  ننمایندگاو  تظاهرات در شرکت کنندگان ردهگست استقبالکه مورد  کردند افشا گری و الع رسانیاط جمهوری اسالمی طتوس کارگری

. گرفت  

 

کردن  داج در اعتراض بهتم اصلی آن  کهبرگزار شد صدای فرزندان خود باشیم " " نعنوابا  و، بین المللی معلمان نفدراسیومریکا و آاتحادیه معلمان  سویاز  اول تظاهرات

 ۱۱صبح تا ساعت  ۹:۳۰ ساعت این تظاهرات از. بودتخاب شده ان مریکابه آ مکزیک از مرزورود این پناهندگان هنگام مریکا توسط دولت آنها آ فرزندان پناهندگان از والدین

داشت. ادامه   صبح  

 

از  یلبین الملکالت تش یبانیپشت ث.ژ.آ.اس ژنو و یکایفعال سند تیحما وث.ژ.ت فرانسه  یکایوان سندفراخ گردید به برگزارتظاهرات دوم که با شرکت نزدیک به سه هزار نفر 

های  اتحادیهو  ییکایسند تیفعال یدفاع از آزاد یبرا و آی تی اف، )فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل( (یکارگر یها هیاتحاد بین المللی ونی)کنفدراس ی.سوی.ی.تیآ جمله

و اسب حداقل دستمزد من کار و یمنیا بهبود بهداشت و ساعات کار،کاهش بر  یکار مبن ندهیدرباره آ دیجد میتصم کیاتخاذ  اعتصاب، حق ،یدسته جمع مذاکرات ،کارگری

کار برگزار شد.  لدر مح رو آزا تیاذ و دادن به خشونت انیپا یمقاوله نامه برا کی بتصوی  

. 

 -تهشکس یصندل ریز -ونیناس دانیدر م عوبا تجمشهر ادامه  نیفرانسه ا ابانیدر خ ییمایژنو آغاز وبا راهپ «مون روپو»صبح در پارک 11تظاهرات با تجمع از ساعت  نیا

.ردک دایمقابل ساختمان سازمان ملل خاتمه پ  

. 



 کرد که دایادامه پ سی.آ سوئی.اد.آوی یکایاز سند یزاریدیسخنان آلکساندرو پ اآغاز وب ی.سوی.ی.تیآ کل ریشارون بارون دب یشهر ژنو با سخنران ونیناس ندر میدا تجمع

 رو آزا تیاذو  نو مردازنان  نیپرداخت دستمزد ب یه نابرابرب دادن انیپا یبا شرکت چند صد هزار نفر برا ،ژوئن زنان14 هروز جمع تو تظاهرادرباره اعتصاب  یگزارش

.، ارائه دادیخانگ خشونت و نو خیابازنان در محل کار   

. 

.کرد دایادامه پ یجنوب یقای.او.ان.اس آفری.ان.آویتشکل  نیتراز مسئول یو خانم مارتل ک هیجرین یکارگر تتشکالنمایندگان از  یکیتجمع با سخنان  نیا  

. 

نمود.کارگری تاکید  یالملل نیب یهمبستگبعدی بود که بر اهمیت  انرسخن کارگران حمل ونقل( یجهان ونی)فدراس .افی.تیآ رکلیتون دبااستفان ک  

. 

کار  یازمان جهانجمهور فرانسه در اجالس س سیث.ژ.ت فرانسه بود که ضمن اعتراض به سخنان امانوئل ماکرون رئ یکایسند رکلیدب نزیمارت پیلیتجمع ف نیسخنران ا نیآخر

اشاره به  ابتظاهرکنندگان،  یبسو یکیپالست یگلوله ها کو شلیگاز اشک آور  بو پرتامختلف فرانسه  یبه تظاهر کنندگان در شهرها ورشی زیژوئن و ن11سه شنبه خیبتار

ا کار که مصادف ب یسازمان جهان انهیاجالس سال نیو هشتم صد رداد: دادامه  یو  شود". ضباید عوکه "این شرایط در جهان به فوریت  الم کرداسفناک جهان اع تیوضع

 در ادامه نزیمارت. برسد بیتصوه عرصه ها ب یمردان در تمام زنان و نیها ب یدادن به نابرابر انیپا یبرا یمقاوله نامه ا دیبا است، یالملل نینهاد ب نیا سیسال تاس نیصدم

 فرانسه با شعار ث.ژ.ت یکایسند رکلیدب". میجهان هست در کار نیادیدر رابطه با نقض حقوق بن یتیچند مل یشرکت ها محاکمه یبرا یالملل نیب یدادگاه جادیخواهان ا ماگفت: "

ود انترناسیونال در شعار و سر نتکرار ایتجمع با  نیا کننده در تجمع همراه شد وبرد که با استقبال کارگران شرکت  انیپابه سخنانش را  «کارگران یجهان یزنده باد همبستگ»

.دیرس انیپاه بعدازظهر بو دساعت   

 

.کسهایی از تظاهراتو ع ، فرانسه و فارسیانگلیسیبه سه زبان اتحاد بین المللی  ویژه نبولت :ضمیمه  

 

  

 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ۲۰۱۹ژوئن  ۱۸
http://etehadbinalmelali.com/ak 

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