
�� ا���د�� ��و�ب �ط����� ا�طراری در ���ره ��
درا��ون ��ن���ھ�ی ��ر"ری در ھ������ �� ���رزات �ردم ا�ران و  ا
  ��'و��ت �(��ر ���ر��ن ��د از ��ل �'و��� #ژ���_�$��_ا����

 
�� ا���د�� ���ره ��
درا��ون ��ن����('ل �را�ری ا���د�� ای از  ٣٠٠ ھ�ی ��ر"ری، �� �� (ر�ت ��ش از ھزار �����ده از  ا

ای  آرا �ط����� ��د، �� ا�
�ق /$��� �����د"� �� ����ون �1و را ���وان �ز"�ر�ن ��
درا��ون ٢٠٠�(ور /$�ن، ��  ١٣٠
ھ�ی ��
�، ز��ن و  ������ �� ���رزات ��ر"ران و �('لدر ھ  ھ�ی �ر�و��را�� �'و�ت و (د�دا��ن در ��'و��ت ����ت

آ��ن)، �� ���ره  ٣٠�وا��ر �� و�ت ���ورن ا��را��� ( �٢١ط����� ��5   ��م ا�ران ��و�ب ��ود. ا�ن ھ�ی ��ت "روه
 .�ر/�� ��ن ���ل آن در ز�ر درج (ده ا�ت  �و��" در آ�/� �ر"زار "رد�د، �� ��و�ب ر��د و �� "آی

 
 � ���ن �ط����

 
 �ط����� ا�طراری_������ در ھ������ �� ا�ران

 
ا�د، را  ھ� آ�ده ���ز ا�ن �(ور، �� �� د���ل ��ل �$�� ا���� �� :����ن ���ره �ر�وب و�(���� و �(��ر �ردم ا�ران �و�ط رژ�م زن

ھ�  ا�د، و �('ل �1راض زده��د. ز��ن ا�را�� �� ����ت �ردان، در �را�ر �(ور (/��1�� �رای �;وق :ود د�ت �� ا ��'وم ��
ا�د، =�د�ن ���رض ��زدا(ت (ده �� ا1دام ��'وم (ده  ا�د. �دھ� �
ر �� ��ل ر��ده در ا�1راض �� �ر�وب ������ ا���1ب �رده

 .ا�د ھزار �
ر ��ز ز�دا�� (ده ١۵و 
 

;� ��ھ�  وق آ�$� �رای آزادی �('لآ:ر�ن �وج /د�د �ر�وب �����ت در �دوام �;ض ��������? �;وق ا���� �ردم ا�ران از /�
���� و ھ�=��ن آزادی ���ن �ورت "ر@�� ا�ت. ا�ران ھ�واره �� 1�وان �'� از �د�ر�ن �(ورھ�ی /$�ن �رای �;وق  و �ق �('ل

�� ا���د�� ھ�ی ��ر"ری���(ود. ا��1ی =�د�ن �('ل  ��دی �� ر��� ITUC ��ر"ران در (�:ص �;وق /$��� ��
درا��ون ��ن ا
د��ل ���رزه �رای د������ �� �;وق ا���� و ��ز ار�;�ء �;وق ��ر"ران، در ��ل "ذرا�دن ا�'�م طوF�� �دت در  ��
� @;ط ��
 .ز�دان ھ���د

 
را �;ض » ��وKLس �� �� /� ال«ھ�ی �ذھ�� و �و��، @��Fن ����� و /����  ا�ن رژ�م �� طور�داوم �;وق ����دی ز��ن، ا���ت

 .�رده ا�ت
 

 :���ره
�� ��زدا(ت و ز�دا��  آزادی @����ن ��
� و ��ر"ری ز�دا�� و ھ�� ا@رادی �� ��(د �� �� �;ض آ('�ر �وا��ن ��ن:واھ�ن ����ا

 .ا�د (ده
 
 .��د �ر�وب �;وق ����دی ز��ن و د:�ران و ��Kت �� ز�د"� آ�$� �و�ط دو�ت ا�ران را ��'وم ���
 
:واھد �� �;وق ز��ن، د:�ران و  :واھد �� �� :(و�ت :ود 1��� ز��ن و د:�ران ���Lن دھ�د و از آ�$� �� از �;���ت ا�ران ���

 .ھ�� ا�را���ن در :�وص آزادی �/�O، آزادی ���ن، ا��;Kل �د�� و ا���ت @ردی ا��رام ��ذارد
 
 .دھد ���رزه �رای �;وق ��ر"ری ادا�� ��ھ�ی آ��ن در  �� ھ������ ��طO �� ��ر"ران ا�ران و �('ل�
 
��ز��ن /$��� ��ر را ��و�ب و �طور ���ل ا/را ����د و �� ا���K1  ٩٨و  ٨٧ھ�ی  ���� ��د �� ا�ران ���د �;�و�� ����د ���

 .آن، �طور ���ل ا��رام ��ذارد ٢٣/$��� �;وق �(ر، �و�ژه ا�ل 
 
�� از �وی  ����ت "��رده و Lر�درت ��ن ����ھ� و اذھ�ن �1و�� از �ردم ا�ران را �ورد  ھ�ی ��ر"ری، ���ر �('ل ا���د��ا

 .��د �دردا�� �رار داده و از آن ا��;��ل ��
 


