اخراج رژيم جمھوری اسالمی ايران
از سازمان جھانی کار را خواھانيم!

ھمبستگی بينالمللی رمز پيروزی ماست!
به ابتکاريکی ازنھادھای منطقه ای سنديکای کارگران فرانسه ث ژ ت ،طوماری در ھمبستگی با فعاالن
سنديکائی و کارگران ايران تحت عنوان " دولت ايران ازسازمان جھانی کار بايد اخراج شود!" تھيه
شده است و در ميان اتحاديه ھای مختلف ث ژ ت درسراسر فرانسه برای جلب پشتيبانی آنھا پخش شده است.
دراين طومار آمده است که؛
" نزديک يک سال است که کارگران و اکثريت مردم ايران با رژيم مبارزه میکنند ،ھزاران نفر

دستگير شده ،شکنجه شده اند .در تاريخ نھم می امسال مقامات رژيم اسالمی ايران  ٥مبارز به نام ھای
علی حيدريان ،فرھاد وکيلي ،شيرين علم ھولی و مھدی اسالميان و نيز فرزاد کمانگر سخنگوی سابق
سنديکای آموزگاران فنی کردستان و عضو انجمن دفاع از حقوق بشر را اعدام کردند .ھدف رژيم از
اعدام آنھا ارعاب توده ھای مردم بود اما اين استراتژی خونين مؤثر واقع نشد .روز  ١٣مه چندين
سازمان زيرزمينی برای اعتراض به اعدام ھا و جلوگيری از اعدام  ٢٠مبارز ديگر فراخوان به
اعتصاب عمومی در کردستان دادند".
به دنبال آن آمده است ؛
" ھمبستگی بين المللی!

اما بار پيکارمبارزه درايران نبايد تنھا بردوش رفقای ايرانی ما باشد ،برای
احترام به آزادی ھای دموکراتيک و سنديکائی در ايران  ،ارزيابی ما اين است که سازمان ھای
سنديکائی فرانسوی و بين المللی بايد به اين مبارزه بپيوندند و يک ھمبستگی يکپارچه بين المللی را به
پيش ببرند .چگونه می توان پذيرفت دولتی که آزادی ھای سنديکائی را به رسميت نمی شناسد ،دولتی
که فعاالن سنديکائی را می کشد و مورد تجاوز و شکنجه قرار می دھد بتواند دراجالس ساالنه سازمان
جھانی کار شرکت کند؟"
ھمچنين آمده است؛ " روز دوم ژوئن کنفرانس ساالنه سازمان جھانی کار در ژنو بازگشايی خواھدشد.
تشکل ھای کارگری مستقل ايران سال ھا است از سازمان جھانی کار می خواھند که دولت ايران از
ليست دول شرکت کننده در اين نھاد بين المللی اخراج شود".
"ما سازمان ھای سنديکائی از نمايندگان خود در سازمان بين المللی کار می خواھيم مصرانه
خواستار اخراج دولت ديکتاتوری ايران از اين نھاد بين المللی باشند".
ما نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری ايران درخارج از کشور که سالھاست خواھان اخراج رژيم جمھوری اسالمی
ايران از سازمان جھانی کار ھستيم ،از فراخوان اتحاديه ث ژ ت حمايت کرده و از ھمبستگی آنان با کارگران و
زحمتکشان ايران سپاسگزاری می کنيم و از ھمه انسان ھای آزاده می خواھيم که از ديگر سازمانھا ،اتحاديه ،سنديکاھا
و ديگر تشکالت کارگری محل کار و زندگی خود بخواھند که خواھان اخراج فوری جمھوری اسالمی از سازمان
جھانی کار شوند.
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