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   اسالمی از سازمان جهانی کارجمهوریدگان اخراج نماين

  !خواست کارگران ايران است

 
هشتاد و شش خرداد ماه دوم                                                          کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران  

 
 صحنه سياسی همه نداهای حق طلبانه مبارزه کارگران، زنان، دانشجويان و  وحشيانهاختناق و سرکوبديکتاتوری، 

ين کارگری، شکنجه و زندانی کردن رهبران و فعال.  بوده است در ايراناسالمی حکومت هسال ٢٨نامه کار، جامعه

اعدام هزاران مبارز انقالبی، سنگسار نمودن صدها زن مبارز و ستمديده و محروم کردن کارگران، زنان و همه 

اسالمی بر حکومت  گوشه کوچکی از سيمای جهنمی است که  تنها،های اجتماعی از حق اعتراض و تشکل جنبش

   .مردم آزاديخواه ايران تحميل کرده است

 روز به روز ، سرکوبگر اسالمی وحکومت سرمايه داریقتصادی کارگران و مردم زحمتکش ايران تحت وضعيت ا

ها نفر از مردم ايران زير خط  ميليونها نفر گذشته،  ليونياران از مرز مدرصد بيک. رو به وخامت گذاشته است

  .ودموقع پرداخت نمی ش ناچيز کارگران به ددستمز  حتیزندگی می کنند ورسمی فقر 

 محمود صالحی ، دستگيری و زندانی کردن رهبران و فعالين کارگری سرکوب و در ادامه، اسالمی ايرانحکومت

در جريان اول ماه  را قبل از اول ماه مه دستگير نمود، سخنگوی کميته هماهنگی و فعال سرشناس جنبش کارگری

به زندان انداخت و اکنون نيز شيث امانی و ها فعال کارگری را   دههای کارگران را سرکوب کرد، مه تظاهرات

  . يکار کماکان در زندان هستندمديره اتحاديه کارگران اخراجی و ب از اعضای هيئت ،صديق کريمی

  جهانی کار و نهادهای بين المللی حق مسلم شان است که نمايندگان واقعی خود را به سازمان،کارگران ايران

 اسالمی حکومتحضور نمايندگان . حق طلبانه آنها را به گوش جهانيان برسانندبفرستند تا صدای اعتراض و ندای 

 جنبش کارگری ين مدافع، نهادهای کارگری با نيست و ما همراهتوجيه پذير بهيچوجه ،در اجالس سازمان جهانی کار

 اعتراض ضدکارگر  واختناق سرکوب، حکومت نمايندگانها و احزاب چپ و کمونيست به حضور اين  و سازمان

  .ها از اجالس ساالنه سازمان جهانی کار هستيم  و خواستار اخراج آنکرده

  

  !ها و نهادهای کارگری مردم آزاديخواه، سازمان
  

 حکومت اسالمی،ماموران .  راه پيدا کنندبه سازمان جهانی کار  نبايد،اسالمی و نمايندگان ضد کارگری آنهاحکومت 

 ضد حکومتاين تناق و سرکوب و اخ بلکه نماينده دستگاه ديکتاتوری ، ايران کارگران و منتخبنه نماينده واقعی

 ما هم صدا .دادگاه بين المللی مورد محاکمه قرار گيرنديک  در به دليل جنايت عليه بشريت، بايدکارگری هستند که 

 : ايران، خواستارستم ديدهبا ميليون ها کارگر مردم 

  



 

  ! از سازمان جهانی کارن، ايرا اسالمیحکومت نمايندگان جاخرا -

 !ه شدن حق تشکل، اعتصاب و آزادی اجتماعات کارگریبرسميت شناخت -

 !ان سياسی زندانيحی، شيث امانی، صديق کريمی و همهآزادی محمود صال -

 
ما بدينوسيله از اتحاديه های کارگری، . مطالبه عاجل ما در مقابل سازمان جهانی کار است و خواست هااين. هستيم

 تقاضا داريم که برای تحقق اين ،ها و نهادهای بين المللی مدافع حقوق کارگران ت راديکال و همه سازمانجريانا

کارگر ضد حکومت  عليه بر  و صدای اعتراض خود راشدهقدم ، پيشها و دفاع از جنبش کارگری ايران خواست

   .ندبه گوش جهانيان برسان ILOساالنه  اسالمی و حضور نمايندگان آن در اجالس

  

  !زنده باد اتحاد و همبستگی بين المللی کارگران

  کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران
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