فراخوان یک گردهمائی برای همبستگی با سندیکالیست ها و معلمان در ایران
میدان ملل ،ژنو ،جمعه  ۱۰ژوئن 2022
به مناسبت کنفرانس ساالنه سازمان جهانی کار ،ما تشکالت سندیکایی امضا کننده این فراخوان ،همه را به شرکت در
یک تظاهرات ایستاده در روز جمعه  ۱۰ژوئن  202۲در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو فرا می خوانیم.
از این طریق این سازمان ها اعتراض خود را نسبت به اقدامات سرکوبگرایانه اخیر مقامات جمهوری اسالمی ایران به
گوش همگان می رساند.
در روزهای اخیر موج عملیات سرکوب گسترده ای علیه کارگران ،معلمان و سایر مزدبگیران به راه افتاده است .یک
سلسله دستگیری ها ،احظارها و بازداشت ها به اتهامات کامالُ واهی و ساختگی به وقوع پیوسته اند.
جمهوری اسالمی ایران از تصویب بسیاری از متون اساسی سازمان جهانی کار ،از جمله متون مربوط به آزادی
تشکیل اتحادیه های کارگری ،حمایت از حقوق سندیکایی و مذاکرات جمعی (کنوانسیون های  87و  )98خودداری
کرده است.
به هر حال ،این دولت رسما ً عضو این سازمان است و این که برخالف استانداردها و تصمیمات این نهاد عمل می کند
به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
از سوی دیگر ایران دو میثاق بین المللی حافظ عمدتا ً حق تشکیل اتحادیههای کارگری ،پیوستن به اتحادیه ها و مالقات
با اتحادیههای کارگری کشورهای دیگر را امضا کرده است:
-

میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ) (ICCPRماده ۲۲؛
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ) ، (PIDESC/ICESCRماده .۸

با وجود این ،دولت ایران ده ها نفر را که در چارچوب این دو متن امضا شده توسط دولت ایران ،عمل می کنند،
سرکوب می کند
برای حمایت از سندیکالیست های و معلمان دستگیر شده و در جهت آزادی فوری آن ها ما تظاهرات ایستاده ای ترتیب
می دهیم.

جمعه  ۱۰ژوئن  2022از ساعت 12صبح در مقابل کاخ ملل در ژنو

کنفدراسیون عمومی کار ) - (CGTفرانسه
اتحادیه اتحادیه های کارگری ) - (FSUفرانسه
اتحادیه کارگری همبستگی ) - (Solidairesفرانسه
اتحادیه ملی اتحادیه های کارگری خودمختار ) - (UNSAفرانسه
با حمایت
سندیکای ژنو ) - (CGASسوئیس
سندیکای خدمات عمومی ژنو ) - (SSPسوئیس

