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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧ می ٢٢

  

 فراخوان
  به برگزاری تظاھرات مقابل سازمان جھانی کار

  دوستان و ياران گرامی

سيس أ ت١٩١٩در سال  ورسای که به جنگ جھانی اول خاتمه داد، ۀسازمان بين المللی کار به عنوان بخشی از معاھد

اينک   . عدالت اجتماعی امکان پذير است منعکس نمايدۀتنھا بر پايرا که  ايجاد صلح جھانی پايدار ۀشد تا عقيد

سازمان بين المللی کار يک نھاد سه جانبه گرای ملل متحد است که دولت ھا، کارفرمايان و کارگران کشورھای 

سفانه أمت . در سراسر جھان طی يک فعاليت مشترک گردھم می آوردمنظور بھبود وضعيت کار شايستهه عضو را ب

اين سازمان از اھداف اوليه خارج ودر خدمت سرمايه داران جھانی قراردارد، ما با پشتيبانی سنديکاھای بين المللی 

جالس با توجه به ماھيت سازمان جھانی کار که در خدمت اھداف سرمايه داران جھانی است قصد داريم در زمان ا

 الی  ٠۴-٠۶-٢٠١٧از روز که  سازمان جھانی کار ۀ آن سازمان  ھمزمان با يکصد وششمين  کنفرانس ساالنۀساالن

برای رساندن صدای کارگران و زحمتکشان ايران و جلب ھمبستگی با ، و برگزار می شودي در ژن-١٧ - ٠۶- ٢٠١٧

  .يمآنان در سرارسر جھان حرکات اعتراضی به اشکال مختلف انجام دھ

عنوان ه ن مجدد حسن روحانی بيدانيد بعد از انتصابات  اخير جمھوری اسالمی ايران و تعي ھمانگونه که می

  اول منافع سرمايه داران جھانی را برآورده  تا بتواند آنانۀکارگزار رژيم اسالمی در ايران او وظيفه دارد در درج

و اين !توانند به سودھای کالن از منابع ايران دست يابند ن نمايد که آنان میئرا تشويق به سرمايه گذاری و مطم

  . شود  مگربا  قربانی نمودن کارگران و زحمتکشان ايران   ميسر نمی

روزنامه نگاران و ديگر زحمتکشان و مزد بگيران در  پرستاران ، معلمان ، دانيد کارگران ، خوبی میه شما ب

دانيد که رژيم سرمايه دار سرکوب گر  ھمانطور نيز  می. برند میسر ه ايران  در چه شرايط بحرانی و بغرنجی ب

جمھوری اسالمی ايران با انواع ترفند ھا چگونه کارگران و زحمتکشان را سرکوب و نمايندگان مزدور و انتصابی  

از آن طرف سرمايه داری . فرستد  سازمان جھانی کار میۀخود را به عنوان نمايندگان کارگری به اجالس ساالن

خاطر منافع  خود و سھيم شدن در غارت منابع عظيم متعلق به  مردم ايران  ه جھانی و سازمانھای وابسته به آن ب

 .کنند چشم بر روی حقايق بسته و رژيم جنايتکار حاکم بر ايران  را تطھير می
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گاران  و مدافعان حقوق کارگران وزحمتکشان در روزنامه ن نمايندگان کارگران و معلمان ، ن کارگری ،فعاال

 ءکنوانسيون ھای سازمان جھانی کار در ايران اجرا رسند ،  به قتل میزندانھای طوالنی مدت فرسوده شده و بعضً 

حقوق ھای معوقه ، قراردادھای سفيد امضاء و  شود ، بی حقوقی ونظام  برده داری بر قوانين کار حاکم شده ، نمی

مين أصندوق پس انداز ت. با وقاحت ھر چه تمام تر توسط دولت و کارفرمايان در ايران نھادينه شده استمزد ناچيز 

کارگران و . شود،غارت شده و به ورشکستگی رسيده است مين  میأاجتماعی که با پول کارگران وبازنشستگان  ت

ای مختلف حکومتی در اين موارد  در  جناحھۀبرند و رسانه ھای وابست سر میه معلمان زندانی در اعتصاب غذا ب

  .برند  سر میه سکوت کامل ب

نگذاريم  چپاولگران بين المللی ھمراه و ھمدست  با غارتگران و سرمايه  !تنھا راه  چاره اعتراض وافشاگری است 

  .داران حاکم  بر ايران  با خيالی آسوده به غارتگری و سرکوب ادامه دھند 

ن کارگری  جھت سازماندھی يک حرکت فعاال:  سازمان جھانی کار  ما ۀجالس ساليانامسال ھمزمان با برگزاری ا

نموده ايم  تا بتوانيم صدای اعتراض خود را با رسا ترين فرياد ممکن به گوش جھانيان و حرکت و ياعتراضی در ژن

 .نمايندگان کارگری جھان برسانيم 

و و  مراتب پشتيبانی و اتحاد خود با کارگران و معلمان ي در ميدان ملل شھر ژنجون ٩به ھمين مناسبت روز جمعه 

 گان راه زحمتکشان ايران را اعالم نموده و جمھوری ضد بشری اسالمی ايران را در مقابل جھانيان افشاء میکوشند

  .يمئنما

ه و مترقی از کليه انسانھای آزاده ،اتحاديه ھای کارگری ،مدافعان حقوق کارگران و زحمتکشان  ،تشکالت آزاديخوا

ھم رسانده ه و حضور بي بعد از ظھر در ميدان ملل ژن١۵ الی ١١ از ساعت جون ٩يم که روزجمعه ئنما دعوت می

  .و در اين حرکت بزرگ و انسانی ما را ياری نماييد

  

  سوييس -اتحاد بين الملی در حمايت از کارگران در ايران

 ٢٠/٠۵ /٢٠١٧   

 

   

  

  

 

 


