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 امیرجواهری لنگرودی 
 

با حضور نمایندگان سومین اجالس سازمان جهانی کاریکصد واولین نشست همچون سال های گذشته نیزامسال 

ماه مه، در مقر این سازمان  ۸۸کشور جهان، روز چهارشنبه  ۵۸۱دولتها و تشکلهای کارگری و کارفرمایی 

کار دو مقاوله نامه، یعنی مقاوله نامه شماره  در اجالس امسال سازمان جهانی. در شهر ژنو آغاز بکار کرد

( مقاوله نامه منع تبعیض در اشتغال حرفه ) ۱۱۱و مقاوله نامه شماره ( مقاوله نامه حمایت از مزد ) ۵۹
 .مورد تاکید قرار خواهد گرفت

خود موقعیت و جایگاه  دربرابرکشوری که در این اجالس نمایندگی می شوند  ۵۸۱در میان  نباید از یاد برد؛

در مقابل را کارگران مستقل حقوق منافع وت و تشکلی را نمی یابیم که دول عمومبطور سازمان جهانی کار، 

دوری و نزدیکی نمایندگان بیش از  درجه  با اینهمه. نمایندگی نمایندو منافع سیری ناپذیر آنان سرمایه داران 

رابطه  ، از یکطرفنسبی  ل پایه ای وبشکحقوق کارگران توسط این دولتها موجودیت و پذیرش چیزی به  هر

و درجه سازمانیابی و سطح مبارزه کارگری سوی دیگر به و ازمستقیمی با دستاوردهای مبارزاتی کارگران، 

 . مربوط می گردد کشورهای متبوع شان  تشکل یابی آنان در هر یک از

موقعیت دفاع از منافع کارگران ایران در برابر رژیم  طی سال های گذشته کلکتیو سندیکاههای فرانسوی در

رابر مقر این سازمان با نصب بو چه در برون در سازمان جهانی کار اسالمی چه در درون نشست ساالنه 

نهاد های همبستگی با کارگران »فعاالن همراهی با اپوزیسیون مدافع حقوق کارگران های اطالعاتی درچادر

و دیگر فعاالن احزاب و «  در حمایت از کارگران در ایراناتحاد بین المللی »فعاالن و  «کشور زایران خارج ا

به شکلی همه جانبه در ستگی با آنان و مدافع حققو کارگران در همبمونیست کسازمان ها و نیروهای چپ و 

 . اقدام می ورزیدندکردن اعتراض کارگران ای رسانه 

شاهرخ زمانی عضو  :به نشست ساالنه سازمان جهانی کارفعاالن کارگری سه تن از امسال نیزارسال نامه 

تشکل های کارگری  عضو کمیته پیگیری ایجا د  محمد جراحی - ای نقاشان از زندان گوهر دشت کرجسندیک

ضو هیات مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی رضا شهابی ع - از زندان تبریز

بیش از پیش دشواری  .  -که د راین فاصله به زندان رجایی شهر تبعید گردید -، از زندان اوین  تهران و حومه

برای شرکت کنندگان در نشست و نمایندگان کارگران دولت های زندگی کارگران ، جایگاه و موقعیت آنان را 

  .باز می نمایاندشرکت کننده 

در مقابل کارگران  می ایران، یکی از ناامهای شناخته شده ای است که، ماهیتاجمهوری اسالرژیم این میان در

و ستیز با خواسته بیواسطه کارگران ،همواره " ضد کارگری  "و خواسته های آنان قرارگرفته و با مختصات 

نایر بازداشت، زندان و محاکمه و این جا و آنجا خواسته ها را پایمال و مبارزات آنها را سرکوب و آن 

 . داده استبا گلوله پاسخ  «خاتون آباد»مس ذوب کشتارکارگران

امسال در شرایطی اجالس سازمان جهانی کار برگزار می شود که وضعیت طبقه کارگر ایران از سال پیش 

زندانهای جمهوری اسالمی بیش . نیز بدتر شده و فشار به فعالین کارگری و کارگران زندانی افزایش یافته است

فعالین کارگری در این زندانها از  امن برای کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستند و از پیش محیط هایی نا

امسال ما شاهد تهاجم به بند ،روز جهانی کارگردرست در آستانه اول ماه مه . امنیت جانی برخوردار نیستند

اعتراض و اعتصاب غذای . ما شاهد تبعید شاهرخ زمانی به زندان گوهردشت بودیم . زندان اوین بودیم  053



مدافعان روزه  بازتابی وسیع در سطح  74اعتصاب غذای شاهرخ زمانی به این عمل زندانبانان و تن دادن به 

سرانجام جمهوری اسالمی در برابر چنین . جهان داشته است اتحادیه های کارگری در سطح کارگران داخل و 

به مجبور به عقب نشینی شد و ین عمل شرمگینانه ،و بازتاب رسانه اایستادگی مسئوالنه شاهرخ زمانی 

 .  را به زندان اوین بازگرداند خواست شاهرخ زمانی تن داد و وی

نیروهای امنیتی و شدیم که مطلع "کمیته دفاع از رضا شهابی " از طریف اطالعیه همچنین طی هفته گذشته 

در اقدامی ناگهانی و البته ایذایی، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی  انتاامی،

 . واقع تبعید کرده اند تهران و حومه را، به زندان رجایی شهر کرج منتقل و در

کوب دوره پیشین در ادامه همان روند سر  053به فعاالن کارگری و زندانیان بندتبعید رضا شهابی و فشار

که  :برپایه خبر همان اطالعیه آمده است. مورد زندانیان کارگر و سیاسی وارد می آورنداست که همچنان در

یر قانونی اعالم اعتصاب غذا نموده است که با توجه به اوضاع بد اعتراض به این اقدام غدررضا شهابی 

جسمانی و بیماری هایی که نامبرده با آن ها دست به گریبان است، جان این کارگر شریف و مبارز به طور 

سال از عمر خود در پشت میله های  7رضا شهابی که بعد از گذراندن . جدی درمعرض خطر قرار گرفته است

د پنجمین سال اسارت خود شده است ، به شدت از دیسک گردن وکمر رنج می برد و یکبار هم در زندان ،وار

اقدام اخیرعوامل سرمایه در تبعید رضا : می توان گفت .دوران زندان تحت عمل جراحی قرار گرفته است

از شهابی به زندان رجائی شهر کرج و اقدامات سرکوبگرایانه آنان همچون تبعید شاهرخ زمانی یا تهاجم قبل 

و یا دستگیریهای اول ماه مه فعاالن سندیکای در منازل و خیابان فعاالن کارگری شناخته شده اول ماه مه به 

هر یک  شرکت واحد تهران و حومه ، یا اتحادیه آزاد کارگران ایران و فلز کارمیکانیک در گلکشت شهر کرج 

قصد ندارند دست از این  به نوبه خود حکایت از آن دارند که سرمایه و عوامل آن ظاهرا  از این اعمال سرکوب 

 .گونه اقدامات ضد کارگری برداشته و از شدت و حدت آن ها بکاهند

برپایه اخبار بدست آمده امسال نیز رژیم جمهوری اسالمی جدا از چهره های نخ نمای مدعی در این میان و 

اطالع بطوری که  .ل خواهند دادبه این اجالس گسیت کاروزارمعاونین دفاع از منافع کارگران در سطح 

:  اعضای هیئت نمایندگی ناام حاکم بر ایران در یکصد و سومین اجالس سازمان جهانی کار عبارتند از؛یافتیم

، غالمرضا عباسی، علی اکبر "کانون عالی شوراهای اسالمی کار"لفضل پوروفایی از ااولیا علی بیگی و ابو

، مجید فیروزآبادی و سید محمد "کارگران بنام کانون انجمن های صنفی"سارمه و مسعود نیازی از 

، محمد عطاردیان، حسین احمدی زاده، مهران نجاتی، "نمایندگان کارگران بنام مجمع عالی"یاراحمدیان از 

 . هستند "کانون عالی کارفرمایان ایران"سید حسن افتخاریان، شهره تصدیقی و کتایون سپهری از 

سرپرست گروه کارفرمایی در نشست سازمان جهانی کار  محمد عطاردیاننگاهی هر چند کوتاه به جایگاه 

بی حقوقی کارگران وقبِل استثماراز کهیکی از بزرگترین پیمانکاران کشور و نماینده کارفرمایان ایران بعنوان 

شرکت تضامنی محمد عطاردیان و  ایران سالیانه میلیاردها دالر سود به جیب می زند که، سودهای

 .تنها گوشه کوچکی از این سودبری است همکاران

ابر سونامی بیکاری ده میلیون نفری ربرای تامین دستمزد کارگران و پوشش زندگی آنان در ب عطاردیانهمین 

همین چهره شرکت . گذران زندگی آنان میسر گردد  تاکارگران را به دست یابی شغل دوم و سوم حواله می داد 

با  ییوگدر گفت "دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران" بعنوان کننده در اجالس سالیانه 

استفاده فراگیر کارفرمایان از ... » :دارد  اعالم میدر بیست و نهم اردیبهشت خبرگزاری دولتی ایلنا 

گران و اخراج آنها از ناشی از محدودیت ها و شرایط قانون کار برای فسخ قرارداد کار...قراردادهای سفید 

 .سوی کارفرمایان دانست

در حال حاضر دست کارفرمایانی که از همکاری با برخی : در این باره به ایلنا گفت« محمد عطاردیان»

برای فسخ قراردادها بسته شده، همین مساله منجر به فراگیر شدن انعقاد قراردادهای   کارگران رضایت ندارند



قانون کار کارفرمایان را از این لحاظ در تنگنا قرار داده : وی افزود.راحت تر باشد سفید شده تا اخراج کارگر

کارفرما موظف است در صورت ناراضی بودن از کارگر، مستنداتی را برای   است زیرا به موجب این قانون

 .ید استفاده کننددر این شرایط کارفرمایان ترجیح می دهند برخالف قانون از قرارداد سف. اخراج او آماده کند

اگر واقعا عزم وزارت کار برای پایان دادن به اتعقاد قراردادهای سفید امضا جدی : این فعال کارفرمایی گفت

است، مسئوالن این وزارتخانه باید با نگاهی به تامین منافع اقتصادی کارفرمایان در شرایط قانونی برای فسخ 

 .قرارداد کار تجدید نار کنند

به طور کلی با انعقاد قرارداد سفید : به عواقب قراردادهای سفید برای کارگران خاطر نشان کردوی با اشاره 

اما حمایت قانون از کارگر باعث شده تا کارفرمایان در . موافق نیستم چرا که چنین قراردادی قانونی نیست

لغو قراردادهای سفید باشد باید اگر قرار بر . جهت حفظ منافع خود کارگران را با قرارداد سفید به کار بگیرند

 .راهکاری برای حفظ منافع کارفرمایان و اختیار آنها در استخدام و اخراج کارگر در نار گرفته شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=169062 

حمایت از مزد  ۵۱که به اجالس سازمانی جهانی کار رفته تا به قولی مقاوله نامه شماره  علی بیگیاولیاء اما  

در گفتگوئی با خبرنگار  ۵0فقر کارگران در سال را مورد تاکید قرار دهد، بعداز تصویب دستمزد زیر خط 

کارگران توسط سه تشکل نامبرده، این توافق با کارفرمایان  ۵0ایلنا، ضمن اشاره به امضای توافق مزدی سال 

. را نتیجه خرد جمعی هر سه تشکل بنام کارگری و همراهی کارفرمایان در نشست ها را دوستانه ارزیابی کرد

را آرمانگرایی و تحمیل مزد برده وار به   ۵0اعضای دیگر تشکلهای بنام کارگری از مزد او انتقاد برخی از 

 .کارگران ایران را واقع گرایی و دور اندیشی نامیده بود

و تشکل تحت مسئولیتش از امضاء کنندگان دستمزد زیر خط فقر کارگران ایران طی سه دهه  اولیا علی بیگی

گذشته بوده اند، و غالمرضا عباسی، علی اکبر سارمه و مسعود نیازی از اعضای این هئیت، بعنوان عضو 

شاور به نمایندگی از کانون عالی انجمن های صنفی بنام کارگری از امضاء کنندگان سند مزد برده وار م

 .هستند ۵0کارگران در سال 

اهی در جمهوری اسالمی و کسانیکه این رژیم را در اجالس سازمان جهانی کار نمایندگی می کنند، پرونده سی
سه تشکل . زیرپا گذاشتن دو مقاوله نامه فوق و تحمیل قراردادهای برده وار به کارگران زیر بغل دارند

نامبرده باال سوای ایفای نقش در سرکوب کارگران از شرکای دولت حسن روحانی و کارفرمایان ایران در 
ه، برمبنای شاخص هزینه های تومانی امسال به کارگران ایران بودند ک ۵۰۸هزار  ۸۰۶تحمیل دستمزد 

 .زندگی در ایران چهار مرتبه زیر خط فقر است

و «دیر و امتدبی» در شرایطی به اجالس می روند که کارنامه سیاه دولت نمایندگی اسالمی ایران هیئت امسال 

علی ربیعی همه وعده های داده شده اش به بهروزی زندگی کارگران بدل به سرابی شده که وزیر کارش 

  »؛اعالم میدارد  کارگران استان فارسو در جمع رقم زده و ی کارورسونامی بیکاران را به ده میلیون نی

هزار شغل در خطر تعطیلی داریم که قسمت  ۸33گی در کشور  برنامه واسطٔه بی  های موجود، به مطابق آمار 

های آینده،  که در سال »:افزود با بیان این مطلب وی .بیشتر این مشاغل در معرض تهدید در استان فارس است

 بنابراین اگر نتوانیم هر ساعت» : افزود «هزار نفر به افراد جویای کار اضافه خواهند شد ۱3حداقل روزی 

 « ...با مشکل مواجه خواهیم شد  در این کشور یک شغل ایجاد کنیم، 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=163504 



یعنی منع تبعیض در  ۱۱۱مورد مقاوله نامه درهیئت نمایندگی اش واسالمی نظام  کلیتکارنامه با اینهمه 
تبعیض علیه زنان کارگر در بازار کار . حرفه و اشتغال سیاه تر از آن است که به بررسی عمیق آن بپردازیم

ی در بیمه بیکاری و درمانی و غیره نقانوویتی احمصات تمخهیچ نداشتن درسطح کارخانگی وو در اشتغال، 
کوچک و عدم توجه ی کارگاههاسطح کوره پزخانه ها، کارکودکان از کودکان دروری  بخدمت گرفتن بهره...

سانی علیه اعمال تبعیض بغایت غیر انکار،بازاردروجود میلیونها کودک کار ،نیاخیاب و به حقوق کودکان کار
مزایا علیه کارگران شاغل در کارگاههای اعمال تبعیض درمزد ومحیط های کارگری، نستانی درکارگران افغا

کمتر وخروج همگی آنان از شمول قانون کار موجود که در وره محمد خاتمی و حکومت به نفر و ۱۰زیر 
علیه بخش های زیادی از کارگران تصویر دیگر دهها تبعیض قانونینارکدر. شدنی قانو" اصالحات "اصالح 

توجیه گر مدافع و و دیگر اعضای این هئیت ها عطاردیان ثال ماوزیر کارواست که،  امروز بازار کار ایران

 ....چنین شرایطی تحت عنوان واقع گرایی و از مزدبگیران سرمایه داران علیه کارگران هستند

جمهوری اسالمی در اجالس سازمان نمایندگی که اعضای هئیت  میمیداریکبار دیگر و به این مناسبت تاکید 
یران نیستند، بلکه اعضای ماشین سرکوب رژیم در محیط های کارگری جهانی کار نه تنها نماینده کارگران ا

نمایندگان واقعی کارگران در زندانهای رژیم زندانی و تحت قرون وسطائی ترین شکنجه ها قرار . هستند
قات با آنان الو م دارند، و از ابتدائی ترین حقوق انسانی از جمله درمان بیماریها و ارتباط با خانواده ها

 .محروم اند همچنان 

آستانه برگزاری این نشست یکبار دیگر ماهیت ضد کارگری جمهوری اسالمی و اعضای که در برماست
هئیت نمایندگی اش در اجالس سازمان جهانی کار را افشاء، و شرایط دشوار کارگران ایران و محرومیت آنها 

 خاصهراضی، از ایجاد تشکلهای کارگری و حق اعتصاب را به گوش جهانیان برسانیم و در متینگ های اعت
خواهان آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندانهای - ۴۱۰۲ژوئن  ۶جمعه  سلسله تحرکات فردا

 .جمهوری اسالمی شویم

 : به اطالع میرسانیم در این رابطه در زیر اطالعیه ها و پیام های چندی را 

 

  فراخوان

4102ژوئن  6 -ژنو –او . ال.گردهم آیی اعتراضی در برابر مقر آ   
 برای خواست آزادی فوری وبی قید وشرط کارگران زندانی وبرای محکوم کردن 

 رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی و نمایندگانش درسازمان جهانی کار 
 ا !ارگانی برای تنایم شرایط کار به نفع دولتها و کارفرمایان استسازمان جهانی کار، 

ار نیستند، تشکلهای کارگری موجود، سندیکای واحد و کارگران ایران از حق ایجاد تشکلهای مستقل برخورد

، تحت فشار و سرکوب هستند و کارگران و فعالین کارگری مورد اذیت و آزار مداوم ...سندیکای هفت تپه و 

هفته گذشته رضا شهابی کارگر شناخته شده سندیکای شرکت واحد را همچون شاهرخ زمانی به . قرار میگیرند

از زندان اوین به زندان گوهردشت برای اذیت و آزار تبعید کرده اندو او طبق اطالع  یکباره و بدون اطالع

در زندانهای رژیم همچنان نمایندگان کارگران و فعالین کارگری بدین ترتیب . دراعتصاب غذا بسر می برد

اعتراضات، اعتصابات و تجمعات کارگری . اسالمی اسیر و تحت فشارهای جسمی و روحی بسر میبرند

سازمانها و اتحادیه های کارگری در سطح جهانی و بخصوص نمایندگانشان در سازمان . سرکوب میشوند

رژیم جمهوری سرکوبگران امنیتی با اینحال هر ساله هیئتی از . جهانی کاراز این موضوع بی اطالع نیستند



حتی همان . به این اجالس دعوت شده و مسئولیت به آنها واگذار میشوددر لباس نمایندگان کارگران اسالمی 

  .دگذاشته میشو  ر توسط رژیم زیر پاحداقل مقاوله نامه های سازمان مذکو

و اهدافش تا به امروز نشان داده است  سازمان جهانی کارکه زیر مجموعه سازمان ملل است ، با توجه به سابقه

در آن نمایندگی نشده و   که منافع مستقل کارگران، منافعی که از درون مبارزات آنان سرچشمه گرفته باشد،

دراثر مبارزات تاریخی طبقه کارگردر کشورهای مختلف در منشور سازمان بخشی . جایی ندارد

شکل ، قراردادهای جمعی ، رفع تبعیض و برابری حقوقی درج ازدستاوردهای این مبارزات منجمله حق ایجاد ت

آنچه از اهداف این سازمان بر می آید، تدوین و اجرای قوانینی در چهارچوب مناسبات موجود یعنی . شده است 

درک حاکم . تامین شرایط کار در جهت نیازدولتها و مالکان سرمایه است و منافع کارگران در آن جایی ندارد

سه جانبه گرایی است که دولتها با توجه به تنایمات ارگانهای جهانی مانند سازمان تجارت   ، سیاستبر اجالس

از اینرو نمایندگان دولتها، . اجرا بگذارند  جهانی کارو صندوق بین المللی پول می بایست در قوانین کشوری به

در چهارچوب سیاستهای حاکم سازمانیافته کارفرمایان و تشکلهایی که به نام کارگر از باالی سر توده کارگر و 

این سیاست هیچ ربطی به منافع پایه ای کارگران نداشته و . اند، رابطه کار و سرمایه را به اتفاق تنایم میکنند

کار و زندگی کارگران در گرو   هر گونه تغییر در شرایط .تغییری در بهبود شرایط زندگی آنها ایجاد نمی کند

 .قل و متکی به نیروی کارگران و برگزیدن نمایندگان واقعی خود خواهد بودایجاد تشکلهای مست

منتخب کارفرمایان و وزارت کار ما تشکالت، فعالین " نمایندگان"برای تحقق این هدف و اعتراض به حضور 

ئن و هواداران طبقۀ کارگر را فرا می خوانیم که وسیعا  در اکسیون اعتراضی نیروهای مترقی در روز ششم ژو

  .در مقابل سازمان جهانی کار در ژنو شرکت نمایند

  متشکل شویم، سازماندهی کنیم!

 ۴۰۱۱ژوئن  ۰۱ برابر با ۱۱۵۱ خرداد ۱۱چهارشنبه 

 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy  

============================== 

  

 آی ال او ۴۱۰٢زندانی به اجالس نامه کارگران 
  

 او،  آی ال ۸3۵7 کارگران زندانی به اجالس بخش اول نامه

 با سالم به حاضرین در نشست ساالنۀ آی ال او

 صدای ما را از زندان گوهردشت، اوین و زندان مرکزی تبریز بشنوید

سازمان   ۸3۵7نشست ساالنه جناب رئیس ، تشکل ها ، سندیکا ها و اتحادیه های کارگری شرکت کننده در  

 :جهانی کار

میلیونی  53تشکل های کارگری و نقض ابتدایی ترین حقوق خانواده   توجه شما را به سرکوب و خفقان علیه

زیر خط فقر و ممنوعیت حق   میلیونی ، دستمزد های یک چهارم  کارگران ایران در نبود امنیت شغلی ، اخراج

کارگری و کشتار و اعمال ضد کارگری و راسیستی علیه کارگران پناهنده اعتصاب و حق ایجاد تشکل مستقل 

  .ران جمهوری اسالمی جلب می کنیمافغانی در ایران توسط مامو

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
mailto:boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy


زندان اوین رضا شهابی و   آقایان و خانم ها، صدای نمایندگان تشکل های مستقل کارگری و کارگران را از

ل محمدی، مهدی فراحی شاندیز، عبدالرضا قنبری و از زندان بهنام ابراهیم زاده، جعفر عایم زاده ، جمی

ابراهیم   رجایی شهر کرج شاهرخ زمانی و رسول بداغی و از زندان تبریز محمد جراحی ، از زندان مهاباد

و همچنین از زندان بوکان   مصطفی پور ، قاسم مصطفی پور ، جمال مینا شیری ، هادی تنومند ، محمد کریمی

ی ، یوسف آب خرابات ، واحد سیده و دیگر دوستان کارگری که در زندانهای مختلف مانند سنندج محمد موالنای

  .زندانی هستند ، بشنوید... ، اهواز ، اصفهان و شیراز ، مشهد و 

از جمله بهنام ابراهیم زاده ،جعفر   زندانی  با توجه به اینکه بسیاری از کارگران و نمایندگان واقعی کارگری

تهیه می شود در سلول انفرادی زیر بازجویی و شکنجه قرار   ده و جمیل محمدی هم اکنون که این پیامعایم زا

ناشناس   دارند، و یا بسیاری به دنبال پرونده سازیها تحت پیگرد هستند، و تعدادی از کارگران زندانی بصورت

 .اسالمی هیچ گونه آماری نمی دهد در زندانها می باشند، چون جمهوری

امضا کنندگان این نامه با استناد به دالیلی که در متن دیگری که در پیوست این نامه تقدیم خواهیم کرد از شما  ما

می خواهیم در جهت امکان کسب حقوق حقه طبقه کارگر ایران به کارگران ایرانی که داعیۀ نمایندگی آن ها را 

  :پیش ببرید سازمان جهانی کار  ۸3۵7دارید، سه درخواست ما را در نشست 

با توجه به دالیل پیوست، خانه کارگر و یا تشکل های دولتی وابسته به آن نماینده کارگران ایران نیستند، به  – ۵

 .آنها اجازه شرکت در اجالس به عنوان نمایندگان کارگران ایران را ندهید

اسالمی در اجالس آتی را  ما از شما که ادعای نمایندگی کارگران را دارید می خواهیم شرکت جمهوری – ۸

منوط نمایید به بر گذاری انتخابات آزاد در جهت انتخاب نمایندگان کارگران ایران برای شرکت در اجالس آتی 

که با ناارت نمایندگان انتخابی از میان  ۸4و  ۵۸تحت قوانین مربوط به مقاوله نامه های   سازمان آی ال او

ر اجالس سازمان جهانی کار برگزارگردد ، تا در یک انتخابات آزاد تشکل های کارگری مستقل شرکت کننده د

  .وبا ناارت سازمان جهانی کار معلوم شود نمایندگان واقعی کارگران ایران چه کسانی هستند

همچنین حضور تمامی بخش های جمهوری اسالمی در اجالس آتی سازمان جهانی کار را مشروط به  -  0

 .نمایید   و دیگر قوانین جهانی کار  ۸4و  ۵۸امه های رعایت کلیه مواد مقاوله ن

۸3/35/۸3۵7 

 شاهرخ زمانی عضو سندیکای نقاشان از زندان گوهر دشت کرج

 عضو کمیته پیگیری ایجا د تشکل های کارگری از زندان تبریز  محمد جراحی

 (پیوست بخش اول)

 او،  آی ال ۸3۵7کارگران زندانی به اجالس   بخش دوم نامه

 

 .خانه کارگر یا تشکل های وابسته به آن نماینده کارگران ایران نیستند  با استناد به دالیل زیر ثابت می کنیمما 

تنها جرم ما کارگران زندانی در جمهوری اسالمی تاکید و مطالبه حق تشکل ، حق اعتصاب و مطالبات اولیه 

اول ماه مه روز جهانی کارگر در تمامی  بطوری که مشاهده می کنید، بر گزاری  کارگری است، بعنوان مثال

دنیا برسمیت شناخته شده و برگزار می شود اما جمهوری اسالمی با ددمنشی تمام روز جهانی کارگر را هر 

ساله در تمامی شهر های ایران به روز بگیر و ببند و سرکوب تمام عیار کارگران تبدیل می کند و امسال نیز 

... را در شهر های مختلف مانند تهران ، کرج ، اهواز ، اصفهان ، سنندج و  طبق روال هر ساله اش کارگران



  .دهها فعال کارگری را دستگیر و زندانی یا بازداشت کرد  بشدت سرکوب و

جناب رئیس و تشکل های کارگری ، حاضرین در نشست، دستگیری و زندانی کردن فعالین و اعضای تشکل 

قل کارگری مانند سندیکای کارگران هفت تپه، سندیکای کارگران های کارگری و سرکوب تشکل های مست

شرکت واحد و سندیکای نقاشان تهران ، سندیکای نقاشان کرج ، خبازان سقز ، سندیکای فلز کار مکانیک و 

پیگیری و هماهنگی ، کمیته های دفاع از کارگران زندانی و اتحادیه آزاد کارگران و   کمیته های کارگری

این سرکوبها در شرایطی صورت . گری و کارگران اعتصابی کار روز مره جمهوری اسالمی استفعالین کار

می گیرد که حکومت ضد کارگری با تحمیل دستمزد یک چهارم زیر خط فقر ، نابودی امنیت شغلی از طریق 

یارانه تحمیل قرارداد های موقت و سفید امضا و اخراج گسترده کارگران و بیکار سازی میلیونی و حذف 

و رشد نجومی گرانی و تورم و ( و غارت ثروت عمومی به صورت اختالس ها و رانت های دولتی )  ها

باالخره نابودی تمامی قوانین حمایتی در حوزه های قوانین کار، بیمه های بیکاری ، بازنشستگی ، درمانی و از 

 53ل و داشتن حق اعتصاب، خانواده کار افتادگی و در شرایط سرکوب و منع آزادی فعالیت تشکل های مستق

میلیونی کارگران را بدون داشتن وسیله دفاع از ابتدایی ترین حقوق خود در وضع فالکت عمومی ، گرسنگی و 

مرگ تدریجی قرار داده است ، از طرفی بر خالف میثاق ها و مقاوله نامه های جهانی جمهوری اسالمی، 

مقاوله نامه فوق، تشکل های دولتی و کارفرمایی را به   و و سهبخصوص مواد یک، د ۵۸مقاوله نامه " مثال

عنوان تشکل های کارگری از طریق سرکوب ، خفقان و بگیر و ببند به جای تشکل های کارگری تحمیل کرده 

سال است جوامع جهانی کارگری را نیز فریب داده نمایندگان انتصابی و دولتی و  05است، در همین حال 

در مقابل با نادیده گرفتن مقاوله نامه . ه عنوان نماینده کارگران در این جلسات شرکت می دهدکارفرمایی را ب

ما توجه جناب .از حضور نمایندگان واقعی کارگران در جلسات سازمان جهانی کار جلو گیری می کند  ۸4

را به برخی   ۸3۵7عالی و نمایندگان کارگران از کشورهای مختلف و دیگر دوستان شرکت کننده در نشست 

از موارد متن مقاوله نامه که توسط جمهوری اسالمی زیر پا گذاشته می شود و سپس تناقض آشکار آن با تشکل 

تا ) جلب می کنیم  های دروغین و دست ساز وابسته به رژیم جمهوری اسالمی به نقل از قوانین خود رژیم

سال  05را سرکوب کرده و طی همین  سال کارگران ایران 05مشخص شود جمهوری اسالمی چگونه طی 

  :  (گذشته چگونه جوامع جهانی را فریب داده است

مربوط به حق تشکل و  ۵۵7۵ژویئه  ۸مصوب سی دومین اجالس سازمان جهانی کار در  ۵۸مقاوله نامه 

ز در کارگران باید در مقابل اعمال ضد اتحادیه ی و تبعیض آمی –الف  - ۵  مذاکره دسته جمعی است ، ماده

   .زمنیه اشتغال از حمایت کافی برخوردار باشند

 :این گونه حمایت ها بویژه در موارد زیر باید اعمال گرد  - ب 

نمودن استخدام یک کارگر به اینکه عضو یک اتحادیه شود یا از عضویت یک اتحادیه استعفا   مشروط -  ۵

  .کند

سائل مختلف به علت عضویت وی در یک اتحادیه یا به اخراج یک کارگر یا ایجاد مزاحمت برای او با و -  ۸

علت مشارکت وی در فعالیت تشکیالتی در غیر ساعت کار و در صورت موافقت کارفرما در جریان ساعت 

 .کار

 : ۸ماده 

اتحادیه ها باید در مقابل هر گونه اقدام و فعالیت طرف مقابل که مستقیم یا غیر مستقیم بر علیه نمایندگان  -۵



 .معصونیت داشته باشند " ل می شود و جنبه مداخله در تشکیالت و فعالیت و امور آنها را دارد کامالاعما

اقدامات زیر از جمله اقداماتی است که از لحاظ مقررات این ماده به منزله مداخه ای غیر موجه تلقی می  – ۸

 .گردد

که تحت نفوذ کارفرما یا اتحادیه کارفرمایی اقدام تحریک آمیز به مناور ایجاد اتحادیه کارگری دیگری  –الف 

  .باشد

پشتیبانی از اتحادیه های کارگری به وسیله کمک مالی از طریق دیگر، بدین مناور که اتحادیه های  –ب 

  .مذبور را تحت ناارت کارفرما یا اتحادیه کارفرمایی بگیرند

یط و اوضاع هر کشور متناسب بوده و احترام باید سازمانهای ایجاد گردد که با شرا  در صورت لزوم – 0ماده 

 .و حقوق و آزادی اتحادیه به نحوی که مواردی یک ، دو و سه توضیح داده شده تامین نماید

 .در تشریک به مبادله آزاد قرار دادهای دسته جمعی بین اتحادیه کارگری و کارفرمایان – 7ماده 

در آزادی ایجاد انجمن ها  ۵۵7۸ژوئن  ۵4نی در تاریخ در سی یکمین اجالس جها ۸4و همچنین مقاوله نامه  

بدون اجازه قبلی اقدام به تشکیل سازمانها به میل خود نموده یا به   و حمایت از تشکل و آزادی بیان در ماده دو

 .این سازمانها بپیوندد

تخاب و عموم فعالیت خود حق دارند اساسنامه و آئین نامه خود را تنایم و نمایندگان خود را آزادانه ان – 0ماده 

 .دارند  اعالم  نامه عملی خود رارا تنایم و بر

قانونی، باید خود   اعمال  مقامات دولتی از هرگونه مداخله که ممکن است این حق را محدود یا مانع – 7ماده 

 .داری نمایند

 .بین المللی  حق تشکیل اتحادیه ها ، فدراسیون یا کنفدراسیون و پیوستن به سازمانهای – 5ماده 

حاال توجه نمایندگان و ریاست نشست را به تناقض آشکار قوانین سازمان جهانی با قوانین و تشکل های دولتی 

  :ساخته و پرداخته جمهوری اسالمی که در واقع انتصابی هستند جلب می کنم 

  ۵3/۵/ ۵030صوب شورای اسالمی کار ، انجمن های صنفی انتخابات و تشکیل شورای اسالمی کار م –الف 

اسالمی و در تامین این درک ضد   بر خالف تعریف تشکلهای صنفی ماده یک هدف تشکیل را تامین قسط -۵

در شرایط انتخاب شونده دیگر تاکید می کند اعتقاد و التزام عملی به اسالم و  ۸ماده   انسانی و ضد کارگری و

 .قیه و وفا داری به قانون اساسی به والیت ف

این دو ماده یعنی حلقه به گوش شدن به مافیای ثروت و .) م وابستگی به گرایشات ، احزاب و سازمانها عد –د 

دیگر کارگران   قدرت در اعمال کارگری که باعث می شود بخشی از کارگران مجبور به جاسوسی علیه بخش

 (سال گذشته هزاران نمونه از آنها دیده شده است  05شوند که در طی 

  : ۵4/4/۵037نامه اجرایی قانون شوراهای اسالمی کار مصوب آئین  –ب 

شوراهای اسالمی کار دارای اساسنامه خواهند بود در چهار چوب قانون شورا ها و آئین نامه مربوطه  – ۸ماده 

تنایم و نباید مخالف با موازین اسالمی و قانون اساسی جمهوری اسالمی باشد و پس از تایید شورای عالی کار 

این قوانین ضمن اینکه آزادی کارگران را . ) بت در وزارت کار و امور اجتماعی به اجرا در خواهد آمدو ث

صنفی و سیاسی کارگران را نادیده گرفته و تشکل های آنها را   بطور کامل سلب می کند و تمامی مطالبات

حکومت باشند و تشکل های   باتحت سلطه و هم جهت " که باید تماما  وابسته به ایدولوژی حاکمیت کرده است

مانند وزارت کار و امور اجتماعی که )کارگری برای ایجاد شدن خود باید از طرف بخش های مختلف حکومت



گزینش و تایید شوند در غیر این صورت حق انتخاب شدن ، حق ...( بخشی از حکومت است اجازه بگیرد و 

مشخص است که کارگران در انتخاب شدن یا " ند، کامالانتخاب کردن و حتی تشکل ها حق تشکیل شدن را ندار

سال گذشته چرا سازمان جهانی کار با توجه به  05انتخاب کردن ذره ای آزادی ندارند، ما تعجب می کنیم طی 

عملکرد جمهوری اسالمی اجازه شرکت به خانه کارگر به عنوان نماینده کارگران ایران داده است و یا چرا 

  رد به عمل نیاورده است؟تحقیقی در این مو

در همین حال قوانین جمهوری اسالمی ضمن اینکه تمامی آزادی های کارگران را در مورد انتخاب کردن و یا 

صد در صد در تناقض  ۸4و  ۵۸انتخاب شدن و غیر سلب می کنند بلکه با رسالت و ذات مقاوله نامه های 

سال گذشته  05ار در تعیین دستمزد برای کارگران طی تحت چنین وابستگی ها است که شورای عالی ک. هستند

همیشه جانب کار فرمایان و دولت را که خود یک کار فرمای بزرگ است گرفته و همیشه سقف دستمزد 

وزارت کار نماینده مستقیم دولت ضد کارگری می . )کارگران را یک چهارم زیر خط فقر تعیین کرده است

  .(باشد

  ۵037/7/0نتخابات قانون شورا های کار اسالمی مصوب آئین نامه ا 0ماده  –ج 

 :  هیت وزیران"

شرکت های بزرگ دولتی و همچنین زمان تشکیل شوراهای کار ( ایجاد تشکل در شرکت های بزرگ)تشخیص

 .با کسب نار از دستگاه مربوطه به عهده شورای عالی کار می باشد 

تشکل کارگری حتی به شکل وابسته اش در موسسات و  بطوری که مالحاه می شود تحت چنین قانونی ایجاد

اجازه از   منوط به کسب  ...مجتمع های بزرگ صنعتی مانند بخش نفت ، گاز ، خودرو سازی و معدن و 

حق دارند اساسنامه ، (کارگران )  – 0که می گوید ماده  ۸4مقاوله نامه  0با توجه به ماده )کارفرماها شده است 

تنایم و نمایندگان خود را آزادانه انتخاب و عموم فعالیت خود را تنایم و برنامه عملی خود آئین نامه خود را 

که هر گز ( در حالی که در قوانین ایران کارگران اجازه دخالت در قانون کار را ندارند . دارند  اعالم  را

بسته به سپاه و وزارت کارفرما ها اجازه تشکیل را ندادند و در عوض بوسیله بسیج و حراست مسلح که وا

 .ناامی بر قرار کردند –اطالعات هستند در کارخانجات حکومت پلیسی 

  ۵۸/3/ ۵04۵مصوب   دستور العمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران –د 

  :هیات ناارت مرکب از افراد زیر است   نمایندگی هر واحد با ضوابط به عهده  طبق شرایط – 5ماده 

  (که همان دولت است)رت کار و امور اجتماعی نماینده وزا- ۵

  نماینده کارفرما- ۸

 .خودش کاندیدای نمایندگی نباشد  یک نفر از کارگران با سواد که- 0

فرمایید انتخاب شدن نمایندگان کارگران باید تحت ناارت نماینده دولت و نماینده   بطوری که مالحاه می

ید هیچ کدام از قوانین بیان شده جمهوری اسالمی هیچ رابطه با کارفرما صورت بگیرد و مالحاه می فرمای

دارند، سازگاری ن  7، ۸،0، ۵ماده های ۵۸انتخاب شدن نمایندگان مستقل کارگری تعریف شده در مقاوله نامه 

 .و صد در صد متناقض هستند

 :توسط هیات وزیران  ۵043آئین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی مصوب  - و 

نصف بیشتر کارگران ایران که در کارگاه های زیر ده نفر کار می کنند مشمول داشتن تشکل و انتخابات " اوال

مانند تمامی تشکل های دست ساز دولتی و فرمایشی ثبت و انحالل انجمن های صنفی در فصل " نمی شوند ثانیا



مواد " نده حکومت می باشد مخصوصامستلزم تائید وزارت کار یا دیگر نمای ۵5و  ۵7،  ۵0، ۵۸مواد   سوم

می  ۸4کل اجازه فعالیت و ثبت آن را به عهده دولت گذاشته که صد در صد بر خالف مقاوله نامه  ۸3و  ۵۵

در ماده یک بازوی "خانه کارگر . و البته از همه اینها بدتر و ضد کارگری تر مرامنامه خانه کارگر است. باشد

نیاز های عمومی تعریف   هت مصالح اسالم و انقالب اسالمی و تامینمکمل جمهوری اسالمی و تالش در ج

را از وظایف خود بیان کرده   اسالمی و منطبق بر قانون اساسی  استقرار ناام اقتصادی 0،در ماده "می شود

 .است 

 تقویت هر چه بیشتر نهاد های جمهوری اسالمی و همکاری صمیمانه با آنها در جهت تحقق اهداف -7ماده "

تحت   آیا کسانی که( دشمن کارگران هستند " نهاد های که تماما".) انقالب شکوهمند اسالمی می باشد

انتصاب شده اند و از چنین قوانین ضد کارگری تبعیت   اوصاف و معیار های حکومت جمهوری اسالمی  چنین

ستقل کارگری زیر سلطه این می کنند ، می توانند نماینده کارگران باشند ؟ در حالی که تمامی تشکل های م

 .قرار دارند  حکومت سرکوب می شوند و فعالین آنها در زندانها بسر می برند یا تحت پیگرد شدید

 

۸3/35/۸3۵7 

 شاهرخ زمانی عضو سندیکای نقاشان از زندان گوهر دشت کرج

 عضو کمیته پیگیری ایجا د تشکل های کارگری از زندان تبریز  محمد جراحی

ضو هیات مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد رضا شهابی ع

 از زندان اوین  اتوبوسرانی تهران و حومه

======================== 

 صدای کارگران ایران در سازمان جهانی کار باشیم
 

 

اجالس ساالنه ی سازمان جهانی کار برای بررسی حقوق کارگران و تصویب تبصره های قانونی، همه 

ژنو برگزار می شود، اما همگان می دانند که هدف این سازمان، ایجاد شرایطی است که ناام  ساله در

در عرصه )سرمایه داری و کارگزاران آن در برخورد با کارگران و اعتراض ها و جنبش های کارگری 

سرمایه  به توازنی دست یابند که در نهایت منافع کارفرمایان تأمین شود و منطق( های سیاسی و اقتصادی

  .خدشه دار نشود

هرچند همه ساله، نیروهای مبارز و آگاه با تااهرات ایستاده در مقابل سازمان جهانی کار، اعتراض خویش 

را به قوانین نابرابر اعالم کرده اند و نمایندگان تقلبی کارگران ناام سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران 

ه خاطر پشتیبانی کلکتیو سندیکایی فرانسه، متشکل از پنج سندیکای را افشا کرده اند، اما در سه سال اخیر ب

فرانسوی، این اعتراض ها در ژنو از پوشش خبری خوبی برخوردار بود و بازتاب آن برای جنبش رو به 

  .رشد کارگری ایران، به ویژه فعاالن کارگری بسیار تقویت کننده بود

نو امسال در ارتباط با خاورمیانه و ایران شرکت نمی کند از آنجایی که بعضی از سندیکاها در تااهرات ژ

و از سوی دیگر بدیهی است که پیشروی جنبش کارگران ایران، نیاز به حمایت های گسترده و هدفمند دارد، 

، ۸3۵۲صبح روز جمعه، ششم ژوئن  ۵3در نتیجه برای تداوم اعتراض و دفاع از کارگران ایران، ساعت 

 .جهانی کار حضور می یابیم و با همیاری یکدیگر فریاد کارگران ایران خواهیم بوددر برابر سازمان 

 



  زنده باد آزادی -زنده باد سوسیالیسم 

  سرنگون باد ناام سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران

  (پاریس)کمیته برگزاری تااهرات در برابر سازمان جهانی کار

  ۵0۵0خرداد  ۸، برابر با ۸3۵۲می  ۸۵

 

==================================== 

 فراخوان به شرکت در تظاهرات در مقابل اجالس سازمان جهانی کار

به فعالین وتشکالت کارگری، احزاب وسازمانهای چپ، تشکالت دمکراتیک ومترقی، و انسانهای برابری 

 طلب

جون  ۵3مه تا  ۸۸روزهای همانگونه که مطلع هستید صد و سومین اجالس ساالنه سازمان جهانی کار در 

طبق روال سالهای اخیر، از ایران نیز عالوه بر نمایندگان . در شهر ژنو در سوئیس برگزار خواهد شد ۸3۵۲

دولت جمهوری اسالمی و نمایندگان کارفرمایان، از هر یک از تشکل های وابسته به حکومت یعنی کانون 

شوراهای اسالمی کار و مجمع عالی نمایندگان عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، کانون عالی 

 .نیز افرادی تحت عنوان نمایندگان کارگران ایران در این اجالس شرکت خواهند کرد  کارگران

هر سال همه ما در خارج و داخل کشور گفته ایم که این نهادهای به اصطالح کارگری بخشی از رژیم سرمایه  

کالت ضدکارگری ای بیش نیستند و نباید اجازه یابند که درهیچ داری جمهوری اسالمی بوده و درواقع تش

نمایندگان و فعالین واقعی کارگری در . اجالسی به نام و به نمایندگی از کارگران ایران شرکت داشته باشند

ایران تحت سرکوب شدید و کنترل امنیتی قرار دارند و بسیاری از آنان یا در زندان بسر می برند و یا حکم 

از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی سرکوب فعالین کارگری   .تعلیقی برایشان صادر شده استحبس 

به شیوه های مختلف ادامه یافته و در مواردی ابعاد گسترده تری به خود گرفته که حمله وحشیانه نیروهای 

تعدادی از آنها نمونه ای از آن انتاامی و امنیتی به فعالین کارگری درمقطع اول ماه مه و دستگیری و بازداشت 

در شرایطی که کارگران در ایران از امکان و حق ایجاد تشکالت مستقل کارگری محروم هستند و رژیم   .است

جمهوری اسالمی، فضایی از سرکوب و ارعاب را بر طبقه کارگر و بر کل جامعه تحمیل کرده است، همین 

سازمان جهانی کار و دولت ها و نهادهای سرمایه داری  رژیم سرکوب گر از جمله با کمک و حمایت عملی

جهانی، قادر می شود عوامل خود راهر ساله به عنوان نمایندگان کارگران ایران به اجالس سالیانه سازمان 

 .جهانی کار بفرستد

ر نمایندگان رژیم د  در تمام سالهای اخیر نهادها و فعالین کارگری و سازمانها و احزاب چپ، به حضور 

درسالهای گذشته همزمان با برگزاری این . اجالس سازمان جهانی کار اعترض و آن را محکوم کرده اند

اجالس، تااهرات مشترک وهماهنگ شده با تشکالت کارگری از کشورهای دیگراز جمله با شرکت تشکالت 

لمللی در میان نمایندگان به زبان های بین ا  کارگری فرانسه و سوئیس برگزار گردید و صدها اعالمیه و بولتن

امسال در شرایطی اجالس سازمان جهانی کار برگزار می . تشکل های کارگری کشورهای مختلف توزیع شد

شود که وضعیت طبقه کارگر ایران از سال پیش نیز بدتر شده و فشار به فعالین کارگری و کارگران زندانی 

پیش محیط هایی ناامن برای کارگران زندانی و زندانهای جمهوری اسالمی بیش از . افزایش یافته است

 .زندانیان سیاسی هستند و فعالین کارگری در این زندانها از امنیت جانی برخوردار نیستند

پرواضح است در سالی که گذشت طبقه کارگر در سراسر جهان شاهد توحش هر چه بیشتر ناام سرمایه داری  

ما ضمن تالش جهت . فریقای جنوبی و اسپانیا و یونان بوده استو حکومت های آن، از بنگالدش و ترکیه تا آ

تقویت و گسترش همبستگی بین المللی کارگری، الزم میدانیم به ندای فعالین کارگری ایران که تحت شدیدترین 



به حضور نمایندگان   فشارها و محرومیتها و کنترل امنیتی قرار دارند پاسخ داده و ضمن اعتراض

در اجالس سازمانی جهانی کار، تشکل ها و فعالین کارگری شرکت کننده در این اجالس را به اسالمی   رِژیم

 .همبستگی با مبارزات کارگران در ایران فرا بخوانیم

ما ضمن محکوم کردن سازمان جهانی کار بدلیل تداوم چنین سیاستی که عمال به معنای زیر پا گذاشتن حق  

 ۶ان است، در صدد هستیم که تااهرات ایستاده ای را در روز جمعه ایجاد تشکالت مستقل کارگری درایر

. بعدازظهر، برگزارکنیم  0صبح تا  ۵۵مقابل سازمان ملل در ژنو، در میدان ناسیون، از ساعت  ۸3۵۲ژوئن 

بدینوسیله از کلیه فعالین و تشکالت کارگری و سازمانها و جریانات چپ و مترقی تقاضا می کنیم که به هر 

 .که صالح میدانند، از جمله با فراخوانهای مستقل خود، در این اکسیون اعتراضی شر کت نمایندنحوی 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ۴۱۰۲مه  ۰۱

info@workers-iran.org 

=============================================== 

فــــراخـــــوان به تظاهرات علیه حضور جمهوری اسالمی ایران در کنفرانس جهانی 

 کار

 Juni ۶ ۴۱۰۲ در شهر ژنو

 در اعتراض به نبود آزادی اعتصاب و آزادی تشکل در جمهوری اسالمی ،  ●

 در اعتراض به تبعیض علیه زنان در جمهوری اسالمی   ●

 در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد صدها هزار کارگر،  ●

 در اعتراض به تعقیب و دستگیری هزاران کارگر،  ●

 در اعتراض به محرومیت میلیون ها کارگر از هرگونه قانون کار،  ●

 در اعتراض به حضور شوراهای اسالمی به اسم نمایندگان کارگران ایران،  ●

  کارگر، ضد زن و ضد آزادی جمهوریدر اعتراض به حضور رژیم ضد  ●

 اسالمی در کنفرانس جهانی کاردر مقر اروپائی سازمان ملل،  

، به تااهرات در حمایت از کارگران " اتحادیه بین المللی در جمایت از کارگران در ایران " در پی فراخوان  

بعد اط  ۵0تا  ۵۵،ساعت ۸3۵7ژوئن  3زندانی در جمهوری اسالمی، حمایت خود را زا تااهرات روز جمعه 

 در ژنو اعالم می کند  Palais des Nationsظهر در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل 

mailto:info@workers-iran.org


از همه ایرانیان ازاده و نیروهای مترقی و مدافع طبقه کارگر و زحمتکشان دعوت می کنیم که در این آکسیون 

 . اعتراضی فعاالنه شرک نمایند 

 . تماس بگیرید 34۵73۸373۵برای هماهنگی و دریافت اطالعات بیشتر اطفا با شماره تلفن 

  کانـــون دمکـــراتیک پناهنـــدگان

 مــادران آزادی

================================== 

 پیام شاهرخ زمانی و محمد جراحی به کارگران و مردم آزادیخواه
 

 

  :کارگران و دوستان انقالبی 

شنیدیم که تعدادی از تشکل ها در جهت حمایت از آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اقدام به گسترش 

ژوئن می کنند و در این جهت فراخوانهای نیز صادر  ۶می لغایت  ۸۸فعالیت های عملی طی روزهای آینده از 

  .ر ایران نزدیک می شویمژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی د ۸3کردند و همچنن به روز 

 

ما کارگران زندانی ضمن قدر دانی صمیمانه از تالش و فعالیت گروها و تشکل ها که در جهت دفاع و حمایت 

از آزادی زندانیان کارگری و سیاسی قدم بر می دارند ، همرزمی خود را با فعالین سازمانده و شرکت کنندگان 

در این راستا از تمامی کارگران ، تشکل ها و مردم آزادیخواه در  در این اعتراضات را اعالم می داریم ، و

ایران و جهان می خواهیم در اعتراضات فوق با جدیت و گستردگی و متحدانه شرکت نمایند همچنین می 

خواهیم ضمن دفاع و حمایت از آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در جهت پیوند زدن این مبارزات 

با مبارزات طبقه کارگر اعتراض به شرکت دست نشاندگان سرمایه داری جمهوری اسالمی به  آزادیخواهانه

عنوان نمایندگان کارگران ایران در نشست ساالنه سازمان جهانی کار که هم اکنون در جریان است به صورت 

  .مستمر و متحدانه دست به اعتراضات گسترده بزنید

و انقالبی و مردم آزادیخواه، می خواهیم ضمن اینکه خود را برای  همچنین از فعالین ، تشکل های کارگری

ژوئن به مناسبت روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران آماده می کنند اقدام به  ۸3اعتراض در روز 

  .سازماندهی اعتراضات گسترده و متحدانه به اشکال مختلف نمایید

در مبارزه و اعتراضات خود ما را همرزم و دوشا : م آزادیخواه کارگران ، فعالین کارگری تشکل ها و مرد

و از « دوش خود بدانید هر چند ما در زندانهای جمهوری اسالمی اسیر و در مرکز خطر هستیم اما عمیقا

صمیم قلب خود را در کنار شما و همرزم شما می دانیم و از ژرفای وجود خود به شما عزیزان درود می 

  .فرستیم

ه برزمید، به امید روزی که طبقه کارگر سلطه سرمایه داری را در تمامی اشکالش نابود کند و آزادی ، متحدان

  .برابری ، عدالت اقتصادی و اجتماعی را برای انسانها به ارمغان بیاورد

 

  شاهرخ زمانی کارگر زندانی در زندان گوهر دشت کرج

  محمد جراحی کارگر زندانی در زندان مرکزی تبریز

4/0/۵0۵0  

================================= 

 

 تجمع اعتراضی به فراخوان



 سازمان جهانی کار ساالنه علیه حضور نمایندگان جمهوری اسالمی در اجالس

 ایران در کارگران مبارزات و در حمایت از
  

مه آغاز کردە و تا ماە  ۸۸کنفرانس ساالنه خود را از روز  یکصد و سومین ( آی ال او)سازمان جهانی کار 

نمایندگان جمهوری اسالمی و  در این کنفرانس طبق معمول هر ساله. ژوئن امسال ادامه خواهد یافت ۵۸روز 

حضور این افراد . این رژیم ضد کارگر به نیانت از کارگران ایران شرکت نمودەاند متعلق به تشکلهای

زندانی، اذیت و   با سرکوب، هوری اسالمیرژیم جم در حالی است که" آی ال او"در کنفرانس کارگر ضد

می بایست بعنوان نمایندگان صالح  که فعالین کارگری  آزار خانواده های فعالین کارگری و تهدید به اخراج

ممانعت کرده و نمایندگانی از سه تشکل سیاسی دولتی و به ظاهری  کارگران در این مجمع ساالنه شرکت کنند،

صنفی کارگران ایران و مجمع  هایکانون عالی انجمن  راهای اسالمی کار،کانون عالی شو کارگری، از

بخش  این در حالی است که  .ارسال کرده است ILO اجالس ساالنه به نمایندگان کارگران کشور را عالی

فعالین کارگری در زندانهای مخوف رژیم هار اسالمی سرمایه در بدترین شرایط مشغول سپری  زیادی از

 .هستند  محکومیت خود کردن دورە

  

جهانی، کارگران از بی حقوقی  ناام سرمایهداری حلقه ای از جمهوری اسالمی بعنوان رژیم در طول عمر

دولت برای  و حد اقل دستمزدی که برده اند محض و نبود تشکل مستقل کارگری و مجامع عمومی خود رنج

 . .را نمی کند  کارگری نوادەخا یک زندگی هزینه کارگران تعیین کردە است کفاف یک سوم

  

و در حمایت از مبارزات " آی ال او" اجالس ساالنه  در اعتراض به حضور نمایندگان جمهوری اسالمی در

بی  تلویزیون اقدام به تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان ما در ایران و برای آزادی کارگران زندانی، کارگران

و مردم آزادی  ی حقوقی کارگران را به گوش کارگران مبارزنمودەایم تا صدای ب بخش فارسی بی سی

برای رساندن صدای اعتراض کارگران در ایران به نهادها و  همزمان با این اعتراض. ایران برسانیم خواه

گزارشی مکتوب از وضعیت کارگران و فعالین کارگری زندانی  در طول این هفته تشکالت کارگری

  .ارسال خواهیم کرد کارگری بریتانیا و دفتر سازمان جهانی کار در لندن  و فعالین دیهها اتحا به را

  

 بعد از ظهر ۳تا  ۴ساعت    ،۴۱۰٢ژوئن  ٧شنبه   :زمان و مکان 

 بخش فارسی بی بی سی تلویزیون  مکان مقابل بخش فارسی

BBC Broadcasting House, 

Portland Place, London, W1A 1AA 

  

 لندن - ایران در مبارزات کارگراناز  دفاع  کمیته

 ۴۱۰٢مه  ۳۰

=====================================  

 

  پیام کانون مدافعان حقوق کارگر به سازمان جهانی کار

 

کانون مدافعان حقوق کارگر اعالم کرده به دلیل آن که نمایندگان این سازمان در زندان هستند نمی تواند • 

 ...شرکت در یک صد و سومین اجالس سازمان جهانی کار را عملی کند دعوت آی تی یو سی برای 

 

 



با تشکر از دعوت ای تی یو سی برای شرکت نمایندگان کانون مدافعان حقوق کارگر در اجالس ساالنه 

سازمان جهانی کار الزم است که به اطالع برسانیم به دلیل شرایط خاص موجود در کشور ،ما برای 

  .نتوانستیم نمایندگان خود را به آن اجالس بفرستیم چندمین سال متوالی

 

توانند به عنوان نمایندگان این نهاد در آن  آقایان محمدجراحی و شاهرخ زمانی هر دو در زندان هستند و نمی

همزمان . المدت محکوم شده اند آنها به دلیل فعالیت های کارگری به زندان های طویل. اجالس شرکت کنند

انون مدافعان حقوق کارگر آقایان رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده و هم چنین فعاالن کارگری یاران دیگر ک

وهجوم و  0۱3آقای ابراهیم زاده پس از ماجرای بند . دیگر درشهرهای مختلف درزندان به سر می برند

. ی ایشان هیچ خبری از وی ندارند سرکوب زندانیان سیاسی در اوین، هنوز ممنوع المالقات بوده و خانواده

  .تنها به آنان گفته شده که وی تجدید محاکمه شده است

 

محدودیت فعالیت های کارگری در سال گذشته همانند سال های قبلی برقرار بوده است و هیچ تغییری در 

حداقل حقوق تعیین شده معادل حدود دویست دالر در ماه است که کفاف . ه صورت نگرفته استاین زمین

اعترضات و اعتصابات . زندگی کارگران را نمی دهد و به اعتراف مقامات مسوول یک سوم خط فقر است

االن جو ارعاب و وحشت بر فع. کارگری هم چنان ممنوع بوده وبا برخورد نیروهای امنیتی مواجه می شود

  .کارگری حاکم بوده و هم چنان از فعالیت جهت احقاق حقوق کارگران جلوگیری می شود

 

در مراسم روز کارگر سال جاری تعداد زیادی از فعاالن کارگری به قصد برگزاری مراسم یا شرکت در 

دند هر نفر ا ز اعضای سندیکای شرکت واحد در این روز بازداتش ش ۸0تعداد . این مراسم دستگیر شدند

چند که آنان پس از چند ساعت آزاد شدند اما این دستگیر و دستگیری های دیگر مانع از برگزاری مراسم 

آقای جعفر عایم زاده و جمیل محمدی از دستگیر شدگان این مراسم هستند و هنوز آقای . دراین روز شد

  .عایم زاده در زندان به سر می برد

 

ه متعلق به کارگران است در سال گذشته رخ داد که متاسفانه به دلیل اختالس بزرگ در تامین اجتماعی ک

تشکل های دست . نبودن آزادی های اجتماعی اعتراض کارگران و نمایندگان واقعی آنان به جایی نرسید

ساز دولتی همانند خانه ی کارگر و شوراهای اسالمی کار و مجمع نمایندگان کارگری نیز در این اختالس 

اند که در نتیجه اعتراضی به اختالس نداشته اند و متاسفانه نمایندگان این تشکل های دست ساز  سهمی داشته

  .هر ساله آزادانه به آن اجالس دعوت می شوند

 

ما از آن سازمان انتاار داریم که در اجالس امسال این مسایل را مورد بحث قرار داده و نمایندگان ایران 

 .قرار دهند رادر این زمینه ها مورد سوال

  

================================== 

 

 کار، شرکت کنیمدر همایش افشاگرانه ی ژنو و در برابر سازمان جهانی 

برگزار می گردد؛  ۸3۵۲ژوئن  ۵3ماه مه تا  ۸۸صد و سومین نشست سازمان جهانی کار، امسال از تاریخ 

هر ساله در مقر این سازمان در ژنو اجالسی برگزار می شود و نمایندگان آن در مورد وضعیت کارگران 

رایی است و به همین علت است که دولت ها ولی رایزنی مذکور بر مبنای سه جانبه گ. جهان رایزنی می نمایند

و کارفرمایان نیز در آن عضویت دارند و کارگران نیز توسط اتحادیه هایی نمایندگی می شوند که در گفتار 

طرفدار کارگران ولی در کردار نهایی و سرنوشت ساز، در سازشکاری با ناام سرمایه داری، زبانزد هستند 



  .کارگری محسوب می شوندو مانعی برای تشکل های مستقل 

ناام سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران نیز عضو سازمان جهانی کار است و هر ساله نمایندگان سه جانبه 

ی آن که همگی و در نهایت از منافع سرمایه داری دفاع می کنند، در این اجالس حضور دارند و سرکوب 

گری، بیکارسازی و اخراج آنان از کار تا فقدان امنیت عریان کارگران، بازداشت و زندانی کردن فعاالن کار

شغلی، گسترش شرکت های پیمانی برای هرچه ارزان خریدن نیروی کار، قراردادهای موقت و سفید امضا و 

هر چند سازمان جهانی کار از . نیز حقوق های معوقه ی طوالنی مدت را از دیده ی همگان مخفی می کنند

کامل دارد و حقایق را از نهادهای مستقل کارگری و حتا در نامه های سرگشاده ی واقعیت های موجود اطالع 

فعاالن کارگری زندانی در طول سال کسب می نماید، اما با همه ی اینها، نه تنها جمهوری اسالمی را به خاطر 

یدی را نیز به وی زیر پا گذاشتن آشکار قوانین بین المللی کار اخراج نمی کند، بلکه هر ساله مسئولیت های جد

  !محول می کند

ما نیز هر ساله، روزی از اجالس را به عنوان اعتراض انتخاب نموده و از نبرد موجود نیروی کار با سرمایه 

در راستای منافع طبقه ی کارگر، پرده برداشته و به دلیل اینکه حتا موازین ابتدایی کار در مورد کارگران 

خراج جمهوری اسالمی ایران از سازمان جهانی کار هستیم تا فشارهای بین ایران عملی نمی گردد، خواهان ا

المللی نه از طرف دولت ها، بلکه از سوی طبقه کارگر جهانی تشدید یابد و بسترساز همبستگی بین المللی را 

صبح، مقابل  ۵3در نتیجه، روز جمعه ششم ژوئن، از ساعت . در عرصه های مبارزات طبقاتی فراهم سازد

زمان جهانی کار در ژنو حضور خواهیم داشت و از فعاالن کارگری و همه ی کسانی را که قلب شان برای سا

منافع طبقه کارگر می تپد، دعوت می نماییم که در این تااهرات و همایش ساالنه شرکت کنند و با همبستگی و 

 .شیماتحاد هر چه بیشتر، صدای رسای طبقه کارگر تحت ستم ایران و نیز جهان با

 زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

  همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس

 

 ۸3۵۲مه  ۸۸ - ۵0۵0خرداد  4

s.mouvement@gmail.com 

 

 

 

 اجالس سالیانه سازمان جهانی کار واعتراض ما

 مصوبه هفتمین مجمع عمومی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

   ۴۱۰۲ماه مه  ۴۶ – ۴۳

اعتراض ما به همراه دیگر نهادهای مدافع حقوق کارگران جهان و ایران، درهنگام برگزاری اجالس سالیانه 

سازمان جهانی کار در ژنو، ممکن است این سوال رادر اذهان ایجاد کند که ، با توجه به اینکه ما قبال درک 

) بطه با عملکرد و اهداف آن نداریم خود را دررابطه با سازمان مذکوربیان کرده و کوچکترین ابهامی در را

بد نیست ابتدا سابقه ونیز تاریخچه شکل گیری . ، چه هدفی را دنبال می کند(در پایین این سند ضمیمه است 

 (ویکی پدیا:منبع.) را مرور کنیم ( آی ال او) سازمان جهانی کار

mailto:s.mouvement@gmail.com


 :پیشینه این سازمان 

است که به امورمربوط  سازمان ملل متحد یکی ازموسسات تخصصی المللی کار سازمان بین» 

تأسیس  کنفرانس صلح پاریس های و در نتیجه بحث ۵۵۵۵ این سازمان در سال. پردازد می کارگران و کار به

بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از  جامعه ملل المللی کار در آغاز وابسته به سازمان بین. شد

تصویب  ۵۵۲۲ معروف است در سال بیانیه فیالدلفیا علی سازمان که بهمنشور ف. های وابسته به آن شد سازمان

 .شد

 «.کند سازمان هرسال درماه خرداد کنفرانسی برگزار می. است سوئیس در کشور ژنو مقراین سازمان در شهر

 :پیرامون تاریخچه تاسیس این سازمان نیز آمده است 

سازمان بین المللی بین  سازمان کارسازمان بین المللی  بین  سازمان » 

گرف شکل بود، پا بر ورسای کاخ در صلح کنفرانس زمانیکه در اول جهانی جنگ پایان از پس ۵۵۵۵ سالدر

ا رابرت یعنی فرانسوی و ولزی ازصنعتگران دوتن وسیله به نوزدهم قرن در چنینسازمانی پیدایش به نیاز .ت

بین یهاهمکاری خالل در مذکور طرح آنکه از پس .بود قرارگرفته پیگیری و تأکید مورد لگراند دانیل و وون

قرارگرفته  توجه مورد باسل در ۵۵3۵ سال در کارگران قانون تدوین جهت المللی

بین استانداردهای سازی بهینه جهت در المللیبین قوانین و مقررات تدوین هدف با ILO سازمان.بود

ب ۵۵۵۵ آوریل و ژانویه ماههای بین در ILO قانون.شد آنهامتولد گیری بکار از اطمینان حصول و کار المللی

 کمیسیون این .شد تدوین صلح المللیبین کنفرانس در کار کمیسیون وسیله ه

مت ایاالت و بریتانیا، لهستان، ژاپن، فرانسه،ایتالیا، چکسلواکی، کوبا، بلژیک، کشور ۵ نمایندگان از بود ترکیبی

.عهدهداشت بر ( AFL) آمریکا کارگری فدراسیون رئیس گامپرس، ساموئل کمیسیونرا رهبری که آمریکا حده

کا و کارفرمایان دولت، نمایندگان که بود تنهاسازمانی که بود گرایی جانبه سه سازمان بروز نشست این نتیجه 

 «.است ورسای صلح معاهده هشتم فصل ILO قانون .دادمی نقطهسامان یک در را رگران

 :برگرفته از ویکی پدیا یا دانشنامه آزاد 

http://fa.wikipedia.org/wiki 

 اقدام اعتراضی ما چه هدفی را تعقیب می کند؟

نداشته باشند ، امکان دارد اینگونه تصور شود (   I.L.O  )برای کسانیکه آشنایی با ماهیت سازمان جهانی کار

بی  "قاضی"یا در مقام   و حمایتگر همه جانبه منافع کارگران ایران" ناجی" در مقام   که گویا این سازمان

 .سرمایه داری حاکم و طبقه کارگر ایران قرارگرفته است رژیم طرف میان

المللی کار، سازمانی است که اصوالبه مناورایجاد قطبی درمقابل انقالب های  سازمان بین مابرآنیم که

بی تفاوت ازبرگزاری   که فعاالن مدافع حقوق کارگران ولی این بدان معنی نیست . گرفته است شکل کارگری

ما می توانیم از .نی کارکه در آن نمایند ه های اتحادیه های کارگری حضوردارند ، بگذرنداجالس سازمان جها

برای (مثل ث ژد در فرانسه   الزاما از طریق روابطی که با آنها داریم) طریق اتحادیه های کارگری 

ن بتوان اعمال اعمالفشاربرآن و سیاست های ضد کارگری اجالس استفاده کنیم ، تاکتیک مناسبی که از طریق آ

شرکت . ضد کارگری رژیم اسالمی را افشاء و نماینده گان مزدورشرکت داده شده در اجالس را رسوا کرد

دراین حرکت افشاگران در عین حال می تواند انعکاس صدای اعتراضی کارگران درایران باشد که فعالین و 

 .نماینده گانشان در زندانها هستند 

انقالب اکتبر وحرکت های  ولی پس از جنگ هانی منجر به جنگ جهانی اول شدبحران عمیق سرمایه داری ج

اطریش ، مجارستان به وقوع  –درآلمان  و سپس کارگری درراستای تشکیل شوراهای کارگری در روسیه ،

برنامه چهارده ماده " ویلسون" در این میان سرمایه جهانی به ابتکار رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی  .پیوستند



» درراس این برنامه ایجاد نهادی به نام . ادامه داد ۵۵۵۵  ای را به عنوان صلح درقرارداد ورسای درژوئن

 .را بنا نهادند( سازمان بین المللی کار)بود که بنیاد « اتحادیه ملل

شورای از ابتداء برای تحمیق کارگران در سطح جهان و جلوگیری از تشکیل (  I.L.O)سازمان بین المللی کار

های کارگری و تشکل های مستقل کارگری توسط امپریالیسم پایه گذاری شده تا در مرکر قوانین آن مشارکت 

دولت و کارفرما و کارگران منتخب خود دولت ها در سطح کشورهای دیکتاتوری بدور از حضور نمایندگان 

در این معادله نماینده " اسیر"مثابه  را به  اتحادیه های کارگری و منتخب خود کارگران، گزینش شبه کارگرانی

 .دولت و کارفرما در مضمون سه جانبه گرایی جای دهند

ازنارما همانطوری 

ا برآن حاکم زورگویانه مراتب سلسله و جهانی موجود حافانام های اهرم از یکی خود، متحد ملل سازمان که

اکثریت آحاد جمعیت  منافع حتی یا باشد بشریت وجدان تجسم تواند نمی  به دالیل عدیده ای و ست

نمی  نیز "سازمان بین المللی کار"کند، سازمان های زیر مجموعه آن از جمله همین  نمایندگی را کشورها در

برای ما نیک مشخص است  .تواند جدا از اهداف و سیاست های آن باشد

 و مشروعیت درباره بحثی اهناخو خواه موجود، المللی بین نهادهای کارکرد و بارهمشروعیت در بحثی هر که

د رابطه تنایم برای هستند نهادهایی موجود المللی بین اگرنهادهای .هست هم موجود المللی بین قوانین کارکرد

متحدسرمایه  های قدرت و امریکا امپریالیسم منافع حفظ جهت در عمدتا   هاکه ولت

وظی همین راستای در نیز نهادها این طرف از هپذیرفتهشد و موجود المللی بین قوانین ، کنند می عمل آن جهانی

برای ما روشن است .اند شده تنایم فه

ولی آیا  .رود می پیش ها دولت میان بند و زد طریق از آنها کاردر که هستند دولتی میان هایی سازمان اینها که

همی نسبت به ماهیت این حد آگاهی ما وسیله می گردد که ازابزارنام بورژوازی و درعین حال نداشتن هیچ تو

وکارکرد آن ، برای تعمیق یافتن مبارزه فرودستان جامعه خود و جامعه جهانی از آن بهره نگیریم ومبارزات 

خود راصیقل ندهیم وتعمیق نبخشیم؟ سازمان جهانی کارهمانطور که در باالتر اشاره شد با فشار 

ط سرمایه داری ساخته شد، توازن قوای وخطرشوراهای کارگری بر علیه سرمایه درمقابل وکنترل آن توس

جنبش کارگری و نیز سایر جنبش های اجتماعی همین سازمان را در مقاطعی تاریخی به عقب نشینی و تن 

 .دادن به موضع گیری بر خالف منافع سرمایه واداشته است 

ست درآفریقای مثالها ی متعددی می توان دراین زمینه آورد ، ازجمله محکومیت وانزوای حکومت نژادپر

جنوبی ، افشاگریها درباره سیاست تجاوزگران امپریالیسم آمریکا در ویتنام و کامبوج ، افشاگری درمورد 

صهیونیسم وتصویب امتیازاتی هرچند ناقص وناکامل برای خلق فلسطین، دفاع هرچند نیم بند اززندانیان 

 .....سیاسی ازطریق سازمان عفوبین المللی وسازمان حقوق بشر و

بنابراین تااهراتهای متعدد نیروهای مترقی دربرابرساختمانهای این تشکالت نیز،بی اثردرتصویب واجرای آن 

زمانیکه صف چند ده هزارنفری معترضین به . مصوباتی که جنبه مترقی داشته اند، نبوده است 

ننده افشاگری آنانی بود که تجاوزامپریالیستی آمریکا به ویتنام ازجلوی ساختمان سازمان ملل گذشت ، تقویت ک

 .دردرون ساختمان ، درمحکوم نمودن آن تجاوز وباخواست پایان آن ، می کوشیدند

سازمان جهانی کار دارای ماهیتی کامال بورژوائی است ودست سرمایه داری ودولتهای سرمایه : نتیجه اینکه

. بازمی گذارد« سه جانبه گرایی»های داری را درتجاوز به منافع کارگران ازطرق گوناگون ازجمله چانه زنی 

جدا ازاین امر، دراین سازمان دراکثرموارد نمایندگان واقعی کارگران کشورها شرکت ندارند بلکه نمایندگان 

اینگونه کشورها ، فرستادگان دولتی ویاتشکالت قالبی دولتی می باشند وبهیچوجه صالحیت نمایندگی راندارند 

اگرمی پذیریم که این کرسی نمایندگی غصب شده است و .ایران ازاین جمله هستندنمایندگان جمهوری اسالمی . 

بایستی دراختیارنمایندگان واقعی کارگران ایران گزارده شود ، پس بایستی برای تحقق این امرهم ازدرون این 

رون با اقدام ازدرون می تواندبا یاری نمایندگان سندیکاهای مترقی عضو وازبی.تشکل وهم ازبیرون مبارزه کرد

به انواع تحرکات اعتراضی ، نامه نوشتن، ازاطالعیه و بیانیه صادر کردن و سازمان دهی آ کسیونهای 



کاری که ما به سهم خود درمشارکت با دیگرگروههای مدافع حقوق . اعتراضی متشکل دست به اقدام زد

با برپایی سازمانیافته ترمیتینگ تکرارنمایش اعتراضی . کارگران ایران طی چندسال پیش انجام داده ایم 

دربرابرساختمان سازمان جهانی کار در ژنو و درزمان برگزاری نشست ساالنه نمایندگان، با درس آموزی از 

ضعف های سال های پیشین ، در مرحله اول به امر اتحاد عمل مدافعین حقوق کارگران درسطح تشکل های 

نکه می تواند به پژواک مبارزه مستقل کارگران دردرون کشور و دیگرای  موازی خارج از کشور یاری رسانده

زیرا که مبارزه کارگران با اعزام نمایندگان قالبی رژیم ازدرون وتقویت این مبارزه ازبرون .هم عهد گردد 

ما باید این سنت هر ساله را با جاافتادگی هر . توسط گروهبند یهای مختلف ، تا کنون تأثیرات مثبت داشته است 

و صد البته این کار با تدارک . ه وسیعتر با پشتیبانان سندیکایی خود در فرانسه و سراسر جهان به پیش ببریم چ

 .سازمانیافته قبلی فراهم می گردد

همانگونه که تا به امروز در عمل اجتماعی ودراسناد وبیانیه های خود نشان داده  –فعالین نهادهای همبستگی 

دافعه ازحقوق کارگران دربرابرمنافع آشکارسرمایه داری موجود، همیشه اوقات درامرم –اند 

و در این راستا قدمی به عقب  ورزیده اصرار علیه بهره کشی ازکارگران در ایران برتقدممبارزه همواره

 .داشت نخواهند بر

 

 

 
 


