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!استکوم  محراني کار به مبارزات کارگران ای سازمان جهانیدهن کج  
  

  ١٣٨٨ فروردين ٢١جمعه                                                                                             ی المللنياتحاد ب
    

  :در محکوميت انتخاب جمهوری اسالمی به رياست اجالس ساالنه سازمان جهانی کار" اتحاد بين المللی" اطالعيه 
  

!استکوم  محراني کار به مبارزات کارگران ای سازمان جهانیدهن کج  
  

اولين بنا به گفته محمد جهرمى، وزير آار و امور اجتماعى جمهورى اسالمى، رژيم جمهورى اسالمى ايران براى 

  .انتخاب شده است) ILO( سال به رياست اجالس ساالنه سازمان بين المللى آار ٣٢بار بعد از 

اينکه سازمان جهانی کار نه نهادی برای دفاع از منافع کارگران بلکه وزارت کار جهانی برای تنظيم روابط کار از 

اينکه سازمان جهانی کار . لين کارگری استمنظر کارفرمايان و دولت های سرمايه داری است جزء دانش اوليه فعا

در طول حيات خويش آنجا که قدمی به نفع کارگر برداشته تحت فشار و اعتراضات کارگری و اساسا در نگرانی از 

  .گسترش و راديکال تر شدن اين اعتراضات بوده نيز جزء الفبای دانش کارگری است

رياست اجالس ساالنه جمهوری اسالمی به عنوان کانديدای اصلی با تاييد ، طبق اين خبر، سازمان جهانی کاراما

ن موازين روی کاغذ گليم چهارچوب موازين عمومی خويش نيز فرا تر گذاشته و بی شرمانه ابتدايی تريخود پا را از

 يندگانکشور برای اخراج نماداخل و خارج ازدين سال است که فعالين کارگری درچن. پا گذاشته استخود را هم زير

سازمان جهانی .  کنندمبارزه میدولت جمهوری اسالمی، خانه کارگرو شوراهای اسالمی آار، ازسازمان جهانی کار

  :کس ميداند کهکار بهتر ازهر

حوزه کار و کارگری يک رژيم آپارتايد است که به ابتدايی ترين موازين خود سازمان رژيم جمهوری اسالمی در )١

  . نبوده استجهانی کار نيز پايبند

خانه کارگر و شوراهای اسالمی که سالهاست به عنوان نمايندگان کارگری به مجامع بين المللی از جمله اجالس  )٢

ن و ضرب و ساالنه سازمان کار دعوت می شوند نه تنها نمايندگان کارگران ايران نيستند بلکه به جرم زبان بريد

  .شتم فعالين کارگری بايد تحت تعقيب و محاکمه قرار گيرند

کارگران ايران نمايندگان خود را در مجامع عمومی کارگری انتخاب می کنند که تعداد زيادی از آنها از جمله  )٣

منصور اسانلو رئيس سنديکای آارگران شرکت واحد و علی نجاتی رئيس سنديکای کارگران شرکت نيشكر 

  .په در زندان بسر ميبرندهفت ت

سازمان جهانی کار نه تنها تالشی برای آزادی کارگران زندانی و کاهش هزينه مبارزات کارگری در ايران نمی کند 

چيز ماهيت ارگری ترين دولتهای موجود بيش ازهرضد کگردن يکی ازاست اجالس ساالنه بربلکه با آويختن مدال ري

اين اقدام سازمان جهانی کار بيش از پيش نشان ميدهد که دوست و متحد . ندضد کارگری خويش را آشکار ميک

  .کارگر ايرانی نه سازمانهای نهادينه شده سرمايه جهانی بلکه جنبش جهانی کارگری است



اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران ضمن محکوم کردن اين اقدام بی شرمانه سازمان جهانی کار اعالم 

 کار ادامه  جهانىد که به مبارزه و کمپين چند ساله خود برای اخراج نمايندگان جمهوری اسالمی از سازمانميکن

  . داده و برای تبديل اين اعتراض به يک اعتراض جهانی کارگری تالش ميکند

  

  !زنده باد همبستگی جهانی کارگری
  

  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
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