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اعتراضی علیه جمهوری اسالمی دراجالس  های به کمپین

 بپیوندید! ازمان جهانی کار" در ژنو،س" سالیانه

  
ژیم اسالمی سرمایه راهی ژنو هستند تا در اجالس سازمان جهانی کار، در طرف رهیئتی از 

از حقوق پایه ای  حالی شرکت نمایند که حق تشکل مستقل، حق اعتصاب، حق برخوردای
یا  کارگران موجود نیست. کماکان فعالین واقعى برای کارگران و زحمتکشان در ایران انسانی

 یا تحت فشار، پیگرد و دستگیری قراردارند.و  در زندان هستند،
   

در روند انطباق با سیاست جهانی سرمایه داری، ادغام سرمایه ایران در سرمایه بین المللی و 
زمان تجارت جهانی پیش شرطهایی از جمله رعایت اصول به تبع آن عضویت ایران در سا

مربوط به روابط سه جانبه گرایی کارفرما، دولت و کارگر در ایران و تایید و برسمیت شناختن 
این روند چند سالی  داشته است.بهمراه ( را ILO - اش توسط سازمان جهانی کار)آی ال او

درها برای ورود  المی بهمراه داشته است.است که شروع شده و موفقیتهایی برای جمهوری اس
  شده است. تر سرمایه داران غربی برای خرید ارزان نیروی کار در ایران مدتی است که باز

 
و حقوق كارگران، جرم محسوب می شود.  ابتدایی ترین مطالبات در ایران مبارزه برای كسب

نه حق اعتصاب كارگری وجود دارد و نه حق تشكل مستقل كارگری. اخراج و زندان نصیب 
حكومتی را  هاى ساخته و پرداخته در مقابل، نهادها و هیئتو  است نمایندگان واقعی كارگران

در واقع، "سه جانبه گرایی" در حکومت جمهوری به عنوان نماینده كارگران معرفی می نمایند. 
 نیست. جز نشستن نمایندگان نظام سرمایه داری در سه طرف میزاسالمی چیزی 

 
نظام جهانی سرمایه داری، تهاجم لجام گسیخته ای را در عرصه استثمار نیروی كار و غارت 
و چپاولگری در سراسر دنیا آغاز كرده است. این حرکت با بیكارسازی های وسیع کارگران، 

متکش، حذف امكانات رفاهی، فراگیر شدن گسترش فقر، تقلیل سطح معیشت توده های زح
فشارهای كمرشكن روند رو به رشد  فالكت و فحشا و دیگر مصائب اجتماعی همراه است.

را از طرف توده های مردم در  اعتراضات و شورشهایی  ،مقاومت خصوصی سازیهای،
 سراسر دنیا در حرکت سراسری ضد سرمایه داری به صحنه آورده است. سرمایه داری می

خواهد به طبقه كارگر بقبوالند كه با این طبقه "منافع مشترك" دارد و به نفع هر دو طرف است 
كه با صلح و آرامش سر یك میز بنشینند و با هم كنار بیایند. سرمایه داری می خواهد به طبقه 

كارگرثابت كند كه بهترین راه حل، قبول قوانین مسالمت آمیزی است كه استثمارگران برای 
 ،ازش كار و سرمایه" تعیین كرده اند و در مقابل طرحهای خانمان برانداز "جهانی سازی" "س

قطب  در فقدان یکمتاسفانه باید تاب تحمل را بیآورند.  " آزاد سازی" و "خصوصی سازی" 
قدرتمند و متشکل کارگری در شرایط کنونی، امکان و فرصت بیشتری برای طرح و تبلیغ 

 جنبش کارگری ایران فراهم است.اینگونه سیاستها در 



 
ایران درنشست سالیانه سازمان جهانی کارشرکت داده شده اند،  کارگران تی که بنامئهی

اسالمی به نام نماینده كارگران  مزدوارن رژیم و نمی کنند رانمایندگی ایران کارگران
ات و خواسته های نمایندگان واقعی کارگران که برای مطالب هم اکنون می باشند. اجالس این در

دستگیر شده، در زندان بسر میبرند و یا احکام  و اعتصاب میکنند، دفاع کارگری، مبارزه،
پذیرش نمایندگان  صادرشده است. فعالین واقعی کارگران برای بیدادگاه های رژیم سنگینی از

ان رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی ازجانب سازمان جهانی کاربه عنوان نمایندگان کارگر
و ازنظرفعالین کارگری  است ایران، اقدامی ضد کارگری، درتقویت رژیم جمهوری اسالمی

تشکلهای کارگری  بربخش وسیعی از در سطح جهانی و بین المللی هم ایران محکوم است.
  بر آنها قالب است. انفعالی و سازشکارانه سیاستهای اتحادیه ای و سندیکایی،

 
خواهند  وی خود و ایجاد تشکلهای مستقل ازدولت وسرمایه دارکارگران فقط با اتکاء به نیر

توانست از فشار و تهدید و سرکوب دولتی ممانعت بعمل آورده و همچنین در زمینه استقالل 
تشکلهایشان هیچ تخفیفی به سرمایه داران و دولت ندهند. تحقق ابتدایی ترین خواسته های 

هایی است. این در تاریخ مبارزات کارگری ثبت کارگران در گرو چنین مبارزه و چنین تشکل 
نمیتوان در  اعتراضات و مبارزات پیگیر و مستقل كارگران، شده است كه بدون اعتصابات،

 ایستاد. هیچ كارفرما و دولتی مقابل
 

اتحاد عمل تشکلهای چپ در آمریکای  و با جنبش کارگری در ایران نهادهای همبستگی
همه  و نیز از اعتراضی و افشاگرانه در ژنو فرا میخوانندهمگان را برای گردهمائی  ،مالیش

که در محل کار و زیست خود با  د،ندوستداران و طرفداران جنبش کارگری تقاضا میكن
به  تماس با تشکلهای کارگری و مترقی میزهای اطالعاتی، برگزاری تجمعات اعتراضی،

بپردازند  امپریالیستی جمهوری اسالمی و تمامی نیروهای افشای سیاستهاى ضد كارگرى رژیم
  و خواهان حق تشکل مستقل و آزادی تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شوند.

 

 

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی
 

 زنده باد سوسیالیسم
 

 ۲۰۱۶مه 
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