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 حمایت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از

 »المللی در دفاع از حقوق کارگران ایران فراخوان بین«
 

به دنبال تالشهای نیروهای ترقیخواه و فعالیتهای مستمرمقاومت ایـران در سـازمان جهـانی کـار، رژیـم                   
 مهـر هیـات     11 تـا    5 طـی روزهـای   . ایران تن به بازدید هیاتی از جانب سازمان جهانی کار از ایران داد            

مشاوره سازمان جهانی کار متشکل از خانم کارن کرتیس و آقای برنارد جرنیگـان از ایـران بازدیـد و در                     
 .وجود ندارد» آزادی تشکلهای مستقل«گزارش خود اعالم کردند که در واحد های کار 

م کـارن کـرتیس و   در همین زمان جمعی از نمایندگان کارکنان صنعت نفت ایران طی نامه ای بـه خـان    
آقای برنارد جرنیگان، خواستار تالش جدی و مستمر کارشناسان سازمان جهانی کارحهت حذف تمـامی       
مواد  قانون کار جمهوری اسالمی که به نحوی از انحاء مـانع ایجـاد تشـکالت مسـتقل کـارگری اسـت،                       

 .شدند
للی خواستار دفاع از کارگران   دادی از فعاالن سندیکایی طی یک فراخوان بین الم        عطی روزهای گذشته ت   
 .ده اندوالمللی و سازمان جهانی کار اقدامات ذیل را درخواست نم های آزاد بین ایران شده و از اتحادیه

 فشار به دولت جمهوری اسالمی ایران جهت لغو فوری مصوبه شورای عـالی کـار در مـورد حـذف                     -1 «
ن کار و دیگر مصوبات ضدکارگری قید شده در این           نفر از مواد حمایتی قانو     10کارگران کارگاههای زیر    

 .فراخوان
های صنفی وابسته به حاکمیت و کارفرمایـان          شناسی شوراهای اسالمی کار و انجمن       رسمیته   عدم ب  -2
 .عنوان نمایندگان کارگران ایرانه ب

بر مبـارزاتی کـه بـرای ایجـاد         المللی    های آزاد بین    اعمال فشار جهت برقراری نظارت مستقیم اتحادیه      -3
 ».شود  مستقل کارگری و نهادهای دمکراتیک و غیر وابسته به حکومت در ایران مییالتتشک

 طی نامه ای به اعضـای       1381 بهمن   17همچنین شانزده تن از فعاالن جنبش سندیکایی ایران در روز           
 مشاورین و کارشناسان سازمان     خواهان حمایت و پشتیبانی آشکار    «هیات ویژه سازمان بین المللی کار،       

بین المللی کار در راستای برگزاری مجمع عمومی آزاد و فراگیر کارگران در همه رشته هـای تولیـدی و       
خدماتی، بدون دخالت و اعمال نظر نهادهای دولتی و غیرکارگری، جهت ایجـاد اتحادیـه هـای مسـتقل           

گیری از هرگونه دخالت نهادهای دولتی،      شایسته است که برای جلو    . ن رشته های مختلف هستیم    شاغال
برگزاری این مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان در آن، تحت نظارت مستقیم مسئولین سازمان جهـانی       

 ».کار و اتحادیه های آزاد بین المللی صورت گیرد
قـوق  المللی در دفاع از ح فراخوان بین«سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن حمایت و پشتیبانی از     

خواستار اقدام عاجل سازمان جهانی کـار جهـت پشـتیبانی از جنـبش کـارگران و مـزد                   » کارگران ایران 
 .بگیران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری می باشد
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