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     ) ال اویآ (ILO کار ی در سازمان جهانتي از عضوی اسالمیاخراج جمهور 

 
خرداد هشتاد وهفت مهن                                                                 ٨٧ مه رشدهي دفاع از کارگران دستگتهيکم  

                                       
  جهانسراسرای جهانی کارگری دره اتحاديه سازمانها و:به

  ٨٧کميته دفاع کارگران دستگير شده مه : از

  )آی ال او( ILO اخراج جمهوری اسالمی از عضويت در سازمان جهانی کار: موضوع
 

ای کارگران را مورد تعرض  های واهی حقوق پايه همانطور که مطلع هستيد جمهوری اسالمی ايران همواره به بهانه

داشتن حق تشکل و اعتصاب که يکی از دستاوردهای مبارزه طبقه کارگر . قرار داده و آنان را دستگير و زندانی ميکند

 و با زندان و احکام قرون وسطايی کارگران، را از اين است از طرف جمهوری اسالمی مورد تهديد جدی قرار گرفته

  . بهره ساخته اند ای بی حقوق پايه

هر سال کارگران در ايران به خاطر برپايی روز جهانی کارگر مورد تعرض و سرکوب قرار ميگيرند و رهبران آنان 

  .دستگير و زندانی ميشوند

ر دستگير و تا کنون داتحاديه آزاد کارگران ايران  از رهبران کارگری و عضو جوانمير مرادی و طه آزادیامسال 

ايران به خاطر اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان همچنين کارگران در. ميبرندمحل نامعلومی در بازداشت به سر

  . مورد تهاجم و سرکوب و زندان قرار ميگيرند)  ماه٣٠ تا ٤(

های کارگری جهانی در  های اعتراضی زيادی از طرف سازمانها و اتحاديه طی سالهای گذشته و همين امسال نامه

ن به جمهوری اسالمی ارسال شده است ولی آنها اعتنايی به اين اعتراضات جهانی ای کارگرا خصوص نقض حقوق پايه

  . نداشته و همچنان با  کارگران معترض و اعتصابی با گلوله و باتوم و گاز اشک آور مقابله ميکنند

د  و هنوز  مورد حمله وحشيانه قرار گرفته انهفت تپه و کارگران الستيک سازی البرزهای گذشته کارگران  طی هفته

  .   نيز گرفتار زندان هستندمنصور اسانلو و بختيار رحيمیبعد از چندين ماه  

. ای کارگران ميباشد مقابله جمهوری اسالمی با کارگران در مقابل حق اعتصاب و داشتن تشکل نقض آشکار حقوق پايه

  . ميباشيم آی ال او ارما همصدا با کارگران ايران  خواهان اخراج جمهوری اسالمی از سازمان جهانی ک

  .انتظار داريم مراتب اعتراض خود را با ما و کارگران ايران اعالم نمائيد

  
  ٨٧کميته دفاع از کارگران دستگيرشده مه 
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