
 فراخوان
 بھ تظاھرات در مقابل سازمان جھانی کار

 مبارزات جنبش کارگری ایراندر پشتیبانی از
 

 !دوستان و یاران گرامی
 
 
 

 سوئیسدر ژنوماه ژوئن درشھر ۱۱ماه مھ تا  ۳۰ھای فاصلھ روزدر کنفرانس ساالنھ سازمان جھانی کارپنجمین یکصد و
 .برگزار می شود

 
 

اسالمی ، كارگران، معلمان، روزنام�ھ نگ�اران و دیگ�ر زحمتكش�ان و م�زد بگی�ران ای�ران دولت سرمایھ دارى جمھورى 
فعالین كارگرى، نمایندگان معلمان، روزنامھ نگاران و مدافعان حقوق ك�ارگران و  .را در شرایط وخیمی قرار داده است

ھ�اى  مدت فرسوده شده و بعضن بھ قتل م�ی رس�ند. ن�ھ تنھ�ا  كنوانس�یون یھاى طوالن در زندان وسركوب ، زحمتكشان 
سازمان جھانی كار در ایران اجرا نم�ی ش�ود، بلك�ھ از طری�ق مق�ررات زدای�ی و تغیی�ر ق�وانین ك�ار، ب�ی حق�وقی و نظ�ام 

ری�ق ف�راھم از ط فع س�رمایھ داران داخل�ی و خ�ارجیواین ھمھ برای آنس�ت ك�ھ من�ا رده دارى بر نیروى كار حاكم شده ب
سازى كارگر ارزان و مطیع بدون تشكل ھاى مستقل فراھم آی�د. و ای�ن در ش�رایطی اس�ت ك�ھ ص�ندوق پ�س ان�داز ت�امین 

  .غارت و بھ ورشكستگی كشانده شده است ،اجتماعی كھ با پول كارگران و بازنشستگان زحمتكش پر می شود
 
 
 

چھ�ار براب�ر زی�ر خ�ط فق�ر در و م�زد ن�اچیز  فید امض�اپرداخ�ت نم�ی ش�ود. قراردادھ�اى س�ک�ارگران ھ�اى معوق�ھ  حقوق
جریان  است. كارگران مھاجر از حقوق برابر برخوردار نیستند. ب�ر ابع�اد  فاجع�ھ ب�ار كودك�ان ك�ار ھ�ر دم اف�زوده م�ی 

در چن�ین ش�رایطی امس�ال  با مردان روبرو ھستیم و ...شود و ما با شدت یابی تبعیض جنسیتی و نابرابرى حقوقی زنان 
اران م�زدور و انتص�ابی  و نماین�دگان امنیت�ی حكوم�ت زر، قرار اس�ت ھمچ�ون گذش�تھ ك�ارگاجالس سازمان جھانی كادر

  .اسالمی بھ عنوان نمایندگان كارگرى شركت كنند
 
 
 

 مدافعان جنبش کارگران و زحمتکشان ، کارگری ،تشکل ھای  اتحادیھ ھای کارگری،ی انسان ھای آزاده ،ازھمھ  ما
علیھ  راتی کھتظاھدر م تانیک دعوت می ترقیخواه و دمکراتیک ،چپنھاد ھای  تشکل ھا و مدافع حقوق پناھندگی ،ن فعالی

 ٦درروزدوشنبھ  سرمایھ داران داخلی و بین المللی ھمدستشانمزدوران ضد کارگری رژیم جمھوری اسالمی ، حضور 
کارگران و زحمتکشان مبارزات  ووازمطالبات  حضور یابند ،می شودس برگزارئیسودر ژوئن درمیدان ملل شھرژنو

 پشتیبانی نمایند. ایران 
 
 

 ۱۵ـ  ۱۱از ساعت  ۲۰۱٦ژوئن  ٦ : زمان 
 Palais des Nations (Genève) : مکان 
 میدان ملل مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در شھر ژنو       
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 سرنگون باد رژیم جمھوری اسالمی
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 سوئیس -ژوئن ٦رات ــاھــار کننده تظزــھ برگــکمیت
 
 
 
 
 
 
 

 حمایت کنندگان :
یسئسو ـحاد بین المللی در حمایت از کارگران اتـ ۱  
 ـ سوئیساتحاد نیروھای دمکراتیک ایرانی ـ ۲
 ـ سوئیس کمیتھ دفاع از مبارزات مردم ایرانـ ۳


