
  .رئيس کنگره کار کانادا در نامه ای به خامنه ای سرکوب کارگران توسط دولت ايران را محکوم کرد
  

  ٢٠٠۶ نوامبر ٣
  آيت اهللا سيد علی خامنه ای

  رهبر جمهوری اسالمی ايران
   ايران– تهران –جماران 

  
  آيت اهللا گرامی

  
به شما نامه می ) سی ال سی(کنگره کار کانادا ش از سه ميليون کارگر زن و مرد وابسته به به نمايندگی از سوی بي

  . دولت شما را نسبت به کارگران ايران و حقوق انسانی آنان محکوم کنميسم تا به شديترين وجه ممکن عملکردنو
  

از قول عليرضا ) آی سی اف تی يو (  خبرنامه کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری ٢٠٠۶ ُاکُتبر ١٩در 
نزديک به دويست هزار نفر : "کل خانه کارگر که يک نهاد وابسته به دولت می باشد گزارش دادمحجوب دبير 

 ماه ۵٠ از اين کارگران یبعض... کارخانه ها ماه ها است که هيچ گونه دستمزدی دريافت نکرده اندکارگر در 
ستمزدهای معوقه را در آقای محجوب گفت که مجلس بايد موضوع د." است که منتظر پرداخت دستمزد خود هستند

 ميليونی ايران در زير ٧٠ درصد از جمعيت ١٨ / ۵به گفته ايشان حدود . اليحه بودجه مورد بررسی قرار دهد
  .خط فقر به سر می برند

  
در دو سال گذشته، علی رغم سرکوب های دولت شما، ما شاهد هزار اعتراض در محل های کار در بخشهای 

  .مختلف بوده ايم
هر . ان با شجاعت تمام از حقوق خود دفاع کرده اند و جامعه بين المللی از مبارزات آنها حمايت می کنداين کارگر

اقدام کارگران با عکس العمل خشن نيروهای انتظامی روبرو گرديده و به اخراج، زندان و شکنجه کارگران منجر 
ه برای دفاع از حقوق اوليه خود تجمع می  کارگرانی را کش هر روز ليس ضد شورما اطالع داريم که ُپ. شده است

   .کنند، مورد حمله قرار می دهد
های محيط کار، انجام مصاحبه با راديوتبليغ عليه جمهوری اسالمی در : اتهامات عليه کارگران گوناگون است

طريق ارتباط معاند و ضد انقالبی، سازماندهی تجمع، همکاری با گروه های ُاُپوزيسيون و اخالل در امنيت ملی از 
  .با کشورهای خارجی

  
 هستند و شمار شماری از کارگران مورد اتهام قرار گرفته و با ضمانت مالی آزاد شده اند و منتظر محاکمه خود

  .بيشتری بی آنکه اتهام آنان اعالم شده باشد در زندان بسر می برند
از جمله . نان را نيز در بر می گيرداين سرکوب ها فقط به کارگران محدود نمی شود بلکه اعضاء خانواده آ

فرزندان خرد سال و افراد ُمسنی که از کارگران حمايت می کنند نيز مورد اذيت و آزار، توهين و ضرب و شتم 
  .در موارد زيادی اعضای خانواده کارگران زندانی شده اند. قرار می گيرند

  
 نفراز فعالين کارگری شهرستان سقز که ٧و نيز سنديکای کارگران شرکت واحد تهران تداوم اذيت و آزاراعضای

  . شرايطی که دولت و نهادهای امنيتی برای کارگران ايجاد کرده انددر خطر زندان بسر می برند، نمونه ايست از
  

آزاد کارگری و نيز عفو نقض حقوق اتحاديه ای کارگران ايران مرتبآ توسط کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های 
بين الملل، ديده بان حقوق بشر، گزارش گران بدون مرز، انجمن بين امللی قلم و بين الملل آزادی بيان و مراوده و 

علی رغم وعده های وزارت کاربه سازمان هايی مانند . ساير نهادهای بين المللی ثبت و ضبط شده است
کارگری و سازمان جهانی کار، وزارت خانه فوق به هيچ يک از شکايت کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد 

  .های ما رسيدگی نکرده است
  

يکی از بعنوان رهبرجمهوری اسالمی ايران، شما می دانيد که حق همکاری ميان اتحاديه ها در جهان، از جمله 
همان گونه که ما . می شودهمبستگی اتحاديه ای است و تحت اصل آزادی تشکل از آن حمايت  بنيان های اصول



مکررآ به اطالع نهادهای مربوطه رسانده ايم، دولت ايران به دليل عضويتش در سازمان جهانی کار موظف است 
  .اين اصل را محترم بشمارد

  
اصول اساسی آن انقالب و اهداف اعالم شده اش، .  بزودی فرا می رسد١٣۵٧ت و هفتمين سالگرد انقالب سبي

انقالب بجای . اين اصول برای کارگران متحقق نشده است. ی، آزادی، عدالت و برابری بودبرقراری دموکراس
  .رهايی کارگران از فالکت، به سرکوب بی رحمانه و مداوم آنها منجر شده است

  
ما به همراه جنبش بين المللی کارگری به حمايت خود از اتحاديه های مستقل ادامه خواهيم داد و شرايط مربوط به 

  .وق کارگران ايران را همچنان زير نظر خواهيم داشتحق
 و را به عمل آورده  که اقدامات فوری جهت رعايت استانداردهای بين المللیمن از شما درخواست می کنم 

  . کارگرانی که به فعاليت اتحاديه ای می پردازند را پايان دهيدسرکوب
  

   :با احترام
  اکنگره کار کانادرئيس :جورجتی . و .ک 
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