
Gozaresh jelese ILO 
دفترامور سنديكايي ،جلسه اي طبق ILOد از ظهر در ساختمان اصلي  دقيقه بع2.30 ژوئن ساعت 13 شنبه روز سه

  .برگذار گردديدILOسوئيس با مسئول امر سنديكايي /وقت قبلي توسط دوستان اتحادبين المللي 
يار ما قرار داده بود دوستان حاضر در جلسه معرفي شدند در ابتدا ضمن تشكر از مسئول سنديكايي آه اين وقت را در اخ

ميگذردما شاهد تعغيراتي درمبارزات آارگري ILOما درابتدا مطرح نموديم آه طي يكسال آه از اخرين نشت ما با .
 سازمانهاي بينهستيم ودر دنباله اشاره آرديم آه ما تمامي حرآات ILOايران واز طرفي موضعگيري هايي عملي تر از 

درجلسات ساالنه خود افراد شوراي اسالمي آار ILOرا مدنطر داريم وامسال ما متوجه شديم آه ILOالمللي وخصوصا 
داماتي انجام داده آه وخانه آارگري ها را نپذيرفته ودر اين مدت براي لغو احكام سقز وازادي آارگران شرآت واحد اق

مثال رژيم زير فشار .يم آه هنوز مشكالت جنبش آارگري پابرجا ماندهدرعين حال گفت..بت را ما مدنظر داريم اين نقاط مث
يا چرا تاآنون اسانلو در .بين المللي مجبور ميشه احكام سقز را لغو آنه ولي به بهانه هاي ديگر انها را به دادگاه ميكشاند

شرآت واحد براساس مقاوله اي زندان است؟يا درمورد آارگران ايران خودرو چرا اقدامي نشده؟يا چرا حاال آه سنديك
   تشكيل شده از انان دعوت بعمل نمياوريد آه در جلسات شما شرآت آنند؟87هنام

است زيرفشار قرارنميگيرد آه مصوباتي را آه تعهد به ILOدرمورد ديگر پرسيديم آه چرا ايران آه عضو قديمي 
  .وانها را سرآوب نكند را تعهد نموده شكالت ازاد ومستقل تازادياجراي ان داشته ودارد را اجرا آنند ،مثال

نوشته شده بود دراختيار ايشان قرار گرفت آه تمامي اين سواالت را  ILOدرهمين رابطه نامه اي آه خطاب به دبير آل 
  .ومشكالت جامعه آارگري ايران را بطور مختصر دران آنجانيده بوديم

  
م نمود آه ما بزودي با دولت ايران دراين باره مستقيما مذاآره درجواب به مسله ازادي اسانلو پرداخت واعالILOنماينده 
واين وي اعالم نمود آه ما دولت ايران را شديدا تحت آنترل داريم وفشار خود را برانها قطع نخواهيم آرد.ميكنيم

ريم ولي وزارت از طرف شما را مي پذيالبته ما به انها توضيح داديم آه فشار . تعغيراتي را آه ميبينيد نشانه ان است
آه مورد نفرت  از موضع ارتجاعي تعغيرات را انجام ميدهد مثال شوراي اسالمي آار وخانه آارگري ها آاررژيم

به اجالس مياورد وشما هم انها رانمي اورد ولي يك عده از افراد خودش را بعنوان نماينده آارگرآارگران ايران هستند 
 مانمي توانيم به رژيم بگيم چه آساني را بياورد اين جلسه ساليانه است را با روي خوش ميپذيريد وي درجواب گفت

  .ودولت ها ميايند وافراد خود را مياورند وماهم اين چيزها را ميدانيم 
درمورد سقز نيز ايشان اشاره نمود آه ما اين مسله را به رژيم گوشزد آرديم آه حق ندارد انها را تحت هيچ عنواني 

شتند وحتي نامه ادوستان سقز را به ايشان ارائه داديم آه گفت ما هم انرا داريم نامه شرآت واحد را دمحاآمه آند ونامه 
 درمورد نامه هاي واحد ودوستان سقز گفت پيگيري ميكنيم ولي ما براي نامه ايران خودرو نميتوانيم .ايران خودرو را

شناخته شده نيستند انها بايد تشكلي بوجود بياورند با ادرس هيچگونه اقدامي آنيم زيرا انها هيچ رسميتي براي ماندارند و
  .وامضاءمشخص اينگونه مانميتوانيم با انها ارتباط داشته باشيم وبا يك نامه مجهول اقدام آنيم

 نها را به رسميت بشناسيم  اگفت آارگران بايد خودشان تشكل خود را بوجود بياورند تا ما87درمورد اجراي مقاوله نامه 
ه نميتوانيم براي انها تشكل درست آنيم ما ميتوانيم راهنمايي آنيم آه چگونه انها بتوانند تشكالت خود را بوجود ماآ

بياورند ما درجواب به انها گفتيم آارگران ايران ميدانند آه چگونه بايد تشكل درست آنند وضرورت انرا نيز ميدانند ولي 
 خبازان سقز را مطرح آرد وگفت سنديكاي واحد گذاشت وسنديكايسرآوب وحشيانه نمي گذارد آه وي انگشت روي 

دولت جلوي اعتصاب راميگيرد ولي آارگران داردند اعتصاب ميكنند واينها را بايد درنظرداشت آه دولت بنوعي 
 غيرمستقيم اين ازادي را بكارگران داده ،ما درجواب گفتيم اين ازادي است آه دراعتصاب شرآت واحد فقط دريك روز

 نفر اخراج ميشوند آارگران ازادنه اعتصاب ميكنند ولي دولت هم وحشيانه سرآوب ميكند 250نفر دستگير وبعد 1200
ه منابع اطالعاتي شما رژيم ايران است مسلما انورقضيه را آمرنگ ميبينيد كاين نشانه تحولي عظيم نيست ولي چون

 انها گفتيم ماهم درمقابل توصيه شما يك توصيه برايتان درمورد اعتصاب ايران خوردرو برايشان توضيح داديم و به
به آارگران ايران داريم باالخره بايد از هم بياموزيم آه گفت خوشحال ميشويم آه بياموزيم ماگفتيم اگر شما ميخواهيد 

 ان را ووجه بين الملليITFخدمت آنيد بايد سنديكاي شرآت واحد راآه مورد قبول اآثريت آارگران ايران است وعضو
قرار دارند تا  از انها بعنوان نماينده آارگران دعوت بعمل بياوريد آه بدانند مستقيما تحت حمايت شما  تقويت آنيدميدانيد 

امنيت بيشتري آرده وتشويق وترغيب به جات ،صنايع ،وآارگاها ومجامع توليدي وخدماتي احساس بدينوسيله آارخان
  .ايجاد تشكالت خود آنند

بايد اشاره آرد ،ما به انها گفتيم چرا شما عليرغم انكه آارگران ايران خانه آارگر وشوراي اسالمي را قبول يك نكته را 
ندارند ولي انها را بنوعي حمايت ميكنيد انها گفتند ما خانه آاگر وشوراي اسالمي آار را بازتر از نمايندگان دولت ميدانيم 

دقيقا همان توجيح رفورميست ها واين (محافظه آار حمايت ميكنيمبل دولت درنتيجه درنبود يك الترناتيو انها را درمقا
   )متاسفانه.نشاندهنده نبود يك الترناتيو قدرتمند آارگري درمقابل اين جريانات است

 مطرح آرديد وامسال مطرح ميكنيد بما گفت آه ما تمامي مواردي آه شما سال گذشته ILOنكته قابل توجه اينكه نماينده 
 انگليسي وفرانسه ه امسال بررسي آرديم وجزوه اي از تصميمات وتذآرات امسال درمورد ايران را به زباندرجلس

بايد به جنبش آارگري هم جوابگو باشد ILO واين آار ايشان درمورد مسله اي بود آه ما گفتيم .دراختيارمان قراردادند
زيرا رژيم ها واز جمله ايران مسائل را وارونه جلوه ميدهد وآارآران ايران بايد بدانند آه درجلسه ساليانه چي ميگذرد 



بنظر ميرسد آه همه چيز بنفع رژيم تمام شده آه دراين مورد به اخرين مصاحبه محمد جهرمي وزير آار اشاره آرديم و
  طوري نبوده  شما اين جزوه را بخوانيد تا متوجه شويد آه اينانها گفتند.آه انها معتقد بودند آه قضيه طور ديگري است

  . نقد وانتقادات شما ميباشيم  وشنيدنما منتظر ديدن
  .شاد وپيروز باشيد

  واحد سوييس-اتحاد بين المللي در حمايت از آارگران درايران 
15/6/ 2006  

البته بصورت مختصرحضورتان ILO و متن ترجمه شده گزارش آميته ازادي تشكل ILOدر زيرنامه ما به دبيرآل 
 صفحه ميباشد آه اآثر مطالب ان گزارشات ونامه هايي است آه از طرف شاآيان 17اين گزارش در (. ارائه ميگردد

ولزومي به اوردن ان گزارشات در اين مبحث نميباشد مثال نامه هاي .ارائه شده ودوستان درجريان انها ميباشند
ICFTUيا نامه هاي دوستان سقزوشرآت واحد(... 

  
  جناب رئيس 

فرصت را مناسب دانستيم تا مطالبي  هرچند تكراري را با ILOاالنه به مناسبت جلسه س
  .شما درميان گذاريم

ما در دوسال گذشته طي دوجلسه به تاريخ هاي 
موارداعتراض خود را به نقض ابتدايي ترين حقوق آارگران 28/11/2005و14/6/2005

بعنوان بخشي از زيرا ما .ايران توسط رژيم جمهوري اسالمي به حضورتان ارائه نموديم 
فعالين جنبش آارگري ايران آه اآنون درخارج از ايران بسر ميبريم خود سالهاي گذشته 
درايران با عنوان نمايندگان تشكالت مخفي ونيمه علني آارگري شاهد ودرگير تمامي اين 
بيحقوقي ها بوده و وظيفه خود ميدانيم آه حقوق پايمان شده آنان را به جهانيان جهت آسب 

ازآنجايي آه سازمان تحت رياست شما رسالتش بررسي  .ايت ازآنان يادآوري نمائيمحم
حقوق قانوني وتعين شده آارگران وآارفرمايان است  متاسفانه شاهد آم توجهي به بخش 

همانگونه آه اطالع داريد جمهوري اسالمي ايران سالهاست .آارگري اين رسالت ميباشيم 
 آرده وهر اعتراضي را به وحشيانه ترين شيوه ممكن آه حقوق آارگران ايران را نقض

ميباشد وهرسال درهمين زمان دوهيئت ILO سرآوب مينمايد واين درحاليست آه عضو
انتصابي را به جلسات ساليانه اعزام ميدارد آه هيچگونه مشروعيتي درميان آارگران 

انين مصوب آن سازمان ما از شما نتظار داريم آه اعضاء خود را ملتزم به قو.ايران ندارند
  .نموده وانها را به پاسخگويي فرابخوانيد

چگونه است آه جمهوري اسالمي ايران هيچگاه درمورد عدم اجراي مقاوله نامه هاي 
آه درانها به صراحت آارگران را به داشتن تشكالت مستقل خود  محق ميداند 98و87

اتحاديه هاي سراسري آارگري   ،مورد توبيخ وتحريم قرارنميگيرد؟اين درحاليست آه 
جهان  درموارد مختلف مراتب اعتراض خود را به دولت اسالمي به عنوان ناقض 

حكومت اسالمي ايران .وسازمان تحت رياست شما بعنوان مرجع جهاني اعالم نموده اند 
با قلدري تمام ودهن آجي به مجامع بين المللي آارگران ايران را  زير تيغ شكنجه وزندان 

ميليون آارگررا 4گاهداشته،طرح خروج آارگاه هاي آمتر از ده نفر از شمول قانون آار ن
از ابتدايي ترين حقوق انساني محروم ودرمعرض بيكاري و فقر مضاعف 
قرارميدهد،آارگران ايران خودرو بجرم اعتصاب براي تامين حق خود اخراج 

ما يعني ايجاد سنديكاي ميشوند،آارگران شرآت واحدبخاطر اجراي مصوبات سازمان ش
مستقل  زندان،اخراج،وموردشكنجه وآزار قرار ميگيرند واين درحاليست آه منصور 
اسانلو رئيس منتخب سنديكا در سياهچاه هاي مخوف زير شكنجه وفشار براي اجراي 

  .دستورات رژيم قراردارد



دزير فشارهاي  تحت محاآمه بودن2003آارگران سقز  آه بجرم اقدام به راهپيمايي اول مه 
قاتلين آارگران .بين المللي  ظاهرا تبرئه ولي به انحاءمختلف به دادگاه احضار ميشوند

  .خاتون آبادهنوز معرفي نشده وآسي جوابگوي خانواده انان نميباشد
مليون آارگر ايراني دردوران سياه 27اينها بخش آوچگي از ظلم وستمي است آه به 

در جلسه امسال خود به  معضالت ILOدورايم آه ما امي.حكومت اسالمي روا ميشود
  .آارگران ايران توجه آافي بنمايد 

ما انتظار داريم با توجه به اينكه سنديكاي شرآت واحد تشكلي مورد اعتماد آارگران ايران 
ميباشد ITFوعضو اتحاديه CJTوICFTUوفعالين آارگري ايران همچنين مورد حمايت 

  .نده آارگران ايران دعوت بعمل آوريداز نمايندگان آن بعنوان نماي
دعواي فرمايشي خانه آارگري ها ووزارت آار را بعنوان دفاع ILOما انتظار داريم آه  

از منافع آارگران ايران مورد توجه قرار ندهد زيرا آارگران ايران به صراحت در مراسم 
الت دولتي هستند  برائت خود را از آنان اعالم نمود ، آنها صرفا تشك2006اول ماه مه 

  .وهيچ ربطي به جامعه آارگري ايران ندارند
ما از شما انتظار داريم آه از اهرم هاي ممكن جهت هرچه بيشتر زير فشار قراردادن 
حكومت اسالمي براي رعايت مصوبات جهاني درمورد آارگران ومزدبگيران ايراني 

را به يك همبستگي جهت اين ،زنان آارگر وآودآان آاراستفاده نمود ومجامع بين المللي 
  .مهم دعوت نمائيد

آارگران ومزد بگيران ايراني بايد تامين شغلي داشته باشند انها خواهان لغو قرادادهاي 
  .موقت وسفيد امضاءآه انان را مانند برده گان دراختبار آارفرما قرار ميدهد ،هستند

از آارگران تحت ستم وسرآوب با اميد به انكه دراين راه بتوانيم رسالت خود را آه دفاع 
  .ايران است ،به انجام برسانيم 

  /با احترام 
13/6/2006  
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  گزارش چهارمين موضوع مورد بحث ،گزارش آميته درمورد ازادي تشكل
  سيصدوچهل ودومين گزارش آميته

  2323 شماره آيس
  گزارش داخلي 

  .ارائه شدهICFTUشكايت عليه دولت جمهوري اسالمي ايران توسط آنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي ازاد 
  !ادعائيه ها

 وهمچنين اعتصابات وتظاهرات ديگر شده 2004سازمانهاي شاآي مدعي سرآوب توسط پليس تجاوزگر درروز اول مه 
ت چندين تن از رهبران اتحاديه ها وفعالين به علت فعاليت اتحاديه اي گزارش اند،از جمله دستگيري ،حبس ومحكومي

  ) ختم ميشود697شروع وبه 629مصوبات از پاراگراف .(شده  است
629/  

گزارش شماره ( بررسي ويك گزارش داخلي به هيئت حاآم ارسال نموده2005آميته اين مورد را در نشست ماه ژوئن 
  2005ژوئن )293هيئت حاآم درنشست مصوبه 918-1046پارگراف 337
630  

  . ارسال نموده اند2006مه 17مارس و8شاآيان اظهار نامه جديدي دراين رابطه به تاريخ هاي /



631  
  . فرستاده است2006مه 17مارس و13دولت يك بررسي جديد دررابطه با تاريخ 

632  
وحق ايجاد )1949(98ق سازماندهي شماره جمهوري اسالمي ايران نيز مصوبه ازادي تشكل وحمايت از آنوانسيون ح

  . ننموده است راتصويب1948)98(سازمان وقراداددسته جمعي 
  

 شاآيان اطالعات اضافي درمورد حادثه خاتون اباد وسقز ارسال آرده اند ،دراين گزارش آه به 2006هشت مارس 
 بر آشته  وزخمي شدن آارگران دراستان نفر ازآارگران دررابطه با واقعه خاتون اباد اشاره شده ،تاآيد4آشته شدن 

آرمان نموده،آامال براين آميته واضح است آه مقامات از نيروي قهريه عليه آارگران اعتصابي استفاده نموده 
وشاآيان تاآيد آرده اند بعداز دوسال آه از مرگ ووقوع حادثه ميگذرد هنوز آسي مسئوليت اين امر را برعهده .اند

  .ه قربانيان هيچگونه غرامتي نيز دريافت نكرده اندنگرفته است وخانواد
651  

دولت ادعا ميكند آه ازادي تشكل وسازماندهي درايران رعايت ميشود وتظاهرات وميتينگ هاي مختلف درايران بدون 
ن مشكل برگزار ميشود ،روز اول ماه مه نيز از اين قائده مستثني نيست،راهپيمائي اول مه با اجازه وزارت آشور بدو

دولت ايران ادعا آرده آه افرادي بعلت ايجاد اغتشاش وتشويش اذهان عمومي به دادگاه سقز .مشكل برگزار ميگردد
  .فراخوانده شده اند

  
671  

  .آميته اشاره ميگند آه دولت ايران درمورد اتهام اغتشاش واتش سوزي عمدي درخاتون اباد مدرآي ارائه نميكند
 از نيروي پليس زماني الزم است آه خطري جدي درمورد زير پا گذاشتن قانون ونظم آميته اظهار ميدارد آه استفاده

 آنوانسيون 8جامعه را تهديد آند ،درصورتيكه برگزاري تظاهرات صلح اميز ازحقوق حقه آارگران ازمواد قانوني بند 
  .ر اشاره آرده است از اصول پايه اي آميته ازادي حق تشكل به اين ام137وهمچنين درپاراگراف . ميباشد87

675  
آميته به اين موضوع اشاره ميكند آه از طريق شاآيان درجريان قرارگرفته آه چهار نفر بيگناه آه درحادثه شهربابك 
آشته شده اند، محاآمه قاتلين انها قبل از رسيدن به دادگاه عالي معوق شده ،لذا آميته درخواست نموده آه دولت ايران 

  . ه محاآمه را اعالم نمايدمسله را پيگيري ونتيج
  

تن از جمله محمود 6به موضوع سقز اشاره آرده واز دولت ايران خواسته آه درمورد محاآمه 679آميته درشماره 
صالحي ،جالل حسيني،برهان ديوارگر،محمدعبدي پور،محسن حكيمي ،خدام وتنومند با داليل آافي پاسخگو 

ا به اطالعش برساند،درضمن به اين امر اشاره آرده آه بااين افراد به اتهام وجزئيات محاآمه انها ونتيجه دادگاه ر.باشد
 قانون تعزيرات اسالمي  رفتارشده ودراين مورد بايد 610اغتشاش وتحريك اذهان عمومي ونافرماني مدني مطابق ماده 

  .داليل آافي ارائه دهد
دي تشكل واعتصابت وتظاهرات توجه آرده درمجموع آميته از دولت ايران خواسته آه به مفاد آنوانسيون ازا

طبق مفاد اين آنوانسيون قانوني هستند واز ملزومات احقاق حقوق )حرآات آارگران (وخاطرنشان نموده آه اين حرآات 
ارجاع داده 480،134،144،132،475،76،71،47 ،98آارگران ميباشند ودولت را به مواد قانوني پارگراف هاي 

  .است
  

نفر درشهر سقز ومحكوميت محمود صالحي به جرم ارائه ليست درمورد 6درمورد پيگيري دستگيري آميته 699دربند 
نفره ،همچنين رسيدگي به دستگيري علي اصغر ذاتي ومحمد بهشتي لنگرودي،از جامعه معلمان 5هزينه يك خانواده 

تگير شده بايد لغو شود واز دولت ونهايتا از دولت خواسته آه طبق آنوانسيون آار ،حكم محكوميت افراد وآارگران دس
تقاضا آرده آه يك هيئت مستقل جهت بررسيي اتهامات وزارت اطالعات مبني برازار واذيت اين افراد تشكيل داده وبه 

  .شاآيان شيست اماني ،هادي زارعي،فرشاد بهشتي زاده هستند .رسيدگي آند ) وزارت اطالعاتي ها(جرم انها
  

 وچگونگي انتخابات ILOافراد اعزامي به جلسات ( ايران  در مورد انتخاب نمايندگان آميته اعالم داشته آه دولت
 نفر 10،محروم نمودن آارگران از تشكيل اتحاديه ،همچنين محروم نمودن آارگران آارگاهاي زير ) نمايندگان آارگري

 ايران درخواست ميكند آه بدون تاخير واخراج آارگران قراداد موقت ، هيچگونه اطالعاتي ارائه نداده لذا آميته از دولت
 .دراين رابطه مالحظات خود را در اختيار آميته قراردهد

 
  .ما منتظر دريافت نظرات وانتقادات دوستان در اين رابطه ميباشيم

  
  نابود باد جمهوري سرمايه داران اسالمي وسرمايه داري جهاني



  پيروز باد جنبش آارگري ايران 
  زنده باد سوسياليسم

  عي از آارگران پيشرو تبعيدي در سوئيسجم
  سوئيس-اتحاد بين المللي درحمايت از آارگران درايران 

  
  


