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امۀ اتحاديه های کارگری فنالند به سفير جمهوری اسالمین  
 

  ١٣٨٨تير   ۵جمعه                                                                                                            بين المللی                اتحاد 

  
﴾،SAKسازمان مرکزی اتحاديه های کارگری فنالند ﴿  

﴾STTKدراسيون کارگران حرفه ای فنالند﴿کنف  
)AKAVA( کنفدراسيون اتحاديه های کارمندان حرفه ای و مديريتیو  

 
  آقای سفير نظرآهاری، 

  ٠جهان در دفاع از حق کارگران ايران برای تشکل يابی به ميدان آمده است

﴾، ٠ کۆ٠ آ٠﴾، که سازمان مرکزی اتحاديه های کارگری فنالند ﴿اس٠ سی٠ يو٠ تی٠لمللی اتحاديه های کارگری ﴿آی کنفدراسيون بين ا

 ﴾ و کنفدراسيون اتحاديه های کارمندان حرفه ای و مديريتی ﴿آ کا وا ﴾ ٠ کی٠ تی٠ تی٠کنفدراسيون کارگران حرفه ای فنالند﴿ اس

  ٠اتحاديه ای کارگران ايران برسميت شناخته نمی شوندعضو آن هستند، عميقا نگران اينست که حقوق 

 ژوئن را ٢٦جهان نمايندگی ميکنند، سراسر ميليون کارگر را در١٧٠که  ٠ اف٠ يو٠ و آی٠ اف٠ تی٠ آی، آی٠ آی تی يو سی، ای

سفارتخانه ها و جلونی درتظاهرات های جهااين روز در٠رگران ايران اعالم داشته اندروز اقدام جهانی برای کسب عدالت برای کا

ايران دستگيری مداوم فعالين هارگری دربه ناديده گرفتن حق تشکل يابی کارگران آيران وريهای ايران انجام داده ميشود تاکنسولگ

   ٠تراض شوداع

ن های بين المللی کارگری  ميليون کارگر در فنالند را نمايندگی ميکنند، نگرانی اين سازما٢، اس تی تی کی و آکاوا که ٠ کۆ٠ آ٠ اس

 ژوئن که تازه ترين اقدام کمپين مداوم جهانی برای کسب عدالت برای کارگران ٢٦را عميقا درک ميکنند و به اعتراضهای جهانی 

پين  سازمان عفو بين الملل هم پشتيبانی خود را از اين کم٠ دفاع از برسميت شناختن حقوق اتحاديه ای آنهاست، می پيوندندايران و در

 تمامی اين سازمانها به منظور دفاع از همکاران خود در ايران اين کمپين را به راه انداخته اند و حاال ما همه با هم ٠بيان داشته است

  ٠می کنيم تا اين کمپين را بطور خيلی مؤثرتری پيش ببريمنيروها مان را متحد 

ی قيد و شرط اعضا، فعالين و رهبران دستگير شده اتحاديه های ، اس تی تی کی و آکاوا خواهان آزادی فوری و ب٠ کۆ٠ آ٠ اس

هبر اتحاديه کارگران کارگری از جمله منصور اسانلو، ابراهيم مددی و فرزاد کمانگر، لغو احکام يک ساله زندان عليه پنج ر

  ٠نيشکرسازی هفت تپه و همچنين آزادی تمامی دستگيرشدگان اول ماه مه پارک الله تهران هستند

ما تمام راههای ديالوگ معقوالنه برای ترغيب حکومت ايران به رعايت کردن ' : ای رايدر، دبيرکل آی تی يو سی اين طور ميگويدگ

 با توجه به ٠کارگری را بکار گرفته ايم ولی جواب ايران هميشه سرکوب و دستگيری بوده استحقوق پايه ای انسانها و اتحاديه های 

ن به درخواستهای ما، ما بايد به خيابانها برويم، تظاهرات راه بياندازيم و به حکومت ايران بگوييم که جهان اين بی توجهی حکومت ايرا

         ٠' بر سر هم طبقه ای های ما می آوريد را می بيندآنچه که شما انجام می دهيد و آنچه که در داخل ايران

 ٠ ا٠ ما از سفارت ج٠ر سراسر جهان برای پيشبردن مطالبات باال کار ميکنيم، اس تی تی کی و آکاوا با همکارانمان د٠ کۆ٠ آ٠ما اس

ت ايران می خواهيم که به دستگيری ايران ميخواهيم که اين نگرانی ما را به گوش مقامات در ايران برساند و مصرانه از مقاما

ت شناخته شده کارگران در سطح بين الملل هست کارگران به خاطر تشکل يابی و پيوستن به اتحاديه های کارگری که از حقوق برسمي

        ٢٠٠٩  ژوئن٢٦هلسينکی    ٠خاتمه دهد و به هيچ وجه از تجمع مسالمت آميز کارگران و فعالين حقوق کارگری ممانعت بعمل نياورد

 /٠ کی٠ تی٠ تی٠، رئيس اس Mikko Mäenpää ميککۆ معنپه/ ٠ۆ ک٠آ ٠، رئيس اس Lauri Lyly الوری ليلی

  ا ، رئيس آکاو Matti Viljanen ماتتی ويليانن


