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رکا یهانج سازمان استي به ری از فعاالن کارگری تعدادلينامه وک  
               ١٣٨٨ ارديبهشت ١٢شنبه                                                                                         د فریائيمحمد اول

  
   احترامًا؛ رياست محترم سازمان جهانی کار

 قشر گراميداشت همچون سالهای گذشته درجهانی کارگربعنوان روز٢٠٠٩می  ١ جنابعالی ميرسانم روزتحضاربه اس

می سر نامساعدی بهوضعيت بسياريده که کارگران زحمتکش ايرانی دررسحالی فرادنيا درسراسردرکارگر زحمتکش

 ارای حداقل دستمزد بوده و از نظر معيشتی در وضعيتد البته هر چند از نظر اقتصادی قشر کارگر در ايران  برند،

 بيم اخراج از کار نيز به سر می برند اما آنچه که بيشتر مايه تأسف می باشد اين است نامناسبی قرار دارند و همواره د

ی ارگرايجاد تشکلهای مستقل ک که کارگران ايرانی عالوه بر اينکه حتی از بديهی ترين حقوق صنفی خود از جمله حق

يا دريافت حقوق يا افزايش سطح درآمد وشرايط کاربه  حق اعتصاب و اعتراض نسبتدولت و کارفرما و نيزمستقل از

 اتحاديه های کارگری و ( سنديکاهای کارگری ايجاد  احيا يا   بواسطه گشته اند بلکه   چندين ماهه خود محروم معوقه 

نهايت با اتهاماتی درو محاکمهواقعی کارگران مورد بازداشت ومستقل بعنوان نمايندگان  )های صنفی کارگری نانجم

زندان يا شالق يا محروميت از حقوق اجتماعی يا اخراج از کار  اقدام عليه امنيت نظام يا تبليغ عليه نظام با احکامنظير

 نفر ٥ی برای حکم يکسال حبس و محروميت سه ساله از کانديداتوری در هر تشکل کارگرروبرو می شوند که صدور

و نيکوفر و حيدری مهر   عليپور، احمدی، نجاتی،: اعضای شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به اسامی آقايان از

کارگری نايب رئيس هيئت مديره سنديکای بعنوان رئيس و ابراهيم مددیواسالومنصور :اجرای حکم زندان برای آقايان

کار ساير اعضای هيئت مديره اين سنديکای کارگری ر می برند و اخراج اززندان بسدرحال حاضرشرکت واحد که در

حالی است که ايجاد تشکلهای اين در. اين ادعا می باشدعلم زندانی فرزاد کمانگر گواه بروتاييد حکم اعدام مصدورو نيز

بت به تراض کارگران نسکارگری و حق اعتصاب و اع قالب سنديکاهایرگری مستقل از دولت و کارفرما درمستقل کا

  ماده٤و بند ٢٠طبق ماده فاهم نامه با سازمان جهانی کار،نامه های بين المللی و ت مقاولهخواسته های صنفی، عالوه بر

و فرهنگی مورد قبول دولت   اجتماعی- ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی ٨ ماده ١و بند اعالميه جهانی حقوق بشر ٢٣

 .مويد اعالم آزادی چنين تشکلهائی می باشدايران نيز اساسی جمهوری اسالمی قانون٢٦ته اصل ايران بوده که الب

 هفت تپه ونيشکر سنديکاهای کارگری  ئت مديره هياعضای  مدافع  وکيل  اينجانب بعنوان مطروحه موارد بنابر لذا 

  ازمحروميت حبس و شالق واحکام صدور ايران خصوصًاوضعيت کارگران درنگرانی ازواحد ضمن ابراز شرکت

تپه  هفتمديره سنديکاهای کارگری نيشکر اعضای هيئتمکرر بازداشتهایواحضارهاوکاراخراج ازحقوق اجتماعی و

 حقوق صنفیازتقاضا داريم ضمن حمايت جهانی کار  سازمان جنابعالی بعنوان رياست محترمشرکت واحد، ازو

 دستگاهدرکارگران ديگرسايرون فوق الذکرعليه کارگرا پرونده های قضائی کهوضعيت  خصوصکارگران ايرانی، در

  محمد اوليائی فرد-با تجديد احترام  .قضائی جمهوری اسالمی ايران طرح گرديده پيگيريهای الزم را مبذول فرمائيد

 کارگری نيشکر هفت تپه و شرکت واحد وکيل مدافع اعضای هيئت مديره سنديکاهای

 نايرامجموعه فعاالن حقوق بشر در  -   ايران رکز مطالعات و تحقيقات نقض حقوق بشر درممدير


