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از جلسه گزارش نمايندگان دولتی   

  اسالوته بازداشو اعتراض ب بين المللی کار سازمان

   
  دسترنج   خرداد هشتاد وهفتم  ششبيست

                                                                                                    
ILO ساعتراض به بازداشت اسانلو در اجال   

 

 از آشورها مانند عراق یندگان بعضين، نماي با وجود ای در مورد اسانلو امضا شد، ولرانيه اي علیا هيانين اجالس بيادر

. دانستندیاسين مسئله را سيران بودند و ايو اردن و لبنان طرفدار ا  

 اجالس امسال در  ی خاص نامه  نكه مقاولهيان ايببا  ) ILO( آار یالملل نيسازمان بران دري آارگران ایها ندهينما  ازیكي

ILO اعتراضات  نياما اران انجام شدي نسبت به ای گذشته اعتراضاتیهامانند سالزيامسال ن: آرد  است، عنوان نشدهصادر

 هستند یاسين مباحث و اعتراضات سيا ز اعتقاد داشتند آه ي از آشورها نیتر بود و جمعرنگ  گذشته آمیها نسبت به سال

  .یه صنفن

با  وگو  گفتدر) ILO( آار یالملل نيامسال سازمان باجالس آشورمان در ی آارگریها ندهينما از  یكي، یگيب یاء علياول

، یيتوسعه اشتغال روستا ته يچهار آم در ران امسال يا  ی آارگریها ندهيانم: گفت  ILOمورد اجالس امسال  در سنا يا

  .ت داشتنديضور و فعال حی، استانداردها و مالیمني و بهداشت ای و تخصصی فنیها مهارت

 یوگوها ران گفتي ایندگان آارگرينما:  افزودILOاجالس امسال ران دري ایندگان آارگرينمادانستن حضور با موثریو

  .ن اجالس داشتنديادر... ن و سودان و ي مثل بحریيها آشوریها ندهي با نمای بخش جهينت

 در ی آارگریها ندهينما:  آرد  است، اضافه  صادر نشدهی خاص نامه  مقاولهILOنكه در اجالس امسال يان اي با بیگيب یعل

  .ب و صادر شده بوديها تصو  آنیها  نداشتند و اعتبارنامهیچ مشكليها ه نه اعتبارنامهيزم

 ILOدر اجالس امسال :  آنها اظهار آرد نيشتر بي و وجود اتحاد بی توسط تشكالت آارگرید بر حفظ منافع ملي با تاآیو

 یبردار بهره ن بحث يا بود آه به اعتقاد من از  به او وط مربتشكل و  بحث اسانلو  به گرفتند آه مربوطران ي به ایراديا

  .اند  آردهیاسيس

نده در ين نمايآرد اما اگر ا دفاع  ت وي آارگران حمایواقع نده ينما د ازيبا  ILOران در ينده آارگران اين نمايا  گفته  به

  .د با او برخورد شودي باشد با  تخلف آردهیگريمسائل د

 با یتواند برخورد آند ول ی با آن نمیچ قدرتي آند هی است، اگر حرآتیا  مجموعهیواقع نده يا آه نمیآس:  متذآر شدیو

  .تواند حرآت آند ین ميد بداند آه در چارچوب قواني باینده واقعين، نمايوجود ا

 یندگان بعضيان، نمي با وجود ایران در مورد اسانلو امضا شد، وليه اي علیا هيانين اجالس بيدر ا:  اذعان آردیگيب یعل

ها در حال  را به اعتقاد آني دانستند، زیاسين مسئله را سيران بودند و اياز آشورها مانند عراق و اردن و لبنان طرفدار ا
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 از آارگران در زندان هستند اما چرا یاريكا بسينكه در آمريا اي ندارند و یت جاني امنیني از آارگران فلسطیليحاضر خ

  .شود یزده نم یيها ن مورد حرفيدر ا

ن اعتراضات نسبت به ي وجود داشت، اما ایران اعتراضاتي گذشته نسبت به ایها ز مانند ساليامسال ن: ح آردي تصریو

  .ی بودند نه صنفیاسين مباحث سيز اعتقاد داشتند آه اي نیاريتر بود و بسرنگ  گذشته آمیها سال

توسعه اشتغال  را موضوع   ILO امسال  در اجالس ده  از موضوعات مطرح شیكي  ILOران در ينده آارگران اينما

رند و بعد يگ یها را نم آنند حداقل ی آار می آشاورزیها  آه در روستاها و بخشیآارگران: ان آردي عنوان و بیيروستا

 آمك، یيروستا گونه بود آه دولت در بخش   نيها ا دگاهي، دILO در اجالس ین موضوع به صورت آليشدن ا از مطرح

  .ت آندي را تقویياغل روستا و مشنظارت

 ندهيعنوان مثال نما  مذاآرات به ازیكيدر: شدآور ادي گري دیران با آشورهاين آارگران اندگايمورد مذاآرات نما دریو

  . استیآارفرما توافقو ن آارگريمزد ب وجود ندارد ویها حداقل مزدآنآشور عنوان آردند آه دریني بحریها 

 گزارش  مورد آند دريامسال آشورها با مطرح شده بود وILOد موضوع آار آودك آه سال گذشته در مور دریگيب یعل

 ینيب شين موضوع در قانون آار آشورمان پين موضوع است و ايالختام ا قانون آار آشورمان فصل: دادند، عنوان آرديم

  .شده است

بود و اعتقاد   مطرح یيها  بحثILOز در ين مورد نيدر ا:  گفتILO سازمان ٩٨ و ٨٧ن يادي در مورد دو مقاوله بنیو

حقوق خود برخوردار د ازيها با معتقدند آه تشكلزيآارگران ند آزاد باشند ويها با ست آه تشكلن ايازيآشورمان نآارريوز

نند آه قصدشان يبرگز خود یها  را در تشكلیشتر آنند و افراديت خود را بيطلبد آه آارگران خود فعال ین را ميباشند و ا

  . باشدیخدمتگذار

م، خاطرنشان يا دهيها نرس  تشكلی آزادیياينوز به پونكه هيان ايان با بيپادر آاری اسالمی شوراهایس آانون عالييب رينا

 .رنديم بگي خود تصمید برايآارگران آشور خود با: آرد

 


