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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 سازمان جهانی کار گزارش مالقات با عضو هئيت مديره
  

 ششمرداد ماه هشتاد و ششم  بيست                                                           انجمن کارگرى -اتحادبين المللی   

  
      تاسيسات کارگر بخش « رفقا مظفر فالحی ام اوت هئيتی مرکب از١٧روز جمعه 

  عضو فدراسيون کارگران مواد «  و فرهاد شعبانی» متال در سوئدعضو اتحاديهو

  کارگران  مطابق قرار قبلی در محل ديدارهای اتحاديه سراسری »  سوئد  غذائی

  ،استکلهم، با آقايان اولف ئيدستروم؛ عضو هئيت مديره سازمان جهانی کاروئد در س

   و سخنگوی بخش بين المللی اتحاديه سراسری کارگران سوئد؛ و آندرش الرشون

  .  نماينده در بخش بين المللی ال او، ديدار و گفتگو کردند

ی جنبش کارگری ايران، و شرايط دشواری که رهبران در جريان اين ديدار ، ابتداء رفقا مظفر و فرهاد موقعيت کنون

  .و فعالين اين جنبش با آن درگير هستند را برای ايشان تشريح کردند

 ادامه و ،ادامه بازداشت محمود صالحی، دستگيری مجدد منصور اسانلو، محاکمه شيث امانی و صديق کريمی 

ز ايجاد تشکلهای مستقل کارگری توسط رژيم و بازداشت فعالين جنبش کارگری، جلوگيری او گسترش دستگيری 

  . بطور کلی سرکوب جنبش کارگری ايران و فعالين اين جنبش تم اصلی بحث رفقا در باره اوضاع ايران بود

 حمايت از درراههای همکاری برای حمايت موثرتر آن . در ادامه رفقا مظفر و فرهاد انتظارات خود از ال، او 

  . فعالين و رهبران تحت فشار اين جنبش را با ايشان در ميان گذاشتندجنبش کارگری ايران و 

 کميته ها و زير مجموعه های  ها و تصميمات سازمان جهانی کار، آقای اولف ئيدستروم گزارشی از فعاليت،بدنبال

سه بررسی دو  که خود سخنگوی آن است و عبارت بود از پروکميته حق تشکلاين نهاد بين المللی بويژه گزارشی از 

شکايت از دولت ايران در رابطه با نقص حق و حقوق اتحاديه ائی که در ماههای مه و ژوئن بررسی شده بود را به 

ها دوباره   اين کيس : برد و گفتحمايت از جنبش کارگری ايران نام اقدامی در بعنواناطالع رفقا رساند، و از آن 

مورد " روی ميز کميته حق تشکل سازمان جهانی کار قرار خواهدگرفت و جمهوری اسالمی در اين باره مجددا

  . می گيردپرسش قرار 

  که بصورت کتبی آماده کرده بودآقای ئيدستروم نسخه هائی از اين گزارش و فعاليتهای ديگر سازمان جهانی کار را

  . در اختيار رفقا قرار داد

گزارش کاملی از موضعگيريها پس آقای آندرش الرشون نماينده در بخش بين المللی اتحاديه سراسر کارگران سوئد، س

در  بصورت يک مجموعه آماده کرده بود،  ميالدی را که١٩٩٨و حمايتهای اتحاديه سراسری کارگران سوئد از سال 

  . اختيار رفقا قرار داد

ز  طرفين بر ادامه اطالع رسانی و ادامه همکاريها در حمايت ا انجاميد،عت بطولدر جريان اين ديدار که بيش از سا
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 و آقای ئيدستروم کانالهای مناسب جلب همکاری فدراسيونهای کارگری سوئد و بين جنبش کارگری ايران تاکيد کردند

 . همکاريهای بيشتر پايان يافتالمللی را با رفقا در ميان گذاشت و بدين ترتيب اين ديدار در فضائی دوستانه و به اميد

   

  واحد سوئد و اتحادبين المللی در حمايت از کارگران در ايران

  انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

 ٢٠٠٧ اوت ١٧
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