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یه ها ومجامع آارگريه اتحاديبه آل  

ر آای جلسه ساالنه سازمان جهان٩٧ شرآت آننده در   

 
خرداد هشتاد وهفتدهم پانز یبين الملل اتحاد - یديبعت شرويپ ...   

                            
 International Labour  آاری جلسه ساالنه سازمان جهان٩٧ شرآت آننده در یه ها ومجامع آارگريه اتحاديبه آل

Organization    

 دوستان، همكاران 
ر يط غي بوده ودر حال حاضر بنا بر شرای از دوستان وهمكاران شما آه خود عضو در تشكالت آارگریما بعنوان بخش

 ٢٠٠٨ جلسه ٩٧ران دري آارگران ایط بشدت بحرانيم ، با توجه به شرايبريآن بسر مشورمان ،در خارج ازقابل تحمل آ

  .ديياقدام نما آار ی از سازمان جهانی اسالمیم نسبت به اخراج جمهوريخواست داراز شما در

  .ميرساني را به اطاع شما مین مورد نكاتيدر ا

خ ي در تارInternational Labour Organization     (ILO) آار ین جلسه ساالنه سازمان جهانينودوهفتم

ران همچان از وجود يآارگران  ا.دي به اتمام خواهد رس١٣٫٠۶٫٢٠٠٨خ يشروع بكار نموده ودر تار٢٨٫٠۵٫٢٠٠٨

ران همچنان آفر محض محسوب ي در ای بهره هستند،حق تشكل مستقل آارگرین اجالس بي خود در ایندگان واقعينما

 همچنان ادامه دارد حقوق آارگران ی حقوقیب. بدنبال داردیفريود و صحبت از آن جرم محسوب شده ومجازات آشيم

ندگان ي نمودن نماید و زندانيافت حقوق معوقه خود با سرآوب شدي دریق افتاده و اعتراض آارگران برايماهها به تعو

ران ي ای سازیران از جمله آارگران آشتيمختلف ا ی در شهرهای به اعتراضات آارگریشود نگاهيآارگران همراه م

 یع نساجي پارس ،صنای البرز ،قوه سازیك سازيه ،آارگران الستي گاز در عسلویژها صدرا،آارگران پرو

گر آارخانجات يخوزستان ود/ تپه ٧شكر ي لرستان و اعتراضات آسترده آارگران نیخچال سازيع يآردستان،صنا

 ی اسالمین مورد به جمهورين جلسه خود مشخصا در ايست آه شما درنودوششمين در حالي است ای حقوقین بيانگر ايب

  .ديم را نسبت به پرداخت به موقع حقوق آارگران موظف نموده بوديران اعتراض نموده و ان رژيا

ه يحقوق اولزا یا حزب خاصيدولت بدون اجازه از ٩٨ و ٨٧ های نامه مقاوله آه بنا به یتشكالت مستقل آارگر

  .باشندين مدعا مي گواه ای ودهها آارگر زندانیاسانلو ومحمود صالحشود منصوريران جرم محسوب مياآارگران است در

ران همچنان جرم محسوب شده و برگزار آنندگان مورد يدر ا آارگر یروز جهان )یر دولتيغ(قل  مراسم مستیبرگزار

  .شوند ي میر وزندانير دولت واقع شده و دستگي حقوق بگی شبه نظامیروي ونیس  دولتيه پلي قهریرويتهاجم ن

د خود را در معرض ي سفی رنج برده و بنا به اجبار باامضائ قرارداد هایت شغليران از عدم امنيهنوز آارگران ا

  .دهندي قرار میه  دولت اسالميان تحت الحمايسوءاستفاد آارفرما

 بدون یط برده گين آارگاه ها در شراي هستند وآارگران ایل قانون آار مثتسن نفر از شمو١٠ر ي زیهنوز آارگاهها
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  .برندين آار رنج ميز مشروحه در قوانيه خدمات ناچي از آلیچگونه پشتوانه حقوقيه

  .برنديخط فقر بسر مري حقوق زیران بعلت آميآارگران اران ي ایسرشار دولت اسالمآمدمت نفت ودريش قيبا وجود افزا

 یريچگونه تدبي  هین حكومت اسالمي را گرفته ومسولیادي آار روزانه جان آارگران زیط هاير حوادث آار در محهنو

 در سال ی است آه طبق آمار منتشره دولتیادآوريالزم به .دهنديا آم نمودن آن انجام نمي یري جلوگیبرا

افته يش يبه دوبرابر افز)٢٠٠۶(١٣٨۵ن رقم درشش ماهه اول سال يم واياشت مورد حوادث آار د۴٠١٨)٢٠٠۵(١٣٨۴

ست آه اآثر ين درحالي ا حادثه اتفاق افتاده٦٣٤ هزار و ١١)٢٠٠٧(١٣٨۶ومتاسفانه در شش ماهه اول سال گذشته 

  . ماندیجه مي نتیات خانواده آنان بيده از شمول قانون آار خارج هستند واآثر شكايآارگران حادثه د

 ی وبیكاري و بیران از طرفين مرد ساالرانه  اي بمراتب اسفبار تر از مردان دارند قوانیتيران وضعيآارگران زن در ا

 یشتي ومعین حقوق انساني همه دست بدست هم داده تا زنان بعنوان آارگر از آمتری ضد مردمی دولت هایبرنامگ

 شناخته یط هاي آه شانش آورده ودر محیزنان.دهدينان نشان مت زي از وضعیج تكانده هيآمار ها نتا.برخوردار باشند

 یا آارگاه هاي آه در مزارع یآمتر از مردان برخوردارند حال زنان%۵٠ تا حد ی مشغول بكارند از حقوقیشده صنعت

  .رنديگي مورد استثمار قرار می مشغول بكارند در حد برده گی خدماتیآوچك و آارها

 هز ار آودك در ٧٠٠ ی مطبوعات دولتی وجود دارد وطبق آمار هایران بشكل رسمير ا سال د١٨ر يآار آودآان ز

ت از ي حكایر دولتي غیست آه آمارهاين در حاليابان ها  مشغول بكار هستند واي در خیآارگاهها و دستفروش

  .هزار آودك آار دارد١٧٠٠٠٠٠٠

م يم از شما در خواست مجدد داريرا بشما اطاالع داده ان موارد ي مختلف ای نامه های گذشته طیما همچنان آه در سالها

مال آننده حقوق آارگران در ين پاي از بزرآتریكي آار بعنوان ی از سازمان جهانی اسالمیآه ضمن اخراج جمهور

 یابودران وني خود فقط به فكر غارت آشور ای وداللیت سوداگريم بنا به ماهين رژيرا به اعتقاد ما ايد زييجهان اقدام نما

 اعزام شود فاقد ی اسالمیران توسط جمهورينده آارگران اي آه بنام نمایتآيهر ه.  استیدي تولیع وآارگاهايصنا

  .باشديران ميران در داخل وخارج از اي ای جامعه آارگری از سویندگيت نمايمشروع

 یم اجالس امسال نقطه عطفيدواريران، امي ایم اسالمي تحت فشار قرار دادن رژی شما برایبا تشكر از زحمات تا آنون

 یه هاين اتحادي مسؤلیرهايتوجه شما را به دستگ.راني ای اسالمیز جمهوري و آارگر ستیم وحشيه  رژي تنبیشود برا

باشد ي آارگران منطقه وجهان می برای آن آشور آه زنگ خطریه توسط دولت اسالميه ما ترآي آشور همسایآارگر

 را در دستور آار خود قرار ی آارگریه هايران سرآوب اتحادي ای اسالمیم مانند جمهوره هيدولت ترآ.م يينمايجلب م

  . ديز اقدامات الزم بعمل آورين مورد نيد است آه در ايداده ام

  
 با تشكر

  سوييس -جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی 

  سوييس -اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 
                                                                                                                  


