
  شرکت فعالين سندیکای شرکت واحد در سمينار تبریز و کرمان

  

  

ضمن هماهنگی با مسئولين خانه کارگر سميناری )  آی ال او ( آسيایی سازمان بين المللی کار دفتر

 آبان در یکی از 18 و 17باعنوان خصوصی سازی، جهانی سازی و اتحادیه های کارگری را در روزهای 

  .رده و از همه فعالين کارگری دعوت نمودند که در این سمينار شرکت کنندبرپا ک هتلهای شهر تبریز

  

کارشناس شاخه آسيایی سازمان بين المللی کار " یانگ سوآن" جلسه با سخنان آقای 1385-8-17در روز 

زاده از خانه کارگر سخنانی در مورد خصوص سازی و  و سپس محجوب و صادقی و خانم جلودار افتتاح شد

در پایان روز اول سمينار آقای آرش فراز از مسئولين خانه کارگر ضمن مصاحبه با . زی ایراد کردندجهانی سا

 برگزاری موفق این همایش پاسخ محکمی به ادعای پوچ برخی جریانها : "گفت) ایلنا (خبرگزاری کار ایران 

مشخص شد که شرکت با چنين سخنانی ." مبنی بر عدم همکاری سازمان جهانی کار با خانه کارگر بود

ر بوده که مدتی است برای مسئولين خانه کارگر در این سمينار بزرگنمایی خود در مقابل مسئولين وزارت کا

ش لرا به چا کاروابسته به دولت، خانه کارگر و شوراهای اسالمی  اعمال اتوریته خود بر ارگانهای کارگری

  .ف کندکشيده  و در صدد است که آنها را از صحنه کارگری حذ

  

 با ورود فعالين کارگری شرکت واحد به این سمينار همه نقشه های خانه 1385-8-18اما در روز بعد یعنی 

 .کارگر نقش بر آب شد

برای شرکت در این سمينار از همه فعالين  با توجه به اینکه مسئولين شاخه آسيایی سازمان جهانی کار

ی، رضوی به همراه ده نفر دیگر از فعالين کارگری سندیکای کارگری دعوت کرده بودند، آقایان اسانلو، مدد

گرچه در بدو ورود در جلو هتل . شرکت واحد  تصيم می گيرند که در روز دوم در این سمينار شرکت کنند

 شهر تبریز برده شدند، اما با دخالت 20   توسط مامورین به پاسگاهاین فعالين محل برگزاری سمينار

در این روز فعالين سندیکا ضمن بازگویی . مسئولين سازمان جهانی کار این جمع به سالن کنفرانس رفتند

 نفر که اجازه بازگشت بکار از 55و بالتکليفی " آی ال او"مشکالت تاکنونی خود به مسئولين شاخه آسيایی 

 در جریان بازگشایی سندیکا و مسائلی که بر و شوراهای اسالمی کارنه کارگر آنها سلب شده، عملکرد خا

در ادامه آقای یانگ سوآن کارشناس شاخه . آنها گذشته بود را حضورآ با این مسئولين در ميان گذاشتند

اسانلو، مددی، رضوی،  (  نفر از فعالين سندیکای شرکت واحد4آسيایی سازمان جهانی کار، رسما از 

 آبان ماه در مرکز آموزش عالی شهر کرمان 22 و 21رد که در سمينار کرمان که در روزهای  دعوت ک)شهابی

  .برگزار می شود شرکت کنند

  

کای یت مدیره سندأرئيس هي. کرمان را افتتاح کرد  منصور اسانلو با سخنرانی خود در روز اول، سمينار

و جهانی سازی، در بخش اتحادیه کارگران شرکت واحد، ضمن صحبت در مورد مشکالت خصوصی سازیها 

 ساله این 25 پرداخت و عملکرد ها  به ماهيت و چهره واقعی خانه کارگریها و مسئولين شوراهای اسالمی

ر قای مددی دبير سندیکا د آهمچنين در این سمينار.  رساند  را به اطالع حاضرینتشکالت ضد کارگری

  . ه مورد تشویق حاضرین قرار گرفتندطالع جمع رساند کهمين موارد صحبت هایی را به ا



 مسئول شاخه آسيایی سازمان جهانی کار ضمن تایيد صحبت های آقای مددی و اسانلو بر ایجاد خاتمهدر 

  .وابسته و مستقل از طرف کارگران تاکيد کردند تشکالت غير
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