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ﮔﺰارش ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ واﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ) اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن(
ﻧﻮزدهﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ هﺸﺘﺎد وهﻔﺖ

اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  -ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

در روز  ۴ﺁورﻳﻞ  ٢٠٠٨ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻳﮏ روزﻩ اﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( در ﻣﻮرد هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن واﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ در ﻗﺮن  « ٢١در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺗﻴﻨﮕﻬﺎم در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮ
ﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ .دراﻳﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﺪود  ٧٠ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎﯼ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .هﺪف
از ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ارزﻳﺎﺑﯽ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و درس ﮔﻴﺮﯼ
از ﺗﺠﺎرب و دﺳﺖ ﺁورد هﺎﯼ اﻳﻦ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﮎ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻮد.
ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻴﺖ اﻟﻦ ،دﺑﻴﺮ اول ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮد .او در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻞ ،اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﺎ" ﺑﻪ رواﺑﻂ و هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻧﻬﺎد هﺎﯼ
ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ اهﻤﻴﺖ و ﺿﺮوت اﻳﻦ هﻤﮑﺎرﯼ ﮔﻔﺖ :از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ ﺟﺰﺋﯽ
از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺾ و ﺳﺮﮐﻮب ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ ،ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد وهﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻣﻮرد اذﻳﺖ و ازار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺁﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﺮان در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮﯼ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻧﻘﺾ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ در ﺗﻌﺪاﯼ ازﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﺮ ﻟﺰوم
هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎد هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮاﯼ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﻘﺾ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد  .او در هﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﻳﺮان ،ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ و زﻳﻤﺒﺎوﻩ در راس ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ ﮐﺎرﮔﺮان
در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ را
ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁن ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺮان در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن واﮐﻨﺶ هﺎﯼ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ
ﻟﻤﻠﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ دراﻳﺮان ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن درﮐﻨﺎر اﻗﺪاﻣﺎت دﻳﮕﺮ ازدوﮐﺎرزارﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ
ﻧﻬﺎد هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺟﻬﺎن ،درﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪ ،ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮد .او ﮔﻔﺖ  :ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
از ﺗﻌﻴﻴﻦ روز  ٩اﮔﻮﺳﺖ  ٢٠٠٧و روز  ۶ﻣﺎرس  ٢٠٠٨ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزهﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان رﺳﻤﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد
و ﺗﻌﺪادﯼ از اﻋﻀﺎﯼ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻈﺎهﺮات هﺎﯼ اﻳﻦ دو روز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
دوﻣﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺁﻓﺎﯼ ﺟﺎﻧﮏ ﮐﻮژزﮐﻴﻮﮐﺰ ،دﺑﻴﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ از ﮐﻨﻔﺪارﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ) ﺁﯼ ﺗﯽ ﻳﻮ ﺳﯽ( ﺑﻮد ﮐﻪ دﻳﺪﮔﺎ هﺎﯼ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
" ﭼﺎﻟﺶ هﺎ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .او ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﮔﺎهﯽ از ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ
اﯼ در ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﮐﺸﻮر هﺎ و ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ در راﻩ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان وﺟﻮد دارد ﺑﻪ,وﻇﺎﻳﻒ "اﯼ ﺗﯽ
ﻳﻮ ﺳﯽ" در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯼ ﺗﯽ ﻳﻮ ﺳﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ در ﺟﻬﺎن ،از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ هﺎﯼ ﺧﻮﺑﯽ
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ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ  .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد
ﮐﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯼ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻳﻮ ﺑﻪ رﻳﻴﺲ و ﻳﺎ رهﺒﺮ دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﺪ ﺑﻪ او ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ
از ﺳﻮﯼ ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎﯼ ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ واﻗﻴﻌﺖ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﺸﻮرهﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﯼ ﺗﯽ ﻳﻮ ﺳﯽ ﺳﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺷﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ هﺴﺘﻨﺪ و هﻤﻴﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﮐﯽ ﮐﺎرﺑﺮﯼ ،ﻣﻌﺎون دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﮐﻨﮕﺮﻩ اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ) ﺗﯽ ﻳﻮ ﺳﯽ ( ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮد .
او در ﺳﺨﻦ راﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺞ اﻳﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ ﺟﺰﺋﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اهﻤﻴﺖ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎدﯼ هﺎﯼ
ﮐﺎرﮔﺮﯼ و ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد .او در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺣﻘﻮق اﺗﺨﺎدﻳﻪ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ و
اﻳﺮان اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :در ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ ﻣﺪت هﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ را ﻣﯽ رﺑﺎﻳﻨﺪ و ﺳﺮﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪد و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﻀﺎﯼ وﺣﺸﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺗﺸﮑﻞ ﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و رﺷﺪ ﺗﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺟﻠﻮ
ﮔﻴﺮﯼ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ در اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ
اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد وﺑﺎ ﻳﺎد ﺁورﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ هﺎﯼ ﺗـﯽ ﻳﻮ ﺳﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ از ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان  ،ﺑﺮ
ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ هﺎ و ﺑﻮﻳﺰﻩ ﺑﺮ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻣﻨﺼﻮراﺳﺎﻧﻠﻮ و ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺗﺎﮐﻴﺪ ورزﻳﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن ﻧﻈﺮات و ﭘﺮﺳﺶ هﺎﯼ ﺣﻀﺎراﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺁﻏﺎز اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻳﮑﯽ از
اﻋﻀﺎﯼ "اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان "

ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ازﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺎن از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در اﻳﺮان و ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮﺿﺮوت ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ هﺎ از ﺳﺨﻨﺮان هﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﻄﺮﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻳﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ .او ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ اوﻻ ﺁﻳﺎ اﻣﮑﺎن
ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮﯼ ازﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان در ﻧﺸﺴﺖ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر
ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ وﺟﻮد دارد؟ و دوم اﻳﻨﮑﻪ ﺁﻳﺎ ﻧﻬﺎد هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﯼ ﻧﺸﺎن دادن هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان واﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻀﻮ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درﻳﮏ روزﻣﻌﻴﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ازﺑﺎرﮔﻴﺮﯼ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻳﺮان و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎر از اﻳﺮان ﺧﻮد دارﯼ ﮐﻨﻨﺪ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ هﺎ هﺮ ﺳﻪ ﺳﺨﻨﺮان هﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻴﺖ اﻟﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
هﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ داد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻄﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را وادار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ان ﮐﺸﻮر
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ و رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دهﺪ.
ﺟﺎﻧﮏ ﮐﻮژز ﮐﻴﻮﮐﺰ د ر ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺧﻮد ﮔﻔﺖ  :ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ
اﻳﺮان در ﻧﺸﺴﺘﻬﺎﯼ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮﯼ از ﺣﻀﻮرﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎزﻣﺎان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ادارﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ دل ﺧﻮاﻩ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ..او در ﻣﻮرد
اﻋﺘﺼﺎب ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ﮔﻔﺖ  :اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﻴﺰﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ  .اﻣﺎ اﯼ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻳﻮ در ﻧﻄﺮ دارد ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ از اﻳﻦ ﻧﻮع را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﻴﺮﯼ از
2

اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﻋﻀﻮ ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ و روﺳﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮ رﺳﯽ ﻗﺮار دهﺪ.
ﮐﯽ ﮐﺎرﺑﺮﯼ دﺑﻴﺮ ﺗﯽ ﻳﻮ ﺳﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ  :ﻣﺎ در اداﻣﻪ ﯼ ﮐﺎرزار ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ و ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ
و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ ﮐﻪ در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮاﺳﻢ هﺎﯼ روز اول ﻣﻪ،
ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در اﻳﺮان را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﻴﻢ و ﻧﻴﺮوﯼ ﺧﻮد را ﺑﺮ روﯼ ﺁن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزﻳﻢ
در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﮐﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ در ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ،
راهﮑﺎرهﺎﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن و هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻧﻬﺎدﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و
وﻳﮋﮔﯽ هﺎﯼ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻄﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان " ﮐﺎرزار ﻋﻤﻠﯽ" ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ  ،ﻣﺤﻤﻮد
ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در اﻳﺮان اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﮏ اراﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻤﻞ
وﻧﻘﻞ زﻣﻴﻨﯽ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ) ﺁﯼ ﺗﯽ ﺁف( ﭘﺲ ازاراﻳﻪ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎهﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ در اﻳﺮان و ﻳﺎد اورﯼ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻓﺪراﺳﻴﻮن
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﻳﯽ از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﻓﺪراﺳﻴﻮن از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل اﻋﻀﺎﯼ اﻳﻦ
ﻓﺪراﺳﻴﻮن در روز هﺎﯼ هﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد .او ﺳﭙﺲ ﻓﻴﻠﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﺁزادﯼ ﻓﺮا ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ " را ﺑﺮاﯼ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ  .او ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ از
ﺳﻮﯼ ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﺮح اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد؟ او ﺧﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﺠﺪد ﻳﮏ روز ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ،دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮﯼ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ .او ﮔﻔﺖ ﺳﺎزﻣﺎن دادن اﻋﺘﺼﺎب در ﺑﺎرﮔﻴﺮﯼ و
ﺑﺎر اﻧﺪازﯼ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻳﺮان و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دهﻴﻢ.
او هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ اﻣﺴﺎل ،ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ
اﯼ ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺁن را ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺳﯽ دﯼ ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺎﻧﻠﻮ ﺑﻴﻦ
ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ و از ﺁﻧﻬﺎ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ هﺎﯼ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ازﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ هﺎﯼ وﻳﮋﻩ) ورﮎ ﺷﺎﭘﺲ( اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﻮد  :ﻓﻘﺮ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ .ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ  :ﻗﺪم ﺑﻌﺪﯼ در ﮐﺎرزار ﻣﺎ .ﺗﺠﺎرت و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .ﮐﺎرزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ:
از ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻳﻤﺒﺎوﻩ.

اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان  -ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
٢٠٠٨-٠۴-٠٧
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