
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
 www.ofros.com 

)انگلستان(  ی کارگری هاهي الملل واتحادنيگزارش کنفرانس عفو ب   
 

 هفتماه هشتاد وفروردين دهم نوز                                                                 نبخش انگلستا - ی المللنياتحاد ب
  

 
       

 همکاری های بين اين   در مورد)انگلستان(  کنفرانس يک روزه ای  توسط  عفو بين الملل٢٠٠٨  آوريل۴در روز 

لستان بر در دانشگاه شهر ناتينگهام در انگ » ٢١اقدام عملی در قرن «   تحت عنوان ،اتحاديه های کارگریسازمان و

 هدف .شرکت کرده بودندگری  کار فعالين  اعضای عفو بين الملل و  شامل نفر٧٠ حدود  رانس دراين کنف.گزار گرديد

 درس گيری  و کارگری های  اتحاديه مبان عفو بين الملل و تا کنونی همکاری های ارزيابی  ،پايی  اين کنفرانس براز

  .  ينده بودرسيم چشم انداز  فعاليت مشترک در آ ت و اين همکاری ها های دست آورداز تجارب و 

عفو بين " او در سخنرانی خود تحت عنوان . ران کنفرانس بودخن س نخستين، عفو بين الملل دبير اول،خانم کيت الن

لل و نهاد های عفو بين المميان  به روابط و همکاری های موجود" ايی ماشناخت توان: الملل، اتحاديه های کارگری

 ، حقوق اتحاديه ای جزئی از ديدگاه عفو بين الملل:گفتت اين همکاری  اهميت و ضروارگری پرداخت و با تاکيد برک

 هنگامی که شود ونقض حقوق بشر محسوب می ، ایهقوق اتحادياين نقض و سرکوب ح بنا بر.از حقوق بشر است

 از نظر ما آنان قربانيان  و يا به قتل می رسندد  می شون  زندانی گيرند،ی  و ازار قرار ممورد اذيتعالين کارگری ف

  . يندنقض حقوق بشر به حساب می آ

 بر لزوم هاکشور تعدای از حقوق اتحاديه ای در گسترده در قسمت ديگری از سخنرانی خود با برشمردن نقضسخنران

ن زمينه او در همي. اکيد کرد تحقوق  اين اعتراض به نقض برای   عفو بين الملل وکارگری  بين  نهاد های  اریکهم

 ی کارگرانوق اتحاديه المبيا و زيمباوه در راس کشورهايی قرار دارند که حق ايران، ک،ربيان داشت که در حال  حاض

  رادر اين کشورهاوضعيت حقوق بشر   همين دليل عفو بين الملل به می شود و به شدت سرکوب و نقض در آنجا

فو بين  ع اعتراضی سخنران در ادامه با برشمردن واکنش های .حساس استن بت به آ نسدنبال می کند و بطور دقيق

  که از سوی جهانیکارزاردوازکنار اقدامات ديگر  دراين سازمان :ايران گفتاديه ای درلملل نسبت به نقض حقوق اتح

    عفو بين الملل: او گفت . حمايت کردالنه  فعا  فراخوانده شد،حمايت از کارگران ايران در ،  کارگری جهان هایدنها

رسما پشتيبانی کرد همبستگی با کارگران ايران  به عنوان روز٢٠٠٨  مارس۶ روز  و٢٠٠٧ اگوست ٩ روزاز تعيين 

  .  شرکت کردند های  اين دو روزاهراتتعدادی از اعضای اين سازمان در تظو 

انی هر بخش حقوق بشر و حقوق اتحاديه ای از کنفدارسيون ج جانک کوژزکيوکز، دبي آفایدومين سخنران کنفرانس

  ديدگا های خود را تحت عنوانکه  بود ) ی يو سیآی ت( اتحاديه های کارگری 

 از حقوق اتحاديه اگاهیاشاره به گسترش او با . با شرکت کنندگان در ميان گذاشت  "انیهها و فرصت های جش چال"  

ای تی " ظايفو, بهو موانعی که در راه تشکل بابی کارگران وجود دارد   ها ز کشورکارگران در بسياری ابين    درای

 جهان، از توانايی های خوبی در   در دفاع از حقوق اتحاديه ای ای تی يو سی : و گفتپرداخت   مورد در اين"يو سی
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 به اين نکته اشاره کرد سخنرانطه در اين راب. اين توانايی محدود است بر خوردار است اما بايد توجه داشته باشيم که 

به نمايندگی  ،س و يا رهبر دولتی نامه می نويسيد به او گوشزد می کند که اين نهادييبه رکه  هنگامی که  ای تی سی يو 

 اما متاسفانه  اين واقيعت نيز وجود دارد که در بعضی از  نامه می نويسد،از سوی ميليون ها نفر از اعضای خود

 و همين ضو هستند  خود شان نمی دانند که ع،هستند  يو سی  سی  ای تی زيادی از کارگرانی که عضو کشورها تعداد

  . نشان می دهد که توان بسيج ما محدود است

.  بود سومين سخنران  کنفرانس )تی يو سی  ( ا يناخانم کی کاربری، معاون دبير کل کنگره اتحاديه های کارگری بريت

کاری بين نهادی های ماينکه حقوق اتحاديه ای جزئی از حقوق بشر است بر اهميت هتوضيج ا او در سخن رانی خود ب

 ويژه در کلمبيا و او در ادامه به نقض گسترده  حقوق اتخاديه در چند کشور به. ملل تاکيد کردلکارگری و عفو بين ا

گان اتحاديه را می ربايند و سربه نيست  نماينددر کلمبيا  مدت هاست که فعالين کارگری و: ايران اشاره کرد و گفت 

 از تشکل يابی کارگران و رشد تشکالت کارگری جلو ی کنند فضای وحشت سعی ممی کندد و با گسترش سرکوب و 

ان شرکت واحد گر در ايران، به سرکوب اعتصاب کارقوق اتحاديه ایسخنران در ارتباط با نقض ح. گيری نمايند

 ايران ، بر  در کارگران ای از حقوق اتحاديه اخيرچند سال طی ـی يو سیتيت های  وری  حمااشاره کرد وبا ياد آ

  .اسانلو و محمود صالحی تاکيد ورزيد منصورزادی  برای آ بيشترتالش بويزه بر  و تداوم اين حمايت ها

 از يکی ،اين قسمتاز  آغ در .اختصاص يافته بود شنيدن نظرات و پرسش های حضار بعدی کنفرانس بهقسمت

 به للنهادهای کارگری و عفو بين الم از ضمن تشکر    " کارگران در ايران  در حمايت ازاتحاد بين المللی"اعضای 

يد که در اين پرس سخنران ها  حمايت ها از ينضروت تداوم او تاکيد بر  از فعالين کارگری در ايران شانخاطر حمايت

  امکان آيا  اوال که سپس پرسيد وا.   و يا در دستور کار خود دارندمورد چه برنامه های مشخص به نطرشان می رسد

  سازمان جهانی کار در نشست های ايران گران کسانی که به عنوان نمايندگان کارشرکت نمايندگانازجلو گيری 

تگی خود با  می توانند برای نشان دادن همبس جهانیيا نهاد های کارگری دوم اينکه آ وور می يابند وجود دارد؟  حض

جمهوری اسالمی  از کارگران عضو خود درخواست  واعتراض به سرکوب حقوق  کارگران توسط کارگران ايران

  بارگيری کاال به مقصد ايران و تخليه بار از ايران خود داری کنند؟  حتی برای يک ساعت ازمعين روز يک درکنند که 

الملل   عفو بينتوضيح داد کهکيت الن .   بيان کردند رات خودرا هر سه سخنران ها نظ هادر پاسخ به اين پرسش

 بطور  حال حاضر در واکنش نشان خواهد داد و   در ايرانحقوق اتحاديه ای و حقوق بشرهمچنان نسبت به نقض 

  بشر در ان کشور  بخاطر نقض حقوق   به دولت ايرانکه   کندداروارا  که دولت انگلستاندارد مشخص قصد 

  .ت فشار قرار دهدتح را   اسالمی کند و  رژيماعتراض 

 طبق قوانين سازمان جهانی کار، ممانعت از شرکت نمايندگان دولت  :کز د ر توضيحات خود گفتجانک کوژز کيو

 در مورد  جلو گيری از حضورکسانی که به عنوان نمايندگان . ستپذير نيايران در نشستهای اين سازمان امکان نا

  بلکه نيست به اين سادگی ،  متاسفانه موضوع بايد گفت کهاان جهانی کار شرکت می کنند نيزکارگران در سازم

 او در مورد ..نتيجه دل خواه منتهی نمی شود  نيز به در نهايت است که    اداری طوالنی مراحل کردنطیمستلزم 

 باشد يرذ پ اگر امکانحتیين کار نيزا : اعتصاب يک ساعته کارگران بنادر به نشانه همبستگی با کارگران ايران گفت

  گيری از کمکاقدامی از اين نوع را با اما ای تی سی يو در نطر دارد که  . ن بسيار مشکل است سازمان دادن آ
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   . مورد بر رسی قرار دهد های عضو خود  در کشورهای عربی و روسيه اتحاديه 

صور اسانلو و محمود صالحی زادی من کارزار خود برای آ یما در ادامه: گفت  پاسخ کی کاربری دبير تی يو سی در

، صوص در مراسم های  روز اول مه، بخ قصد داريم که در ماه مه ايران  درلی حمايت از حقوق کارگرانو بطور ک

     بر روی  آن متمرکز سازيم برجسته کنيم و نيروی خود را را مسايل کارگری در ايرانبيش از پيش 

،  کلمبياای در سرکوب فعالين اتحاديه مورد قتل و ، شرکت کنندگان  و سخنرانها دراز کنفرانس در ادامه اين بخش

 بين عفو بين الملل و نهادی کارگری وراهکارهای حمايت از حقوق کارگران مهاجر و پناهندگان و همکاری ميان 

  . تبادل نطر پرداختندبه  ويژگی های استراتژی مشترک

ود م حمايت از منصور اسانلو ، مح موضوعبطور مشخص به" زار عملیکار" عنوان بعدی کنفرانس زير  بخش 

ک اراتا  مسئول قسمت حمل در اين قسمت از کنفرانس  م.  در ايران اختصاص يافته بود عالين کارگری صالحی و ف

ز فعاليت های پس ازارايه  گزارش کوتاهی ا) آی تی آف( حمل ونقل   زمينی  از فدراسيون جهانی کارگران ونقل

اسيون ران شرکت واحد در حال حاضر عضو اين فدر اوری اين نکته که سنديکای کارگاتحاديه ای در ايران و ياد

عضای اين  فعال ااز جمله به شرکت  ايران يی از پشتيبانی اين فدراسيون از حقوق کارگران  به نمونه ها،است

ز زندگی و مبارزه منصور اسانلو او سپس فيلمی کوتاه ا. اره کرد ايران اشکارگرانبا   هبستگیفدراسيون در روز های

 او سپس با اشاره به اقدامات تا کنونی از . به نمايش گذاشت را برای حاضرين " آزادی فرا خواهد رسيد " ت عنوان تح

ن پرسش سوی نهادهای کارگری بين الملی و حقوق بشری در پشتيبانی از مبارزات کارگران در ايران به طرح اي

  يک روز بين مجدد اعالمه بر اين باور است کهخود در پاسخ گفت ک او از اين به بعد چه می توان کرد؟ پرداخت که

 و او گفت سازمان دادن اعتصاب در بارگيری.  اين مسئله نيستديگر جوابگوی  ايران،در حمايت از کارگرانالمللی 

. قرار دهيمسانی نيست ولی ما بايد اين امر را مورد بررسی  کار آ چه اگر مقصد ايران و  برعکس  کاال به بار اندازی 

 به نقض حقوق اتحاديه  نهادهای بين المللی  کارگری  بايد  بطور مشخص، ه در ماه مه امسالاو همچنين تاکيد کرد ک

سانلو بين دی فيلم ا سی در پايان اين بخش از کنفرانس،. ای کارگران در ايران  بپردازند  و  آن را بر جسته کنند

 تهيه شده  در ايرانفعالين کارگری ازکه پرچم های را که به حمايت گرديد نها در خواست حاضرين توزيع شد و از آ

  . بود امضا کنند

موضوع بخشی از  اين جلسات چنين .اختصاص داده شده بود ) ورک شاپس( بخش بعدی کنفرانس به جلسه های ويژه

 :کارزار جهانی عفو بين الملل. تجارت و حقوق بشر. قدم بعدی در کارزار ما: کلمبيا .  و توسعهفقر، حقوق بشر :  بود 

   .از پناهندگی تا مسايل زيمباوه

  

   بخش انگلستان-اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 

٠-٠٧۴-٢٠٠٨  


