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 سايت کارگری افق روشن
 www.ofros.com 

 » کارگران ترانسپورتیالملل ني بونيفدراس« و »الملل نيعفو ب«مشترکگزارش نشست کارزار

  نراياحقوق کارگران درو دفاع از حقوق بشریبرا  

 
ماه هشتاد و شش اسفند م هنبيست                                                                       یالملل نياتحاد ب

  
 

- عفو بين" مارس از طرف ١٧تاريخ دوشنبه به در شهر لندن 

 نشست "المللی کارگران ترانسپورتراسيون بينفد" و "الملل

زيرپاگذاشتن ن لغو حقوق بشر و مشترکی برای مطرح ساخت

" اينرايتشين "در ابتدا . برگذار شددر ايران ای حقوق اتحاديه

ی  شاخه-الملل های کارگری در عفو بينمدير  کارزار اتحاديه

سخنانی پيرامون دفاع از ی اين نشست، داره کنندهاو  بريتانيا 

ادی ای کارگران ايران و ضرورت آزحقوق سنديکايی و اتحاديه

منصور اسانلو و محمود صالحی و ديگر فعاالن جنبش کارگری 

ی مختصری از وضعيت  تاريخچه،المللدبير عفو بين "دروری دايک"، سپس. برند ايراد کردکه در زندان به سر می

ز آن، پس ا. ارائه داد) های ملی و مذهبیلغو حقوق کارگران، جوانان، زنان، اقليت (در کشور ايرانلغو حقوق بشر 

ی چگونگی ايجاد سنديکای شرکت واحد که درباره" آزادی فراخواهد رسيد، داستان منصور اسانلو"فيلم کوتاهی به نام 

به گران شرکت واحد تهيه شده بود رفعاالن سنديکای کاو يورش ماموران جمهوری اسالمی به منصور اسانلو و ديگر 

به سخنرانی پرداخت و  "المللی کارگران ترانسپورتفدراسيون بين"از سوی " مک ُاراتا" آنگاه . نمايش گذاشته شد

وی اشاره کرد که .  صحبت کرداست ميالدی به وجود آمده ١٨٩۶ی اين تشکل جهانی که از سال ی تاريخچهدرباره

در " های خودیدولت"افروزی های اين سازمان کارگری از جنگ به خاطر پشتيبانی بخش١٩١۴متاسفانه در سال 

لند نسپورت در سوئد و ها تری کارگران تنها با همت اتحاديه، عمال اين تشکل جهانی فروپاشيد وی جنگ جهانی اولط

 سنديکای شرکت واحد در سال وی گفت. يابی شدالمللی سامان دوباره اين تشکل بين،بود که پس از پايان جنگ جهانی

 مارس امسال ۶ به عضويت اين فدراسيون جهانی درآمده است و گزارشی از اعتراضات جهانی که در روز ٢٠٠۶

 خانم ،در قسمت آخر. برای آزادی منصور اسانلو و ديگر فعاالن جنبش کارگری ايران برگذار شده بود بيان داشت

سخنرانی خود را الملل در بريتانيا ی عفو بينشعبه"  زنان را متوقف کنيدخشونت عليه"مدير کارزار " ِهدر هاروی"

  . بيان کرد" ايستادگی مدافعان حقوق زنان در برابر اختناق: ايران"تحت عنوان 

 ، حمايت از کارگران در ايران درالمللیاتحاد بين"از سوی فعاالن ، در اين بخش. در  پايان پرسش و پاسخ انجام گرفت

 و پيشنهاد شد که مورد توجهمطرح   چند نکته"ليبراستارت" و اريک مسئول کارزار جهانی "نگلستانشعبه ا

ضرورت حمايت از کارگران، مهاجران و : اين نکات از اين قرار بودند. تقرار گرفاين نشست برگذارکنندگان 
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ی زندانيان سياسی از جمله ی آزادی کليهعالوه بر حمايت از کارگران زندانی، مبارزه برا. پناهندگان افغانی در ايران

ی فعاالن جنبش انتخاب اول ماه مه امسال به عنوان روز همبستگی با کارگران زندانی و کليه.  ادامه بيابددانشجويان

های کارگری و به ويژه افزايش و های اتحاديهگسترش فعاليت. ای ساماندهی اعتراضات جهانی برايرانکارگری 

های ها و محموله عليه کشتیالمللی کارگران ترانسپورتفدراسيون بينهای وابسته به اتحاديهرزار اعمال فشار کا

جلوگيری از . المللیهای بيندر بنادر و فرودگاه" جمهوری اسالمی"های وابسته به سپاه پاسداران و باربری شرکت

های به خاطر لغو مقاوله .I.L.Oاز " ی اسالمیجمهور "گانو ديگر نماينده" خانه کارگر" اخراج برگزيدگانورود و 

  .المللیبين

 
 
 

  بخش انگلستان-المللی در حمايت از کارگران در ايران اتحاد بين
 ٢٠٠٨ مارس ١٨
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