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ILO يیکايول امور سندئ گزارش مالقات با مس  

 
خرداد هشتاد وهفتپنجم  بيست   سييسو -حاد بين المللی ات-پيشرو تبعيدی ... 

                                                                                                                            
حمايت از کارگران شرو تبعيدی واتحاد بين المللی در از طرف جمعی از کارگران پي١۴٫٣٠ژوئن ساعت  ۶روز جمعه 

  . انجام گرفتILOم کورتيس مسول امور سنديکايی سازمان جهانی کار در ايران واحد سوييس مالقاتی با خان

  .خانم پروين  حيدری آقايان مسعود تقی نژاد وعلی مبارکی  بودند:مالقات کنندگان 

در ابتدا خانم کورتيس با خوش آمدگويی به هيت ومتقابال تشکر هيئت از اينکه وقتی را برای ما اختصاص داده وهمچون 

  .ه رويی مارا پذيرفتندگذشته با گشاد

نوشته که بخشی از مسايل کارگری   ILOسپس وارد بحث اطی شديم، ما قبال نامه ای خطاب به آقای سوماويا رييس 

آنگاه بحث ما حول . ايران را در آن توضيح داده بوديم اين نامه را به خانم کورتيس ارائه داده و ايشان آنرا خواندند

  .مسائل کارگری اغاز شد

به ايشان گفتيم . صفحه ای سال گذشته آن سازمان در باره ايران آغاز نموديم ۴٠ بحث را با پرداختن به گزارش شروع

که اين گزارش نشان ميدهد که سازمان شما به مسايل ومشکالت طبقه کارگر در ايران اگاهی کامل داردو اين توقع مارا 

  . يکنددر زير فشار قرار دادن رژيم اسالمی ايران دوچندان م

ما از ايشان بخاطر پيگيری مسئله آزادی کارگران زندانی منجمله کارگر مبارز محمود صالحی وتحت فشار قرار دادن 

رژيم اسالمی ايران تشکر کرديم وبه ايشان گفتيم اگر اين فشارهای شما و اتحاديه های کارگری نباشد جمهوری اسالمی 

  .اهد داد به اين شکل تن به آزادی فعالين کارگری نخو

 صفحهِ ای در مورد تشکر هيئت سفر کرده به ايران از برخورد خوب ۴٠در ادامه صحبت ها با استناد به گزارش 

جمهوری اسالمی ايران توضيح خواستيم که چگونه هيئت شما فقط به ظاهر قضيه نگاه کرده واز مهمان نوازی حکومت 

  ی توافقات فی مابين توجه بيشتری مينمود ؟اسالمی تعريف وتمجيد کرده در حاليکه بايد به اجرا

من به ايران نرفته بودم ولی وقتی رژيم ايران با هئيت اعزامی خوب برخورد نموده :اوآل:خانم کورتيس در جواب گفتند 

ما که نميتوانيم بگوييم غير از اين بوده زيرا قبال اينگونه با ما همکاری نميکرده در ضمن کشورهايی هستند که هئيت 

ای اعزامی مارا به خاک خود راه نميدهند ما اين را مثبت دانسته ومعتقديم از اين طريق ميتوانيم رژيم را وادار به ه

از مابسيار زياد است وخارج از توان ) منظور مطالب مندرج در نامه ما بود(تقاضای شما:دومآ.همکاری با خودمان کنيم

ا برای مطرح شدن در جلسه ساليانه مربوط به ايران در دستور کار ما مسائل زيادی ر.ماست، ماوظايف مشخصی داريم 

موافقط نموده که مطرح شود در غير اينصورت در )تبعيض قومی ودينی (داشيم که رژيم اسالمی فقط با دو مورد آن 

  .جلسه شرکت نخواهد کرد

ولت ها وهم نماينده کارفرما وهم وظايفی ما وظايف وحدود اختيارات شما را ميدانيم شما هم نماينده د:ما درتوضيح گفتيم 
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  .در مقابل کارگران جهان داريد ما آمديم در مورد  وظايف قانونی شما در مقابل کارگران ايران با شما صحبت کنيم

 صفحه ای خود تان کارها را پيگيری نماييد ما ۴٠ما در نامه خود از شما در خواست می کنيم که براساس همان گزارش 

ريم که اگر خوش خدمتی رژيم را ميبينيد عمل نکردن به تعهداتش را نيز منعکس کنيد ،رژيم اسالمی ايران در انتظار دا

ظاهر به شما ميگويد که ما با شما همکاری ميکنيم ولی عمآل خالف آن عمل کرده وبی حقوقی وسرکوب کارگران با 

ه که ما معتقد هستيم که تا اين رژيم نابود نشود انتظار همچنين ما به ايشان صريحآ اعالم نمود.شدت بيشتری ادامه دارد 

تعغيرات مهمی را نداريم ما خواهان سرنگونی رژيم هستيم واين نه وظيفه شما ونه اتحاديه های آزاد کارگری جهان 

است بلکه وظيفه کارگران وزحمتکشان ايران وفعالين جنبش های کارگری ودانشجويی وزنان است ،ما به وظايف خود 

  .را ميدانيم و وظايف شما را نيز خوب ميدانيم

جمهوری اسالمی ايران در مقابل شما کرنش ميکند چراکه برای رسيدن به سازمان تجارت جهانی بايد از پلی بنام 

ILO در سال گذشته .عبور کند شما بايد به عملکرد اين رژيم توجه کنيدILO به رژيم در مورد به موقع پرداخت نمودن

ران تذکر ميدهد ولی متاسفانه در سال گذشته تا کنون اين وضع به مراتب بدتر شده اعتراضات واعتصابات حقوق کارگ

حتی در سه مورد کارگران با خودکشی حلق آويز نمودن خود اعتراض وبی (اکثر حول اين خواسته صورت گرفته 

 رژيم اسالمی تذکر ميدهد ولی عمآل بهILO،درمورد آزادی تشکالت مستقل کارگری .)حقوقی خود را نشان داده اند

فعالين کارگری به همين خاطر زندانی ميشوند ،در مورد کار کودکان ،تفاوت فاحش بين حداقل دستمزد مصوبه شورای 

کارگران ايران زير خط فقر بسر ميبرند،عدم %٧٠عالی کار و ميزان توروم وسطح زندگی واينکه بنا به آمار خود رژيم 

داهای موقت که کارگران را به برده سرمايه داران تبديل کرده در اين رابطه آخرين خبری که در آن امنيت شغلی وقرار

 قزل اوزل یآارگران آارخانه توت فرنگ:  وتوضيح آن هزار تومان٨٠کار با ماهی باعنوان (روز جلب توجه ميکرد 

  .)ده اندافت نكري در هزار توامانی را نيز ٨٠ حقوقهمان ك سال است آه يآردستان 

درصدی حقوق  زنان با همکاران مردشان ،در مورد کار %۵٠در مورد تفاوت .را برای ايشان ترجمه وتوضيح داديم

کودکان با توجه به ثروت باد آورده منابع طبيعی در ايران کودکان ايرانی بدون هيچکونه اميدی به آينده حتی از ادامه 

 آموزش صنعتی ورعايت ايمنی کار مطابق با استاندارهای جهانی واينکه تحصيل بخاطر فقر باز ميمانند،در مورد نبود

 نفر جان ميبازنند ونمونه ۴الی ٣در نتيجه آن کارگر بشدت آسيب پذير است وروزانه فقط در بخش ساختمانسازی 

دثه  کارگر بی دفاع در اين حا٨۵اخيرآتش سوزی کارخانه های پتروشيمی شازند اراک و کشته وزخمی شدن حدود 

واينکه اکثر کارگران حادثه ديده وجان باخته حتی بيمه نميباشند،در باره ممنوعيت برگزاری مراسم کارگری واز جمله 

روز جهانی کارگر و اينکه امسال نيز فعاآلن کارگری را در عسلويه وسنندج وهفت تپه دستگير وزندانی نموده اند 

  .ارائه شد .ه وچگونگی سرکوب آنان ،گزارش مفصلی از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپ

 صبح ١٠در کميسيون خود از ساعت )۵/٠۶/٢٠٠٨پنجشنبه (ما ديروز:خانم کورتيس ضمن يادداشت تمامی موارد گفتند

 ILOروی سايت )١٣/٠۶( شب يک جلسه اختصاصی راجع به مسائل ايران داشتيم که مطالب آن روز جمعه ١٠الی 

همانجا اطالع دادند .ن ميتوانيد از نتايج اين جلسه به گفته ايشان بسيار مهم با خبر شويدقرار خواهد گرفت با مراجعه به آ

 ٢آزاد شده ) شيست امانی(که مسله کارگران زندانی را پيگيری نموده رژيم گفته از کارگان عسلويه يک نفر

  . ديگر بزودی آزاد خواهند شد)ی و طاها ازادیر مراديجوانم(نفر
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ز ايشان ياد آور شد وآن اينکه با اوج گيری مبارزات کارگری در داخل کشور وبه همت فعاليت بی يک نکته مهم را ني

 سال گذشته سازمان جهانی کار و اتحاديه های کارگری مجبور شده ۴وقفه فعالين اين جنبش در داخل وخارج کشور طی 

هنوز مدارک زيادی در دست ندارم که خود راسآ اند که توجه زيادی به ايران داشته باشند حتی ايشان ياد آور شد که من 

هر چند که ايشان توضيح دادند که ما فقط از روش گفتگو .(به ايران رفته واز نزديک مسائل ومشکالت را بررسی کنم 

د با رژيم اسالمی استفاده ميکنيم و نميتوانيم ونمی خواهيم برخوردهايی با رژيم ايران داشته باشيم که اين رابطه قطع شو

  .و حکومت اسالمی خود را جوابگو نداند

  .دميباش ILOد قرار داده که اتفاقآ جزو وظايف موضوع را محور کارهای خو۴ما از ايشان در خواست نموديم که 

آزادی و حفاظت از حقوق تشکلهای   (٨٧ پيگيری و پشتيبانی سازمان متبوعش از تشکل يابی کارگران بنا به اصل /١

  حق تشکل يابی و قرار داد جمعی٩٨ی واصل صنفی مستقل کارگر

  
که شامل »  برابری دستمزدها «١٠٠کنوانسيون ملزم نمودن رژيم اسالمی به پرداخت به موقع حقوق هاوپيگيری / ٢

پايه حقوق، حداقل دستمزد و يا درآمد های اضافی مانند پرداخت های مستقيم يا غير مستقيم نقدی و غيرنقدی توسط 

بايستی از حقوق  می» ارزش برابر«کارگران زن و مرد برای انجام کار با  :  دارد همچنين مقرر می. ود ش  کارفرما می

 . مساوی بدون هيچ گونه تبعيض جنسی برخوردار باشند

   
پيگيری مسله آموزش فنی و ايمنی کار زيرا رژيم ايران با توجه به ماهيت داللی و تجاری خود اهميتی به مراکز / ٣

دهد ودر نتيجه نيروی فنی و صنعتی جامعه ما با افت شديدی مواجه شده و اکثر حوداث کاری نيز بعداز صنعتی نمي

حرص وآز سرمايه داران ناشی از نبود آموزش صحيح ميباشد زيرا اگر کارگران بدانند که برای ايمنی کار چه مواردی 

  .را بايد رعايت کرد کارفرما را ملزم به رعايت آن خواهند نمود

  
کار کودکان و حداقل سن اشتغال ملزم نمودن رژيم به   ١٨٢)شماره(کنوانسيون بدترين انواع کار کودکان پيگيری /۴

  .سالگی وايجاد زمينه های تحصيل وفراگيری حرفه های مورد نياز جامعه١٨تحت پوشش قراردادن کودکان تا سن 

  
 با تجربه از وحشی گری دولت اسالمی ايران قصد درمورد وضعيت جديد کارگران ترکيه واينکه دولت اسالمی ترکيه

دارد دستاورهای کارگری آن کشور را پايمال نموده وتشکالت کارگری را به بهانه های واهی تعطيل و سرکوب نمايد 

  .خواهان توجه سازمان جهانی کار به اين مسله مهم نيز شديم

  . پايان يافت١٤٫٣٠وجلسه در ساعت  .يگيری نمايند  مورد قول دادند که مسائل را پ٤خانم کورتيس ضمن يادداشت 

  :ن توضيح را به دوستان عزيز بدهيمما در اينجا الزم ميدانيم اي

کارگران بايد به نيروی خود متکی بوده وفقط با بهره گيری از حمايت های بين المللی در جهت تشکل يابی خود تا 

سازمان جهانی .ای به ديگران از مبارزات خود غافل نشوند رسيدن بيک قدرت سياسی بدون هيچگونه توهمی وتکيه 

کار و اتحاديه های آزاد کارگران جهان واکثر اتحاديه های کارگری موجود يا در خدمت سرمايه جهانی هستند ويا هدف 

به سازش کشاندن جنبش کارگری با سرمايه را دارند ،هدف ما از اين مذاکرات حل مشکالت جنبش کارگری از اين 
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طريق نميباشد بلکه به تجربه متوجه شده ايم که توانسته تا حدودی کمک به رشد و اعتالی جنبش کارگری نمايد، 

همانگونه که در سالهای گذشته رژيم وحشی و فاشيست جمهوری اسالمی با اعدام های دستجمعی وقتل های زنجيره ای 

 رعايت مواردی شده که حاصل مبارزات کارگران مجالی برای فعاليت فعالين کارگری نميگذاشت امروز مجبور به

ايران و پشتيبانی بين المللی از اين مبارزات بود واين توانسته کمک نمايد که کارگران ايران با اطمينان بيشتری در 

  .صحنه مبارزات قرار داشته باشند، وظيفه فعالين جنبش های اجتماعی پشتيبانی وحمايت بيدريغ از اين مبارزات است 

ر پايان با اميد به پيروزی کارگران و زحمتکشان ايران برحکومت سرمايه داری جمهوری اسالمی توجه شما را به د

  .و اتحاديه های کارگری  جهان جلب مينمائيمILOنامه ارسالی ما به سازمان جهانی کار 

-------------------------------------------------------------- 

 International Labour  جلسه ساالنه سازمان جهانی آار٩٧به آليه اتحاديه ها ومجامع آارگری شرآت آننده در 

Organization    

 دوستان، همكاران 

ر ما بعنوان بخشی از دوستان وهمكاران شما آه خود عضو در تشكالت آارگری بوده ودر حال حاضر بنا بر شرايط غي

 جلسه ٩٧قابل تحمل آشورمان ،در خارج از آن بسر ميبريم ، با توجه به شرايط بشدت بحرانی آارگران ايران در 

  . از شما در خواست داريم نسبت به اخراج جمهوری اسالمی از سازمان جهانی آار اقدام نماييد٢٠٠٨

  .در اين مورد نكاتی را به اطاع شما ميرسانيم

 در تاريخ International Labour Organization     (ILO)ه سازمان جهانی آار نودوهفتمين جلسه ساالن

آارگران  ايران همچنان از وجود . به اتمام خواهد رسيد١٣٫٠۶٫٢٠٠٨شروع بكار نموده ودر تاريخ ٢٨٫٠۵٫٢٠٠٨

 محض محسوب نمايندگان واقعی خود در اين اجالس بی بهره هستند،حق تشكل مستقل آارگری در ايران همچنان آفر

بی حقوقی همچنان ادامه دارد حقوق آارگران .ميشود و صحبت از آن جرم محسوب شده ومجازات آيفری بدنبال دارد

ماهها به تعويق افتاده و اعتراض آارگران برای دريافت حقوق معوقه خود با سرآوب شديد و زندانی نمودن نمايندگان 

گری در شهرهای مختلف ايران از جمله آارگران آشتی سازی ايران آارگران همراه ميشود نگاهی به اعتراضات آار

ژهای گاز در عسلويه ،آارگران الستيك سازی البرز ،قوه سازی پارس ،صنايع نساجی  صدرا،آارگران پرو

خوزستان وديگر آارخانجات / تپه ٧آردستان،صنايع يخچال سازی لرستان و اعتراضات آسترده آارگران نيشكر 

ی حقوقی است اين در حاليست آه شما درنودوششمين جلسه خود مشخصا در اين مورد به جمهوری اسالمی بيانگر اين ب

  .ايران اعتراض نموده و ان رژيم را نسبت به پرداخت به موقع حقوق آارگران موظف نموده بوديد

حقوق اوليه از حزب خاصیدولت يا بدون اجازه از ٩٨ و ٨٧ های نامه مقاولهتشكالت مستقل آارگری آه بنا به 

  .اسانلو ومحمود صالحی ودهها آارگر زندانی گواه اين مدعا ميباشندايران جرم محسوب ميشود منصورآارگران است در

آنندگان مورد ن همچنان جرم محسوب شده و برگزارايرادرجهانی آارگرروز )غير دولتی  (برگزاری مراسم مستقل

  .س  دولتی ونيروی شبه نظامی حقوق بگير دولت واقع شده و دستگير وزندانی ميشوند تهاجم نيروی قهريه پلي

هنوز آارگران ايران از عدم امنيت شغلی رنج برده و بنا به اجبار باامضائ قرارداد های سفيد خود را در معرض 

  .سوءاستفاد آارفرمايان تحت الحمايه  دولت اسالمی قرار ميدهند
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 نفر از شمول قانون آار مثتسنی هستند وآارگران اين آارگاه ها در شرايط برده گی بدون ١٠ هنوز آارگاههای زير

  .هيچگونه پشتوانه حقوقی از آليه خدمات ناچيز مشروحه در قوانين آار رنج ميبرند

  .ميبرندسردولت اسالمی ايران آارگران ايران بعلت آمی حقوق زير خط فقر بآمد سرشاروجود افزايش قيمت نفت ودربا

هنور حوادث آار در محيط های آار روزانه جان آارگران زيادی را گرفته ومسولين حكومت اسالمی  هيچگونه تدبيری 

الزم به يادآوری است آه طبق آمار منتشره دولتی در سال .برای جلوگيری يا آم نمودن آن انجام نميدهند

به دوبرابر افزيش يافته )٢٠٠۶(١٣٨۵ش ماهه اول سال  مورد حوادث آار داشتيم واين رقم درش۴٠١٨)٢٠٠۵(١٣٨۴

 اين درحاليست آه اآثر  حادثه اتفاق افتاده٦٣٤ هزار و ١١)٢٠٠٧(١٣٨۶ومتاسفانه در شش ماهه اول سال گذشته 

  .آارگران حادثه ديده از شمول قانون آار خارج هستند واآثر شكايات خانواده آنان بی نتيجه می ماند

ران وضعيتی بمراتب اسفبار تر از مردان دارند قوانين مرد ساالرانه  ايران از طرفی و بيكاری وبی آارگران زن در اي

برنامگی دولت های ضد مردمی همه دست بدست هم داده تا زنان بعنوان آارگر از آمترين حقوق انسانی ومعيشتی 

نی آه شانش آورده ودر محيط های شناخته زنا.آمار ها نتايج تكانده هی از وضعيت زنان نشان ميدهد.برخوردار باشند

آمتر از مردان برخوردارند حال زنانی آه در مزارع يا آارگاه های %۵٠شده صنعتی مشغول بكارند از حقوقی تا حد 

  .آوچك و آارهای خدماتی مشغول بكارند در حد برده گی مورد استثمار قرار ميگيرند

 هز ار آودك در ٧٠٠وجود دارد وطبق آمار های مطبوعات دولتی  سال در ايران بشكل رسمی ١٨آار آودآان زير 

آارگاهها و دستفروشی در خيابان ها  مشغول بكار هستند واين در حاليست آه آمارهای غير دولتی حكايت از 

  .هزار آودك آار دارد١٧٠٠٠٠٠٠

ه ايم از شما در خواست مجدد داريم ما همچنان آه در سالهای گذشته طی نامه های مختلف اين موارد را بشما اطاالع داد

آه ضمن اخراج جمهوری اسالمی از سازمان جهانی آار بعنوان يكی از بزرآترين پايمال آننده حقوق آارگران در 

جهان اقدام نماييد زيرا به اعتقاد ما اين رژيم بنا به ماهيت سوداگری وداللی خود فقط به فكر غارت آشور ايران ونابودی 

هر هيآتی آه بنام نماينده آارگران ايران توسط جمهوری اسالمی اعزام شود فاقد . های توليدی استصنايع وآارگا

  .مشروعيت نمايندگی از سوی جامعه آارگری ايران در داخل وخارج از ايران ميباشد

ل نقطه عطفی با تشكر از زحمات تا آنونی شما برای تحت فشار قرار دادن رژيم اسالمی ايران، اميدواريم اجالس امسا

توجه شما را به دستگيرهای مسؤلين اتحاديه های .شود برای تنبيه  رژيم وحشی و آارگر ستيز جمهوری اسالمی ايران

آارگری آشور همسايه ما ترآيه توسط دولت اسالمی آن آشور آه زنگ خطری برای آارگران منطقه وجهان ميباشد 

می ايران سرآوب اتحاديه های آارگری را در دستور آار خود قرار دولت ترآيه هم مانند جمهوری اسال.جلب مينماييم 

  . داده اميد است آه در اين مورد نيز اقدامات الزم بعمل آوريد

 با تشكر

  سوييس -جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی

  سوييس -اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
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Director-General of the ILO, Juan Somavia, 

DCOMM  

International Labour Organization  

4, Route des Morillons  

CH - 1211 Geneva 22 

                           

  جناب آقای جان سوماوا    

تاريخ درInternational Labour Organization (ILO)آار  ه ساالنه سازمان جهانینودوهفتمين جلس

آارگران  ايران همچان از وجود . به اتمام خواهد رسيد١٣٫٠۶٫٢٠٠٨شروع بكار نموده ودر تاريخ ٢٨٫٠۵٫٢٠٠٨

 محض محسوب نمايندگان واقعی خود در اين اجالس بی بهره هستند،حق تشكل مستقل آارگری در ايران همچنان آفر

بی حقوقی همچنان ادامه دارد حقوق آارگران .ميشود و صحبت از آن جرم محسوب شده ومجازات آيفری بدنبال دارد

ماهها به تعويق افتاده و اعتراض آارگران برای دريافت حقوق معوقه خود با سرآوب شديد و زندانی نمودن نمايندگان 

گری در شهرهای مختلف ايران از جمله آارگران آشتی سازی ايران آارگران همراه ميشود نگاهی به اعتراضات آار

ژهای گاز در عسلويه ،آارگران الستيك سازی البرز ،قوه سازی پارس ،صنايع نساجی  صدرا،آارگران پرو

خوزستان وديگر آارخانجات / تپه ٧آردستان،صنايع يخچال سازی لرستان و اعتراضات آسترده آارگران نيشكر 

ی حقوقی است اين در حاليست آه شما درنودوششمين جلسه خود مشخصا در اين مورد به جمهوری اسالمی بيانگر اين ب

  .ايران اعتراض نموده و ان رژيم را نسبت به پرداخت به موقع حقوق آارگران موظف نموده بوديد

حقوق اوليه  ازاصیدولت يا حزب خ بدون اجازه از ٩٨ و ٨٧ های نامه مقاولهتشكالت مستقل آارگری آه بنا به 

  .اسانلو ومحمود صالحی ودهها آارگر زندانی گواه اين مدعا ميباشندشود منصورايران جرم محسوب ميران است درآارگ

روز جهانی آارگر    در ايران همچنان جرم محسوب شده و برگزار آنندگان )غير دولتی (برگزاری مراسم مستقل 

  .روی شبه نظامی حقوق بگير دولت واقع شده و دستگير وزندانی ميشوند مورد تهاجم نيروی قهريه پليس  دولتی وني

آارگران ايران از عدم امنيت شغلی رنج برده و بنا به اجبار باامضائ قرارداد های سفيد خود را در معرض سوءاستفاد 

  .آارفرمايان تحت الحمايه  دولت اسالمی قرار ميدهند

ر مثتسنی هستند وآارگران اين آارگاه ها در شرايط برده گی بدون هيچگونه  نفر از شمول قانون آا١٠آارگاههای زير 

  .پشتوانه حقوقی از آليه خدمات ناچيز مشروحه در قوانين آار رنج ميبرند

  .ميبرندر خط فقر بسردولت اسالمی ايران آارگران ايران بعلت آمی حقوق زيمت نفت ودرآمد سرشارافزايش قيبا وجود

های آار روزانه جان آارگران زيادی را گرفته ومسولين حكومت اسالمی  هيچگونه تدبيری برای حوادث آار در محيط 

 ۴٠١٨)٢٠٠۵(١٣٨۴الزم به يادآوری است آه طبق آمار منتشره دولتی در سال .جلوگيری يا آم نمودن آن انجام نميدهند

ر افزيش يافته ومتاسفانه در شش ماهه به دوبراب)٢٠٠۶(١٣٨۵مورد حوادث آار داشتيم واين رقم درشش ماهه اول سال 

آارگران حادثه ديده از شمول ست آه اآثر اين درحالي حادثه اتفاق افتاده٦٣٤ هزار و ١١)٢٠٠٧(١٣٨۶اول سال گذشته 

  .قانون آار خارج هستند واآثر شكايات خانواده آنان بی نتيجه می ماند
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 دارند قوانين مرد ساالرانه  ايران از طرفی و بيكاری وبی آارگران زن در ايران وضعيتی بمراتب اسفبار تر از مردان

برنامگی دولت های ضد مردمی همه دست بدست هم داده تا زنان بعنوان آارگر از آمترين حقوق انسانی ومعيشتی 

 زنانی آه شانش آورده ودر محيط های شناخته.آمار ها نتايج تكانده هی از وضعيت زنان نشان ميدهد.برخوردار باشند

آمتر از مردان برخوردارند حال زنانی آه در مزارع يا آارگاه های %۵٠شده صنعتی مشغول بكارند از حقوقی تا حد 

  .آوچك و آارهای خدماتی مشغول بكارند در حد برده گی مورد استثمار قرار ميگيرند

آودك در آارگاهها ارهز٧٠٠های مطبوعات دولتی وجوددارد وطبق آمارسال در ايران بشكل رسمیر١٨آودآان زیآار

هزار آودك ١٧٠٠٠٠٠٠ت از دولتی حكايرحاليست آه آمارهای غين درهستند وايابانها مشغول بكارخي درو دستفروشی

  .داردآار

ما همچنان آه در سالهای گذشته طی نامه های مختلف اين موارد را بشما اطاالع داده ايم از شما در خواست مجدد داريم 

سالمی از سازمان جهانی آار بعنوان يكی از بزرآترين پايمال آننده حقوق آارگران در آه ضمن اخراج جمهوری ا

جهان اقدام نماييد زيرا به اعتقاد ما اين رژيم بنا به ماهيت سوداگری وداللی خود فقط به فكر غارت آشور ايران ونابودی 

 توسط جمهوری اسالمی اعزام شود فاقد هر هيآتی آه بنام نماينده آارگران ايران. صنايع وآارگاهای توليدی است

  .مشروعيت نمايندگی از سوی جامعه آارگری در داخل وخارج از ايران ميباشد

با تشكر از زحمات تا آنونی شما برای تحت فشار قرار دادن رژيم اسالمی ايران، اميدواريم اجالس امسال نقطه عطفی 

  .المی ايرانشود برای تنبيه  رژيم وحشی و آارگر ستيز جمهوری اس

  

  
  با تشكر

  سوييس -جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی 

  سوييس -اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 


