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  )2004بيست و سوم سپتامبر (درباره محاکمه فعالين کارگری در سقز، دوم مهر ماه 

  
 که درباره موضوع فوق بود، و کماکان ،2004ورخ هيجدهم اوت ، مبه پيوست نامه اخيرم

بدون پاسخ مانده است، من مجددا برای شما این نامه را می نویسم تا دخالت تان برای کسب 
را  بين المللی اتحادیه های آزاد کارگری کنفدراسيونویزای ورود به ایران برای هيات ناظرین 

 جهت شرکت در جلسه تفيم اتهام ماه همانطور که مطلعيد تالش ما برای کسب ویزا. جلب کنم
من مطلع هستم که .  به تعویق افتاده است نيزدر این بين، برگزای دادگاه. گذشته ناموفق ماند

  . جلسات دادگاه برای روز دوم ماه مهر ترتيب داده شده اند و تا چند روز ادامه خواهند داشت
يه محمود صالحی، محمد علی پور، من نيز همچنين در جزیيات بيشتری از اتهاماتی که بر عل

اسماعيل خودکام، هادی تنومند، جالل حسينی، برهان دیوانگر و محسن حکيمی اقامه شده 
سئوال "درباره اتهامات سياسی ما عالوه بر مالحظات جدی که . مه ااست، قرار گرفت

 بين المللی نکنفدراسيو داریم، باید یادآور شوم که  اقامه شدهکه عليه این افراد" برانگيزی
 در این باره نيز حساس ، بعنوان بزرگترین تشکل اتحادیه ای جهانی،اتحادیه های آزاد کارگری

است که متهمين به سادگی به این علت محاکمه می شوند که از حقوق کارگری حمایت کرده و 
ت به برای اعمال حقوق پایه ای انسانی و اتحادیه ای، منجمله حق پایه ای بيان و تشکل، دس

  .نده اعمل زد
ما بویژه درباره اتهاماتی که به نظر می رسد مستقيما متوجه فعاليت اتحادیه ای مستقل است 

  :این شامل موارد زیر می شود. حساس هستيم

 "ایجاد شورای غيرقانونی کارگری" •

 "تهيه شاخص حداقل زندگی یک خانواده پنج نفره در ایران" •

 " کارگران در خاتون آبادصدور بيانيه ای درباره کشته شده" •

 "تالش برای برگزاری یک تجمع غيرقانونی" •

 "سازماندهی مراسم اول ماه مه" •

 "شرکت در یک تجمع غيرقانونی به مناسبت اول ماه مه" •

 "قصد اقدام به سخنرانی در مراسم جهانی روز کارگر" •

 "فعاليت برای تاسيس یک شورای غيرقانونی کارگری" •



هيد که اقامه چنين اتهاماتی تا آنجا که به عضویت جمهوری اسالمی در آقای وزیر شما حتما آگا
 در خود به معنای نقض آشکار تعهدات بين المللی ،سازمان بين المللی کار مربوط می شود

به اعتبار عضویت خود در سازمان بين المللی کار، ایران بطور در حقيقت . ایران است
داوطلبانه پذیرفته است که به یکرشته حقوق اساسی کارگری که توسط سازمان بين المللی کار 

این حقوق شامل حق آزادی تشکل می شود که مشمول همه . ضمانت شده است احترام بگذارد
يوستن به سازمانهای مورد انتخاب خود برای حمایت ایجاد و یا پی ميشود که اقدام به کارگران

  .کننداز منافع شان می 
 ميليون کارگری 148. همه اتهامات فوق الذکر در  حقيقت با این اصول اساسی متناقض هستند

 کشور نمایندگی 150 بين المللی اتحادیه های آزاد کارگری در بيش از کنفدراسيونکه توسط 
 که دریابند همکاران ایرانی شان به علت دابت متعجب خواهند شمی شوند بدون شک از این ب

فعاليت های محکوم می شوند که در سراسر جهان بعنوان اقدامات مشروع برسميت شناخته 
  .شده اند

من شک ندارم که دیوان قضایی ایران مایل باشد که بخواهد این کشور مورد محکوميت مراجع 
 بين المللی اتحادیه کنفدراسيوناز اینرو برای اینکه . گيرد کار قرار  بين المللیعالی سازمان

بتواند به سازمان بين المللی کار و جامعه گسترده تر بين المللی اطالع دهد های آزاد کارگری 
هت که حقوق این کارگران در ایران ابقاء شده است، من بار دیگر از شما تقاضا دارم ج

 بين المللی اتحادیه های آزاد کارگری به ایران و اسيونتضمين مسافرت هيات ناظران کنفدر
شرکت آنها در مراحل مختلف دادگاه سقز در دوم مامه مهر  و روزهای متعاقب آن هر اقدام 

  .مقتضی که الزم است انجام دهيد
اقای :  بين المللی اتحادیه های آزاد کارگری شامل این افراد می شوندکنفدراسيونهيات ناظرین 

؛ آقای (LO)  سوئد کارگریوکيل از طرف کنفدراسيون سراسری اتحادیه هایلندگرن، . م
بریقی از طرف . حقوق بشر فلسطين؛ خانم سکانون راجی سورانی، وکيل از طرف 
کوچ ژکوبيچ از طرف . ؛ آقای ج (CISL) ایتاليا کارگریکنفدراسيون سراسری اتحادیه های

  .ری بين المللی اتحادیه های آزاد کارگکنفدراسيون
آقای . یادآور شومبه شما آنچه را که در ماه پيش برایتان نوشتم دیگر در خاتمه مایلم یک بار 
 که به اعتبار بين المللی ایران زمانی افزوده خواهد شد که اجازه دهيد وزیر به یاد داشته باشيد

  .ناظرین ما در مراسم دادگاه سقز شرکت داشته باشند
  .يار خطير متشکر هستماز توجه شما به این مسئله بس
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