
 در ادامه فعاليت )آی سی اف تی یو(اطالعيه کتفدراسيون جهانی اتحادیه کارگری آزاد 
  های بين المللی برای اعزام یک هئيت برای نظارت بر کار دادگاه فعاالن کارگری در سقز

  
   2004 سپتامبر 14 بروکسل، 

  
  ناظران بين المللی باید به دادگاه فعاالن کارگری دسترسی داشته باشند

  
ش جهانی اتحادیه های کارگری بار دیگر از مقامات ایرانی می خواهد که به ناظران بين المللی جنب

  .دنبرای شرکت در دادگاه هفت فعال کارگری اجاز ورود به ایران بده
  

 حکيمی، هادی تنومند، جالل حسينی و نمحمود صالحی، محمد عبدی پور،  اسماعيل خودکام، محس
راهپيمائی سازماندهی " از جمله به اتهامات کوناگون 2004 سپتامبر 23وز برهان دیوانگر قرار است ر

تاسيس " ن اول ماه دستگير شدند، گزاری جش فعال کارگری به دنبال بر7 که  زمانیاول ماه مه
تهيه جدول مقایسه ای ، " ، تالش برای برگزاری گردهمائی غيرقانونی"ورای غيرقانونی کارگریش

نين متهم به همکاری با سازمان ممنوعه  آنها هم چ.محاکمه شوند"  نفری5   یک خانوادهسطح زندگی
 ،گای رایدر. اصل این اتهام از سوی آی سی اف تی یو مورد سئوال قرار گرفته است. کومه له هستند

که این اتهامات نشان گر آن   عنوان کرده آی سی اف تی یو،ادی جهانی کارگریدبيرکل برزگترین اتح
ایران به . ان به عنوان عضو سازمان جهانی کار، به تعهدات بين المللی خود عمل نمی کنداست که ایر

 که از سوی "حق آزادی تشکل"از جمله برخی حقوق پایه کارگری طور دواطلبانه پذبرفته که به 
حق به کارگران این امکان را می این  . احترام بگذاردتضمين شده است) آی ال او(انی کارسازمان حه

 کليه اتهامات فوق . به پيوندندع خود برای دفاع از منافن خود را بوجود آورند و یا به آنهد که سازماد
    . ناقض این اصول پایه ای است

 پروسه محاکمه رهبران کارگری حضوز ناظران بين المللی در دادگاه یک قدم مهم برای برگزاری عادالنه
 جدی بدون تردید، این محاکمه نگرانی .دید ورود به نفع مقامات ایرانی استابنابراین اعطای راو. است

نه .  بوجود آورده است در ایران نسبت به رعایت حقوق بشر و حقوق صنغیدر جنبش کارگری جهانی
به عنوان یک حق  تنها به این خاطر که فعاالن کارگری تخت تعقيب قرار گرفته اند، بلکه امری است که 

   .یرفته شده استجهان پذدر سراسر 
آی " در واقع درخواست پيشين .  ناموفق بوددید ورود به ایراناراو متاسفانه تالش قبلی برای اتخاذ

در نامه ای به وزیر . امات ایرانی برای تضمين راوادید بی پاسح گذاشته شداز مق" و سی اف تی ی
ویا بر این باور است  اعالم کرد که قآی سی اف تی ی یو ،کمال خرازیسيد تر  ایران، دکامورخارجه

 محکوميت رسمی از سوی سازمان جهانی کار  معرضرد را  ایراناه قضائی ایران عالقه ای ندارددستگ
به همين خاطر نيز بار دیگر از مقامات ایرانی می خواهد راوادید ورود به ایران را برای هئيت . قرار دهد

، )ال او(نماینده کنفدراسيون اتحادیه های آزاد کارگری سوئد ن، ناظران بين المللی، آقای ماتياس لندگر
از کنفدراسيون اتحادیه های ،  C Brighi خانم ز حفوق بشر فلسظين، آقای راجی سورانی، از مرک

،  کارگری آزادی از کنفدراسيون جهانی اتحادیه ها J. Kuczkiewicz کارگری ایتاليا، سی آی اس ال، آقای
  . تضمين نمایند

  
  . ترجمه کرده است) در تبعيد(اطالعيه فوق را امور بين الملل کانون زندانيان سياسی ایران

   2004  شهریور24 برابر با 2004 سپتامبر 14
  

  . موجود است) در تبعيد(متن اطالعيه فوق به انگليسی در سایت انگليسی کانون زندانيان سياسی ایران
org .zendanian-kanoon.www   

  
  
  
  


