
 
 

 اعزام يک هئيت بين المللى به ايران براى شرکت 
  در دادگاه فعاالن کارگرى سفز

 
بعد از دريافت خبر دستگيرى فعاالن کارگرى در روز اول           ) در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران   

ماه مه در سقز، به فعاليت گسترده اى در سطح بين المللى دست زد که متعاقب آن،                              
و اتحاديه سراسرى کارگران    ) آى سى اف تى يو      (اتحاديه هاى کارگرى آزاد  کنفدراسيون جهانى   

طى انتشار بيانيه  هائى، دستگيرى اين فعاالن را محکوم کرده و خواهان آزادى                 ) ال او (سوئد
رژيم که با   . رژيم ناچار شد فعاالن کارگرى را از زندان آزاد کند             . بدون قيد و شرط آنان شدند       

 هدف خود مبنى بر سرکوب قدم به قدم جنبش کارگرى که خواهان تشکل              آزادى اين فعاالن به   
مستقل و احقاق حقوق صنفى حود هستند نرسيد، دست به ترفند جديدى زد و برخى از اين                   
فعاالن کارگرى را به کومه له منتسب کرد تا شايد از اين طريق آنها را از حمايت هاى بين                             

 . المللى محروم نمايد
با آگاهى از اين سياست شوم رژيم، به        ) در تبعيد ( کانون زندانيان سياسى ايران    امور بين الملل  

فعاليت هاى خود براى دفاع از اين فعاالن کارگرى ادامه داد و طى رايزنى هاى گسترده در                         
سطح بين المللى که به ديدارهائى در سوئد، انگلستان و بلژيک با نهادهاى حقوقى، کارگرى                 

بين المللى نظير وکالى بدون مرز، کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى           و حقوق بشرى محلى و       
، اتحاديه سراسرى کارگران سوئد، دايره حقوقى سازمان           ) آى سى اف تى يو        (کارگرى آزاد 

 . جهانى کار و سازمان عفو بين الملل انجاميد، قرار بر اين شد اقداماتى صورت گيرد
 ما با    هاد داد که نهادهاى بين المللى طرف مذاکره      کانون زندانيان سياسى در مرحله اول پيشن      

ايجاد فشار به رژيم مانع برگزارى دادگاه فعاالن کارگرى در سقز شوند که در نهايت به صدور                       
 . نامه اى از سوى کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى آزاد خطاب به خاتمى انجاميد

ک هئيت بين المللى به درخواست کانون متشکل         در ادامه اين فعاليت ها، قرار بر اين شد که ي          
از  دو تن از وکالى بدون مرز سوئد، يک حقوقدان از کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى                    

 ٣آزاد و يک حقوقدان از اتحاديه سراسرى کارگران سوئد در دادگاه فعاالن کارگرى که روز                           
اين پيشنهاد با موافقت روبرو      . ت نمايند  اوت در سقز برگزار مى گردد، شرک       ٢٤شهريور برابر با    

شد اما اعضاى اين هئيت به سه نفر کاهش يافت و قرار شد خانم لوئيز بيورويل از وکالى بدون                   
و آقاى راجى    ) ال او (مرز سوئد، آقاى ماتياس لندگرن وکيل اتحاديه سراسرى کارگران سوئد             

 سازمان هاى حقوق بشر و        سورانى وکيل فلسطينى، نايب رئيس کنفدراسيون بين المللى          
به عنوان اعضاى اين    ) اى سى اف تى يو    ( همکار کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى آزاد     

هئيت که سرپرستى آن را کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى آزاد به عهده خواهد                       
 . داشت به عنوان ناظر در جلسات دادگاه فعاالن کارگرى سقز شرکت نمايند

يت براى سفر به ايران و شرکت در جلسات دادگاه لزوما بايد ويزاى ورود به ايران را                         اين هئ 
اين احتمال وجود دارد که رژيم با کارشکنى از صدور ويزا حتى با توجه به                          . دريافت نمايد 

در اين صورت   . هماهنگى هائى که با وکالى مدافع ايرانى صورت گرفته  است، خوددارى نمايد             
هادهاى محلى و بين المللى حقوقى و کارگرى دست اندرکار اين هئيت با                ضرورى است که ن    

صدور اطالعيه و بيانيه و ساير اقدامات اعتراضى مراجع بين المللى نظير سازمان جهانى کار را                 
 . براى اقدام عملى عليه رژيم تحت فشار قرار دهند

 
 )در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران

 ٢٠٠٤ اوت ١٢ا  برابر ب١٣٨٣مرداد ٢٠
 

 
 
 
  
 
  


