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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  گزارشگران

  ٢٠١۶ جون ١٧
 

و و در برابر محل اجالس سازمان ي شھر ژن "- ناسيون  -ملت ميدان "در 
  جھانی کار چه گذشت؟

  گزارشگران با حميد نوشادیمصاحبۀ
   

  
 گزارشات کذب و آمار و ارقام دروغين تقال می کند، خود را متعھد به ۀطبيعی است که رژيم جمھوری اسالمی با ارائ

از آن .  مثبتی داردۀن وانمود کند که کارنام و رعايت مقاوله نامه ھا نشان دھد و در رابطه با اجرای حقوق شاغالءاجرا

ا که در جمھوری اسالمی ايران ھر گونه تشکل مستقلی ممنوع است و امکان فعاليت قانونی اتحاديه ھای مستقل وجود ج

قرار " کميسيون کارشناسان حقوقی"  در اختيارًن کارگری نمی تواند مستقيماندارد، اعتراضات و شکايت ھای فعاال

 ھای رژيم را افشاء و ئیکارگران ايران دفاع کنند، گزافه گواز سوی ديگر، چه کسانی بايد در اجالس از منافع . گيرد

 نمايندگان ًبا مطرح نمودن موارد نقض مقاوله نامه ھا از سوی دولت، شرايط بازخواست از آن را فراھم کنند؟ طبعا

  راستين کارگران ايران

*****  

 اعتراضی به حضور نمايندگان اکسيونن کارگری شرکت کننده در  از فعاالحميد نوشادی گزارشگران با مصاحبۀ

  ويجمھوری اسالمی در اجالس سازمان جھانی کار در ژن

   ھانوفر است–ن کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ايران از فعاالحميد نوشادی 

   

  . که دعوت گزارشگران را قبول کرديد حميد گرامی سالم و ممنون از اين :گزارشگران

ان و خوانندگان گرامی گزارشگران؛ از شما سپاسگزارم که اين فرصت را در سالم به دست اندرکار :حميد نوشادی 

  . اختيار من قرار داديد
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که مطلع ھستيم کنفرانس سازمان جھانی  تا جائی. اعتراضی بوديداکسيونشما از شرکت کنندگان در اين : گزارشگران 

ران نيز ھر ساله در اين مکان گردھم می آيند و کار ھر ساله برگزار می شود و نيروھای فعال در حمايت از کارگران اي

چرا اين تجمع اعتراضی را ضروری و پر . به حضور نمايندگان جمھوری اسالمی در اين اجالس اعتراض می کنند

  دانيد؟ اھميت می

المللی سازمان بين .  سازمان بين المللی کار الزم استۀال توضيح کوتاھی در بارؤبرای پاسخ به اين س :حميد نوشادی 

 ۀ ن و تنظيم مناسبات سه جانبسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امورمربوط به شاغالؤکار يکی از م

 ۀ در نيمًکنفرانس بين المللی کارھرساله تقريبا. کارگران و دستمزد و حقوق بگيران، کارفرمايان و دولت ھا می پردازد

 بين المللی ھای شود و يکی از بزرگ ترين و مھم ترين اجالسو کشور سوئيس برگزار میي در شھر ژنجوناول ماه 

در چارچوب سيستم ) دولت(اجالس فوق به منظور سامان دادن به مناسبات کار و سرمايه و سياست . رسمی است

 کشورھای عضو سازمان مذکور، ئیت ھای کارگری و کارفرماأدر آن عالوه بر شرکت ھي. سرمايه داری جھانی است

اھميت سياسی اين اجالس برای .  کشور می شوند، وزرای کار اکثر کشورھا نيز حضور می يابند١٨٧شامل که اکنون 

نظام سرمايه داری به حدی است که حتی برخی اوقات رؤسای جمھوری، سران کشورھا و رؤسای دولت ھا نيز در آن 

مشخص نمودن موارد نقض مقاوله نامه به نظر من يکی از مھم ترين وظايف اين سازمان . شرکت و سخنرانی می کنند

 مقررات اين سازمان دولت ھای عضوموظفند ٢٢راگراف بنا به پ. ھای سازمان بين المللی کار توسط دولت ھاست

گزارشات دولت ھا در .  که پذيرفته اند و توصيه ھای کارشناسان ارائه دھندئی اجرای مقاوله نامه ھاۀگزارشی در بار

 عضو از کارشناسان حقوقی ٢٠اين کميسيون از . اين سازمان قرار می گيرد" شناسان حقوقیکميسيون کار" اختيار 

گزارشات دولت ھا اظھار ۀ  حق دارند در بارئیاتحاديه ھای کارگران وسازمان ھای کارفرما. مستقل تشکيل شده است

ھا و اظھار نظر و شکايات رسيده گزارشات دولت . نظر کنند و شکايت ھای خود را به کميسيون کارشناسان ارائه دھند

اشکاالت گزارشات بايد مشخص شود و موارد نقض .  نفره بايد مورد بررسی و تحقيق قرار گيرد٢٠توسط کميسيون 

 آن در اختيار اجالس ۀاين موارد قبل از کنفرانس صورت می گيرند و نتيج. ن شودييمقاوله نامه ھا توسط دولت ھا تع

  .قرار داده می شود

  ؟ال شما که چرا تجمع اعتراضی در مقابل مقر سازمان بين المللی کارضروری استؤدر مورد س اما 

 آن ۀگزارشات بسياری در بار. در زمان برگزاری کنفرانس بين المللی کار توجه افکار عمومی بدان جلب می شود

ستگی با کارگران ايران در از اين رو بر پا نمودن حرکت اعتراضی حول نقض حقوق کارگران و ھمب. نوشته می شود

  . بيشتری ار خود به جای بگذاردتأثير می تواند ً طبعائیچنين فضا

 حساب شده ۀآنھا پيوسته و به گون. شارندف تحت ًن کارگری شديداھمان گونه که مطلعيد کارگران ايران به ويژه فعاال

  :ودو اين بي  ژنجون ۶ اکسيون ما برای شرکت در ۀھدف عمد. سرکوب می شوند

. صدای کارگران تحت فشار ايران را درکنار کنفرانسی که مدعی دفاع از حقوق کارگران است، انعکاس دھيم: ًاوال

  . شرايط و وضعيت مشقت بار آنھا را بازگو کنيم

زيرا اين . اعتراض کارگران ايران را نسبت به عمل کرد اين سازمان مدعی رعايت حقوق کارگران بيان کنيم: ًثانيا

ً عمال ان با مماشات با رژيمی که آشکارا  مقاوله نامه ھا و مصوبات خود سازمان بين المللی کار را نقض می کند،سازم

اين سازمان ادعا می کند که توسط کميسيون کارشناسان حقوقی خود موظف است، . در سلب حقوق کارگران نقش دارد

ا مشخص و عليه دولت ھای ناقض حقوق کارگران اقدام توسط دولت ھا ر" او. ال. آی"موارد نقض مقاوله نامه ھای 

کند؛ اين سازمان مدعی است که مدافع تشکالت مستقل و آزاد کارگری است؛ مدعی است که مخالف سرسخت تبعيض 
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برای ھر يک از اين موارد نيز مقاوله نامه و . در استخدام است؛ مدعی است مخالف کار کودکان و غيره و غيره است

اما در مقابل جمھوری اسالمی و ساير دول ھم مانند آن که آشکارا  و طبق شواھد غير قابل انکار ھمين . داردکنوانسيون 

اکنون مزدوران رانت خواری به نام . ثری نمی کند و با آنھا مماشات می کندؤمقاوله نامه ھا را تقض می کنند، اقدام م

 فعاالنن کارگری درايران و چه بارھا و بارھا چه فعاال.  کنند میئی کنفرانس خودنماۀ کارگران ايران در صحنۀنمايند

 داليل روشن و غير قابل انکار اين موضوع را مطرح کرده اند، ولی گوش ئۀکارگری در خارج از کشور، با ارا

  .  درون اين سازمان متخصصين پيدا نکرده اندئیشنوا

با اين کار خاطر . را با کارگران ايران بار ديگر نشان دھيم شرکت کرديم تا ھمبستگی مستمر خودمان اکسيوندر : ًثالثا

ما مطمئن ھستيم .  توانمان در خدمت پيشبرد خواسته ھای آنھا ھستيمۀنشان سازيم که يار و پشتيبان آنھا ھستيم و به انداز

 باالتر ۀ و با روحي فعاليت ھايشان مصمم تر خواھند شد،ۀ کارگری در ايران در ادامفعاالناز طريق اين ھمبستگی ھا، 

  .  و انرژی شاداب تری از حقوق خودشان دفاع خواھند نمود

 نمونه ای از اتحاد در عمل نيروھای اکسيون. و جريانات متعدد و متنوعی حضور داشتندي ژناکسيوندر : ًرابعا

وناگون را پديدار می اتحاد درعمل امکان نزديکی و ھم دلی ميان گرايشات گ. اپوزيسيون و مدافعان جنبش کارگری بود

ثرتری قادرند صدای کارگران ايران را ؤبه عالوه آنھا با عمل مشترک و ھمکاری در عمل، با توان فزونتر و م. کند

  . و برای من چنين بودي ژنجون ۶لفه ھا و اھميت تجمع ؤمھم ترين م. انعکاس دھند

گيری روی جھت گيری ھای تأثير چشم قادريم، کسيونا چنين برداشتی نداشتيم که با شرکت در ًما آگاه بوديم و اساسا

 اين سازمان به سخن و حضور ما توجه کنند ۀانتظار نداشتيم که رؤسا و مديران بلند پاي. کنفرانس بين المللی کار بگذاريم

. ذير بود اين امر امکان پًنه ما چنين انتظاری داشتيم و نه اساسا. ی روی جھت گيری ھای کنفرانس بگذاريمتأثيرو يا 

ھم از طريق جنبش خيابانی و .  گذاشتتأثيرگاھی اوقات البته می توان ھم از پائين و ھم از باال روی موضوعی 

اما زمانی . ولين رسمی می توان در جھت برآوردن خواسته ای پيشرفت داشتؤاعتراضی و ھم  از طريق مذاکره با م

 شده است و با تظاھرات و اعتراض نمی توان آن تعيينجلسات آن که کنفرانس بين المللی کار برگزار می شود، دستور 

ھدف استفاده از فرصتی بود که برای مطرح .  خارق العاده ای روی اجالس نبودتأثيربنابراين انتظار ما .  دادتغييررا 

  . نمودن شرايط کارگران و فشار طاقت فرسا به آنھا با برگزاری کنفرانس به دست آمده بود

  

شما مطرح کرديد که يکی از مھم ترين وظايف اجالس مشخص نمودن موارد نقض مقاوله نامه ھای  :نگزارشگرا

  . در اين باره توضيح بيشتری دھيدًلطفا. سازمان بين المللی کار توسط دولت ھاست

 ھای با بررسی گزارش دولت ھا و شکايت" کميسيون کارشناسان حقوقی"ھمان گونه که اشاره نمودم،  :حميد نوشادی

پس از ارزيابی ازھمه گزارش ھا،  مجموع آنھا . رسيده، موارد نقض مقاوله نامه ھا توسط دولت ھا را مشخص می کند

" کميسيون بررسی استانداردھا"سپس نھاد ديگری به نام . را در کتابی منتشر می کند و در اختيار عموم قرار می دھد

 دولت ھای ناقض کنوانسيونھا را انتخاب می کند و به موارد نقض بر اساس گزارشات مدون در اين کتاب، تعدادی از

  .مقاوله نامه ھا از سوی آنھا می پردازد

از نمايندگان دولت ھا، کارگران و  مانند ديگر ارگان ھای کنفرانس بين المللی کار" کميسيون بررسی استانداردھا"

ت ھای سه گانه و توافق آنھا از ميان گزارش جامع أ و ھر ساله با پيشنھاد يکی از ھي کارفرمايان تشکيل می شود

در نھايت از ميان کشورھای . چند کشور را انتخاب و مورد رسيدگی ويژه قرار می دھد" کميسيون کارشناسان حقوقی"
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 عبارت ًقبال. به تصويب می رساند" اف ويژهراگرپ"شماری از آن ھا به اصطالح  يک  شده، برای تعداد انگشت تعيين

  . دادندتغيير اين عبارت را ٩٠ ۀاز دھ. ناميده می شد" ليست سياه" "اگراف ويژهرپ" 

 پايمال ۀمسأل اتحاديه ھای کارگری کشورھای عضو می کوشند، ۀ، ھم"کميسيون بررسی استانداردھا" با تشکيل ًطبعا

 کشور خودشان در به ھمين دليل تالش می کنند،. نمودن حقوق خود  در کشور مربوطه مورد رسيدگی قرار گيرد

و  زيرا بايد نظر. جای دادن نام کشوری برای بررسی ويژه نيروی زيادی می طلبد. اولويت بررسی ويژه قرار گيرد

به ھر درجه که اتحاديه ای نسبت به حقوق کارگران کشورش . ت دولت ھا و کارفرماھا را نيزجلب کرديأتوافق ھ

 بيشتری عمل کند، طبيعی است که شايسته تر دين خود را در اين باره ادا يتمسؤولمتعھدتر باشد و فعال تر و با احساس 

آن چه که بعد از مذاکرات و مباحثات در اين کميسيون به توافق می رسد، پروتکل می گردد  و در اختيار .  خواھد کرد

که " راگراف ويژه ایپ"به اصطالح . ا به تصويب برساند را بدھد و آن رئیاجالس بايد نظر نھا. اجالس قرار می گيرد

راگراف تصويب شده، اين پ. ن آن کشور محسوب می شود وخامت وضعيت حقوق شاغالۀتصويب می شود، به منزل

 نقض شده، ۀرسيدگی و دخالت سازمان بين المللی کاررا آماده می کند تا به دولت مربوطه برای رعايت مقاوله نامۀ زمين

  .وردفشار آ

 گزارشات کذب و آمار و ارقام دروغين تقال می کند، خود را متعھد به ۀطبيعی است که رژيم جمھوری اسالمی با ارائ

از آن .  مثبتی داردۀن وانمود کند که کارنام و رعايت مقاوله نامه ھا نشان دھد و در رابطه با اجرای حقوق شاغالءاجرا

تشکل مستقلی ممنوع است و امکان فعاليت قانونی اتحاديه ھای مستقل وجود جا که در جمھوری اسالمی ايران ھر گونه 

قرار " کميسيون کارشناسان حقوقی"  در اختيارً کارگری نمی تواند مستقيمافعاالنندارد، اعتراضات و شکايت ھای 

ھای رژيم را افشاء و  ئیاز سوی ديگر، چه کسانی بايد در اجالس از منافع کارگران ايران دفاع کنند، گزافه گو. گيرد

 نمايندگان ًبا مطرح نمودن موارد نقض مقاوله نامه ھا از سوی دولت، شرايط بازخواست از آن را فراھم کنند؟ طبعا

مستقلی از کارگران و نيروی کار ايران امکان ۀ اما ھمان گونه که مطلع ھستيد، ھيچ نمايند! راستين کارگران ايران

کارگران ايران فقط می توانند شکايات خود را به صورت غير مستقيم از طريق . داردحضور و دخالت  در اجالس را ن

اين کار اگر چه امکان . کنفدراسيون ھای بين المللی مطرح کنند و آن را به ارگان ھای سازمان بين المللی کار برسانند

ناسبات تنگاتنگ با مديران و کادر  اول بايد مۀدر وھل. پذير است، ولی راھی  صعب العبور و پر از دست انداز است

  .  رھبری دستگاه بوروکراتيک کنفدراسيون ھای بين المللی و البی قدرتمند و پر نفوذی درميان آن ھا داشت

  

  آيا تاکنون گزارش ويژه ای در مورد جمھوری اسالمی تصويب شده است؟ :گزارشگران

و " لی اتحاديه ھای کارگری آزادفدراسيون بين الملکن" شکايتی از سوی ١٣٧۵ در سال ًمثال. بله :حميد نوشادی

اين . عليه رژيم جمھوری اسالمی تنظيم شد!) با نام کنفرانس بين المللی کار اشتباه نشود" (کنفدراسيون بين المللی کار"

در اين مقاوله نامه  .  بود١١١ ۀموضوع آن نقض مقاوله نام. ارسال شد" کميسيون کارشناسان حقوقی"شکايت برای 

جالس سازمان  و ا کميسيون بررسی  استانداردھا آن گزارش را مورد رسيدگی قرار داد. مورد تبعيض در اشتغال است 

 تبعيض جنسی و مذھبی عليه رژيم جمھوری اسالمی تصويب کرد و اين ۀراگراف ويژه در باربين المللی کار يک پ

برای بازديد و بررسی " ت تماس مستقيمأھي" واست تا يک و از رژيم خ. ن قرار دادن حقوق شاغالارژيم را جزو ناقض

و به جای آن پيشنھاد داد، در اين رابطه برای اصالح قوانين . ت سرباز زدأرژيم از پذيرش اين ھي. به ايران را بپذيرد

 در "کمک فنی"تفاوت بين اين دو اصطالح اين است که . کند" کمک فنی"فوق، سازمان بين المللی کار به ايران  

" ت تماس مستقيميأھ" درحالی که . مواقعی است که نقض حقوق کارگران به صورت حساب شده و ساختاری نيست
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نيزبه اين دليل که رژيم پاسخ مثبتی ) ١٣٧۶(در سال بعد .  موضوع را حساب شده و ساختاری ارزيابی می کندًمعموال

رژيم بعد از تصويب اين دو .  شدديگری عليه رژيم تصويب ۀراگراف ويژديگر پبه درخواست فوق الذکر نداده بود، بار 

  ١٣٧٧ را موجب شد و کميسيون بررسی استانداردھا در سال ئیراگراف، پشت پرده و با البی گری سازش ھاپ

ت تماس أھي"الزم به ذکر است که رژيم ھرگز به پذيرش . رسيدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار نداد

در سال .  بھبود  رابطه با سازمان مورد نظر را ايجاد کردۀزمين"  ت فنیأھي" به جای آن با دعوت از . تن نداد" مستقيم

تی از سوی سازمان بين المللی کار برای بررسی أ، پذيرفت که ھي"ت تماس مستقيمأھي"ھای بعد ضمن امتناع از پذيرش 

در مورد قراردادھای جمعی و آزادی  ( ٩٨ و ٨٧ای  قوانين در جھت اجرای مقاوله نامه ھتغييرقانون کار ايران و 

 اعزامی به ايران گزارش خود را منتشر کرد و رژيم تظاھر نمود که ھيأت، ١٣٨٢در سال .  به ايران برود) تشکل

 بدون ھيچ گونه تضمين ١٣٨٣در سال .  مذکور امضاء کندۀحاضر است تفاھم نامه ای را در جھت اجرای دو مقاوله نام

  .  توافقی ميان رژيم  و سازمان فوق صورت گرفتو نظارتی

   

  شما برای اولين بار در اين مرکز حضور داشتيد؟ :گزارشگران

در اين جا مناسب .  ھای مشابه حضور داشتماکسيونو در ي ژنملتخير، من چند بار است که در ميدان  :حميد نوشادی

 ھای اکسيونارگری کنم که يکی از پيشتازان حضور در  فعال ک" خسروشاھیيدهللا"است که يادی از رفيق زنده ياد 

اين بار نسبت به : کيد کنمأالزم است ت. و بود و خالصانه می کوشيد خواسته ھا و شرايط کارگران ايران را بيان کنديژن

 پر شمارتر بود و مطالبی که توزيع می شد اکسيون حضور داشتم، جمعيت حاضردر اکسيون در ًدفعاتی که من قبال

  .متنوع تر بود

  

آيا . شعار محوری شرکت کنندگان کدام بود .نيروھای متنوعی در اين تجمع اعتراضی شرکت داشتند :گزارشگران

  ھماھنگی قبلی در اين مورد صورت گرفته بود؟

ھمان گونه که .  شرکت کرده بودند، ھماھنگی صورت نگرفته بوداکسيونجرياناتی که در ۀ ميان ھم :حميد نوشادی

 برگزار ۀکميت.  وجود داشتئیاما ميان برخی از گرايشات ھماھنگی ھا.  اتحادی بود در عملاکسيوناين  ه نمودم،اشار

 زحمت ءاين رفقا.  که از سه جريان تشکيل شده بود، ميان خود ھماھنگی بسيار خوبی داشتجون ۶کنندگان تظاھرات 

 اکسيوندر . کار آن ھا جای قدر دانی دارد. ه بودندکشيده بودند و امکان حضور نيروھای گوناگون را فراھم آورد

نھاد ھمبستگی در ھانوفر با رفقای . اعضای نھادھای ھمبستگی از شھرھای مختلف به صورت ھماھنگ حضور داشتند

برنامه ريزی مشترک جھت تھيه مينی بوس " خواه ھانوفرگران سوسياليست، دموکرات و آزاديکانون کنش" متشکل در

 ملت داشتند و ھمکاری ھای تنگاتنگی در ميدان اکسيونو، دعوت از اھالی ھانوفر برای شرکت در ي ژنبرای سفر به

نھادھای ھمبستگی با جنبش " پی در پی ميان نمايندگان ئی ھاجلسه اکسيونھم چنين چند ماه قبل از برگزاری . داشتيم

در اين . صورت گرفت" کارگران در ايرانزيت ااتحاد بين المللی در حما"و نمايندگان "  خارج کشور-کارگری ايران

حاصل آن نگارش يک . و ھمکاری وھماھنگی ميان دو جريان صورت گيردي ژناکسيون ھا قرار بود، حول جلسه

البته من به شخصه انتظار بسيار بيشتری از اين .  بوداکسيون جھت شرکت در ۀ مشترک جھت دعوت از ھمۀاطالعي

ھم چنين مدتی قبل از زمان .  ھماھنگ حضور داشتندۀاعضای اتحاد بين المللی نيز به گون اکسيوندر .  ھا داشتمجلسه

  . منتشر شد" مريکای شمالیااتحاد عمل تشکل ھای چپ در "و " نھادھای ھمبستگی" مشترکی توسط ۀ، اطالعياکسيون
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ی مختلف بندرت و دشوار صورت  از اين نوع با توجه به پراکندگی ايرانيان در کشورھائیگردھمائی ھا :گزارشگران

 را شرکت کنندگان پيش رو داشتند و آيا مطابق انتظارات ئی تدارکاتی و امکاناتی چه دشواری ھا-لحاظ فنیه ب. می گيرد

  شما بود؟

 ھمگی شرکت یھمان گونه که به درستی ذکر نموديد، مشکالت فنی و لجستيکی و تدارکاتی پيش رو :حميد نوشادی 

در ھانوفر با کوشش رفيقانه و ھمکاری تنگاتنگ با رفقای .  شرکت کنندگان ندارمۀن اطالع دقيقی از ھمم. کنندگان بود

 ٩٠٠بايد مسافت بيش از. تعداد سه مينی بوس برای مسافرت  تدارک ديده شد" …کانون کنشگران سوسياليست و "

 مطلب آنھا از ھفته ھا قبل ما ۀکارد ھا و ترجم بولتن ھا، اطالعيه ھا و تراکت ھا و پالۀتھي. وطی می شديکيلومتر تا ژن

 که ئی فعاليت ھاًطبعا.  بايد تدارک ديده می شدنداکسيونھم چنين وسايل استقرار در محل . را درگير خود کرده بود

ما يکی از مھم ترين کمبود ھای .  برای تدارک اين وسايل انجام شد، کاری بود که توانستيم، نه آن چيزی که می خواستيم

  .  صورت می گرفتاکسيون بود که در ئی می کرد، پوشش خبری و انعکاس فعاليت ھائی خود نمااکسيونکه در 

   

گزارش آقای حسين نقی پور از راديو  ، گزارشات مبسوطی که تا کنون از اين تجمع انعکاس يافتهۀاز جمل :گزارشگران

آيا بازتاب تبليغاتی و . دست می دھده  که شمائی کلی از حضور نيروھای متنوع سياسی و کارگری بتلويزيون برابری

   اين تجمع را در خور می دانيد؟ۀافشاگران

 را اکسيونتياج به چند رفيق حسين ديگر ھم داشتيم که ما اح. رفيق حسين بودمۀ من شاھد زحمات ارزند :حميد نوشادی 

گر غير ايرانی برای سفانه ھيچ گزارشأمت.  کمبود خبرنگاردر آن بوداکسيونيکی از نقاط ضعف . پوشش خبری دھند

ما در اين عرصه ابتکار عملی به خرج . اين انتقاد شامل خود ما ھم می شود.  دعوت نشده بوداکسيون گزارش از ۀتھي

  .و از خود شايستگی نشان نداديم. اديمند

 اطالعيه ھا، بولتن ھا، مطالب افشاگرانه و ساير اوراقی بود که به زبان ھای انگليسی، اکسيونيکی از نقاط قوت 

غالب سخنرانی ھا و :  ديگر که به نظرم می رسدۀنکت. آنھا توزيع شدندۀ لمانی نگارش يافته بودند وھمافرانسوی و 

  . بوداکسيون ضعف ھای ۀاين ھم از جمل.  به زبان فارسی بودملتان شعارھا در ميد

    

ساير شرکت کنندگان در اين اجالس آيا واکنشی از روی ھمبستگی با کارگران ايران نشان دادند؟ چه  :گزارشگران

  واکنش ھای مثبتی را شاھد بوديد؟

 شرکت کرد و به دو زبان فرانسوی اکسيوندر ) پی. اس. اس(خانم کاتارينا پرليت از سنديکای سوئيس  :حميد نوشادی

 ديگری از اين فعاالنبه جز او . لمانی سخنرانی کرد و ھمبستگی خود را با خواسته ھای کارگران ايران بيان نموداو 

 فعاالن ۀ که حاوی ترجمه نامه ھای سرگشادئیبولتن ھا.  حضور داشتند و ھمکاری می کردنداکسيونسنديکا در 

بودند، …  تشکالت وابسته به رژيم و ۀيران، گزارش نقض حقوق کارگران ايران و اطالعاتی که در بارکارگری در ا

تعداد زيادی از آن ھا بولتن را می گرفتند و تنی چند نيز . به دست شماری از شرکت کنندگان در اجالس داده  شد

ن کنفرانس رفقای اتحاد بين الملل و رفقای نھادھا در پياده روھا کنار ساختما. ئيد کار ما بيان می کردندأعباراتی در ت

اما اگربگويم کار خارق العاده ای صورت گرفته است، مسلم .  نيستندتأثير اين ھا بی ًطبعا. صدھا اطالعيه توزيع کردند

  . بدانيد که غلو کرده ام

   

  آيا در سالھای آينده ھم در اين مرکز حضور پيدا خواھيد کرد؟ :گزارشگران
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به اين منظور بايد از ھر امکانی از جمله حضور در . ما انعکاس صدای کارگران ايران استۀ انگيز :وشادیحميد ن

  .و بھره گرفتي ژنملتميدان 

  

  با سپاس از شما   :گزارشگران

  .من ھم صميمانه از شما سپاسگزارم :حميد نوشادی

 

 

 


