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ه جهانی به سازمانديحاات ود امهن  

و ومددیل جهانی کار در مورد پروندۀ اسا  

   رماه هشتاد و ششم آذبيست                                                                              تراف  ديويد کاک-گای رايدر
 

 

   )itf( حمل و نقل و فدراسيون بين المللی کارگران )ituc(کنفدراسيون جهانی کارگران  :از

  ٢٠٠٧ نوامبر- ٢٩ سوئيس -ژنو ) ilo(آقای خوان سوماويا دبير کل سازمان جهانی کار: به

   )٢٥٠٨ کميته آزادی تشکل پرونده شماره( جمهوری اسالمی ايران : آزادی تشکل

  اجناب آقای سوماوي

  ٢٠٠٧ سپتامبر ١٣ در تاريخ itf-itucعطف به مکاتبات مشترک 

  )٢٥٠٨پرونده شماره ( ايران   در ارتباط با شکايت عليه دولت جمهوری اسالمیitf-itucبدين وسيله 

  .اطالعات تکميلی را به حضورتان ارسال می کند

  یمحکوميت زندان برای آقای اسانلو و آقای مدد
مديره سنديکای کارگران شرکت واحد و   محکوميت زندان برای منصور اسالو رئيس هئيت٢٠٠٧ اکتبر٣٠خ در تاري

 در حالی که به ٢٠٠٧ ژوالی١٠توسط ماموران امنيتی در تاريخ  اسانلو. معاون ايشان آقای ابراهيم مددی اعالم شد

  . دستگيرشد٢٠٠٧ اگوست ٩تاريخ آقای مددی نيز در راه خانه آقای اسالو در  منزل می رفت ربوده شد و

 سال محکوميت زندان ٥مبنی بر ) ٢٠٠٧ مه٢٨صادرشده در( دادگاه تجديد نظر حکم اعالم شده برای اسالو ٣٦شعبه 

  .را تائيد کرد به جرم اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام

محکوميتی که او تا قبل از تائيد   ماه١٣اسالو خالف توصيه پزشک خود به بند عمومی منتقل گشت و مشخص نيست

  .شد يا نه حکم سپری کرده است از کل مدت محکوميت او کسر خواهد

وکالدسترسی . فرضيات صادر شده است ابراهيم مددی نيز به دو سال زندان محکوم شده است و اين حکم بر پايه ی

و جرم آقای . ده ی اتهامی گشوده شده استآقای اسالوچند پرون مشخص نيست که بر عليه. کاملی به پرونده نداشته اند

 و در آينده نيزحکم ديگر او به دليل. همبستگی با آقای اسالو و آقای صالحی می باشد مددی شرکت در مراسم

  . به جريان خواهد افتاد٢٠٠٤اعتصابات کارگری سال 

ده به مقامات قضائی نوشتند ی سرگشا  هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد يک نامه٢٠٠٧ نوامبر١در تاريخ 

ابراهيم مددی شدند و در آن متذکر شدند که دادگاه های عليه اين  و خواستار آزادی فوری آقای منصور اسالو و آقای

  .خالف قوانين داخلی بين المللی شرعی و حقوق انسانی می باشد دو فعال کارگری بر

  :شرايط زندان برای اسالو
قاضی حداد به آنها اجازه مالقات با موکل  کالی اسالو با قاضی حداد ديدار کردند و و٢٠٠٧ سپتامبر ١٥در تاريخ 
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  .بازجوئی پاسخ نخواهد داد مگر در حضور وکال آقای اسالو گفته بود به هيچ. شان را نداد

 دقيقه در زندان اوين با وی مالقات ٣٠ روز حبس ٦٧ سپتامبر مادر، همسر و پسران اسالو پس از ١٧در تاريخ 

  .مشاهده می شد کردند آثار ضرب و جرح آشکار به روی صورت وی

  .وی وخيم تر شده است همچنين مشکل کليه. نگهبانان از تحويل عينک اسالو به وی خودداری کردند

به دليل امکانات نا . عمل جراحی داشت وضعيت چشم اسالو به دليل دستگيری خشونت بار وی وخيم بوده و نياز به

شد و چنانچه تحت عمل جراحی قرار نمی گرفت چشم وی به  مناسب پزشکی در زندان يک چشم وی دچار نابينايی

  .طور دائمی نابينا می شد

خواندن روزنامه و تماشای تلويزيون  آقای اسالو مجبور می شد ساعت های متمادی تحت بازجوئی قرارگيرد وی حق

ارتباط با وضعيت محکوميت اسالو و وضعيت جسمی و روحی وی  به دليل نگرانی اتحاديه های مختلف در. شتندا

  . اعزام شديک گروه همبستگی به ايران

وآقای سکور سارتو ) گشتيرانی اندونزی رئيس اتحاديه کارگران( آقايان حنفی رستندی ٢٠٠٧ اکتبر١٠درتاريخ 

مالقات با آقای منصوراسالو به تهران سفرکردند تصوراين بود که   اندونزی برایدبيرکل کنگره اتحاديه های کارگری

  .کشوراسالمی می آيند شايد بتوانند در آزادی همکاران خود دخيل باشند آنان که ازيک

مصادره پاسپورت آنان با ويزای  پس ازمشکالت عديده برای دريافت ويزا درسفارت ايران در جاکارتا ازجمله

آقای اسالو و مددی و اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد  آنان با خانواده های. ه ايران سفر کردندتوريستی ب

 همچنين آنان موفق به. مالقات با معاون وزير کارواموراجتماعی کردند که موفق نشدند آنان تالش به. ديدارکردند

  .مالقات با آقای اسالوومددی نشدند

اطالعات اشتباهی داده شده است و آقای  تهران به آقای رستندی و آقای سارتواکتبر متوجه شديم که در ١٦در

 و عفو بين الملل يک کارزار بين المللی بر itf-itucاست و توسط اسالومداوای مناسب برای چشم خود دريافت نکرده

  .قرار گرديد

خالف توصيه احی قرارگرفت و برعمل جر  ساعت٨اکتبربه بيمارستان لبافی نژاد برده شد و تحت ٢٠آقای اسالو در

 . روز بعد وی به زندان منتقل شد٦عمل جراحی برای بعد از هفته تا سه ماه استراحت پزشکی الزم٦پزشک برای 

  . شدگرداندهمنتقل شدوبه زندان بازپزشکی بصيربه مرکزيک روززندان اوين منتقل شد و٧ به بند٢٠٩بند وی سپس از

Ituc,itfدرخواست نمايد دولت ايران در ارتباط با مداوای  پيشنهاد می کند که) آزادی تشکل ها( کميته  محترمانه به

  .اطالعاتی را ارائه کند آقای اسالو و نتايج عمل جراحی

Itf,ituc ١١١همچنين تقاضا دارند که اجرای مقاوله نامه های iloدرآن به تبعيض پايه ی شغلی اشاره شده است   که

دراستانداردهای سازمان جهانی کار در نود وپنجمين و نود و ششيمين نشيت   حمايت ازدرآمد که٩٥ومقاوله نامه ی 

  . شودبه دولت ايران گوشزد شده و نيز تالش برای ديدار از زندانيان از کميته درخواست می تصريح شده است

ه های کارگری موفق به ديدار آقای اتحادي  يا جنبشiloشاکيان تاسف خود را از اينکه هيچ مرجع بين المللی چه از 

  .داريم اسالو درزندان نشده اند را ابرازمی

شوک الکتريکی شکنجه شده است و نيز  همچنين باعث انزجار و ناراحتی است که آقای اسالو در زندان با زنجير و
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  .کمرو باد فتق شکايت کرده است  آقای اسالو در گفتگو با خانواده اش از درد ديسک

Itf,itucشرايط زندان بر بينايی و سالمت   از وضعيت جسمی و روحی آقای اسالو هم چنين از شکنجه و تاثير

  .عمومی وی بسيار نگران هستند

  یادامه حبس و محاکمه آقای ابراهيم مدد
ايسنا اعالم کرد که موکل وی به اقدام   دکتر خورشيد وکيل مدافع آقای مددی به خبر گزاری٢٠٠٧سپتامبر ٢٦در 

 دادسرا مراجعه کرد اجازه اين ٢٨برای مالحظه ی پرونده به شعبه  هنگامی که وی. يه امنيت ملی متهم شده استعل

  .مگر اينکه وکالت نامه خود را به مسؤولين نشان دهد کار به وی داده نشد

  .وکالت نامه صرفا يک سند مالی برای تصريح دستمزد می باشد

مالقات با وکيل خود را نداشت در زندان نيز  باری قرار گرفته بود اجازه یآقای مددی در حلقه محاصره ی خشونت 

  .پس آقای مددی شخصا نمی توانست وکالتنامه را امضاکند. دهد وکيل وی نتوانست چنين مالقاتی را انجام

ه بود و جسمی و سالمتی وی وخيم تر شد  به داد گاه آورده شد در حالی که اوضاع٢٠٠٧ سپتامبر ٣٠آقای مددی در 

شده بود و بد تر از همه فشار خون باال و ديابت و ديگر  صدای وی به دليل سرما خوردگی غير قابل تشخيص

گرفته بود با اين حال آقای مددی در شرايط بی احترامی توسط مدعی اليه با دست بند  مشکالت برای سالمتی وی باال

  . کندويی به قاضی در دادگاه ممانعتدست به دادگاه آورده شد که موجب شد وی از پاسخ گ به

دسترسی به پرونده داد  خورشيد اجازهدکتر هم بهباز خورشيد وکيل وی است اماکه دکترای مددی شفاها اعالم کردآق

انتقال داده شد قانونا قزل حصار محل   آقای مددی به زندان قزل حصار در شهر کرج٢٠٠٧ اکتبر ١٦در تاريخ  .نشد

وجدان و بيداری به اين چنين مکانهايی تبعيد می شوند تا   و معتادان است و گاهی زندانيانمحکوميت مجرمين

  .و روانی بيشتر قرار گيرند بدينوسيله تحت فشارهای روحی

 دادگاه مذکور و در حضور ٢٨و در شعبه   آقای مددی به دادسرای عمومی دادگاه انقالب برده شد٢٠٠٧ اکتبر ٢٣در 

آقای مددی اظهار بی گناهی کرد و انتظار داشت تا حکم را در . کمه شدشيد و يوسف موالی محاوکالی وی دکتر خور

  . اکتبر حکم اعالم شد٣٠حاليکه در تاريخ  چند روز آينده بشنود در

 سعيد ٢٠٠٧ دسامبر ١٥ادامه دارد در  آزار و اذيت فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد از طرف مراجع قضايی

 دادگاه انقالب تهران به اتهام تهديد عليه ١٤واحد در شعبه  ل روابط عمومی سنديکای کارگران شرکتترابيان مسئو

. شد رسانه ها و فعاليت بعنوان رابط بين اتحاديه خود و جامعه اتحاديه بين المللی دادگاهی امنيت ملی مصاحبه با

پرويز خورشيد از دادگاه درخواست  نست وکيل ویترابيان با اقرار به بی گناهی از تمامی اتهامات خود را مبرا دا

  ) اليحه دفاعی دکتر موالی و دکتر خورشيد٣پيوست (.  دهديک هفته مهلت نمود تا اليحه دفاعی خود را تحويل

 قانون مجازات ٦١٠ و ٥٠٠که تحت ماده  اليحه دفاعی نشان می دهد که آقای ترابيان هرگز اقدام به جرمی ننموده

  .اصول قانونی مطابقت داده شود رد باشد چنانچه اين مواد بااسالمی قابل پيگ

تبليغ عليه نظام تشخيص داده همان فعاليت های  بنا به اليحه دفاعی فعاليت های آقای ترابيان که به نظر قوه قضايی

کت تجمعات و گردهم آيی های اعتراضی سازماندهی شده از طرف سنديکای شر اتحاديه ای ميباشد مانند شرکت در

اليحه  در بخش بيانيه های اتحاديه يا اعتصاب يک ساعته ترتيب داده شده از طرف همان اتحاديه واحد يا مشارکت
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گرفتن قانون اساسی و نهادهای رسمی  تاکيد می کند که متهم در نظر داشته که مطالبات اتحاديه ی خود را با در نظر

ترابيان البته که با رسانه های خارجی مصاحبه نموده است با  آقای. و قانونی جمهوری اسالمی ايران پيگيری نمايد

 مطلقا درباره موضوعات اتحاديه به عالوه اخبار رنج و دردهای خانواده های فعالين اين حال اين مصاحبه ها

محکمه ترابيان به دليل غياب ادله  از آن گذشته وکيل مدافع استدالل می کند که آقای. بازداشت شده سنديکا بوده است

که قصد آقای ترابيان هرگز صدمه به دولت يا نظام نبوده بلکه انتقاد  پسند نمی تواند متهم به تبليغ عليه نظام شود چرا

سنديکای  معينی بوده است سپس آقايان عباس نژند کودکی و حيات غيبی هر دو عضو هيئت مديره به واقعيت های

اين دو نفر در رابطه با   حاضر شدند٢٠٠٧ اکتبر١٦و١٥خ  دادگاه انقالب در تاري١٤شرکت واحد در شعبه 

اتهامات آنها نيز اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه  . به دادگاه احضارشدند٢٠٠٥اعتراضات سنديکايی در زمستان 

 همچنين. اظهار بی گناهی کردند وکالی آنها آقايان صالح نيکبخت ودکتر مواليی می باشند نظام بيان شد که هر دو نفر

اواخر اکتبر به دادگاه   بازداشت شده بود در٢٠٠٧آگوست ٩آقای همايون جابری يکی ديگر از فعالين سنديکا در 

ايم که اين روند در کنار حبس و محکوميت رهبری  انقالب احضار شد بدون اعالم هيچ گونه دليل مشخص با خبر شده

  . سنديکا شده استميان فعالين سنديکا باعث ايجاد فضای رعب و وحشت در

  .محکوميت های مشابهی در انتظار آنها است فعالين سنديکايی بيمناک شده اند که احکام واهی بازداشت و دستگير و

سنديکای کارگران شرکت واحد اعالم  از طرف روابط عمومی) روزنامه کاروکارگر ( ٢٠٠٧ اکتبر ١٠هم زمان در 

. کارگران که حکم بازگشت به کار گرفته اند اجتناب می کند  با کارکرد که مديريت شرکت واحد از اجرای بازگشت

  کارگر معلق شده از کار به دليل فعاليت٥٥ تن از ١٣خود نيز از کار معلق شده است  به گفته آقای ترابيان که

ه حل اختالف ادار  احکام بازگشت به کار صادر شده توسط شورای٢٠٠٥اعتراضی سنديکايی اعتصاب در زمستان 

خالف مقررات از پذيرش احکام بازگشت به کار  کار تهران را دريافت کرده اند با اين وجود مديريت شرکت واحد بر

  .غير قانونی را امضا کنند خودداری کرد مگر اينکه کارگران تعهد نامه

  داستعفای وکالی فعالين شرکت واح
آقايان خورشيد و موالی وکالی آقايان اسالو و   شديمامروز هنگامی که در حال به پايان بردن اين نامه بوديم مطلع

 به دادگاه ارائه نمودند در حال حاضر به ٢٠٠٧ نوامبر ٢٧ی خود را در  مددی و ديگر فعالين سنديکا استعفا نامه

  . گردداستعفا نامه شامل تمامی فعالين سنديکای شرکت واحد از جمله اسالو و مددی می نظر می رسد

Itf,itucمی کند که از دولت ايران سوال شود به چه   از دليل استعفای آنان با خبر شده است و از کميته در خواست

  .همراهی با فعالين سنديکای شرکت واحد نيستند دليلی آن دو وکيل حاضر به ادامه وکالت و

Itf,itucعدم حمايت های قانونی و وکالت دچار در حال حاضر بسيار نگران هستند که فعالين سنديکای شرکت واحد 

بخواهد او را با خبر کند تاثير اين استعفا بر پرونده های جاری فعالين  می باشند و پيشنهاد می کنيم که کميته از دولت

نماينده های قانونی  کارگران شرکت واحد تا چه اند ازه خواهد بود و آيا به متهمان اين حق داده می شود که سنديکای

اطالع کميته های آزادی تشکل به عنوان اطالعات تکميلی  لطفا مفاد اين نامه را به. رای خود اختيار نمايند مناسبی ب

  .برسانيد در مورد شاکيان فعالين سنديکا

  تراف  ديويد کاک---با احترام گای رايدر
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