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و اسالی در رابطه با نقض حقوق آقاهي به معاونت قوه قضائکاي سندینامه وکال  

 
شنبه سه   ١٣٨٧م مهر وس بيست   داحان و کارگریکايسند                                              

  
  هي قوه قضائی محترم و سخنگومعاون
یدي جمشی آقاجناب  

َاترامحا  
 تهران ی شرکت واحد اتوبوسرانیکاي در سندتي منصور اسالو به خاطر فعالیآقا

 ، یرينحوه دستگ.  شودی و روانه زندان مريدستگ١/١٠/١٣٨٤ خيو حومه در تار

،  بودیحقوق شهروند ویفري کی دادرسنيي با آري که مغای وی و بازجوئینگهدار

حاکمه و بصورت  ماه بدون م٨ کردن حدود ی پس از سپراسالو یآقا. دي اعالم گرديی به مقامات قضایحي لوایط

 دادگاه انقالب بصورت ١٤در شعبه ٢۵/١٢/١٣٨۵خي آزاد و در تارقهي وثدي به ق١٣٨۵ /١٨/۵ خيتار، دربازداشت موقت

 ۵به  ی قانون مجازات اسالم٦١٠ و ۵٠٠  به موجب موادی ملتي امنهي نظام و اقدام علهي علغي و به اتهام تبلی علنريغ

 یأرمتاسفانه در. مينمودانحراف دادگاه را آشکار، مراتب نقض قانون وجلسه دادگاه، در گرددیسال حبس محکوم م

  . محکوم نمودیريسال حبس تعز ۵را به تحمل  اسالوی، آقادادگاهنگرفت وتوجه قرارم مورد متهی وکالاتي، دفاعصادره

 از آن به وکال بود ، دادنامه به وکال ی و ارائه نسخه ای ، مکلف به ابالغ رای دادرسني دادگاه بر حسب آئنکهي وجود ابا

 یريگي نظارت و پئتي شعبه به هريموارد تخلف مد.  دي گردی به منزله ابالغ ، تلقی راتي داده نشد و صرف روليتحو

 یبرا.  ادامه ًَدارد یريگيصوص پ خني و در ادي تهران گزارش گردتان اسی کل محترم دادگسترري و مدیحقوق شهروند

 ی نداشتن رااري به خاطر در اخت١٨ اعمال ماده ی متاسفانه تقاضامي تالش نمود١٨احقاق حقوق موکل جهت اعمال ماده 

 اسالو محدود به ی نقض حقوق آقاري سی ولدي گردعيي حق دفاع متهم تضزي جهت نني و از ادي ، مقدور نگردیمرحله بدو

 با کهيهنگام١٣٨٦/٤/١٩ نظر بود ، در روز دي تجدی که در انتظار اعالم رایطي در شراهيمشارال.  باشد ی موارد نمنيا

 ري مدني تمکی بر تقاضای شرکت واحد مبنی هاهياعالم) همراه داشتن( اتوبوس عازم محل سکونت خود بود به بهانه 

 و مورد ضرب و شتم بازداشت کنندگان خود ري قبال کارکنان شرکت واحد دستگرعامل شرکت واحد به تعهدات خود د

 . قرار گرفت

در طول مدت . دي هرگز جامه عمل نپوشی مذکور و اعزام به پزشک قانونني از مامورتي بر شکای اسالو مبنیتقاضا

 شده لي تبدی مالقات با وی برایبه مانع"  مربوط به صدور مجوز مالقات با وکال ، عمالفاتيحبس ، مشکالت و تشر

 به ی وکهي مالقات با وکال فراهم شده است و از زمانان بار امک٢ ، فقط هي ماه حبس مشارال١٦ در طول کهي بطوراست

 ی مالقاتچيتا به امروز ه"  دو چندان شده و عمالی مالقات با وی های شهر منتقل شده است ، دشواریبازداشتگاه رجائ

 اسالو به علت ی است که آقایطي در شراني شهر صورت نگرفته است و ای اسالو در زندان رجائی آقای وکالنيب

حسب اظهار . باشد ی می به مراکز درمانی و اعزام بموقع وی پزشکی مراقبت هاازمندي و عمل چشم ، نی قلبیراحتنا
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 در ري تاخ چشم به خاطری هاهي بخی شده است ، جای موفق به مالقات با و٣١/٦/١٣٨٧ خي اسالو ، در تاریمادر آقا

 شدت گرفته ، چشم ی به مراکز درمانی به لحاظ عدم اعزام وو اسالی آقای قلبی عفونت کرده ، ناراحتمارستانياعزام به ب

از .  را به خطر انداخته است ی وی آلوده زندان سالمتی و فضادهي دبي بموقع پزشک آسی به خاطر عدم دسترسشانيا

 معطوف به احترام به شان و ی وحقوق شهروندی دادرسنيي ، آی مقررات قانون اساسی در رفتار با وگريطرف د

 .  نشده استتي رعای هتک حرمت و کرامت زندانتي انسان و ممنوعلتمنز

 ی دادرسنيي آ،ی جزائني ، قوانی خود به پشتوانه قانون اساسی حرفه افي تکالی به مراتب فوق و در اجراتي عنابا

 راني ای اسالمی نظام جمهورني مقامات و مسئولنکهي به اتي مشروع و با عنای های و آزادیند و حقوق شهرویفريک

 قرار دي و اظهارات خود مورد تاکاناتي انسان را در بمنزلت  ها و احترام به شان وی آزادميبسط عدالت و دفاع از حر

 .  باشدی در سازمان ملل متحدمراني ای اسالمی محترم جمهوراستيداده اند ، که نمونه بارز آن سخنان ر

 به ی وی قرار گرفته ، امکان دسترسیدگي و رسی مورد بررسی اتخاذگردد که موارد نقض حقوق ویبي دارد ترتتقاضا

 اني و همانند زندانردي مورد توجه قرار گني به زندان اوی حسب مقررات فراهم شده ، بازگشت مجدد ویمراکز درمان

 در دي است دستور فرمائی مستدعني گردد ، همچنردار نامه سازمان زندان ها برخونيي مقرر در آی از مرخصگريد

  . ودش در خصوص موکل به اجرا گذاشته ی حرمت انسانتي با رعايی عدالت قضای قانونی هاتيچهار چوب ظرف

دي خورشزي ، پرويی موالوسفي  

واسال ی آقایوکال  

 
 سنديکای کارگران شرکت واحد

 حومه اتوبوسرانی تهران و
٢٣/٧/١٣٨٧  

  


