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   فريیايگزارش دادگاه کارگران هفت تپه در گفتگو با محمد اول

  
١٣٨٧بهمن سی شنبه چهار  حقوق بشر فعاالن   

 
  

نيشکر هفت تپه  ت و صنعت دادگاه نمايندگان کارگران شرکت کش

رابطه مجموعه   اسفند برگزار شد، در اين ٢٩گذشته مورخه روز

حقوق بشر در ايران با آقای محمد اوليايی فرد، وکيل مدافع  فعاالن

  :داد که در پی می آيد افراد مذکور گفتگويی صورت

اعتراضات و  ی بررسی سومين جلسهآقای اوليايی فر، ديروز

ن شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه بود، اعتصابات کارگرا

 .مشروحی از گزارش برگزاری اين دادگاه را شرح دهيد

 بر اساس ابالغ قبلی قرار بود ساعت   ی محاکمه  روز گذشته جلسه-

ی   جلسه١١ آغاز بشود که با دو ساعت تاخير در ساعت   صبح٩

محاکمه شروع شد و رياست دادگاه تصميم بر اين گرفت که به 

ی سنديکای شرکت کشت و  رت انفرادی اعضای هيات مديرهصو

من به همراه اولين . صنعت هفت تپه را مورد رسيدگی قرار بدهد

ی دادستان  موکل آقای نجاتی، به دادگاه رفتيم، بدون حضور نماينده

گاه آمد و جلسه ی داد ی دادستان به جلسه که در اين مورد اعتراض کرديم و اعتراض مورد قبول واقع شد و نماينده

پس از آن ايراد ما به کيفرخواست بود چون آن کيفرخواست خالف قانون تنظيم شده بود و به . رسميت پيدا کرد 

کرد بنابراين در اين مورد بسيار با رياست دادگاه بحث کرديم ،  صورت مبهم و کلی بود و امکان دفاع را فراهم نمی

رخواست نشدند الجرم ما هم اين ايراد را نوشتيم و در ماهيت امر دفاع ولی ايشان حاضر به رفع نقص در مورد کيف

ی اين بزه که به موکلين زده می شود، نسبت به موکلين مصداق   و عناصر هفتگانه کرديم که اتهام تبليغ عليه نظام

ه مجموعا بسته شود و  امروز پروند  البته استنباط بنده اين بود که قرار است. ندارد و اين دفاعيات را انجام داديم

 ٥رياست دادگاه اقدام به استرداد رای کند ولی طی مباحث حقوقی که انجام داديم، وقت دادگاه به اتمام رسيد و برای 

 به اتهامات چهار موکل ديگر، ابوالفضل عابدينی و آقای   صبح قرار بر اين شد که٩اسفند ماه سال جاری ساعت 

  .، رسيدگی شودحيدری و علی پور ، آقای احمدی 

کنيد؟ چه عاملی باعث اين  های اجتماعی را چگونه ارزيابی می دليل اين گونه برخوردها با چنين فعاالنی در عرصه

  شود؟ ها می پرونده سازی

 به جای برخورد منطقی و يا برخورد برابر با موازين حقوقی،   اساسا اين که با فعالين چه مدنی و چه کارگری،-



 

 2

المللی حق کارگر است يا اعتراض برای  های بين ی اعتصاب که در ميثاق يعنی مساله. شود ژيکی میبرخورد ايدئولو

ی کارگران  مزد معوق امری است که در کشورهای ديگر در مورد آن نماينده ی دست افزايش دستمزد و يا برای مطالبه

کنند اما در ايران متاسفانه به جای  ت را حل می و مشکال کنند يی از دولت صحبت می ی کارفرمايان و نماينده و نماينده

های مامورين وزارت  کند و متاسفانه سر از گزارش کنند و شکل امنيتی به خود پيدا می اين مسئله، موارد را امنيتی می

  . آورد اطالعات و امنيت و دادسرا و دادگاه انقالب در می

  ی داريد؟تحليل شما از صدور حکم اين پرونده چيست و چه ارزياب

های بسيار زياد ماموران امنيتی وزارت اطالعات شهرستان شوش قرار نگيرد  اگر قاضی پرونده تحت تاثير گزارش

های حقوقی و عادالنه و  ی حقوقی بررسی کند و با توجه به موازين حقوقی و استالل و پرونده را به عنوان يک پرونده

يی اين احتمال وجود دارد که حکم به برائت موکلين دهد اما اگر منصفانه بررسی صورت بگيرد، درنهايت درصد باال

های  الشعاع گزارش بخواهد استقالل خودش را حفظ نکند و پرونده را مطالعه نکند و يا شانه خالی کند و يا تحت

  . اهد بوداز انتظار نخوحکم محکوميت برای موکلين دوررد، متاسفانه بايد بگويم که صدوروزارت اطالعات قرار بگي

  

  ايراندرجموعه فعاالن حقوق بشرم
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