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رگي دیتيوضع  

   
  منصور اسالو   خرداد هشتاد وهفتم  ششبيست

                                                                                                    
هرگونه رفتار قانونی و غيرقانونی از سوی مسئولين زندانی . زندان هستند زندانيان کامال بی پناه و دست از دنيا جدا در 

به نامه هايی است  يکی از مشکالت زندانيان بی توجهی مسئولين. مال می شودکامال يکسويه نسبت به آنها اع با قدرتی

  .که آنها برای مراجع مختلف می نويسند

واحد که از لحظه ربوده شدن توسط لباس شخصی ها  مثال منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت

 دو نفر هستند که هميشه -ز اولين برخورد با بازجويان فحاشی قرار گرفت ، ا مورد شديدترين ضرب و شتم و هتاکی و

بازپرس (دادگاه امنيت   با بازپرس شعبه اول   تا اولين برخورد-بازجويی می کنند و مسول پرونده او هستند  او را

بود را داشت و درخواست داشت تا او را به  در نوشته های خود تقاضای رسيدگی به کتک هايی که خورده) نمازی

به پزشکی قانونی اعزام نشده است و آثار ضرب و شتم در حال از بين رفتن  کی قانونی اعزام نمايند اما تا امروز اوپزش

، بيمارستان لبافی نژاد  زندان اوين بازداشتگاه اطالعات و بهداری زندان و٢٠٩پرونده های بهداری بند  است ولی در

امروز و روال معاينات و معالجات و وضعيت  باس شخصی ها تاآثار ضرب و شتم از زمان تحويل دادن او توسط ل

 اسفند ٢۶ ماه در ٨ از حدود   اما بعد.ثبت شده است و قابل رسيدگی است  اطالعات٢٠٩جسمانی در زمان تحويل به بند 

 اما از آن ثبت کردند باالخره او را به دادگاه رسيدگی به تخلفات کارکنان دولت فراخواندند و شکايت او را ١٣٨۶ماه 

قانونی و تحقيقات محلی در محل ربودن و ضرب  ، ادامه رسيدگی و اعزام او به پزشکی١۶/٠٣/١٣٨٧تاريخ تا امروز 

 که در خيابان فرجام شرقی مورد ضرب و ١٣٨۵ آبان ٢٨شکايت مربوط به  همانطور. و شتم او به عمل نيامده است

حمله  و پرونده اصلی.  رسيدگی نشده است١٦/٠٣/١٣٨٧تا امروز توسط لباس شخصی ها واقع شد ،  شتم و آدم ربايی

همچنان بدون رسيدگی و تنبيه   تا امروز١٩/٠٢/١٣٨۶ به سنديکا و ضرب و شتم و سرقت اموال کارگران از تاريخ

ر از نحوه برخورد با افراد و تشکل های مستقل در کشو اين يک چهره. فاعالن و مهاجمان و ضاربان باقی مانده است

 جهرمی و هئيت همراه او در کنفرانس ساليانه سازمان جهانی کار در ژنو را برمال می که کامال ادعاهای آقای. است

تا بقيه افراد بصورت علنی و  ديگر آنکه هيچ يک از دادگاه های مربوط به اعضای سنديکا از اسالو و مددی گرفته. کند

 ٢٠٩پشت در بسته شبيه به اتاقهای بازجويی بند  و در.  استبا حضور هيئت منصفه و خبرنگاران و مردم نبوده

دادنامه صادره دادگاه بدوی به دليل بی پايه بودن از نظر حقوقی به اسالو يا  رونوشت و حکم. اطالعات بوده است

الين وحشت برای فع تحويل داده نمی شود و دولت سعی می کند با انواع روش های تهديد آميز و ايجاد رعب و وکاليش

  شهر در امن و امان هست و هيچ کارگری هيچ کارگی ، تالش های آنها را متوقف و به سازمان های جهانی اعالم کند

  .خواسته سنديکايی ندارد

گرايی جهانی جا  سازمان های سه جانبهبه جای تشکل های آزاد و مستقل دراسالمی خود ساخته حکومتی را  انجمن های

 و جهان می خواهيم با همکاری  در ايران مستقل  ، کارفرمايیو نهادهای کارگری  کليه سازمانها بدينوسيله از لذا . بزند
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و حقوق بشری ما  از حقوق بشر جهانی به اين بيدادگری ها رسيدگی نمايند  نهادهای حقوق بشری از جمله شورای دفاع

  .کارگران و زندانيان را طرح و دفاع نمايند ايرانيان بخصوص

به دليل بيشترين ( است که اصلی ترين آن حقوق طبقه کارگرايران حقوق بشر در ادهای بين المللی به نقضبی توجهی نه

  .هايمان می انجامد به پايمال شدن هرچه بيشتر حقوق اوليه ما کارگران و خانواده.) جامعه داردکه در گستردگی

  

  ١۶/٠٣/١٣٨٧  -اسالومنصور

  دنژا  بيمارستان لبافی-تهران 

 


