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ITUC   به کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگریمهان 

 
خرداد هشتاد وهفتدهم پانز   نراياران گ آزاد کارهياتحاد  

                            
اتحاديه آزاد کارگران ايران : از                                 

 ITUCکنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری : به

  ٢٠٠٨ جون ٣

  فراوانبا درودهای 

  دوستان و همکاران گرامی
   

 در اول ماه مه امسال جوانمير مرادی و طاها آزادی از اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد هستيدهمانگونه که مطلع 

 روز از بازداشت آنان ٣۴ه دليل برگزاری مراسم اول ماه مه در عسلويه بازداشت شدند و هم اکنون کارگران ايران ب

  . می گذرد

  :در اين مدت
  به استثنای چند روز اول بازداشت جوانمير مرادی و طاها آزادی  مامورين امنيتی محل نگهداری آنها را از خانواده-١ 

  .نده ان ترتيب اقدام به آزار و اذيت همسران و فرزندان آنان کرد اين کارگران پنهان کرده و به ايهای

جوانمير مرادی اعصاب  مامورين امنيتی در طول زمان نگهداری جوانمير مرادی و طاها آزادی از دادن داروهای -٢

  .اندداشته   نگه بسته را با دستان از پشتناآنکه بايد آنها را بطور روزمره مصرف ميکرد خودداری کرده و 

 گرفته و به ايشان بگويد ند با همسرش تماسار کرد مامورين امنيتی جوانمير مرادی را واد٢٣/٢/١٣٨٧ در مورخه -٣

ز  اطالعات کرمانشاه، اداره مذکور اارهبا مراجعه خانواده اين کارگران به اد اما. ال انتقال به کرمانشاه هستندکه در ح

  .د قرار دايه خالصی و همراهان وی را مورد ضرب و شتم و فوزاين مسئله اظهار بی اطالعی کرد

 موفق شد با وی در زندان مرکزی ١٣/٣/١٣٨٧دو روز پيش يعنی مورخه همسر جوانمير مرادی فوزيه خالصی  -۴

 ،در اين مالقات بر اثر شدت فشارهای جسمانی وارده بر جوانمير مرادی در اداره اطالعات بوشهر. بوشهر مالقات کند

جوانمير مرادی و طاها . در به نشستن نبوده و آثار ضرب و شتم در قسمتهای مختلف بدنش مشهود بوده استوی قا

آزادی را در طول مدت نگهداری آنان در اداره اطالعات بوشهر با چشمان و دستان بسته به کرات مورد ضرب و شتم 

 مرادی بسيار جدی است و يکی از دندانهای طاها شديد قرار داده اند بطوريکه احتمال شکستگی در قفسه سينه جوانمير

از سوی مامورين امنيتی برای درمان آنها بعمل نيامده و در اين مدت عالوه بر اين هيچ اقدامی . آزادی نيز شکسته است

پيگيری خانواده های آنان و مراجعه به دفتر  هستند و عليرغم هم اکنون آنان در زندان مرکزی بوشهر تحت بازداشت

جوانمير رسيدگی به شکايات مردمی رئيس قوه قضائيه جمهوری اسالمی و قاضی پرونده در عسلويه، همچنان از انتقال 
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از نظر ما نگهداری غير معمول اين کارگران  در زندان مرکزی بوشهر و عدم .  به دادگاه خودداری ميکنندو طاها

  .  به دادگاه برای روشن شدن تکليفشان، به خاطر اينست تا آثار شکنجه بر بدن اين کارگران محو شودانتقال آنان

  دوستان و همکاران گرامی
جوانمير مرادی و طاها آزای هيچ جرمی جز برگزاری مراسم اول ماه مه مرتکب نشده اند و تنها سندی که اداره 

آنان نشان داده است پالکاردهايی است در اعتراض به ميزان و های ه اطالعات عسلويه به عنوان سند جرم به خانواد

  .عدم پرداخت دستمزدها که در ابتدای مراسم در دست اين کارگران بوده است

 با توجه به از شما انتظار داريم  ضمن قدردانی از اقدامات تا کنونی شما در دفاع از حقوق انسانی کارگران در ايران، ما

، اقدامات جدی تری را در اين روزها برای دفاع از حقوق انسانی کارگران  ساليانه سازمان جهانی کاربرگزاری اجالس

  .در ايران بعمل آوريد

منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد و بختيار رحيمی يکی ديگر از فعالين کارگری 

دليل اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان مورد همچنان در زندان هستند و  کارگران نيشکر هفت تپه ب

  .سرکوب واقع شده و تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند

ابتدائی ترين و بديهی ترين  به دليل نقض شديد ازمان جهانی کار است و از نظر مادولت جمهوری اسالمی عضو س

 .حقوق کارگران صالحيت عضويت در سازمان جهانی کار را ندارد

  

  با احترام فراوان

  ١۴/٣/١٣٨٧ اتحاديه آزاد کارگران ايران

www.ettehade.net 

 k.ekhraji@gmail.com :ايميل

 02144514795: فاکس

  للملاون گلوبال و سازمان عفو بين يوني - خوان سوامايا بسازمان جهانی کار جنا: رونوشت به

 


