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      ILO به سازمان جهانی کارITUC  کارگری بين المللی اتحاديه های نامه کنفدراسيون

  )شکايت از جمهوری اسالمی در رابطه با آزادی تشکل ها (

  
 ماه هشتاد و پنجآذردهم شانز                                                                                                             

  
 

 کنفدراسيون بين ا لمللی اتحاديه های کارگری

  آقای سوماويا

  دبير کل
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 ۴١٢٢٧٩٩٧۶٧٠: فاکس

 ١٣٨۵آدر ماه ١٣

  )٢٣٢٣شماره(جمهوری اسالمی ايران : آزادی تشکل ها 

 

  جناب آقای سوماويا
ت نام قبلی کنفدراسيون بين المللی تح(، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری ٢٠٠۶ می ١٧پيرو نامه مورخ 

مايل است که اطالعات بيشتری در مورد شکايت قبلی خود عليه دولت جمهوری اسالمی  )اتحاديه های آزاد کارگری

 .ارائه کند)   در کميته آزادی تشکلها٢٣٢٣شماره  پرونده ثبت شده به(ايران 

ی کارگری، محمود صالحی رئيس سابق اتحاديه کارگران طبق اطالعات رسيده به کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ها

آنگونه که اين .  محکوم شد٢٠٠۶ نوامبر ١١ سال زندان توسط دادگاه انقالب سقز در تاريخ ۴نانوايی شهر سقز به 

 به دادگاه انقالب ارجاع شد طبق ماده ٢٠٠۶کنفدراسيون متوجه شده است ايشان پس از اينکه پرونده شان در ماه می 

در حالی که مورد به تالش .  قانون مجازات اسالمی به اتهام تجمع در توطئه عليه امنيت ملی مجرم شناخته شد۶١٠

 .در برگزاری جشن اول ماه می مربوط می شود

 نوامبر محسن حکيمی هر کدام به دو سال زندان بخاطر ٢٧ جالل حسينی و در تاريخ ٢٠٠۶ نوامبر ١١در تاريخ 

 .ورد مشابه محکوم شدندتغييرات مشابه در م

  به دو سال زندان ٢٠٠۴ برهان ديوانگر هم  بخاطر تالش در برگزاری جشن اول ماه سال ٢٠٠۶ اکتبر ١٧در 

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری هنوز نمی داند که آيا اين حکم مربوط به مورد مشابه است . محکوم شد

  اين ساير اتهامات به زمان . ه استت که عليه برهان ديوانگر مطرح شديا اينکه مربوط به ساير اتهاماتی اس

  



  

دستگيری ايشان در هفتم ماه آگوست و بازداشت ايشان به مدت دو ماه مربوط می شود که در ميان اين اتهامات 

  .عضويت در سازمان تازه تاسيس کارگران بيکار هم بعنوان يک اتهام مطرح شده است

 .ونده اش به دادگاه انقالب ارجاع شده بود تبرئه شدمحمد عبدی پور که پر

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری مايل است اعالم کند که در آغاز دولت مطرح کرده بود که همه اين 

هفت فعال اتحاديه ای بخاطر ارتباطشان با سازمانهای سياسی غير قانونی از جمله کومله و حزب کمونيست دستگير 

. همه اين هفت نفر از جمله چهار نفری که اخيرا محکوم شده اند قبال در دادگاه از اين اتهامات مبرا شده بودند.شدند

 فعال اتحاديه های کارگری بطور خاص ۴بنا براين اين کنفدراسيون فقط می تواند به اين جمعبندی برسد که اين 

 .بخاطر فعاليتهای اتحاديه ای محکوم شده اند

فدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری برخی از اتهامات عليه آقای صالحی را که در دادگاه عمومی بعالوه کن

مربوط می داند "  نفره درايران۵شاخص هزينه خانواده "تعبير شده است به مقاله "  اغتشاش اذهان عمومی"بعنوان 

 .که همچنان در جريان است

ه است که آقايان محمد صالحی، جالل حسينی، محسن حکيمی و برهان با نظر به اين حقيقت که اکنون روشن شد

ديوانگر همگی بخاطر فعاليتهای بحق و مشروع اتحاديه های کارگری محکوم شده اند، کنفدراسيون بين المللی 

 اه با شکايت قبلی در کميته آزادیاتحاديه های کارگری بسيار سپاسگزار خواهد بود که اين اطالعات جديد همر

 .رد توجه قرار بگيردشکل ها موت
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