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   نامه دو اتحاديه جهانیشکايت

 ی کار در مورد دستگيری فعالين کارگری به سازمان جهان
 ششماه هشتاد و شهريورششم  بيست                                                          فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد

   
  )آی تی يو سی (   کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری٢٠٠٧ سپتامبر ١٣شکايت نامه 

در ) آی ال او( به سازمان جهانی کار  )آی تی اف ( و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل  

  ری فعالين کارگریمورد دستگي

 آقای جوآن سوماويا
 دفتر سازمان جهانی کار

Route des Morillons 4 
CH – 1211 Geneva 

Switzerland 
41 22 799.76.70   :کسشماره فا
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  )٢۵٠٨ پرونده شماره(در رابطه با جمهوری اسالمی ايران : آزادی انجمن 

  آقای سوماويای عزيز
 اين دو سازمان اطالعات ،٢٠٠٧  آی تی يو سی به تاريخ سوم سپتامبر -در ادامه مکاتبه مشترک آی تی اف 

در اختيار شما قرار ) ٢۵٠٨پرونده شماره ( ران بيشتری را در ارتباط با شکايت از دولت جمهوری اسالمی اي
  .دهديم
  

  شده اند" اقدام عليه امنيت ملی"اعضاء هيئت مديره سنديکای شرکت واحد متهم به 

 تن از اعضاء هيئت مديره سنديکای شرکت واحد و دو نفر از فعالين اتحاديه ای را ۵ ما دستگيری ،در مکاتبه قبلی 

  .مچنين به شما اطالع داديم که اين دوتن و آقای گوهری به تدريج آزاد شدندما ه.  به اطالع شما رسانديم

آقای سيد داوود رضوی و آقای جابری نيز با قيد ضمانت هايی .  آگوست آزاد شد٢٨آقای يعقوب سليمی در تاريح 

  .  سپتامبر آزاد گشتند٩ و ٨به ترتيب در تاريخ ,  هزار دالر آمريکا۵٠معادل 

 برای بازجويی به شعبه يکم اداره امنيت فراخوانده شد و پس از بازجويی به ٢٠٠٧ سپتامبر ٨ز آقای مددی در رو

 ٩در روز . در همان شب آقای مددی از سلول انفرادی به سلوم عمومی انتقال يافت. زندان اوين بازگردانده شد

, خبری ايسنا اطالع داد که آقايان مددی به آژانس ،وکيل فعالين اتحاديه ای دستگير شده, سپتامبر آقای پرويز خورشيد

  . ندامتهم گرديد " اقدام عليه امنيت ملی"گوهری و جابری همگی به , سليمی

  کوشش برای دستگيری خانواده آقای اسانلو
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مسئول حقوق بشر سازمان ملل ,  سپتامبر همسر و خواهر آقای اسانلو پس از مالقات با خانم لوئيز آربور٣در تاريخ 

  .برای  مدت کوتاهی بازداشت شدند, شرکت در کنفرانس جنبش غيرمتعهد ها به تهران سفر کرده بودکه برای 

برنده , اعضاء خانواده آقای اسانلو در حاليکه بطرف ساختمان سازمان ملل متحد در تهران ميرفتند و با خانم عبادی

ناگهان از سوی مأمورين لباس , بت بودندمشغول صح, جايزه نوبل که خود نيز قصد مالقات با خانم آربور را داشت

از آنجائيکه همسر و . آنها همسر و خواهر آقای اسانلو را به درون يک ماشين پرتاب کردند.  شخصی محاصره شدند

.   خانم اسانلو مورد حمله فيزيکی در ناحيه شانه قرار گرفت،خواهر آقای اسانلو از داخل شدن به ماشين سرباز زدند

خانواده های تعدادی از دانشجويان زندانی  .  وی تا چندين روز قادر به حرکت بازوی خود نبود, در نتيجه اين حمله

در ادامه اين . که در محل حضور داشتند تا با خانم آربور مالقات نمايند نيز همراه با دو زن ديگر دستگير شدند

  . نددی بعد همگی آنها آزاد شخانم عبادی به اين امر اعتراض نمود و دقايق, ماجرا

  قوه قضائيه ايران قوانين کشور را زيرپا ميگذارد

کپيه ( سپتامبر دو تن از وکالی سنديکای شرکت واحد نامه ای به رئيس قوه قضائيه استان تهران نوشتند ۶در تاريخ 

پروسه , ل قانون اساسیدر اين نامه به تکرار زيرپا گذاشتن اص).  و اصل نامه همراه با ترجمه آن ضميمه است

آقای , بر طبق آن نامه.  قوانين جنايی و همچنين قانون  احترام  به آزادی قانونی و حقوق مدنی اشاره شده است

در سلول های انفرادی ,  آگوست دستگير شده بودند9 تن ديگر از فعالين اتحاديه ای که در تاريخ 5اسانلو و 

وی  آثار ضرب و جرح بر روی بدن . مورد ضرب و شتم قرار گرفته است آقای اسانلو بارها . نگهداری شده اند

وی همچنين گفت که اعالميه هايی که قوه قضائيه آنرا دليل بر بازداشت وی .  خود را به وکالی خويش نشان داد

د نبوده در واقع چيزی جز مطالبات اتحاديه ای مبنی بر افزايش دستمزد برای کارکنان شرکت واح, عنوان کرده است

وکال همچنين خواستار دسترسی به پرونده دستگير شدگان گرديدند و تا آنجايی که خبر داريم هنوز تا اين . است

آنها فهرستی از تعدادی از قوانين .  آنها موفق به دسترسی به پرونده ها نشده اند, ساعت که اين مکاتبه انجام ميشود

سانلو و همکاران بازداشتی وی زيرپا گذاشته شده است را بشرح زير تهيه  که به نظر آنها در رابطه با آقای ا،ايران

  : :کردند

   از پروسه حقوقی قوانين کيفری؛١٣۴ و ١٣٢ ،١٢٨ ،١٢۴ ،١٢٠ ،١١٩ ،١٨ ،٣٧ ،٣٢ماده  •

   قانون اساسی؛٣٩ و ٣٧ ،٣٢ ،٢٢ماده  •

   قانون احترام به آزادی قانونی و حقوق مدنی۵ و ١ماده  •

  جلب می نماييم،زادی انجمن را به مندرجات اين نامه به مثابه اطالعات تکميلی شکايتمان محترما توجه کميته آ    
  

 با احترامات فائقه

  دبيرکل آی تی اف-ديويد کوکرافت 

يو سی  دبيرکل آی تی-گای رايدر   


