
 
 

در باره ) آسى اف تى يو(اطالعيه کنفدراسيون جهانى اتحاديه کارگرى آزاد
 صدور ويزا براى هيئت ناظران بين المللى

 
به هئيت ناظران بين المللى پيشاپيش “به مقامات ايرانى “   اى سى اف تى يو“ 

 “دادگاه راواديد ورود به ايران اعطاء کنيد
 

  ٢٠٠٤ اوت ١٨بروکسل، 
 

ار چهار فعال کارگرى به دادگاه در ايران که متهم به همکارى با سازمان ممنوعه                  به دنبال احض  
شده اند، حنبش اتحاديه هاى کارگرى جهانى، خواستار شرکت ناظران بين المللى در           “ کومه له“

 .  اين دادگاه شده است
 

اتحادبه ( سه ناظر آى سى اف تى يو ، آقاى ماتياس الندگرن، وکيل آى سى اف تى يو در سوئد                             
، خانم اوئير بيورويل، وکيل، عضو وکالى بدون مرز در سوئد و آقاى راجى                        )ال او (سراسرى کارگران 

هنوز منتظر صدور راواديد براى نظارت بر کار دادگاه              ) غزه(سورانى رئيس مرکز حقوق بشر فلسطين        
 .  هستند

 
نه هاى  ايران براى صدور ويزا      تالش قبلى براى اتخاذ راواديد توسط ناظران نشان مى دهد که سفارتخا              

 .  منتظر دستور از تهران هستند
 
از مقامات ايرانى درخواست مى کند که ورود ناظران به ايران را براى اطمينان از                  “ آى سى اف تى يو     “

) پرونده(نظارت بين المللى بر اين دادگاه       “ . برگزارى دادگاه عادالنه براى رهبران کارگرى تضمين کنند          
اين يک مساله   . که سئوال براتگيز است    “ کومه له“، به ويژه به دليل اتهام وابستگى به            حياتى است 

 احترام به حقوق صنفى و حقوق بشر در ايران در جريان محاکمه اين چهار رهبر                 -بسيار حساسى است  
 . کارگرى زير ميکروسکوب قرار خواهد گرفت، آى سى اف تى يو، اعالم کرد

 
“ جرم“ل حسينى، برهان ديوانگرد و محمد عبدى پور اوايل سال جارى به                   آقايان محمد صالحى، جال     
در رابطه با احضار اين جهار تن به دادگاه در           . دستگير شدند ) ٢٠٠٤اول مه   ( برگزارى جشن اول ماه مه    

، آى سى اف تى يود نسيت به تاريخ محاکمه و درستى اتهانم عليه آنها ترديد خود                  ٢٠٠٤ اوت   ٢٤تاريخ  
 . ر جديد بيان کردرا به طو

 
کليه متهامان فعالين مستقل کارگرى     “ : در نامه اى به رئيس جمهور خاتمى، آى سى اف تى يو  نوشت            

 . “ هستند و هيچ گونه وابستگى به احزاب سياسى ندارند
 

به عنوان بزرکترين سازمان اتحاديه کارگرى، آى سى اف تى يو نگران آن است که متهمان در واقع به                        
مايت از حقوق کارگرى و به اجرا در آورد حقوق بشر و  برخوردارى از حقوق صنفى از جمله آزادى                    دليل ح 

هم جنين در باره زمان دستگيرى اول       “ آى سى اف تى يو    “. بيان و تشکبالت تحت تعقيب قرار گرفته اند       
“  آى سى اف تى يو    “ روز بعد از ديدار فعاالن کارگرى با هئيت          ٢  تصديق خاطر دارد که تنها        ٢٠٠٤ماه مه   

 . که از نزديک از سوى سرويس اطالعاتى ايران کنترل مى شد، به وقوغ پيوست٢٠٠٤ آوريل ٢٩در 
 
 

 نامه آى سى اف تى يو خطاب به مفامات ايرانى 
 

 کشور و سرزمين را     ١٥٢ اتحاديه کارگرى در     ٢٣٤ ميليون کارگران در     ١٤٨آى سى اف تى يو نمايندگى        
 .  ى اف تى يو همچنان عضو اتحاديه هاى جهانى استآى س. به عهده دارد

 
 . ترجمه شده است) در تبعيد(اين بيانيه توسط امور بين الملل کانون زندانيان سياسى ايران

 )در تبعيد( امور بين الملل کانون زندانيان سياسى ايران
    ١٣٨٣ مرداد ٢٧ برابربا ٢٠٠٤ اوت ١٨
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
  


