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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  است»مي وخاريبس «ی محمود صالحتيوضع

رق بشو مدافعان حقتي برنامه نظارت بر حمایدرخواست فور  
   ششو اد ماه هشتدی  نهم                                                                                                    حقوق بشر...
 

 مطلع شده که وضعيت جسمانی) ITUC(برنامه نظارت از سوی کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری • 
    .وخيم می باشدآقای محمود صالحی، سخنگوی کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری بسيار 

 " مبارزه با شکنجهیسازمان جهان" مشترک از ی مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اتيظارت بر حما نبرنامه

(OMCT)  حقوق بشری جامعه های المللني بونيفدراس"و " (FIDH) کرده است و از افتي را دریدياطالعات جد 

.ديي اقدام نماراني ای اسالمی در جمهورلي آمده ذشي پتي درخصوص وضععاي کند که سریشما درخواست م   

:دي جداطالعات   

ی کارگری هاهي اتحادی المللني بوني کنفدراسی نظارت از سوبرنامه  (ITUC) ی آقای جسمانتيمطلع شده که وضع 

 سابق صنف کارگران خباز شهر سيي و ری کارگری تشکل هاجادي ای برای هماهنگتهي کمی سخنگو،یمحمود صالح

 او درحال ی سالمتتيوضع.  باشدیم مي وخاري برد، بسیال حاضر در زندان بسر مکه درح) استان کردستان(سقز 

. کندی مدي او را به شدت تهدی است که زندگیحاضر به گونه ا   

، روز ٢٠٠٧ دسامبر ١٠ تا ۴ ني مکرر بی پس از حالت اغمای محمود صالحی توجه به اطالعات به دست آمده، آقابا

.  شده استی سنندج منتقل و در آنجا بستردي توحمارستاني برد به بی کامل بسر میشهوي که در بی دسامبر درحال١١

. به زندان منتقل کرده اندمجددًا ،ی ومي وخی جسمانتي وضعرغمي را، علی صالحیپس از آن، آقا   

.  استماريب برد به شدت یمزندان بسردر٢٠٠٧ لي آور٩ خيتار که ازی صالحیسازد آقاي نظارت خاطرنشان مبرنامه

 رايبه عالوه، او اخ.  داردیاتيمبرم و حازي نست،ينريزندان امکان پذکه درزياليبه عمل د برد وی رنج مهيسنگ کلاو از

 دي اش را تهدی است که به شدت زندگی به گونه ای وی فعلطيقلب و روده خود شده و شرا دريی متحمل عارضه هازين

 یبه دنبال بستر . بردي رنج مزي خود نیوي کليی روده مربوط به نارسادي از ورم شدی گزارش شده که ورًاياخ.  کندیم

.ست ادهي دبي آسزي نی مغز وی از مغز او اسکن بعمل آمد و مشخص شد که رگ هامارستانيشدن او در ب   

 به دست ی پزشکليال موقت او را بنابه دی اش در تالش اند تا آزادیري او از زمان دستگلي و وکی صالحی آقاخانواده

ذکر است قابل .  قرار دهدنهيمورد معا  حداقل او را به زندان سقز منتقل کنند تا پزشک متخصص بتواند او را ايآورند 

به درمان ازي که نیماري بانيزندان: " آمدهانيبا زندانرفتار ملل درمانمقررات استاندارد ساز از٢٢)٢(که براساس ماده 

 زيپزشک متخصص ننظر."  منتقل شوندی شهری هامارستاني باي ی به موسسات تخصصدي با متخصص دارندیسواز

والن ئ مسه ب٢٠٠٧ مه ٣١ است که او دری درحالنيزندان وجود ندارد و ا دری صالحی آقای است که امکان مداوانيا

. داده شدهليزندان سنندج تحو   

 مارستاني در بنهيمعا پس از٢٠٠٧ژوئن ١٧او روز : باشديروم م خود محیازهاين همچنان ازی صالحی حال، آقاني ابا
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با خانواده اش داري خود و دلي با وکی صالحیتماس آقا است که ازنيمسأله تعجب آور ا.  به زندان بازگردانده شدديتوح

.ندري تماس بگی تلفن با وقي توانند از طریشان تنها ميهمسر و بستگان ا:  به عمل آمدهیريجلوگزين   

 خود مي وخی جسمانتي وضعرغمي که علی محمود صالحی آقاتيوضع خود را ازدي شدی نظارت مراتب نگرانبرنامه

 او که به شدت در ی نسبت به زندگنيبرنامه نظارت همچن.  داردی سخت زندان نگه داشته شده اعالم ماري بسطيشرادر

. داردميخطر است ب   

:هي اولاطالعات   

او .  سال را در زندان گذراند۵ از شي خود بيیکاي سندی هاتي فعاللي به دل١٩٨٠ ی اواسط سال ها دری صالحمحمود

. به زندان افتاده است٢٠٠١ و ٢٠٠٠، ١٩٩٩، ١٩٩۵، ١٩٨۶ ی در سال هانيهمچن   

  ازیکي  ،یمي محسن حکیآقا ،ینيجالل حس یبه همراه آقا ٢٠٠۵سال   دری محمود صالح ی آقاتيمحکوم  دنبال  به

 کارگران خباز هي اتحادی از اعضای پور که همگیو محمد عبدوانگري برهان دیآقا وران،ي اسندگاني کانون نویعضاا

 ی اسالمی مسووالن جمهوری از سو٢٠٠۶ را در سال ی و ناعادالنه ای طوالنی های روند، دادرسیسقز به شمار م

الب سقز مجددا  اعالم کرد، دادگاه انقی صادره را ملغیا استان کردستان حکم هدنظري دادگاه تجدنکهيپس از ا. گذراند

 انيماز. متهم نمود" ی ملتي و توطئه برضد امنيیگردهما"به  سقز، مراسم اول ماه مه دریسازماندهآنان را، عالوه بر

. پور تبرئه شدی محمد عبدیآنان، تنها آقا   

 خود را در برابر دنظري دادگاه تجدني آخریميسن حک و محیني جالل حس،ی محمود صالحاني، آقا٢٠٠٧مارس١١روز

 در ٧ شعبه ی اصلی قاض  که داشت آنان اظهارلي وکر،ي تأخیمدتپس از. کردستان گذراندنددنظريدادگاه تجد ٧شعبه 

 محاکمه نيا.  انجام خواهد گرفتی درهر حال دادرسه ساعت بعد به آنان اطالع داده شد ککي.  بردی بسر میمرخص

 شهر ني فعاالن اول ماه مه، دادستان ایري در هنگام دستگیصادق.  برگزار شدی صادقی توسط قاض١٠:۴۵ت در ساع

ماه اکتبر زمان دادگاه دوم که دراو در. کرده بودصادر رای کارگرهي فعاالن اتحادنيبود و خود شخصا حکم بازداشت ا

. شهر را برعهده داشتني دادگاه ااستي در دادگاه انقالب سقز برگزار شد، ر٢٠٠۶   

 و نه موکالن لينه وک(نشده بود صادر٢٠٠٧مارس١١روز دادگاه درنيزمان آخر دری گونه حکم رسمچي که هیدرحال

 را در دفتر انجمن ی صالحی آقالي آور٩روز درسقز شهری انتظامیرويافسران ن ازیکي، ) دادگاه مطلع نشدندجهينتاز

 ی خواست که به دفتر دادستان مراجعه کند تا درخصوص مواردیلح صایآقا افسر ازنيا. ردکارگران خباز مالقات ک

. را به شخص دادستان و فرماندار ارائه دهدیحاتي شد توضیکه مربوط به مراسم اول ماه مه م   

 را يیحکم نها کردستان نظر دي شود که دادگاه تجدی کند، مطلع می که به دفتر دادستان مراجعه می زمانی صالحیآقا

 ی شود و حتی مرياو همانجا دستگ.  محکوم کرده استیقي سال زندان و سه سال زندان تعلکيکرده و او را به صادر

 تيمحکوم  ویري نسبت به حکم دستگی صالحیسپس آقا. ابدييمطلع کردن بستگانش را نم خود وليامکان تماس با وک

والن ئ مسی صالحیبستگان آقا آن که همکاران وپس از.  کندیامضاء نم پردازد و حکم دادگاه را یخود به اعتراض م

.  تلفن با خانواده اش صحبت کندقي به فراخواندن مردم سقز کردند، به او اجازه داده شد تا از طردي را تهديیقضا

. او فاصله دارد منتقل نمودندی از محل زندگلومتري ک۴٠٠ سنندج که ی را به زندان مرکزیسپس و   

 ی در دفتر آقايیکاي را که توسط ده ها فعال سنديی، گردهما٢٠٠٧ لي آور١۶ در روز یتي امنیروهاي نن،ي بر اعالوه
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 مأموران ده،يبراساس گزارشات رس.  خشونت بار سرکوب کردندی از او برگزار شده بود به شکلتيحما و دریصالح

 ني گزارش ها، چندنياساس ا  برني قرار دادند؛ همچنمله فعاالن را مورد حني ای باتوم و اسپرلهي به وسیلباس شخص

. مجروح شده اندیفعال کارگر   

  خوديی گردهمانياشرکت آنها درشدند تا ازدفتر دادستان احضار ه ب  پوریمحمد عبد ویني جالل حساني عالوه، آقابه

 هشدار داده یني حسی حال به آقاني و در عدفتر دادستان نگه داشتند تجمع درني اانيرا تا پا پوری عبدیآقا.  شودیدار

 گزارش شد که پسر نيهمچن. ابدي حضوريی گردهمانيمحل ا دریطيا شرچي تواند تحت هیشد که طبق حکم صادره نم

 یتي امنیروهاين  توسط یتعاون دفاتر زي نتينهادر. دهيبازداشت گرد  يی گردهمانيادر  یمحمود صالح  یساله آقا ١٧

. شدندليتعط   

: مورد درخواستقداماتا   

:دي باخبر سازري زی را از درخواست های اسالمی دولتمردان جمهورعتري که هر چه سرمي شما خواهشمنداز   

دهند که او   ناني اطمژهيو  کنند و به ني را تضمی محمود صالحی آقای و جسمانی سالمت روح،یطيشراتحت هر -١

.خواهد بود زندان برخوردارطيمح خارج ازیامکانات درمان ازاز،يصورت ن و دری پزشکیهرگونه مداوااز   

. و بستگانش را خواهد داشتلي دهند که او حق مالقات و تماس با وکنانياطم -٢   

بازداشت او کامال  ویري دستگراي را آزاد کنند، زی محمود صالحی آقایشرط ودي گونه قچيبدون ه وعتريچه سرهر -٣

.خودسرانه است   

 راني مدافعان حقوق بشر در ایقبال تمام در،يیسطوح قضا دری و آزاردهنده، حتزيدآمي به هرگونه اقدام تهدعايسر -۴

. دهندانيپا   

، احترام ١٩٩٨ دسامبر ٩سازمان ملل در   ی شده توسط مجمع عمومبي مدافعان حقوق بشر، تصوهيبه مواد اعالم -۵

 حق را ني ای گروهاي ی به صورت فردیهر شخص : "دي گوی اول آن که م مادهژهيبه و.  کنندتيگذاشته و آن را رعا

 نيهمچنو"  را تحقق بخشدی اصلی های بشر کند و آزادقحقو ازتي اقدام به حمای المللني باي و یسطوح ملدارد که در

 کس نسبت به خشونت،  همهیگروه وی فردتيالزم را انجام دهد تا حماري تدابهي کلديدولت با: "دي گویکه م١٢٫٢ماده 

 وسط ت،یگريد مستبدانه   اقدام  هرگونه  وی قانوناي و ی شخصی منفی هاضي فشار، تبعانه،ي جوی اقدامات تالفد،يتهد

". گرددني تضمصالحيمراجع ذ   

 هي مطابق با اعالمراني در ای اصلی های دهند که مفاد حقوق بشر و آزادناني اطمیطي تحت هر شرا،یبه طور کل .۶

 خواهند تي شناخته رعاتي آنها را به رسمزي نراني که ای و منطقه ای المللني بی عهدنامه هاگري حقوق بشر و دیجهان

.شد   

:رونوشت   

.ی خامنه ایدعلي اهللا ستي جناب آ،یرهبر انقالب اسالم -   

. نژادی محمود احمدی جناب آقا،ی جمهوراستير -   

.ی شاهرودی محمود هاشمی جناب آقاه،يي قوه قضااستير -   

.ی منوچهر متکی امور خارجه، جناب آقاريوز -   
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.سي در سوئراني ای اسالمی دائم جمهورندهينما -   

.ی آهنی علی در فرانسه، جناب آقاراني اريسف -   

.ديي ارسال نمازي کشورها نگري در دی اسالمی جمهورکيپلماتي دندگاني نماگري نامه را به دني رونوشت الطفا   

 

٢٠٠٧ دسامبر ١٩ژنو،  - سيپار  

 

.ديي درخواست ها مطلع نماني در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص الطفا   

حقوق بشر  ی جامعه های المللني بونيفدراس" است از ی نظارت، برنامه مشترکبرنامه " (FIDH) یسازمان جهان"و 

 همه یباني آن، پشتیوق بشر اختصاص داشته و هدف اصل از مدافعان حقتيکه به حما (OMCT) "مبارزه با شکنجه

. باشدی مازي افراد در زمان ننيجانبه از ا   

 

. از کشور فرانسه است١٩٩٨ حقوق بشر در سال زهي برنده جاني نظارت، همچنبرنامه   

 


