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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

رانيانگلستان از کارگران ا" اتحاد "ی کارگرهي اتحادتيحما  
(  ( نژادینامه به محمود احمد

                ه هشتاد و شش مهرماچهارم      بيست                                                                   اتحاد بين المللی         

  
  

٢٠٠٧ اکتبر ١١: تاريخ  

ی اسالمی ايرانيس جمهورئآقای محمود احمدی نژاد ر  

 
خواهممي شما   از به اين وسيله) ١۴٠۶( حومه   و شاخه کيينگستون -"اداتح"سوی اتحاديه کارگری به نمايندگی از  

.را آزاد کنيداسانلو و محمود صالحی منصور ندانی آقايان ابراهيم مددی، که فعالين کارگری ز  

 لندن نمايندگی می  جنوب شرقیرا در ارگر فنی ، متخصص و خدماتی  ک٨٠٠بيش از " اتحاد"اين شاخه از اتحاديه 

مانه محترصحيح وفتاردارد که رت وباورحساس اسمربوط به حقوق کارگران درجهان بسياراين شاخه به مسايل . کند

به دليل فعاليت های جمهوری اسالمی زندانی شدن کارگران درخبر. النهيک جامعه عادبا کارگران نشانه ای است از

. جار ما رابر انگيخته استکه در يک جامعه منصف جزو حقوق پايه ای به شمار می آيد، انز  

  تا کنون در زندان سنندج به سر ٢٠٠٧آوريل   ٩ضع سالمتی محمود صالحی است که از عميقا نگران واين شاخه، 

.زندان استيه تا کنون درئ ژو١٠المتی منصور اسانلو است که اين شاخه همچنين نگران س. می برد  

 شناسد و فعاليت های مستقل کارگران را بطور  را به رسميت نمی دولت شما حق تشکل به اطالع ما رسيده است که

از دولت  شما می خواهد که حق کارگران ايران برای تشکل يابی و ايجاد بنابراين اين شاخه .  کوب می کندمدام سر

. ناسدکه از حقوق به رسميت شناخته شده جهانی است، به رسميت بشنان برای اعتصاب را آحق مستقل وتشکل های 

خاطر فعاليت های ، منصور اسانلو و ابراهيم مددی را که تنها به  که آقايان محمود صالحیخواهدشما مياين شاخه از

. و بدون هيچ قيد و شرط آزاد کنيدکارگری زندانی شده اند فورَا  

جمله  فعالين کارگری از  اين شاخه اتحاديه کارگری همچنين خواهان آن است که اتهامات و احکام زندان عليه ديگر

و کارگران هفت ،اعضای اتحاديه کارگران بيکارحدکت واراعضای سنديکای کارگران شاحکام زندان عليه اتهمات و

 توسطحقوق کارگران که  سرکو ب  انوع الوه اين شاخه خواهان است که به بع. شرطی لغو شود قيد و بی هيچ  تپه 

.ره و برای هميشه پايان داده شود دولت ايران صورت می گيرد  يک با  

. آقای صالحی از بنيان گذاران و نماينده سابق انجمن کارگران خباز و از فعالين شناخته شده کارگری در ايران است 

آقای .  و سه سال حبس تعليفی محکوم شده است  فعاليت های کارگری، بطور ناعادالنه به يک سال زندان او به دليل

 وضع جسمی .بالفاصله به زندان سنندج منتقل  گرديد و شد   قبلی دستگير  بدون اطالع٢٠٠٧ آوريل  ٩ در صالحی

اين حالبا . آيی داردکاردرصد يک کليه سالم ٢٠يه دارد که آن هم فقط به اندازهاو تنها يک کلوخيم است ايشان بسيار  

.جازه نمی دهند که تحت مدوای پزشکی  قرارگيرداما مقامات قضايی و زندان به او ا  
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توسط ماموران ٢٠٠٧يه ئژو١٠حومه، درحد اتوبوس رانی تهران ويس سنديکای کارگران شرکت وائراسانلومنصور

او از ان زمان تا کنون .  ه شد و ربود به تن داشتند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت نيتی که لباس شخصی ام

 نيز مورد ضرب ٢٠٠۶نوامبر ١٩ راسانلو د. ندانی استزمعروف اوين بدون داشتن حق وثيقه زندان  ٢٠٩بخش در

 زندان ٢٠٩او پس از گذراندن يک ماه در بخش . به زندان اوين منتقل گرديد و  شتم قرار گرفت و سپس ربوده شد و

 شد و بعد از  به زندان افکنده٢٠٠۵ال  دسامبر س٢٢اسانلو پيش آن نيز در . گرديد  آزاد ٢٠٠۶ دسامبر ١٩اوين در 

 دادگاه انقالب ١۴به  شع٢٠٠٧در ماه مه . وثيقه آزاد شد با قرار٢٠٠۶ اوت ٩تاريخ زندان، درگذراندن هشت ماه در

  تا کنون به کرده است کهحکم را اما وکيل او تقاضای تجديد نظر در سال محکوم کرد، ۵اسانلو را به تهران منصور

.اده  نشده است ن پاسخ دآ  

می برد زندان به سر تا کنون در٢٠٠٧ اوت ٩ز واحد، اهمچنين ابراهيم مددی نايب رييس سنديکای کارگران شرکت

تعداد ديگری ".  تبليغ عليه نظام و توطئه و تجمع به قصد به مخاطره انداختن امنيت ملی: " جمله اين استاتهام او از

 ١٣ر اين ها مقامات قضايی افزون ب. زار قرار گرفته و از کار برکنار شده اند آ ازاعضای سنديکا نيز مورد اذيت و

سنندج شرکت  در٢٠٠٧را که در مراسم روز اول ماه مه  و بيکار  اتحاديه کارگران اخراجیاعضا و فعالين نفر از  

 کرده بودند، به زندان و شالق محکوم کرده اند  

اعتصاب تا کنون در سپتامبر٢٩ازاستان خوزستان هفت تپه در شوش در نيشکرکارخانه دولتیبعالوه هزاران کارگر

کارگران اعتصابی تعداد زيادی از. گرفته اند نيرو های امنيتی تحت سرکوب قراراين کارگران توسط. می برندبه سر

ان اين کارخانه که تعداد شان کارگر. مورد ضرب وشتم و تهديد قرار گرفته اند  و عده ای از آنان  باز داشت شده اند

.مبارزه می کنند حق تشکلدريافت دستمزد های پرداخت نشده وجمله برای ازميرسد  نفر۵٠٠٠به   

.قابل تحمل روبرو هستندهمين شرايط غيربا نقاط مختلف کشور نيزکارگران در ديگر صنايع دراری ازبسي  

 با احترام 

"اتحاد"اتحاديه کارگری ) ١۴٠۶( وحومه ونشاخه کينگستاستيو پريلی دبير  

: رونوشت به  

 آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران

يس قوه قضاييه ئآيت اله محمود هاشمی شاهرودی ر  

   

 

info@workers-iran.org 

www.workers-iran.org 

http://www.etehadbinalmelali.com 

 
  


