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در "ائتالف عليه فقر در انتاريو"نامه   

خطاب به دولت ايرانو   از محمود صالحیحمايت  

 
هفتماه هشتاد وفروردين م پنج                                                               جان کالرک  

 
  

رونوشت آن را برای ه ای خطاب به دولت ايران نوشته ونام محمود صالحیحمايت ازدر" در انتاريوائتالف عليه فقر"

                 .وسيله ترجمه فارسی آن را منتشرمی کنيم بدين. ما ارسال کرده است

) تهرانمنطقه(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری   

٢/١/٨٧     

                    به دولت ايران

. برخورد قابل نکوهش شما را با محمود صالحی محکوم می کنم کاناداکشور در "انتاريوائتالف عليه فقر در"طرف از

می خواهيد او را همچنان   يک سال حبس غيرعادالنه محمود صالحی پايان يافته است شما ما شنيده ايم که در حالی که

ها  آننوشته و داخل زندان چند نامهآن است که محمود صالحی ازين کارخ نمای شما برای ابهانه ن .زندان نگه داريددر

کارگر و سپاس گزاری از کسانی است که  طبقه از مبارزات  مضمون اين نامه ها حمايت . را به بيرون فرستاده است

. اعالم کرده اندهمبستگی خود را با او به مثابه يک زندانی سياسی  

صالحی " جرم"بی مايه و آبکی است، روشن است که چه قدرشما برای اين کار" قانونی" پوشش اين کهصرف نظر از

با   شما حتیکار.  به او تحميل کرده ايد ه شما است ک با محکوميتی برخورد در پايداری باورهايش و ادامه پايبندی به 

دادن رفتار آدم  شما برای نشان تالش  رواقع، د. قضات و قانون گذاران محافظه کار اقدامی نامشروع است معيارهای

. کند دوچندان می  وهن نهفته در اين رفتار را کشانه تان به عنوان رفتاری قانونی  

حمايت اش از مبارزات کارگران خواستار آزادی او  ما ضمن همراهی با محمود برای برقراری يک جامعه عادالنه و

.فشاريم  با استثمار و ستم شما بر کارگران ايران مبارزه می کنند، پای میکسانی که هستيم و بر همبستگی خود با تمام  

 

 جان کالرک، سازمانده

وائتالف عليه فقر در انتاري  

٢/١/٨٧  
)هرانتمنطقه ( ی تشکل کارگرجادي ای برای هماهنگتهيکم  


