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راضى دبير آشورى بخشنامه اعت  

به جمهورى اسالمى ايران انگلستان عمومىو  ترانسپورت  
 هفتماه هشتاد وفروردين وم س                                                                      یالملل نياتحاد بترجمه 

 
 

نستالانگ آارگرىامه اعتراضى دبير آشورى بخش ترانسپورت و عمومى بزرگترين اتحاديه ن  

نميليون عضوبه جمهورى اسالمى ايرا٢بابيش از  (Unite-The UNION) 

٢٠٠٨ مارس ٢١تاريخ جمعه    
  آقای محمود احمدی نژاد

  رئيس جمهور جمهوری اسالمی ايران
   تهران، ايران
محمود صالحى: موضوع  

   
ات جديدى آه نسبت  نامه را مينويسم آه اعتراض شديد خود را نسبت به اتهاممن اين

ن آارگرى فعاليآقاى صالحى، آه از.اعالم نمايمبند ميباشد،زندان سنندج دردر٢٠٠٧  آوريل ٩، آه ازبه محمود صالحى

د، غيرعادالنه به يك سال  سقز بوده انرشه آارگران خباز درىسابق سنديكابنيانگذاران و دبير ازنيزشناخته شده ايران و

  .وم شده استكحبس تعليقى مح سه سالزندان و

، مقامات قضايى درشهر سنندج محمود را به جرم ارتباط با خارج از زندان و ارسال ٢٠٠٨ مارس ١٧روز دوشنبه، 

 ٢٣ در حاليكه ميبايست محمود در تاريخ ا،آنه. ندپيامهاى حمايتى به دانشجويان مترقى و ديگر زندانيان متهم نمود

 به اين حكم غيرعادالنه، محمود ضدر اعترا.  آزاد ميگرديد، وى را تحت بازداشت موقت قرار دادند٢٠٠٨ مارس

بيمارى آليه است تاآيد گردد آه آقاى صالحى ازمهم بسيار.  استنمودهصالحى بالفاصله اعالم اعتصاب غذاى خشك 

. حدود ده درصد ظرفيت خود عمل ميكند درايشان فقط يك آليه دارند و آن آليه هم فقط.رنج ميبردمهلك باشدميتواند آه   

ه محمود صالحى را فورى و بيقيد اين نامه را نوشتم آه اين اقدام ظالمانه حكومت شما را محكوم آنم و از شما بخواهم آ

تظاهرات روز برگزارى خود در فعاليتهاى مسالمت آميز يل آه تنها بدلاست  يك زندانى سياسى  وى; شرط آزاد آنيد و  

.زندانى گرديده است يشان و حق وى براى آزادى بيان و تشكل در ارتباط با فعاليتهاى آارگر٢٠٠٤آارگر     

. دندشرط آزاد گررى و دانشجويى فورا و بدون قيد وفعالين آارگديگراسانلو ومن همچنين خواستارم آه منصور  

رام،تحابا   
   National Secretary | T& G Section of Unite   -     Jennie Formby  

.رونوشت به ديگر مقامات جمهورى اسالمى ارسال گرديده است  
 

   کارگران در ايرانحمايت ازبين المللی دراتحاد : ازتكثيرترجمه و      
http://www.etehadbinalmelali.com 

 


