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  احمدى نژاد اتحاديه آارگران پست آانادا به رئيس آشورىنامه اعترضى 
 

  شش وماه هشتادبهشت ياردپنجم                                                                      کمپين آزادی محمود صالحی
 

 
  ٢٠٠٧ آوريل ٢٤

  آقای محمود احمدی نژاد
  رئيس جمهور جمهوری اسالمی ايران

  تهران، ايران
  (dr-ahmadinejad@president.ir)  ارسال از طريق پست الكترونيكى

  ، عزيزاحمدى نژادس جمهوريرئ
  

  رى محمود صالحىحبس رهبر آارگ: موضوع
اين نامه را مينويسم تا من ، )CUPW ( هزار عضو اتحاديه آارگران پست آانادا۵۵ از طرف ىنمايندگبه 

دستگيرى و زندانى نمودن مجدد محمود صالحى دبير سابق و سرشناس انجمن صنفى آارگران خباز سقز را محكوم 
  . نماييم

 نسبت به رفتار  به رهبران جمهورى اسالمي نى شديد خود را نگراCUPWاين بهيچ وجه نخستين بارى نيست آه 
 نيز نسبت به پيگرد ايشان بدليل  در گذشتهCUPW.   اعالم نموده استنظامضددمكراتيك و ضد اتحاديه اى 

  .سازماندهى مراسم اول مه، و نيز رفتارهاى متعاقب و غير قابل قبول مقامات ايران، معترض بوده است
 ايشان ابالغ شده باشد، ادامه ه، قبل از اينكه حكم رسمى دادگاه ب٢٠٠٧ آوريل ٩ير ايشان در دستگيرى مجدد اخ

 . ميكندمشخصسرآوب ابتدايى ترين حقوق اتحاديه اى آارگرى در جمهورى اسالمى را آه است  ىرفتار شرم آور
آارگرى در هنگام دستگيرى خود در سال  برحق  فعاليتهاىمشغولترديدى وجود ندارد آه آقاى صالحى آوچكترين 

 ايشان اينك تاآيدى است بر اهانت حكومت شما به حق تشكل و حق ايجاد اتحاديه هاى زندانى آردن. ند بود٢٠٠٤
پافشارى خود آماآان ادامه ميدهد آه   بهCUPW .محسوب ميگردد نقض قوانين بين المللى بعالوهآارگرى مستقل و 

 براى آارگران بنيادى است، و بدون اين حقوق هيچ آشورى نميتواند ادعاى  جمعى آزادحق متشكل شدن و مذاآرات
  .داشته باشددمكراسى و مشروعيت 

 آزادى بدون قيد و شرط آقاى  تانمودهاقدام در اين رابطه آ ع که سريد خواهىمشما   ازاتحاديه آارگران پست آانادا
   .صالحى تصمين گردد

  ارادتمند،
  دبرا بورگ 

  يس آشورىئر
  :رونوشت به

   اتحاديه آارگران پست آانادا، و آميته اجرايى آشورى
  (info@workers-iran.org)لى در حمايت از آارگران در ايران اتحاد بين المل

  
رانايکارگران درحمايت ازی درللملبين ااتحاد : ازتكثيرجمه وتر  

http://www.etehadbinalmelali.com 
http://www.worker-iran.org 

info@worker-iran.org 
 

 


