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 ادمۀ اعتراضی گای رايدر به احمدی نژنا

شش ود ن ماه هشتافرورديسی                                                                                                                    
 
 

 آقای محمود احمدی نژاد،

 رياست جمهوری اسالمی ايران،

 خيابان فلسطين، تقاطع آذربايجان، تهران، ايران

٩٨٢١٦٦٤٩٥٨٨٠:فاکس  

١٣٨٦ فروردين ماه ٢٩  

 جناب رئيس جمهور،

ديه ضعيت حقوق اتحابی نهايت نگران وخامت دائمی و) آی تی يو سی(کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری

دستگيريهای اعضای دردو هفته گذشته روزانه از. جمهوری اسالمی ايران استکارگری وسايرحقوق بنيادين بشردر

ژه جنبش بوي سرکوب  اين  .مختلف ايران گزارش رسيده است شهرهای در دولت شما  ديه های کارگری توسط اتحا

معروف هستند هدف " گروه هفت نفره سقز"ا به فعاالن اتحاديه های کارگری را که جمعمستقل معلمان و گروهی از

ما برای اين باور خود . اين گروه سالهاست که آماج آزارهای بی رحمانه و وحشتناک قضايی هستند. قرار داده است

پيشاپيش، قبل   به اين جهت طراحی شده است تا  ضد کارگری داليل محکمی داريم که اين افزايش ناگهانی سرکوب 

. ترس به رخوت و تسليم وادارد، جنبش مستقل کارگری را درايران از١٣٨٦ارگر؛اول ماه می جهانی کروز از

ر بحقشان د سته های خوا  و کارگران ايران است از خود مصمم   به سهم  ی کارگری اتحاديه ها  بين المللی جنبش

. ت کامل سياسی و اخالقی کنداذيت ها حمايبرگزاری آزادانه روزاول ماه می بدون ترس ازدستگيری و سايرآزار و  

 بازداشت شده   و رهبران کارگری عين حال من به اين جهت می نويسم که به شما برای آزادی فوری همه فعاالندر

توسط مقامات ايران عليه   برسانم که بخاطر حمالت جديد   باطالعتان همزمان احساس می کنم مجبورم. توصيه کنم

ه ديگری بجز طرح يک شکايت تحاديه های مستقل کارگری در ايران من هيچ گزينفعاليتهای بحق مشروع اعضای ا

تيجه اين شکايت نشکی وجود ندارد که در. ندارمطه درسازمان جهانی کارعليه دولت شما به بخش مربورسمی وجديد

. دحقوق اتحاديه های کارگری خراب خواهد شوجهه کشور شما درنظرجامعه بين المللی درحوزه حقوق بشرو  

 
  دستگيری رهبران و اعضای انجمن های مستقل معلمان -١

 
معلمان در شهرهای همانطور که بدون شک جنابعالی آگاهی کامل داريد صدها نفر از رهبران و اعضای سازمانهای 

تصويب اليحه نظام پرداخت همآهنگ ، عليه  کوتاهی مجلس در١٣٨۵ اسفند ماه  ١٨زمانی که در  مختلف ايران از  

می معلمان از زمان آغاز به کار جمهوری اسال. در سراسر کشور  تظاهرات عمومی کردند تاکنون دستگير شده اند   

 



حق تشکيل  و دستمزد دولت، افزايش مستمر کارکنان  برابر با ساير دستمزد  دستيابی به حقشان در ايران برای  در  

ايران برای  سراسر معلمان در اميد  حداکثر داخت همآهنگ  پر اليحه نظام .کارکنان مبارزه کرده اند  اتحاديه های 

حداقل بطورمکرر  حقوق فعاالنه مبارزه کرده اند ودستيابی به اينمعلمان همواره در. معقول است دريافت دستمزدی

 ١٣٨۵اما دولت شما سرکوب معلمان را از اسفند ماه . قرار گرفته اند مورد سرکوب خشونت بار١٣٨١از بهمن ماه 

.چشمگيری شدت داده استطورب  

 ،حوالی نيمه شب، عوامل لباس شخصی از وزارت امنيت و اطالعات به خانه بيش از ١٣٨٥ اسفند ماه ١٨در شب 

آقايان علی اکبر باغانی ه تعدادی از آنها عبارت بودند ازرهبران اتحاديه های صنفی معلمان هجوم بردند ک نفر از٢٠

و بهشتی سخنگوی اين کانون، و همچنين آقای ) اختصار انگليسی تی تی ای آی(ان دبير کل کانون صنفی معلمان اير

و آقايان محمد داوری و علی پورسليمانی ) اختصار انگليسی تی ای(عليرضا هاشمی دبير کل سازمان معلمان ايران 

ا بدون هيچ همه آنه.  تشکل صنفی معلمان است٣٤اعضای شورای همآهنگی تشکل های صنفی معمان که متشکل از

حالی که همه آنها روز در. به مکانهای نامعلومی برده شدندتفهيم اتهام بشوند دستگير شدند وحکم جلبی يا بدون اينکه 

اين ميان انجمن های معلمان توافق کردند که هر چند در. بعد آزاد شدند اما دوباره بسياری از آنها مجددا دستگير شدند

 برگزار ١٣٨۵ اسفند ماه ٢٢تاريخ وزيرآموزش و پرورش درمجلس با شرکت ود در برگزاری جلسه ای که قرار بتا

در شهر کرمانشاه )  اسفند ماه٢١روز ( آن اما يک روز قبل از. بياورندرا به حالت تعليق درهمه اعتراضاتشان شود 

ومی نامعل به اتهام صادقی که قرار بود در جلسه مجلس شرکت کند  مسئول کانون صنفی معلمان در کرمانشاه؛ آقای 

 استان مراجعه کردند تا علت دربه مسئولين کرمانشاه در  معلمان  کانون صنفی همه اعضای   زمانی که. شددستگير

روزبعد درجلسه ای که درمجلس . به نام های آقايان حشمتی و توکلی بازداشت شدندمعلم ديگر دستگيری را بدانند دو

نمايندگان   ايشان با   به جای  سازمانهای صنفی معلمان رهبران.  نکرد ت و پرورش شرک آموزشتشکيل شد، وزير

آنها تهديد شدند و سخنگوی هئيت رئيسه مجلس . جلسه مواجه شدندنيروهای انتظامی دروزارت اطالعات و امنيت و 

.آقای کوهکن با آنها با بی احترامی کامل رفتار کرد  

 اسفند ٢٣در مجلس، تجمع معلمان در مقابل مجلس برای  سه گفتمان در نتيجه اين آشفتگی وضعيت در برگزاری جل

امنيتی  نيروهای  برنامه ريزی شده توسط  خشونت حساب شده و  يک سرکوب وبا اين تجمع . ماه برنامه ريزی شد

ی که درشکايت -آن اتفاق افتادروزهای بعد ازحوادث ديگری که درو بسياری از -شرح جزئيات اين حادثه . مواجه شد

 شديدترين لحن ينجا با ا من در اما . شد شود ارائه خواهد زمينه تهيه مي به سازمان جهانی کاردراين  ارسال  بمنظور

تعداد پنجاه تا شصت نفر از آنها در مقابل مجلس بازداشت شدند . کنم معلم را محکوم مي٣٠٠ممکنه بازداشت بيش از

هاشمی دبير کل   معلمان ايران، و عليرضا  سخنگوی کانون صنفی دی کل و بهشتی لنگرو ه علی اکبر باغانی دبيرک

.سازمان معلمان ايران نيز  در ميان بازداشت شدگان بودند  

اکبری، .. عبارت بودند از محمد داوری، علی پورسلمانی، قشقاوی، بداغی، نوراساير بازداشت شدگان درهمان روز

، احمد براتی، اکرم حسنی، زهرا شاد، فرشته صباغی، نرگس پيله اکبر پروشی، محمد رضا خاکبازان، محمد باقری

ری، قرجاوند، محمد بيگی، و نوروزو همچنين دبيران مدارس نوجوان انقالب شامل طاههمچنين چهارنفر از. فروش

ت  نفر از معلمان بازداش۵٠حدود . بود بازداشت شدند" قلم معلم"سجاد خاکسار که درحال تهيه گزارش برای نشريه   

 شده شامل مسئولين انجمنهای صنفی معلمان با اتوبوس ابتدا به ادارات اطالعات و امنيت در خيابان وحدت اسالمی و 

 



 که هاشمی شاهرودی تاکيد کرد..  اسفند ماه رئيس قوه قضائيه آيت ا٢٨در . ازآنجا به زندان مخوف اوين منتقل شدند

ايشان به همه دادستانها دستور . وردارند و نبايد دستگير می شدندحقوق شهروندی برخمعلمانی که تظاهرات کردند از

عليرغم اين حکم چهارده نفر از رهبران اتحاديه های . داد که معلمان بازداشتی را در حوزه سرپرستی خود آزاد کنند

ت در مهمترين تعطيال  روز در طی تعطيالت نوروزی سال نو، روزهايی که در زمره ١٦صنفی معمان برای مدت 

 توده وار معلمان  دولت شما بدنبال دستگيری. در زندان باقی ماندند ) ١٣٨٦ فروردين ماه ١٣از اول تا (ايران است 

داد که همه مدارس تهران قبل از تعطيالت نوروز يعنی  اسفندماه، برای جلوگيری ازاعتراضات بيشتر دستور ٢٣در 

.  اسفندماه تعطيل شوند٢۵از تاريخ   

همآهنگ پرداخت  فشار عمومی را برای تصويب اليحه نظام  مايندگان سازمانهای آنها به همان اندازه که معلمان و ن

که جزئيات آن در  حوادثی . می شدند  قاطعانه دولت شما مواجه  وقفه با سرکوب توسط مجلس حفظ می کردند و بی 

:شد دربرگيرنده موارد ذيل استشکايتی که برای ارائه به آی ال او در دست تهيه است ارائه خواهد   

 نفر ٣٩ که اسامی ١٣٨٦ فروردين ماه ١٨دستگيری رهبران و اعضای کانون صنفی معلمان در شهر همدان در ●

هر چند برخی از آنها از آن تاريخ به بعد آزاد شدند اما تا لحظه تهيه . از آنها در شکايت به آی ال او ارائه شده است

 نفر از آنها در بازداشت بسر می برند که علی صادقی، محمودی، انصاری، فروزانفر و ١۵ تا ٩اين نامه هنوز بين 

 شدند در   تحت آن اين افراد بازداشت ما شرح جزئيات اين شرايط غير قابل پذيرشی که. رفاهيت از جمله آنها هستند

.اختيار داشته و به آی ال او ارائه خواهيم کرد  

 ١٣٨٦ فروردين ماه ١٩ن کانون صنفی معلمان ايران در دادگاه تهران در تاريخ حضور اجباری تعدادی از فعاال●

  منتجبی از جمله احضار  و بدنبال آن بازداشت آنها در زندان اوين که محمد تقی فالحی، سيد محمود باقری، و آقای

.و بازداشت شدگان هستند  

، محمد روردين ماه به نامهای حميد پوروثوق ف٢۵دستگيری سه تن ديگرازمعلمان عضو کانون صنفی معلمان در●

 بدنبال آن دادگاه فراخوانده شده و به  زجويی با برای  اجباری  حکم  که با يک  نابی عليرضا اکبر رضايی، و رضا

.بازداشت و به اوين منتقل شدند  

،١٣٨٦ن ماه  فروردي٢٢تهديد و اخطار عليه اعتصاب کنندگان توسط مقامات امنيتی در قوچان در تاريخ ●  

،١٣٨٦ فروردين ماه ٢٦معلمانی که اسامی آنها نامشخص است در مرند در احضارو بدنبال آن بازداشت دو تن از●  

،١٣٨٦ فروردين ماه ٢٦اخراج اجباری معلمانی که در اعتصاب اسالمشهر شرکت کرده بودند در ●  

 معلمان کل کانون صنفیبه بازداشت جديد دبيرمعنای کم اهميت ترين مورد نيست، مربوط آخرين مورد که البته به ●

 ١٣٨٦فروردين ماه ٢٧تاريخ  تهران در٧منطقه د درمحل کارش؛ مدرسه راهنمايی رشآقای علی اکبر باغانی در

. است  

اين دستگيری ها، تهديد ها و سايراقدامات ارعاب آقای رئيس جمهور، برای آی تی يو سی کامال روشن است که همه 

دستيابی به حق ر طراحی شده است تا مانع آنها دربه اين خاط  مشروع آنها  نمايندگان سازمانهای  و نآورعليه معلما

  يا قبل از آن به يک ١٣٨٦نها را از اينکه درروز اول ماه میبنيادينشان درآزادی تجمع و پيمان دسته جمعی شده و آ

جهان سراسر همه اتحاديه های آزاد کارگری دری توسطچنين اقدامات نفرت انگيز. اقدام جمعی دست بزنند، بترساند

.کامال محکوم خواهد شد  

 



"هفت نفره سقز" سرکوب مجدد گروه -٢  

سی همچنين از فشار مستمر عليه محمود صالحی، عضو موسس کميته انجمن صنفی کارگران نانوايی سقز آی تی يو

 در تاريخ  ايجاد تشکلهای کارگری که مجددا ایو عضو موسس و سخنگوی کميته همآهنگی بر)در استان کردستان(

آن فعال بود، دستگير شد، بی نهايت اظهار ناخرسندی محل انجمن کارگران نانوايی که دردر١٣٨٦ فروردين ماه ٢٠

.محمود صالحی به اداره دادستانی احضار و از آنجا به بازداشگاه منتقل شد. می کند  

 
١٣٨٤ تا آذرماه ١٣٨٣ ارديبهشت –ت اوليه و محکومي" گروه هفت نفره سقز"سابقه   

 
 صالحی را به همراه شش  پرونده محمود- يا همان آی سی اف تی يو سابق -همانگونه که مطلع هستيد آی تی يو سی 

نزديک دنبال از١٣٨٣اول ماه می معروفند، از" گروه هفت نفره سقز"اتحاديه های کارگری که مشترکا به فعال ديگر

جرايمی متهم شدند که همه آنها ن ما دستگير شدند و به تعدادی ازهمکاراازهفت نفر١٣٨٣اول ماه می در. کرده است

آی سی . وط بود در سقز مرب١٣٨٣جمله سازماندهی تجمع اول ماه می سال اليتهای مشروع اتحاديه کارگری ازبه فع

هئيت آی سی اف تی يو در شکارا بخاطر تماس با اين گروه آاين حقيقت متاسف شد که دستگيری  اف تی يو بويژه از

در حقيقت، دادستان دادگاه انقالب سقز علنا اين مورد را در . مربوط می شد١٣٨٣ ارديبهشت ماه ١٠تاريخ ايران در

هفت  که همه اينا به ياد خواهيد آوردشما مطمئن. همکارانش مطرح کرداولين دادرسی عليه محمود صالحی وجريان 

نفر پس از اعتصاب غذا در اعتراض به دستگيری خود و بدرفتاری در دوران بازداشت و بدنبال يک کارزار وسيع 

. بين المللی اتحاديه های کارگری عليه دولت شما، با وثيقه ای سنگين  آزاد شدند  

 تاريخاضی آن طياری بود محمود صالحی درشد و قبرگزار١٣٨٤فروردين ماه نتيجه دادگاه اوليه اين افراد که دردر

شهر قروه محکوم سه سال تبعيد در سال زندان و۵به " ارتکاب به جرمتبانی و توطئه در"بخاطر ١٣٨٤ آبان ماه ١٨ 

دان محکوم شد در نانوايی شهر سقز بود به سه سال زنعضو انجمن کارگران  همکار ايشان جالل حسينی هم که . شد

 به دو سال زندان محکوم ١٣٨٤ آبان ماه ٢١حالی که محسن حکيمی، برهان ديوانگر و محمد عبدی پور هر سه در 

ظاهرا جشن اول ماه می  " تالش برای بر هم زدن امنيت ملی با مشارکت در تجمع غير قانونی "آنها به اتهام . شدند

يگر پنج نفر از گروه هفت  د به عبارت.  اسماعيل خودکام تبرئه شدندهادی تنومند و.  مجرم شناخته شدند١٣٨٣سال 

تبرئه  ديگر که دو نفر حالی شدند در نی اتحاديه کارگری محکوم مرحله اوليه دادرسی به اتهام فعاليتهای قانونفره در

. شدند  

. ن ارائه کردنداستان کردستانظردادگاه تجديد ٧را به بخش در احکام متهمين متعاقبا تقاضای تجديد نظروکالی مدافع 

دستياری مشاور دادگاه آقای حميد و دادگاه تجديد نظر٧وفی رئيس بخش به رياست قاضی محمد مستدادگاه تجديد نظر

.همه متهمين کامال از همه اتهامات تبرئه شدند. رضا حسن پور تشکيل شد  

 
  تا آذرماه١٣٨٥ از مهرماه –" گروه هفت نفره سقز"ساير آزارهای قضايی 

 
شما جناب رئيس . جا ختم نشدعليرغم تبرئه در دادگاه تجديد نظر به اين" گروه هفت نفره سقز"آزارهای قضايی عليه 

همه  به آن در  وابسته   ملی اتحاديه های آی سی اف تی يو،   بعد ها  به ياد خواهيد آورد که چگونه مطمئنا جمهور  

 



زمان صدور اولين از) گافز(نی اتحاديه های کارگری اسيون های جهاکشورهای دنيا، همچنين همه شرکای ما و فدر

 که فقط می تواند در واقع همه ما بطور منظم در دوره های متعددی .احکام به دفعات متعدد برای شما نامه نوشته اند

 ما هم. م اعتراض کرده اي  شود، به شما تشريح" گروه هفت نفره سقز "عنان گسيخته قضايی عليه تحت عنوان آزار

به اين اعتراضها  بود   در جريان ١٣٨۵نظر که در مهرماه و آبان ماه سال  چنين بعد از دومين آئين دادرسی تجديد 

.ادامه داديم  

 آبان ماه همان ٢٠ بعد از آنکه محمود صالحی در تاريخ ١٣٨٥ آذر ماه ١٣در تاريخ ديگرآی تی يو سی مجددا يکبار

 قانون مجازات اسالمی به ٦١٠طبق ماده "تجمع در تبانی و توطئه عليه امنيت ملی "سال توسط دادگاه انقالب بخاطر

حکيمی در و محسن  جالل حسينی که عليه  احکامی  ما همچنين . سال زندان محکوم شد، به شما اعتراض کردچهار

 جرم مشابه محکوم به  زندان  کدام به دو سال شد و طبق آن هرصادر١٣٨۵ آذر ماه سال ٧ آبان ماه و ٢٠تاريخهای 

 انقالب سقز ارجاع شده که پرونده اش مانند سايرين به دادگاهما از تبرئه محمود عبدی پور. نيمشده اند را باطل می دا

صادر ١٣٨۵مهرماه سال ٢۵سال زندان که حکم آن در را به دواما محکوميت برهان ديوانگر. اريمسپاسگزبود بسيار

.شد، محکوم می کنيم  

 
١٣٨۵ اسفند ماه -ات در آخرين دادگاه تجديد نظر تناقض  

 
آخرين دادگاه تجديد نظر حکم صادره عليه ايشان را داد ودرکيل محمود صالحی تقاضای تجديد نظرو١٣٨۵آذرماه در

تشريفات آخرين نگی برخورد مسئولين قضايی شما درجريان جزئيات کامل چگوما در. شدبرگزار١٣٨۵اسفند ٢٠در

روش برخورد با پرونده صالحی و ساير همکاران . گاه تجديد نظر ايشان توسط منابع اطالعاتی خود قرار گرفتيمداد

اين بدون هيچ چون و چرايی غير قابل . ايشان فقط يک توهين به معيارهای شهروندی در نظام اجرايی قضايی است

.پذيرش است  

 ٧بخش  اسفند ماه در٢٠روز يکشنبه  در  و محسن حکيمی  محمود صالحی، جالل حسينی نظر  پايانی تجديد  دادگاه

 آقای محمد شريف طبق احضاريهسه اين متهمين به همراه وکيلشان؛هر.شدبرگزارتجديد نظر کردستان به زوردادگاه 

به آقای شريف اطالع بعد از کمی تاخير. شدندل دادگاه تجديد نظر کردستان حاضرمحصبح در٩ دادگاه راس ساعت 

 به منشی   آقای شريف معمول روال  طبق . مرخصی استدر د مستوفی قاضی سرپرست بخش هفت  محم دادند که

حال ترک دادگاه بود که منشی از آنها خواست منتظر بماند دادگاه اعالم کرد و دردرموکلينش را خود وادگاه حضورد

دادگاه . ع دادند که دادگاه باالخره برگزار خواهد شديک ساعت بعد به آنها اطال.  تا ايشان به رئيس دادگاه اطالع دهد

. صبح به رياست قاضی صادقی برگزار شد١٠:٤۵ساعت   

د جريان جزئيات پرونده قرار نداشته باشيکامل دريت سنگين اداری تان بطورمسئولچند ممکن است که شما بخاطرهر

ين دستگيری گروه اول در.  بدانيدآخرين لحظهرکيب دادگاه درتدر باره پيشينه اين تغيير اما اشايد عالقمند باشيد که در

هفت بنا براين شخصا احکام دستگيری هرسقز بود وآقای صادقی دادستان شهر١٣٨٣ماه ارديبهشت درهفت نفره سقز

  در آبان دومين دادرسی که در دادگاه انقالب سقزدر. های کارگری را امضا کرده بوداين همکاران عضو اتحاديه نفر

قاضی ای که عليه صالحی و سه نفر ديگر.  برگزار شد ايشان رئيس اداره دادگستری در شهر سقز بودند١٣٨۵ماه   

 



از تائيد آقای   فقط بعد در حالی که حکم. در آن دادگاه حکم صادر کردهمين آقای صادقی بعنوان قاضی جانشين بود

گاه تجديد نظرتوسط همان داد در١٣٨٥رانش در اسفند ماه به عبار ت ديگر، صالحی و همکا. شدصادقی تصويب مي

همان کسی که حکم  بود و١٣٨٣ارديبهشت سال ستان زمان دستگيری اوليه آنها درمحاکمه می شدندکه دادقاضی ای 

ی آئين دادرسی معقول قضايمعيارتحت هر. شده بود تائيد کرد صادر١٣٨۵آنها را که توسط دومين دادگاه در آذرماه 

شود و بی شک جامعه بزرگ بين الملل نمی تواند اين موضوع را بپذيرد که چرا بايد اين فقط يک بی شرمی تلقی مي

را تائيد کرده بود  کرده بلکه کسی که حکم اوليه بازداشت اوليه متهمين را صادرآقای صادقی کسی که نه تنها دستور

دگاه تجديد نظر استان کردستان بخش هفت دا وفی قاضی مسئول جايگزين آقای محمد مست دادگاه نهايی تجديد نظردر

.شودمي  

 
  ١٣٨٦دستگيری محمود صالحی در فروردين ماه 

 
 وکيل و نه نه. نشده بود تقريبا عجيب بودهيچ حکم رسمی ای صادر١٣٨۵اسفند ماه ٢٠خرين دادرسی درآاين که در

خبرگزاری کار  ١٣٨٦فروردين ماه  ٢٠در اما .  نکردند  پيدا دادرسی اطالعنتيجه رسمی ازمتهمين هيچ کدام بطور

بعدها . ، ايلنا گزارشی به نقل از محمد شريف وکيل صالحی مبنی براين که موکل ايشان دستگير شده است دادايران

انتظامی سقز حدود ساعت يک بعد آی تی يو سی مطلع شد که يکی از فرماندهان اداره حفاظت و حراست نيروهای 

آقای صالحی خواست که برای مذاکراتی اين فرمانده از. نوايان آمده بودانجمن صنفی ناصالحی دربه محل کارظهراز

اما به محض ورود صالحی . با فرماندار و داستان شهر سقز پيرامون جشن اول ماه می امسال به دفتر دادستانی برود

رده و ايشان را به يکسال زندان ر کردستان حکم نهايی صادر کبه اداره دادستانی ايشان مطلع شد که دادگاه تجديد نظ

همان محل ايشان دستگير و بازداشت می شود در حالی که حق تماس با وکيل در. ه سال تعليقی محکوم کرده استسو

.و خانواده هم نداشت  

 مقامات با تهديد وقتی که. صالحی سپس به حکم صادره و دستگيری اش اعتراض کرد و از امضای حکم سرباز زد

سقز را به اعتراض فرا خواهند خواند مواجه شدند، صالحی انواده اش که اعالم کردند که شهرهمکاران صالحی و خ

که ايشان به سنندج مرکز  شدند  متوجه صالحی  خانواده  به اين ترتيب . اجازه يافت با خانواده اش تلفنی صحبت کند

آن ما توانستيم محل بازداشت صالحی را  در زندان مرکزی شهر سنندج، بند بعد از . استان کردستان منتقل شده است

. تعيين کنيم٣ ، سلول ٧  

 
 حمله نيروهای امنيت به اجتماع کارگران در حمايت از صالحی

 
 اين تجمع.  را مختل کردند الحیآزادی ص  از تجمع حمايتخشونت باری فروردين ماه نيروهای امنيتی بطور ٢٧در

فعال کارگری که بيشتر  و  کارگر دههاتوسط ت تعاونی مصرف کارگران سقزمحمود صالحی يعنی شرکمحل کاردر

 لباس شخصی به سمی امنيتی و نيروهای غير گزارش شده  که  آنگونه . شد برگزار ارگران نانوايی سقز بودندکآنها 

فره گروه هفت ن "ازدو نفر. دند ش  زخمی کارگر طبق گزارش حمله کردند؛ چند  گاز اشک آور کارگران با باتون و  

دادگاه تجديد تبرئه شده در(و محمد عبدی پور) ١٣٨۵ آبان ٢٠سال زندان در تاريخ ٢محکوم به (جالل حسينی  "سقز  

 



عبدی پور تا پايان مراسم در . به دادستانی احضار شده بودند تا مانع حضور آنها در اين تجمع شوند) همان ماهدرنظر

شرکت حسينی تهديد شد که او بخاطر حکمش نبايد در اين تجمع تحت هيچ شرايطی بازداشت بود ودراداره دادستانی 

. جريان اين تجمع دستگير شدله محمد صالحی ساماراند صالحی درسا١٧که پسر همچنين گزارش شده است . کند  

 
.دفتر شرکت تعاونی توسط نيروهای امنيتی بسته شد  

 
محمود صالحی را محکوم سی بشدت دستگيری و احکام غير منصفانه صادره برای جناب رئيس جمهور، آی تی يو 

 کليوی شده است که ايشان بيمارتا کنون کامال محرز. ايشان هستيمهمچنين بشدت نگران وضعيت سالمتی ما. می کند

ما بعدها . محروم شودکمکهای دارويی الزم نيم که ايشان در دوره بازداشت ازگرانطبق تجربه قبلی، ما بسيار. است

تحت که طبق دانسته های ما  حالی   منتقل شده است در نظامی سنندج ال به شهر کام که چرا صالحی  شديم  متوجه 

.اتفاق افتاده اجرا شود" جنايت"همان شهری کهباشد که حکمی اجرا شود بايد درقرارجنايی ايران اگرقوانين   

 توسط   و دائم رحمانه، منظم  مورد آزار بی  صالحی که محمود  ت اس  و پر واضح  اما حقيقت همچنان باقی است

و بخاطر همانگونه که مطمئنا شما هم می دانيد ايشان به دفعات بی شمار بازداشت شده . مقامات قضايی شما قرار داد

 جمعی فعاليتهای بحق و مشروع اتحاديه های کارگری بويژه سازماندهی راهپيمايی روز اول ماه می و ساير اقدامات

در ميان همه موارد بازداشتی ايشان می توان به اين موارد . کارگران،سالهای بسياری را در زندان سپری کرده است

به   (١٣٦۵اشاره کرد؛ در سال .  تجمع اول ماه می سقز  بخاطر سازماندهی١٣٨٣قبل از دستگيری در اول ماه می 

اداره  ستادن در اي اينکه از حقبعد از  ماه ١٠دت به م  ( ١٣٧٩،) روز٧۵به مدت   (١٣٧٨، ١٣٧٤، )  سال٣مدت 

). اينکه از کار اخراج شدچندين روز بعد ازبه مدت  (١٣٨٠و  ،)اتحاديه محروم شد  

آی تی يو سی آنها  اتحاديه های کارگری و ميليونها کارگری که در سراسر جهان،  از طرف کنفدراسيون بين المللی

مقامات مربوطه بخواهيد ميانی کنيد و ازکنم که پادرتوصيه ميب آقای رئيس جمهورکند من به شما جنارا نمايندگی مي

برای هميشه لغو شود، همه اتهامات عليه   و  يکباره ام صادره برای ايشان بهکه محمود صالحی فورا آزاد شود، احک

اينکه قيد ائم حذف شود وو بطور د بدون هيچ شرطی  " گروه هفت نفره سقز "ان و بقيه اعضای اتحاديه کارگرانايش

.ايران يکباره و برای هميشه پايان داده خواهد شدرکوب حقوق اتحاديه های کارگری درشود که به س  

خته مادامی که دولت شما به حقوق اتحاديه های کارگری و ساير حقوق بنيادين کارگران بعنوان حقوق به رسميت شنا

بين  نگذارد جنبش  گردن  عايت آنها هستيد رملزم بهجهانی کار مان ساز عضويت دربخاطر که شما  شده بين المللی 

.غير قابل پذيرش نداردوومی عليه اين سرکوب نفرت انگيزعم کارگری انتخابی جز ادامه کارزار اتحاديه هایالمللی  
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