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!یهمسنگران وهمکاران پدرم محمود صالح  

!کردند دستگير را بار ديگر پدرم ی اسالمی ماموران جمهورزوامر  
وششن ماه هشتاد يفروردبيستم                                                                                       سامرند صالحی  

 
 

! در سراسر جهان مدافع بشری ونهادهای کارگری مردم آزاديخواه جهان، اتحاديه هاکارگران،  
 سقز به محل یانتظام ی از فرماندهان حفاظت اطالعات  نيروی يک١٢:٣٠ در ساعت ٢٠/١/١٣٨۶ دو شنبه مروزا

مورد مراسم شما دعوت کردند تا دردادستان از وبه پدرم گفته است که فرماندار ومراجعه) پدرم (یمحمود صالحکار

 اين دروغ بزرگ را باور کرده وهمراه ی صداقت درونی روز نيز اپدرم.  ارديبهشت امسال با شما صحبت کنند١١

.  به دادگاه مراجعه نمود استیو  

 بلکه موضوع  ؟! ارديبهشت در ميان نيست ١١ اصال موضوع   شود کهیپدرم متوجه م به دادگاه   محض ورود به

اين حکم . گرفته شده بودنظر ايشان دریکه برااست  ی سال حکم۴ و ١٣٨٣ماه مه اول  مراسم  یگذارمربوط به بر

با اين  که مسئوالن قضائی است ده تبديل شی تعليق سال زندان ٣ و یسال زندان تعزير١دادگاه تجديد نظر به  دراخير

و ،نحو اجرابه اين   مادرمو  پدروجود اعتراض  با  مسئوالن قضائی . هستند  آن یتالش اجرا درشيوه غيره قانونی  

 چندين یبا تدابير شديد امنيت  بالفاصله   ايشاناعتراض  وحکم و بدون اعتنا به صحبت ها یاز امضاپدرم  یدارخود

اسکورت و با را حامل پدرم  خودروی پليس   ماشين ندينچبا همراه و در ماشين گذاشته ه  نمودرا احاطه یومامور 

 است که به اين طريق ی اولين کسحالی است که پدرمدر اين. انتقال دادندیبه مکان نامعلومشهراز سرسام آوریسرعت

 شد ی ابالغ میوبه  عليه پدرم قبالر بايست حکم صادره بیم . شودی ابالغ و بالفاصله به زندان منتقل میحکم به و

. ماده می کردندخود را برای اين امر آتا ايشان   

اين ميان  که دریبلکه چيززندانی کردن پدرم نيست  تنها اجرای حکم به اين شکل ی اسالمی ازجمهور هدف دوستان

. استسقز درامسال گرجهانی کاراری مستقل روزگزازبرمسئوالن آشکار است ترس   

 حکم بازداشت ی دنيا رسم نيست که دادستانیهيچ جااست در ی قانون شکن پدرم آشکارا  اجرای حکم نحوه عزيزان 

مان شخص هم ه تجديد نظریحکم محکوميت نيز به اطالع و تائيد خود او برسد و قاضصدور  را صادر نمايد ویکس

مرز،   بدونی، وکالمدافع حقوق بشر ینهادهاآزاديخواه جهان،  رگران، مردم  شما کاۀهم باشد با اين اوصاف من از

حکم اعتراض و پدرم را که  اجرای  وپدرم محکوميت حکم که به  خواهم  ی م  خواهی آزادی و انسانها دانانحقوق 

زندگی شايسته يک ما هم ميخواهيم از. دهيد هايش ندارد مورد حمايت قرارهم طبقه ایديگر خود وجزدفاع از جرمی

!مدار باشيخورانسان امروز بر  

فرزند محمود صالحی ی صالحسامرند  
٢٠/١/١٣٨۵  
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