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دژا اتحاديه های کارگری استراليا به محمود احمدی ن  

 
  شش وماه هشتادبهشت ياردم شش                                                                                  ...کميته همبستگی

 
 

٢٠٠٧ آوريل ١٨  

آقای محمود احمدی نژادجناب   

 رئيس جمهور جمهوری اسالمی ايران

  تهران، ايران

)٠٠٩٨٢١٦٤٩٥٨٨٠: (شماره فکس  

 
 موضوع: دستگيری  محمود صالحى در ٩ آوريل ٢٠٠٧ و ديگر فعالين اتحاديه اى

 

رئيس جمهور عزيز،آقاى   
 مارچ، وخيم شدن ٢١ بار ديگر بدنبال نامه ام در ،رای اتحاديه های کارگری استراليا ميليون عضو شو٢از طرف 

. وضعيت اتحايه های کارگری و حقوق پايه ای انسانی را در جمهوری اسالمی ايران محکوم می کنم  

شهر سقزدريانگذار انجمن صنفی کارگران خباز، عضو کميته بنشورای ما مطلع شده است که آقای محمود صالحی  

 ٩ مجددا در روز و عضو بنيانگذار و سخنگوی کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری،) استان کردستان(

  مرکزی دستگير شده و پس ازاحضار به دادگاه به زندانهنگام کار در دفتر انجمن کارگران خباز به ٢٠٠٧آوريل 

.ندج منتقل می شودسن  

محمود صالحی را با و محکوميت ناعادالنه   اتحاديه های کارگری استراليا دستگيری  آقای رئيس جمهور، شورای

به بيماری  دانند مبتالمي ما همچنين نگران وضعيت جسمانی آقای صالحی هستيم که همه .قدرت تمام محکوم می کند

 .را ن محروميت ايشان از کمکهای پزشکی در هنگام بازداشت هستيمبنابر تجربيات گذشته ما نيز نگ. کليه اند

حاليکه در . سنندج منتقل شده اند شده نظامیشديدا شهرافزوزن براينها، اين قابل درک نيست که چرا آقای صالحی به

 داده رخ آنجا در مورد ادعا »  جنايت «همان شهری سپری ميشود که ايران دوره محکوميت در جنايی تحت قوانين

.است  

همانطور که شواهد در جريان صدور حکم دادگاه تجديد نظر کردستان نشان می دهد، آقای صالحی به روشنی مورد 

دانيد آقای محمود صالحی که حتما مي همانطور.شما بوده است دستگاه قضايی کشور سيستماتيكسرکوبوهدف دايمی 

. شده استیزندانرگزاری اول ماه بارها دستگير وبه علت فعاليت های مشروع اتحاديه ای و بويژه ب  

  روز، ٧۵ بمدت ١٩٩۵سال، در ٣ بمدت ١٩٨۶سال در: موارد زندانی شدن اشاره داشت برای نمونه ميتوان به اين 

 



.شهر سقز اول ماه مه درىبرای سازمانده٢٠٠۴دستگيری و باز داشت سال ، وماه١٠ بمدت ٢٠٠٠سال   

حی و الغای کنم برای آزادی فوری محمود صالتاکيد ميجهان به شما آقای رئيس جمهوريه ای درطرف فعالين اتحاداز

  اتحاديه ای فعالين ديگر  وهمه اتهامات عليه ايشان و دخالت نموده  رای هميشه مستقيما ب  يک بار  ايشان محکوميت

ز به سرکوب دولتی حقوق اتحاديه ای در و نيرا بدون قيد وشرط و بطور دايم  پايان داده » هفت نفر سقز«به  مربوط

.ايران خاتمه دهيد  

به وظايف جهان پيروی نمی کند، و نيزی و برسميت شناخته شده کارگری درتا هنگامی که دولت شما از حقوق بنياد

اتحاديه های  جهانی  نمايد، جنبش   حقوق کارگری عمل نمی حمايت ازدر سازمان جهانی کار د به عنوان عضوخو

  .ری به اعتراض خود عليه اين سرکوب ها ادامه خواهد دادکارگ

.شورای اتحاديه های کارگری استراليا خواستار پاسخ فوری شما به اين مسئله می باشد  
 

 اردتمند شما، 
، پرزيدنتشارون بارو  

 

:رونوشت به  

محمد باقرابولفاتح بيگی دزفولی، سفير جمهوری اسالمی ايران در استراليا   

   استراليادر دانر، وزير امور خارجهالکسان

  استراليا امور خارجه در) اپوزيسيون( سايه وزيرلند، آالرابرت مک 

   بخش حقوق بشر و آارگرى آنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آارگرى

 

. استگرديده استراليا حاصل -ه همبستگی با کارگران ايران کميتاز طريقنامه اعتراضی اين   

 

بين المللی در حمايت از کارگران در ايران اتحاد : تكثير ازترجمه و   

http://www.etehadbinalmelali.com 

http://www.workers-iran.org 

info@workers-iran.org 

 


