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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  پاسخ عفو بين الملل به نامه آميته دفاع از محمود صالحى

  
 هفتماه هشتاد وفروردين م هدزسي                                                   ىلاتحاد بين المل: ترجمه 
 

  
٢٠٠٨ مارس ٢٨  

 آقاى بهزاد سهرابى، سخنگوى آميته دفاع از محمود صالحى
 آقاى سهرابى عزيز،

 
آارگران خباز سقز، آه   سنديكاىپيشينارتباط با محمود صالحى رهبر ا بابت تماس با عفو بين الملل درشمازبا تشكر

را بعنوان يك زندانى   محمود صالحىعفو بين الملل . برميگردد ٢٠٠٧آوريل   ٩ د زندانى شدن ايشان بهآخرين مور

.سياسى بشمار مياورد  

آنم و بنمايندگى طر ارسال نامه و مالحظاتتان تشكرشما بخا آه از استمن خواستهآل سازمان ما، ازآيرين خان، دبير

. سال نمايمجانب ايشان اين پاسخ را برايتان اراز  

ايشان از  آمپينهاى متعددى را براى دفاع ازواقع، عفو بين الملل در. راى ما بخوبى شناخته شده استمحمود صالحى ب

از حقوق آارگرى دستگير شد،  ، يعنى زمانيكه بخاطر فعاليتهايش جهت متشكل آردن آارگران و دفاع ٢٠٠٠نوامبر 

. توجه دادنيز در اين رابطه ، عفو بين الملل به دستگيريهاى ديگرى ٢٠٠٥در آگوست و اآتبر . سازمان داده است

 ماه رياست جمهورى ٦ نخستين طىمورد نقض حقوق بشر در٢٠٠٦فوريه بين الملل در عفوگزارشمورد صالحى در

  و  آارگرى اتحاديه هاى سيون جهانى آنفدرا با  ، همراه ٢٠٠٧آگوست  در. است  برجسته شده  نژاد د احمدى محمو

 منصوراديه هاى آارگرى جهانى براى وى واقدام اتحيك روزعفو بين الملل درنقل،  جهانى آارگران حمل وفدراسيون

آى تى اف نيز همراه با آى تى يو سى و٢٠٠٨  رآت آرد، و در مارسشگرديد،  نيز تكرار٢٠٠٨مارس انلو، آه دراس

. مورد سالمتى وى صادر نمودابراز نگرانى شديد درحى و نيزبيانيه مشترآى را براى آزادى بقيد و شرط محمود صال  

اطالعات بيشتر راجع به وضعيت محمود صالحى و نگرانيهاى عفو بين الملل در باره ايشان را ميتوان در سايت عفو 

  اين طريق از صالحى دخانواده محمو نين پيام همبستگى بطور مستقيم براىچهم.  پيدا آردبين الملل، شعبه انگلستان،

 http://amnesty.org.uk/actions_details.asp?ActionID=386 . ارسال گرديده است 

.پيدا آنيدشما ميتوانيد به تمامى انتشارات عفو بين الملل در مورد محمود صالحى از طريق لينك زير دسترسى   

http://www.amnesty.org/en/ai_search?keywords=mahmoud+salehi&op=Search&form_id=s

earch_these_form&form_token=442cd6aa1c494032e672ae11f528bc82  

بدون قيد و شرط محمود ميايد صورت دهد آه آزادى فورى ودستش برآنچه ازتعهد است آه هرعفو بين الملل آماآان م

. چه سريعتر به نتيجه اى رضايت بخش برسدو اين موضوع عميقا آزار دهنده هرصالحى حاصل گردد   

مالكوم اسمارت  با احترام،  



 

 2

 رئيس برنامه هاى خاورميانه و شمال آفريقاى سازمان عفو بين الملل 

:اين نامه در پاسخ به نامه زير نوشته شده است  
 

  )امنستی(الملل  نامه کميته دفاع از محمود صالحی به سازمان عفو بين

  درخواست اقدام فورى براى نجات جان محمود صالحى: موضوع

   عزيز؛ايرين خان خانم

ر که اطالع داريد محمود صالحی يکی از فعالين کارگری ايران و نماينده  کارگران خباز در شهر سقز که در همانطو

 در ديگر شد، سه روز  قطعی  وی  زندان  حکم  ٢٠٠٧سال  در و نهايتا  دستگير ٢٠٠۴مه سال  ١ جريان برگزاری

.  اش به پايان ميرسد  محکوميت يک ساله دوران ٤/١/١٣٦٧  تاريخ  

.  دادگستري سنندج احضار آردند۴  محمود صالحي را از زندان به بازپرسي شعبه٢٧/١٢/١٣٨۶دوشنبه روز  اما

پيام به "بعد از ساعتها انتظار، محمود را به جرم ارتباط با خارج از زندان و انتشار پيام هاي حمايت آميز مانند، 

از مبارزات دانشجويان آزاديخواه و برابري اعالم پشتيباني و حمايت "و "  تير٢٧ برگزار آنندگان اعتصاب غذاي

  .ان قرار بازداشت موقت صادر آردند، براي ايش "طلب

از روز دوشنبه , محمود به محض صدور اين قرار بازداشت غير قانوني  و در اعتراض به پايمال شدن حقوق خود

ز شده را مصرف نکرده وی همچنين داروهای تجوي.  دست به اعتصاب غذای خشک زده است٢٧/١٢/١٣٨۶مورخ 

  .و اعالم کرده است که تا آزاديش از زندان اعتصاب غذاي خشك را ادامه خواهد داد

 است که در صورت يکنواخت شدن ماکزيمم و مينيمم فشار ١٢  و مينيمم١۶ طبق آخری خبر، فشار خون وی ماکزيمم

  . او در خطر جدی قرار دارداش به کلی از کار خواهد افتاد و زندگی خون، تنها کليه باقی مانده

از طرف سازمان مربوطه، پزشکان  ايران فعال هستيم، خواستاريم کهمحمود صالحی، آه درما اعضای کميته دفاع از

فورى محمود صالحی و همچنين  های کارگری و نهادهای دفاع از حقوق بشر، در راستای آزادی  بدون مرز و اتحاديه

 ضمنتاکرده بط در ايران را وادار به اين امر، مقامات ذی راسب جهت درمان اساسیفراهم کردن امکانات پزشکی من

به مثابه اعضای بی شک ماان اقدامات الزم را انجام دهند وجهت مداوای سريع ايش فراهم آوردن شرايط آزادی وی در

.باشندا بايد جواب گوپيش آمدی رهرمحمود صالحی مقامات دولت ايران را مسئول جان محمود دانسته وکميته دفاع از  

 با احترام

  کميته دفاع از محمود صالحی

  ٢٠٠٨ مارس ٢٠   برابر با١٣٨٧ فروردين ١

  :رونوشت
  های کارگری المللی اتحاديه کنفدراسيون بين

  پزشکان بدون مرز
  فدراسيون  جهانی کارگران حمل و نقل

  سازمانها و نهادهای آارگرى و حقوق بشر
  

  ران در ايرانگمايت از آارى در حلاتحاد بين المل: ترجمه


