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  صالحی به دستگيری محمود )سی ال سی(اعتراض کنگره کار کانادا 

شش ون ماه هشتاد يفروردسی                                                                                                         
 
 

  ٢٠٠٧آوريل ١۶
  آيت اهللا سيد علی خامنه ای

  رهبر جمهوری اسالمی ايران
  جماران
  ايران ،تهران

  
  :سيد علی خامنه ای عزيز

  
اين نامه را مينويسم  ،)CLC(سه ميلون کارکنان زن و مرد وابسته به کنگره کار کانادا به نمايندگی از طرف بيش از

  .تا نگرانی عميق خود را در رابطه با دستگيری محمود صالحی ابراز کنم

محمود صالحی يکی از اعضايی ايجاد کننده کميته نانوايان در شهر سقز و همچنين از اعضايی بوجود آورنده کميته 

  اجازه داده نشده که هانی که حتی به اودستگيری ناگ. آوريل به زندان منتقل شده است ٩هماهنگی است که در تاريخ 

آنست که دولت شما چند فعال کارگری تی که ما بدست آورده ايم مبنی براطالعا. وکيل اش را هم مطلع کندخانواده  و

  .آوريل دستگير کرده است ١٠و  ۶ديگر را هم در تاريخ 

 ٢٩تاريخ در  ICFTU  ايشان با نمايندگانن تماس گرفتمبنی بر دستگيری محمود صالحی  ليل اعتقاد داريم که د ما 

برگزاری مراسم اين تماس وی و چند نفر ديگر از فعالين کارگری در شهر سقز به دليل پس از. ميباشد ٢٠٠۴آوريل 

 و همچنين دادگاههايی طوالنی حکملين را مدت سه سال است برای صدوراين فعامسئولين . شدنداول ماه می دستگير

  .  ته اندمنتظر نگه داش

به اين فرجام  .سال زندان محکوم شد که توسط وکيل ايشان تقاضای فرجام شد۴ی صالحی به با اطالعات داده شده آقا

  . سه سال حبس تعليقی تبديل کرداه حکم قبلی را به يکسال زندان ومخالفت شده است و دادگ

 مسئولين به٢٠٠٧آوريل   ٩  تاريخدر. فت شده استمخال داده نشده که با فرجام  محمود صالحی اطالع  متاسفانه به 

اما او . محل کار وی رفته و با ايشان گفته اند که مسئولين قصد دارند با وی در مورد مراسم اول ماه می صحبت کنند

  .دستگير شده و به زندان سنندج در نزديکی شهر سقز منتقل شده است

اتحاديه . زندان داشته باشد که بدنبال خود  ،رم محسوب نميشودج سازماندهی مراسم اول ماه می تحت هيچ شرايطی 

  .سازمان جهانی کار آمده را استفاده کرده است ٩٨و  ٨٧خبازان حق قانونی خود که در مواد 

اين يک حق قانونی کارگران .فعاليت محمود صالحی برای آن است که کارگران سازمان مستقل خود را بوجود آورند

  . سياسی و حقوق بشر خود دفاع ميکنند ،حقوق اقتصادیهمه جا کارگران ازيقت درحقدر. ايران است

  

    



  

  جهت زير نظر داشتن وضعيت حقوق کارگران ) آی تی يو سی( ما به کار خود با کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ها 

  .در ايران ادامه خواهيم داد

 و ديگر رهبران  حیتا اين احکام صادر شده در مورد آقايی صالمن مصرانه از شما ميخواهم به فوريت اقدام  نماييد 

بکار بردن خشونت در مورد شما ميخواهم که ازدوباره از. حقوق کارگران برسميت شناخته شودو. کارگری لغو شود

  .کارگرانی که از حقوق خود دفاع ميکنند امتناع ورزيد

  

  با احترامات

  وی جورجيتیکنث 

  پرزيدنت 

  :ت بهرونوش

  مقامات و قائم مقام های اجرايی سی ال سی 

  کميته اجرايی سی ال سی

  رئيس آی تی يو سی ،گای رايدر

  وزير امور خارجه کانادا  ،جناب پيتر مک کی

  وزير کار کانادا ،جناب ژان پير بالکبورن

  رئيس جمهور ايران  ،محمود احمدی نژاد

  


