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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

نرايا گرانره هاى آارگرى باترسى و واندزورس از کاي شوراى اتحادتيحما  
 

شش ماه هشتاد و آبانسوم                                                                                                         ی المللنياتحاد ب  

  

 
 

٢٠٠٧ اکتبر ٢٢: تاريخ  
Mr. Mahmoud Ahmadinejad, 
President of the Islamic Republic of Iran 
The Presidency, 
Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, 
Tehran, Islamic Republic of Iran 
Fax: + 98 21 649 58 80 
Email: dr-ahmadinejad@president.ir 

ز احمدى نژاد،يس جمهور عزيرئ  
 

 تي و ضعخود را ازق يى عمنگران ه هاى آارگرى باترسى و واندزورس ي شوراى اتحادبه نمايندگی از سوی

 منصور ز تداوم حبسي،و ن تا کنون در زندان سنندج به سر می برد٢٠٠٧ آوريل ٩سالمتی محمود صالحی که از 

ه هاى آارگرى يشوراى اتحاد. ميداري را به شما اعالم م تا کنون در زندان است٢٠٠٧  ژوييه١٠  ازاسانلو که

ه هاى ياتحاد. كنديندگى مي سراسر جنوب غربى لندن را نماه هاى آارگرى دريباترسى و واندزورس شعبات اتحاد

و در هر آشورى آه ا ي در سراسر دن ن آارگرىي فعال  موارد سرآوب در رابطه با   ما شوراى وابسته به  آارگرى  

. هستندريدرگ بطور فعاالنه فتدي اتفاق باحتماال   

خباز و از فعالين شناخته شده کارگری در کارگران صنفى  سابق انجمن سيرئ از بنيان گذاران و ،اقای صالحیآ

.  محکوم شده است بطور ناعادالنه به يک سال زندان و سه سال حبس تعليفی، به دليل فعاليت های کارگری،ايران

وضع . ند و بالفاصله به زندان سنندج منتقل  گرديدند اطالع قبلی دستگيرشد بدون٢٠٠٧ آوريل ٩ صالحی در قایآ

  درصد يک کليه سالم  کار آيی٢٠  به اندازه  دارد که آن هم فقط  او تنها يک کليه ، است خيم بسيار و  ايشان جسمی

.گيرد قرار  الزمجازه نمی دهند که تحت مدوای پزشکیزندان به او ابا اين حال اما مقامات قضايی و  .دارد    

 توسط ٢٠٠٧وييه  ژ١٠  در،منصور اسانلو رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

او از ان .  ه لباس شخصی به تن داشتند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ربوده شدماموران امينيتی ک

 نيز ٢٠٠۶ نوامبر ١٩ راسانلو د.  اوين بدون داشتن حق وثيقه رندانی استبدنام زندان ٢٠٩زمان تا کنون در بخش 

او پس از گذراندن يک ماه در .  شد وبه زندان اوين منتقل گرديدمورد ضرب و  شتم قرار گرفت و سپس ربوده 

به  ٢٠٠۵ دسامبر سال ٢٢ آن نيز در  ازاسانلو پيش.  آزاد گرديد٢٠٠۶ دسامبر ١٩ زندان اوين در ٢٠٩بخش 
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ه در ماه م. زاد شدقرار وثيقه آ با ٢٠٠۶ اوت ٩ در تاريخ ،هشت ماه در زنداناز گذراندن زندان افکنده شد و بعد 

محکوم کرد، اما وکيل او تقاضای تجديد زندان  سال ۵را به   تهران منصور اسانلو   دادگاه انقالب١۴ شعبه ٢٠٠٧  

.ن پاسخ داده  نشده استآنظر در حکم را کرده است که تا کنون به   

 تا کنون در زندان به سر می ٢٠٠٧  اوت٩ از ،همچنين ابراهيم مددی نايب رييس سنديکای کارگران شرکت واحد

تعداد ".  تبليغ عليه نظام و توطئه و تجمع به قصد به مخاطره انداختن امنيت ملی: "  او از جمله اين استاتاتهامبرد 

افزون بر اين ها مقامات . زار قرار گرفته و از کار برکنار شده اند آديگری ازاعضای سنديکا نيز مورد اذيت و 

  در٢٠٠٧ و بيکار را که در مراسم روز اول ماه مه   اخراجی  و فعالين  اتحاديه کارگران ضا نفر از اع١٣قضايی 

.سنندج شرکت کرده بودند، به زندان و شالق محکوم کرده اند    

دست به  ٢٠٠٧  سپتامبر٢٩ دربعالوه هزاران کارگر کارخانه دولتی نيشکر هفت تپه در شوش در استان خوزستان  

تعداد زيادی از کارگران . ارگران توسط نيرو های امنيتی تحت سرکوب قرار گرفته انداين ک. زدنداعتصاب 

رگران اين کارخانه  که  کا.د باز داشت شدن عده ای از آنان  و اند  گرفتهو تهديد قراراعتصابی مورد ضرب وشتم 

.ق تشکل مبارزه می کنندو ح  پرداخت نشده   از جمله برای دريافت دستمزد هاینفر می رسد  ۵٠٠٠  به تعداد شان  

.شرايط غير قابل تحمل روبرو هستند همين بسياری از کارگران در ديگر صنايع در نقاط مختلف کشور نيز با     

ك يستماتيدولت شما آزادى و حق تشکل را به رسميت نمی شناسد و فعاليت های مستقل کارگران را بطور مدام و س

 که حق کارگران ايران برای تشکل يابی و ايجاد تشکل های مي خواهما میبنابراين ما از دولت  ش.  سرکوب می کند

ما از شما . مستقل و حق انان برای اعتصاب را  که از حقوق به رسميت شناخته شده جهانی است، به رسميت بشناسد

  های کارگری و ابراهيم مددی را که تنها به خاطر فعاليت محمود صالحی ، منصور اسانلو که که آقايان م يمی خواه

. آزاد کنيدىزندانی شده اند فورا و بدون هيچ قيد و شرط    

م که سرآوب و اتهامات و احکام زندان عليه ديگر فعالين کارگری از جمله عليه  ي ما همچنين خواهان آن هست

شرطی اعضای سنديکای کارگران شزکت واحد ،اعضای اتحاديه کارگران بيکار و کارگران هفت تپه بی هيچ قيد و 

ران که  توسط دولت صورت می گيرد  يک بارهيو بطور دائم لغو شوند، و به  انوع سرکو ب  حقوق کارگران در ا  

.و برای هميشه پايان داده شود    

 با احترام 

ديموس مك برايس  

دنتيپرز  

BWTUC 

رانيت از آارگران در اي در حماین المللياتحاد ب: ريترجمه و تكث  

info@workers-iran.org 

www.workers-iran.org 
http://www.etehadbinalmelali.com/INDEXI.htm 


