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  به جناب آقای گای رايدر رئيس آی تی يو سی
 

  
     هم مرداد ماه هشتاد و ششدشانز                                                                             اتحاديه سراسری    
 

  با درود و احترامات فراوان
   

گای رايدر،  اين نامه را ما در شرايطی برای شما می نويسيم که کنفدراسيون شما به اتفاق آی تی اف، جناب 

فراخوانی را در يک سطح بين المللی برای آزادی محمود صالحی و منصور اسالو در روز نهم آگوست صادر کرده 

 روز مانده به ۴  ت جمهوری اسالمی دقيقااست، ما بسيار ناراحتيم که به اطالع شما برسانيم که مقامات قضايی دول

نهم آگوست، در يک بی تفاوتی آشکار و آزار دهنده، تحت شرايطی که کارگران جهان اعالم کرده اند به تداوم 

بازداشت محمود و منصور اعتراض خواهند کرد، همزمان، برای يازده نفر از کارگران شرکت کننده در مراسم اول 

 ضربه تازيانه تعزيری صادر کرده و به آنان ١٠ روز زندان و حکم قرون وسطايی  ٩١کم  ماه مه در شهر سنندج ح

  )  متن احکام صادره ضميمه اين نامه است.(ابالغ ميکنند

صدور چنين احکامی آنهم در چنين شرايطی به نظر ما از سويی حکايت از عزم و اراده مقامات دولت جمهوری 

ترين حقوق کارگران به هر ترتيب و قيمتی دارد و از سوی ديگر بدنبال آنست تا با اسالمی برای پايمال کردن بديهی 

ايجاد جو رعب و وحشت فضا را برای اعتراض کارگران در روز نهم آگوست در ايران تنگ تر کرده و زمينه 

 همين دو روز باقی به همين دليل ما از شما تقاضا داريم  تا راسا در طی. دستگيريهای هر چه بيشتری را فراهم آورد

مانده به نهم آگوست اين مسئله را به اطالع اتحاديه های کارگری که برای اعتراض در اين روز اعالم آمادگی کرده 

اند برسانيد،  باشد که با انعکاس اين خبر و اعتراضی گسترده تر قادر شويم با اراده طبقه کارگر جهانی نقطه پايانی 

  .ر ايران بگذاريمبر بی حقوقی مطلق کارگران د

  

   با احترامات فراوان 
 :مراسم اول ماه مه سنندجکارگران بازداشت شده درايران وبيکاراتحاديه سراسری کارگران اخراجی و

 حبيب اهللا کله کانی -٣ خالد سواری کارگر کارخانه شاهو -٢ يداهللا مرادی کارگر اخراجی نساجی کردستان -١ 

 صديق امجدی کارگر اخراجی نساجی کردستان -۵ فارس گويليان کارگر مکانيک -۴هو کارگر بازنشسته کارخانه شا

 محی الدين رجبی کارگر اخراجی نساجی -٨ عباس اندرياری کارگر -٧ صديق صبحانی کارگر نساجی کردستان -۶

ر اخراجی  اقبال لطيفی کارگ-١١ طيب چتانی کارگر کارخانه پرريس -١٠ طيب مالئی کارگر جوشکار -٩کردستان   

 نساجی کردستان
١۶/۵/١٣٨۶  
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  : ضميمه

 
  متن کامل احکام صادر شده  

   
 – ١٠٣٧در اين پرونده حسب کيفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سنندج به شماره و تاريخ 

 - صديق امجدی - فارس گويليان – طيب مالئی –مرادي  يداهللا – اقبال لطيفي -خالد سواری  : آقايان٢/١٣٨۶/٢۶

متهم هستند به اخالل در  عباس اندرياری و  صديق صبحانی   - طيب چتانی - محی الدين رجبی -حبيب اهللا کلکانی 

نظم و آسايش عمومی از طريق شرکت در تجمع غير قانونی و ايجاد حرکات غير متعارف و جنجال و هياهو که اتهام 

حسب گزارش مرجع انتظامی و تحقيقات انجام گرفته ضابطين به امر مقامات قضايی دستگيری متهمين در موصوف 

 از قانون ۶١٨حال تجمع و مدافعات غير واقعی متهمين و ساير قرائن موجود در پرونده محرز است و مستند به ماده 

 ضربه شالق تعزيری محکوم ١٠ حبس و  روز٩١مجازات اسالمی هر يک از متهمين رديف اول تا يازدهم به تحمل 

  .ميگردند

 روز پس از ابالغ قابل تجديد ٢٠رای صادره در خصوص متهمين رديف اول تا دهم حضوری محسوب و ظرف 

نظر خواهی در دادگاه تجديد نظر استان و متهم رديف يازدهم غيابی ظرف ده روز از تاريخ ابالغ واقعی قابل 

 روز ديگر قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه تجديد نظر استان می ٢٠ز آن ظرف اعتراض در اين دادگاه و پس ا

 .باشد

  

  ج دادگاه عمومی جزايی سنند١٠۴دادسرای شعبه 
  

 
 

 


