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  نامه گای رايدر به احمدی نژاد

  دد اسالوير شدگان اول ماه مه و دستگيری مج در مورد احکام دستگ
  

 ماه هشتاد و پنجآذرپانزدهم                                                                                                               
  

 
کارگریکنفدراسيون بين المللی اتحاديه های   

 آقای محمود احمدی نژاد

 رياست جمهوری اسالمی ايران

 رياست جمهوری

 خيابان فلسطين، تقاطع آذربايجان، تهران، جمهوری اسالمی ايران

٩٨٢١۶۶۴٩۵٨٨٠: فاکس  

١٣٨۵آذرماه ١٣  

 

 محمود صالحی به چهار سال زندان محکوم شد
 

 آقای رئيس جمهور

 

 وابسته با   سازمان٣٠٧ نمايندگی ازه ، ب)آی تی يو سی(من از طرف کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری 

 کشور حکم زندان صادر شده را برای محمود صالحی؛ رئيس سابق اتحاديه ١۵۴ ميليون کارگر عضو در ١۶٨

تالششان در برگزاری روز اول بخاطرکارگران نانوايی شهر سقز، جالل حسينی، محسن حکيمی و برهان ديوانگر 

. بشدت محکوم می کنم٢٠٠۴ماه می سال   

   نوامبر١١به کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری  اطالع داده شد که در تاريخ 

 قانون مجازات اسالمی توسط دادگاه ۶١٠محمود صالحی به اتهام تجمع در توطئه عليه امنيت ملی طبق ماده  2006

. سال زندان محکوم شد۴ب سقز به انقال   

 ٢٠٠۶ نوامبر ٢٧و  ١١  تاريخ های ر زندان د سال دو اتهام مشابهی به  به  کدام جالل حسينی و محسن حکيمی هر

 ١٧در . دتبرئه شد شده بو  دادگاه انقالب سقز ارجاع  پرونده اش با همان اتهام  به محمد عبدی پور که. محکوم شدند

سوال زندان محکوم  ٢به   مشارکت داشت ٢٠٠۴ه می  سازماندهی جشن اول ما در گر که برهان ديوان٢٠٠۶ اکتبر

.شد  

  



کنفدراسيون بين المللی  و بحق اتحاديه های کارگری است وبرگزاری جشن اول ماه می يک فعاليت مشروعتالش در  

.اتحاديه های کارگری همه اين احکام زندان را به شديدترين لحن محکوم می کند  

آن بنام کنفدراسيون بين   به  قبلی  وابسته سازمانهایاز  ديگر  و يکی  کارگری تحاديه های بين المللی ا راسيونکنفد

اتحاديه های آزاد کارگری بارها برايتان نامه نوشته اند و  الزامات شما را در احترام به اصل آزادی تشکل ها  المللی

.دبه دليل عضويت در سازمان جهانی کار يادآور شده ان  

 

 جناب رئيس جمهور
 

با نظر به اين اجبار و الزام کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری به شما تاکيد می کند که تضمين کنيد که اين 

.احکام لغو می شوند و همچنين ايران از اصل ازادی تشکلها در آينده  تبعيت خواهد کرد  
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