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  آقای رئيس جمهور

  

   در موضوع  پرونده  سقز و اذیت مداوم آزار

  

 155از  که نماینده بيش ICFTUمن به نمایندگی از سوی کنفدراسيون بين المللی اتحادیه های کارگری آزاد 

  این اعتراض نامه را رزمينی است که بدان وابسته هستند،کشور و س 241 در سرتاسر  ميليون کارگر،

قایان محمود صالحی و جالل  برای آ اکتبر 18 و 16 که قرار است در تاریخ  شهر سقز انقالبعليه دادگاه

 در در سازماندهی جشن روز کارگر در اول ماه مه ،ولی در واقع متهم شده که به اتهامات جعلیحسينی 

   . ، می نویسمد شرکت داشته ان2004

  

 سال 3 سال و جالل حسينی به 5، محمود صالحی  از سوی دادگاه انقالب سقز به 2005در ماه مارس 

 ان محکوم شده بودند که دو نفرشان؛ سه نفر دیگر از بازداشت شدگان به دوسال زندندزندان محکوم گردی

آن پرونده سپس به  بخش هفت  . درای دادگاه اعتراض کردنبه محکوم شدگان و وکالیشان .  آزاد شدند

بعد .  به داداگاه انقالب سقز ارجاع داده شد2006دادگاه فرجام استان کردستان فرستاده  شد که در مارس 

 کارگران را باردیگر به خاطر انجام جرم عليه امنيت ،ب سقزه انقالاگ، داد2006از بازنگری پرونده در آوریل 

 و 16محمود صالحی و جالل حسينی دوباره باید در برابر دادگاه در تاریخ   . داخلی کشور به محاکمه کشاند

  . اکتبر حضور بيابند18

  



به عنوان یک جرمی نباید آقای رئيس جمهور، سازماندهی مراسم جشن روز کارگر تحت هيچ شرایطی 

 حقوق  بهاز آن جا که آنان فقط.   شود  که چندین سال مجازات حبس را برایش در نظر بگيرندشناخته

محفوظ است عمل می کردند، از  98 و 87و کنوانسيون ) ILO( که در سازمان بين المللی کار مشروع خود

محمود   و اذیتشما درخواست می کنم که از مقام عالی خود استفاده کنيد و تضمين کنيد  تا بالفاصله آزار

  .صالحی و جالل حسينی  متوقف شود
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