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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 
            ايشانپاسخ و "لسونيهانس اولف ن" یبه آقا نامه سرگشاده

         
   م آذرماه هشتاد و ششدو بيست                                                                                           یعبانفرهاد ش

 
 

             نکنفدراسيو سخنگوی

    یبين المللی اتحاديه های کارگران مواد غذائی در باره محمود صالح
 
 

  .با سالم
تهديد به مرگ محمود صالحی از   دسامبر با شما داشتم، شفاها شما را در جريان١١در تماس تلفنی که روز سه شنبه 

قرار دادم، و تقاضا کردم که نسبت به اين رويداد واکنش  رهبران زندانی جنبش کارگری ايران توسط مامورين زندان

زودتر  شما خواستيد که هرچه. را مطلع کردم که نامه ائی سرگشاده برايتان تهيه کرده ام در عين حال شما. نشان دهيد

بدينوسيله اين نامه را برايتان . وضعيت محمود صالحی موضع گيری کنيد  ن فرستاده تا در بارهاين نامه را برايتا

  . کنمارسال می

  !آقای نيلسون
   

ترديدی ندارم که شما به دليل  .جنبش کارگری ايران در دوره ائی حساس و سرنوشت ساز از تاريخ خود بسر می برد

متن اين اوضاع و تالش برای پيشروی جنبش کارگری  بر. ت هستيدموقعيت خاصی که داريد در جريان اين موقعي

 کارگری از جمله محمود صالحی سخنگوی سنديکای کارگران خباز شهرستان ايران، شماری از پيشروان جنبش

مراسم اول ماه مه و  واقع در استان کردستان بعلت فعاليت برای ايجاد تشکلهای مستقل کارگری، برگزاری" سقز"

   . مطالبات کارگران در زندان بسر می برنددفاع از

درد شديد کليه رنج می برد و در  محمود صالحی در حالی در نهم آپريل امسال دستگير و زندانی شد که از بيماری و

نيافته؛ بلکه به علت محروم بودن از مراقبت و معالجه بر شدت   ماه گذشته زندانی بودن، اين بيماری نه تنها بهبود٩

  .بيماريهای ديگری از جمله ناراحتی قلبی و پروستات شده است وده شده و دچارآن افز

  !آقای هانس نيلسون 
  

جمله کارگران اروپائی در ميان  در اين روزهائی که بسياری از شهروندان دنيا اعم از مذهبی و غير مذهبی و از

  اين  می روند تا در  نو ميالدی لکريسمس و سا زيبائی و رقص نور چراغهای رنگارنگ به استقبال تعطيالت

صالحی؛ اين کارگر مبارز و  فرصت و بدور از مشکالت کار و محيط کار لحظاتی را در کنار هم بسر برند، محمود

رزمنده بيمار اما سربلند و استوار قدم، در هزاران کيلومتر  تالشگر ايجاد تشکلهای مستقل برای کارگران ايران، اين
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 شادی و زيبائی و در آنسوی چراغهای نئون در تاريکی سلول زندان محروم از ديدن زن و  هایدورتر از اين جلوه

  . فرزندان است

  
  !آقای هانس اولف نيلسون

  
غذائی تغييری در اين واقعيت  عدم عضويت سنديکای خبازان شهر سقز در کنفدراسيون اتحاديه های کارگران مواد

و شما وظيفه . مورد حمايت و پشتيبانی شما قرار گيرد ر مواد غذائی بايدنمی دهد که محمود صالحی بعنوان کارگ

 در آستانه اوقاتی که اکثريت مردم دنيا به انتظارش نشسته اند با حمايت از محمود داريد در اين روزهای مهم سال و

المی برای زندانی جمهوری اس صالحی به فضای حاکم بر خانه و خانواده اش گرما ببخشيد، و با محکوم کردن رژيم

محمود صالحی را مطمئن سازيد که شما نيز در اين  کردن محمود صالحی؛ ما کارگران حامی جنبش کارگری ايران و

   .مبارزه در کنار ما قرار داريد

کارگران مواد غذائی زندانی بودن  بنابراين از شما تقاضا دارم با تکيه بر حمايت و با نام کنفدراسيون بين المللی

   .خواهان آزادی فوری وی از زندان شويد ود صالحی اين رهبر جنبش کارگری را محکوم کنيد ومحم

  

  فرهاد شعبانی

  .عضو اتحاديه کارگران مواد غذائی سوئد
  

  روزنامه هدف و وسيله: رونوشت
  .تيدنينگن  ال او-روزنامه اتحاديه سراسری کارگران سوئد 

  . ارسال شده است آن برای آقای نيلسون و روزنامه های نامبردهترجمه اين نامه با تغييراتی در
farhad_1965@hotmail.com  

  

 
 پاسخ هانس اولف نيلسون،سخنگوی

  .های کارگران مواد غذائی منتشر شدکنفدراسيون بين المللی  اتحاديه 
  فرهاد شعبانی

طی نامه ائی خطاب به رئيس در پاسخ به نامه سرگشاده ائی که برايشان ارسال شده بود، آقای هانس اولف نيلسون 

د صالحی در رابطه با بيماری و تهديد به مرگش توسط يکی جمهور ايران ضمن ابراز نگرانی از بابت وضعيت محمو

  .  از رئيس جمهور ايران خواسته است بدون قيد و شرط محمود صالحی را از زندان آزاد کنند؛از مامورين زندان

اتحاديه های کارگران مواد غذائی بين المللی آقای هانس اولف نيلسون اين نامه را در جايگاه سخنگوی کنفدراسيون 

 ائی که دفتر آن در ژنو واقع است،کنفدراسيون بين المللی  اتحاديه های کارگران مواد غذ. امضاء و ارسال کرده است

ماه مارس آقای هانس اولف نيلسون در .  کشور دنياست١٣۴ ميليون عضو در ٣ کارگری،  اتحاديه٣۶١در برگيرنده 
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  .ب شده است انتخا بين المللی  بعنوان سخنگوی اين کنفدراسيون٢٠٠٧

  

  .منتشر می شودياداشت نسخه متن انگليسی نامه آقای هانس اولف نيلسون ضميمه اين 

 ٢٠٠٧ دسامبر ١٣

Mr. President: 
 

We wish to register our strong protest at the arrest of some 50 people on May 1 in Saqez, 

seven of whom are still in detention. The only offence of those arrested and detained is their 

attempt to celebrate, in common with workers around the world, the first of May, the 

International Labour Day. We also understand that Mr. Mahmoud Salehi was badly beaten 

following his arrest, and that government security forces beat his wife and son at their 

home. 

As we understand it Mr. Mahmoud Salehi is still in police detention and very sick. The 

information we have got, also tells us that during the last weeks he has been threaten to 

death three times by some of the prison guards. 

He also suffers from kidney problems that require medical attention. These problems can 

best be taken care of if he gets medical treatment at a hospital. 

We call upon you to secure the immediate and unconditional release of these seven worker 

rights advocates who are guilty only of attempting to exercise internationally recognized 

fundamental human rights. Public opinion abroad will hold your government responsible 

for the physical and psychological well-being of these Iranian Citizens. 

Sincerely, 

Hans-Olof Nilsson 

President of IUF and Swedish Food Workers' Union 

 


