
 
 
Au Syndicat CGT – Jean-François COURBE 
 
Cher camarade, 
Comme je vous ai expliqué de vive voix, le 15 février 2007 les difficultés des ouvriers iraniens 
pour mener leurs activités légitimes dont l’organisation de la fête du 1er mai, et compte tenue du 
suivi des dossiers judiciaires des militants de Saghez pour avoir organisé les activités du 1er mai 
2004, les pressions continuent dans ce sens. Mahmoud SALEHI, un militant ouvrier et un des 
organisateurs du 1er mai 2004, a été arrêté le 9 avril 2007.  
Cette arrestation est à la suite de la condamnation de Mahmoud pour le 1er 2004 à Saghez à un 
an de prison ferme et 3 ans avec sursis sans que les étapes légales soient respectées. Ainsi il a 
été arrêté à son lieu du travail et transféré en prison de Sanandaj.  
Je vous demande par la présente de condamner ces peines et exprimer votre contestation auprès 
du gouvernement iranien et son ministère de la justice. 
 
Avec mes respects 
 
Behzad SOHRABI – 10 avril 2007 
 
 
 
 
 
 

ت.ژ.به سنديکای کارگری س   

ت.ژ .آقای فرانسوا کورپه مسئول خاورميانه بخش بين الملل س   

  با احترام
   در باره مسائل و مشکالت کارگران ايران٢٠٠٧ فوريه ١۵همانطور که حضورا در مورخه 

ا توجه  روز جهانی کارگر متذکر شدم و ب       اریزمواردی را از جمله مشکالت طبقه کارگر در رابطه با برگ          
ی برگ  قز در پ ارگری س الين ک ده فع د پرون ب رون ه تعقي م  اریزب ال ١مراس ی س ما و ٢٠٠۴ م  توسط ش

ل   آ ٩سفانه در مورخه     أت مت .ژ.سنديکای س  ران و             ٢٠٠٧وري ارگری اي الين ک ود صالحی يکی از فع  محم
يک سال     مبنی بر حکم ی دادگاه تجديد نظر أ سقز با توجه به ر٢٠٠۴کنندگان مراسم می  ارزيکی از برگ

ری و  ل ٣حبس تعزي انونی وی را در مح دون مراحل ق ی ب ی حت ال تعليق دان    س ه زن تگير و روان ار دس ک
يله از شما تقاضا    .  زندان سنندج ميباشد ٣ اتاق ٧در بند  و هم اکنون  ميکنندجعمومی مرکزی سنند بدينوس

تار     دارم ضمن محکوم کردن    ام صادره خواس د و  آاحک ه هر      زادی بی قي ود صالحی شده و ب   شرط محم
مربوطه اعالم    ت را نسبت به دولت ايران و دستگاه قضائی .ژ. و سنديکای سدطريق ممکن اعتراض خو

   .نمائيد
 

  با سپاس فراوان
٢٠٠٧وريل آ ١٠بهزاد سهرابی    

  سنندج
 


