
   
 

 

 

 

 
  ٢٠١۵ نوامبر ٩پاريس 

  
  خطاب به رئيس جمھور

  وزير امور خارجه خطاب به 
  

  آقای رئيس جمھور، آقای وزير،
 جلب محمود صالحیبه مناسبت سفر آقای حسن روحانی رئيس جمھوری اس-می ايران، مايليم توجه شما را به ويژه به وضعيت 

 ٩ کارگران در ايران، که تاکنون چندين بار دستگير و زندانی شده است، بار ديگر به اين سنديکاليست مبارز ديرپای حقوق. کنيم
او اين است که می خواسته به فعاليت ھای سنديکايی بپردازد، ھمان فعاليت ھای مندرج در " جرم"تنھا . سال حبس محکوم شده است

  . حقوق سنديکايی-ميثاق ھای بين المللی سازمان جھانی کار
  

او که به شدت از بيماری کليوی . معرفی کند) در کردستان ايران(لحی بايد تا آخر ماه نوامبر خود را به زندان شھر سقز محمود صا
 به دعوت ٢٠١٣نامبرده در ماه مارس . رنج می برد و زير دياليز است، ھرآينه زندانی شود آشکارا جانش در خطر می افتد

  .زير آقای والس شخصا تقاضای تمديد مدت ويزای اقامت او در فرانسه را کردسنديکاھای فرانسه به پاريس آمد و نخست و
  

. دائما اخبار بسيار نگران کننده ای از ايران دريافت می کنيم. با کمال تاسف وضعيت محمود صالحی يک مورد استثنايی نيست
حال و روز . ج شده و به زندان افکنده شده اندسنديکاليست ھای بسياری مورد اذيت و آزار قرار گرفته، دستگير شده، از کار اخرا

  .آن ھا در زندان بسيار اسفناک است
  

با .  کارگر ساختمان و مبارز حقوق مدنی و سنديکايی، در شرايط بسيار مشکوکی در زندان می ميردشاھرخ زمانیبرای نمونه 
زندانبانانش که خود پيش از مرگش در نامه ای توجه به شکنندگی و وخامت وضعيت س-متی اش و با توجه به خشونت و بی رحمی 

  .به خارج از زندان بدان اشاره کرده بود، بی چون و چرا دولت ايران مسئول مرگ او می باشد
  

 ھمراه با تعداد زيادی از کارگران جراحی, ھيم زاده، اخوان، باقریاابر: کارگران مبارز ديگری ھم در زندان بسر می برند
  .محکوم شده، از کار اخراج و زندانی شده اند" خرابکاری اقتصادی"ی به اتھام اينان ھمگ. اعتصابی

  
او بتازگی با سپردن يک وثيقه . به مدت يک ماه زندانی می شود" فعاليت عليه رژيم و ارتباط با عوامل بيگانه " به اتھام علی نجاتی

 از اعضای سنديکای آزاد کارگران جعفر عظيم زاده .دآزاد می شو)  ماه حقوقش ١۶۴ ميليون تومان، معادل ١٠٠(يورو  ٢۵٠٠٠
 . سال زندان محکوم شده است۶ايران ھم اخيرا به 

 
 شده "محاکمه"تعدادی از اين معلمان زندانی که دوران محکوميت شان را می گذراندند دوباره . معلمان دستگير و زندانی می شوند

در حال حاضر تعداد بسياری از مبارزان عضو سنديکای معلمان به حبس ھای . و مجددا به حبس ھای سنگين محکوم شده اند
 ف2حی، شانديز، بداقی، بھشتی لنگرودی، بھلولی، نيک نژاد، عبدی، بقايی و عليرضا ھاشمیاز جمله : سنگين محکوم شده اند

پرونده کاملی در در اين رابطه يک . ندانی متاسفانه به اين ليست محدود نميشوندی معلمان زاسام ).دبير سراسری سنديکای معلمان(
  .اختيار شما قرار می دھيم

  
محمود  در سوگ مرگ شاھرخ زمانی ھرآينه نخواھيم نظير مورد يک مساله اضطراری است محمود صالحیدر حال حاضر مورد 

  .نشينيم صالحی
  

  :ما متقاعد ھستيم که 
  ؛ محمود صالحی جلوگيری از مرگ حتمی برای-
معائدات پذيرفته شده توسط  تمام   برای تحقق اجرای معائدات اساسی سازمان جھانی کار توسط دولت جمھوری اس-می ايران،-

  کشورھای عضو سازمان از جمله ايران،
  

  .شما در جايگاھی قرار داريد که  می توانيد نزد آقای حسن روحانی دخالت کنيد
  
  . احترامات فائقه ما را بپذيريدای رئيس جمھور، آقای وزير،آق
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Pour la CFDT : Laurent, Berger, Secrétaire Général 

  
 

ث. ژ.  ث- او. اف. ث  بين المللی دبير کريستف لوفور    
Pour la CFE-CGC : Christophe Lefevre, Secrétaire Confédéral Exécutif CFE-CGC en charge de l’International 

 
 
 
 

    ث. ت. اف. ث  فليپ لوئی  رئيس

Pour la CFTC, Philippe Louis, Président 

 
 
 

ت. ژ. ثدبير سراسری   مارتينزفليپ   
Pour la CGT : Philippe Martinez, Secrétaire Général 
 
 
 
 
 

او. اس. افدبير سراسری   برنادت گروآزون  
Pour la FSU : Bernadette Groison, Secrétaire Générale  
 
 
 
 

 

 
 

سود سوليدر  سخنگويانگودار GGن سيسيل اريک به نل و   

Pour l'Union syndicale Solidaires : Eric Beynel et Cécile Gondard Lalanne, co-délégué-es généraux  
 

اونسادبير سراسری  لوک بريی   
 
Pour l'UNSA : Luc Berille, Secrétaire général 
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