
 

 سید علی خامنھ ایهللا  آیت
  رھبر جمھوری اسالمی ایران

  دفتر رھبری
  تھران، ایران

  
   ٢٠١٧نوامبر ١۴پاریس 

  یک سندیکالیست در خطر مرگ
  

  عالیجناب
  

محمود  فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ،  توجھ شما را نسبت بھ وضعیت ییسازمان ھای سندیکا
  . جلب می کندکھ در زندان در خطر مرگ قرار دارد،ی یسندیکایک رھبر ، صالحی

  
 سپتامبر ھنگامی کھ از بیمارستان بھ ٢٨ در روز شنبھ  او. محکوم شده بودتعلیقی سال زندان ٩ محمود صالحی بھ ٢٠١۵سپتامبر در 

 برده می ھر سقز در استان کردستان شخانھ اش باز می گشت توسط چھار مأمور امنیتی در لباس شخصی دستگیر و مستقیما بھ دادگاه
 در دادگاه  .جعھ کندا دو بار در ھفتھ برای انجام دیالیز کلیھ بھ بیمارستان مر مجبور است کھخاطر نشان می شویم کھ صالحی. شود

  از دادگاهبالفاصلھ را او. دادستان بھ او می گوید کھ محکومیت اولیھ اش بھ یک سال زندان تبدیل شده است کھ بھ فوریت باید اجرا شود
  .بھ زندان مرکزی شھر سقز منتقل می کنند

  
 ھای بت مراقن و فقدا٢٠١۵ کھ ھمگی ناشی از شرایط زندان سال  وخیمی رنج می بردیبمحمود صالحی از بیماری کلیوی و نارسایی قل

ل قھ بیمارستان امام خمینی شھر سقز منتب صالحی را ،بی در زندانل نوامبر در پی یک حملھ ق٣ در .ند بود در زندانیی و درمانکپزش
بھ زندان بازگردانیده  گفتھ اند کھ صالحی باید تحت درمان دائمی قرار گیرد و از این رو نبایدپزشگان معالج وابستھ بھ زندان . می کنند

   . شود
  

لذا  .وخیم استبسیاراش سالمتی وضعیت  از معالجات و مراقبت ھای درمانی الزم برخوردار نیست و  در زنداندر حال حاضر صالحی
    .مبرم و اجتناب ناپذیر است فوری و بدون فوت وقت او بھ بیمارستانی در خارج از زندان امری  انتقال 

  
جمھوری اسالمی ایران، بھ . آزادی ھای اساسی سندیکایی استحبس صالحی، نظیر حبس دیگر کارگران زندانی تخطی از حقوق بشر و 

 بھ ویژهسازمان جھانی کار، نشان داده کھ تعھدات خود در چارچوب توافق نامھ ھای بین المللی سازمان جھانی کار،  عضو  یکعنوان
  .حق کارگران ایران در ایجاد تشکالت مستقل را مراعات نمی کند

  
 آزادی فوری و بی قید و شرط ما، سندیکاھای فرانسھ، لغو محکومیت ھای غیرعادالنھ کھ مغایر با آزادی ھا و حقوق اساسی بوده و نیز

 بھ خصوص رضا شھابی و ھمھ فعاالن دربند کھ بھ خاطر فعالیت ھای سندیکائی و دفاع از حقوق بھ حق مزدبگیران زندانی شده اند،
 . را خواستاریماسماعیل عبدی،

  
 ھم چنین آزادیرا تضمین کرده و ما از دولت ایران می خواھیم کھ معالجات و مراقبت ھای درمانی مناسب و شایستھ محمود صالحی 

 .شرط او رابی قید و فوری و 
 
  

CFDT : preau@cfdt.fr 

CGT : fabienne.cru@orange.fr 

FSU : michelle.olivier@snuipp.fr 

Solidaires : contact@solidaires.org 

UNSA : emilie.trigo@unsa.org 
 

  
  :رونوشت بھ

  جمھوری، رئیس آقای حسن روحان
  آقای صادق الیجانی، رئیس قوه قضائیھ

  دفتر دائمی جمھوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد
  
  

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------  
  :ترجمھ و پخش از 

  فرانسھ – با کارگران ایران ھمبستگی سوسیالیستی
   پاریس– ایران اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در


