
 
به “ آى سى اف تى يو “ نامه دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى آزاد 

 خرازى، وزير امورخارجه رژيم 
 

 
 آقاى وزير، 

  
  ٢٠٠٤ اوت ٢٤-٢٣دادگاه سقز 

 
 ١٤٨که نمايندگى   ،  )آى سى اف تى يو    ( اينجانب به نمايندگى از کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى آزاد          

 کشور و سرزمين را دارا است، اين          ١٥٢ اتحاديه کارگرى وابسته به آن در          ٢٣٤ميليون کارگر از طريق      
نامه را با هدف جلب يارى شما براى دريافت راواديد ورود به ايران براى سه ناظر آى سى اف تى يو که                        
مايل هستيم آن ها را براى حضور در محاکمه آقايان محمود صالحى، جالل حسينى، برهاين ديوانگرد و                    

.  در سقز برگزار گردد، به ايران اعزام کنيم          ٢٠٠٤ اوت   ٢٤-٢٣د عبدى پور که قرار است در روزهاى          محم
بقينا همان طور که مطلع هستيد، اين فعاالن مستقل کارگرى، طى يک تظاهرات برحق کارگرى که اول                  

 اين تظاهرات   .در سقز برگزار گرديد، همراه با بسيارى ديگر دستگير شدند           ) روز جهانى کارگر  (٢٠٠٤مه  
اکنون آن ها متهم به همکارى با سازمان سياسى           . توسط نيروهاى امنيتى با خشونت سرکوب شد         

هستند، اگرچه آى سى اف تى يو قوبا بر اين باور است که احضار آن ها به دادگاه در                    “ کومه له“ممنوعه  
 . رابطه با شرکت آن ها در تظاهرات سقز است

 
 اوت براى رئيس حمهور خاتمى فاکس کردم        ١٧ ژوئيه و    ٧يمه که در تاريخ     لطفا به رونوشت دو نامه ضم     

در نامه دوم، از    . در نامه اول، از ايشان خواستم دستور رفع اتهام از همکاران ما را صادر نمايد              . توجه کنيد 
 . ايشان خواستم براى سهولت در امر صدور راواديد براى ناظران ما مداخله نمايد

 
ديه هاى کارگرى، زمانى که به نظر مى رسد که رهبران و فعاالن کارگرى به دليل به                  جنبش جهانى اتحا  

عمل در آوردن حق تضمين شده بين المللى صنفى خود به محاکمه کشيده مى شوند، به طور منظم                      
آقاى وزير، اميدوارم شما نيز با من هم عقيده             . وکالئى براى نظارت بر محاکمه  آن ها اعزام مى کند            

 که اشتهار ايران با جلوگيرى از حضور ناطران بين المللى در محاکمه اى که زير سئوال است چيزى                  باشيد
 .  عايدش نخواهد شد

 
بنابراين، سپاسگزار خواهم که از نفوذ خود براى حصول اطمينان از اعطاى رواديد به سه ناظر آى سى                     

 . اف تى يو به عنوان يک امر فورى استفاده نمائيد
 

ل فراوان اطالع داريد که دستگيرى همکاران ما در سقز در آن زمان به کميته آزادى تجمع                           به احتما 
در چارچوب شکايت رسمى آى سى اف تى يو عليه دولت حمهورى                  ) آى ال او   (سازمان جهانى کار   

 . اسالمى ايران، گزارش شده است
 

کنم که شما از دادن اجازه      بسيار جاى تاسف است که ناچار خواهم بود به سازمان جهانى کار گزارش                
 .به ناظران ما براى حضور در دادگاه سقز که قرار است هفته آينده برگزار شود، خوددارى کرديد

 
 .  منتظر دخالت فورى و محبت آميز شما در اين امر مهم هستم

 
 اراتمتد شما

 
 گاى رايدر
 دبيرکل

 
  ٢٠٠٤  اوت ١٧ ژوئيه و ٧، نامه هاى آى سى اف تى يو خطاب به رئيس جمهور خاتمى: ضميمه

 . رونوشت به آقاى محمد شريف، گروه حقوقى انديشه نو، تهران، نايب رئيس مدافعان حقوق بشر
 

متن اصلى به زبان . کرده استترجمه ) در تبعيد(امور بين الملل کانون زندانيان سياسى ايراناين نامه را 
 www.kanoon-zendanian.org: انگليسى در سايت انگليسى کانون در دسترس است

 )در تبعيد( امور بين الملل کانون زندانيان سياسى ايران
  ١٣٨٣ مرداد ٢٨ برابربا ٢٠٠٤ اوت ١٨

  
  
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


