
 
 به  آزاد  کارگرى  هاى  اتحاديه  جهانى  کنفدراسيون  دبيرکل  رايدر  گاى  نامه

 اسالمى جمهور رئيس خاتمى،
 

  ٢٠٠٤ اوت ١٧ :تاريخ
 

 گرامى جمهور رئيس آقاى
                            
 ٢٠٠٤ اوت ٢٤ - ٢٣ سقز دادگاه المللى بين ناظران هئيت

 
يک (  براى تان ارسال کردم بياد مى آوريدـ       ٢٠٠٤ ژوئيه   ٧خ  شما به طور يقين نامه اى را که من در تاري             

در آن نامه، من از طرف کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى             ). نسخه آن براى يادآورى ضميمه مى گردد       
از شما خواستم اقدامات الزم را به منظور رفع اتهام عليه چهار فعال                ) آى سى اف ف يو       (کارگرى آزاد 

 .  اوت در دادگاه شهر سقز محاکمه شوند، انجام دهيد٢٤ست در تاريخ مستقل کارگرى که قرار ا
 

آى سى اف تى يو  همواره نگران اين است که  اتهامات عليه آقايان محمود صالحى، جالل حسينى،                        
، در واقع با    “کومه له“برهاين ديوانگر و محمد عبدى پور، مبنى بر همکارى با سارمان سياسى ممنوعه                

 سقز که نيروهاى امنيتى آنرا با خشونت سرکوب            ٢٠٠٤ظاهرات کارگرى اول ماه مه        شرکت آنها در ت    
به نظر مى رسد، دادگاه آنان همان طور که برنامه ريزى شده بود قرار است برگزار                    . گرذند، ارتباط دارد  

از انجا که دولت شما به نامه قبلى من پاسخ نداد، اکنون، آقاى رئيس جمهور، من از شما                             . گردد
براى )ورود به ايران  ( خواهم که با استفاده از نفوذ خود، آى سى اف تى يو  را براى دريافت ويزاى                      مى

 . هئيت ناظران بين المللى که براى نظارت بر روند دادگاه سقز تعيين شده اند، يارى دهيد
 

 اتحادبه( سه ناظر آى سى اف تى يو ، آقاى ماتياس الندگرن، وکيل آى سى اف تى يو در سوئد                             
، خانم اوئير بيورويل، وکيل، عضو وکالى بدون مرز در سوئد و آقاى راجى                        )ال او (سراسرى کارگران 

 . هستند) غزه(سورانى رئيس مرکز حقوق بشر فلسطين
 

قصد داشتند از سفارت ايران در         ) آقاى ماتياس الندگرن و خانم اوئير بيورويل          (زمانى که ناظران ما        
ام نمايند، به آنها گفته شد که براى صدور ويزا مى بايد از ايران اقدام                   استکهلم براى گرفتن رواديد اقد     

 . شود
 

بنابر اين، آقاى رئيس جمهورى، سپاسگزار خواهم بود چنانچه لطف کرده و ضمن تماس با مقامات ذيربط           
 . دولتى، دستور دهيد ويزا را صادر نمايند

 
سالمى حياتى است که به جامعه جهانى          من اطمينان دارم که شما مى پذيريد که براى حمهورى ا              

نشان دهد که پروسه حقوقى منصفانه را براى شهروندان خود تضمين مى کند، به ويژه در شرايطى که                  
آنها متهم به فعاليت و تالش براى به عمل در آوردن حقوق صنفى و ساير حقوق انسانى خود از جمله                       

 .   حق آزادى بيان، نجمع و تظاهرات هستند
  

کانون مدافعان حقوق   “هشمندم توجه داشته باشيد که آقاى شريف، وکيل متهمان و نايب رئيس                 خوا
 . قرار است با مسوالن دولتى شما در اين باره تماس حاصل نمايد) تهران(“بشر

 
 اراتمند 

 
 گاى رايدر 
 دبيرکل

 
 . ده استترجمه ش) در تبعيد(اين نامه توسط امور بين الملل کانون زندانيان سياسى ايران

 )در تبعيد( امور بين الملل کانون زندانيان سياسى ايران
    ١٣٨٣ مرداد ٢٧ برابربا ٢٠٠٤ او ١٧ 
 
 
   
 
 



 
 
 


