
 
نامه سرگشاده وکالى بدون مرز سوئد به روزنامه هاى سوئدى داگنز نى هتر و 

 سونسکا داگ بالدت 
 

  ٢٠٠٤ اوت ٢٠استکهلم 
 
 

 ايران از اعطاى ويزا به وکالى بدون مرز امتناع مى ورزد
 

ايران از صدور راواديد براى وکالى بدون مرز که براى نظارت بر روند محاکمه رهبران کارگرى و                       
 اوت برگزار مى  گردد، براى سفر به ايران برنامه ريزى کرده                 ٢٤نفکران، که روز دوشنبه        روش

 . بودند، امتناع مى ورزد
 براى برگزارى جشن روز کارگر در        ٢٠٠٤صدها کارگر همراه با خانواده هاى خود روز اول ماه مه             

امنيتى ايران به    نيروهاى انتظامى و پليس       . شهر سقز در کردستان ايران تجمع کرده بودند           
محمود .  تن را دستگير کردند       ٤٠شرکت کنندگان در اين راه پيمائى يورش برده و بيش از                   

صالحى، جالل حسينى، محسن حکيمى و چند تن ديگر از رهبران سرشناس کارگرى در ميان                
آن ها به دنبال اعتراضات داخلى و بين المللى به فاصله کوتاهى بعد از                . دستگيرشدگان بودند 

“ آن ها قرار است به اتهام همکارى با سازمان ممنوعه            .  دستگيرى به فيد ضمانت آزاد شدند      
دادگاه محمود صالحى، برهاين ديوانگرد، محمد عبدى پور و جالل             . محاکمه شوند “ کومه له،  

 .  اوت در شهر سقز برگزار مى گردد٢٤حسينى روز دوشنبه 
ه هاى کارگرى آزاد و اتحاديه سراسرى کارگران           وکالى بدون مرز، کنفدراسيون جهانى اتحادي       

 اوت براى سفر به ايران برنامه ريزى           ٢٤به منظور حضور در دادگاه روز دوشنبه           ) ال او (سوئد
 . کرده و از سفارت ايران در استکهلم تفاضاى ويزا کردند

 . دندادارات ايرانى از صدور ويزا که نظارت بر دادگاه را غيرممکن مى کند، امتناع ورزي
وکالى بدون مرز شديد نسبت به وضعيتى که در ايران پيش آمده نگران است و اعتراض خود را                   

براى نظارت بر   ) وکال(نسبت به دخالت مستقيم رژيم ايران در آن که از سفر ناظران بين المللى              
 .دادگاه جلوگيرى نمود، اعالم مى دارد

 
 وکالى بدون مرز 

 وکيل کالس فورش برى
 

از سوئدى به فارسى ترجمه     ) در تبعيد (را امور بين الملل کانون زندانيان سياسى ايران       اين نامه   
 . کرده است
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