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سم تا نگرانی خود را در مورد ينويتان مبار ديگر به نيابت از سوی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل براي
ابراز ,  ون استين فدراسي که عضو ا- شرکت واحد –کای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه يت سنديوضع
 .ميانم
  

اما ,  از زندان آزاد گشته  بدرستیهين اتحاديدنت ايزيپر, ار جای خوشحالی است که منصور اسانلوينکه بسيضمن ا
 .ان بگذارديداند با اداره شما در ميون ما الزم ميهنوز مسائل حل نشده ای موجود است که فدراس

  
. ای امور هستندي تحث نظر اول همچنانو خانواده وینکه برادر اسانلو يلی دارد مبنی بر ايون ما هنوز داليفدراساوال 

ن سازمان يکه توسط قوانه ای آنان را يت اتحادي و آزادی حرکت و فعالآنهان حقوق انسانی يتر ه ایيپا, ن امريا
 .دينمايسلب م, ن شده استي تضم– آی ال او –جهانی کار 

  
که در يک , اتوبوسرانی نفر از کارگران 50ازگرداندن ن شرکت واحد از به کار ب ماه گذشته مسئولي9در خالل , ثانيا
ن شما هيچ اقدامی در اياداره ن است که درک من اي. ده استقصور ورزي, انونی شرکت کرده بودند ق صنفیونآکسي
 .باشدالزامی مين امر بر طبق قانون هرچند که اي, ورد انجام نداده استم
  

گر  فدراسيون جهانی حمل و نقل بار دي.نحل باقی مانده استن اتحاديه اليو باالخره هنوز مسئله برسميت شناسی اي
کای واقعی  که يک سندي,کای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه را شما را موظف ميداند که سنديادراه 
و آزار آنها ت بطور کامل و مناسب برسميت شناخته و به اذي, ی ميکندندگو هزاران کارگر شرکت واحد را نمايبوده 

  .ان داده شودانه کارگر و شورای اسالمی کار پاياز سوی  خ
  .ار خوشوقت خواهم شدبسين مورد از شنيدن نظر شما در اي
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