
  
 

 CGT نگرانی  کنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه  س ژ ت   
  

   وضعيت منصور اسانلو دبير سنندیکای کارگران شرکت واحدبادر رابطه 
  

  .و پشيبانی آنان از مبارزات وحقوق حقه کارگران شرکت واحد
  
  
  
 

         
 
 

Espace Europe/International 

Tel : (33-1) 48 18 84 77 

Fax : (33-1) 48 18 84 43  

Email : europinter@cgt.fr 
   
  

  س ژ ت 
 مديترانه / بخش اروپا 

 

Montreuil, le 11 octobre  2006 
 
Monsieur le Ministre 
Ministère des affaires étrangères 
37, quai d’Orsay 
 
75700 PARIS 
 

2006 اکتبر 11 –مونتروی 

ير امور خارجه وز
وزارت امور خارجه 

 پاريس
 

  

 
 جناب وزیر 

  

صور اسانلو، ناجازه بدهيد، به نام س ژ ت، نگرانی های خود را پيرامون وضعيت فعاالن سندیکایی در ایران و بخصوص موقعيت م

  .  با شما درميان بگذارمان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مسول سندیکای کارگر

 خانواده اش تحت فشارهای مستمر قرار ست، بلکه از زمان آزادیش وی و ماه در حبس بسر برده ا9رد به مدت نه تنها این ف

 . گرفته اند

این اقدامات تهدید آميز که او، اطرافيان و نيز همکاران سندیکایی وی را شامل می شود در کنار سایر نتایج سبب وخامت 

 .  از زندان نگرانی های را برانگيخته بودی وی شده که از همان زمان خروج اووضعيت سالمت

به همين دليل به خاطر نقض مکرر حقوق بشر ما از شما، جناب وزیر، می خواهيم که به هنگام دیدار با مقامات ایرانی  از 

 کار را که به آزادی های سندیکایی مربوط موقعيت خویش بهره برده و به آنها یاد آور شوید که کنوانسيون های سازمان جهانی

  . می شود رعایت کنند



ما همچنين آرزومندیم که شما فشارهای الزم را وارد آورید تا سرکوب مفتضحانه بر عليه فعاالن سندیکایی متوقف شود و حق 

 . تشکل یابی آزاد آنها به رسميت شناخته شود

  

  .  احترامات ما را بپذیریدبتمرااست ما خواهشمندیم آقای وزیر با آرزوی استقبال مثبت شما از درخو

 

 

  جان فرانسوا کوربه 

  های اروپا و مديترانه مسول فعاليت

 

 

 

  

 مایت از کارگران در ایرانح اتحاد بين المللی در   :ترجمه و تکثير از

  

www.etehadbinalmelali.com 

info@workers-iran.org 

alliance@workers-iran.org  

 

International Alliance (IASWI), 

Box 1164, Station Q, Toronto, Ontario 

M4T 2P4 Canada 

 


