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  اعتراض کنکره کار کانادا  سی ال سی به جمهوری اسالمی

  در رابطه با بازداشت مجدد منصور اسانلو دبير سنديکای کارگران شرکت واحد
  

 و پنجماه هشتاد آذرچهارم                                                              کای کارگران شرکت واحد سندي: ترجمه
  

 

  ٢٠٠۶ نوامبر ٢۴

  آيت اهللا سيد علی خامنه ای

  رهبر جمهوری اسالمی ايران

  جماران

  ايران, تهران

 :آيت اهللا عزيز

  

)  سی ال سی  ( ون و دويست هزار نفر از اعضاء وابسته به کنگره کار کانادا  ميلي٣به نمايندگی از طرف بيش از  

انلو           اين نامه را مينويسم تا نگرانی عميق خود را         ورد عدم امنيت منصور اس ارگران       ، در م نديکای ک دنت س  پرزي

  .ابراز دارم) شرکت واحد(اتوبوسرانی تهران و حومه 

ر اخراج     ١٩ميکه  صبح روز  طبق اطالعاتی که بما رسيده است ايشان هنگا        ری شکاياتی دال ب  نوامبر برای پيگي

يش از  ران۵٠ب ان شرکت اتوبوس ر از کارکن د ،ی نف ار ميرفتن ر ک ر وزي ه طرف دفت اس ، ب آمورين لب يله م ه وس  ب

ارت شن  وع ک ر ن ه از دادن ه د شخصی ک ودداری ميکردن ب خ م جل ايی و حک دند،اس تگير ش ات .   دس ن اطالع اي

  . از جمله ايلنا و ايسنا تأييد شده است، خبری رسمیبوسيله آژانس های

دن  .   اسانلو به دنبال اعتصاب اعضای شرکت واحد دستگير گشت         ،٢٠٠۵در ماه دسامبر     اه   ٨ وی پس از گذران  م

ه های        .   ميليون تومان آزاد شد ١۵٠ با قرار وثيقه   ،در زندان اوين تهران    انی اتحادي راه کنفدراسيون جه ه هم ا ب م

انی         )ITF( فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل          ،)  ICFTU(آزاد   ه های جه  از آزادی   ، و ديگر مجامع اتحادي

رار داشته      ،از همان زمان آزادی با وثيقه     .  م آگوست خشنود شدي   ٩ايشان در     ايشان دائما تحت نظر و آزار مداوم ق

  .اند

نبه عمل جراحی چش          ،آقای اسانلو قبل از دستگيری خود        ام دستگيری        در روز پنجش  چشم ايشان     ،م داشت و هنگ

ه سال                     .  يچی بود پباند امی ک قرار بر اين بود که ايشان در روز دوشنبه برای استماع دادرسی در دادگاه بخاطر اته

  .حاضر شوند, پيش از طرف دادستان به او نسبت داده شده بود

  . نه خانواده و نه وکيل ايشان هيچ اطالعی از محل نگهداری ايشان ندارند،از تاريخ دستگيری اخير



ارگری         اسانلو زمانی دستگير ميشود که دولت شما مو        الين ک ارگران دستگير     ،ج جديدی از سرکوب فع ه ک  از جمل

  .شده در ماه مه در سقز را در دستور کار خويش قرار داده است

ان در مور    ٢٠٠۶ نامه من به شما که در سوم نوامبر   از زمان آخرين   ا نگرانی م وق    در ارتباط ب ادن حق د زيرپانه

ه در    .  شاهد هرچه بدتر شدن شرايط در ايران هستيم   ،کارگران نوشتم  من مصرانه از شما و دولت شما ميخواهم ک

رای تضمين            ما درخواست ميک  , عالوه براين .  اقدام نماييد , پيشگيری از وخيم تر شدن اوضاع      ه دولت شما ب يم ک ن

د            ،امنيت اعضای اتحاديه های کشورتان     ه بزن ه جانب وری و هم د شامل      .   دست به اقدامات ف داماتی باي ين اق ن چن اي

  .ايجاد دستگاههای حقوقی بی طرف برای رسيدگی به موارد زيرپا نهادن حقوق اتحايه ای باشد

  .منتظر اقدام و پاسخ عاجل شما هستيم

   فائقهبا احترامات

  کنت  وی جورجتی

  پرزيدنت

  :رونوشت به

  کارکنان سی الی سی

  کميته اجرايی سی ای سی

   رئيس آی تی يو سی،گای رايد

   رئيس آی تی اف،ديويد کاکرافت

   وزير امور خارجه کانادا،جناب پيتر مک کی

  وزير کار کانادا,  پير بالک بورن–جناب ژان 

   رئيس جمهور ايران،احمدی نژاد

 ران در اتاواسفارت اي

 

  

  

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی: ترجمه و تکثير 

  لطفا تکثير و توزيع شود: همکاران گرامی 

E- mail:  Syndicavahed@gmail.com 


