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 حمل و نقل رئيس بخشنامه اعترضى 

 لق فدراسيون بين المللی کارگران حمل و ن جاده ای

 
 ماه هشتاد و پنجول آذرا                                                                   ...بين اللملی  اتحاد : ترجمه و تكثير از

 
  ٢٠٠٦ نوامبر ٢١

  آقای محمود احمدی نژاد

  رئيس جمهور جمهوری اسالمی ايران

 س جمهور عزيزيآقای رئ

  

ل و نقل، که رانندگان و حمل و نقل جاده ای از فدراسيون بين المللی کارگران حم من اين نامه را بعنوان رئيس بخش

  . آند برای شما می نويسمى مىکمک دهنده گان حمل و نقل بار و مسافرين در سرتاسر جهان را نمايندگ

 منصور اسانلو غيرقابل توجيه و خشونت آميز خود را نسبت به دستگيری مجدد و جدىمن بدين وسيله نگرانی 

هنگامی  که همراه با دونفر  وى ٠مرداران وحومه ابراز ميرانی تهتوبوسشرکت واحد اسنديکای ت مديره أرئيس هي

عازم رفتن به اداره کار شرق تهران بودند ٢٠٠٦ نوامبر ١٩در روز يكشنبه هيات مديره سنديکا اعضاى ديگر از 

  .شد دستگير

  بحكم جل از نشان دادن کارت هويت خود و یلو توسط نيروهای لباس شخصی که حتما مطلع شديم که آقای اسان

 سنديکا را مورد اهانت و نايب رئيسمددی ابراهيم مورين آقای اسانلو و أم.  ورزيده اند، دستگير شده استامتناع

هوايی ه خود را بطرف آقای مددی نشانه گرفته يک تير لحضرب و شتم قرار داده  و يکی از آنها ضمن اينکه اس

 از قبل منتظر بود که اتومبيلىدرون ه  اسانلو را بمنصورو خشونت مورين با زور أدر نهايت م. شليک کرده است

  . و از آن محل دور شدندگذاشته

 قرار بود ،ه استبود پانسمان  ايشانچشم ىهنگام دستگير و ل جراحی چشم داشتندآقای اسانلو که در هفته گذشته عم

  ٠ندضور بهم رسااه حگدر داد ٢٠٠٦-١١-٢٠در روز 

 که پس از تحمل دستگير شده بود سنديکايش ى اعضاضى ال حرآت اعتربدنبا ٢٠٠٥ در دسامبر آقای اسانلو

آزاد )  هزار دالر آمريکا١٦٥معادل (  ميليون تومانی ١٥٠ اوين با قرار وثيقه بدنام ماه حبس در زندان ٨نزديک به 

 در سراسر ران تراسپورتو ديگر اتحاديه های کارگ"  آی تی اف " نقل  و  حملانفدراسيون بين المللی کارگر. شد

  . اعتراض کردند فعال ارشد اتحاديه اى در آشور شمايك در مورد ناعادالنه برخوردجهان در آنزمان عليه اين 

  



چنين اقداماتی  نشانگر  ٠بسيار عصباني هستيمحقوق اتحاديه ای سرآوب  اسانلو و تداوم آقاى دستگيری مجدد ازما 

تحاديه های مستقل و ا حق برپايی  وى تشكل مانند آزادآارگرىل بنيادين حقوق اين است که دولت شما نسبت به اصو

بر  خواستشان مبنىرانی تهران و حومه  کارگران شرکت واحد اتوبوس٠ ميكندی بي اعتنايآزاد از طرف کارگران

 اين بعنوان اصول  که در اکثر کشورها اند،  داشتهآه آنها را نمايندگي نمايد ابراز اتحاديه دموکراتيک داشتن يك

  .پذيريدبرا آنتظار ما اين است که شما نيز نا. مسلم و خدشه ناپذير کارگران پذيرفته شده است

 "يعامنصور اسانلو را آزاد کنيد و سر و بدون هيچ قيد و شرطی "ا از شما درخواست می کنم که فور"امن قوي

  .دن پيگيری مجدد لغو گرد قيد و شرط وين کارگری بدوناقداماتی را انجام دهيد تا تمامی احکام بر عليه ساير فعال

  

  مارتين ماير

  حمل و نقل جاده ای، فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل رئيس بخش

  

  :رونوشت به

  قر در ژنوتمی جمهوری اسالمی ايران در سازمان ملل متحد، مسئمحمد رضا البرزی، سفير هيات دا

  تماعی جمهوری اسالمی ايران، تهرانمحمد جهرمی وزير کار و امور اج

  

  
  

  بين اللملی در حمايت از کارگران در ايران  اتحاد : ترجمه و تكثير از

http://www.etehadbinalmelali.com  

http://www.workers-iran.org  

org.iran-info@workers 

gor.iran-alliance@workers  

 


