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  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
 گزارش سازمان های بين المللی

دشوني است، کارگران هنوز سرکوب میاسالو هنوز زندان  
  مرداد هشتاد و هفت       سه شنبه اول                                                                       سنديکای کارگران واحد

                                                                          

ی کارگری هاهي اتحادی المللني بونيگزارش کنفدراس  

  المللنين حمل ونقل و سازمان عفو ب کارگرای جهانونيبه همراه فدراس

شوندي است، کارگران هنوز سرکوب میاسالو هنوز زندان:  سالکي در طول رانيا  

٢٠٠٨ هيژوئ١٠   

) یس.وي.یت.یآ (ی کارگری هاهي اتحادی المللني بوني اف، کنفدراسی تی منصور اسالو، آیري سال بعد از روز دستگکي

. را فراموش نکنندی کارگرهي اتحادی زندانیرانياسالو، فعال ا منصور کهخواهندي مايدن الملل ازنيو عفو ب  

 که اسالو فراموش نخواهد بندنديعهد مگريدکباري سه سازمان ني اشان،ياعضا وینترنتي ای انتشاراتشان، تارنماهاقيطراز

 ١٠تهران در  دریتوبوسا ازکهي از زمانگذردي سال مکي کهي فراخوان آنهاست درحالنيا. باشندي مشيشد و خواهان آزاد

 گزارش نطوري صورت گرفته، ربوده شد ـ و همی که حتکردندي انکار مبتدا که مقامات ای بازداشتکي در ٢٠٠٧ هيژوئ

 محاکمه در دادگاه یعوض برا اسکورت بشود، درمارستانيب قراری برانکهي ایبجاروزي که دديگوي می نشده ادي تأئرًاياخ

. برده شدیتيامن  

 اعالم ني همچنراني با اسالو و همه کارگران ای اعالم همبستگهياني بکي الملل، در ني و عفو بی سوي ی تیآ اف، ی تیآ

 شناخته تي برسمدي باشي اعضاازي نی قانوناني تهران و حومه، بعنوان بی کارگران شرکت اتوبوسرانیکاي که سندکننديم

. متوقف شوددي بای مستقل کارگری هاهي اتحاداندن به شکست کشی اقدام عامدانه برانکهيشود، و ا  

:دي آی مري کامل در زمتن  
 

راني با کارگران ای همبستگاعالم  
 

 ی کارگران اتوبوسرانهي اف ـ اتحادی تی واحد عضو آیکاي سندسياسالو، رئ منصور،ی روزنيچن درشي سال پکي قًايدق

 اتفاق، سه هفته بعد از نيا.  شددهي کشروني بیتي امن پرسنل ناشناسلهيتهران بوس خانه اش درکي نزدیتهران ـ از اتوبوس

.لندن و بروکسل، افتاد دری سوي ی تی اف و آی تی آلهي شده بوسیه سازماندی المللني بهيجلسه اتحادحضورش در  

 هيبرعل،یراني جامعه ای حقوق بشر، همراه با گروه هانيفعال وی کارگری هاهي اتحادلهي شده بوستي هدای جهانتيمحکوم

 ماه ی برای بطور قابل توجهی اعتراض جهاننيا.  و قدرتمند بودی نقض آشکار حقوق کارگران، فورلي به دلرانيدولت ا

 یشترياعتراضات ب.  حد خود برسدني به باالتر٢٠٠٨ مارس ٦ در یجهان روز اقدام کي درنکهي کرد تا ادايها گسترش پ
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.تا امروز ادامه دارد  

 مورد ضرب و شتم و بد  یواقعه بسخت  ني انيح  افشاء کرد که دری اهي اعالمیو طاسال، منصور٢٠٠٨ ژوئن ٥ روز

 یروح نامناسب به همراه فشاری احتمالرانهيخشن و برخورد سخت گاو درزندان رفتار. گرفته بود و اهانت قراریرفتار

.طاقت فرسا را تحمل کرده است  

 ی تقاضاهارغمي که او، علتي واقعني از اميکنيما اظهار تأسف م.  داشته استشي بر سالمتی برخورد ناهنجار اثر منفنيا

 چشمش که در رابطه با مورد حمله قرار تيزندان بعلت وضعاجازه معالجات کامل در خارج از بری مبنشيدکترهامکرر

 قرار کيو از که ا  مي گزارش آگاه شدکيامروز از   نيما همچن.  استده ماننيگرفتن دفعه قبل بوجود آمده، در زندان او

 در اتشي، که جزئحاکمه اش به دادگاه برده شده است ادامه می برگردانده شده و درعوض برامارستاني شده بنيي تعشيپاز

مات مصصم که مقا  کندي مديرا تأئ  ما ینگران  ی همزمانني داشته باشد، ا تيواقع اگر.  نگارش، نامعلوم هستندنيزمان ا

 ی انسانی اهيپا  شأن کهيهمان حال دهند در  ادامه رانيا در کارگران مستقل  جنبش   وهيحادبه اتهستند که به اعمال فشار

.رنديگي مدهي مورد قبول باشد را نادديمنصور اسالو که با  

 هي علغيتبل "و " ی ملتي امنهياقدام عل "یاسي سکيو اتهامات با تحر  اسالو براساس کلمات بکار گرفته شده مبهم منصور

. سال زندان محکوم شد٥ دهند، به ی نملي را تشکیصي قابل تشخيیعمل، جرم جنا از آنها، درکدامچي، که ه"دولت  

  تهران و یاتوبوسران شرکت  کارگران یکايسند  رهي مدئتي هسيبعنوان رئ  شيتهاي فعال مربوط است به  شدن اویزندان

 خانه کارگر ليقب ازی دولتديتأئ موردینها سازماکهيجائران،يا دری کارگری به سرکوب جنبش واقعتي محکومنيا. حومه

.کندي شکست خورده اند، خدمت مکارگران کردن یندگينما سالهاست که دری کار اسالمیو شورا  

 کي که منصور اسالو ميکني مقيما تصد. دهندي ادامه مکي و دمکراتزي مسالمت آمتي اش به فعالهي اسالو و اتحادمنصور

 ما ،ی روزنيچن در سالگرد .  استبنديبه اعتقاداتش پا  ی شناسفهي شده است چون با وظی است، زندانشي دگراندیزندان

.مي اسالو هستمنصور و شرط دي و بدون قی فوری خواهان آزادگري دکباري  

 است و روز هياو از اعضاء اتحاد.  را آزاد کنندیني که غالمرضا غالمحسميخواهي مراني ای مصرانه از مقامات قضائما

بعد او روزدر.  شدري دستگراني به مراسم روز زن اوستني پیتهران برا دریروديحال رفتن به ورزشگاه ش در ژوئن٢٤

 متهم ی جرمچي به هینيغالمحس " که اعالم کرد که ی کس،ی دهنوان حسن دهقی قاضلهي فرستاده شد بوسنيبه زندان او

 یمي، تصم"بازداشت باشد مدت نامعلوم درکي ی برادي بارديگيپرونده اش انجام ممورد درقاتي تحقکهي اما تا زمانست،ين

 ی بود که اشخاصنخواهد ی قانون عمومکيآن "کندي ماني را، که بیاسيس وی حقوق مدنی المللني بثاقيماز) ٣(٩که ماده 

.کندينقض م". که در انتظار محاکمه هستند در بازداشت بسر ببرند  

 لي اصیکارگر  سازمان کي بعنوان  واحد   کارگران شرکت یکاي که سندميخواهيم  راني مصرانه از دولت اني همچنما

 اي اخراج شده اند و شاني از کارهااي که يی که آنهامي دارميما ب.  داده شوداني پاهي شناخته شود و به سرکوب اتحادتيبرسم

بخاطر  وی اهياتحادزي مسالمت آمیهاتي فعالليندارند، بدل به کارزگشتبا  اجازه٢٠٠٦ هياعتصاب ژانوبه بهانه شرکت در

 اعمال را متوقف کنند ني ادي بایرانيمقامات ا.  شوندیشتريتشکل متحمل مجازات ب واني بی آزادیحق شان برااستفاده از

. ناعادالنه را ندهندیو اجازه اخراجها  

 اش رهي مدئتي شرکت واحد و هیکاي سندی اعضاري ناپذی خستگیکوششها الملل ازني اف و عفو بی تی آ،ی سوي ی تیآ
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 تيري مدلهي که بوسی موانعرغمي واحد، علیکاي سندیاعضا. کنندي تهران استقبال می کارگران اتوبوسرانیدر سازمانده

. حقوق بشر است،ی کارگرهي چگونه حقوق اتحادنکهيا هستند ازی نمونه اگذارند،يراهشان مسرو مقامات بر  

عالوه بر ربودن و . ميکني ابراز مراني در ای جنبش مستقل کارگرهي سرکوب برعلديره تشد خود را درباقي عمی نگرانما

است، حال رشد دری کارگری واقعیتهاي فعالکهيجائ کاریمحلها دری دستجمعیهايري دستگه،ي کردن رهبران اتحادیزندان

 عيصنا  کارگرانی جهانونيفدراس. مي ادهيپه دهفت تکارخانه شکرکارگر٢٠ با بازداشت رًاي ما اخکهيادامه دارد همانطور

 ان،ي کی سازکيکارخانه الست کارگر در١٠٠ ل،ي که در ماه آورکنندي گزارش می معدن و بخش عموم،ی انرژ،یائيميش

براساس گزارش  .ساعت بازداشت شدند ٣٦گرفتند و به مدت   قرار حمله مورد  ی برق ی با باتوم ها  چهاردانگهکينزد

. شده اندريگرفته اند و دستگ مورد هدف قراری اندهيفزا بطورني معلمهي اتحادني فعالی جهانسازمان آموزش  

 یسراسر جهان، که بطور مداوم برا و هم دررانيداخل ا همه آن اشخاص و سازمانها، هم در خود را بهکراني سپاس بما

.ميکني کار کرده اند، ابراز مراني در ایگر ارتقاء دادن جنبش مستقل کارت،ي، و به همان اهماسالو منصوریآزاد  

جنبش او و شائبه مان ازی بتيحما دوباره برديتأکاسالو و خودسرانه منصوریري سالگرد دستگنياول را درهي اعالمني اما

: رکمان به اهداف مشتدني رسیبرا  مي دهوندي را به هم پروهاي نديما همه با. ميکني صادر مراني ای کارگرهيمستقل اتحاد

 که حق مسلم همه کارگران ی کارگرهي و حقوق اتحادی انسانی اهي که از حقوق پااشند قادر بدي باراني کارگران در انکهيا

. بهره مند گردندکنند،ي می که زندگیاست، صرفنظر از هر مکان   

. کارگران، حقوق بشر استحقوق  

٢٠٠٨ هيژوئ١٠   

اف.یت.یآ( کارگران حمل و نقل ی جهانونيفدراس )  

یس.وي.یت.یآ (ی کارگری هاهي اتحادی المللني بونيکنفدراس )  

  المللني بعفو

 

هحوم  تهران وی آارگران شرآت واحد اتوبوسرانیكايسند  
 

syndica_vahed@yahoo.com 

syndicavahed@gmail.com 

www.syndicavahed.info 
 

 
 
  


