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 گزارش آخرين اقدامات انجام گرفته

اسالوزادی آ برای المللی توسط سازمانهای بين  
  و ششماه هشتادتير  يکسی                                                                         فعالين سنديکای کارگران واحد  

  
امات انجام گرفته توسط سازمان های  کارگران حمل و نقل، د رمورد آخرين اقدويد کاکرافت، رييس فدراسيون جهانیدي

ما به ارسال نامه های اعتراضی از طريق سازمان «:و فردا گفت منصور اسانلو به راديبين المللی کارگری برای آزادی

در اين ميان، . يم ده صاحب نفوذ بر دولت ايران ادامه می افراد يک  برای و نيز از طريق مجاری ديپلماتهای کارکری

خوشبختانه، اين شايعات حقيقت . مورد کشته شدن منصور اسانلو بود  در  در روز جمعهبزرگترين نگرانی ما، شايعاتی

ی اش  آزاد  خود برایشت کرده است، ما به تالشدا حال، با روشن شدن اين موضوع که کدام بخش، او را باز. نداشتند

کرده ايم و سازمان  را آغاز  جهانی کارگران حمل و نقل، کمپينیسايت رييس فدراسيونازجمله، ما در. ادامه خواهيم داد

  ». کنندها و سنديکاهای کارگری درجهان، با امضای آن، بر لزوم آزادی آقای اسانلو تاکيد می

و ) آی ال او( و نقل از طريق سازمان بين المللی کار کارگران حملنیاشاره کرد که رييس فدراسيون جها کاکرافت آقای

  رانی تهران کارگران شرکت واحد اتوبوسيس هيات مديره سنديکایئلماتيک بردولت ايران، برای آزادی ر ديپفشارهای

  ». کند و حومه تالش می

چه ميتوانم بگويم؟ . خب«: دادده است، پاسخ چه بوپرسش که نتايج اقدامات و تالش های سازمان های بين المللیبه اين او

، وضعيت کنونی. م شد منصوردرزندان اوين نگهداری ميشودنتايج آن اعتراض ها و اقدامات ما، اين بود که معلويکی از

  ».سرنوشت او اطالع نداشت اما بهتر ازآن است که هيچکس ازرضايت بخش نيست،

و و همچنين نمايندگان  مدافع منصور اسانليدار خانواده  و وکالی کارگران حمل و نقل بر لزوم درييس فدراسيون جهانی

 آگاه آنها بايد از شرايط او به خوبی«:د در اسرع وقت تاکيد کرد و افزواتحاديه های کارگری با اين فعال کارگر زندانی

  ».باشند

  .د را داشته باشد تاکيد کرد که منصور اسانلو بايد امکان دفاع از خووی

گيرد، قابل قبول نيست که برای کشوری که ميخواهد درجامعه بين المللی مورد احترام قرار«:ت تاکيد کرد کاکرافآقای

 احترام و مقبوليت در جامعه جهانی بايد حداقل،  کسببنابراين دولت ايران برای. ار کنداينگونه با شهروندان خود رفت

  ». شودنصور اسانلو، حتی بر اساس قوانين ايران رفتار نمیاين درحاليست که با م.  کند را رعايتقوانين بين المللی

ازمان ما و  سهنگامی که منصور برای شرکت درنشست های « :رييس فدراسيون جهانی کارگران حمل  و نقل گفت

ز روزنامه نگاران، نمايندگان  اکنفدراسيون بين المللی  اتحاديه های آزاد کارگری به لندن  و بروکسل آمد، با بسياری

ام برروی کاغذ و يا يک تصويردروب سايت منصور اسانلو، ديگر يک ن. کردرلمان ها و سازمانهای کارگری ديدارپا

 ده است و بهتراست که دولت جمهوری اسالمیجهان شناخته شاکنون اوبرای تمامی اعضای جنبش کارگری در. نيست

 ». باشدايران اين نکته را به خاطر داشته


