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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  در را رابطه بای يوتآ سی امه ن

واسانلنصور م و ادامه بازداشت یمحمود صالح آزادی   

 
  هفتهشتاد وماه  ارديبهشتم هفت                                                                     یهمبستگ تهيکم -شارون بارو 
 

                                                                                  ACTU  ايرال استیرگر کای هاهي اتحادیشورا          

٢٠٠٨ ليآور٢٣  

یود موحد محمی آقاجنابيعال  

راني ای اسالمی سفارت جمهورکاردار  

٢۶٠۶ کانبرا یاومال   - کولگوااباني خ٢۵ شماره  

)٠٢ (۶٢٩٠٢٨٢۵: فکس  

 
،ی گرامی موحدیآقا  

      و ادامه بازداشت منصور اسانلوی محمود صالحیآزاد:  موضوع

(                    ACTU)  ايرالت اسیکارگر ی هاهي اتحادی  شوراله،ينوسيبد  

 ما ري که مراتب تقدميازشما  تقاضا دار. ديگوي را خوشامد می محمود صالحراني ایرهبر سرشناس کارگرري اخیآزاد  

.دي را به دولت تان اعالم دارشانيآزاد نمودن ااز           

 گري  نسبت به ادامه بازداشت دیجهان ی اهي و جنبش اتحاداي استرالی کارگری هاهي اتحادی شورای، نگران وجودنيبا ا 

 را فورا آزاد گناهي مردم بني که اميخواني را فرامراني منصور اسانلو ادامه دارد و ما مجددا دولت ایکارگران منجمله آقا

 یتهايفعال  که مربوط بهیبا اتهاماترااسانلومنصور د،ي اش هستندهي که شما نمایدولت،  کاریزمان جهانساطبق گفته . کند

 یمي عضو قدراني که اميکني جلب متيواقع  ني توجه شما را به اگريما بار د.   نموده استی زندانباشدي اش می اهياتحاد

 کار را ی سازمان جهانهي اعالمی اساسول و اصی عضو ملزم است که حقوق کارکيبعنوان وبوده  کاری سازمان جهان

. کندتي را رعاباشدي می انجمن و حق مذاکرات جمعیکه متضمن آزاد           

 ی اهياتحادبعنوان رهبر ی وتيمحدوده ظرفکه در بوده یتهائيفعالبوضوع مربوط به  اسانلویاآق  شدنی زندانکهيآنجائاز 

 چي انجام هلي که بدلی اسانلو و همه آنهائیآقا  ی فوری که در جهت آزادمي درخواست دارجنابيعالانجام شده اند، ما از

اسانلو مدافع  کارگران منصور. دي بازداشت شده اند، اقدام نمائرانياسراسرکارگر  حقوق مردمی برایستادگيابجز یکار

 است ی اسانلو فردیآقا. برندي  او بهره  میتهاي در کل  از فعالرانيکارگران و کشور ا است و رانيا سراسریاتوبوسران

  توسط دولت دي  بایکارگران اتوبوسران طي و شرا ی پرداختشي حقوق مردم کارگر و افزای اش برایستادگيکه بخاطر ا

.  شودتي حمارانيا           
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 منافع مردم ی اسانلو را که  نه تنها برای مثل آقای و رهبران کارگری اهي اتحادتي که  فعالميدولت شما تقاضا دارما از 

 کندي  کارمشي که با رهبران کارگریراني دولت اکي.    قرار دهدتي  مورد حماکنندي در کل  تالش  مراني بلکه کشورا

.کندي را درو میخالق تر  کاریروي  و نی اقتصاد قوکي  ی بهره ها  

. موضوع استني شما به ای خواهان پاسخ فوراي استرالی کارگری هاهي اتحادیشورا     

 (ITUC) ی کارگری هاهي اتحادی المللني بوني و کنفدراساياسترال ی هاهي اتحادی شوراريبعنوان مد   

 به بازداشت منصور  را نسبتشي خوقي عمیهاي کاردار را دارم  تا نگرانندهي نمااي جنابي عال  مالقات بایمجددا تقاضا

.شان بازداشت شده اند ابراز کنم ی اهي اتحادفي که بخاطر انجام وظای کارگرانگرياسانلو و د           

   

ارادتمند شما         
    شارون بارو   

      ريمد     
   

 

اياسترال -راني با کارگران ای همبستگتهيکم:  رازيترجمه و تکث  

kargar_labour@yahoo.com.au 


