
 
 
 
 

   آانادا به رئيس جمهورى اسالمى ايران ىاتحاديه آارگربزرگترين نامه اعترضى 
   آارگرى سقز اسانلو و لغو احكام فعالينجهت آزادى

  
  ٢٠٠٦ نوامبر ٢٤

  
  آقای محمود احمدی نژاد

  رئيس جمهور جمهوری اسالمی ايران
  

  !سقزلغو احكام زندان عليه رهبران آارگرى ! آزادى فورى اسانلو: موضوع
  

 در سرتاسر آانادا ما نگرانی عميق خود را نسبت به دستگيری (CUPE)به نمايندگى از طرف پانصدهزار عضو
مجدد و خشونت آميز و غيرقابل توجيه آقاى منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديكاى آارگران شرکت واحد 

  ٠اتوبوس رانی تهران وحومه ابراز ميداريم
  

ای لباس شخصی که حتى از نشان دادن کارت هويت خود و حكم جلب  امتناع ورزيدند،  آقای اسانلو توسط نيروه
عازم رفتن به ٢٠٠٦ نوامبر ١٩هنگامی  که همراه با دونفر ديگر از اعضاى هيات مديره سنديکا در روز يكشنبه 

 سنديکا را مورد مورد مامورين آقای اسانلو و ابراهيم مددی نايب رئيس. اداره کار شرق تهران بودند، دستگير شد
خشونت جسمانى و آالمى قرار داده  و يکی از آنها ضمن اينکه اسلحه خود را بطرف آقای مددی نشانه گرفت يک 

در نهايت مامورين با زور و خشونت منصور اسانلو را بدرون اتومبيلى که از قبل . تير هوايی شليک کرده است
  .منتظر بود گذاشته و از آن محل دور شدند

  
آقای اسانلو که در هفته گذشته عمل جراحی چشم داشتند و هنگام دستگيرى چشم ايشان پانسمان بوده است، قرار 

 بدنبال حرآت اعترضى  ٢٠٠٥ آقای اسانلو در دسامبر ٠ در دادگاه حضور بهم رساند٢٠٠۶-١١-٢٠بود در روز 
بس در زندان اوين تهران با قرار وثيقه  ماه ح٨وى  پس از تحمل نزديک به ٠اعضاى سنديکايش دستگير شده بود

  . آزاد شد)  هزار دالر آمريکا١۶۵معادل ( ميليون تومان ١٥٠
  

عالوه بر اين، بنا بر آخرين اخبار رسيده، محمود صالحی، رئيس سابق انجمن صنفى کارگران خباز در سقز و يكى 
 جالل حسينى، ٠ال زندان محكوم شده استاز بنيانگذاران آميته هماهنگى براى ايجاد تشكل آارگرى، به چهار س

فعال آارگرى در شهر سقز و عضو هيئت اجرايى آميته هماهنگى براى ايجاد تشكل آارگرى در غرب ايران، به 
 دستگير شده بود، ٢٠٠٤ برهان ديوارگر، فعال آارگرى ديگرى آه در اول مه ٠دو سال حبس محكوم شده است

 دستگيريهاى اوليه و آخرين اتهامات عليه اين فعالين آارگرى در ٠دان محکوم شده بودپيش از اين به دوسال زن
  ٠ در سقز بوده اند٢٠٠٤رابطه با تالش آنها جهت شرآت در روز جهانى آارگر 

  
 چنين اعمالى نشان ميدهند که دولت شما ابتدايى ٠ما نسبت به اين دستگيريها و احكام زندان سخت عصبانى هستيم

    ٠وق آارگرى مانند آزادى تشكل و حق بزرگداشت روز کارگر را نقض آرده استترين حق
  

ما از شما قويا مى خواهيم که فورآ و بدون هيچ قيد و شرطی منصور اسانلو را آزاد کنيد و سريآ اقداماتی صورت 
  .گردنددهيد تا تمامی احکام  صادره عليه فعالين کارگری فوق بدون قيد و شرط و پيگيری مجدد لغو 

  
  با احترام،



  ،(Paul Moist)  پال مويست
  رئيس آشورى

  )اتحاديه آارگران خدمات عمومى آانادا(
  ،(Claude Généreux) آالد جنه روآس

 دبير و خزانه دار آشورى
  

  :رونوشت به
  محمد رضا البرزی، سفير هيات دائمی جمهوری اسالمی ايران در سازمان ملل متحد در ژنو

org.iran-workers@info/  org .iran-workers@alliance  
  ٤٧٧٢فريد پرتوى، اتحاديه خدمات عمومى آانادا، لوآال 

  استان مارشال
  آنتونى پيزينو

  آميته عدالت جهانى
  استيو بنيديكت، آنگره آار آانادا

  

   کارگران در ايرانبين اللملی در حمايت از اتحاد : ترجمه و تكثير از
http://www.etehadbinalmelali.com  

http://www.workers-iran.org  

org.iran-workers@info 

gor.iran-rkerswo@alliance  

 


