
      در رابطه با آزادی منصور  ICTFU   رایدر ، دبير کل کنفدراسيون بين اللملی اتحادیه های آزادی کارگری گای 

  :  سندیکای کارگران شرکت واحد دبير  اسانلو در رابطه با آزادی منصور 

  

  

   .آزادی رهبر اتحادیه خوشایند است اما سرکوب ادامه دارد 

 

   کنفدراسيون اتحادیه های آزاد کارگری بر روی خط اینترنتی 2006 نهم آگوست سال -بروکسل

:  ( ICFTU on line ) 

 

 فقط جند روز بعد از شکایت رسمی به سازمان جهانی کار از طرف اتحادیه های کارگری، منصور اسانلو؛ 

 امروز از  ماه در زندان انفرادی در بازداشت بود7شاخص ترین زندانی اتحادیه های کارگری که برای مدت 

  .زندان ننگين اوین در تهران آزاد شد

 

 :دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحادیه های آزاد  ضمن استقبال از آزادی اسانلو اظهار داشت ی رایدراگ

دیتش برای حقوق جها این مرد را بخاطر ایستادگی و دولت ایران بار. این آزادی خيلی زود اتفاق نيفتاد "

ما به آنها تاکيد کرده بودیم که همه اتهامات عليه او و سایر فعالين . د آزار و اذیت قرار دادبنيادین بشر مور

آزادی منصور اسانلو گواهی بر : "او همچنين افزود.". اتحادیه های کارگری درگير در این امر را فورا لغو کنند

يری او غير قابل قبول است و هر چند شرایط آزادی او به اندازه دستگ. قدرت همبستگی بين المللی است

  ."ما با شدت و قوت تمام عليه آن مبارزه خواهيم کرد

 

. وثيقه قرار دادند)     دالر امریکایی165000معادل ( ميليون تومان 150مسئولين برای آزادی اسسانلو 

 او از زندان همکاران اسانلو در اتحادیه؛ دوستان و اقوامش امالک شخصی شان را بعنوان ضمانت برای آزادی

زندان اوین  در چند دهه گذشته به یکی از وحشتناک ترین مراکز آزار و شکنجه در . اوین به گرو گذاشتند

 .جهان  معروف شده است

 

که ) سندیکای شرکت واحد(اسانلو رهبر اتحادیه مستقل رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه 

ران حمل و نقل است ، بدنبال اعتراض اعضای این اتحادیه درماه وابسته به فدراسيون بين المللی کارگ

دسامبر سال گذشته عليه پرداختهای معوقه، شرایط بد محيط کار و عدم به رسميت شناختن اتحادیه از 

 . مجددا شروع به کار کرده بود، بازداشت شد2005طرف شرکت که از ماه می 

 

همه ما قدردان  اتحادیه های بيشمار  وابسته به کنفدراسيون اتحادیه های آزاد : " گای رایدر اضافه کرد

کارگری، فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل و سایر وابستگان در سطح جهان و همچنين سازمان 

   ".جهانی کار بخاطر تالش های بی وقفه شان برای این آزادی هستيم

 



های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل بارها کنفدراسيون بين المللی اتحادیه 

تقاضای آزادی اسانلو را داشته و به خودداری مقامات زندان در برخورداری او از مداوای پزشکی در درمان 

  .صدمات وارده درجریان حمله پليس به جلسه اتحادیه در ماه می گذشته اعتراض کرده بودند

 

 ماهها امروز و فردا کردن وزارت کار برای آزادی اسانلو،  شکایت مشترکی توسط ماه گذشته پس از

کنفدراسيون بين المللی اتحادیه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل عليه 

 .(متن شکایت نامه(مقامات تهران به سازمان جهانی کاردر سازمان ملل ارائه شد 

 

ما برای اسانلو تجدید دیاری ایمن، آرام و شاد را با خانواده و دوستانش : " ين پایان دادرایدر گفتارش را چن

آرزو داریم و همچنين آرزوی بازگشت سالمتی ایشان را داریم که با دستهای عذاب آور رژیم بمخاطره افتاده 

ی بازگشت به کار به هر حال ما به مبارزه برای به رسميت شناختن اتحادیه ایشان و همچنين برا. است

دهها راننده اتوبوسرانی شرکت واحد که به ناحق و غير قانونی بخاطر فعاليتهای اتحادیه ای از ژانویه و فوریه 

 ".سال گذشته اخراج شده اند ادامه خواهيم داد

 

تالشها برای تاسيس این اتحادیه های . اتحادیه های مستقل کارگری بلحاظ قانونی در ایران ممنوع هستند

بعنوان یک "خانه کارگر"مستقل همواره به شدت سرکوب می شوند و تنها سازمانی که اجازه حيا ت دارد 

  .سازمان تحت کنترل دولت است
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