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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

مل و نقل فنالند در نامهاتحاديه کارگران ح  

خواستار آزادی منصور اسانلو گرديد  به احمدی نژاد  
   هم مرداد ماه هشتاد و ششدچهار                                                                                 ...اتحاد بين المللی

 

٢/٨/٢٠٠٧: تاريخ  

 آقای رييس جمهور
رييس سنديکای  اسانلوربوده شدن منصور) ای کی تی(ند نقل فنال  و سوی اتحاديه کارگران حملبه نمايندگی از من 

. مه را شديدا محکوم می کنمشرکت واحد تهران و حوکارگران   

  جوالی ١٠منصور اسانلو در روز است که  داده اطالع  من به ) آی تی اف( فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل 

. مهاجم ناشناس ربوده شد در هنگام پياده شدن از اتوبوس در نزديکی خانه اش توسط عدهای  عصردود ساعت هفتح

قای اسانلو را به شدت کتک زده اند  ودر همان حال او را توسط آ  ،مهاجمانه اند که اضر در اتوبوس گفتشاهدان  ح

ماره پژوی بی شتمام روز توسط اين می آيد که اقای اسانلو دربه نظر. ه مکان نامعلوم برده اند خاکستری بیيک  پژو

. ی امنيتی وابسته استدانند که ماشينی با چنين مشخصات به نيروی هاهمگان مي. شده استتعقيب مي  

قای اسانلو از هويت مهاجمان بی اطالع اند اما می دانند که دستور دستگيری آبه من گفته شده که خانواده و همکاران 

.فوری  آقای اسانلو مستقيما از سوی وزير کار صادر شده است  

نيروهای امنيتی با آقای   به رفتارهای قبلی  با توجه. اسانلو استقای آ  هم اکنون شديدا نگران سالمتی "ای کی تی "

 و اين به باور من مستقيما به فعاليت ؛ دليل قوی وجود دارد که همين نيروها مسئول حمله به اقای اسانلو هستند،اسانلو

. های سنديکايی  ايشان ارتباط می يابد  

پايه ای  به اصول که  قانونا موظف است  )آی ال او( کار سازمان جهانیی اسالمی ايران به دليل عضويت درجمهور

 جهانی  سيون بطور مکرر به  کنفدار ايران کار وزارت .  بگذارد زادی تشکل احترام، از جمله به اصل آاين سازمان

ست اطمينان خاطر داده ا)  آی تی اف( و فدراسيون جهانی کارگران حمل ونقل ) آی تی سی يو(اتحاديه های کارگری 

. جهانی اتحاديه ای پايبند است که به رعايت حقوق کارگران و گفتکو با جنبش   

به عمل قای اسانلو آ برای حفظ  سالمتی و ازادی فوری بنابراين من از دولت شما می خواهم که تمام اقدامات الزم را

و نيز هويت کسانی را که در اين مورد مسئول اند افشا کنيد آوريد   

.  اتحاديه کارگران حمل و نقل فنالنددبير کوونن  جوانیبا احترام   
         

 از آارگران در ايران  در حمايتیاتحاد بين الملل :ترجمه و تكثير
info@workers-iran.org or alliance@workers-iran.org. 

www.workers-iran.org 
http://www.etehadbinalmelali.com/INDEXI.htm 


