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  به احمدی نژاد ل ونقلرئيس بخش حم -مارتين مايرنامۀ 
 

     هم مرداد ماه هشتاد و ششدشانز                                                                                     مارتين ماير   
 

مارتين ماير: از  
دکتر احمدی نژاد: به   

٢٠٠٧ اگوست ۵يکشنبه : ارسال    
منصور اسانلو را ازاد کنيد: موضوع   

قای محمود احمدی نژادآ   
  رئيس جمهوری اسالمی ايران

 رياست جمهوری
  خيابان فلسطين چهارراه اذربايجان

٢٠٠٧ اگوست ۵ ،ری اسالمی ايران تهران جمهو   
  

قای رئيس جمهور عزيزآ              
  
در دهم جوالی و اين  نخيابان های تهرادر ،اسانلو بد رفتاری ماموران شما با منصورشنيدن خبر دزديده شدن ون ازم

.مر شگفت زده ونگران شدبسيا ،که تاکنون هم درزندان بد نام اوين بدون هيچ گونه محکوميتی به سر می برد    

انندگان شاغل درشرکت واحد اکنون منصور اسانلو به خاطر تالش شجاعانه وفداکارنه اش برای سازماندهی اتحاديه ر

چهره بسيار شناخته شده و مورد احترام در جنبش , رانی تهران و حومه و در زير سرکوب وازار ماموران شمااتوبوس

اديه ای و کارگرانی است که او اشکار به ده ها هزار فعال اتح ا او توهينیرفتاری اين گونه ب. جهانی اتحاديه ای است 

.دها را نمايندگی می کننآ  

اری از کشور امروزه مردم هرچه بيشتری در سراسر جهان از مبارزه او اگاه شده وبد رفتاری با وی تاثير بسيار ناگو

.دشما در ذهن آن ها يه جای می گذار  

من . ما از امکانی که برای وی در ماه ژوئن برای ديدار فعالين اتحاديه ای در بريتانيا فراهم آمد بسيار خوشحال شديم

اسانلو همراه با  ديدار منصور  به ويژه از  و نقل نی کارگران حملسيون جهاارنقل فد  و رئيس بخش حمل به عنوان 

 او و ارائه هم بستگی و حمايت های  و شنيدن جريان مبارزات ان اتحاديه های اتوبوس رانی در سراسر جهاننمايندگ

.مان خرسند شدم  

ما از اجازه سفر وی به خارج از کشور در ماه ژوئن بسيار خرسند شده و اميدوار بوديم اين نشانه ای باشد ازآمادگی 

.دافسوس که چنين نبو. ديه های کارگری تحمل و پذيرفته  شوندتغيير روش و درک اين که باالخره بايد اتحا  

صورتی کشور شما در. اسانلو اعتباری نخواهد يافترفتاری خشن و بی رحمانه با منصورجمهوری اسالمی ايران با 

  همانند ساير که کسانی . انلو داشته باشداس چون منصور  کسانی   با فتاری شايستهمورد احترام واقع خواهد شد که ر
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برای دستيابی به حقوق شما نيزکشورست که کارگران درتنها خواست و آرزوی شان اين ا ،جهانرانندگان اتوبوس در

درتمامی جهان متمدن جانب سازمان ملل واين حق که از. سازماندهی شونديستگی نمايندگی وائطی مناسب به شارو ش

فعالين . نه تنها جرم نيست بلکه جزو حقوق عمومی بشری محسوب می شود  ،م و به رسميت شناخته شده مورد احترا

 -تی -جهان و به ويژه شعبه های اتحاديه های محلی کارگران حمل ونقل وابسته به آیتحاديه های کارگری در سراسرا

.پای نخواهند نشستزادی منصور اسانلو ازآاف  تا    

رانی زاد کارکنان شرکت اتوبوسآزاد کرده  و به اتحاديه آا منصور اسانلو را هر چه زود تر لطف! قای رئيس جمهورآ
.دتهران و حومه اجازه فعاليت بدهي   

 
  با احترام

رئيس بخش حمل ونقل -مارتين ماير  
یو عضو شورای اجرائی کل اتحاديه کارگران حمل ونقل وبخش عموم    
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