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راهﭙﻴﻤﺎﻳﻰ ﮐﺎرﮔﺮان اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎى
ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﻳﻰ ﺗﺮﮐﻴﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت اﻳﺮان در ﺁﻧﮑﺎرا
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ اول ﻣﺮداد هﺸﺘﺎد و هﻔﺖ

ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ

راهﭙﻴﻤﺎﻳﻰ ﮐﺎرﮔﺮان اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎى ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﻳﻰ ﺗﺮﮐﻴﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت
اﻳﺮان در ﺁﻧﮑﺎرا ﺑﺮاى ﺁزادﯼ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻟﻮ و هﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺑﺎ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎى ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ

BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE BASIN İRANLI SENDİKACI MANSOUR OSANLOO’NUN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN İRAN
! AÇIKLAMASI YAPILARAK SİYAH ÇELENK BIRAKILDI
Sendikası (VAHED) Genel Başkanı Mansour Tutukluluğu devam etmekte olan Tahran Otobüs İşçileri
serbest bırakılması amacıyla, ITF’ye bağlı Sendikamız TÜMTİS ile Osanloo ve diğer tutuklu sendikacıların
basın ve DADDER olarak 20 Temmuz 2008 Pazar günü İran Büyükelçiliği önünde, ortak BTS, HAVA İŞ
Yüksel Caddesi -İnsan Hakları Anıtı açıklaması yaptıktan sonra elçiliğe siyah çelenk bırakıldı. Saat:11.00’da
kişiyle İnsan Hakları Anıtı önünde toplanmamızın ardından önünde sendikalarımız üyesi yaklaşık 100
açıklaması Büyükelçiliğine yürüyüş yapılmışdı. BTS Genel Başkanı Yunus Akıl'ın basın sloganlarla İran
.okumasının ardından elçiliğe siyah çelenk bırakıldı
!MANSOUR OSANLOO’YA ÖZGÜRLÜK
haklarından biri olarak İnsan Halkları Evrensel Sendika kurma ve bu sendikalara üye olma en temel insan
herkesin menfaatlerinin korunması için sendika kurma ve bunlara katılma “ Bildirgesinin 23. maddesinde
.vardır” şeklinde yer almıştır hakkı
hakkının korunmasına ilişkin 87 sayılı sözleşme Bu hakkın kullanımı “sendika özgürlüğüne ve örgütlenme
.ILO) tarafından 1948 yılında güvence altına almıştır) ile Uluslararası Çalışma Örgütü
kullanıldığı gibi, bu hakkın kullanımı bazı Bu temel hak, tüm dünyada çalışanlar tarafında tam olarak
kuran ve üye olan çalışanlara çeşitli yaptırım ve baskılar uygulanmakta, ülkelerce engellenmekte, sendika
.bu hakkı kullananların yaşamlarına bile kast edilmektedir hatta
acıları sarılmadan, 15 Temmuz’da İstanbul Mayıs’ta İstanbul’da emekçilere uygulanan şiddetin daha ١
kararını asmak için yürümek isteyen belediye işçilerine uygulanan şiddet, Büyükşehir Belediyesi’ne grev
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yargılamalarına devam MYK üyesi Meryem Özsöğüt ile Haber-iş Sendikası’nın üye ve yöneticilerinin SES
Üyeleri’nin yargılamalarının devam etmesi edilmesi, TÜMTİS Sendikası’nın Ankara Şube Yönetim Kurulu
.konusunda ülkemizin sicilini ortaya koymaktadır gibi örnekler bu hakkın kullanımı
engelleyen ülkelerin arasında bulunmaktadır. Komşumuz Iran da bu temel insan hakkının kullanımını
kullanarak 2005 yılında Tahran’da, Tahran Otobüs İşçileri Sendikası’nın Sendika kurma ve üye olma hakkını
Sekreter kurulmasını sağlayan ve liderliğini yapan Genel Başkan Mansour Osanloo ve Genel ((VAHED
.Mahmut Salehi’nin başına gelmeyen kalmadı
önderi olduğu için 2005 yılından bu yana Mansour Osanloo hükümet yanlısı değil bağımsız bir sendika
tutuklandı, kaçırılmaya çalışıldı, kaçırıldı, şiddete maruz kaldı, dili defalarca gözaltına alındı, defalarca
.katledildi çeşitli yerlerinde yaralandı, hapishanede tedavisi engellendi, arkadaşları ,kesildi
tutuklanarak, muhaliflere yapılan zülüm ile tanınan En son 2007 yılı ekim ayında düzmece senaryolarla
Yine 25 Haziran 2008 tarihinde Tahran Otobüs İşçileri Sendikası’nın 2 .EVİN HAPİSHANESİNE konuldu
.konuldu Gholamreza Gholomhosseini ve Hassan Dehghan Dehnavi tutuklanarak cezaevine yöneticisi
üyesi bulunduğu ITF (Uluslararası Mansour Osanloo’nun serbest bırakılması için sendikalarımızın
Uluslararası Sendikal Konfederasyonu) ve Af Örgütü çeşitli ) Taşımacılık Çalışanları Federasyonu) ile ITUC
Büyükelçilikleri düzenledi. Bu kampanyalar sonucu dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan İran kampanyalar
devam etmekte olup Osanloo özgür olana kadar önünde protesto gösterileri yapıldı. Halen de bu kampanyalar
.bu kampanyalar devam edecektir
günümüzde biz aşağıda isimleri yer alan sendikalar ve Sermayenin emekçilere saldırılarının küreselleştiği
diğer tutuklu sendikacılarla uluslararası dayanışmada bulunmak üzere bu gün emek dostları Osanloo ve
.burada toplanmış bulunmaktayız
kendimize yapılmış kabul ediyoruz. Bütün bu Osanloo ve arkadaşlarına yapılan insanlık dışı uygulamaları
.kınıyoruz haksız ve insanlık dışı uygulamaları
Osanloo ve diğer yöneticileri derhal Tahran Otobüs İşçileri Sendikası (VAHED) Genel Başkanı Mansur
üzerinde uygulanan yasaklar kaldırılmalı, sendikalar hükümet serbest bırakılmalıdır, İran’da sendikalar
.tanınmalı, çalışanların sendikal ve diğer haklarına saygı gösterilmelidir tarafından
yapılan suçlamaları esefle kınıyor derhal Osanloo ve Iran hapishanelerinde bulunan tüm sendikacılara
.ediyoruz serbest bırakılmalarını talep

!OSANLOO YALNIZ DEĞİLDİR
!SENDİKACILARA ÖZGÜRLÜK OSANLOO VE DİĞER TUTUKLU
!YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI
(BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI (BTS
(MOTORLU TAŞIT İŞÇİLERİ SENDİKASI (TÜMTİS TÜRKİYE
(HAVA İŞ) TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI
(DENİZ ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ (DADDER

ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺗﻬﺮان وﺣﻮﻣﻪ
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