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  تهران و حومهی آارگران شرآت واحد اتوبوسرانیسنديكا
 

 ماه هشتاد و پنجآبان  سی                                                                                                                 
 

  نژاد رئيس جمهور ی دآتـر محمود احمدیجناب آقا

  یآاخ رياست جمهور

  خيابان فلسطين تقاطع آذر بايجان 

  تهران 

   ايرانی اسالمیجمهور

  ۶۶٨۴٠۶۶۵ و ٠٠٩٨٢١۶۴٩۶٨٨٠: شماره فاآس 

  ٢٠٠۶ نوامبر ٢٠

   

  ٢٠٠۶ نوامبر ١٩ مجدد منصور اسالو ، در تاريخ یمربوط به دستگير

   

 یاين نامه را به شما م ) ITF( حمل و نقل یو فدراسيون جهان ) ITUC (ی آارگریاتحاديه ها یآنفدراسيون جهان 

 تهران و ی آارگران اتوبوسرانیامنيت منصور اسالو ، رئيس سنديكا عميق خود را در ارتباط با ینويسد تا نگران

  .شان خبر ندارند از اي   وآال  از آن تاريخ خانواده و. به اطالع برسانيم ) شرآت واحد ( حومه 

 به آميسيون ی هر دو شكايت نامه اITFو  ) شدیشناخته م   ICFTUآه در آن زمان (    ITUC ، ٢٠٠۶در ژوئن 

در زمان . فرستاديم  )٢۵٠٨نامه شماره  ( در رابطه با سرآوب آارگران شرآت واحد ILO اجتماعات یآزاد

 آگوست با قيد ٩ در تاريخ یمتعاقب آن و.  در زندان بود ٢٠٠۵دسامبر  ٢٢ارسال اين نامه منصور اسالو از تاريخ 

 آه در حمايت از آارگران شرآت واحد بر پا شده بود ی سازمان فوق به حرآت گسترده جهاندو. ضمانت آزاد شد 

 ، به رسميت شناختن اتحاديه و یئله بازگشت به آار آارگران اخراجلبيك گفت و همچنان تاآيد آرد آه مس

  . شودیر بااين شرآت بدون فوت وقت رسيدگ آای دسته جمعیقراردادها

 قرار یاسالو در هفته پيش مورد عمل جراحچشم منصور .است     ITF عضو ٢٠٠۶ یشرآت واحد از تاريخ ماه م

 آارگران ی نايب رئيس سنديكایاو وابراهيم مدد.  بود یداشت يك چشم او هنوز در باند پيچگرفت و در زمان باز

.  دستگير مي شودی لباس شخص  بایدآه اسالو بوسيله چند مامورامنيترآت واحد در راه رفتن به وزارت آار بودنش

در عوض ماموران   نمي آنند، دريافتی مي پرسند اما هيچگونه جواب مشخص رای علت دستگيریاسالو ومدد

 آنند یيل آه منتظر ايستاده بود پرتاب م اتومب آنند و با خشونت اسالو را به طرفی می اقدام به شليك تير هوايیامنيت

 . نوامبر در دادگاه حاضر شود٢١ قرار بر اين بود آه اسالو روز دوشنبه یقبل از دستگير. ز محل دور ميشوندوا



 در مورد ITF و ITUC  حل مسئله مربوط به اتحاديه آهیر پا نهادن عظيم دولت شما را برا اخير زيیماجرا

  . دهد یجسته آرده بود ، نشان مبر" شرآت واحد قبال

 در ILO شرآت در مجمع ی اين اتحاديه در سر راه خود برای آميته اجرايی نفر از اعضا١٠ نوامبر ١٨ تاريخ در

ا يك دوره ديگر از در حقيقت دولت شما خود را ب.  بودند ی ساعت در توقيف پليس محل۵به مدت شهر تبريز 

  .امضا آرده است پايبند بماند ILO  آه خود با یا به قراردادهايت.  سازد ی مواجه میاعتراضات جهان

 آنيم آه هرچه زودتر و بدون قيد وثيقه ی آنها در سطح جهان در خواست می از ميليونها آارگر و اتحاديه هابه نيابت

تشكيل   حقی دال بر آزادILO آنيم دولت شما به پيمان نامه یما همچنين درخواست م.  آزاد گرددمنصور اسالو

 در امان ی امنيتی بوسيله نيروهای غير قانونی شرآت واحد را از دستگيری سنديكایاتحاديه گردن بگذارد واعضا

  .نگاه دارد

   

  دوستانهیبا سالمها

  ITUC   دبير آل   رايدریگا

  ITF  دبير آل ديويد آاك رافت

   ايرانی اسالمی وزير آار جمهور  ی محمد جهرم  : رونوشت

  » »  تهران وحومهی آارگران شرآت واحد اتوبوسرانیكاسندي:  ترجمه وتكثير ««

  
                                                                                           

   

 


