
   علیه ایران ILOشكایت رسمي به
  

 ٢٠٠۵ ژوئیه ٢۵بروكسل 
  

و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد (ITF)  فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل
این . شکایت کردILO)  ( امروز رسمًا علیه ایران به سازمان بین المللی كار ICFTU) (کارگری

 صورت ITF تهدید آمیز علیه یکی از اعضاي اتحادیهشکایت در پی بکار گیری مستمر روشهای
  .گرفت

 امروز این سازمانها پرونده ای مفصل حاکی از تهدید مستمر علیه سندیکای کارگری شرکت 
این تهدیدات نه تنها بر خالف تمام . ندارائه داد) شرکت واحد ( اتوبوسرانی تهران و حومه 

کلیه اصولی است که جمهوری اسالمی ایران معیارهای عدالت و حقوق بشر است بلکه ناقض 
  .   پذیرفته استILOهنگام الحاق به 

 به عنوان یک اتحادیه کارگری مستقل تشکیل شده و به عضویت ٢٠٠۵این سندیکا که در سال 
ITFاز جمله .   در آمده است، دائمًا در معرض آزار، دستگیری و ضرب و شتم قرار داشته است

  .صور اصانلو رئیس اتحادیه میباشداین اعمال، بازداشت من
 اظهار داشت كه اگر حکومت ایران فکر میکند میتواند کارگران ICFTU گای رایدر دبیر کل 

شرکت واحد را با تهدیدات بی وقفه از مبارزه برای دست یابی به حداقل حقوق خود برای پیوستن 
ه کارگری بین المللی از حمایت به اتحادیه دلخواه و منتخب خود منصرف سازد و یا جنبش اتحادی

ما همچنان وضعیت دشوار این کارگران را . آنان در این مبارزه دست برمیدارد در اشتباه است 
به گوش مراجع مربوط خواهیم رساند و در صورت امکان با اعمال فشار بر حکومت ایران، 

  .آنان را متقاعد خواهیم ساخت تا به حقوق کارگران احترام گذارد
درخواست هزاران کارگر شرکت :   گفت ITF مک اوراتا دبیر بخش حمل و نقل داخلی 

این . اتوبوسرانی که خواهان حق بیان خواسته هایشان بودند با چوب و چماق پاسخ داده شد
شاید به همین دلیل . اتحادیه در داخل و خارج از ایران به چراغ هشدار دهنده ای تبدیل شده است

از آنان . مصمم اند تا آن را نابود سازند" خانه كارگر"  تشکیالت دست نشاندهاست که حکومت و
  .  که چشمان کارگران سراسر جهان نظاره گر آنها استیاد مي برند

ما قصد داریم روشهای تهدید آمیز آنان را تا زمان آزادی منصور اصانلو و تا زمان دست یابی 
 به حمایت از آن سوگند یاد کرده ILO عضویت در علتکارگران به آزادی تشكل،  که ایران به 

  . است بر مال سازیم
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