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  ه تهران و حومیاتوبوسران  آارگران شرآت واحدیسنديكا

  
 ماه هشتاد و پنجآذريکم ست يب                                                                               دواح آارگران یسنديكا

  
  

  
 » ديگر یيك پيروز« 

  یو هم ميهنان آزاده و گرام  زحمتكش و عموم آارگران با سالم به همكاران شريف
  

ای   ) ILO(از طريق بخش آسيايی سازمان بين المللی آار      "اخيرا رد دولته آه به عنوان باالترين نهاد آارگری بر عملك

جهان نظارت دارد و دولت ايران نيز بيش از پنجاه سال عضو اين سازمان است طی ارسال نامه رسمی آه نسخه ای                     

ارگران ش  نديكای آ ده است از س ال ش ار ارس ه وزارت آ ه در اجالس آن راز آن ب وده آ ران دعوت نم د ته آت واح

ان   ٢٢ و   ٢١ ،   ١٨ ،   ١٧در تاريخ   » راهبرد سنديكاها ، خصوصی سازی و جهانی شدن         «سازمان آه تحت عنوان       آب

 . برگزار می شود شرآت نمايد) ILO( در شهر های تبريز و آرمان با هزينه سازمان بين المللی آار١٣٨۵ماه

ا        ١١ سنديكای آارگران شرآت واحد در تبريز با         پيرو اين دعوت نمايندگان    ان ب ر و در آرم ه سر پرستی     ۴ نف ر ب  نف

ه و ضمن           ه حضور يافت آقای منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديكای آارگران شرآت واحد در اين اجالسها فعاالن

ارگران شرآت واحد گفتگو های وسيعی ر                 ين        گزارش مسائل و مشكالت آ ده سازمان ب ا نماين ار    ا ب ی آ ) ILO( الملل

ادتری           » آقای دآتر پانگ سول آهن      « اری های زي انجام دادند و ايشان ضمن توجه ويژه به نمايندگان سنديكا قول همك

  .را در آينده اعالم نمودند

 

  همكاران شريف و هم ميهنان گرامی
ارگری مطابق    از سنديكای آارگران شرآت واحد بعنوان يك سازمان          ) ILO(دعوت سازمان بين المللی آار     واقعی آ

ار            ا و ديگر رفت دانها ، اخراجه با استانداردهای جهانی در دورانی صورت می گيرد آه سرآوبها ،بگير و ببندها ، زن

ن                ری س االن و اعضا رهب ه فع ارگران شرآت واحد بصورت دائمی در      های خالف قانون و غير انسانی علي ديكای آ

الو                     جريان است و تازه ترين مورد شاخص آن دستگ         ـای  منصور اس ـاره آق دانی شدن دوب ـم و زن يری و ضرب و شت

 . بوده است١٣٨۵ / ٨ / ٢٨رئيس هيئت مديره سنديكای آارگران شــرآت واحـــد در مورخه 

سنديكای آارگران شرآت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن اعتراض شديد به اقدامات خالف قانون و مقررات               

   عليه سنديكا ، از مقامات مسئول می خواهد هر چه زودتر آقای منصور اسالو رئيس هيئت و رفتارهای سرآوبگرانه

  

  



 .مديره سنديكای آارگران شرآت واحد را از زندان آزاد نمايند

ی              ين الملل ژه از آنفدراسيون  ب ه وي ان ب ارگری در جه سنديكای آارگران شرآت واحد از همه سازمانها و نهادهای آ

ان             آارگران ، فدراسيو   ی و شخصيت های عدالت خواه و  آزاده جه ين الملل ل وديگر نهادهای ب ن آارگران حمل ونق

 .ا اعالم نمايندمی خواهد از درخواست آزادی منصور اسالو پشتيبانی وسيع خود ر

ه  ارگری از جمل وق آ تانداردهای حق ه رعايت اس ات مسئول آشور در خواست می شود نسبت ب ار ديگر از مقام ب

ارگری     حقوق بنيا  نديكاهای آ ه   (دين آارو بويژه حق آزادی فعاليت س ه نام دات و وظايف خود را اجرا     ) ٨٧مقاول تعه

 .نمايند

  

  

   آارگران شرآت واحدیسنديكا
   تهران و حومهیاتوبوسران
١٣٨ / ٩/ ١٨۵  
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