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  نآلما نماينده پارلماندريباس ورنر 
  

  
 ماه هشتاد و پنجآذرچهاردهم                                                                             ...المللیبين  اتحاد : ترجمه

  

دکتر محمد احمدی نژاد : به   

رئيس جمهور اسالمی ايران             

ی  دفتر رياست جمهور   

خيابان فلسطين ، تقاطع آذربايجان   

٢٠٠٦ نوامبر ٢٩برلين،                                                                                               ايران-تهران   

                                                                               

٢٠٠ نوامبر ١٩ر اسانلو در تاريخ بازداشت دوباره منصو: موضوع    

زيزآقای رئيس جمهور ع  

صبح ، در)واحدشرکت (حومه وبوسرانی تهران وتارئيس سنديکای کارگران شرکت اسانلو،  يافتم که منصورعاطال

 ٩ رحالی که ايشان به قيد کفالت دتهران دوباره بازداشت شد، در در بوسيله نيروهای امنيتی٢٠٠٦ نوامبر ١٩روز 

.آگوست آزاد شده بود  

و نيز زندانی نمودن فعالين کارگری   منصور اسانلو  و زندانی نمودن بناحق المانه من بخاطر اين بازداشت مجدد ظ

.ديگر از جمله محمد صالحی، جالل حسينی و برهان ديواگر، عصبانی ام  

.می نويسمشما  اين نامه را خطاب به گروه چپمن به عنوان نماينده پارلمان آلمان و معاون رئيس پارلمانی   

در عين حال، گروه چپ از طرفداران سرسخت شرکت واحد .  تجاوز نظامی به کشور شماست قويًا مخالفگروه چپ

بنابر اين، من . و مبارزه شان برای شناختن حق ايجاد اتحاديه و به نتيجه رسيدن قرارداد کار دسته جمعی می باشد

و پايمال کردن حقوق اتحاديه بدينوسيله نگرانی شديد خود را نسبت به تحوالت اخير و نقض آشکار آزادی تشکيالتی 



و زندانی فعالين ديگر کارگری برای تمامی   منصور اسانلو  دستگيری. کارگری توسط دولت شما، اعالم می دارم

و، دولت شما در . می آيدعظيمی در جمهوری اسالمی ايران به شمار  مردم زحمتکش مايه سرافکندگی   

 اجرا نکردن و عدم انجام تعهدات مرکزی سازمان جهانی کار مواجه شدن با اعتراضهای بيشتر بخاطرمعرض خطر

 منصور اسانلوشرط ا را به آزادی فوری و بدون قيد ومن قويًا شم .باشد به تصويب رسانده است، ميک)  او.ال. آی(

.و رفع اتهام از فعالين کارگری ديگر، بدون پيشبرد عکس العملهای بيشتر نسبت به آنان ترغيب می کنم  

 با احترام

 ورنر دريباس

گروه چپ نماينده پارلمان آلمان و معاون رئيس پارلمانی   

 

  در حمايت از کارگران در ايرانالمللیبين  اتحاد : ترجمه و تكثير از 

www.etehadbinalmelali.com 
www.workers-iran.org 

org.iran-kersinfo@wor 
alliance@workers-iran.org  

 

 


