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  : ی کارگریکاهايوسسان سندات ميه
  !ديمنصور اسالو را آزاد کن

 ماه هشتاد و پنجآذر ومس                                                                                                                   
  

 تهران و حومه با توسل به روش ی شرکت واحد اتوبوسرانی کارگریکايره سنديات مديس هييگر ريمتاسفانه بار د

  . ش آزاد شده بود ي پین، چنديار سنگي بسیست که نامبرده با ضمانتين درحالي خالف قانون بازداشت شد و ایها

خود است که توانسته  ره يات مديس هيي شدن ری شاهد بازداشت و زندانیطيشرا کارگران شرکت واحد دریکايسند

ن اجالس سازمان ياولخود را درزيت آميموفقن حضوريت دشوار، اوليفعالم ازيک سال و نيب يگذشت قراز است پس

 یزندگ بری سازی و جهانی سازیخصوص ري تاثیبررس (یژه ايت و وياهمران با دستوِر کاِر پريادر کارین الملليب

  همه یبرا بزرگ   یتيحال موفق ن يع در  واحد گران شرکتر کا یکاي سند یروزي پ نيا. ان بردي به پا )کارگران

  .  کوشش کرده اند یيکاي سندی حق آزادیراه برقرار وقفه دری سال ها، بیاست که طکارگرانی 

 کايسند بریاني تواند پایتوانست و مي القاعده میعل  اجالسیفضابر ثبت آنانرات مي و تاثیيکايندگان سندينماحضور

رش ياسالو نشان داد که تا پذ باشد که متاسفانه بازداشت منصوری حکومتی نهادهایشه و عمل برخياند حاکم بریترس

  یکه برا  یطيشرا در. نند فراواینه هاين، کارگران باز هم ناچار به پرداخت هزي توسط مسوولیقانون و قانون مدار

 یماري بسینه هاي هزی مردمیش مشارکت هاينماو  شهریشوراها انتخابات   در  شرکتی برای عمومیجلب آرا

ست و ششم يکه اصل ب آزادشان مستقل وی تشکل هایيبرپا و قانونمند کارگران دری اصولیشود چرا به کوشش ها

، با بازداشت و زندان یخي تاری هاینيخته با بدبي آمی هایشي مصلحت اندد دارد، بنا بريز بر آن تاکي نیقانون اساس

 یي سال ها ممانعت از بر پاینه هاي به قانون، هزی با آرامش متک  توانی که میطين شرايدر چن شود؟ یپاسخ داده م

 ناروا و یمات و تهمت هان به شعور آنان با اتکا به اتهايت کارگران و توهيموميقبرا اصراريکاها را کاهش داد آيسند

ن گونه ينخواهد شد؟ و ادامه انه سازير آنچه به کارگران شرکت واحد نسبت داده شده است خود هزي نظیاثبات نشدن

 از ی کارگریکاهايات موسسان سنديهد؟ ي ملت نخواهد انجام-ده تر کردن رابطه دولت يچي به پیفراقانون یهارفتار

 یه فعاالن کارگري علیرقانوني غی کند اِز اعمال روش هایه طلب مييمحترم قوه قضاس ييژه از رين و به ويمسوول

 به یاست جمهوري ر مقام و از ان شرکت واحد را فراهم آوردنده کارگري نمایط آزادي به عمل آورد و شرایريجلوگ

 که قانون یحقوق و حرمت اشخاص ویآزادش ازي خواهد براساس سوگند خوی می قانون اساسیعنوان مسوول اجرا

  یصنف  یو نهادها همه تشکل ها از یکارگر  یکاهايات موسسان سنديه. ت کندي ملت شناخته است حمای برایاساس

 یکاهايموسسان سند.  بکوشند یت از فعاالن کارگري منصور اسالو و رفع محدودی آزادی کند برای طلب میو مدن

 منصور یخواهد که در راه آزادي جهان می و همه مجامع کارگریللن المي و بی ملی حقوقی از همه نهاد هایکارگر

  . دهند یاري شرکت واحد را یکاياسالو سند

   ی کارگریکاهايات موسسان سنديه
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