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  احکام زندان خودرورانيکارگران ا

  د را محکوم کردنی مددمي منصور اسانلو و ابراه

 
شش ماه هشتاد و آبانتم شه                                                                                و خودررانيآارگران ا ازیجمع   

 
 

 تجای کارگران زندان نيس
  

  یدوستان و همکاران گرام

 ی شرآت واحد اتوبوسرانیكايره سنديات مديس هيان منصور اسانلو رئيم، دولت، آقايآبان مطلع شد ٦ كشنبهيروز 

 به زندان محكوم ینت مليه اميکا را به بهانه اقدام علين سندي ایسه يات رئي معاون هیم مدديتهران و حومه و ابراه

 ی مددیم زندان محكوم شد، و آقايسال و ن٥د آه به ين و در بند معتادان منتقل گردي اسانلو به زندان اویآقا. آردند

ن يد نظر در ايجدبه آنها گفته شده است آه حق ت. م زندان محكوم شديسال و ن٣ باشد آه به ی شهر میيدر زندان رجا

  .حكم را ندارند

  دوستان کارگر

کارگران درب زندان ها را برای کارگران  دولت يکبار ديگر ثابت کرد به جای بر آورده ساختن خواستهای مسلم

  .حواله می کند

  تتشکيل تشکلهای آزادی کارگری حق مسلم ما کارگران اس

  تاعتصاب و آزادی اجتماعات حق مسلم ما کارگران اس

مورد قبول هيچکدام از کارگران نمی باشد  ت به جای احترام به کوچکترين خواستهای کارگران با داليل واهی کهدول

 .کند برای کارگران پرونده سازی می

  
  دزندان جای کارگران زحمتکش نمی باش

انه زندان می و انسانهای آزاده را رو دولت به جای دستگيری چپاول کننده کان اموال مردم کارگران و دانشجويان

. آوارگی بدبختی وخودفروشی و کليه فروشی ميليونها انسان شده اند زندان جای کسانی است که باعث بيکاری. کند

 زندان جای کسانی است که ميليونها تن شکر. حقوق ودستمزد کارگران را پرداخت نمی کنند زندان جای کسانی که

  .وارد کرده و هزاران کارگر را بيکار ساخته اند

  دوستان کارگر
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م و از يكني را محكوم میم مددي اسانلو و ابراهیما جمعی از آارگران ايران خودرو حكم ناعادالنه و ناحق عليه آقا

ن عمل يم آه ضمن محكوم آردن ايخواهير اقشار جامعه مي و سای، حقوق بشری آارگریهمه انجمن ها و تشكل ها

ان يآقا ی فوریما خواستار آزاد.  را محكوم آنندین عمال ضد انسانيازند و ي برخیت از همه فعاالن آارگريدر حما

ت آنان را محكوم ي و آزار و ازم ما و هر گونه فشاري ومحمود صالحی و همه زندانيان در بند هستیاسانلو و مدد

تشکلهای ايجاد. مين رابطه هستيت در ايت و فعاليحماخواه خواستار ي و آزادی انسانیم و از همه وجدانهايكنيم

اعتراضات کارگری و آزادی بيان حق مسلم ما کارگران است هيچکسی حق  آزادکارگری و شرکت در اجتماعات و

باشد  از رسيدن به اين حقوق با بر چسب زدن اتهامات واهی که يک سالح کهنه سرمايه داران می ندارد کارگران را

کارگران دفاع از برگزاری آزاد  جرم اين. می باشدباز بداردو جرم اين کارگران ايجاد تشکل خودشان سنديکا 

خواهان بازگشت به کار که نا عادالنه چندسال است از  انتخابات کارگران شرکت واحد می باشد جرم اين کارگران

  .دکار بيکار شده اند می باش

  

  . گذاشتکارگران برای رسيدن به خواستهای خود همديگر را تنها نخواهند

  نستگی کارگرابمزنده باد اتحاد و ه

  شرآت واحد تهرانیكايدرود بر آارگران زحمتكش و سند

  

  وجمعی از کارگران ايران خودر
  

 

  

 


