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!!ميکني م محکومداي را شدی مددمي منصور اسانلو و ابراههياحکام صادره عل  
   

شش ماه هشتاد و آبان زدهمسي                                                                                 یمحمود صالح دفاع ازتهيکم  
 
   

 رئيس" اسانلومنصور" برای یري سال حبس تعز۵دنظر استان تهران، حكم يتجد  دادگاه٣٦ ی شعبه رسيده،طبق اخبار 

 ٢٨ ی شعبه را تائيد کرده است و همچنين  حومههيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و

  . محكوم آرده استیري سال حبس تعز٢سنديکا را به  نايب رئيس هيئت مديره" یم مدديابراه"دادگاه انقالب، 

عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی  همچنين خبرها حاکی از آن است که سيد داود رضوی 

 روز جهانی در حمايت از منصور اسالو و محمود صالحی هنگامی که ١٣٨۶مرداد  ١٨خ تهران و حومه که در تاري

زندانی کارگری را  به منزل آقای منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکا برای دلجوئی از خانواده اين قصد عزيمت

مين باردستگير و روانه مديره سنديکا برای چند داشتند در جلوی منزل نامبرده به همراه تنی چند از اعضای هيئت

 ميليون تومانی از زندان آزاد شدند، ايشان بايد حداکثر، روز ۵٠قرار وثيقه  زندان اوين شده وبعد از گذشت يکماه با

   . حضور پيدا کند   ويژه امنيت دادسرای انقالب١ در بازپرسی شعبه ١٢/٨/١٣٨۶ شنبه

ين کارگری به دادگاه، تعرضی عليه کل جنبش کارگری فعال احکام صادره عليه فعالين کارگری و همچنين احضار

 ترين حقوق و ای، از ابتدائی عقب راندن جنبشی است که ميخواهد با ايجاد تشکل توده اين احکام در جهت. ايران است

رم نشده اند، آنها را فقط به ج ، و صالحی هيچ جرمی مرتکب اسانلو، مددی. گان دفاع کند های انسانی ستمديده خواسته

  .اند دستگير و زندانی کرده ايهايشان ای ترين حقوق خود و هم طبقه دفاع از پايه

. تحت مراقبت پزشکی قرار گيرد الزم به ذکر است که، منصور اسانلو از ناحيه چشم به شدت آسيب ديده است و بايد

 نيز   محمود صالحی .دهدبينائی خود را از دست مي طبق گفته پزشکان در صورت عدم رسيدگی و مداوای به موقع،

   . ماه است که عليرغم توصيه پزشکان هنوز در زندان به سر ميبرد۶ائی بيشتر از کليه تنها با نصف

ما . فعالين کارگری هستيم  ارعاب و فشار عليه  يافتن  خواستار پايان ما ضمن محکوم کردن اين احکام ناعادالنه،

رهائی طبقه کارگر، تشکلهای انسان دوست و انسانهای  از تمام تشکلهای کارگری، فعاالن و مبارزان راه  همچنين

که نسبت به اين احکام اعتراض و خواهان آزادی فعالين کارگری شوند و نيز با  آزاديخواه در سراسر جهان ميخواهيم

بشريت نشان دهيم که ی رهائی طبقه کارگر و کلبه فعالين خط اول جبهه مبارزه برا خود از جوانب مختلف، کمکهای  

.تندسآنها تنها ني    

نرارگ  کای طبقاتیزنده باد اتحاد و همبستگ     
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