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منصور 
اسالو 
مدافع 
حقوق 

کارگران 
را آزاد 
 کنيد

تصوير منتشره از 
طرف کنفدراسيون 
جهانی اتحاديه های 

کارگری و 
فدراسيون جهانی 
 لکارگران حمل و نق

 ١٨به مناسبت 
مرداد ماه روز 

جهانی همبستگی با 
 منصور اسالو

   استقبال روز همبستگی جهانی کارگران با منصور اسالوبه
  

) ITUC(و کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری     ) ITF(فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل     
ستگی روز   وان همب ک فراخ الو   ١٨در ي صور اس اع از من انی دف وان روز جه ه عن رداد را ب  و  م

  . تعيين نموده استمحمود صالحی
ه                 سنديکای کارگران  ان ب  شرکت واحد با سپاسگزاری از همه اتحاديه های کارگری در سراسر جه

ه       ITUC و   ITFويژه   الو ک  در حمايت از همبستگی کارگری و فراخوان جهانی آزادی منصور اس
ا تحمل                          وده و ب ارگران نم وق ک اعی و حق اع از عدالت اجتم انواده اش را وقف دف زندگی خود و خ

ده                 خطرات جانی و ماه ها زندان        دانی شدن در آين م صد    ،با شرايط سخت در گذشته و خطر زن  ا ه
ا و شخصيت های                       شده و در همين راستا از همه همکاران غيور و شرافتمند شرکت واحد و نهاد ه

ين             ، عدالت طلب      ، مدافع حقوق کارگری   ران و همچن ردم اي دنی م وق م دار حق  آزادی خواه و طرف
اران ه نگ اران و روزنام شانخبرنگ ه ن د ب وری ه دعوت می نماي ستگی و در خواست آزادی ف  همب

ی     ١٠منصور اسالو از ساعت      شان      ١٨/۵/١٣٨۶روز پنجشنبه مورخ       شب    ٧صبح ال زل اي  در من
اختراول کوچه          )گلبرگ(به نشانی نارمک خيابان جانبازان غربی         بين ميدان سبالن وتقاطع مسيل ب

  . ضور بهم رسانند ح طبقه اول ٣۴٣شهيد علی اکبر اميری پالک 
رو                     ارگری و پي ه های ک ی اتحادي ين الملل سنديکا همچنين در راستای فراخوان جهانی کنفدراسيون ب
انوای شهر سقز و          ارگر صنف ن ود صالحی ک ای محم وری آق ی خود آزادی ف درخواست های قبل

  . ايدمدافع حقوق کارگران را که در حالت بيماری در زندان شهر سنندج است درخواست می نم
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