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حمايت از منصور اسالو، عدالت را ياری دهيمبا   

                                             های کارگریهيات موسسان سنديکا       ماه هشتاد و پنجسفنداچهارم 
 
   

:به همه کارگران ومردم عدالت خواه   
يس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پس از مدت ها تحمل ئمنصور اسالو ر

 برای محاکمه در ۵/١٢/١٣٨۵ وثيقه های سنگين برای آزادی، روز شنبه   و سپردن زندان و بازداشت غير قانونی

.دادگاه انقالب حاضر می شود   

 قانون اساسی به ايجاد سازمان سنديکايی برای کسب مطالبات برحق ٢۶ل منصور اسالو وهمکارانش با تکيه بر اص

.صنفی خود اقدام کرده اند   

کنوانسيون های برابراساس تعهدات دولت دره برقراری اصل سه جانبه گرايی بررااعضای سنديکا درواسالومنصور

فعاليت سنديکايی را يک حق قانونی دانسته و بين المللی کار، حق برخورداری ازبنيادين حقوق کارِ مصوب سازمان 

. قانون مدنی بهره جسته اند٩ات مطابق ماده بر اين اساس از بخشی از حقوق کار مندرج در اين تعهد   

 ميثاق های بين المللی حقوق اقتصادی، ١۵ تا ۶منصور اسالو و همه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برابر مواد 

 متعهد است حق برخورداری از مفاد حقوق کار در اين  ن ملل متحد، که ايران نيز به آناجتماعی و فرهنگی سازما

.ميثاق را دارند   

قانون اساسی اصول  برابر   که است  کارگری صنفی  های انسازم و محاکمه همه کارکران  اسالو محاکمه منصور

شوند و حيثيت، جان، هنگی برخوردارفره حقوق انسانی، سياسی، اجتماعی وهم اسالمی ايران حق دارند ازجمهوری

.مال، حقوق و شغلشان بايد از تعرض مصون بماند   

 فراهم اعضای هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی وآزادی بی قيد و شرط و دلجويی ازبرائت و

 تا کنون مورد بی مهری ١٣٨۴دوم ارديبهشت   نيمه  رخداد های همه کارگرانی که دربرگشت به کار آوردن امکان 

وظايف دادگاهی است که علی القاعده بايد است از حقوق صنفی و شهروندی آنان مورد تعرض واقع شدهگرفته وقرار

.به عدالت حکم کند   

 دستگاه قضايی جمهوری اسالمی ايران در برابر آزمون بزرگی قرار خواهد گرفت حکم برائت ۵/١٢/١٣٨۵شنبه 

 حداقل کاری است که می تواند بخشی از آالم و  که به او نسبت داده شده است  بی پايه ای اماتمنصور اسالو از اته

.هايشان تحمل کرده اند را التيام بخشد خانوادهسال وی و همکاران ودوستم هايی را که طی مدت بيش از   

های کارگریهيات موسسان سنديکا  

٣/١٢/١٣٨۵  
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