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رگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهسنديکای کا  
 

  
 ماه هشتاد و پنجآذرسی ام                                                                                    سنديکای کارگران واحد

  
 

»دباش می گوئيم اآزادی دوباره منصور اسالو را ش«   
 

 روز ٣٠تحمل  بعد از٢٨/٩/١٣٨۵ در تاريخ واحدشرکت اسالو رئيس هئيت مديره سنديکای کارگران آقای منصور

. زندان اوين آزاد شد٢٠٩تومانی همسرش از بند   ميليون٣٠بازداشت با کفالت   

ان به اين ضرب ورگرفت، مام و شتم قرار مورد ضربَاشديدايشان بهنگام بازداشت توسط ماموران لباس شخصی 

ته تبند بسسپشت با د درحاليکه دستهايش ازخيابانهای خلوت شمال تهرانو شتم راضی نشده وبا بردن وی به يکی از

حين کتک زدن شال درم ضربات زيادی وارد می کنند وو صورت و شکبه سر شده و نفره به ايشان حمله ور٩بود، 

حاليکه سر اشی زيادی را انجام می دهند و درهمزمان توهين ها و فحتا حد خفه کردن دورگردن پيچيده وگردنش را 

طبقه سوم دادسرای انقالب اطاقهای  پشت دادسرای انقالب به يکی ازدربرم و کبود شده بود ازوو صورت ايشان مت

 لباس شخصی ها اعتراض می قانونیغيررفتار  بازداشت و  به نحوه حاليکهدر گفتگو با قاضی حداد  از دبعمنتقل و 

.تقال می يابد زندان اوين ان٢٠٩نمود به يکی از سلولهای انفرادی بند   

نگرفت و   تفهيم اتهامی عليه ايشان صورت   و حقوق شهروندی هيچگونه در مدت بازداشت برخالف قوانين قضائی

  محکمه پسندی به ايشان گفته نشد، هيچ حرف مدت بازداشت در. کند  گفتگو  با خانواده اش  نتوانست هم يکبار حتی

ديگر منصوراسالو وآقای  مکرر  بازداشت های  برای هت قانونی  وجا عموم جامعه حقوقدان ايران و وکالی ايشان 

.ه و نيستندفعاالن سنديکايی قائل نبود  

دمانی بسيار  شاسنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن ابراز« 

ديگر فعاالن  و ايشان  قانونی  غيری بازداشتها  به   نسبت اسالو  منصور آقایاز آزادی 

»عالم می داردسنديکايی مراتب اعتراض خود را ا  
  از همه سازمانهای کارگری بين المللی نظير کنفدراسيون بين المللی اتحادیهمچنين سنديکای کارگران شرکت واحد

و  CLC CGT)  کنگره کار کانادا ITF (رانسهاسيون کارگران فکنفدر ) ITUC (، فدراسيون کارگران حمل و نقل)   (های

، کانادا، ونزوئال و بسياری  ديگر از سنديکاهای کارگری و  از کشورهای  ايتاليا، آلمانديگر اتحاديه های کارگری    

و ديگر نهادهای کارگری، اجتماعی و حقوق بشری داخل و خارج کشور  )  ILO (پی گيری سازمان بين المللی کار   

  

 



 

م ايران می تپد و نيز وکالی محترم سنديکای کارگران  قلبشان برای آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی برای مردکه

سگزاری صميمانه خود را  محترم آقای اسالو بويژه همسر گرامی ايشان، سپا انواده وقفه خ و تالش بی شرکت واحد 

.بيان می دارد  

 سنديکايی به صورت فعاالننفراز  ۵٠تی صورت می گيرد که تعداد درحال  انسانی و غير یقانون  غيرهایاين رفتار

 و ناحق يازده ماه است که از حق کار و دريافت هرگونه دستمزد و حقوقی محروم و در کمال بيرحمی به غير قانونی

.دادخواهی مکرر تاکنون پاسخی داده نشده است  

قانونی غيررهای می خواهد به رفتال مقامات مسئو همهاحد يکبارديگرازوان شرکت کارگرسنديکای 

.زندگی اين کارگران پايان دهند به شرايط ظالمانه حاکم برچه زودترهرپايان دهند و  

 

 با آرزوی گسترش صلح، عدالت و آزادی برای همه مردم جهان
 

رگران شرکت واحدسنديکای کا  

 اتوبوسرانی تهران و حومه

٣٠/٩/١٣٨۵  


