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  انيه وکالی منصور اسالويب
  

 ماه هشتاد و پنجآذرم  يکستيب                                                                      و پرويز خورشيد علی مواليی 
  

  
 ١/١١/٨٤ديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه از تاريخ مآقای منصور اسالو رييس هيات 

قرار وثيقه يک  اوين با ٢٠٩بازداشت دربند  روز ٢٣١سپری کردن مدت  پس از  در بازداشت بوده و١٨/٥/٨٥ تا

 به ٢٨/٨/٨٥متاسفانه مدت آزادی وی بسيار کوتاه بود و مجددا درتاريخ . استهشدپانصد هزار ريالی آزاد  ميليارد و

.دش اوين ٢٠٩ بند یروانه اشت وزدشتم و بدرفتاری، با ضرب و با اعمال خشونت و انونی وقصورت غير  

. ايماطالعات بیعلت و داليل اتهاماز اينجانبان وکالی وی تاکنون به پرونده متشکله عليه موکل خود دسترسی نداشته و

 علت بازداشت را عدم تمکين به احضاريه و عدم ايفای تعهد ١/٩/٨٥ای درتاريخ يه طی مصاحبهيسخنگوی قوه قضا

چرا که موارد  ،دشنگرانی بيشتر ما  يه باعث شگفتی ويبيانات غير حقوقی سخنگوی محترم قوه قضا.  استکردهذکر 

شگفت آور اين که موکل نيز از . يرقانونی موکل را توجيه نمی کندبازداشت غ  واستاعالمی فاقد وصف مجرمانه 

     نباط آقای اسالو توی داشتيم اس  با٢٠/٩/٨٥با مالقاتی که درتاريخ . ستاتهامات وارده و داليل آن به درستی آگاه ني

فعاليت صنفی وی و ارتباط سنديکا با سازمان های بين المللی مانند ازعلت بازداشتش، ILO   و سازمان ملل و    

.استنهاد های کارگری جهانی   

احقاق حق وی، وظايف حرفه ای خود را به دهد که درجهت دفاع از موکل وسترسی به پرونده به ما اجازه نمیعدم د

تحت . توفيق خود را در اين خصوص بسيار ناچيز ارزيابی می کنيممستمربه رغم پيگيری های . شايستگی انجاه دهيم

 براين  . منافع ملی ارزيابی نمی کنيم و حفظ  و آرامش  نظم مسير ايجاد ت غير موجه موکل را دربازداش اين شرايط،

بازداشت و    واحد، شرکت کارگران   و علنی و صنفی  سنديکای  قانونی  و هستيم که با عنايت به فعاليت شفافباور

 ٣٢ تحقيقات بيشتر و اعمال مواد اعضای آن هيچ ضرورتی را به انجامييس هيات مديره و تعداد کثيری ازبازجويی ر

.دکن قانون آيين دادرسی کيفری ايجاب نمی ٣٥و  

  نقض قانون حقوق-، نقض اصل برائت درسی و تداوم بازداشت آقای اسالوامقررات آيين دهر گونه تخلف از

و تعهدات رياست جمهوری در خصوص مهرورزی و بسط عدالت   و نقضيیشهروندی و سياست های توسعه قضا

کند که نسبت به رعايت ، شرايط حساس کشور ايران ايجاب میاستپذير جامعه حمايت از اقشار زحمتکش و آسيب

.مورد به جامعه تحميل نکنيمهای بی و هزينهکنيمحقوق شهروندان و احترام به موازين قانونی احساس مسووليت   
٢١/٩/١٣٨٥  

 يوسف مواليی و پرويز خورشيد
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