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  از دادگاهیگزارش کوتاه

  کارگران شرکت واحدیکايس سندي رئ منصور اسالو

  
                                                                                          یجالل ناصر      ماه هشتاد و پنجاسفندپنجم 

 
 

ابان ي تهران واقع درخی صبح دادگاه منصوراسالو در دادسرا و دادگاه انقالب اسالم٩ از ساعت ٨۵/ ۵/١٢امروز 

 ی دادگاه ، دادستان، وکال علی، منشیسته، تنها با حضورشش نفرشامل قاض بی نبش معلم درپشت درب هایعتيشر

  تهرانی دادگاه انقالب اسالم١۴  دوم  شعبه ۀجلسه دادگاه درطبق. د و منصوراسالو آغازشديز خورشي، پرویيموال

.بودده يل اعالم گردي دوم تعطۀن شعبه و طبقي ای بخش هایان افتاد که از قبل تمامي به جریطيدر شرا   

 کارگران واحد همراه  با خانواده یکايره سنديئت مدي  هی منصوراسالو، اعضاۀ خانوادیرون ازدادگاه اعضايدرب

تجمع کنندگان از لحظه  شروع  دادگاه .    داشتندی  تجمع  اعتراضین کارگري از کارگران و فعالیشان، تعداديها

  بدون یآزاد"  بریمبن ) یپالکاردهائ ( ی مقوا  نوشته هائابان معلم  با حملي  و خیدرمقابل درب، محوطه  ورود

تا  " کا يل  سندي تشکیآزاد" و "   شرکت واحد یبازگشت  به کارکارگران اخراج" ، " د  و شرط منصوراسالويق

درلحظه خروج اسالو از درب . شان از دادگاه حضور داشتندي ایان جلسه دادگاه و خروج منصوراسالو و وکال يپا

سپس . شان نشان دادنديدارمجدد ايش  را از دي، احساسات خویگاه، تجمع کنندگان با دست زدن و ابرازخوشحالداد

.همه به همراه هم به طرف منزل منصوراسالو حرکت کردند  

 شده و یشان تشکر و قدرداني  ای از وکالیکيد  يز خورشيدرمنزل ازتجمع کنندگان توسط  منصور اسالو  و پرو

.ن داده شديد و منصور اسالو به حاضريز خورشي ازجلسه دادگاه توسط  پرویرگزارش مختص  

دگاه ي و دیشان، مسائل اجتماعي ای ازمنصوراسالودرخصوص روابط شخصیساعت توسط قاض٢دردادگاه حدود 

  به منصوری ازمسائل هم  توسط دادستان و قاضیبعض.  وسئوال شده بودی اودرمورد مسائل مختلف بازپرسیها

. کنندی اسالو به دادگاه اعتراض مین خصوص وکالي شده است که درایالو القاء ماس  

  از افراد بوده که ی با بعضیت منصوراسالو و روابط شخصي از شخصین بخش از دادگاه جهت شناخت قاضي ا

.نسبت به آن توسط وکال به دادگاه اعتراض شده است  

و یامنيت داخل اقدام عليه  " و  "تبليغ عليه نظام"  حول دو اتهام آن  ی اصل ميا بهتراست بگوئي دادگاه  بخش دوم  

منصور یبه وکال ندهيآروز  ۵تا  افته  ويان يپا ١٢٫۴۵ تدرساع جلسه دادگاه .عنوان شده است" ا کيل سنديتشک  

.ندل دهيم و به دادگاه تحوي  خود را تنظیحه دفاعي الیاسالو مهلت داده شده تا به صورت کتب  

    
یجالل ناصر  

۵/١٢/١٣٨۵  

 



  شرکت واحدیکاين سندي از طرف فعالیافتي دریعکسها
 

                 
 

                 
 

                
 

                 


