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٢٠٠۶ نوامبر ٢٩: تاريخ  

: شماره ايندکس AI Index: MDE 13/129/2006 
  

  منصور اسانلو، رئيس هئيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  - ايران : موضوع
  

اسانلو، رئيس هئيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانس تهران و حومه روز نوزده نوامبر منصور 

بنا . وی در زندان اوين نگه داری می شود و بنا به گزارش رسيده به وکيل دسترسی نداشته است. مجددا دستگير شد

  . فت نکرده استبه گزارش رسيده، وی برای ناراحتی جدی چشم خود کمک های درمانی دريا

 در خارج از  منصور اسانلو نوزده نوامبر توسط ماموران امنيتی که گفته می شود لباس شحصی بتن داشته اند،

قبل از دستگيری برای حضور در شعبه چهار دادگاه . محل بازداشت وی در ابتدا مشخص نبود. منزلش دستگير شد

   .دريافت کرده بود نوامبر احضاريه ٢٠ويژه کارکنان دولت در تاريخ 

.  نوامبر در شعبه چهارده دادگاه انقالب برای بررسی مقدماتی توسط دادستان حاضر شد٢۶منصوراسانلو، در تاريخ 

. بنا به گزارش رسيده، وکيل وی در دادگاه حضور نداشت. اتهامات مشخصی در دادگاه عليه وی اقامه نشد  

برای وی احضاريه وبعد از دستگيری اسانلو اعالم کرد که وزير دادگستری و سخنگوی قو قضائيه چند روز  حکم  

هرچند، وکيل وی اعالم کرد منصور . ه بود، چون خود را به مقامات زندان معرفی نکرد دستگير شدجلب صادر شد

 ٢٠وی تنها احضاريه برای حضور در دادگاه برای روز . اسانلو احضاريه ای برای برگشت به زندان دريافت نکرد

. امبر دريافت کرده بودنو  

خانواده وی توانستند وی را در زندان مالقات کنند، و .  زندان اوين نگه داری می شود٢٠٩منصور اسانلو در بند 

اسانلو از . همسر وی روز بيست نوامبر، زمانی که در جلسه دادگاه حصور يافته بود توانست با وی صحبت کند

 چند روز قبل از دستگيری مورد عمل جراحی قرار گرفته بود و زمانی چشم وی. ناراحتی جدی چشم رنج می برد

وی به درستی نمی بيند و گفته می شود که در زندان به مراقبت پزشکی . که دستگير شد هنوز پانسمان به چشم داشت

. و درمانی دسترسی ندارد  

 توسط پليس در منازلشان ٢٠٠۵سامبر  د٢٢منصور اسانلو از جمله دوارده نفر از اعضای سنديکا بود که در تاريخ 

 به دنبال ٢٠٠۶ اوت ٩ وی در تاريخ   .دستگير شدند، ظاهرا در ارتباط با فعاليت های مسالمت آميز اتحاديه شان

 گفته می شد که وی  .آزاد شد) تقريبا معادل صدو شصت و سه هزار دالر(پرداخت وثيقه صد و پنچاه ميليون تومانی

اتهام جرائمی بود که ماهيت آنها دقيقا مشخص نبود، اما ممکن است حاوی اتهاماتی از در انتطار محاکمه به 



، اقدام به "از طريق پخش اطالعيه و مصاحبه با ايستگاه های راديوئی دولت های خارچی" تبليغ عليه نطام"قبيل

. بيگانه، باشداز طريق ايجاد رابطه با گروهای معارض مخالف و کشورهای "برهم زدن امنيت داخلی کشور  

چنانچه وی فقط در ارتباط با تمرين مسالمت آميز حق شناخته شده بين المللی خود، تشکيل و پيوستن به اتحاديه يا 

. آزادی بيان دستگير شده باشد، زندانی عقيدتی محسوب می شود و بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شود  

 خود را هرجه سريعتر به فارسی، عربی، انگليسی و يا زبان لطفا درخواست های: اقداماتی که توصيه می شود

:مورد تکلم خود ارسال نمائيد  

. سئوال کنيد چرا منصور اسانلو دوباره در تاريخ نوزده نوامبر دستگير شد و با چه اتهاماتی مواجه است -  

که منصور اسانلو هرچه سريعتر و به طور منظم به وکالی خود دسترسی بيابد و به طور منطم با خانواده بخواهيد  -

    .خود در ارتباط باشد

نگرانی خود را در اين باره که گفته می شود منصور اسانلو مراقبت پزشکی و درمان الزم را برای مداوای چشم  -

     .د، و بخواهيد که وی هرچه سريعتر به درمان پزشکی الزم دسترسی پيدا کندخود دريافت نمی کند، اظهار نمائي

به مقامات تعهدات آنها را در خصوص    پيوستن  و نمائيد که حق تشکيل يادآوری  -  ICCPR, Article 22 (1) 
. به اتحاديه را تامين می نمايد  

  
: درخواست به  

  
 رهبر جمهوری اسالمی

  خامنه ای، دفتر رهبری آيت اهللا سيد علی
 قم ، خيابان شهدا، جمهوری اسالمی ايران

:info@leader.ir OR istiftaa@wilayah.org : آيميل   
 2228 774 251 98 +  : فکس     

     
 وزير اطالعات 

 غالمحسين محسنی اژه ای
 ايران، تهران، وزارت اطالعات، خيابان نگارستان دوم، خيابان پاسداران 

 iranprobe@iranprobe.com   :آيميل 
   

: رونوشت به  
 رئيس جمهور، محمود احمدی نژاد

 ايران، تهران، رياست جمهوری، خيابان فلسطين، چهارراه آدربايجان
 dr-ahmadinejad@president.ir :آيميل   

       
. و برای نمايندگی جمهوری اسالمی در کشورهای محل زندگی تان  

 ارسال می کنيد، با دبيرخانه سازمان عفو بين الملل يا ٢٠٠٧لطفا چنانچه درخواست های خود را بعد از ده ژانويه 
.  تماس بگيريد شعبه عفو بين الملل در کشورتان  

  
  

)در تبعيد(امور بين الملل کانون زندانيان سياسی ايران: و تکثيرترجمه   
  
  
 


