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 زندان اوين آقای منصور اسانلو از سوی مامورين وزارت اطالعات تحت فشار ٢٠٩بنا بر گزارشات رسيده از بند 

  .مستمر قرار گرفته است تا از مسئوليت خود در سنديکای شرکت واحد اعالم انصراف نمايد

اسانلو توسط کارگران به عنوان رئيس هيئت مديره سنديکای کارکنان شرکت واحد و اتوبوس رانی تهران  آقای 

 زندان اوين بازداشت ٢٠٩ ماه در بند ۵ايشان در پی اعتصاب کارکنان اين شرکت دستگير و بيش از . انتخاب گرديد

در پی فشار های سازمان های حقوق شد و در طی اين مدت تحت انواع شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفت و 

  . ميليون تومانی آزاد گشت ١۵٠بشری و کارگری با قرار وثيقه 

 تن از مامورين وزارت اطالعات با ضرب و شتم ٩ صبح توسط ٩ ساعت ٢٨/٨/٨۵ آقای اسانلو روز يکشنبه 

ی جراحی چشم ل از دستگيرالزم به ذکر است آقای اسانلو سه روز قب.  زندان اوين منتقل شد٢٠٩دستگير و به بند 

حين دستگيری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت که باعث آسيب ديدگی چشمان او گرديد ، انجام داده بود و در

پزشکان معالج وی خواستار ادامه درمان او هستند و در صورت عدم انتقال به بيمارستان ، بينايی او با خطر جدی 

 پزشکان معالج را به مسئولين قضايی و زندان اعالم نموده اند ولی تا کنون خانواده وی پيگيری های.مواجه است

آنها در پيگيری های مکرر در مورد علت بازداشت او از قاضی پرونده با جواب های .پاسخی به آنها داده نشده است

  ". شما نيازی نيست بدانيد ما به خودش خواهيم گفت "مبهمی مواجه گرديدند که از جمله آنها 

 آقای اسانلو را تحت فشارهای مختلف قرار داده اند که او از رياست هيات ٢٠٩امورين وزارت اطالعات در بند م

فعاالن حقوق بشر در ايران از تمام سازمان های حقوق بشری و کارگری . مديره سنديکا اعالم کناره گيری نمايد 

  . می خواهد که خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط او شوند

  

  

  

  االن حقوق بشر در ايرانفع
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