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  فعال اتحاديه ای،آزادی زندانی

  ممنصور اسانلو را خوش آمد ميگويي  ايرانی
 ماه هشتاد و پنجآذرسی ام                                                                                      آن الينی يو سی آی ت 

  
  

امروز ضمن اظهار  (IFT) و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل (ITUC)کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ها 

 .گفت را تبريک  آزادی ویو فعال زندانی اتحاديه ای ايرانی،تأسف از قرار کفالت مجدد جهت آزادی منصور اسانل

 ،٢٠٠۶ آگوست ٩ تا  ٢٠٠۵ دسامبر ٢٢  زداشت توسط مقامات ايران از تاريخبدنبال گذراندان يک دوره بااسانلو 

  . آزاد شده بود)   هزار دالر آمريکا١۶۵( ميليون تومان ١۵٠با پرداخت وثيقه قبال 

 بسيار  است، ان آزاد شده منصور اسانلو اکنون از زند ما از اينکه" بيان داشت  گای رايدر دبير کل آی تی يو سی،

 اتحاديه وی هنورمداوما با فشار سيستماتيک و دد و اين حقيقت که رهبران و اعضاءاما شرط کفالت مج. خوشحاليم

  ."موجب نگرانی عميق ما ميباشد، آزار و اذيت روبرو هستند

 آی تی  بهوابستهحاديه های اتکه از ) شرکت واحد(حومه يکای کارگران اتوبوسرانی تهران و سند پرزيدنت ،اسانلو

 يعنی درست چند ليس و مامورين سازمان امنيت کشور،به دنبال ارعاب طوالنی پ ، نوامبر١٩ در تاريخ اف ميباشد،

کرده و جلسات آنها رانش را بطور خشونت آميزی دستگير وی و همکا قبالآنها. آزادی با وثيقه دستگيرشدماه پس از

 که از للی ای و کمپين بين الم شرکت واحد  توسط اعضاء وی بدنيال اعتراضات عمومی آزادی .ده بودنرا برهم زد

 به  اعتراضات شامل   که،گرفت  صورت  هدايت شده بود،، ) يعنی آی تی يو سی کنونی( يو سوی آی سی اف تی

  .شکايت رسمی به آی ال او بود تظاهرات در مقابل سفارت خانه ها و دولت ايران،

   )cfm.tehranbuses/transport-urban/org.itfglobal.www://httpی اطالعات بيشتر رجوع شود به سايت  برا( 

 ، در تبريز بودندل اوآی اراهی سمينار تاريخ هشتم نوامبر در رهبران اتحاديه قبال هنگاميکه ازديگر نفر ٩ واسانلو 

درطول .  گرديدوی شدن جراحت چشم  به بدتر جر من، اخير بازداشت  دراسانلو  و شتم  ضرب. گرديدند بازداشت 

 اما اسانلو در مقابل تهديدات .وی خواسته شد که به فعاليت های اتحاديه ای اش خاتمه بدهد مجددا با تهيد از،بازداشت

  .سر فرود نياورد

 .بيشتری است انجام کارهایبه  اما نيازپيشرفت هايی صورت گرفته است،" فت دبيرکل آی تی اف گ،ديويد کاکرافت

حقوق پايه ای اتحاديه ای بايد درايران مورد احترام قرارگيرد وما درانتظار . اين مرد بايد متوقف شودشکنجه و آزار

حق کسانی که اخراج شده اند و ازآن  همه تيم يعنیمورد همکاران اتحاديه ای منصور اسانلو هسخبرهای مشابهی در

قول آزادی منصوراسانلو هفته های مديدی ايران وزير کار . محروم هستنديه آزادانه آنها را نمايندگی کند،اينکه اتحاد

سوی ائمی ازدولت ايران بدون اينکه نيازی به فشارهای د. تحقق يابد اما فشارجهانی الزم بود تا اين امررا داده بود،  

ITUC بروکسل ٢٠٠۶ دسامبر١٩     :بعمن  ."مسئوليت های خود را برسميت بشناسدبايد  يگران باشد،د

  


