
 
  افق روشنیت کارگريسا

 
 بيانيه سازمان عفو بين الملل در باره منصور اسانلو

 
 

 ماه هشتاد و پنجوريشهرچهارم                                                                                              
 
 

  منصور اسانلو، رئيس هئيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه-يرانا
 

اريخ                       ه در ت ران و حوم  اوت  ٩  منصور اسالو، رئيس هئيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی ته
ه     رار وثيق ا ق انی١۵٠٠٠٠٠٠٠ب ادل   (توم ا مع ا١۶٣٠٠٠تقريب د )  دالر آمريک اريخ  . آزاد ش امبر ٢٢وی در ت  دس

ود  ٢٠٩دستگير و در بند     دانی ب ال ديگر           .   زندان اوين در تهران زن ده فع ا هف راه ب انلو هم ه می شود منصور اس گفت
ر                     اتی نظي ه اتهام ران ب اه انقالب ته ق انتشار           اتحاديه ای قرار است توسط شعبه چهارده دادگ ه نظام از طري غ علي تبلي

روه هاي                    بيانيه و مصاحبه با راديوهای بيگانه و ضدحکومتی، اخالل در امنيت داخلی کشور  با برقراري روابط با گ
وز روشن نيست         . مخالف و معاند و کشورهای خارجی، محاکمه شود         ه    .  ماهيت دقيق اتهامات هن ا ب چنانچه وی تنه

ز و    اتهاماتی که جرم جنائی محس  ای مسالمت آمي وب نمی شوند محکوم گردد، و محکوميت وی تنها مربوط به فعاليته
ل   ين المل و ب د، عف ده است باش ناخته ش انی برسيمت ش ه در سطح جه ان ک ه و آزادی بي رای تشکيل اتحادي حق وی ب

تار    منصور اسانلو و همه افراد ديگری را که به اتهامات مشابه محکوم شده باشند زندانی  عقيدتی        دارد و خواس می پن
خبر بيشتری در باره ناراحتی چشم منصور اسانلو که گفته می شد            .   آزادی فوری و بدون قيد و شرط آنان خواهد شد         

  . بينائی وی را به خطر انداخته است، در دست نيست
  

  اطالعات زمينه 
  

ه در سال                     ران و حوم ارگران شرکت واحد اتوبوس رانی ته نديکای ک  تاسيس شد و فعاليت    ١٩٧٩گفته می شود س
ال   ال در س نچ س د از بيست و پ ايش را بع ت٢٠٠۴ه ر گرف ده است .  از س ناخته نش ميت ش وز برس نديکا هن ن س .   اي

هر کس آزاد است با ديگران  : آن آمده است) ١(٢٢ايران عضو کنوانسييون حقوق مدنی و سياسی است،  که در ماده          
ه   ه تشکيل اتحادي د، از جمل افغ اشانجمن تشکيل ده اع از من رای دف اده .  ب ده است ٢۶در م ران آم انون اساسی اي :  ق

ه ای    ای سياسی و حرف ن ه ات، انجم زاب، اجتماع کيل اح تقالل،   ... تش اقض اصول اس ه ن رط آنک ه ش ت، ب آزاد اس
ه های جمهوری اسالمی نباشد                وق            . آزادی، يگانگی ملی، ضوابط اسالم، يا پاي يج کس از عضويت در گروهای ف ه

  . يا مجبور به عضويت در آنها نخواهد شدمنع 
  : اقدامات پيشنهادی

  : لطفا درخواستهای خود را هرچه سريع تر به فارسی، عربی، انگليسی، يا به زبان خود ارسال نمائيد
   آزادی منصور اسانلو را خوش آمد بکوئيد،  -
  رک عليه وی شويد، خواستار اطالعات در باره اتهامات و ماهيت دقيق مدا  -
   بخواهيد که شما را در جريان تاريخ برگزاری هردادگاهی که ممکن است برگزار گردد، قرار دهند،   -
   از مقامات بخواهيد اتهامات منصور اسانلو را که مربوط به فعاليتهای مسالمت آميز و حق وی برای تشکيل   -
  . نی برسيمت شناخته شده است، مسکوت بگذارنداتحاديه و آزادی بيان که در سطح جها    
  عنوان کنيد چنانچه منصور اسانلو بر پايه چنين اتهاماتی محکوم و زندانی شود، عفو بين الملل وی را زندانی    -

  .  عقيدتی می پندارد و خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط وی خواهد شد    
  کنوانسيون مدنی و سياسی که حق تشکيل اتحاديه را ) ١(٢٢عهداتشان مندرج در ماده وظايف مقامات در باره ت   -

  . برسيمت می شناسد، به آنها يادآوری کنيد    
  



   ٢٠٠۶ اوت ١٧: تاريخ
  : درخواست ها به آدرس های زير ارسال شوند

APPEALS TO :  
Leader of the Islamic Republic   

His Excellency Ayatollah Sayed 'Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader   
Shoahada Street, Qom, Islamic Republic of Iran   

Email: info@leader.ir / istiftaa@wilayah.org   
Salutation: Your Excellency   

Head of the Judiciary   
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi   

Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Islamic Republic of Iran   
Email: Please send emails via the feedback form on the Persian site of the website: 

http://www.iranjudiciary.org/contactus-feedback-fa.html   
The text of the feedback form translates as :  

١st line: name, 2nd line: email address, 3rd line: subject heading, then enter your email 
into text box .  

Salutation: Your Excellency   
COPIES TO :  

President   
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad   

The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of 
Iran   

Fax: Via foreign affairs: +98 21 6 674 790 and ask to be forwarded to H.E Ahmadinejad   
Email: dr-ahmadinejad@president.ir OR via website: www.president.ir/email   

Speaker of Parliament   
His Excellency Gholamali Haddad Adel   

Majles-e Shoura-ye Eslami, Imam Khomeini Avenue, Tehran, Islamic Republic of Iran   
Fax: + 98 21 6 646 1746   

Minister of the Interior   
Hojatoleslam Mustafa Purmohammadi   

Ministry of the Interior   
Dr Fatemi Avenue   

Tehran, Islamic Republic of Iran                     
Fax: + 98 21 8 896 203/ 899 547/ 6 650 203   

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country .  
PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or 

your section office, if sending appeals after 28 September 2006 .  
UA Team  

Email:   uateam@amnesty.org   
Web:    http://www.amnesty.org/urgentaction  

Hotline: (+44) 20 7413 5542  
 


