
  جان منصور اسانلو در خطر است
  

ات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بعد از  رئيس هياسانلومنصور 
هنگامی که با اتوبوس عازم منزل بود، توسط سرنشينان یک اتومبيل ربوده تير ١٠ظهر روز سه شنبه 

 و به مدت یک ران اطالعاتی رژیم ربوده شداسانلو یک بار دیگر نيز اوایل سال جاری توسط مامو. شد
  قضائیبا توجه به اینکه هيچ یک از نهادهای امنيتی ووی اخير ربایندگان اقدام . ماه در زندان بود

د و تمام تالش های ندستگاه سرکوب رژیم جمهوری اسالمی مسئوليت ربودن وی را به عهده نمی گير
دن وب به رزیادی نرسيده است، تشابه ز وی به جائیخانواده و دوستان وی برای یافتن ردپائی ا
  . از این روز باید به شدت نگران جان وی بود. نویسندگان در دوران قتل های زنجيره ای دارد

  
طبق قوانين  و پرونده اش هنوز مفتوح است و با آنکه به منصور اسانلو پنچ سال حکم زندان داده اند

برای شرکت در اجالس جهانی سازمان د نبه وی اجازه می دهرد،  نداقضائی رژیم اجازه خروج از کشور
  . یران خارج شودجهانی کار و مجمع عمومی فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل از ا

  
اگرچه . ی ایران با ابهام روبرو شدجنبش کارگرفعاالن سازمانها و خروج اسانلو از ایران برای بسياری از 

 از ایران را به نوعی عقب نشينی رژیم و یا تعدیل در سياست  اسانلوخروج امکان  کهبودند کسانی
رژیم  یک بار دیگر ثابت کرد که حکومت دین وسرمایهوی اما ربودن های سرکوبگرانه اش تعبير کردند، 

اجازه  بی دليل به منصور اسانلودر پس کله توطئه گرانه اش، جمهوری اسالمی تغيير پذیر نيست و 
حاکمان ضد مردمی اسالمی تصورشان بر این بود که منصور اسانلو بعد از خروج به . خروج نداده است

ص خواهند  وی و سندیکای کارگران شرکت واحد خال"شر"ایران باز نخواهد گشت و  به این وسيله از 
ر خارج به ویژه دیدار وی د اعمال، هم نداشته باشدماندن در خارج  قصد اسانلو در نهایت چنانچه  . شد

بازگشت به ایران سنگين تر و در ، پرونده وی را با فعاالن مخالف رژیم و کفتگو با رسانه های خارج کشور
  . خواهد گذاشتز دست رژیم را برای دستگيری و اتهامان سنگين تر به او با

  
 برای  و د نيست انسانی پای بنمعياربه هيچ  گذشته نشان داده که ٢٨یم جمهوری اسالمی در ژر

این رژیم و این نظام قابل تعدیل و تغيير . دست می زندو ددمنشی بقای ننکين خود به هر جنایتی 
 توهم به تغييرات در آنها، راه مبارزات جدی و پيگير برای ایجاد یک جامعه انسانی برابر و آزاد را .نيستند
  . برای نجات جان و آزادی منصور اسانلو بکوشيم. می بندد
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