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 فراخوان برگزاری آکسيون های اعتراضی

 جهت آزادی بدون قيد و شرط منصور اسانلو و محمود صالحی

 
دهم مرداد ماه هشتاد و ششياز                                                                        پاريس -...یاتحاد بين الملل      

 

 

و سرمايه داری جمهوری اسالمی سرکوب فعالين جنبشهای اجتماعی را به شديدترين وجهی به پيش ميبرد رژيم منفور

که گونه آزاديخواهی و برابرطلبی را با زندان ، شکنجه و اعدام ميدهد و اکنون سال است که پاسخ هر٢٩ک به و نزدي

 انداز اقتصادی،پژواک طنينزه بعنوان جنبش های فعال وپيگيرسياسی ـدل سالها مبارت اجتماعی که ازجنبشهای متفاو

مبارزات خود را اوز يعنی امپرياليسم جهانی اند وضد دول متجه مردمی عليه حاکميت اسالمی و برمطالبات حق طلبان

. روبرو گشته اندشيانه جمهوری اسالمی ، با تهاجمات گسترده و وحل مختلف درسطح جامعه پيش ميراننبه اشکا

اتوری لجام گسيخته زير ضربات اختناق و ديکترو دردرغيره که رو، معلمين و، زنان، دانشجويانجنبش های کارگری

حاکميت  دل وحشت را در چنين ديدگاهی رعب و از و بخشيده اند  تداوم را خود ، مبارزات عادالنه جمهوری اسالمی

اعتراضات مردمی چه بيشترصورت رشد هرزيرا آنان در. رجی برانگيخته اندمرتجعين و سوداگران خااسالمی و نيز

.، حذف کامل خود را مشاهده مينمايند آن و بطريق اولی اعتالی انقالبیو همه جانبه گرديدن  

 را تشديد   اجتماعی لين و فعا بر بستر چنين شرايطی است که جمهوری اسالمی دستگيری ، زندان ، شکنجه مخالفين

.نموده و اخيرا حکم اعدام برخی از اين مبارزان را صادر کرده است  

 
لو رئيس يد جسمانی در زندان نگهداشته ، منصور اسانش کارگری را با توجه وضعيت بسيارمحمود صالحی فعال جنب

کردستان را به جرم برگزاری  کارگری درفعالين جنبشازيازده نفر. روانه زندان کرده استسنديکای واحد را ربوده و

. علمين را روانه زندان می کندفعالين جنبش زنان و دانشجويان مبارز و م. مستقالنه اول ماه مه به دادگاه کشانده است

.داده استقرارکاردستوررکوب فعال جنبشهای اجتماعی را در سالم سياست سازش با امپرياليستها ويک کدر  

  
چه بيشتر ، برای افشای هرقوق انسانی فعالين جنبشهای مردمیاين هجوم وحشيانه به ابتدايی ترين حبرای جلوگيری از

ط محمود صالحی و منصور بدون قيد و شر چهره کريه اين رژيم سرمايه داری با تفکر قرون وسطائی ، برای رهائی 

، اتحاد بين المللی  و لغو کليه احکام فعالين کارگریجريانت قضايی درزندان و برای پايان دادن به همه اقدامااسانلو از

 واحد پاريس همگام با کميته های کارگری ديگر در اروپا ، کانادا و استراليا و در -برای حمايت از کارگران درايران 

آگوست آکسيون   ٩ و ۵ ، ٤در روزهای ) ٢٠٠٧ آگوست ١١ آگوست تا ٤از (  آکسيون های اعتراضی  راستای هفته

:ه ترتيب زير در پاريس خواهد داشتهايی ب  
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٢٠ تا ١٨  از ساعتسپاري (odéon) ونئن اود آگوست تجمع در ميدا۵ و۴ایروزه   

و نقل حملجهانی  و فدراسيون کنفدراسيون بين المللی سنديکاها ث ژ ت  cgt ا ب آگوست همگام٩ روز  

. بعدازظهر به اعتراض بر می خيزيم١٣در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در پاريس ساعت   

 
اين کار زار مشترک اعتراضی داريم در حاميان جنبش های اجتماعی انتظارتمامی مدافعين جنبش کارگری ولذا ما از 

معلمين جامعه ما را که تحت شديدترين فشارهای ضد ، زنان و، دانشجويانت کرده تا صدای اعتراضات کارگرانشرک

.، به گوش جهانيان برسانيماعدام ميشوندزندانها شکنجه ودردارند و سرمايه داری جمهوری اسالمی قرارسانی رژيمان  

                                                                                                                    

                                  

 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران ـ پاريس

٢٠٠٧ ژوئيه ٢٤پاريس ــ   

                      

   


