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  يه سراسری بهامۀ اتحادن

  و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل کنفدراسيون جهانی
 ماه هشتاد و ششمرداد م شش                                                                             اتحاديه سراسری     

  
  

 اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار : از

  کنفدراسيون اتحاديه جهانی و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل: به

  "روز بين المللی برای اقدام"همبستگی با : موضوع

  با درودهای فراوان
 

  دوستان گرامی

دی محمود صالحی و منصور اسالو و در همبستگی با کارگران ايران برای آزا" روز بين المللی برای اقدام"اعالم 

 مايه خشنودی و قوت قلبی است برای  تالش قاطعانه شما در يک بعد وسيع بين المللی در حمايت از کارگران ايران،

 .ما کارگران در ايران

تداوم بازداشت محمود صالحی با وجود وضعيت جسمانی وخيم و ربودن و زندانی کردن منصور اسالو در حالی است 

 شيث امانی رئيس هيئت مديره، خالد سواری  نايب رئيس هيئت مديره و صديق ١٣٨۶ تير ماه ٢٣ و ١٩در روز که 

 نفر ديگر از کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه امسال ١٠کريمی عضو هيئت مديره اتحاديه ما  و همچنين 

   .زودی صادر شوددر سنندج مورد محاکمه قرار گرفته و قرار است احکام آنان نيز ب

در همبستگی با کارگران ايران، در شرايطی  که دولت ايران با توجه به شواهد " روز بين المللی برای اقدام"اعالم 

اقدامات خود را در ماههای اخير بر عليه رهبران و فعالين کارگری )  که فوقا اشاره مختصری به آن شد(موجود 

ما دست شما دوستان . ايران از اهميت بسيار باال و حياتی بر خوردار استتشديد کرده است، برای ما کارگران در 

گرامی را در کنفدراسيون اتحاديه جهانی و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل به گرمی می فشاريم و بدينوسيله 

د صالحی و ضمن قدردانی صميمانه از اقدامات قاطعانه شما، اعالم ميداريم که در صورت تداوم بازداشت محمو

منصور اسالو تا روز  نهم آگوست، در اين روز در کنار شما و همگام با طبقه کارگر جهانی، اعتراض خود را نسبت 

  .   مقتضی  ابراز خواهيم داشتبه تداوم بازداشت محمود صالحی و منصور اسالو به نحو

  ناوابا احترامات فر
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