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  ردادم ١٨راقدامات اعتراضی دفراخوان 

  منصور اسالو و محمود صالحیبرای آزادی 
 سوم مرداد ماه هشتاد و شش         کاکرافت ديويد-گای رايدر   

 
  

١٣٨۶دوم مرداد ماه   

 دوستان گرامی
 اتحاديه کارگری در ايران؛  برای دو زندانی مشهور١٣٨۶ مرداد ماه ١٨تاريخ شما می خواهيم که سازمانتان درما از

نيمکره شمالی، ی دانيم که فصل تابستان بويژه درما م. اقدام بين المللی بپيوندداسانلو و محمود صالحی، به روزمنصور

اين دو مورد ضرورتی  خاص   اوضاع  که اما ما متعتقديم . اقدام همبستگی بين المللی زمان مناسبی نيستوزبرای ر

 ما در زمان قابل پيش بينی ای اين هستيم که اين دو همکار زندانیکه خواستارست برای يک اقدام جدی و فوری اگرا

.آينده ازاد بشونددر  

)سنديکای واحد(اتوبوسرانی تهران و حومه منصور اسانلو، رئيس سنديکای کارگران   
آی تی يو سی در لندن و  قانونی در آی تی اف و  بسياری از شما شرح ديدار بلند پايه منصور اسانلو را از مالقاتهای

اينکه اعضا احساسات و استقبال  عمومی آی تی يو سی بويژه بعد ازشورای. خرداد ماه ديده و يا شنيده ايدبروکسل در

صورتی که ايشان بعد از بازگشت به صور ابراز داشتند، تصميم گرفت دربه منصندلی ها  خود را با بلند شدن ازگرم

متاسفانه اين دقيقا اتفاقی بود که افتاد؛اآلن دو هفته . ايران با مشکلی مواجه شود همبستگی کامل خود رابا او اعالم کند

حال حاضر ايشان در. تهران بود می گذردحالی که سوار اتوبوسی در تيرماه در١٩از زمان ربودن منصور اسانلو در

متهم است؛ " توطئه عليه امنيت ملی"گزارش شده است که ايشان به مکررد نام اوين برگردانده شده و بطوربه زندان ب

تی اف اخيرا  و آی  ِآ تی يو سی.  و خدمات جاسوسی دستکاری شده است پرونده ايشان آشکارا توسط اداره اطالعات

 تيرماه به دولت ايران نوشت و به کميته آزادی تجمع و تشکل آی ال او نيز اطالعات ٢٠نامه اعتراضی مشترکی در 

اين طومار . به راه انداخت"  منصور اسانلو را آزاد کنيد "طومار الکترونيکی  بعالوه آی تی اف . جديد را ارائه کرد

ما تاکنون اين طومار را امضا نکرده ايد بهتر است لحظه ای به اين سايت اگر ش.واکنش های بسيار زيادی داشته است

:مراجعه کنيد و آن را امضا کنيد  

http://www.itfglobal.org/solidarity/osanloo2.cfm 

اتحاديه ها اقدامات تعدای از. خود را ارسال کرده اندامه های اعتراضی در اين ميان بسياری از اتحاديه های وابسته ن

اتحاديه های کارگران حمل و نقل در کشورهای عربی متحدانه وبطور جمعی . سفارتهای ايران داشته انداعتراضی در

.همبستگی خود را با منصور اسانلو اعالم کرده اند  

هی کارگرانمحمود صالحی؛ کميته هماهنگی برای سازماند  
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همانگونه که احتماال شما هم می دانيد ايشان عضو هئيت . می رودمتی محمود صالحی بسرعت رو به خطرشرايط سال

فعاليتهای ايشان همواره آزار . موسس انجمن کارگران خبازان سقز و کميته همآهنگی برای سازماندهی کارگران بودند

سقز استان کردستان که ازسنندج درم وضعيت نامناسب سالمتی ايشان در رغعلیبه دنبال داشته وتهای مقامات رااذي و

 تيرماه ٢٠در تاريخ وابسته  به درخواست آی تی يو سی اتحاديه های بسياری از. است، زندانی استو خانواده به دور

ار قدم پيش بگذاريد چرا که حاال ما از شما می خواهيم که برای اعمال فش. برای اقدام اعتراضی واکنش نشان داده اند

.شواهد مستندی وجود دارد که زندگی صالحی بخاطر مراقبتهای نامناسب پزشکی در زندان در خطر است  

 
  مرداد ماه١٨فراخوان اقدام در 

 
مقامات ايران تا آن نظر و بخاطرفشارهای مستمری که برهم صالحی قبل از تاريخ مورد ما اميدواريم که هم اسانلو و

مردادماه در بازداشت بماند ما  ١٨ پنجشنبه اما اگر يکی يا هر دو آنها همچنان تا. يخ وارد خواهيم کرد آزاد بشوندتار

بين المللی  جهانی اتحاديه ها می خواهيم روزهمه اتحاديه های وابسته به آی تی يو سی و ای تی اف و فدراسيونهایاز

آزادی مرداد ماه دقيقا روزی است که از١٨پنجشنبه . ن تاريخ برگزار کنندآهمبستگی با کارگران ايران را دراقدام در

اعتراضات و فشارهای مستمر جنبش   بدون شک نتيجه  آن آزادی. منصور اسانلو از بازداشت قبلی يکسال می گذرد

 را به يا داريد ١٣٨۵  فوريه ١۵شما هم اقدام موفقيت آميز روز اقدام در تاريخ . بين المللی اتحاديه های کارگری بود

آن؛ زمانی که سنديکای کارگران ماه قبل از در که توسط مقامات ايرانی عی بود  وسي  به دستگيريهای واکنش  در که

.  رانی تهران برای آزادی اسانلو اعالم اعتصاب يک روزه کرده بود، صورت گرفته بودوساتوب  

خواهيم که با نامه های اعتراضی يا با کپی طومارهای  خود ميهمه اتحاديه های وابسته بهسالگرد چنين روزی ما ازدر

شما سفارت ايران وجود درکشوراگر. خود بروندسی ايران در کشورمقامات سياضاء شده توسط آی تی اف  به ديدارام

کنيد، جلسه  زاربرگ خارجه برويد، کنفرانس مطبوعاتی امورخارجه يا به دفترامورتوانيد به مالقات وزيرا ميندارد شم

.ای در محل کارتان ترتيب دهيد، يا هر اقدام ديگری را که مناسب تشخيص می دهيد انجام دهيد  

.  مردادماه تدارک می بيند١٨لطفا بسرعت به ما اطالع دهيد که سازمان شما چه فعاليتهايی برای روز اقدام در تاريخ 

:لطفا با اين افراد تماس بگيريد  

Urata_mac@itf.org.uk 

turights@ituc-csi.org 

ازشما سپاسگزاريم و با احترامات برادرانه پيشا پيش  

 گای رايدر

 دبير کل آی تی يو سی

 ديويد کاکرافت

 دبير کل آی تی اف


