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 کمپين فعالين جنبش کارگری خارج از کشورهفته برگزاری 

  جهت آزادی بدون قيد و شرط و فوری منصور اسانلو و محمود صالحی

 
هشتاد و شش ماه تيرهشت بيست                                                                     اطالعيه مشترک                 

 
  

  .خويش قرار داده استکاردستوری اجتماعی را به شديترين وجهی دررژيم جمهوری اسالمی سرکوب فعالين جنبشها

عيت بسيار بد جسمانی در زندان نگهداشته و حتا از مداوای او  محمود صالحی فعال جنبش کارگری را با توجه وض

 را نصور اسانلو رئيس سنديکای واحد در روز روشن و جلو چشم مردم ضمن ضرب و شتم م. جلوگيری می کند

 نفر از فعالين جنبش کارگری در کردستان را به جرم برگزاری مستقالنه اول ماه مه به دادگاه کشانده ١١. می ربايند

نشريات را بشکل فله ای می بندد و .  فعالين جنبش زنان و دانشجويان مبارز و معلمين را روانه زندان می کند.ستا

و در يک کالم سياست سازش با بيرون و سرکوب فعالين حتا استفاده از اينترنت را برای مردم مشکل زا می کند

  ..جنبشهای اجتماعی را در دستور کار خويش قرار داده است

م ايران، برای به ابتدايی ترين حقوق انسانی فعالين جنبشهای اجتماعی و مردای جلوگيری از اين هجوم وحشيانه بر

هره کريه اين رژيم سرمايه داری با تفکر قرون وسطايی، برای حمايت و پشتيبانی فعالين چافشای هرچه بيشتر 

 عدم پيگيری نصور اسانلو از زندان و جهت جنبشهای اجتماعی، برای رهايی بدون قيد وشرط محمود صالحی و م

، يک کارزار مشترک و گسترده از فعالين جنبشهای مختلف ی ر های دادگاه و احکام فعالين کارگتمامی پروسه

  . را طلب می کند و تمامی آزاديخواهاناجتماعی و بخصوص جنبش کارگری، زنان، دانشجويان، معلمين

با توجه به چنين وضعيتی ما فعالين جنبش کارگری در خارج از کشور در نظر داريم  جهت برگزاری يک اقدام 

  .مشترک جمعی در کشورهای مختلف هفته حمايت از فعالين کارگری را در دستور کار خويش قرار دهيم

  . را به پيش بريمتا ضمن يک هماهنگی مشترک و همزمان بر مبنای امکانات هرکشور اين اقدام مشترک

 اين کمپين  دعوت می کنيم همگام با يکديگرين اجتماعی و ساير فعاللذا بدينوسيله از تمامی مدافعين حقوق کارگران

  .و به حمايت و پشتيبانی از فعالين کارگری برخيزيمرا به پيش برده 

  

 و یآزادی محمود صالحی و منصور اسانلو و عدم پيگيری قضايی احکام فعالين کارگر

  . خواست فوری و امروز ماستساير فعالين اجتماعی
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  .ايران بپيونديمو فعالين اجتماعی به کمپين حمايت از کارگران 

١۵-٢٠٠٧-٧  

  . می باشد٢٠٠٧ آگوست ١١ تا ٤پين از روزشنبه زمان برگزاری کم

  ايران در خارج از کشور کمپين فعالين جنبش کارگری
 

  استراليا-يرانا کميته همبستگی با کارگران. ١

  تورنتو کانادا-ايران کميته حمايت از کارگران. ٢

 نروژ -ايران  انجمن همبستگی با کارگران. ٣

 سوئيس -تبعيدی  جمعی از کارگران پيشرو. ۴

  فرانسه-با کارگران ايران  کميته همبستگی سوسياليستی. ۵

  کلن-ايران  کانون همبستگی با کارگران. ۶

  فرانکفورت و حومه-ن ايرا کانون همبستگی با کارگری. ٧

  هانوفر-کارگری ايران  کانون همبستگی با جنبش. ٨

 گ هامبور-ايران کميته همبستگی با کارگران. ٩

 حمايت از کارگران در ايران اتحاد بين المللی در. ١٠

 

 


