
 ! رئيس سنديکاى کارگران شرکت واحد آزاد شد،منصور اسانلو
 

 ماه زندان و ٧از   بعد، رئيس هيئت مديره سنديکاى کارگران شرکت واحد،منصور اسانلو
 ی ميليون تومان١٥٠ قرار وثيقه ا ب،٢٠٠٦نهم اوت   روز چهارشنبه،تحمل شکنجه شديد

  .گرفتکت واحد قرار آزاد شد و مورد استقبال گرم خانواده و کارگران شر
  

 نفر از ١٢٠٠اعتصاب گسترده آنها که در آن بيش از  و مبارزه کارگران شرکت واحد
 قدرت واقعى ،کارگران و فعالين اين سنديکا از جمله منصور اسانلو دستگير شدند

 نمودن آن و ساير کارگران را در مبارزه براى ايجاد تشکل کارگرى مستقل و تحميل
  . را به نمايش گذاشت جمهورى اسالمىرژيم به خواستهايشان

  
هاى کارگرى در ايران و همچنين حمايت مبارزه کارگران شرکت واحد و ساير بخش

 و آزادی کارگران المللى در دفاع از مبارزه کارگران شرکت واحدوسيعى که در سطح بين
را وادار به  قدم به قدم رژيم جمهورى اسالمى ،براه افتاد از جمله اسانلو دستگيرشده

در های کارگری تشکل  اتحاديه ها ودر اين ميان الزم است به نقش. نشينى نمودعقب
 فعالين مدافع جنبش کارگرى در  چپ و کمونيست واحزاب و جريانات ،کشورهاى مختلف

در دفاع از مبارزات کارگران ايران و آزادى منصور   کشور در راه انداختن کارزارخارج
  .دکر اشاره اسانلو

تجربه اين دوره مبارزه کارگران شرکت واحد و همبستگى وسيعى که در ايران و در 
 بار ديگر نشان داد که دستيابى به حق تشکل طبقاتى و مستقل ،سطح جهان ايجاد شد

کارگرى تنها به اتکا به نيروى مبارزه مستقيم و اراده جمعى خود کارگران و همبستگى 
ز وزارت کار  مجوز ادرخواست  رفرميستى اين ميان سياستاست و در پذيرجهانى امکان

  .توهمى بيش نبوده و راه به جايى نبرده است ، براى ايجاد تشکل مستقلرژيم
 خانواده ايشان  برایارزشى پيروزى و دستاورد با يک  اين امر، آزاد شد،مصنور اسانلو

جمله کارگران شرکت واحد   اما مبارزه کارگران ايران و از. است ايران سراسر کارگرانو
هاى طبقه  حق اعتصاب و ساير خواستکل مستقل کارگری،براى ايجاد و تحميل تش

اى که الزم است با اتکا به ميدان آمدن گسترده مبارزه. نان ادامه دارد همچ،کارگر
  .کارگران و در پرتو يک استراتژى راديکال و سوسياليستى به سرانجام واقعى برسد

  
  کشور حزب کمونيست ايرانکميته خارج 
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