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 منصور اسانلو دوباره از زندان آزاد شد
 

 ماه هشتاد و پنجآذر نهم ستيب                                                              کميته مرکزی حزب کمونيست ايران 

  

  ماهذر آ٢٨ شنبهسه روز امرئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران  منصور اسانلو

 ٨ و پس از حدود در دی ماه سال گذشته دستگير  کهمنصور اسانلو  . از زندان آزاد شددوباره  دسامبر١٩برابر با 

ه بود  آزاد شد  تومانی ميليون١۵٠ با قرار وثيقه   کشور اعتراضات گسترده در داخل و خارجماه زندان و بدنبال

  .مجددا توسط ماموران وزارت اطالعات رژيم بازداشت شد يک ماه پيش

  آبان ماه با اعتراض و واکنش سريع فعالين و نهادهای کارگری در داخل٢٨دستگيری و بازداشت مجدد اسانلو در 

سنديکای کارگران شرکت واحد، کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، اتحاد کميته های . شدکشور روبرو 

کارخانه و ديگر جمع ها و نهادهای کارگری دستگيری وضرب و شتم اسانلو را محکوم کردند و خواهان آزادی وی 

 همزمان با اين . تبديل شد آذر امسال١۶ بخش چپ جنبش دانشجويی در  آزادی اسانلو به يکی از مطالبات.شدند

 بين المللی حمايت از اتحاد، با همکاری کميته ها و انجمن های همبستگی با کارگران ايران و اعتراضات در داخل

  کمپينی بين المللی  در خارج کشورکارگران ايران و با حمايت و پشتيبانی احزاب و سازمانهای سوسياليست و چپ

 بسياری از سازمانهای کارگری در کشورهای مختلف در نامه که در نتيجه آن براه افتاد منصور اسانلوبرای آزادی 

  .  را مورد اعتراض قرار دادند و خواهان آزادی فوری او شدنداسانلوهائی به سران جمهوری اسالمی دستگيری 

اما تهديد و دستگيری فعالين   ،شداز زندان آزاد دوباره اسانلو   بعد از يک ماه و مبارزه متحدانهبا نيروی همبستگی

 از ديگر چهره ها و رهبران جنبش  و محسن حکيمی جالل حسينی،محمود صالحی   حکم زندان.کارگری ادامه دارد

 به  و در ساير مراکز کارگری ايراننفر از فعالين کارگری در شرکت واحد ده ها .هنوز لغو نشده است کارگری 

مبارزه را  و همبستگی صد چندان اين با نيرو  از پا ننشست وبايد. اخراج شده انددليل فعاليت های کارگری از کار 

 .يم جمهوری اسالمی را ازتعرض به فعالين کارگری به عقب راندادامه داد و رژ

 و به همه کارگران و مردم  به کارگران شرکت واحد اسانلو را به خانواده اش، منصوردی آزاايرانحزب کمونيست 

 . تبريک ميگويدايرانآزاديخواه 
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