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   حزب کمونيست ايران کميته مرکزیاطالعيه

منصور اسانلو و ابراهيم مددی برای  زنداناحکامصدور  در مورد  

 
شش ماه هشتاد و آبانم هن                                                                         نراي استي حزب کمونی مرکزتهيکم    

 
   

رئيس هيئت مديره " منصور اسانلو" سال زندان برای ٥، حکم  تجديد نظر دادگاه جمهوری اسالمی٣٦شعبه 

نايب رئيس  ”ابراهيم مددی“رای  سال زندان ب٢ و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

 به تبليغ ،در زندان اوين به سر می برد که هم اکنون "منصور اسانلو".  را تائيد کرده استسنديکا اين هيئت مديره 

  .استعليه نظام جمهوری اسالمی و اقدام عليه امنيت ملی متهم شده 

در تداوم  موج جديد ارعاب و سرکوب اين دو چهره سرشناس جنبش کارگری ايران  صدور احکام زندان برای

 اين موج تازه کشتار و سرکوب، که از .وحشيانه فعالين و رهبران جنبش های اجتماعی ايران صورت گرفته است

مدتی قبل از اول ماه مه امسال آغاز شده است، مرعوب کردن  فعالين و پيشروان جنبش دانشجويی، جنبش زنان، 

  .شاپيش همه فعالين و رهبران جنبش کارگری را آماج خود قرار داده استجنبش انقالبی کردستان و در پي

 در سرکوب اين جنبش های پايدار اجتماعی می  قبل از هر چيزجمهوری اسالمی رمز ادامه حيات و بقاء خود را

شروان کارگری در زمينه  جمهوری اسالمی از رشد و پيشروی جنبش های اجتماعی و بويژه از فعاليت پي.بيند

ه انداختن اين موج سرکوب و کشتار و  به را. طبقه کارگر به وحشت افتاده است جنبش عظيم اجتماعیتشکل يابی

 بنيان کن  طوفان به حرکت در آمدن ببند فعالين کارگری برای تحکيم پايه های يک دژ دفاعی است در مقابل وبگير

موضع رژيم دفاعی است،  سياست و اين. هر روز انتظارش را می کشد که جمهوری اسالمی جنبش های اجتماعی

بايد اسباب در هم  ،داشت بايد اين ماشين سرکوب را از حرکت باز .، نبايد در مقابل آن مرعوب شدشکننده است

 توده در زمينه برپائی تشکل های طبقاتی وريختن اين دژ دفاعی رژيم سرمايه اسالمی را فراهم آورد، بايد فعاليت 

  .ای و سراسری کارگران را تشديد کرد

 دروازه زندانهای جمهوری اسالمی را بدون ترديد طبقه کارگر متشکل و سازمان يافته در اولين گام پيشروی خود

  .می گشايد و محمود صالحی، منصور اسانلو و ابراهيم مددی و ديگر فعالين کارگری را از زندان رها می سازد

  

  مونيست ايرانکميته مرکزی حزب ک

  ٢٠٠٧ اکتبر ٣٠  /  ١٣٨٦بان آ ٨
 


