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  مارس۶ی المللنياعتراض بدر

!مياسانلو فعاالنه شرکت کن ویصالح یآزاد ی برا  
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند چهار                                                        نراي استيحزب کمون  ...

  
 

  مارس برای۶در اعتراض بين المللی 

  !رکت کنيم صالحی و منصور اسانلو فعاالنه ش آزادی محمود
 

 مارس ۶فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری طی فراخوان مشترکی 

محمود "ر مبارزه برای آزادی دسراسریرا به عنوان روز اعتراض جهانی عليه رژيم جمهوری اسالمی و اقدام 

کشورهای مختلف جهان حرکتهای اعتراضی است در قرار اساسايناعال کرده اند و بر" اسانلونصورم"و " صالحی

  .عليه دستگيری و زندانی کردن رهبران و فعالين جنبش کارگری ايران برگزار شود

 را به  کارگریجنبش، رهبران و فعالين ارگرک طبقه صفوفرژيم جمهوری اسالمی با هدف ايجاد رعب و وحشت در 

 با اينکار در نظر داشت که روند جمهوری اسالمی. زندان افکنده و مورد ضرب و شتم و شالق کاری قرار داده است

 و نفوذ جريان چپ و راديکال در  کارگری مستقل، برگزاری تجـمعاتايجاد تشکالت توده ای و طبقاتی کارگران

ارگران مبارز در اما عليرغم خفقان شديد و سرکوب افسارگسيخته، ک.  با مشکل روبرو نمايدجنبشهای اجتماعی را

  . خود تاکيد کرده اندخواستها و مطالباتگسترش داده و بر   اشان را طلبانهايران اعتراضات حق

 زنان مبارز و ات کارگری بلکه همچنين اعتراض دانشجويان چپ و آزاديخواه،زرژيم جمهوری اسالمی نه تنها مبار

  . ساير جنبشها و حرکتهای اعتراضی را با سرکوب پليسی، زندان و شکنجه و اعدام دسته جمعی پاسخ داده است

  

  !ق کارگریو، سازمانهای مدافع حقان مبارزکارگر
  

  مبارزه متحدانه جنبش کارگری سياسی،اسانلو، دانشجويان چپ و ساير زندانيانبرای آزادی محمود صالحی، منصور

 حمايتنقش مهمی دارد اما همبستگی بين المللی و البته ايران داخل و ساير جنبشهای پيشرو و حرکتهای انقالبی در 

 مارس نيز بر روند روبه رشد ۶شما همرزمان کارگر در کشورهای مختلف و از جمله اين اقدام جهانی و ارزشمند 

حمايت و همبستگی . ناپذير دارد مستقيم و انکاریات در ايران تاثيرپيشرو و آزاديخواه و ساير جنبشهای ی کارگرجنبش

بين المللی تا هم اکنون نيز تاثيرات بسزايی در تقويت جنبش کارگری ايران داشته است اما برای به عقب راندن رژيم 

پين  الزم است کم،ضد کاری جمهوری اسالمی و برای تحميل مطالبات کارگری و آزادی رهبران دستگير شده

 را گسترده تر و جدی تر دنبال نمود و ضروری است که در اين روز نيز  ديکتاتوراعتراض عمومی عليه اين رژيم
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  . يمناخوبدن رژيم جمهوری اسالمی فرا جامعه بين المللی را برای محکوم نمودر صفوف گسترده

 اقدام گسترده جهانی فرامی وستن به اين را به پيفعالين حزبی و  چپ و کارگرینهادهایسازمانها و  ما به سهم خود

 تحقق ر و ب رساندهای زير را به گوش جهانيان از جمله خواستهسراسریم که در اين اقدام يخوانيم و خواستار آن هست

  :ورزيم تاکيدآن 

  !  زندانيان سياسی آزاد بايد گردندهو هم محمود صالحی، منصور اسانلو - 

 ! و اجتماعات کارگری بايد برسميت شناخته شودصاباعتايجاد تشکل مستقل کارگری و آزادی  - 

  !نمايندگان جمهوری اسالمی ايران از سازمانهای بين المللی کارگری اخراج بايد گردند - 

  
  زنده باد همبستگی بين المللی کارگران

  کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران
  ٢٠٠٨ مارس ٣
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