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هي علی اسالمی جمهورمي رژدادگاهياحکام ب  

!مي را قاطعانه محکوم کنی مددمي منصور اسانلو و ابراه  

 
شش ماه هشتاد و آبانم هن                                                                                           نرايا ستيحزب کمون  ...   

 
  

ت مديره ئ منصور اسانلو رئيس هي)١٣٨٦ ابان ٦( ٢٠٠٧ اکتبر ٢٨روز يکشبنه بيدادگاه رژيم جمهوری اسالمی 

محکوم  سال دوا را به يس اين سنديکسنديکای کارگران شرکت واحد  را به پنج سال زندان و ابراهيم مددی نايب رئ

  .اتهام منصور اسانلو تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی و اقدام عليه امنيت ملی اعالم شده است. نمود

رژيم جمهوری اسالمی سياست اختناق و سرکوب جنبش کارگری و حرکتهای آزاديخواهانه را تشديد کرده و روز 

تشديد سرکوب جنبش   .اير جنبشهای اجتماعی افزوده استی و سدامنه سرکوب اعتراضات کارگربروز بر 

رغم اينکه هميشه از خصايص عليالين جنبش کارگری احکام صادره برای فعرگری و ساير  جنبشهای اجتماعی و کا

  .  معنی ويژه ای پيدا کرده استايرانما  در اين دوره از اوضاع سياسی رژيم جمهوری اسالمی بوده است ابنيادی 

 طبقه کارگر، جنبش رهايی  عظيم و پتانسيل مبارزاتی بنا به وحشتی که از قدرت تشکلژيم جمهوری اسالمیر

  سياست سرکوب و، دارد در جامعهزنان، جنبش انقالبی کردستان، جنبش دانشجويی و ساير حرکتهای اعتراضی

ارزين آزاديخواه و سياست ترور و  و مبزندانی کردن فعالين کارگریبرای تداوم حيات خود  اختناق را تشديد کرده و

 جمهوری اسالمی بحران اتمی و کشـمکش خود با آمريکا .ر پهنه جامعه ايران گسترش داده استاعدام دسته جمعی د

 اجتماعی و بويژه سرکوب جنبش کارگری را تبديل تشديد سرکوب جنبشهای برای به بهانه ایو دولتهای غربی را 

سالحهای سبک و سنگين ظرفيتهای کردن آنان به انواع ش و مجهز  بسيج ضد شوريس ومانورهای پل با  کرده و

  .  خود در سرکوب وحشيانه را به نمايش می گذارد

محمود صالحی عليرغم ناراحتی شديد کليوی کماکان در زندان بسر می برد، منصور اسانلو و ابراهيم مددی اکنون 

 عوامل جمهوری  و ترور مورد سوء قصدد، دو هفته پيش مجيد حميدیبه زندانی طوالنی مدت محکوم شده ان

  .......... دانشجويی در اعتراضات اخير دستگير شده اند و  زنان واسالمی قرار گرفت، دهها تن از فعالين جنبش

بی تهاجم جمهوری اسالمی نه از موضع قدرت بلکه ناشی از وحشت آن از رشد روز افزون جنبشهای پيشرو و انقال

  گستردهمبارزه مرداد در کردستان، ١٦ اعتصاب پيروزمند اول مه سقز،حرکت جسورانه . استدر پهنای جامعه 

، تالش پيشروان کارگری برای  وسيع کارگران نيشکر هفت تپهکارگران شرکت واحد، اعتصاب و مبارزه

ی و پيکار پرشور زنان و دانشجويان  و دهها نمونه ديگر مبارزه و اعتصابات کارگرسازمانيابی جنبش طبقه کارگر

 اخير گوشه هايی از مبارزه و حرکت گسترده ای است حمايت و همبستگی بين المللی در چند سالمبارز و همچنين 

 را به ضرر تناسب قوا در جامعه جنبشهای اجتماعی در ايران را به نمايش گذاشته و  واقعیکه پتانسيل و قدرت

  . استرژيم تغيير داده
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 سرکوب و اختناق رژيم و  باستگی و مبارزه متحدانه طبقه کارگر و جنبشهای پيشرو تنها ابزار ما در مبارزههمب

کمپين گسترده در .  می باشداير فعالين جنبشهای اعتراضی منصور اسانلو، ابراهيم مددی و سآزادی محمود صالحی،

را ضروری است که در الين و رهبران کارگری محکوم نمودن اين احکام ضدکارگری و مبارزه برای آزادی اين فع

  . ر خارج کشور پيگيرانه تداوم بخشيدنين دو همچداخل 

  
   حزب کمونيست ايرانکميته خارج کشور
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