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 ه برای آزادیمبارزکمپين بين المللی در

 !فعاالنه شرکت کنيمساير فعالين کارگری اسانلو و محمود صالحی، منصور
 

              ماه هشتاد و ششمرداد م هشت                                                                            حزب کمونيست ايران ...   

  

، اين چهره سرشناس و مبارز جنبش کارگری را همچنان در زندان در معرض محمود صالحیحکومت اسالمی، 

اين  .استبه زندان کشيده را ربوده و يس سنديکای شرکت واحد ، رئ منصور اسانلو.خطر جانی قرار داده است

 و جهان شمول کارگران در مورد آزادی اعتصاب و تشکل  حقوق بين المللین برسميت شناختحکومت، همچنان از

 عضو کميته هماهنگی در ، بختيار رحيمیماموران سرکوبگر حکومت اسالمی،. مستقل و آزادی بيان سر باز می زند

به اعدام   اجتماعی را خبرنگار هفته آسو و هيوا بوتيمار فعال ،عدنان حسن پور .نده استمريوان ربوده و به زندان افک

 در زير شکنجه  دستگير و جنبش زنان و جنبش دانشجويی راهمچنين ده ها تن ديگر از فعالين .کرده استمحکوم 

اين ها تنها گوشه .  انداخته اند را راه موج اعدام هادوباره  اسالمینيز مسئولين قضايی رژيماخيرا . قرار داده است

  .هايی از جهنمی است که حکومت اسالمی برای جامعه ايران به وجود آورده است

  
در مقابل اين همه وحشی گری حکومت اسالمی، اعتراض و مبارزه گسترده ای در داخل و خارج کشور در جريان 

 ١٨، روز )ITF( جهانی کارگران حمل و نقل و فدراسيون) ITUC (نی اتحاديه های کارگری کنفدارسيون جها. است

 رهبر سرشناس ٢ را به عنوان روز مبارزه جهانی برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو ) اوت٩( مرداد ماه

دبير کل " ديويد کاکراف"دبير کل اتحاديه های آزاد کارگری و "گای رايدر. "جنبش کارگری ايران اعالم کرده اند

ما اميدواريم که هم : "لی کارگران حمل و نقل در فراخوان اين کارزار جهانی اعالم کرده اند کهاتحاديه بين المل

و بخاطر فشارهای مستمری که بر مقامات حکومت    مرداد ماه ١٨قبل از " محمود صالحی"و هم " منصور اسانلو"

در بازداشت بمانند، ما   مرداد ماه ١٨ه ايران وجود دارد آزاد شوند، اما اگر يک يا هر دو نفر همچنان تا روز پنجشنب

و فدراسيونهای  و اتحاديه بين المللی کارگران حمل و نقل  از همه اتحاديه های وابسته به اتحاديه های آزاد کارگری 

   ." جهانی اتحاديه ها می خواهيم روز بين المللی اقدام در همبستگی با کارگران ايران را در آن تاريخ برگزار کنند

 
کميته های همبستگی و نهادهای مدافع جنبش متشكل از  کمپين فعالين جنبش کارگری خارج از کشوردر اقدام ديگری 

،  به ٢٠٠٧ آگوست ١١ تا ٤ از  ای راکارگری در کشورهای اروپا، استراليا و کانادا، در يک اقدام مشترک هفته

  . اعالم کرده اند منصور اسانلو برای آزادی محمود صالحی وعنوان هفته کمپين اعتراضی مشترک

، برابر با نهم  مرداد١٨ فراخوان اتحاديه های بين المللی کارگری در کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران،

  در مبارزه برای آزادیی مثبت و ارزشمندرا حرکت و کمپين مشترک فعالين جنبش کارگری خارج کشور ،آگوست
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 آزادی خواه، ان حزب کمونيست ايران و کومه له، مردم همه اعضا و دوستدارو ازاين فعالين کارگری ارزيابی کرده 

 بهر طريقی که برايشان مقدور است کهرا فرامی خواند احزاب و سازمان های سياسی چپ و نهادهای انسان دوست 

  . شرکت کنند فعاالنهبرای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو اين کمپين تالشبه 

  
و تحقق مطالبات  جنبش های اجتماعی و برابری طلب ر دستگير شدگانساياسانلو و منصورد صالحی و آزادی محمو

  طبقه کارگر و و مبارزه متحدانه گسترده همبستگی باتنها راتحت ستم  کارگران، زنان، دانشجويان و مردم حق طلبانه

  .به حکومت اسالمی تحميل کردجنبش انقالبی می توان 

  

  

  !همبستگی بين المللی کارگران وزنده باد اتحاد
  

 حزب کمونيست ايرانکميته خارج کشور 
 

  ٢٠٠٧ژوئيه  ٢٨ 
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