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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 آزادی فعالين  مارس۶روز بين المللی 
 !تحميل کنيم به رژيم جمهوری اسالمی زندانی را

 
ماه هشتاد و ششدوازدهم اسفند                                                                                                  مشترک

 
  

 مارس ۶از اتحاديه ها و فدرسيوانهای خود خواسته اند که روز / آی تی يو سی /  و / آی تی اف / دو سازمان جهانی 

دو فعال کارگری که . الحی شونددرهمبستگی با کارگران در ايران، خواستار آزادی منصور اسانلو و محمود ص

کارگر، رژيم دو فعال کارگری که در دست  رژيم استثمارگر و ضد . جرمشان دفاع از حقوق پايه ای کارگران است

  .وخيم و بحرانی استدوی آنها  وضعيت جسمی هرحاليکه درو جانی جمهوری اسالمی اسيرند،شکنجه، اعدام و ترور

رمايه اسالمی را به وحشت انداخته است، فعالين دانشجويی، ايدئولوگهای اسالمی جنبش کارگری ايران، رژيم س

همبستگی و پشتيبانی از مبارزات در . اندفعالين زنان رژيم را به جنون انداخته . اندسرمايه ر ا از هر جناح ترسانده 

کمتر . ی نيزهر روز قوی تر ميشوددفاع از اين مبارزات  در سطح بين الملل. جامعه ايران از هميشه فعالتر شده است

. نهادی را ميتوان ديد که در مقابل اين اجحافات و وحشيگريهای جمهوری اسالمی در ايران اعتراض نکرده باشد

احزاب، سازمانهای کارگری، اتحاديه و سنديکاهای کارگری، نهادها و کانونهای انسان دوست ونيز سازمانهای حقوق 

، بی حقوقی کارگران؛ معلمين، دانشجويان، زنان و کودکان در ايران را محکوم کرده ...بشر، صليب سرخ، امنستی و 

اما جمهوری اسالمی هنوز تسليم نشده ، فعالين  .اند و هر روزفعالتر در صحنه جهانی اين رژيم را افشا و طرد ميکنند

ی  کرده وبه قتل می رساند، بايد برای کارگر، دانشجو و زنان را در زندان نگه داشته ، آنها را شکنجه جسمی و روان

   .تسليم شدنش کارهای عملی و تعيين کننده تری انجام داد

ياری رساندن به جلب همبستگی جهانی بيشتر با مبارزات و دفاع از فعالين کارگری در ايران در گرو متشکلتر شدن 

ی کارگری بين المللی و دادن خبر و تماس و همکاری با سازمانها، اتحاديه و سنديکاها. فعالين کارگری است

با کلوبها و نهادهای کارگری در محل کار و نيز با . اطالعات و جلب پشتيبانی وسيعتر و فعالتر آنها ضروری است

سازمانها و اتحاديه کارگری سراسری در کشور محل زندگی تماس فعالتربرای دفاع و پشتيبانی از آزادی فعالين 

درمراسمهايی که سازمانها ونهادهای کارگری فرا ميخوانند فعاالنه تر . تر شده استکارگری در ايران ضروری 

  . مارس کوشيد۶شرکت بايد کرد و برای شرکت هر چه بيشترافراد، احزاب، سازمانها و ديگر نهادها در 

بايد اين رژيم درنده و ضد کارگر را مجبور به آزادی فوری زندانيان سياسی، فعالين زنان، فعالين دانشجويی و فعالين 

اکثريت جامعه ازدست اين رژيم جنايتکار . بايد اين رژيم را به زانو در آورد و کارش را يکسره کرد. کارگری کرد

   .در اذيت و آزاراست

  . اين رژيم و کل دستگاه سرمايه در ايران، به روز سياه، ننگ و تلخ تبديل کنيم را برای ٢٠٠٨ مارس ۶روز 

متشکل شويم و سازمانها، کانونها، نهادها و کميته های همبستگی با جنبش کارگری در ايران را در 
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  .شهرها و کشورهای محل کارو زندگی ايجاد کنيم

 مارس به هر شکل که ۶ا ميخوانيم که در همه کارگران، اتحاديه ها و سازمانهای کارگری را فر

 وخواهان آزادی فوری  مبارزه و خواست های طبقه کارگر بدفاع برخاسته شرکت نموده و ازميتوانند 

  .منصور اسانلو ومحمود صالحی شوند

  
  

  عليه رژيم ضد کارگر جمهوری اسالمی

  برای ازادی همه زندانيان سياسی

  لحیآزدای فوری منصوراسانلو و محمود صا

!متحدا به پا خيزيم  

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران
  ٢٠٠٨مارس 

   ١٣٨۶اسفند 

  
 

  com.yahoo@labour_kargar    استراليا-کميته همبستگی با کارگران ايران   .١
   تورنتو کانادا-ن ايران کميته حمايت از کارگرا   .٢
   نروژ- حمايت از کارگران ايران کميته   .٣
    com.hotmail@1357 Kargar  يسسوئ - جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی   .٤
  fr.yahoo@sstiran   فرانسه-همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران    .٥
   de.yahoo@kargari_nfoi    کلن- همبستگی با کارگران ايران کانون   .٦
   de.yahoo@2007_kanoonhf حومه فرانکفورت و-کانون همبستگی با کارگران ايران   .٧
   هانوفر-کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران    .٨
   de.yahoo@komitehamburg   هامبورگ-يته همبستگی با کارگران در ايرانکم   .٩
    se.comhem@isask -ته همبستگی کارگران ايران و سوئد کمي .١٠
   de.gmx@kargari_berlin   برلين- جنبش کارگری گروه همبستگی با .١١
  com.yahoo@binalmelali_tehade اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران .١٢
 com.etehadbinalmelali.www   با کارگران ايران ـ گوتنبرگهمبستگی کانون .١٣

  uk.co.yahoo@ankjch             انجمن کارگری جمال چراغ ويسی  .١۴
  

 


