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  ٢٠٠٦  دسامبر١٣ نوامبر تا ٢٢ نامه اعتراضى از ٤۵٠٠بيش از 
  

 
 ماه هشتاد و پنجآذرسوم ست يب                                                                           ...اتحاد بين المللی :ترجمه

  
  

رگري ليبراستارت است آه براي از مسئولين سايت آامتنى را آه در زير مشاهده ميكنيد ترجمه نامه آقاى اريك لى 

 بدنبال ٠ ارسال شده است٢٠٠٦ دسامبر ١٣ سرتاسر جهان در روز هزار فعال آارگرى و اجتماعى در٤٠ از بيش

  .ارسال شده استچند ساعت اخيردربه مقامات جمهورى اسالمى ين نامه صدها نامه اعتراضى ديگرا

دهها اعتراضى از  ى و هلند، نامه ها آمريكا، آانادا، انگيس، استراليا، نروژ، ايرلند، نيوزيلند، سوئد، آلمان از بجز

 فرانسه، دانمارك، ايتاليا، روسيه، ئيس، صربستان، بلژيك، سوگواتماال،،  ايسلند، اطريشجمله اسپانيا،ازديگرآشور

 ٠ استگرديدهبنگالدش، ترينيداد و توباگو، مكزيك، لهستان، آفريقاى مرآزى و غيره براى دولت ايران ارسال 

  ٠ اسانلو آماآان ادامه داردىآمپين جهانى ليبراستارت براى آزاد

  

  اخبار خوب و اخبار بد: ايران
  

 رانی واحد  اتوبوساتحاديه آارگراناول خبر خوب، اينکه تعدادی از فعاالن .  بد داريماخبارر خوب و اخبااز ايران 

رازی عضو هيات مديره آقايان سيد داود رضوی ، عبدالرضا ت. شده بودند، از زندان آزاد شدندکه به تازه گی دستگير

  .مرضا غالم حسينی جزء اين افراد هستندسنديکا و غال

  .زندان بسر می برددرده است هنوز نوامبر دستگير ش١٩ رئيس سنديکا منصور اسانلو که در تاريخ اما خبر بد اينکه

، ى کارگری جهان، اتحاديه های کشور اتحاديه هاىيمی است که شامل فدراسيون هایاسانلو مرکز ثغل کمپين عظ

  .ته ليبر استارت استبال و  "تی يو سیآی  "آارگرى اتحاديه های  جهانى بتازگى ايجاد شدهکنفدراسيون

 .شده اند را سازمان دهدبرای دولت ايران فرستاده آه   ى اعتراض پيام٤٥٠٠کمپين ما تاکنون موفق شده که بيش از 

راض اعت٢٢٦ استراليا،  از٦٣٨ اعتراض از انگليس و  ٦٣٨کانادا،  اعتراض از٨٣٩، آمريکا  اعتراض از١٣٠٠

ض را اعت٣٩ اعتراض از آلمان و ۵٦سوئد، از اعتراض ۵٧ نيوزيلند،  از١٠٦ ايرلند و اعتراض از١٠٦ ،از نروژ

  .قطعآ ما بيش از اين می توانيم انجام دهيم. از هلند

من در اينجا با جهان . ، هنوز اعتراضشان را نفرستاده اندمى خوانند را  نامه از کسانی که اين نفر هزار٤٠بيش از 

با شما  من  . باشند بی خبر اين مسئله   هنوز از است  آه ممكن اىفعال آارگرىميليونها با  سخن نمی گويم،ورپهنا

  ٠ اين پيام را گرفته اند اما هنوز براى پاسخ بدان وقت نگذاشته اند نفرى آه٤٠٠٠٠با .. صحبت می کنم

  ٠لطفا اين درخواست را ناديده نگيريد
  



وشه و کنار جهان فرستاده شده  اعتراضات بيشتری از گدر هر قم کهيمی دان. ندسته کارساز هام که اين کمپينيمی دان

  . خواهد شدبيشتربرادرمان منصور اسانلو آزادى احتمال است، 

  .در حال حاضر دولت ايران فشار را احساس کرده  و در چند روز گذشته سه فعال اتحاديه ای را آزاد نموده است

پرزيدنت سخنرانی  هنگام جان خود درانداختن  به خطربا  دانشجو  صدهايکشنبه   روز   باشيد که ممکن است شنيده

فرياد واقعى مقابل يك ديكتاتورنيد آه چه شجاعتى مى خواهد آه درآتصور. فرياد زدند اعتراض خود را احمدی نژاد

تهاجم پليس با  در مواجهه خانوده اش منصور اسانلو و ىشجاعتتصور آنيد چه  .سر داده شود "مرگ بر ديکتاتور" 

  .از خود نشان داده اندور صفت جان

  

  . ثانيه از وقت شما را می گيرد٣٠ تنها درواقع.  نيازى نداردبه شجاعتاما ارسال اعتراض برای ما 

انگليسی، آلمانی ، فرانسوی، اسپانيولی، نروژی .  زبان به پيش می رود٦ به بيسابقه اىبطورحال حاضرکمپين ما در

  . حداقل به يکی از اين زبانها آشنايی داريدما می دانيم که شما .و لهستانی

  .لطفآ روی دکمه فشار دهيد

  

167=cgi?c.show_campaign/solidarityforever/bin-cgi/org.labourstart.www://http  
  

  .حقوق کارگران، حقوق انسانها است. به سراسر جهان بفرستيدلطفآ اين پيغام را 
  

  با تشكر
  اريک لی

  
 بين المللی در حمايت از کارگران در ايران اتحاد 
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