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 همبستگی جهانی با محمود صالحی و منصور اسالو در پاريس
 

مرداد ماه هشتاد و ششبيستم                                                                سپاريواحد  -...اتحاد بين المللی      
 

 

 در پاريس تعداد زيادی از اعضای اين سنديکای کارگری فرانسه و ٢٠٠٧طبق فراخوان ث ژت روز نهم آگوست 

همچنين ايرانيان مقيم پاريس درمقابل سفارت فرانسه جمع شدند و نسبت به فشارها و سرکوب رژيم جمهوری اسالمی 

د و خواستار آزادی تمامی زندانيان سياسی و از جمله دو فعال کارگری محمود صالحی و منصور به اعتراض پرداختن

 تييری ريشر از جانب کنفدراسيون ث ژت طی سخنانی فشارهای رژيم جمهوری -درابتدا فرانسوا. اسانلو شدند

سپس برونو دالبرتو از . ن شداسالمی را روی فعالين کارگری محکوم کرد و خواستار فعاليت آزادی سنديکايی در ايرا

فدراسيون حمل و نقل ث ژت طی سخنانی بر لزوم آزادی های سنديکايی و آزادی تجمع صحبت کرد و سرکوب های 

وی به شدت نسبت به دستگيری تعدادی از . فعالين کارگری و اجتماعی توسط جمهوری اسالمی را محکوم کرد

 روز نهم آگوست در حالی که به طرف منزل اسانلو می رفته اند، اعضای هيئت مديره سنديکای شرکت واحد در صبح

. جمهوری اسالمی بسر می برند، شد کارگری که هم اکنون در زندان های  تمامی فعالين انتقاد کرد و خواستار آزادی   

 تييری -پل فورير دبيرکل فدراسيون حمل و نقل ث ژت، فرانسوا( يک هيئت از ث ژت ١٢گفتنی است که ساعت 

به سفارت ) ريشر از مسئولين بخش بين المللی ث ژت و برونو دالبرتو مسئول بخش بين المللی فدراسيون حمل و نقل

آنها خواسته بودند . جمهوری اسالمی رفته و خواستار ديدار با سفير شده بودند ولی سفارت اين ديدار را رد کرده بود

رد کرده آنها اين را نيز  شود که  رسانده سفير شده است، به  نوشته  سفير طرف ث ژت که رسما برایکه نامه ای از  

.بودند  

بايد گردد توسط تظاهرکنندگان   آزاد   بر جمهوری اسالمی، زندانی سياسی  مانند مرگ  شعارهايی طی اين تظاهرات  

.داده شد  

  افشاگری  خير به ا  خيابانی  از اعدام های  و نيز نمايش عکس هايی  با حضور در اين تظاهرات فعالين کارزار زنان

.عليه رژيم پرداختند و متونی را در زمينه سرکوبهای جمهوری اسالمی عليه زنان قرائت کردند  

 

 

  واحد پاريس-اتحاد بين المللی برای دفاع از کارگران درايران 

٢٠٠٧آگوست  ٩  

 

 


