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 مبارزه کارگران جهان برای آزادی اسانلو و صالحی
 

 ماه هشتاد و ششمرداد پنجم                                                                        وله دويچه - ميترا شجاعی
  

 

المللی کارگران حمل و نقل در  دبيرکل سازمان جهانی کار، وابسته به سازمان ملل متحد و دبيرکل فدراسيون بين

های کارگری و فعاالن جنبش کارگری در سراسر جهان خواستند تا به کمپين آزادی  العيه مشترکی از اتحاديهاط

  .منصور اسانلو و محمود صالحی بپيوندند

  تهران و  اتوبوسرانی  واحد شرکت ان کارگر اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديکای بازداشت منصور ادامه  به دنبال 

های کارگری در شهر سقز، سازمان جهانی کار و فدراسيون  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکلصالحی، نماينده محمود

 هام مرداد١٨اين دو فعال کارگری تا روز  آزادی  در صورت عدم  نقل اعالم کردند  و  کارگران حمل المللی  بين

هم مرداد، ن١٨روزدرخواسته شده   کارگری در سراسر جهان المللی از کليه فعاالن بيانيه مشترک اين دو نهاد بيندر

امضاشده به ديدار مقامات سياسی ايران در کشور خود بروند و خواستار  ایارهميا طووآميز اعتراض های با نامه اوت

  .اسانلو و صالحی شوند آزادی

                                             

فت ماه بازداشت، با قيد هاسانلو بعد ازچنين روزی منصوره اين دليل بوده که يکسال پيش در مرداد ب١٨تخاب روز ان 

ا نقل، آزادی اسانلو در آن زمان ر و  المللی کارگران حمل ينب کار و فدراسيون  سازمان جهانی. زندان آزاد شدوثيقه از

اند  کارگران درخواست کردهازهمين رو بار ديگراز. دانند ی میهای کارگر اتحاديهنتيجه اعتراضات و فشارهای مستمر

   .تا برای نجات اين دو از زندان تمام تالش خود را به کار گيرند

ی ضمن قدردانی از اين دونهاد به خاطر حمايت از دو فعال کارگری در بند، محمد شريف وکيل مدافع محمود صالح

به بيماری موکلش اشاره کرده و اميدوار است که اين اعالم حمايت جهانی بتواند مسئوالن قضايی را متوجه شرايط 

 زندان سنندج و  نهاد بتوانند حداقل توجه مسئولين قضايی و رئيس  فکر می کنم اين دو«: ويژه محمود صالحی کند

 در انجام مراقبتهای پزشکی برای موکلم   ساير مسئولين را به اين نکته معطوف بکنند که چنانچه به علت قصور
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مخاطره ای متوجه سالمت ايشان شود، مسئوليت مستقيم اين مخاطره متوجه مسئولين زندان هست و اقدام اين دو 

  .»ن را به نتايج ناشی از قصور خودشان آگاه خواهد ساختسازمان بدون ترديد اين نتيجه را دارد که آقايا

   

. به راه انداخته بود» منصور اسانلو را آزاد کنيد«سازمان جهانی کار پيش از اين يک طومار الکترونيکی با عنوان 

های کارگری دست به اقدامات اعتراضی در مقابل  بعد از انتشار اين طومار در اينترنت، بسياری از اتحاديه

های کارگری حمل و نقل در کشورهای عربی نيز به  همچنين اتحاديه. های ايران در چند نقطه از جهان زدند سفارتخانه

   .طور گروهی، همبستگی خود را با منصور اسانلو اعالم کردند

منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که دو سال پيش در پی 

عتراضات صنفی کارگران شرکت واحد بازداشت شد، حدود دوهفته پيش برای سومين بار توسط افراد ناشناس ربوده ا

  .برد  زندان اوين به سر می٢٠٩اکنون در بند  شد و هم

مراسم روز جهانی کارگر در سقز دستگير شد و پس از طی مراحل محمود صالحی نيز سال گذشته در پی شرکت در 

حال حاضر در حال گذراندن دوران وی در. سال حبس تعليقی محکوم شد٣بازجويی و دادگاه به يکسال حبس قطعی و 

  .برد محکوميت خود در زندان سنندج به سر می

به بهداری تا به حال چندين بارنيست وی برخوردارشرايط جسمی خوببه بيماری مزمن کليوی، از ابتالصالحی به علت

  . است زندان و بيمارستان منتقل شده

  

   

  یميترا شجاع

 دويچه وله
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