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مبارزه برای آزادی کمپين بين المللی به  

!!بپيونديم محمود صالحی، منصور اسانلو و ساير فعالين کارگری   

 
     ...انجمن کارگرى جمال                         ماه هشتاد و ششمرداد هم د

 

 عليرغم وضعيت ،سرشناس جنبش کارگری ايران و جسوررژيم اسالمی ايران، محمود صالحی يکی از رهبران 

زندان مرکزی شهر   همچنان در،شکليه هايش و از دست دادن کليه ديگر وخيم جسمانی ناشی از نارسايی يکى از

  .اسير کرده استبه خاطر برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه و تالش برای ايجاد تشکل مستقل کارگری سنندج، 
وضعيت ، اند المللی از حق درمان و معالجه پزشکی محروم کرده بين عليرغم همه قوانين حاميان سرمايه، وی را

 رئيس هيئت مديره سنديکای ،منصور اسالو  از طرفی ديگر.وخيمتر ميشودجسمانی محمود صالحی روز به روز 

تاآنون  بر اساس آخرين خبر .زندانی کرده استرا ربوده و  )سنديکای شرکت واحد( کارگران اتوبوسرانی تهران 

داری در   سرمايه کارفرمايان و،ماموران .د اتهامی آه به وی تفهيم شده، مطلع شوندراند از موا  نتوانستهاسالووآالی 

 و تماما در تالش برای سرکوب شناسد  و جنبشهاى اجتماعى ديگر را به رسميت نمىطبقه کارگرحقوق اوليه   ايران

رژيم اسالمی با اعدامهای دسته جمعی، زندان و شکنجه،  . جنبش کارگری و ديگر جنبشهای مترقی و آزاديخواه است

يران جاری ساخته و از اين طريق برای حفظ بقاء خود از هر حرکت  وحشت را بر جامعه ا وفضايی مملو از رعب

  . ايی پرهيز نميکند غير انسانی

منصور اسالو و همچنين ديگر ، محمود صالحیفوری آزادی  ی برایيک کمپين جهاندر مقابل اين همه توحش 

و فدراسيون ) ITUC  (کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگریدر همين راستا، . در جريان است فعالين دربند

دو اتحاديه بزرگ بين المللی که ده ها ميليون عضو در سراسر جهان دارند، ، )ITF(بين المللی کارگران حمل و نقل 

محمود ، منصور اسالو و ) اگوست٩(  مرداد١٨اند چنانچه تا تاريخ  در نامه ی مشترکی، از اعضای خود خواسته

  .تبديل کننددر همبستگی با کارگران ايران صالحی از زندان آزاد نشوند، اين روز را به روز بين المللی 

 ١٨روز پنجشنبه خواهيم که   انسانهای برابری طلب و آزاديخواه می کارگران،همه از،ما ضمن حمايت از اين حرکت

آزادی . شرکت کننداسالو  منصور محمود صالحی و یبرای آزاد اين حرکت اعتراضی در ،دوش به دوش هم، مرداد

گرو اتحاد طبقاتی کارگران ميسر ای اجتماعی و آزاديخواه، تنها درجنبشهفعالين ديگر اسالو ومحمود صالحی، منصور

.است  

 انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى
ajoman_kargarijamal@yahoo.com 

١٣٨٦  ماهمرداد ٩  
  وبالگ هک شده کارگرانمدير: دريافتی از


