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  بيانيه دانشجويان و فعاالن چپ
   و منصور اسالوی محمود صالحی آزادیبرا

هم مرداد ماه هشتاد و ششهفد                                                                   دانشجويان و فعاالن چپ          
 

  

   دانشجويان و فعاالن چپ در حمايتیبيانيه 

 فعالين جنبش یکمپين بين الملل«از  

   »یکارگر

   و منصور اسالوی محمود صالحی آزادیبرا

   

  

  

  ها و تهاجمات گسترده حکومت  زنجير سرکوبیها ايم که حلقه شته شاهد آن بودهدر چند ماه گذ

  .اند تعرض مصون نمانده ازی فعاليت اجتماعیها عرصههيچ يک ازاند و يافته شافزايبه روز روزی اسالمیدار سرمايه

ويان و جنبش خلق هاي تحت ستم، معلمان، زنان و دانشج، ی فزاينده فعاالن جنبش کارگریها یموج جديد دستگير

 یها  از مدافعين جنبشی تعداد زيادی برایه با ايشان، صدور احکام ضد انسانرحمانبار و بي  خشونتیبرخوردها

 از هرگونه تحرک ی جلوگيری ارعاب و وحشت برای و زنان و نيز ايجاد فضای به ويژه جنبش کارگریاجتماع

 یين و معترضين به ارتجاع و غارتگر مبارزی انسانیها ت سرکوبگرانه رژيم عليه خواستاقداما ازی، کلياتیاجتماع

  .ساالران است  حد و مرز سرمايهیب

 یها  ايجاد  تشکلی در راستایبار است و هرگونه تالش کارگران به شدت اسفی معيشت-ی که اوضاع زيستیدر شرايط

 کارگران و نيز ی موقت، اخراج و بيکارسازیها طح پايين دستمزدها، قرارداد به منظور مقابله با سیمستقل کارگر

 کارگران یها و تامين اجتماع  اقسام بيمهی معوق، پيگيریيط کار کارگران، پرداخت دستمزدهااقدام جهت بهبود شرا

 یوده وزندان دستگير، ربی پس از ديگری يکیشود، فعاالن کارگر یوسط حکومت سرمايه به شدت سرکوب مت... و

  .شوند یالمدت محکوم م  طويلیها  به حبسی فرمايشیها شوند و سپس در دادگاه یم

 ی انطباق با سرمايه جهانی در راستای اسالمیدار  سرکوبگرانه حکومت سرمايهیها دانيم که سياست ميیما به خوب

 و ی، ديکتاتوری افزون فقر، نابرابر ضرورتا به تشديد روزیازش اين رژيم با امپرياليسم جهانگيرد و س یصورت م

  . فزاينده انجاميده استیها سرکوب

مثابه يک کل به هم پيوسته و  و مبارزه متحد طبقه کارگر به یپيمانن دليل است که بر ضرورت همدرست به همي

 طبقه یالملل  بينیگ نقاط جهان منوط به اتحاد و هم بستی طبقه کارگر در اقصیکنيم و برآنيم که پيروز تاکيد مي یجهان
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کند  ی يکپارچه و متجاوز را نمیدار  سرمايهی درنده خويیت منفرد و پراکنده کارگران تکافواست، زيرا مبارزاکارگر

  . در سراسر جهان است که ثمربخش خواهد گرديدی مبارزات طبقاتیو استمرار و در هم تنيدگ

  : کهیشرايطدر
رغم وضعيت  که عليیجمن نانوايان سقز و کميته هماهنگضو موسس ان و عی فعال جنبش کارگریمحمود صالح« 

 کارگران شرکت واحد تهران و ی شده، منصور اسالو، مسئول سنديکا تاکنون در زندان نگه داشتهیبسيار بد جسمان

زل  که از منیبرد، بختيار رحيم گوناگون به سر ميیيم دستگير و در زندان تحت فشارهاحومه توسط ماموران رژ

 ۵ اول ماه مه مستقل به ی که به جرم برگزاری در دست نيست، لقمان مهری از ویخود ربوده شده و تاکنون اطالع

ده نفر  و بيکار و يازی کارگران اخراجی از اتحاديه سراسری و صديق کريمیسال حبس محکوم گرديده، شيث امان

 یاند و ط ه، به دادگاه کشانده شدهمستقل اول ماه م ی در کردستان که به جرم برگزاریازديگر فعالين جنبش کارگر

ند، و معلمان مبارز به سبب ا  ضربه شالق محکوم شده١٠ روز زندان و ٩١، هر يک به ی ضد کارگریاحکام

  »اند  شان به زندان افکنده شده یترين حقوق انسان یترين و حداقل  احقاق اوليهیپيگير

 و جايگاه ويژه ی اجتماعیها  و اتحاد عمل ميان جنبشیبر ضرورت پيوستگ ما دانشجويان و فعاالن چپ، هم چنان 

، یرح صندوق حمايت از کارگران زندان انسان تاکيد نموده و همانگونه که پيشتر در طی در راه رهايیجنبش کارگر

 در جهت اتحاد   یتالش نموديم، ازهر گام عمل» ستندکارگران ايران تنها ني«  و کارزاریکمپين دفاع از محمود صالح

  .نماييم یدانشجويان با کارگران استقبال م

ترين  هترين و اولي ی که بديهیانه و هجمه به مبارزين و معترضينداريم که هرگونه سرکوب وحشي ی ما قاطعانه اعالم م

 یهم بستگ در جهت ايجاد انسجام و ی که از هر اقدامیکنند محکوم است و از آنجاي ی میحقوق انساني خود را پيگير

 در تاريخ ی فعالين جنبش کارگریکمپين بين الملل«کنيم، لذا  از  یداران حمايت م کارگر عليه سرمايهبين صفوف طبقه 

 بدون قيد و شرط منصور ی جهت آزادیالملل  بينی در ايجاد همبستگی عملیبه عنوان گام»  مرداد١٨برابر با  اوت ٩

 مشترک یالملل عنوان يک کارزار بين را به دربند حمايت نموده و آن یراسالو و محمود صالحي و همه فعاالن کارگ

  . نماييم  ی می تلقیضرور

  ! طبقه کارگریپيروز باد اتحاد جهان

  
  : از دانشجويان و فعاالن چپیجمع

   تهرانی دانشگاه های چپ کارگر-

   تکنيکی دانشجويان سوسياليست پل-

   از دانشجويان چپ کردستانی جمع-

   ميليتانتی نشريه -

  ت هيئت تحريريه سايت سالم دموکرا-


