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- لندندرفراخوان برگزاری آکسيون اعتراضی   

یجهت آزادی بدون قيد و شرط منصور اسانلو و محمود صالح  

 
 ماه هشتاد و ششمرداد پنجم                                                                          ...فعالين اتحاد بين المللی  

 
 

  .رژيم جمهوری اسالمی سرکوب فعالين جنبشهای اجتماعی را به شديترين وجهی به پيش می برد

و ته، منصور اسانل محمود صالحی فعال جنبش کارگری را با توجه وضعيت بسيار بد جسمانی در زندان نگهداش

کردستان را به جرم  فعالين جنبش کارگری در از  نفر١١. وانه زندان کرده است  ررا ربوده ورئيس سنديکای واحد 

بارز و معلمين را روانه زندان فعالين جنبش زنان و دانشجويان م. برگزاری مستقالنه اول ماه مه به دادگاه کشانده است

داده خويش قرارکاردستوروب فعالين جنبشهای اجتماعی را درسرکبا بيرون و زشسا يک کالم سياستدر. کندمي

  ..است

برای جلوگيری از اين هجوم وحشيانه به ابتدايی ترين حقوق انسانی فعالين جنبشهای اجتماعی، برای افشای هرچه 

يد وشرط محمود صالحی و بيشتر چهره کريه اين رژيم سرمايه داری با تفکر قرون وسطايی، برای رهايی بدون ق

ی ، ن  و لغو کليه احکام فعالين کارگرمنصور اسانلو از زندان و برای پايان دادن به همه اقدامات قضايی در جريا

 را در برگزاری يک آکسيون اعتراضی)  بخش انگلستان(فعالين اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 

  . دستور کار خويش قرار داده است

حاميان جنبش های اجتماعی انتظار داريم در اين کارزار مشترک ا ما از تمامی مدافعين جنبش کارگری و لذ

  .شهای اجتماعی را به گوش جهانيان برسانيمب کرده  تا صدای اعتراض فعالين جناعتراضی شرکت

ر اسانلو و عدم پيگيری قضايی و لغو احکام فعالين کارگری و ساير آزادی بدن قيد و شرط محمود صالحی و منصو

  .فعالين اجتماعی خواست فوری و امروز ما است

  .به اين کارزار مشترک بپيونديد

   بخش انگلستان-فعالين اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 
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  ٢٠٠٧ آگوست ٩زمان برگزاری پنجشنبه 

  ت جمهوری اسالمی در لندنمقابل سفار: زاری محل برگ

 ر بعد از ظه٣ تا ١٢ساعت 

 


