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  ازتي اسفند در حما١٧گلگشت قطعنامه 

  در تهرانی فعاالن اجتماعگري و دی اسانلو و صالح
 شماه هشتاد و شدهم اسفند جه                                                              قطعنامه مشترک

  
 

 یرياعتراض به دستگ در سراسرجهان دری کارگری هم گام با فراخوان نهاد هايی گردهمانياما امضاء کنندگان در" 

 تالش ی و ضمن ادامه مي روز جمع شده انيا دریاسانلو و محمود صالحگران به خصوص منصور شدن کاریو زندان

:مي هستري خواهان موارد زی اجتماعني فعالهي احقاق حقوق کلیخود برا  

 که ی کسانهي و کلاني دانشجو،ی به خصوص منصور اسانلو و محمود صالحی و شرط کارگران زنداندي قی بی آزاد-١

. به زندان محکوم شده اندی و صنفی اجتماعی هاتي فعالیبرا             

و   احکام نيا  ی لغو فور خواهان  یاجتماع  نيعال فی شالق برای انسانري به صدور احکام غديضمن اعتراض شد -٢

.مي حقوق آنان هستیفاياست             

 حصر ی بی معلمان، زنان، و هر نوع تشکل مردم،يی دانشجو،ی مستقل کارگری کامل تشکل هایما خواهان آزاد -٣

.مي باشی همگان میثناء براو است             

 ی براتي حق همگان است، ما خواهان رفع هر نوع محدوداني و بشهي اند ی آزاد،ی و اجتماع یاسي سی هایآزاد -۴

 ی انسانی هاتيخالق  که در آن ضياز تبع آزاد و به دور یجامعه ا  به دني در جهت رسیو فرهنگ  یفعاالن اجتماع

.مي باشیشکوفا شود، م             

 شرافتمندانه حق مسلم همگان ی زندگکي جادي موقت و ای لغو قرارداد هاض،ي همگان بدون تبعی کار برانيتضم -۵

.مي هستی به حقوق مسلم انساندني رسی برای فعاالن اجتماعیما خواهان وحدت همه . است             

زنان  وق وبخصوص درجامعه ما حقیجوامع امروز که درمي داری زن اعالم میجهان مارس روز٨ کيضمن تبر -۶

آنان  و کارازیمحل زندگ درضيرفع تبع ها ونهيزم  یهمه  حقوق آنان دری شود، ما خواهان احقاق و برابری مماليپا

."مي باشیم  

  دری فعاالن اجتماعگري و دی از اسانلو و صالحتي اسفند در حما١٧خوانده شده در گلگشت   که متن یدوستان  یاسام
:تهران، را امضاء کردند    

 ،ی خضرري پاري بخت،یاني رضا ب،ی عطا بابا خان،یري امني حس،ی رضا اقدسش،ي آسامي اخوان، محمد کرارضيعل
 احد دهقان، رضا دهقان، ،یرابي خدي ناه،ی فائزه خسرو،ی خسرو،ی ثقفرضاي علان،ي ترابدي سع،ی هادري اکبر پیعل

 ،ی طاهباز، کامران طاهباز، محسن عسگراتي، بی رضا شهابر،ي سالم شح،ی لقمان سلطان،ی محمد زم،یشاهرخ زمان
دي مج،ی محمدلي مونا محمد زاده، جم،ی لطفدي جمش،ی الرستاندي وح،یجعفر  زاده، سوما مي جعفر عظ،يی عطامانيپ  

یري نصدي مج،یملک    
: خود را اعالم کردندتي امضاء و حماليمي اقي هم از طرري دوستان زنيهمچن  
رومندي زاده، بهمن نديوم. س،یدي توحرهي ن،یاحمداريزان  


