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اسفند روزهمبستگی کارگران جهان١۶گرامی باد   

 با کارگران ايران برای آزادی اسانلو و صالحی
ماه هشتاد و شش اسفند دهم پانز                                                        کارگران نقاشیکاي سنديی بازگشائتيه

  
 

اسفند روزهمبستگی کارگران جهان١۶گرامی باد   

. با کارگران ايران برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی  
 

:کارگران زحمتکش، همکاران نقاش  
ی ، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ها)اف.تی.آی( اسفند به درخواست فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل ١۶ روز 

نان و فدراسيون اتحاديه های جهانی، روز حمايت از کارگران ايران و خواست های بر حق آ) سی.يو.تی.آی(کارگری 

 حکومت سرمايه داری بند اسارت  رهبران کارگری زندانی، از اسانلو دو تن از و منصور محمود صالحی  آزادی  و

  .اسالمی می باشد                                                                                                   

يران برای داشتن تشکل حق کارگران اان جهان و ايران حمايت خود را ازحقوق برکارگراز دراين روز ميليون ها نفر

 دست آوردنمقابل سرمايه داران برای بکارگران در  ۀصف مستقل و يکپارچمستقل سنديکايی برای ايجاد های آزاد و

کارافتادگی و بازنشستگی، افزايش دستمزد ها متناسب با  کار دائم، بيمه های درمانی و از يک زندگی انسانی از لحاظ

.                                                                                                    اعالم کرده اند.... رشد تورم و   

 اسير زندان ما کارگران،  دفاع از منافع  محمود صالحی و منصور اسانلو برای: و مردم آزاديخواه ستمديده کارگران 

تجمع کارگران و ايجاد  و آزاده، دفاع ازآزادی تشکل وبزرگترين گناه اين رهبران شريف . باشندطبقه ی سرمايه دارمي

اين شيرمردان آزار و اذيت و زندان .  کارگران می باشدبر حق ما سنديکای مستقل کارگری برای رسيدن به مطالبات 

 را به جان خريده اند تا ما کارگران نيروی پراکنده ی ميليونی خود را در سنديکاها متحد و يکپارچه کرده و به خواسته

                         .                                            همبستگی ميليونی برسيمهای بر حق خود در سايه ی وحدت و

خوراک، پوشاک و مسکن گرفته تا ماشين ها و باقی کاالهای توليد تمام نعمت های جامعه از: ن نقاشکارگران، برادرا

 شرايط موجود سيستم سرمايه داریا طبقه ی کارگر، که البته بنا برزحمت مت بشر، چيزی نيست جزحاصل کارپردس

و حاميان رنگارنگ آن با ترس از اتحاد ميليونی ی سرمايه دارطبقه . ، کمترين سهم را از کاالهای توليد خود می بريم

ما کارگران در رابطه با خواسته ها و دردها و آينده ی مشترکمان، کوشش می کنند تا با تحميل گرسنگی و دوندگی بی 

ا رقابت غير اخالقی و غير انسانی ميان کارگران، با چماق و زندان  ساعته برای بدست آوردن لقمه ای نان، ب٢۴امان 

و شالق، و با دامن زدن به ناآگاهی و پراکندگی ما کارگران، با خيالی آسوده تر به چپاول و غارت ظالمانه ی فرد فرد 

                                                          .                                                                          ما بپردازند
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و کارما، و درمقابله با فقر و  معيشتی  ير اخالقی به شرايطغ  و  يورش غيرانسانی اين مقابل  چاره ی ما کارگران در

همانا اتحاد ....  و  ميليونی ما کارگران۴٠مچنين بی آيندگی و وضع فالکت بارخانواده هایگرسنگی و بی مسکنی و ه

هيچ نجات دهنده ای به داد ما نخواهد رسيد، جز خود . خودمان می باشدسازمان يافته درسنديکاهای مبارزو مبارزه ی 

 برای ما کارگران ايرانمنصوراسانلو  زندانی مان محمود صالحی وهمچنين پيام رهبرانپيام تمام کارگران جهان و. ما

.       ری برای اتحاد ميليونی مان در جهت رسيدن به خواسته های بر حق مان می باشد، ايجاد سنديکای مستقل کارگ

             

 حق تشکل، حق مسلم کارگران

 کارگر پراکنده هيچ چيز، کارگر متحد همه چيز

 سنديکا بهترين وسيله ی اتحاد کارگران برای رسيدن به حقوق خود

 کارگر زندانی آزاد بايد گردد

و و محمود صالحی آزاد بايد گردندمنصور اسانل  
 

- هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش -  


