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  با نيروی همبستگی طبقاتی و مبارزه متحدانه
  ماسانلو را از زندان آزاد کني

  
 ماه هشتاد و پنجآبان م نهست يب                                                            کميته مرکزی حزب کمونيست ايران 
 

  
ئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ر آبان ماه منصور اسانلو، ٢٨شنبه صبح روز يک

گير شد منصور اسانلو در دی ماه سال گذشته دست. تهران مجددا توسط ماموران وزارت اطالعات رژيم بازداشت شد

 ماه زندان و تحمل شکنجه های جسمی و روحی فراوان و بدنبال اعتراضات گسترده در داخل و ٨و پس از حدود 

منصور اسانلو در تمام اين دوره که در خارج از زندان بسر .  ميليونی  آزاد شد١۵٠خارج کشور  با قرار وثيقه 

  .برده تحت نظارت و کنترل شديد پليسی قرار داشته است
زداشت مجدد منصور اسانلو و احضار ديگر فعالين سنديکای شرکت واحد به دادگاه نشانگر آن است که اين دوره با

  .از مبارزه کارگران شرکت واحد هنوز پايان نگرفته است

اعالم تشکيل سنديکا و مبارزات کارگران شرکت واحد که از همان ابتدا با يورش اراذل و اوباش شوراهای اسالمی 

 کرده دوره نوينی جنبش کارگری ايران را وارد ،العمل سبعانه رژيم روبرو بوده تجمع سنديکا و عکس به محل

مبارزه کارگران شرکت واحد نه تنها ميخ ديگری به تابوت شوراهای اسالمی و خانه کارگر رژيم کوبيد بلکه . است

  . نشان دادراه عملی ايجاد تشکل طبقاتی کارگران در دل اختناق جمهوری اسالمی را

امر حراست . منصور اسانلو و تجارب و دستاورد مبارزه کارگران شرکت واحد به همه کارگران ايران تعلق دارد

لين و پيشروان اين جنبش و همه از اين دستاوردها و مبارزه برای آزادی اسانلو بر دوش جنبش کارگری، فعا

  .غ از ستم می انديشندنهای آزاديخواهی قرار دارد که به جامعه فارساان

 تحرکات جنبش کارگری منصور اسانلو را گسترشدر شرايطی که رژيم جمهوری اسالمی سراسيمه و هراسناک از

 را به زندان محکوم  از ديگر چهره ها و رهبران جنبش کارگری سينیح، محمود صالحی و جالل بازداشت دوباره 

ارگری در بخش های مختلف به ياری هم طبقه ای های خود نبش کضروری است که فعالين و پيشروان ج، می کند

موقع آن است که فعالين جنبش زنان و دانشجويان سوسياليست و آزاده بازوانشان را در بازوان فعالين . بشتابند

 در خارج کشور .رد نابرابر کارگران را تنها نگذارندی و کارگران شرکت واحد حلقه کنند و در اين نبکارگر

ی آکسيون های حمايتی از آزادی بی قيد و شرط اسانلو و لغو احکام زندان محمود صالحی و جالل حسينی سازمانده

و جلب حمايت و پشتيبانی نهادهای کارگری و ترقيخواه وظيفه همه نيروهايی است که تقويت جنبش کارگری ايران 

  . دانه اسانلو دوباره از زندان آزاد می شود همبستگی طبقاتی ونيروی مبارزه متحصفبا ايجاد . را امر خود می دانند

  کزی حزب کمونيست ايرانکميته مر
  ٢٠٠۶ نومبر٢٠- ١٣٨٥ آبان ٢٩

  


