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  !!!کارزار جهانی برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو بپيونديم به
 

     هم مرداد ماه هشتاد و ششدشانز                                                                کميته دفاع از محمود صالحی  
 

  
داری ايران، محمود صالحی يکی از رهبران سرشناس جنبش کارگری را همچنان در زندان فقط به جرم  نظام سرمايه

 و تماس با سازمانهاي یان در ايجاد تشکلهاي مستقل کارگر مستقل اول ماه مه، هدايت کارگرین مراسمهاسازمان داد

 جلب حمايت از کارگران ايران  یبرا) ILO( کار ی سازمان جهانی و از آنجمله شاخه کارگری کارگریبين الملل

ه زندگی ميکند و  در شرايطی وخيم  درصد کلي٢٠اين در حالی است که محمود صالحی  فقط با . اسير کرده است

  .اند زندانبانان حق درمان و معالجه پزشکی را از محمود گرفته. جسمانی به سر ميبرد

را ) سنديکای شرکت واحد(  رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران ،منصور اسانلو از طرفی ديگر 

و حبس را برای کارگران دستگير شده اول ماه مه سنندج  صادر ربوده و زندانی کرده است و همچنين احکام  شالق 

  . کرده است

ترين حقوق طبقه کارگر و ديگر جنبشهاى اجتماعى را به رسميت نمى شناسد و تماما    ابتدائیداری در ايران،  سرمايه

  . در تالش برای سرکوب و کنترل اين جنبشهاست

راه محافظين سرمايه  با اعدامهای دسته جمعی، زندان، شالق و شکنجه،  فضايی مملو از رعب و وحشت را به 

  . انداخته و با اين شيوه در تالش است که جنبشهای اعتراضی بالخص جنبس کارگری را به عقب راند

 اسالو و همچنين ديگر فعالين  براي آزادی فوری محمود صالحی، منصوریيک کمپين جهاندر مقابل اين همه توحش 

و فدراسيون بين ) ITUC (در همين راستا،  کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری . دربند در جريان است

دو اتحاديه بزرگ بين المللی فراخوانی جهانی در حمايت از محمود صالحی و ، )ITF(المللی کارگران حمل و نقل 

  . منصور اسانلو صادر کرده است

 انسانهای برابری طلب و آزاديخواه ميخواهيم که روز ما ضمن حمايت و پشتيبانی از اين حرکت، از همه کارگران،

گان اول ماه   و لغو احکام صادره عليه دستگير شده مرداد،  برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو١٨پنجشنبه 

 واقعی خود را در اين روز نشان دهيم، و با همبستگی خود بگذار ما کارگران قدرت.  شرکت کنند مه سنندج، فعاالنه

  .بساط نظام سرمايه را در هم پيچيم
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