
 
  افق روشنیت کارگريسا

 
 اسانلوی مبارز آزاد شد

 
 

ر ماه هشتاد و پنجيتنهم ست يب                                                                                                
 
   

   :اتحاد کميته های کارگری
 

ين چند ماه رانندگان طی ا. هبر سنديکای شرکت واحد آزاد شداسانلو رهشت ماه زندان، منصورخره پس ازباال
عيه ها مبارزه ای پيگير را برای آزادی وی رگری در ايران، با تجمعات و اطالفعالين جنبش کاشرکت واحد و  

طرف رسانه ها نيز شديدا اخبار مبارزاتشان  چند آنها بخش کوچکی از طبقه کارگر بودند و ازهر. انجام دادند
.سانسور می شد، اما دست از مبارزه بر نداشتند و صدايشان را به گوش ديگران رساندند  

 
ن بسياریکارگرا . بين المللی کارگران مواجه شد اين سالها مبارزه کارگران ايران با حمايتدربرای اولين بار  
جريان حمايت از سنديکای و در  خانه های ايران تجمع کردند سفارت  در مقابل  فوريه١٥دنيا در  در سراسر

.رانندگان شرکت واحد خواستار آزادی منصور اسانلو شدند  
 

اين يک پيروزی بزرگ  . را وادار به عقب نشينی کرد مجموعه اين مبارزات تاثيرات خود را گذاشت و رژيم   
.کارگری ايران است  تنها سنديکای شرکت واحد، بلکه برای کل جنبشنه برای  
بودن اين   سنديکايی کردند و با برچسب  کارگران جداو مبارزه بودند کسانی که صفشان را از  اين جدالاما در

ريب نه در حاد ترين شرايط حتی از تخ و  فوريه حمايت کردند ١٥ اتحاد بين المللی کارگران در مبارزات نه از
.شخصيت اسانلو فرو گذار کردند  

  
آزادی منصور اسانلو آزادی يک . به هر حال با مبارزه کارگران در داخل و خارج کشور منصور اسانلو آزاد شد

 جلو بر داشته و آزادی يکی از  شخص معمولی نيست، مرحله ای از مبارزه طبقه کارگر ايران است، که گامی به
.فعالينش را به عرصه ای از مبارزه تبديل کرد  

 
نشانسيل عظيمی ايجاد خواهد کرد تا هرنهايت گسترش می يابد و اين مبارزات پراکنده، در تداوم و شفاف سازی   

البته هنوز سنديکای شرکت واحد برسميت شناخته نشده . و زندانهای سرمايه داری را جارو کنداستثمار و اثری از
 و حدود   تومانی آزاد شده ميليون ١٥٠، آقای اسانلو با وثيقه   تهديد و آزار قرار می گيرند است و فعالين آن مورد

 و حمايت از آنها را   مبارزات بنا بر اين بايد  . سر کارهايشان باز نگشته اند  به  واحد  نفر از فعالين شرکت١٤٠
سنديکای شرکت واحد و بازگشت بکار همه  اسانلو، آزادی فعاليت   قيد و شرط بدون همچنان ادامه داد و تا آزادی

.ی ننشينيمرانندگان اخراجی از پا  
 
  

مبستگی کارگرانزنده باد اتحاد و ه  
 

 اتحاد کميته های کارگری
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