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 آکسيون اقدام همبستگی جهانی با

٢٠٠٧ آگوست ٩لندن . محمود صالحی و منصور اسانلو  

 
هم مرداد ماه هشتاد و ششدنوز                                                                لمللیگزارش اتحاد بين ا       

 

خارج از کشور و اعالم هفته همبستگی با محمود صالحی و منصور اسانلو و ار بيانيه فعالين جنبش کارگری دربا انتش

ين و مدافعين جنبش کارگری  جمعی از فعال١٢، امروز از ساعت "آی تی يو سی"و " آی تی اف"حمايت و فراخوان  

مل و نقل، خدمات عمومی، حمل و نقل عمومی، فعالين چند نهاد سياسی همراه با فعالين اتحاديه های کارگری حايران،

انگليس، فعالين احزاب و نهادهای سياسی ايرانی مقيم انگلستان، در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ايران جمع شده و 

و دستگير شده  ساير کارگران و اسانلو، محمود صالحی  شرط  منصور  و بدون قيد ی و فور يکصدا خواهان آزادی  

.زندانی شدند  

صالحی  لندن، با شعارهای اسانلو،جلو سفارت جمهوری اسالمی در  مدافعين کارگران با حضور خود درامروز جمع

 کارگران،   بين المللی همبستگی حاد، زنده باد ات دانشجو اتحاد  بايد گردد، کارگر زندانی آزاد کارگر. زاد بايد گردندآ

ای خود را بگوش صدای رس..  محاصره اقتصادی، حمايت از کارگران وکارگران متحد شکست ناپذيرند، نه جنگ نه

سرمايه داری و مرگ بر جمهوری اسالمی، مرگ  برمهوری اسالمی رساندند و با تکرارسفارت جحاميان سرمايه در

.نابودی اين حکومت فاشيستی را خواستار شدند  

کامل منصور  گران حمل و نقل ضمن تاکيد بر بيگناهی در اين آکسيون ديويد کاکرافت دبير کل فدراسيون جهانی کار

در سراسر جهان داشت امروزاسانلو به لندن، اظهارزات آنها، با اشاره به سفر منصوراسانلو و محمود صالحی و مبار

 به گوش مسئولين رژيم جمهوری اسالمی  صدای اعتراضات کارگران برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی

.ايشان تاکيد کردند که تا آزادی کارگران زندانی همچنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. دخواهد رسي  

 تا آزادی اسانلو ما به اين  آقای کاکرافت در پيامی که برای منصور اسانلو فرستاد اعالم کرد همانطور که قبآل گفته ام

گرچه رژيم ايران اجازه . لندن مالقات کنمان را دردوباره ايش آزادی   پس از اميدوارم امه خواهيم داد وراضات ادتاع

.نمی دهد ما برای ديدن او به ايران برويم  

انگليس که   خدمات عمومی  کارگران  اتحاديه   نماينده همچنين  و و نقل عمومی   حمل کارگران حاديه ات  دبير سپس

 خواهان آزادی کارگری  ستگی اقدام همب روز با است، ضمن اعالم همبستگی اين کشور اتحاديه کارگری  بزرگترين

. منصور اسانلو و محمود صالحی و کليه زندانيان سياسی شدند فوری  

همه مدافعين جنبش کارگری برای شرکت وسيع خود ن اتحاد بين المللی، ضمن تشکر ازفعاليزخسروشاهی اآنگاه يداله 

 و اعالم همبستگی   پيام . قرائت کرد جمعدر اين آکسيون اعتراضی ، بيانيه فعالين جنبش کارگری در ايران را برای 

زاده، اطالعيه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،بيانيه  محمود صالحی از زندان همراه با نجيبه صالح
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ان  دانشگاه تهران، دانشجوي  چپ، چپ کارگری  و فعاالن  از دانشجويان  متشکل از جمعی  و فعاالن چپ دانشجويان

هيات تحريريه سايت سالم دموکرات، ن چپ کردستان،نشريه ی ميليتانت ودانشجوياسوسياليست پلی تکنيک، جمعی از

پيگيری و کميته هماهنگی،  پيام شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری، شامل اتحاد کميته های کارگری، کميته 

دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب دانشکاه های ايران،پيام همبستگی هنگی، حمايتی کارگران و گروهی ازانجمن فر

 انجمن   اخراجی و بيکار، پيام همبستگی جمعی از کارگران ايرانخودرو، و پيام همبستگی اتحاديه سراسری کارگران

همبستگی با اعتراضات جهانی قرائت کرده و اعالم داشت که بر مبنای رمانشاه را درصنفی کارگران برق و فلزکار ک

گری دو نهاد کار  آگوست از طرف ٩ مختلف و حمايت و اعالم   و کميته های کارگری در کشورهای فراخوان نهادها

بودند محمود   زندانی اعتراض به حال  مدافعين کارگری در هرها فعالين وش  و کشورها اکثر بين المللی هم اکنون در

استراليا، کانادا، فرانسه، سوئد، سوئيس، هلند، دانمارک، اتريش، فنالند، آلمان،  در. هستند اسانلو  و منصور  صالحی

ايشان ضمن تاکيد بر همبستگی بين المللی . رسدليت ها متعاقبآ به اطالع عموم ميکه گزارش اين فعا... آمريکا، نروژ و

اسانلو، محمود صالحی، فعالين کارگری دستگير شده شرکت ا آزادی بدون قيد و شرط منصورکارگران اظهار داشت ت

واحد که امروز صبح  صورت گرفته و لغو تمامی احکام غير انسانی فعالين کارگری در کردستان به اعتراضات خود 

.ادامه خواهيم داد   

ن گسترده خود همبستگی خود را با ايانگلستان با حضوراين تجمع فعالين احزاب و سازمانها و نهادهای سياسی مقيم در

تمامی کارگران زندانی شده اسانلو، محمود صالحی وهمگی خواهان آزادی فوری منصوراقدام بين المللی اعالم کرده و

.و پيام های همبستگی خود را با اين اقدام اعتراضی  برای جمع قرائت کردند  

ليست امضاء های اعتراض  آی تی اف همراه با نمايند ساير اتحاديه ها جهت ارائه حين آکسيون دبير کل فدراسيون در

ضين درب وحشت معتراما مسئولين سفارت از. جعه کردندنامه اتحاديه ها به سفارت جمهوری اسالمی مراکارگران و

 سفارت بسته  رب  پشت د نامه ها  با   اعتراضی همراه  امضاء های محتوی نهايت جعبه در .نکردند باز سفارت را 

.جمهوری اسالمی گذاشته شد   

و باز نکردن درب از طرف آنها را به اطالع  آقای ديويد کرافت گزارش وحشت مسئولين سفارت جمهوری اسالمی 

.جمع رساند  

فعال  تهيه گزارش و مصاحبه و عکس حضورون اعتراضی خبرنگاران رسانه های گروهی مختلف جهتياين آکسدر

.داشتند  

 به اتمام ١۴ بر رژيم کارگر ستيز جمهوری اسالمی در ساعت  ون با تکرار شعارها و ابراز ننگ و  نفرتاين آکسي

.رسيد  

 
  بخش انگلستان-گزارش اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

بخش انگلستان .اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران   

٢٠٠٧-٧-٩  


