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 همبستگی جهانی با محمود صالحی و منصور اسالو در پاريس
                                            

شبيستم مرداد ماه هشتاد و ش                                                         )لنبر( ارگرى کهمبستگى با جنبش روه گ
 

 
ى به دعوت  تظاهرات١٦ مرداد ساعت ١٨اوت برابر با  ٩ شنبه ۵روز : برلن -گروه همبستگى با جنبش آارگرى 

در اعتراض به زندانى آردن محمود صالحى و بازداشت منصور اسانلو) برلن( ارگرى کگروه همبستگى با جنبش   

Breitscheid Platz محل برگزارى آآسيون در مرآز شهر برلين بود و نمايشگاه عكس و . با موفقيت برگزار شد

در اين حرآت . پياده رو پهن شده بود مورد توجه عابرين و توريست ها قرار مى گرفتشعارهايى آه روى 

، سرآوب و دستگيرى فعالين جنبش زنان، مليت ها، دانشجويان، روزنامه نگاران، آزاديخواهان و آارگران یاعتراض

ش صدها اعالميه به از سوى تظاهرات آنندگان محكوم گرديد و با برگزارى نمايشگاه عكس و اطالع رسانى و پخ

. زبان آلمانى حرآات وحشيانه رژيم در يورش به زنان و جوانان و اعدام هاى دسته جمعى در آوى و برزن افشا شد

همزمان گزارش آخرين هجوم رژيم به منزل و خانواده اسانلو و دستگيرى تعدادى ديگر از اعضاى سنديكاى شرآت 

اين آآسيون از سوى آميته دفاع از . تگان ايشان به اطالع مردم رسيدواحد و مزاحمت براى ديدار آنندگان و همبس

با وجود . برلن به طور فعال مورد حمايت قرار گرفت -زندانيان سياسى و آانون دفاع از پناهندگان سياسى ايران

ن بوده و حاآى فرصت آم و تبليغات اندك استقبال از تظاهرات و تاثيرات آن بر محيط فراتر از برآورد برگزار آنندگا

از ضرورت حمايت از جنبش آارگرى و ديگر جنبش هاى اجتماعى در ايران و پيگيرى آن از سوى شرآت آنندگان 

 در  IRTV  برابرى و تلويزيون  و تلويزيون  گزارش پرداختند  تهيه  و مولتى آولتى به راديو فردا، دويچه وله. است

.برلين گزارش اين آآسيون را مخابره آردند  

 

:تى از نامه محمود صالحىقسم   

چرا اين . من در اين گوشه زندان می خواهم که مبارزه برای رهائی من و آقای اسالو اشکال موثرتری پيدا کند

به مرحله خواست را مطرح ميکنم؟ چون معتقدم که کارگران ايران در شرايط حساس گذر از بی تشکلی و وارد شدن 

آزادی ما اين اطمينان را به ميليونها . ر چنين شرايطی بايد ما بيرون باشيمد. ی هستندئ برخورداری از تشکل توده

احقاق حقوق خود و از آنجمله برگزاری مراسم مستقل روز برای   هزينه کم  با پرداخت کارگر خواهد داد که ميتوانند  

.جهانی خود و ايجاد تشکل، مبارزه کنند   

 
)برلن( ارگرى کگروه همبستگى با جنبش   


