
  گزارش مراسم گلگشت در رابطه با اعتراض به دستگیري و زندانی شدن محمود صالحی و منصور اسانلو
  

از شهرهاي تهـران ، رشـت ، کـرج ،    (  نفر از کارگران ، فعاالن کارگري و اجتماعی 150گلگشتی با حضور نزدیک به     
 18ی شدن محمود صـالحی و منـصور اسـانلو در     در رابطه با اعتراض به دستگیري و زندان       ... ) سنندج ، بانه ، اهواز و       

قابل ذکر است در این گلگشت فعاالن و اعضاي شوراي همکـاري تـشکلهاي   .مرداد ماه در اطراف تهران برگزار گردید       
کارگري ، سندیکاي نقاشان ، سندیکاي کارگران شرکت واحد تهران ، دانشجویان چـپ و سوسیالیـست دانـشگاههاي      

 و کـانون نویـسندگان ایـران حـضور     دیکاهاي کارگري ، کمیته ي دفاع از محمـود صـالحی       ، هیات موسس سن    تهران
  .داشتند 

. شرحی از شرایط موجود در اجتماع و دالیل برپایی گلگشت را ارائـه نمـود   ) منیژه گازرانی ( در ابتداي برنامه مجري  
ی در رابطـه بـا پیـام محمـود صـالحی از      توضیح) از اعضاي کمیته دفاع از محمود صالحی     ( پس از آن بهزاد سهرابی      

سهرابی همچنـین  . درون زندان و قدردانیِ وي از فعاالن کارگري و آکسیونهاي اعتراضی به دستگیري خود ارائه نمود       
  . مرداد در دنیا در دفاع از صالحی و اسانلو صحبت نمود 18در رابطه با فراخوان جهانی 

العیه اي در دفاع از کارگران زندانی با امضاي جمعی از دانـشجویان چـپ و   پس از آن یکی از دانشجویان به قرائت اط        
  . دانشگاههاي تهران و کردستان ، نشریه میلیتانت و هیات تحریریه سایت سالم دموکرات پرداخت سوسیالیست 

اریخچـه  ت)  سقز و عضو کمیته هماهنگی 83از دستگیر شدگان اول ماه مه ( در پی قرائت اطالعیه ، محسن حکیمی     
اي از مراسم آن روز ، نحـوه ي دسـتگیري و مراحـل پرونـده ي دستگیرشـدگان ایـن روز را بـراي حـضار تـشریح و                       

  . همبستگی خود را با محمود صالحی اعالم کرد 
دکتر فریبرز رئیس دانا سخنران دیگري بود که از وضعیت روشنفکران ، جایگاه و ضرورت همبستگی آنها بـا مبـارزات      

توده هاي مردم و همچنین وضعیت نابسامان معیشتی طبقـه ي کـارگر ایـران پرداخـت و خواسـتار آزادي      کارگران و  
  .زندانیان سیاسی و کارگري شد 

علیرضا ثقفی یکی دیگر از سخنرانانی بود که در دفاع از صالحی و اسانلو سخن گفـت و راجـع بـه وضـعیت زنـدانیان             
  . سیاسی و کارگران صحبت نمود 

نـصرآبادي در نقـدِ عـدمِ پیونـدِ مبـارزات و      . بـود  ) از فعـاالن دانـشجویی   ( از جمله دیگر سخنرانان پریسا نصرآبادي    
  .همچنین گلگشت اخیر با توده هاي مردم صحبت کرد 

 سخن گفته و آرزوي ایجاد ایرانـی آبـاد و آزاد را بـراي همـه        67 و   60پس از آن سه تن از مادران اعدامیان سالهاي          
در پی آن یکی از کارگران ایران خودرو نیـز بـه وضـعیت محـل کـار خـود ، قـراردادي شـدن ده هـا نفـر از           . ودند  نم

همکارانش و فشارهاي روانی شدید به کارگران این واحد و تعدیل و اخراج ده ها نفر از کارگران این کارخانه پرداخت              
  . اشعار خود پرداختند همچنین دو نفر از حضار به قرائت . 

 تشکل مستقل کارگري حق مـسلم  "شایان ذکر است در بین جمعیت پالکاردها و پارچه نوشته هایی با مضمون      
 محمود صالحی " ،  " ما خواهان آزادي فوري و بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی هستیم             " ،   " ماست

کـارگران ایـران تنهـا     " ، " یدمنصور اسانلو مدافع کارگران را آزاد کن " ، " کارگر زندانی آزاد باید گردد  
ما خواستار آزادي بی قیـد و شـرط       " ،   " ما خواستار ایجاد تشکل مستقل کارگري هستیم       " ،   " نیستند

 با امضاي کمیته ي دفاع از محمود صالحی و کمیته ي هماهنگی بـراي   " محمود صالحی و منصور اسانلو هستیم     
بـه  ( در پایان حضار بـه خوانـدن سـرود و ترانـه     . ه چشم می خورد     ب  و تصاویر اسانلو و صالحی     ایجاد تشکل کارگري  

  .و رقص پرداختند و گلگشت پایان پذیرفت ) زبانهاي فارسی و کردي 
 مرداد با فراخوان اتحادیه هاي کارگري جهانی اعتراضی سرتاسـري در دنیـا صـورت        18الزم به ذکر است که در روز        

 سـرمایه داري در ایـران بـه جنـبش     ی مستقل بـه تهـاجم اخیـر حکومـت    این روز به نوعی اعتراضگلگشت . پذیرفت  



همچنین شـنیده شـده اسـت در یکـی از شـهرهاي کردسـتان       . کارگري و دیگر جنبشهاي اجتماعی صورت پذیرفت       
   .تراضی به همین منظور انجام شده استتجمع اع

  
  کمیته ي هماهنگی براي ایجاد تشکل کارگري
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