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!اليااستر -گزارشی از برگزاری آکسيون اعتراضی درکانبرا   

 
هم مرداد ماه هشتاد و ششدنوز                                                                ینسيد -حزب کمونيست ايران  ...     

            

مرداد ماه بنا بفراخوان کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل بعنوان ١٨

روز مبارزه جهانی برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلواز رهبران جنبش کارگری ايران اعالم و در اغلب 

در استراليا نيز بنا به . ژيم اسالمی ايران برپا گرديد کشورها تظاهرات و آکسيونهای مشابهی در مقابل سفارتخانه ر

 ظهر در برابر سفارت رژيم ايران در کانبرا برگزار و در آن  ١٢فراخوان اتحاديه های کارگری ، تجمعی از ساعت 

اعضاء و دوستداران حزب کمونيست ايران و کومه له بهمراه جمعی از احزاب و نيروهای چپ و مترقی و تعدادی از 

عضاء اتحاديه ها حضور بهم رسانده و با سردادن شعارهائی در خصوص آزادی فوری و بی قيد و شرط محمود ا

صالحی و منصور اسانلو و انزجار و نفرت از رژيم ضد کارگری ايران ، خواهان دخالت هرچه بيشتر اتحاديه های 

.ی فعالين کارگری و سياسی شدندکارگری بين المللی در جهت فشار وارد آوردن به رژيم ايران برای آزاد   

حضور نمايندگان اتحاديه راه آهن ، تراموا و اتوبوس رانی و نيزشورای اتحاديه اصناف استراليا در اين آکسيون 

. يه ها به ايراد سخنرانی پرداختنداز سوی اين اتحاد”کيم ستلر” و ” اندرو تامس ” بسيار دلگرم کننده بود که بترتيب 

تحاديه های کارگری استراليا از فعالين کارگری ايران باالخص ضمن پشتيبانی کامل ا” اندرو ” انی در اين سخنر

” کيم ستلر ” بدنبال خانم . محمود صالحی و منصور اسانلو خواستار آزادی فوری ايشان از جانب رژيم ايران شد 

منصور  ی جهان و استراليا پيام همبستگی بارئيس اتحاديه های بين المللی کارگر” شارون بارو ” بنمايندگی از طرف 

اسانلو و محمود صالحی را اعالم و خواستار آزادی فوری آنها شد  ايشان تشريح نمود که شارون بارو دو هفته قبل از 

دستگيری اسانلو با وی در بروکسل مالقات و منصور اسانلو ضمن تشريح اوضاع جنبش کارگری و سنديکای 

زندگيش در خطر است اما  به ايران باز ميگردد و به  هران و حومه  ، اعالم نموده بود کهکارگران شرکت واحد ت

در ادامه اعالم نمود که ما بشدت نگران وضعيت فعالين کارگری در ايران هستيم ” کيم ستلر ” . مبارزه ادامه ميدهد 

که نامه  ده اند و  بنابراين مجبور شده اندو خواستار مالقات با سفير ايران شده بوديم که با خواست آنها مخالفت نمو

.اعتراضی اتحاديه را به ميديای جهانی داده تا  به اطالع عموم رسانده شود             

عرفان مروت جو از سوی تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران در استراليا ضمن تشکر از حضور احزاب 

ده و فراخوان اين روز جهانی از سوی کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری و فدراسيون و نيروهای شرکت کنن

ضمن تشديد اختناق و سرکوب در ايران را  در.  جهانی کارگران حمل و نقل به اوضاع ناهنجار ايران اشاراتی نمود 

معه  از سوی رژيم سرمايه و سرکوب فعالين جنبشهای کارگری ، دانشجوئی ، زنان ، معلمان و ديگر اقشار جا

اسالمی را نهايت ضعف و ناتوانی رژيم در حل بحرانهای عميق سياسی ، اقتصادی و اجتماعی ای دانست که خود 

.رژيم بانی آنهاست   
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رفيق عرفان ضمن تأکيد مجدد بر آزادی بی قيد و شرط و فوری محمود صالحی و منصور اسانلو خواستا لغو احکام 

اعدام عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار روزنامه نگار کرد و فعال مدنی در کردستان شد  در آخر نيز ضمن حمايت از 

اقدامی مثبت ارزيابی نمود و خواستار حمايت گسترده از  اقدام کمپين کميته های حمايت از مبارزات کارگران ، آنرا

.اين  کمپين شد   

تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران در سيدنی ضمن تشکر و قدردانی ازحضور کليه دوستان و هواداران 

المللی و حزب و کومه له و ديگر نيروهای مدافع جنبش کارگری در اين آکسيون ، اميدوار است تا با همبستگی بين 

ينده ای نه چندان دور را نظاره گر باشنداتحاد نيروها زمينه های آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی در آ  . 

 
سيدنی -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران   
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