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 جهت آزادی٢٠٠٧-  اگوست ٩ -در تظاهرات اتاوا

 ! بی قيد و شرط محمود صالحی و منصور اسانلو فعاالنه شرکت کنيم
 

دهم مرداد ماه هشتاد و ششياز                                                                       رانيزب کمونيست ا ح...       
 

  
رژيم جمهوری اسالمی با تشديد سرکوب و اختناق صدها نفر از فعالين کارگری و مبارزين جنبشهای اجتماعی را به 

صالحی رهبر سرشناس جنبش کارگری عليرغم ناراحتی محمود . وم کرده استکدان کشيده و به شکنجه و اعدام محزن

معالجه انجام  اسير بوده و برخالف موازين بين المللی از مالقات با پزشک متخصص و  در زندانشديد کليه کماکان

ماموران امنيتی ربوده شده و از منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکای شرکت واحد توسط . محروم گشته است

  . استشده محروم  نيزا وکالی خود مالقات بقح

  

کمپين مبارزه برای آزادی محمود صالحی، منصور اسانلو و ساير مبارزين و فعالين کارگری و آزاديخواه در داخل 

و فدراسيون جهانی ) ITUC (کنفدارسيون جهانی اتحاديه های کارگری . کشور و در سطح بين المللی ادامه دارد

 را به عنوان روز مبارزه جهانی برای آزادی محمود ) اوت٩(  مرداد ماه١٨روز ، )ITF(کارگران حمل و نقل 

 رهبر سرشناس جنبش کارگری ايران اعالم کرده و فراخوان برگزاری آکسيون و ٢صالحی و منصور اسانلو 

 کمپين فعالين جنبش کارگری خارج از را در اين روز صادر کرده اند که از جانب  سراسریحرکتهای اعتراضی

 متشكل از کميته های همبستگی و نهادهای مدافع جنبش کارگری در کشورهای اروپا، استراليا و کانادا و کشور

 اگوست ٩سازمانها و نهادهای چپ و کارگری مورد حمايت قرار گرفته و آنها نيز به اين حرکت مشترک در روز 

  .پيوسته اند

بين المللی برای آزادی محمود صالحی و ور حزب کمونيست ايران به سهم خود در اين کمپين تشکيالت خارج کش

 شرکت کرده و مردم آزاديخواه و نهادهای و سازمانهای چپ و کارگری و اعضا و فعالين حزب منصور اسانلو

  در کاناداتاواهر افارت رژيم جمهور اسالمی در ش اگوست در مقابل  س٩تظاهرات  رکمونيست را به شرکت فعال د

 آانادا -اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران و  تورنتو -که از جانب کميته حمايت از کارگران ايران

   .اعالم شده است، فرا می خواند

  

با همبستگی بين المللی و مبارزه متحدانه محمود صالحی و منصور اسانلو و ساير 

  ! جمهوری اسالمی آزاد کنيمهایهچالزندانيان آزاديخواه را از سيا
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   بعدازظهر٢ تا ١٢،٣٠  ساعت ٢٠٠٧ اگوست ٩پنجشنبه،    :زمان

  :تاوا واقع درمقابل سفارت جمهوری اسالمی در ا  :مكان

Ottawa - 245 Metcalfe St.  

  !زنده باد همبستگی بين المللی کارگران
  ا و آمريکا کاناد-کميته تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران

 ٢٠٠٧ اگوست ٢


