
  کمپين شب همبستگی با کارگران ایران تورونتو کانادا پيام به
 

 دست اندرکاران، سخنرانان، فعالين و تمامی شرکت   نباشيد به ضمن سالم و خسته
 برای آزادی  کهرا ای   انسانهای آزاده کنندگان محترم در این گردهمایی، دست همه

 . گرمی می فشاریم هاند ب محمود صالحی و دیگر فعالين کارگری تالش کرده
مستقل برگزاری مراسم حق    از هرگونهموجود در فضای پليسی ما کارگران ایران

ای  و برنامه  شرکت ما در هر مراسم . محروم، تحت فشار و تعقيب هستيم  مه اول ماه
   با هتک حرمت و بازداشت و زندانی شدن روبرو می شود که  مه  مناسبت اول ماه به

   مه گان اول ماه ن محمود صالحی، منصور اسانلو و دیگر بازداشت شده بارز آ نمونه
 امسال  از بازداشت شدگان اول مهدو تن هنوز   تا این لحظه  سنندج می باشند که

 بر اثر ضرب و شتم  بسر می برند و هنوز زخم چندین تن دیگر که  زندان سنندج در 
 و دستگيری  مچنين حملهه.  است يافته ترميم ن  کارگران وارد آمده مامورین دولت به

  و بازداشت فعال کارگری عمر شاکری و  در سقز، از جمله  مه اول ماهفعالين 
 .اند  وی بوده  در مغازه رم اینکه ج  به  کسانی کهبازجویی از

 
 از هر طریق ممکن  من مانند یک فعال کارگری پيامم برای کمپين این است که

 و کنفدراسيون بين ILO   های آزاد کارگری از جمله  تمام اتحادیه ما را بهصدای 
 . کنيدهای آزاد کارگری برسانيد و از حقوق ما دفاع  المللی اتحادیه

گزاری مراسم مستقل اول ماه از هر طریق و امکانی تالش خود را برای آزادی بر
کارگر در اجالس سازمان   از شرکت خانه.  و تشکيل تشکلهای مستقل عمل آورید مه

 در این   واقعی کارگران دعوت کنيد که  ممانعت و از نماینده جهانی کار در ژنو
 .اجالس شرکت کنند

در های اعتراضی خود را  های کارگری می خواهيم نامه در ضمن از اتحادیه
 جمهوری اسالمی و رئيس   قضائيه  قوه گان خطاب به خصوص آزادی بازداشت شده

 .ی شاهرودی بنویسندآن هاشم
 

 . گرمی می فشاریم  دست همگی شما را به در خاتمه
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