
 
 
 

  اتحاديه آارگرى سراسرى آانادا به سفارت جمهورى اسالمى در٦ نامه اعتراضى

  ژوئن، روز اقدام جهانى در حمايت از جنبش آارگرى ايران٢٦اهرات ظ اتاوا همزمان با شرآت در ت
 

٢٠٠٩ ژوئن ٢٦  

مى، سفيرسآقاى بهرام قا  

 سفارت جمهورى اسالمى ايران در اتاوا

245 Metcalfe Street Ottawa,  

Ontario K2P 2K2 FAX (613) 232-5712 

ambassador@iranembassy.org 

مى عزيز،سآقاى قا  

 همبستگى با آارگران ايران بمنظورمقابل سفارت ايران جهان، امروز دره هاى آارگرى در سراسري همراه با بسيارى آارگران و اتحاد،ما

سياستهاى . هستندب و اذيت، دستگيرى و زندان روبرومكررا با تعقياب محروم هستند وصاعت وحق تشكلآارگران در ايران از. تجمع آرديم

حكومت ايران شرايط اسفناك سياسى، اقتصادى و اجتماعى . آارگران ايران تحميل شده است برانقطاع بطور بال ضدآارگرى و نئوليبرالى

 . تحميل آرده استاى را بر آارگران و تهيدستان 

ما برخوردهاى . ات عظيم اخير بدنبال انتخابات رياست جمهورى در ايران شاهدى است بر نارضايتى مردم از سالها سرآوبگرىاعتراض

 بايد به دادگاه هستند دم رساندن به مرآسيبافرادى آه مسئول آشتار و . خشونت آميز مقامات عليه تظاهرات مسالمت آميز را محكوم ميكنيم

 .عدالت سپرده شوند

 شده بود، تجمع و مراسم اول ماه مه در تهران، آه توسط تشكالت مستقل آارگرى در ايران سازمان دادهنگونه آه بخوبى مطلع هستيد، هما

 نفر بازداشت ١٥٠بيش ازگرفتند ورى مورد ضرب و شتم قراربسياگرفت وامنيتى قراره نيروهاى انتظامى وحملبطور خشونت آميزى مورد

 نبازداشت شدگا. خواهند شد با اتهامات زيادى متعاقبا روبرونهاآد اما ندستگيرشدگان با قيد ضمانت آزاد شده اعداد زيادى ازچه تاگر. شدند

 .غالمرضا خانى ميباشندوزاده، سعيد يوزى، آاوه مظفرى،  سعيد رستمى، مهدى فرهى شانديز  جمله جعفر عظيمشامل فعالين آارگرى از

ت مديره سنديكاى آارگران نيشكر هفت تپه، على نجاتى، جليل احمدى، فريدون نيكوفرد، قربان عليپور و محمد بعالوه، پنج عضو هيئ

 ، بمدت سه سالنمايندگى آارگران حيدرى مهر، به يك سال حبس و ممنوعيت از هرگونه فعاليت آارگرى، از جمله شرآت در انتخابات

 .  استوجود داشتهجويى فعالين آارگرى و اجتماعى درهفته هاى اخيرتگيريهاى متعدد و بازدسر همچنين اخبار زيادى مبنى ب.محكوم شده اند

  آماآان در ، اتوبوسرانى تهران و حومه واحدصور اسانلو و ابراهيم مددى، رئيس و نائب رئيس سنديكاى آارگران شرآتناز اين گذشته، م

 . زات اعدام محكوم شده استا، به مجزندان هستند و آقاى فرزاد آمانگر، معلم و فعال حقوق بشر

 حقوق آارگران و فعالين اجتماعى به  اين تهاجمات  ما به شديداعتراضشما ميخواهيم آه از بعنوان نمايندگان صدها هزار آارگر در آانادا، 

 ما خواهان آزادى فورى و بيقيد و شرط آليه آارگران دستگير شده و. نماييدمنتقل  را به حكومت خود  در ايرانو تشكالت مستقل آارگرى



 

 

صاب را محترم تيابى، تجمع و اعلما همچنين از حكومت شما ميخواهيم آه آه حقوق آارگران براى تشك. زندانيان سياسى در ايران هستيم

  . نمايدق مردم را رعايت شمرده، به تعقيب و آزار فعالين آارگرى و اجتماعى پايان داده و آزاديها و حقو

 با احترام،

   اديه آارگران خدمات عمومى آاناداحرى اتسپال مويست، رئيس سرا

PAUL MOIST, National President, Canadian Union of Public Employees (CUPE)  

   حاد خدمات عمومى آاناداجان گوردون، رئيس سراسرى ات

JOHN GORDON, National President, Public Service Alliance of Canada (PSAC)  

  يه آارگران پست آانادادئيس سراسرى اتحاردنيس ليميلين،

DENIS LEMELIN, National President, Canadian Union of Postal Workers (CUPW)  

  جيمز آالنسى،رئيس سراسرى اتحاديه ملى آارگران خدماتى و همگانى

JAMES CLANCY, National President, National Union of Public and General Employees (NUPGE)  

  اميلى نوبل، رئيس فدراسيون معلمان آانادا

J. EMILY NOBLE, President, Canadian Teacher’s Federation (CTF)  

  آن لونزا، رئيس سراسرى اتحايه آارگران خودروسازى آانادا

KEN LEWENZA, National President, Canadian Auto Workers union (CAW-Canada)  

رونوشت به رهبر جمهورى اسالمى، آيت اهللا  سيد على خامنه اى، رئيس قوه قضاييه، آيت اهللا محمود هاشمى شاهرودى، و سفير دائمى 

 ايران در سازمان ملل در ژنو

  :توضيح مترجم

.  جون ارسال گرديده است٢٦ه مقامات جمهورى اسالمى در  بطرف اتحاديه هاى فوق ازالزم به توضيح است آه اين نامه اعتراضى

اين تظاهرات حدود دويست فعال آارگرى، اجتماعى و جريانات در.  استهمچنين در سايتهاى اين اتحاديه ها اخبار تظاهرات درج گرديده 

و اتحاديه هاى مايت از آارگران در ايران ح اتحاد بين المللى در آارزار پشتيبانى از مبارزات آارگرى وچپ و آزديخواه از جمله فعالين

  .  افراد زير از جمله سخنرانان بودند. حضور فعال داشتندآارگرى آانادايى

   نيو، دبير کل عفو بين الملل در کاناداآلکس

  ليميلين،رئيس اتحاديه کارگران پست کانادادنيس

  نوبل رئيس فدراسيون معلمان کانادایايميل

  کانادای اتحاديه کارگران خدمات عمومی جهانی همبستگ اسپينس، از بخشروندا

   ديوار نماينده مجلس و مسئول امور خارجه حزب نيو دموکراتيک در پارلمان کاناداپال

  رايان از حزب کمونيست کانادااستوارت

 

 ترجمه و تكثير از اتحاد بين المللى در حمايت از آارگران در ايران
International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI) 

info@workers-iran.org or alliance@workers-iran.org 

www.workers-iran.org 


