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ا در اتاوی اسالمی ژوئن در مقابل سفارت جمهور٢٦گزارش از تظاهرات   
  ١٣٨٨تير   ١٠شنبه چهار                                                                                                          تورنتو-یکارزار پشتيبان

 
ه   و پاسخ به فراخوان چندين فدراسيون       در ان    اتحادي ارگری در سطح جه  بمنظور  ک

زار ان روز جیبرگ ارگر  یه ارزات ک ت از مب ه  ی حماي ران، روز جمع  ٢۶ در اي

ارگر     ی، به دعوت کارزار پشتيبان    ٢٠٠٩ ژوئن ارزات ک ران   ی از مب و  - در اي   تورنت

دين ساز  و   ارگر مانهمراه با چن ادا،       ی ک ارگران پست کان ه ک ه اتحادي ادا از جمل  کان

وم       ارگران خدمات عم ادا          یاتحاديه ک ان کان ادا، فدراسيون معلم ز   و   کان ين   ني و ب  عف

ل  ين احزاب و سازمانها   المل ادا      ی و همچن ران و کان تظاهرات  چپ و کمونيست اي

د اعتراضی  زار ش اوا برگ م در اوت فارت رژي ل س اهرات جمعيت. مقاب ن تظ  یدر اي

 چپ وکمونيست   یسازمانها   احزاب و ی اعضا ،یفعالين کارگرنفر از ٢٠٠حدود 

تند  پر تورنتو، مونترال و اتاوا حضور       یها از شهر  ديگر انسانهای آزاديخواه  ايران، و    ه اعتراضى مشترك از           . شور داش ين يك نام همچن

ا    . اتاوا و مقامات جمهورى اسالمى در ايران ارسال گرديدهمانروز به سفارت رژيم در ادا در  اتحاديه سراسرى آان   ٦سوى   ه ه ن اتحادي اي

ادا، ف                   ارگران خدمات عمومى آان ه آ ادا، اتحاي ارگران پست آان ه آ ادا، اتحادي ارگران خودروسازى آان ه آ ان   شامل اتحاي دراسيون معلم

شدند      ادا مي اد خدمات عمومى آان ن تطاهرات  سخنرانان  .آانادا، اتحاديه سراسرى آارگران عمومى و خدماتى، و اتح ه  از اي ارت  جمل  عب

 :بودند از

 علمان کانادا نوبل رئيس فدراسيون میايميل /  ليميلين،رئيس اتحاديه کارگران پست کانادادنيس/  کانادبين الملل درکل عفو نيو، دبيرآلکس

 ديوار نماينده مجلس و مسئول امور خارجه حزب   پال/  کانادای اتحاديه کارگران خدمات عمومی جهانی اسپينس، از بخش همبستگروندا

   رايان از حزب کمونيست کانادااستوارت /  نيو دموکراتيک در پارلمان کانادا

شتيبان      را  عليه کارگران و مردم ايران        بر  ی اسالم ی سخنرانان اعمال وحشيانه رژيم جمهور     تمام رده و پ ه شدت محکوم ک  خود را از  یب

دان    ی خواهان آزاد   و  و مردم ايران ابراز داشتند     یمبارزات کارگر  ، ی کليه کارگران زن

دانيان سياس  ق یزن شکل، ، ح دند   آزادی ت ع ش ان و تجم ن ت در. بي دين  اهراتظاي  چن

خنران الين  یس رف فع ا،  از ط پ نهاده زاب چ ازمانها و اح ارگرىس ست ، آ  و کموني

دیايران ه ش ود صالح .  ارائ ام محم ين پي بش   ازی يکیهمچن ده جن ناخته ش ران ش رهب

دگان قرائت         یطرف يک    از ی اکسيون جهان   اين  به مناسبت  یکارگر  .شد  از شرکت کنن

 در  ی اسالم یمحکوميت جمهور راديکال در و   ى کارگر ی و شعارها  ی انقالب یسرودها

   .شدميطول برنامه از طرف تظاهر کنندگان رو به سفارت رژيم سر داده 

راض در  اينخبر. داشتندشرکت کنندگان مصاحبه  ازیبا بسيارگار به محل تظاهرات آمده بودند و خبرنگار و روزنامه ن    یتعداد زياد   اعت

، به صورت ...و روزنامه های کانادا، از جمله سى بى سى، گلوبال تى وى، سى تى وى، اتاوا سيتيزن                تلويزيونی ی از کانال ها   یبسيار

ه داشت  اشوق فر با شور وو بارندگی  ساعت و با وجود نامساعد بودن هوا   ٣اين تظاهرات بمدت    . پخش شد گسترده      .وان حاضرين ادام

به تعطيلی سفارت کرده و تا پايان تظاهرات     اديخواهان مسئوالن رژيم را مجبور    پرشور وگسترده فعالين آارگرى، کمونيستها وآز     حضور

ان در آخر . ساختمان سفارت جلوگيری بعمل آوردنداز ورود وخروج افراد به داخل وبيرون      یمعترضان با سرود انترناسيونال سرود جه

 تمامى شرآت آنندگان و حاميان اين حرآت اعتراضىبا تشكر فراوان از . را به پايان رساندندشانطبقه کارگر تظاهرات

 ٢٠٠٩ژوئن ٢٩   تورنتو - در ايرانی از مبارزات کارگری پشتيبانکارزار



   

   
 

     
 

     
 
 


