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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

ا اگوست در مقابل سفارت جمهورى اسالمى در اتاو٩گزارش از تظاهرات   

 
 مرداد ماه هشتاد و شش يکمبيست                                                             ...حاد بين المللی ات -آميته حمايت 

  

ام در همبستگى با آارگران  آمپين فعالين جنبش آارگرى در خارج آشور و اعالم روز جهانى اقددر پاسخ به فراخوان

وری  اعتراضی در مقابل سفارت جمهى، تظاهرات ITUC  و ITF  براى آزادى اسانلو و صالحى از جانبايران

 تورنتو و اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران –اسالمی در اتاوا به دعوت کميته حمايت از کارگران ايران 

 نفر در آن شرآت نمودند، ١٢٠در اين تظاهرات آه جمعيتى در حدود . برگزار شدو ديگر نيروهاى مترقى  کانادا –

  و هاميلتون شهرهای تورنتو، مونترال و اتاوا و مترقى از کارگریفعالينبسيارى از اتحاديه های کارگری کانادا و 

   .شرکت داشتند

 و پيام محمود صالحی از زندان سنندجترجمه  گرديد و سپس اعالم ،مريم بشارتمجرى،   توسطبرنامه تظاهرات

و ليبراستارت ری  سايت بين المللی کارگ همبستگى پيامو سپس تهران آخرين اخبار از دستگيرى فعالين سنديكا در

  .ند قرائت گرديد بزبان انگليسىتوسط فريد پرتویبيانيه ارسالى از عفو بين الملل 

  خدمات عمومی کانادا آارگران از مسئولين اتحاديهAnne McGrathمک گرات خانم ان  تظاهراتسخنران اولين 

)CUPE(پال مويست  حمايت پيامايشان . بود Paul Moist آشورى رئيس CUPE ،آارگرىاتحاديهبزرگترين ه آ  

 Denisلين سخنران بعدی آقای دنيس لم .اعالم نمود ، از اسانلو و صالحى وجنبش آارگرى ايران را ميباشدکانادا

Lemelin ،پست کانادا  آارگران کشوری اتحاديهمعاون رئيس )CUPW( قاطعبود که طی سخنان مبسوطی حمايت  

عالين  و خواستار ادامه مبارزه تا آزادی رهبران و فرگران ايران اعالم نمودبارزات کا را از مآارگران پست آانادا

در عين حال عليه سرمايه دارى جهانى، دنيس لملين  . شد ايرانبرای کارگران...  تشکل دستيابى بهزندانی و 

يسى و فرانسه لگ بزبانهاى ان و ضرورت همبستگى آارگرىنئوليبراليسم و سياستهاى جنگ طلبانه آمريكا و متحدينش

   .آردسخنرانى 

در سخنرانى  آاناداواحد  - و اتحاد بين المللىتورنتو–نمايندگى از کميته حمايت از کارگران ايرانه بحوری صهبا 

 مبارزات کارگران ايران را پيش  ازجهانیکمپين هدف انعکاس و جلب حمايت اين  اشاره نمود آه بزبان انگليسىخود 

ايست دائمی و تعطيل  پلی ايجاد نمايد و اين وظيفه آشورهاى ديگر دارد و ميکوشد بين کارگران ايران و ىرو

  . بدون قيد و شرط اسانلو، صالحی و ديگر کارگران زندانی شد فورى ووی در پايان خواستار آزادی.... ناپذير

 و  FTQ (Federation des Travailleurs et Travailleuses du Quebec)الهه شکرايی، پيام های همبستگی 

CSN) و حزب ) کنفدراسيون کشوری سنديکاهای کبکQuebec Solidaire  همچنين  .قرائت نمودرا بزبان فرانسه

 - جابر آليبى از اتحاد سوسياليستى ايرانيان. پيام همبستگی انجمن زنان ايرانی مونترال توسط ايشان خوانده شد

جمعی از دانشجويان و فعاالن چپ ايران در حمايت از کمپين بين "پيام  . نامه بود از ديگر سخنرانان برمونترال
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متشکل از گروه چپ کارگری دانشگاه تهران، دانشجويان سوسياليست پلی تکنيک، " المللی فعالين جنبش کارگری

. اسم قرائت گرديدجمعی از دانشجويان چپ کردستان، نشريه ميليتانت و هيئت تحريريه سايت سالم دموکرات، در مر

، حزب کمونيست ايران، حزب اتحاد کمونيست کارگری و حزب  ايراننمايندگان حزب کمونيست کارگریهمچنين 

  از جملهىشعارهاي ساعت بطول انجاميد، مرتبا ٢اهرات آه ظ  تايندر .  سخنرانى نمودند در طى تظاهراتحکمتيست

 پالآاردها .شدمي داده  و اعتصاب و عليه جمهورى اسالمى تشکلانيان سياسی، حق زند، آزادی اسانلو و صالحیبراى

و بانرهاى متعددى در دفاع از صالحى و اسانلو، و در حمايت از مبارزات آارگرى در ايران و عليه احكام صادره 

  .نسبت به فعالين آارگرى سنندج توسط تظاهرآنندگان حمل شده بود
  

  .تماس بگيريد   info@workers-iran.orgبراى اطالعات بيشتر با 

  تورنتو -آميته حمايت از آارگران ايران

  آانادا-اتحاد بين المللى در حمايت از آارگران در ايران

 ٢٠٠٧ اگوست ١٢

  

       

       
    

         
  


