
  ١٣٨٩در آستانه اول ماه مه سال 
  پيام دوستان کانادائی کارگران ايران

  
جمعی از کانادايی ها و ايرانيان مقيم اين کشور اول ماه مه را به کارگران ايرانی تبريک گفته و 

  خواستار آزادی کارگران زندانی و به رسميت شناخته شدن حقوق سنديکايی کارگران شده اند 
  

   نکارگران عزيز ايرا
 روز جهانی کارگر به شما درود می فرستيم و همبستگی و ،ما امضاء کنندگان زير بمناسبت فرا رسيدن اول ماه مه

 بويژه مبارزه برای آزادی تجمع برای استقرار سنديکاها و اتحاديه های ،حمايت خود را از خواستهای بر حق تان
  .  اعالم می داريم، ترس از تعرضکارگری مستقل و چانه زنی دسته جمعی بطور آزادانه و بی

اطالع داريم که در کشور ثروتمندی چون ايران با منابع . ما از شرائط بسيار سخت اقتصادی و سياسی شما آگاهيم
 و در بسياری موارد حتی همين دستمزد ها نيز ، دستمزد های اکثر شما در زير خط فقر نگه داشته شده،عظيم در آمد

 از جمله منصور ،از آن مهم تر فعالين کارگری بشدت سرکوب می شوند و بسياری. شودبطور منظم پرداخت نمی 
  .  در زندان بسر ميبرند،اسانلو دبير سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

د  که خواهن، منطقه ای و ملی،مبارزه شما برای ايجاد سنديکاها و اتحاديه های صنعتی مستقل در سطوح محلی
ما خواستار آزادی فوری و بی قيد و .  مورد حمايت ما است،توانست حقوق بر حق شما را بوضوح بيان و تامين کنند

شرط منصور اسانلو و تمامی زندانيان جنبش کارگری و جنبش آزادی خواهانه مردم ايران هستيم و هر گونه 
  . سرکوب حقوق بشر را در ايران محکوم می کنيم

  
   )بترتيب حروف الفبا(امضاء کنندگان 

  
   Esplanade Youth Community Organization ،فرشاد آزاديان

  هادی ابراهيمی ، شهروند بی سی ، ونکوور 
  يوسف احدی، ونکوور 

   مونترال ، دانشگاه مک گيل،پيام اخوان
  کانا اوراشيما ، تورنتو 

  گولدن ازکن ، دانشگاه کارلتن، اتاوا 
   ، ونکوور CAWرگران اتومبيل سازی کانادا ،  اتحاديه کا،سوزان استاوت

  مهران اسالمی ، تورنتو 
  سپيده اعتمادی، تورنتو 

  پروين اشرفی ، ونکوور 
   افشاری ، عضوسابق سنديکای چاپ، ونکوور  مرتضی

  گرگ البو دانشگاه يورک ، تورنتو 
  نسرين الماسی ، روزنامه نگار، نويسنده ، تورنتو 

   مونترال ،شهريار بخشی
   تورونتو ،رضا براهنی ، نويسنده ، شاعر

   Shop Steward ,OPSEU Local ۵١٠٨ ، اتحاديه کارکنان دولت انتاريو،جوليان بنسون
  سی، . بی،فرانک بنويمو، معلم ، برنابی

   دانشگاه تورونتو ،بنفشه بيضائئ
  رضا پايدار، تورنتو 

   CUPW Vancouver Local عضو هيئت اجرائی ،مايکل پاله چک
  کرم پدرام نيا ، تورنتو ا

  سی .هيزل پستما، معاون رييس کالج داگالس ، بی
  بهروز پيله ور، تورنتو 

   بی سی ، کوکيتالم،پائوال جونز
  رامين جهانبگلو ، دانشگاه تورنتو 



  محمد رضا حدادی ، تورنتو 
  امير حسن پور، دانشگاه تورنتو 

   مونترال ،جعفر خدير
    عضو پارلمان کوبک،امير خدير
   مونترال ،فريده دانا

  ليال دانشور، تورنتو 
  هرمز درخشان، تورنتو 

   CAW اتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا، ،انجلو ديکارو، نماينده کشوری
  آيات رزمجو، تورنتو 
  باسام رستمی، تورنتو 

   رضوی، تورنتو  علی
   رانندگان اتوبوس ،١١١ CAW Local ،ويوب، اتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا. ر

  سعيد رهنما، دانشگاه يورک، تورنتو 
  رضا رئيس دانا، تورنتو 

  آزاده رئيس دانا، اديتور تلويزيون، تورنتو 
  حسن زرهی، روزنامه نگار، تورنتو 

   مونترال ، متخصص بهداشت،زمانه زمانی
   اتحاديه کارکنان دولت، ونکوور ٣٠٣ BCGEU Localار ساعد، فص

  عال حقوق بشر، ونکوور جان ستتلری، ف
  شکوفه سخی، دانشگاه يورک، تورنتو 

  سوی سيلور، فعال حقوق بشر، ونکوور 
   مونترال ، بازنشسته،الهه شکرائئ
  ، اتحاديه کارگران ارتباطات کانادا TWUسيد شنياد، 

   تورنتو ،، بورد آموزش منطقه ایTDSBايرج صفری، 
  محمود صفريان، شاعر و نويسنده، تورنتو 

  هاد صوفی، عفوبين الملل، ونکوور فر
  محمد صفوی، ونکوور 

   تورونتو ، روزنامه نگار،فرح طاهری
   تورونتو ، شبکه ايرانی ـ افغان،راشين عليزاده

  فتح اهللا عبدللهی، تورنتو 
   تورونتو ، روزنامه نگار،آرش عزيزی

  کامياران کريمی ، نويسنده، تورنتو 
  و بين الملل، ونکوور شنن کلبی، مسئول اجرايی سازمان عف

  ، نماينده کشوری، بازنشسته CAWجف کيلی، اتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا
  , ٢٢٧٨ CUPE Local رئيس پيشين واحد ،الکس گرانت

  سيما فرهودی، ونکوور 
  ، رانندگان اتوبوس، ونکوور ١١١ CAW Localمهوش قائمی، اتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا 

  غر قربانی نضحد نژاد، عضو سنديکا چاپ، ادمونتون علی اص
  نرگس کرمانشاهی، راديو زن، ونکوور 

   مونترال ، برنامه ريز،ليلی کسائئ
   برنابی بی سی ،ريکا کومی، دانشگاه سيمون فريزر

   رانندگان اتوبوس ،١١١ CAW Local     اتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا، ،کووان. ل
   مونترال ،رشيتکت آ،رابرت گدوی

  سای گونيک، مجله کانادائی دايمنشن، وينی پگ 
   CAW ،سام گيندين، اقتصاددان ارشد اتحاديه کارگران اتوموبيل کانادا

   رانندگان اتوبوس ،١١١ CAW Local اتحاديه کارگران اتومبيل سازی کانادا، ،لتورن. ج
   مونترال ،فرزانه لواسانی

  سی .يت زنان، کوگوتالم، بیجمع. ا.پ.کارول متز مورری، م
  شهرزاد مجاب، دانشگاه تورنتو 

   تورونتو ، شهروند،ليال مجتهدی



   مونترال ، پزشک،احمد مشعوف
   مونترال ، روانشناس،انوشه مشعوف
   مونترال ، متخصص بيماری های واگير،نيما مشعوف

  رزيتا معينی شيرازی، دانشگاه اميلی کار، ونکوور 
  ونکوور آزيتا معينی شيرازی، 

  هايده مغيثی، دانشگاه يورک، تورنتو 
  محمد مفيدی، تورنتو 

  فاطمه منصوری، تورنتو 
  کيوان مهجور، هنرمند، مونترال 

  احمد نائينی، تورنتو 
  عيدی نعمتی، شاعر، تورنتو 

   تورنتو ،، اتحاديه کمک معلمانCUPE ۴۴٠٠شهين نوروزی ،
   مونترال ، دارو ساز،نسرين وحيد
  .  مونترال،اکبر وکيلی

 


