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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  فرزانه: فرستنده

 ٢٠١٢ اگست ٢٩

 " کانادا- حمايت از مبارزات کارگران ايران ۀکميت" فراخوان 

 !کنيم  شرکت  مريکای شمالیا در  مبر، روز کارگرراه پيمائی روز سوم سپتدر 

  در کانادا"   منع اعتصابۀاليح" عليه  

 برای آزادی کارگران زندانی در ايران 

 در ايران و کانادا  برای آزادی حق تشکل و حق اعتصاب      

 کارگر، اول ماه مه، روز جھانی کارگر، سوم ۀطبق.   است مريکای شمالیا در  مبر، روز کارگرروز سوم سپت

، کار و معيشت خود می  ن به زندگیآوز مبارزه عليه سرمايه و تعرض ھای  و ھر روز ديگری را ر سپتمبر

  .شمارد

 اين .رود  خدمات اجتماعی و رفاھی به ھمان سو می در ايران، فقر و بيکاری بيداد می کند، دولت کانادا با قطع

 . ماستۀ ھمألۀمس

کانادا، ھمين اتحاديه ھا را ھم بر نمی  دولت و سرمايه داران  وجود ندارد، ، حق تشکل و حق اعتصاب در ايران

چانه زدن برای دستمزدھا و قرارداد ھای کار يک طرفه . تابند

 منع ۀاليح "  و با کوچک ترين مقاومت کارگران، دولت است

 ..  به  مجلس می برد" اعتصاب 

ری، عضو کان کارگران مبارزی چون عليرضا عسدر اير

، "ماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری ھۀکميت"

ت مديره و خزانه دار سنديکای شرکت أرضا شھابی عضو ھي

ت أ ھيئيس واحد و علی نجاتی ر- اتوبوس رانی تھران و حومه 

 سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، به جرم مبارزه برای ۀمدير

  .ايجاد تشکل در زندان به سر می برند

باشد که . ی شرکت نمايندئکنيم در اين راه پيما  و کارمندان، و ايرانيان تورونتو دعوت میما از کليه کارگران

 کارگران ايران را به گوش جھانيان برسانيم ، حمايت شان را جلب کنيم و مبارزات شان را با مبارزات  صدای

  .کارگران کانادا پيوند دھيم
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   صبح٩مبر ساعت دوشنبه سوم سپت:زمان

: مکان  east side of University Ave.  

at Armoury St. between Queen and Dundas St. East. Toronto 

Information: (416)890-3656                                           

   کانادا-  حمايت از مبارزات کارگران ايران ۀکميت

 

 

 

 


