
 

ی محکوم کردن اعدام دو  انتاریو به موج جهانی و گسترده -دااتحادیه کارگران خدمات عمومی کانا

جوان در ایران، که به دنبال اعتراضات سراسری مرتبط با قتل ژینا مهسا امینی به دار آویخته شدند،  

 ملحق میشود. 

انتاریو ، شوک و نگرانی عمیق خود از مرگ مجیدرضا  -اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا

های ساختگی و ناعادالنه اعدام شدند، را ابراز  شکاری، معترضانی که در پی محاکمه رهنورد و محسن

 کند.نموده و آنرا بشدت محکوم می

ی متحدان ما در جنبش کارگری ایران، از زمان شروع اعتراضات، کمتر از سه ماه پیش،  به گفته 

 اند.کودک به قتل رسیده ۶۰نفر از جمله  ۵۰۰اند و بیشتر از  هزاران نفر دستگیر و متهم شده

نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر، در معرض خطر اعدام   ۳۰با توجه به اینکه درحال حاضر حدود 

قرار دارند و احتماالً تعداد زیادی از دیگر جوانان بازداشت شده، با همین حکم روبرو هستند، اتحادیه  

های مرتبط  اعدام  انتاریو، از دولت ایران خواسته است که اجرای تمامی-کارگران خدمات عمومی کانادا

 با اعتراضات اخیر را فوراً متوقف کند. 

انتاریو: "خبر  -المللی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادافرید پرتوی، رئیس کمیته همبستگی بین 

اند، برای مردم ما در شدگانی که بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادهها و همچنین بازداشت اعدام 

برانگیز است. خشونت و ایجاد وحشت و ترور علیه  بسیار آزاردهنده، دردناک و خشم  ایران و همه ما

معترضان کامالً ظالمانه است و باید همراه با هرگونه حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی و ملیتها و  

اید  ستم در سراسر کشور فورا متوقف گردد. ما با مجازات اعدام مخالفیم و معتقدیم که ب های تحت گروه 

  درهمه جای دنیا لغو شود".

انتاریو: "افرادی که برای  -نسترن یداللهی، عضو هیئت اجرایی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا

کنند، نباید با مجازات اعدام یا زندان  سرنوشت اعتراض می  حقوق انسانی خود و دستیابی به حق تعیین 

ساکت کردن و کنترل   داری است که برایمواجه شوند. نظام زندان مبتنی بر سیستم مردساالر و سرمایه 



های تحمیلی و اعمال شده  عدالتیمحروم شدگان، به فقرکشیده شدگان و کسانی که جسورانه علیه بی 

های  کنند، در نطر گرفته شده است. این نظام های آن صحبت می ی دستگاهتوسط حاکمیت و همه 

 مجازاتی منسوخ شده باید در همه جا ملغی شوند." 

انتاریو: »ما همواره با جنبش کارگری و مردم  -دیه کارگران خدمات عمومی کانادا فِرد هان، رئیس اتحا

کنند، یابی و آزادی بیان تالش می آمیز برحق خود، حق تشکل ایران، که برای داشتن اعتراضات مسالمت 

ردم ی مطالبات مخواهیم که به حق ابراز آزادانهکنیم. ما همچنین از دولت ایران می اعالم همبستگی می 

 های وحشتناکی، احترام بگذارد."جویی بدون ترس از چنین انتقام 

bit.ly/3Ynx3jW 

 #نه_به_اعدام 

🔹🔹🔹 

 انتاریو -بیانیه دریافتی از اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا

آموزی، و فعالین جنبش زنان، معترضین بازداشتی و   کلیه فعالین کارگری، معلمی، دانشجویی، دانش

 زندانیان سیاسی آزاد باید گردند.

 #نه_به_اعدام 

 تمام جهان  با امید به گسترش صلح و عدالت در ایران و

 حومه  و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

https://t.me/vahedsyndica 

https://www.instagram.com/vahedsyndica/ 

https://twitter.com/VahedSyndicate 

 www.vahedsyndica.com 

vsyndica@gmail.com 

http://bit.ly/3Ynx3jW
https://t.me/vahedsyndica
https://www.instagram.com/vahedsyndica/
https://twitter.com/VahedSyndicate
http://www.vahedsyndica.com/
mailto:vsyndica@gmail.com


 
 


