
 !پیص هی تزیذ تَکَ تشرگتزیي هثارسٍ را سًاى کارگز، درّد تز ضوا 
 

هاٍ است کَ تا ّجْد تواهی دسیسَ ُا ّ سزکْب ًیزُّای گًْاگْى  4ضوا هذت تیص اس  سى تٌگالدش، رفقای کارگز

کَ جاى ّ  هایَتَ هیذاى هثارسٍ کارگزاى تز علیَ تزدگی سز را تْرژّاسی ، خیاتاًِای داکار پایتخت کطْر تٌگالدش

ُی ضوا است کَ ایي فزیاد عذالت خْا. دارد تثذیل کزدٍ ایذ سزهایَ  ارسش افشائی ،ًذگی کارگزاى تزایص فقط ارسشس

هی تزیذ، اُویت ًَ فقط پیص  ایي هثارسٍ ای کَ اکٌْى ضوا . َ اعوال هی کٌٌذ ضٌیذٍ هی ضْداس ّرای ساًسْری ک

 تٌگالدش ّ سز دیگزدر کَ یک سزش ،  ای ت ُای تشرگ چٌذ هلیتیکطْری تلکَ جِاًی دارد، سیزا کَ ضوا تا ضزک

هی  ها. ، تَ هثارسٍ پزداختَ ایذتاسارُای پارچَ ّ لثاص تزسیل، سْئذ، آهزیکا ّ کٌگْ تزاساّیل در آفزیقا قزار دارد در

، زکْتگز تْژّاسیهاٍ اعتزاض ّ هثارسٍ خیاتاًی در هقاتل ًیزّی س 4هاٍ اعتصاب،  4 ،داًین کَ تزای یک هادر جْاى

ُز چَ کَ تاضذ،  ضوا سزاًجام هثارسٍ. چَ هعٌی ّ هفِْهی دارد آى ُن کارگزی کَ تا کوتزیي دستوشد رّتزّ است،

تأثیز خْیص را تز کارگزاى هٌطقَ ضوا کَ هٌثع سْد دُی سزهایَ اهپزیالیستی است، تَ طْر اخص ّ تَ طْر کلی تز 

کَ ضوا ًطاى دادٍ  یکَ تا ایي ضِاهت تْد الثتَ هی تْاى ّ تایذ اهیذّار. هثارسٍ کارگزاى سزاسز جِاى خْاُذ گذاضت

صاحثاى اتشار تْلیذ ّ سزهایَ ّ دّلت تٌگالدش را تَ عقة ًطیٌی ّاداضتَ ّ تَ خْاست ُای تز حق تاى خْاُیذ ایذ، 

 . رسیذ

، ُوثستگی خْد را تا ضوا خارج کطْر -ایزاى در ها فعالیي کارگزی هتطکل در ًِادُای ُوثستگی تا جٌثص کارگزی

 . اعالم داضتَ ّ قذرت ّ تصوین کارگزی ضوا را تَ طثقَ کارگز تٌگالدش ّ جِاى ّ خْد ضوا تثزیک هی گْئین

هی کْضین کَ تَ ًْتَ خْیص پیام ضوا را کَ ایستادگی، هقاّهت ّ هثارسٍ  در تزاتز غْل ُای کًٌْی سزهایَ جِاًی ها 

 . تزساًین اىْش کارگزاى ایزاى ّ جِگتَ  است

تا کٌْى چٌذیي  کارگاٍ  چٌذ سال گذضتَ  ، خْب تَ یاد دارین کَ اسدّسی  کارگز سى  در گارگاُِای ًوْر لثاصرفقای 

ّ صاحثاى سزهایَ ُیچ  سْختَ اًذدر ضعلَ ُای آتص  هاىدراى اًفز اس ُوکاراى ّ خْاُزاى ّ تز َ ّ دُِاآتص گزفت

 . ْر ًگذاضتَ استاقذام جذی تزای حفاظت کارگزاى در دست

، تَ  هذت تیص اس  سی سال است کَ  تز علیَ یکی اس ُارتزیي  سًاى کارگزلی ّ تْیژٍ تَ طْر ک طثقَ کارگز ایزاى

 تَ ها اجاسٍ. دّلت ُای سزهایَ کَ خْد را تَ قْاًیي اسالهی هجِش کزدٍ است، هثارسٍ جاًاًَ ای پیص تزدٍ ّ هی تزًذ

ها هی داًین کَ طثقَ کارگز اس سى ّ هزد جش . تَ ضوا اتزاس کٌین طزیق  اس ایي  دُیذ کَ پیام ُوثستگی آًِا را ًیش

تز ایي تاّرین کَ ًجات اًساى  ُوچٌیي  ها. ُوثستگی جِاًی طثقاتی خْیص ّ اتحاد ّ هثارسٍ راٍ ّ چارٍ دیگزی ًذارد

ًاتْدی قزار دادٍ است تَ  ٌذٍ سزهایَ داری کَ جِاى را در هعزضاس جاهعَ طثقاتی  ّ خسارت ُز رّس افشایص یات

ش خْاُین هاٍ ضوا را ارج هی گذارین ّ تال 4تاس ُن هثارسٍ . ّاتستَ است هثارسٍ ّ ُوثستگی جِاًی کارگزاى اتحاد،

هثارسٍ طثقَ  پیزّسی ضوا در. در جزیاى هثارسٍ ضوا قزار دُین را ایزاى کارگزاى  کزد کَ  کارگزاى جِاى  ّ تْیژٍ

 . کارگز جِاى تأـثیز تسشائی دارد

 

 تز علیَ سزهایَ ّ دّلت ُایص یطثقَ کارگز جِاً هتحذسًذٍ تاد هثارسٍ 

 سًذٍ تاد ُوثستگی طثقاتی کارگزاى

 پیزّستاد هثارسٍ سًاى کارگز تٌگالدش

 
خارج کطْر -ًِادُای ُوثستگی تا جٌثص کارگزی درایزاى  

nhkommittehamahangi@gmail.com 

  
 kanonhambastegi@gmail.com– کاًْى ُوثستگی کارگزاى ایزاى ّ کاًادا

استزالیا  -ـ كویتَ ُوثستگٔ تا جٌثص كارگزٓ ایزاى proletarianunite@gmail.com  

ًزّژ  –کویتَ دفاع اس کارگزاى ایزاى  - cdkargari@gmail.com  

فزاًسَ  –ُوثستگی سْسیالیستی تا کارگزاى ایزاى  - sstiran@yahoo.fr  

فزاًکفْرت ّ حْهَ  –کاًْى ُوثستگی تا کارگزاى ایزاى  - kanoonhf_2007@yahoo.de  

ُاًْفز  –کاًْى ُوثستگی تا جٌثص کارگزی ایزاى  - kanon.hannover@yahoo.de  

کویتَ ُوثستگی کارگزاى ایزاى ّ سْئذ  - isask@comhem.se  

گْتٌثزگ  –کاًْى ُوثستگی تا کارگزاى ایزاى  - kanounhambastegi@gmail.com  

اًجوي کارگزی جوال چزاغ ّیسی  - info@ijcwa.com  

ضثکَ ُوثستگی کارگزی  - iranwsn@fastmail.fm  

اتحاد چپ ایزاًیاى ّاضٌگتي  - leftalliance@yahoo.com  

تْ کاًادا کویتَ حوایت اس کارگزاى ایزاى تْرً - toronto_committee@yahoo.ca 

(آلواى)ایالت ًْرد رایي ّستفالي  –کاًْى ُوثستگی تا کارگزاى در ایزاى   Solidarity.labor@googlemail.de 
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