
!ُشیٌَ ثحزاى شوب را ًوی پزداسینهب   
 

(ارّپب درّد ثزکبرگزاى)  
 

 ثزای چٌذهیي ثبرطی هبُِبی گذشتَ اعتصبة ّ اعتزاض کبرگزاى ّ کبرکٌبى ثخش ُبی هختلف فزاًسَ درهخبلفت ثب افشایش سي ثبسًشستگی

اسپبًیب ثعذ اس ُشت سبل شبُذثشرگتزیي  .کبرگزی ثْد  زاضبتاعت هْخی اسارّپب شبُذ  کلًیش گذشتَ درُفتَ ُبی.آى کشْر را فلح کزد

در ثزّکسل هزکش اتحبدیَ ارّپب در . سپتبهجز ثْد کَ طی آهبر رسوی دٍ هیلیْى ًفز در آى شزکت کزدًذ 92اعتصبة کبرگزی در رّس چِبرشٌجَ 

یتبلیب ، آلوبى ، لِستبى ،پزتقبل ،لیتْاًی ، چک ، ُبیی در کشْرُبی فزاًسَ،ا ُوشهبى تظبُزات .ُوبى رّسصذُب ُشار ًفز تظبُزات کزدًذ

کبرگزاى اعتزاضی در ارّپب ثب . ٌُْس اداهَ دارد هختلف اعتصبة در ثخش ُبی در یًْبى . سزثستبى ، قجزص ، رّهبًی ّ فٌالًذ ثزگشار شذ

پب تحت ًبم ریبضت ّ صزفَ خْیی اقتصبدی اسین ثَ هقبثلَ ثب سیبست دّلت ُبی سزهبیَ داری در ارّهب ُشیٌَ ثحزاى شوب را ًوی پزدشعبر 

  .پزداختَ ّ خْاٌُذ پزداخت

                                                                                                                      
ُب را هْظف کزد ثب تشریق پْل ثَ آًِب اس سقْط  ثحزاى خبری سزهبیَ داری کَ ثبّرشکستی هبلی ثبًکِب خْد را ثَ ًوبیش گذاشت دّلت

اکٌْى سیبست دّلت ُبی سزهبیَ داری هجٌی . سزهبیَ هبلی خلْگیزی کٌذ  ب ،ثبسار ثْرص ّسْدآّری سزهبیَ یعٌی ثبًک ُثشرگتزیي عزصَ 

 تشذیذ خش ثب، صْرت هی گیزد یثزای تبهیي سزهبیَ ثبًکِب ّثَ هٌظْر ثزّى رفت اس ثحزاى اقتصبد کَ صزفَ خْیی ّ ریبضت اقتصبدی ثز

عولی ًخْاُذ  کبرگزاى ّ سبیز هشدثگیزاى هوکي ًوی گزدد ّ تقبثل ثب آى ًیش خش ثب ًیزّی هتشکل کبرگزاىاستثوبر ّ ثِزٍ کشی اس ًیزّی کبر 

. چٌبى اداهَ خْاُذ داشتعزّج ّ ًشّل سیبست ًئْلیجزالیستی سزهبیَ داری هعبصز ثَ قیوت افشایش فقز ّ فالکت کبرگزاى اًدبهیذٍ ُّو. شذ

در  کبرگزی هستقین کبرگزاى چبرٍ ای ًذارًذ ثَ خش هجبرسٍ ای کَ حبصل آى ایدبد ُوجستگی طجقبتی ثز علیَ دّلت سزهبیَ داری ّ دخبلتگزی

                                                                                         .                                                            ثبشذاهْر سیبسی خبهعَ 

 

پشتْاًَ ثیي الوللی ثزای کبرگزاى در سزاسز خِبى است کَ ثب ایدبد ُوجستگی طجقبتی قبدر اداهَ اعتصبة ّ اعتزاضبت کبرگزاى در ارّپب 

خِبًی است  ،ثحزاى سزهبیَ داری. ی را ثز سزشبى خزاة کٌٌذخْاٌُذ ثْد دّلت ُبی سزهبیَ را ثَ عقت ًشیٌی ّادارًذ ّ ثحزاى سزهبیَ دار

                                  .زاى خْاُذ ثْدّ ُز درخَ اس پیشزفت کبرگزاى در هقبثلَ ثب آى در ُز خبیی کَ ثبشذ تضویي هجبرسٍ ثیي الوللی کبرگ

                     

رین کَ اّضبع هجبرسات کبرگزی خبری در ارّپب ثز ایي ثبّ پشتیجبًی اسضوي  وجستگی کبرگزیفعبلیي کبرگزی ایزاًی هتشکل در ًِبدُبی ُهب 

رگزاى فزاُن آّردٍ ثیشتزیي هْقعیت را ثزای ُوجستگی خِبًی کب، ّسیبست ُبی ًئْلیجزالیستی ثحزاى سزهبیَ داری عیٌی حبضز در خِبى ،

سیبست ُبی ًئْلیجزالیستی ثسز  ُوبى د اسالهی سزهبیَ تحت فشبر طبقت فزسبیّ در شزایظ استجذا کبرگزاى ایزاى ًیش در حبل حبضز. است 

ُوسزًْشتی طجقبتی کبرگزی هزسُب را درًْردیذٍ ّ ُز گًَْ پیشزفت در . کَ کبرگزاى در ارّپب ّ دیگز ًقبط خِبى ثب آى درگیز ُستٌذ هی ثزًذ

داری  ًقطَ خِبى ثطْر ّاقعی گبهی ثَ پیش در عقت ًشبًذى سزهبیَهجبرسٍ کبرگزاى ثز علیَ سیبستِبی ریبضت کشی ًئْلیجزالیسن در ُز 

                                                                                                                                                               .خْاُذ ثْد خِبًی

 

 

 

 سًذٍ ثبد ُوجستگی خِبًی کبرگزاى
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 خارج کشىر -وهادهای همبستگی با جىبش کارگری درایران
nhkommittehamahangi@gmail.com 

 

 kanonhambastagi@gmail.com- کاوىن همبستگی کارگران ایران و کاوادا

استراليا  -ـ كميته همبستگً با جىبش كارگري ایران proletarianunite@gmail.com  

وروژ  –کميته دفاع از کارگران ایران  - cdkargari@gmail.com  

فراوسه  –همبستگی سىسياليستی با کارگران ایران  - sstiran@yahoo.fr  

فراوکفىرت و حىمه  –ن همبستگی با کارگران ایران کاوى - kanoonhf_2007@yahoo.de  

هاوىفر  –کاوىن همبستگی با جىبش کارگری ایران  - kanon.hannover@yahoo.de  

کميته همبستگی کارگران ایران و سىئد  - isask@comhem.se  

گىتىبرگ  –کاوىن همبستگی با کارگران ایران  - kanounhambastegi@gmail.com  

اوجمه کارگری جمال چراغ ویسی  - ankjch@yahoo.co.uk  

شبکه همبستگی کارگری  - iranwsn@fastmail.fm  

اتحاد چپ ایراويان واشىگته  - leftalliance@yahoo.com  

کميته حمایت از کارگران ایران تىروتى کاوادا  - toronto_committee@yahoo.ca 

(آلمان)ایالت وىرد رایه وستفاله  –کاوىن همبستگی با کارگران در ایران   Solidarity.labor@googlemail.com 
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