
 کشورارج خ - ایراندر کارگری همبستگی با جنبش المللی نهادهای همبستگی بین

 با هفته اعتصاب کارگران و کارکنان دریونان 

  0202دسامبر 

 

بروامً ی صرفً جُیی دَلت، باردیگر کارکىان َ کارگران، پسشکان، اتحادیً ٌای سراسری، مٍىدسیه، درپی اعالم تصویب 

 .کشىدای، سراسرکشُر را بً اتحاد َ مبارزي میدریک اعتصاب سراسری زوجیریً آمُزانداوشجُیان َ داوش

 

 !آمدوددوباري بً خیابان ٌا یووان مردم 

 !زدودسراسری و متحداوً ودست بً اعتصاب 

دسامبر به نقطه ی  51، و در روز چهارشنبه فتهای کاری در این هفته دریونان اعتصاب صورت گری حوزهتقریباً در همه

و کارکنان  کردنددر روز سه شنبه و پنج شنبه، اتوبوس رانان و مترو یونان مجدداً شروع به اعتصابات مجدد . دیعطف خود رس

دراین اعتصاب پروازهای هوایی، حمل و نقل . پیوستنددسامبر به اعتصاب  51و  51شنبه و چهارشنبه بانک ها نیز در سه

کارگری و های اتحادیه .کردنددگستری و مهندسان را در بر گرفته و در آن شرکت شهری و کارکنان شرکت های برق، وکالی دا

 .ندشرکت کرداین اعتصاب های سیاسی و نهادهای شهروندی نیزدرکارمندی و سازمان

 مبارزین یونانی عزیز،

یگیرانه و متحدانه شما همبستگی صمیمانه خود را با مبارزات  پکشورخارج  -ایران درما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری 

کارگران و کارکنان . گیردما از سرزمینی هستیم که مبارزات و اعتصاب درآن بصورت روزانه صورت می. را اعالم می کنیم

 .کننددرایران هرروز دراعتصاب و اخراج بسرمیبرند و یا برای دستمزدهای معوقه خود درمقابل ادارات دولتی تجمع می

 

المللی با شما عزیزان شرکت خواهیم در همبستگی بینما برای شما یاران و عزیزان دریونان آرزوی پیروزی داریم و از همه می

 . کنند

 ! گوئیمتان را تبریک میمبارزه متحدانه

 !پیروزی از آن ماست

 0252دسامبر 

خارج کشُر -وٍادٌای ٌمبستگی با جىبش کارگری درایران  
nhkommittehamahangi@gmail.com 

 

 kanonhambastegi@gmail.com– کاوون ٌمبستگی کارگران ایران و کاوادا

استرالیا  -ـ كمیتً ٌمبستگي با جىبش كارگرى ایران proletarianunite@gmail.com  

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

فراوسً  –ٌمبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران  - sstiran@yahoo.fr  

فراوکفورت و حومً  –کاوون ٌمبستگی با کارگران ایران  - kanoonhf_2007@yahoo.de  

ٌاووفر  –کاوون ٌمبستگی با جىبش کارگری ایران  - kanon.hannover@yahoo.de  

ئد کمیتً ٌمبستگی کارگران ایران و سو - isask@comhem.se  

گوتىبرگ  –کاوون ٌمبستگی با کارگران ایران  - kanounhambastegi@gmail.com  

اوجمه کارگری جمال چراغ ویسی  - info@ijcwa.com  

شبکً ٌمبستگی کارگری  - iranwsn@fastmail.fm  

اتحاد چپ ایراویان واشىگته  - leftalliance@yahoo.com  

ایران توروتو کاوادا  کمیتً حمایت از کارگران - toronto_committee@yahoo.ca 

( آلمان)ایالت وورد رایه وستفاله  –کاوون ٌمبستگی با کارگران در ایران  solidarity.labor@googlemail.com 

iran.turkey.workers@gmail.com ان و ترکیًکمیتً ٌمبستگی کارگران ایر 
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