
 خارج کشىر –ایران درکارگران جىبص پیام وهادهای همبستگی با 

 بىگالدش به کارگران وساجی
 

 ، بىگلدش کارگران مبارز وساجی های 

 قرباویان وظام جهان سرمایه داری،

 بردگان وىیه بربریت سرمایه داری،

 ،"دوزخیان زمیه"ای 

 "!داغ لعىت خىردگان"ای 

 که برخاسته اید
 

 درّد ها بر ضوا، 

ًفر  4کی اضافَ دستوسد را با گلْلَ داد ّ ًظام استثوارگر سرهایَ، پاسخ هطالبۀ برحق ضوا برای اًذ

ایي درسرضت ایي ًظام ضذ اًساًی . ًفر دیگر را زخوی ًوْد 01بیص از  کطتَ ّ ازضوا کارگراى را

د ایراى ُن رژین کَ در چٌذ سال پیص در خاتْى آبا ناست ّ تٌِا هحذّد بَ ضوا ًیست، فراهْش ًکردٍ ای

کارگر زحوتکص را بَ خاک ّ خْى  4جٌایت پیطۀ ایراى، کارگراى خاتْى آباد را بَ رگبار بست ّ 

سرهایَ ُای چٌذ هلیتی با . ، در سراسر جِاى کارگراى بی ضواری قرباًی سرهایَ ضذٍ ّ هی ضًْذکطیذ

ثوار هضاعف، سرکْب ُر جِاًی ضذى، ًظام سرهایَ را در جبَِ ای خصواًَ برای غارت بیطتر، است

جِاًی کردًذ، در حالی کَ ُویي ضرکت ُای  صذای اعتراض ّ سراًجام کطتار ّحطیاًۀ زحوتکطاى،

چٌذ هلیتی، هبارزٍ ّ هقاّهت کارگراى در ضعبَ ُای ضرکت ُایطاى در کطْرُای هختلف را ًیس 

ُا ُن طبقَ ای ُای ها  جِاًی کردًذ، اکٌْى هبارزات ضوا، ُساراى کارگر ًساجی در ایراى ّ هیلیْى

" رّز قطعی جذال"در سراسر جِاى، ُوبستَ، هتحذ ّ در یک جبَِ است، جبِۀ جِاًی کار را برای 

 .فطردٍ تر، هتحذتر ّ هتطکل تر کٌین" ًجات اًساى ُا"ّ 

 ّ خاطرٍ ضاى را گراهی هی دارین ها بَ کارگراى جاى باختۀ چیتگاًگ درّد هی فرستین

 ّ در کٌار ضوا ایستادٍ این ا قاطعاًَ پطتیباًی هی کٌینها از هبارزۀ برحق ضو

 کارگر کص را قاطعاًَ هحکْم  ّ سرهایَ داراى بٌگالدشها یْرش پلیس ّحطی ّ دّلت جٌایتکار 

 .هی کٌین ّ فریاد برحق ضوا را بَ سراسر جِاى خْاُین رساًذ

 

 !کارگراى جِاى هتحذ ضْیذ

 0101دساهبر 

خارج کشور -ی همبستگی با جنبش کارگری درایراننهادها  
nhkommittehamahangi@gmail.com 

 
 kanonhambastegi@gmail.com– کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

استرالیا  -ـ كمیته همبستگى با جنبش كارگرى ایران proletarianunite@gmail.com  

نروژ  –کمیته دفاع از کارگران ایران  - cdkargari@gmail.com  

فرانسه  –همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران  - sstiran@yahoo.fr  
فرانکفورت و حومه  –کانون همبستگی با کارگران ایران  - kanoonhf_2007@yahoo.de  

هانوفر  –کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران  - kanon.hannover@yahoo.de  

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد  - isask@comhem.se  

گوتنبرگ  –کانون همبستگی با کارگران ایران  - kanounhambastegi@gmail.com  

انجمن کارگری جمال چراغ ویسی  - info@ijcwa.com  

شبکه همبستگی کارگری  - iranwsn@fastmail.fm  

ان واشنگتن اتحاد چپ ایرانی - leftalliance@yahoo.com  

کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا  - toronto_committee@yahoo.ca 
( آلمان)ایالت نورد راین وستفالن  –کانون همبستگی با کارگران در ایران  solidarity.labor@googlemail.com 

iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه 
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