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  ، زحمتکشان ايران معلمين وتمامیکارگران، رانندگان، پرستاران، بهنامه 
 

 ماه هشتاد و پنجول آذرا                                                                                                    نامه مشترک
 

، انجمن صنفی کارگران  ديزلخودرو ، کارگران ايران خودرو وايرانسنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

ری، مراکز کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگ ، کرمانشاه،برق وفلز

، ...  و  ـ بروجردـ بارش ـ نازنخ ـ فرنخـ الومين کارگران نساجی شاهو ـ  پرريس  کودکان کار وخيابان، نگهداری

 عمومی عمجام، کارون شوشترکارگران کاغذ سازی  ، کارگران کشت وصنعت کارونکارگران فرش البرز،

  ، در ايرانگریکارگری، کميته های اعتراض واعتصاب وساير تشکالت مستقل کار

بندر ،  بابلسر اسالمشهر،،)شهر بابک( کرمان  سرکوب اعتراضات کارگری درقربانيانخانواده ها ی مجروحين و 

  ،… وديلم

  بهزاد سهرابی،، محمود صالحی، جالل حسينی، محسن حکيمی، برهان ديوارگر، ابراهيم مددیمنصور اصانلو،

  ی وتمامی فعالين مجامع کارگرير مرادیجوانم

  ورنه او قطره و دريا، درياست            قطره درياست، اگر با درياست
  

 
  با عرض سالم وخسته نباشيد،، انعزيز

  
، دادگاه و زندان پاسخ ميگيرد، ما را در تر شديد، که هر حرکت حق طلبانه با سرکوبين روزهااميدواريم که در ا
 وبه سهم خود نخواهيم گذاشت که حاکميت  را ازآن خود دانستهما خود را از آن شما وطبيعتأ شما. کنار خود بدانيد

  . ش نمايدو را در گلوها خاممان صدای دادخواهی وحق طلبانهرمايه س
  

 راه حل اساسی  بهترينحمايت فعال وعملی از يکديگر،وکارگران وزحمتکشان ما براين باور هستيم که همبستگی 
ما هم خود را متعهد دانسته که در مبارزه عليه . ان می باشد برای رسيدن به خواسته های برحق موامکانپذير

را به گوش تشکالت واتحاديه های کارگری جهان ايران   صدا وتالش زحمتکشان، بيحقوقیحاکميت زور وسرمايه،
  .  باشيمهمدر کناردست در دست يکديگر و  رسانده و به هر طريق ممکن المللین وساير مجامع بي

  
  . و دستتان را به گرمی ميفشاريمآرزوی روزهای بهتری داشته همگی مان  برای

  
  ٢٠٠۶ نوامبر ٢٢ برابر با ١٣٨۵يکم آذرماه    ـ آلمان 

  
  کانون همبستگی با کارگران ايران ـ کلن

  ان ايران ـ هامبورگکميته همبستگی با کارگر
   ـ هانوور ايرانکانون همبستگی با کارگران

  گروه همبستگی با جنبش کارگری ـ برلن
 


