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  در تورنتوراني با کارگران ای به مراسم همبستگاميپ
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  يزرفقای عز
مايليم مراتب همبستگی خود با مبارزات حق طلبانه کارگران در ايران را در فرصت مناسبی که برگزاری مراسم 

اقدام شما در برگزاری اين گردهمايی بدون ترديد در تقويت صف نيرومند . شما فراهم نموده است اعالم کنيم

ج از کشور مؤثر واقع خواهد شد و در گام اعتراض به رژيم ضدکارگری جمهوری اسالمی در ميان تبعيديان خار

اول مبارزه برای کارگران دستگير شده در مراسم های اول ماه مه و همچنين ساير کارگران دربند را تقويت خواهد 

اتحاد تاريخی تشکلهای کارگری در ايران که در قطعنامه و فراخوان مشترک اين تشکلها به مناسبت . کرد

اين حمايت عمومی ميتواند و .  نيازمند همه و هر گونه حمايتی است، شکوه خود را يافتروزجهانی کارگر تبلور با

تنها در اين . بايد به همان اندازه متحدانه صورت بگيرد که اقدام کارگران در داخل کشور آن را به نمايش گذاشت

توان به ايجاد يک صف نيرومند مبارزاتی درخور و شايسته نام طبقه کارگر در ايران اميدوار صورت است که مي

تنها در صورتی که مجموعه مبارزات و تالشهای پراکنده و گسترده در خارج از کشور به عنوان اجزاء جنبشی . بود

وازن قوا به نفع طبقه کارگر و  تغيير ت قادر خواهند بود به نوبه خود در، هم پيمان و هم جهت نمايان گردند،نيرومند

  . طبقه کارگر و بر جامعه ايران نقشی مناسب ايفا کنندمی سرمايه بر اسال-هم شکستن سلطه استبدادیدر

 تأکيد ميکنيم که آماده ،آوريم و ضمن اعالم حمايت از مراسم شما اين جنبش گسترده به شمار میما خود را جزئی از

 تجارب ميخواهيم که متقابال ما را ازاز شما رفقای عزيزنيز. بارزات هستيم در پيشبرد اين مايجاد هر گونه هماهنگی

  .گونه پيشنهادی که برای تقويت اين همبستگی مناسب ميدانيد با ما نيز در ميان بگذاريدنصيب نگذاريد و هر خود بی

  

  پرتوان باد وحدت طبقاتی کارگران در ايران
  

   هامبورگ-ان ايران کميته همبستگی با کارگر
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