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  خودرو از فراخوانراني کارگران اتيحما

یراني با کارگران ای در همبستگیروز اقدام جهان  مارس،۶   

 
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند جه                                                            و خودرراني از کارگران ایجمع

  
  

  دوستان وهمکاران گرامی

، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های )اف.تی.آی( و نقل  اسفند به درخواست فدراسيون جهانی کارگران حمل١٦روز 

و فدراسيون اتحاديه های جهانی، روز حمايت از کارگران ايران و خواست های بر حق آنان ) سی.يو.تی.آی(کارگری 

  .و آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو دو تن از رهبران کارگری زندانی، اززندان می باشد

ا نفر از کارگران جهان و ايران حمايت خود را از حقوق بر حق کارگران ايران برای داشتن در اين روز ميليون ه

تشکل های آزاد و مستقل سنديکايی برای ايجاد صف مستقل و يکپارچه ی کارگران در مقابل سرمايه داران برای 

 و بازنشستگی، افزايش دستمزد بدست آوردن يک زندگی انسانی از لحاظ کار دائم، بيمه های درمانی و از کارافتادگی

  .اعالم کرده اند.... ها متناسب با رشد تورم و 

  دوستان کارگر
محمود صالحی و منصور اسانلو و تمام دانشجويان زندانی برای دفاع از منافع ما کارگران، اسير زندان طبقه ی 

ادی تشکل و تجمع کارگران و ايجاد بزرگترين گناه اين رهبران شريف و آزاده، دفاع از آز. سرمايه دار می باشند

اين شيرمردان آزار و اذيت و زندان . سنديکای مستقل کارگری برای رسيدن به مطالبات بر حق ما کارگران می باشد

را به جان خريده اند تا ما کارگران نيروی پراکنده ی ميليونی خود را در تشکلهای متحد و يکپارچه کرده و به 

  همکاران. در سايه ی وحدت و همبستگی ميليونی برسيمخواسته های بر حق خود 

تمام نعمت های جامعه از خوراک، پوشاک و مسکن گرفته تا ماشين ها و باقی کاالهای توليد دست بشر، چيزی نيست 

جز حاصل کار پر زحمت ما طبقه ی کارگر، که البته بنا بر شرايط موجود سيستم سرمايه داری، کمترين سهم را از 

طبقه ی سرمايه دار و حاميان رنگارنگ آن با ترس از اتحاد ميليونی ما کارگران در . ی توليد خود می بريمکاالها

 ٢٤رابطه با خواسته ها و دردها و آينده ی مشترکمان، کوشش می کنند تا با تحميل گرسنگی و دوندگی بی امان 

 انسانی ميان کارگران، با چماق و زندان و شالق، ساعته برای بدست آوردن لقمه ای نان، با رقابت غير اخالقی و غير

و با دامن زدن به ناآگاهی و پراکندگی ما کارگران، با خيالی آسوده تر به چپاول و غارت ظالمانه ی فرد فرد ما 

چاره ی ما کارگران در مقابل اين يورش غير انسانی و غير اخالقی به شرايط معيشتی و کار ما، و در . بپردازند

 ميليونی ما کارگران ٤٠های  با فقر و گرسنگی و بی مسکنی و همچنين بی آيندگی و وضع فالکت بار خانواده مقابله

هيچ نجات دهنده ای به داد ما .  همانا اتحاد و مبارزه ی سازمان يافته در تشکلهای مبارز خودمان می باشد…و 



 

 2

 پيام رهبران زندانی مان محمود صالحی و منصور پيام تمام کارگران جهان و همچنين. نخواهد رسيد، جز خود ما

اسانلو برای ما کارگران ايران، ايجاد تشکلهای مستقل کارگری برای اتحاد ميليونی مان در جهت رسيدن به خواسته 

  های بر حق مان می باشد دوستان وهمکاران گرامی

ستگی خودمان را با کارگران جهان اعالم ما جمعی از کارگران ايران خودرو ضمن اعالم حمايت از اين فراخوان همب

می کنيم ما زندانی کردن کارگران و دانشجويان را محکوم می کنيم ما خواهان آزادی فوری و بدون قيد وشرط 

کارگران زندانی ودانشجويان می باشيم ما احکام صادره عليه کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه می روز 

 .ه حيثت از اين کارگران می باشيمغو آن و اعادکارگررا محکوم و خواهان ل

  

  حق تشکل، حق مسلم کارگران

  کارگر پراکنده هيچ چيز، کارگر متحد همه چيز

  تشکل بهترين وسيله ی اتحاد کارگران برای رسيدن به حقوق خود

  کارگر زندانی آزاد بايد گردد

  ردندمنصور اسانلو و محمود صالحی وتمام زندانيان سياسی آزاد بايد گ

 زنده باد همبستگی کارگران

 

  

  کارگران ايران خودرو جمعی از

  و شش چهاردهم اسفند هشتاد

 


