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راني آارگران ای همبستگاميپ  

) ژوئن٢٦( ی آارگری هاهي اتحادی با اقدام جهان  
١٣٨٨ ري ت٤شنبه پنج                                                                                                            جمعی                    پيام   

  
 از یت جهانيرماه را به عنوان روز حمايپنجم ت -ژوئن   ٢٦روز  ( ITUC - ITF – IUF – EI)  ین الملليه بزرگ بيچهار اتحاد

ه ها در سراسر جهان اقدام ين اتحادي این روز اعضايران و مبارزات آنان اعالم آرده اند و قرار است در اي آارگران در ایه ايحقوق پا

 و بزرگ در یخيك اقدام تاريران ي آارگران در ا با ی جهانین همبستگيا .نديران بنمايرزات آارگران در ا از مبایت عمليبه حما

شبرد ي در پیخيد نقش تاري تردیران و سراسر جهان است و بي آارگران در ای به حقوق انسانیابي دستی برایمبارزه  طبقه آارگر جهان

د ي خواهد بخشیشتريدامنه ب طبقه آارگر را عمق و ی جهانیگر اتحاد و همبستگي دیسو فا خواهد آرد و ازيران ايمبارزات آارگران ا

ق از ي عمیق ضمن قدردانين طريم و از اي دانی مین حرآت متحدانه جهانيه خود را دوشادوش و همراه ايانين بيما امضا آنندگان ا.

 ی می را به  گرمین حرآت متحدانه جهانيهندگان ادست سازماند ITUC - ITF – IUF – EI ی از سوین اقدامي چنیسازمانده

  .مي آنیه ها مين اتحادي ایك اعضايكاي آارگران جهان و یان خود را نثار تمامي پای گرم و بیو درودهام يفشار

  

   طبقه آارگری جهانیزنده باد همبستگ
  ١٣٨٨رماه يچهارم ت

   

ه آزاد آارگران يهفت تپه اتحادشكري آارگران نیكايسند - تهران و حومهی آارگران شرآت واحد اتوبوسرانیكايسند

 از آارگران یجمع -آرمانشاهفلزآار برق ویانجمن صنف -ی آزاد آارگریجاد تشكل هاي ای برایريگيته پيآم -رانيا

کارگران کارخانجات  - بافت سنندج ني شیآارگران کارخانه بافندگ - سنندجسيکارگران کارخانه پرر - خامنهینساج

آارگران  - آرارپاکيآارگران ش -ليشگران آجرآار -آارگران فرش غرب بافت - کردستان یآارگران نساج - وشاه

 یجمع - سنندج دي توحمارستاني بیکارگران بخش خدمات - رخشرويآارگران ن -آارگران آرد فجر - سمای بافیگون

 ی فلزعيکارگران کارخانه صنااز یجمع -کارگران شرکت فرش غرب کرمانشاه -بازنشستگان شهرستان سنندج از

 ني از کارگران وفعالیجمع -واني از کارگران شهرستان مریجمع -ك البرزي از آارگران الستیجمع -٢شماره 

   م آالت قراقيکارگران  -آارگران شرکت کارگالس تهران - مشهد شهرنيفعالکارگران و ازیجمع -ارانيکامشهر

  


