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     حمل و نقلیون جهانيآارگران و فعاالن متشكل در فدراس

هشنبسه   ١٣٨٧مهر  سی   کمکی برای هماهنگتهيکم                                                   

   
دن يازي با دست - مهر ماه٢٨ تا ٢٢اآتبر، برابر با ١٩ تا ١٣خ ي از تار- رایه هفته ان آياشما به خاطرز، ازيچهرقبل از

 با آارگران تحت ستم و ی همبستگیو تظاهرات، به عنوان هفته    هایيماينارها، راهپي سمیبرگزار ل ي از قبیبه اقدامات

.مي آنی مید، تشكر و قدردانيران اعالم داشته اياستثمار ا  

 یچه گسترده تر هریف هايط المقدوریحتدنبال شوند وريگيپ وی جدیبه شكلاگر-ن گونه اقدامات افشاگرانهياريحداقل تأث

د بود آه ن خواهي ا-ش داشته باشندي خوی اقدام عملیطه يحجهان، تحت پوشش و در مختلف یآشورهاآارگران را دراز

ه به يان تهاجم سرمايجر جهان، دریگوشه چهارآارگران، در ازیتر عيچه وس هریبار، بخش هاهراقدام وهرالاقل در

ران، ي به نام ایآشورابند آه دري یم یرند و به عنوان مثال آگاهي گیمن طبقه قراريع حقوق و منافع اييآارگران و تض

مقاوله   یرش برخيپذك وي دمكراتیهايوجود آزادبرري حاآم، دایه داري سرماۀبانيقال عوام فر و ليقاهو وي هۀرغم هميعل

گران را به چگونه آار...  آزادانه و مستقل آارگران ویابي در ارتباط با تشكل ٩٨ و ٨٧ یجمله مقاوله نامه هانامه ها، از

ل يا به دليو  آارگریجهان داشت اول ماه مه، روزیمراسم گرامش مثل شرآت دريه و مسلم خوي حقوق اولیريگيپخاطر

گرد قرار يد و پي آنان، مورد تهدۀحق ها و مطالبات خواستگريد و ديو تولمراآز آار دریجاد تشكل آزاد و مستقل آارگريا

  .ندي نمایمحكوم م...  شالق ویيقرون وسطاع ويمجازات شند ويل زندان و تبعيقبم مجازات ها ازبه انواع و اقسادهند ويم

 از یيايران، به رغم وجود دري آنان در ای هاین جهان وارونه بدانند آه، هم طبقه اي ایبگذار آارگران، در همه جا

نده و ي آارگران در فقر فزایط آار و زندگيه، بر جزء جزء شراي سرمایت همه جانبه يثروت و مكنت، به لطف حاآم

جاد تشكل يش، از جمله حق اين حقوق و مطالبات خوي تریي از ابتداین اعتبار حتيقًا بر ايروز افزون غوطه ورند و دق

 صرفًا با   ل تا به انتهايش را از آغاز تشكي خویت هايمات و فعالي تصمیه ي آه آلیتشكل( ی آزاد و مستقل آارگریها

و حق )  آوردی اجرا در میم آنان اتخاذ و به مرحله ي مستقی خود آارگران و با اعمال اراده ی هایيرو و توانايبه ناتكا 

، از ی اجتماعی های حقوق و آزادیمحرومند و همه ...  ویيماي و تجمعات و راهپ   اجتماعاتیياعتصاب و حق برپا

  ...نه ها، از آنان سلب شده است وي زمیهمه  ن طبقه، در يبه اات مربوط يان و انتشار مطالب در نشري بیجمله حق آزاد

ل و معضالت ي، به خاطر توجه به مسای آارگریه هايكا ها و اتحادين متشكل در سنديگر از شما آارگران و فعاليبار د

م و خواهان ي آنی مین آارگران، تشكر و قدرداني با ای همبستگین رابطه، اعالم هفته يران، و در هميآارگران در ا

ران و خواست ي با آارگران ای تر آنان در هماهنگی تر و عملی آارگران، و اقدامات جدی تمامی طبقاتیاتحاد و همبستگ

ن شمس، عضو ي شرآت واحد تهران و افشیكاي سندیره يئت مديس هي منصور اسانلو، رئی آارگران از جمله؛ آزادیها

  :پاسس تشكر و با    .مي باشی از زندان می هماهنگیته يآم
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