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  ی کارگری هاهي به اتحاداميپ

هي ترکی در ارتباط با مراسم اول ماه مهيترک  
دواح آارگران یكايسند  ١٣٨٨ ارديبهشت ١٢شنبه      

  
                                           

 آارگران یكايدر ابتدا اول ماه می را به همکاران و همياران خود تبريک گفته و صميمانه ترين درودهای  سند

ان يکی از  تهران و حومه را بخاطر پايداری و مبارزه تان برای دستيابی اول ماه می بعنویشرآت واحد اتوبوسران

  . مي آنیال مبرايتان ارس ،تعطيالت ملی در ترکيه 

باعث خوشحالی ماست که شاهديم در گام بعدی تان يعنی برگزاری تجمع در ميدان تاکسيم منتظر اجازه دولت نمانده 

ايد و در اين راه بسياری از نهادها و نمايندگان پارلمان اروپا را هم دعوت کرده تا بعنوان شاهد در اين روز در کنار 

ران نيستند که نظم و صلح را بهم ميزنند بلکه اين نيروهای امنيتی هستند که با شما باشند و ببينند که اين کارگ

کارشکنی هايشان نظم عمومی را بر هم زده تا بتوانند کارگران را سرکوب کنند و به خيال خودشان مبارزات 

 .عدالتخواهی را عقب بزنند

از موارد خواسته های شما آزادی منصور ن خبر مهم که يکی يدن اي آارگران شرآت واحد تهران از شنیكايسند

 .   آندی مین حرکت مهم قدردانياسالواست بسيار خوشحال است واز ا

رگری و نه شرايط مشابه شما قرار داريم و متاسفانه نه نمايندگان اتحاديه های کاهمکاران بدانيد که ما هم در

اول ماه می چگونه با تهديد نيروهای امنيتی ازبرگزاری ازايران حضور دارند که ببينند که قبل نمايندگان پارلمانی در

 .روز کارگر که  حق قانونی خودمان است ما را منع ميکنند

  ی مستقل آارگریگر تشكل هايز و دي تومتیكاي تهران و حومه از سندی آارگران  شرآت واحد اتوبوسرانیكايسند

 خودشان در جهان ین روز با اتحاد و همبستگيهد که در ا خوای جهان میلمللن اي بی آارگریدر ترکيه و نهادها

  آزاد  شناخته شدن ین براي و عدالت باشند و همچنیزي، خونر آزاد و به دور ازجنگیدن به جهانيخواستار رس

  شرآت واحد و ديگر یكايره سنديئت مدي هی و بازآشت به آار اعضای آارگران زندانیران و آزاديكاها در ايسند

 ی و لغو قراردادهای سازیی مستقل کارگری در ايران ما را ياری کنند تا به کمک هم در مبارزه با  خصوصنهادها

  .برسيم ايش به آارگران دنيغير انسانی کارگری در جهان، و فراهم آردن رفاه و آسا
  بادی آارگر گرامی روز جهان٢٠٠٩ اول ماه می 

 
  آارگران شرآت واحدیكايسند

هران و حومه تیاتوبوسران  
١١/٢/١٣٨٨  
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