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   تهران و حومهی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند

  
  ماه هشتاد و پنجبهمن دهم پانز                                                                      کارگران واحدیکايسند

 
 

  تهران و حومهی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند: از  

) افی تیآ(  کارگران حمل و نقل یون جهانير فدراسيدب: به  
د کاک رافتيوي دیآقا  

یدوست گرام  

.) افی تیآ( رگران حمل و نقل  کایون جهاني فدراسی گرامیضاعو ا  شمایهمبستگباسالم و سپاس از  

ره، اعضاء و يئت مديه، زندان و اخراج شدن یري، دستگین روزها مصادف است با سالگرد اعتراضات کارگريا

. تهران و حومهیکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکاين سنديفعال  

  اف،ی تیآ:  همانند ی کارگریلن الملي بیه هايطرف سازمان ها و اتحاد ناگوارو تلخ، ازیدادهاين رويا اهمزمان ب

گوناگون جهان که با محکوم نمودن   ی در کشورها ی کارگریه هايگر اتحادي و د الیو سيدبل  و،ي ی اف تی سیآ

.ان نمودندي مراسم مختلف، اعتراض خود را بیسرکوب وبرگزار  

.ميرکت واحد تهران شاهد بود با کارگران شی جهانیهمبستگ روز٢٠٠۶ه يها را در پانزدهم فور ین همبستگياوج ا  

ش را ي خوی خرسندی کارگری هایباني و پشتی و همکارین همبستگياز اگريکت واحد، بار د کارگران شریکايسند

. استی انسانین تالشهايخواستار ادامه و گسترش ا ان و همچنانيب  

 یر قانوني غیاات و رفتارهي تعدفشارها و  با  ، کماکان همراهی و نقض حقوق کارگریمتاسفانه در امتداد سرکوبها

 از هرگونه یبدون بهره مند معلق ازکار وکارگران حدود پنجاه نفرازیکائين سنديفعالاعضاء و ره ويئت مديه هيعل

 ی کشور و مقاوله نامه هاین داخليوزارت کار برخالف قوانز ازي شان نی دادخواه،ین اجتماعيدستمزد و حقوق تُام

.دون پاسخ مانده است کار هنوز بین الملليب  

 یتي امنیروهاي، آنها توسط نیکائيسند ن ي با فعال  شاغل شرکت واحد کارگران  محض ارتباط  گردد بهي میادآوري

 در یگرفته و ضمن بازجوئ قراری روانیورد ارعاب و فشارروحدَا ميار و شدضفورَا اح) حراست ( شرکت واحد 

.وند شید به اخراج مي، تهدی زندگیل خصوصيمسا  

 انجام داده اند، اما ی حقوق کارگران اخراجیفاي درجهت استی اعالم نموده اند اقداماتی مقامات قضائیاگر چه بعض

. نداده استی و اشتغال مجدد آنها رویط ناگوار اقتصادي در شرایرييچگونه تغيعمَال تاکنون ه  

ت حقوق يعدم رعاگرمشکالت وي ها و دینش گراين افزايو همچن ی کارگران اخراجیط سخت زندگيبا توجه به شرا

 در  ستهي شا اقدامات م ي خواهی مربوطه مین المللي و بی کارگر یهمه سازمانهاق شما ازيشما و ازطرکارگران، از

.دي ما بعمل آوریکاي خود را نسبت به سندی مالیژه کمکهايبو  وی معنویت هايجهت حما  



 و عدالت خواهان ی کارگریه هايگر اتحادي و د )یو سي ی تیآ(  و  ) افی تیآ(  ی و همبستگیبانيش از پشتيشاپيپ

.مي نمائی میسپاسگزار  

 

  سراسر جهانی کارگریو همبستگ  ی ، عدالت اجتماعی، آزاد روز باد صلحيپ
 

  شرکت واحدی کارگرایکايسند

  تهران و حومهیاتوبوسران
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