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 دالت خواهیفرياد ع ديگر ران دستگير و زندانی شدند، يکبارکارگ ديگر کارگران کتک خوردند، يکبار ديگر يکبار

.عدالت طلبی و حق خواهی سرکوب شدديگرکارگران شنيده نشد و يکبار  

 شانه بر تحمل گرسنگی و درماندگی فرياد داد خواهی ران فرش البرز بابلسر بود که عالو نوبت کارگبار  اين،آری

.ورده به بند و زندان گرفتار شونددر گلو شکسته و زخمی و کتک خ  

 و کشتن پاسخ داده   با گلوله بابک، فرياد عدالت خواهی کارگران شهررسانه های داخلی منتشره در گواهی اخبار به

سنگين بار  بايد  نيز کاشان تجربه کنند، کارگران را    بايد گرسنگی هم قزوين باز  نازنخمی شود، کارگران کارخانه

.را بدوش کشند، کارگران رشت و سنندج و خراسان هم فرياد حق طلبی شان گوش شنوايی پيدا نمی کند سختی ها  

 برای دفاع از منافع   و تشکيل سنديکايی و نامطلوب  سخت  نيز بدليل اعتراض عليه شرايط  شرکت واحد  کارگران

تن  و کارشان به دادگاه انقالب می افتد و پنجاه و پنج  زندان اوين روانه می شوند و سر٢٠٩خويش دسته دسته به بند 

.مجازات می شوند گرفتار وگرداب سختی ها ماه است در٩ حقوق و دستمزد مدت آنان بیاز  

   و کارگران  عمومیوضعيت  می گردد پايمال   سازمانهای سنديکايیتشکيل کارگران در حق مسلم  تا زمانيکه  بلی

.می شودوضعيت عمومی اجتماعی سخت تر و ناهنجارتر  

 و  و ناعادالنه جامعه کارگری و بی عدالتی اجتماعی را فقط با ايجاد سازمانهای سنديکايی سراسریحوادث رنج آور

.فراگير دموکراتيک می توان جلوگيری نموده و کاهش داد  

 و  همبستگی ضمن  کند، می پايداری   و می سوزد ی  بی عدالت آتش  در  خود که  واحد  کارگران شرکت يکای سند

 رفتارهای  اينگونه  بابلسر اعتراض شديد خود را بهه های رنجديده کارخانه فرش البرزدردی با کارگران و خانوادهم

. و از کليه مسئوالن می خواهد به مشکالت اين کارگران پايان دهند می دارد کارگران اعالم عليه  بار خشونت  

عموم کارگران ايران می خواهد برای دفاع از گر ازديان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بارسنديکای کارگر

.منافع و حقوق حقه خويش سنديکای کارگری خود را تشکيل دهند  

 

  در همه جهانتعدالصلح و يد به گسترش با ام

  و حومه  اتوبوسرانی تهرانواحد سنديکای کارگران شرکت
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