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ی کارگران شرکت واحد به مناسبت هفته اقدام جهانیکاي سندی همبستگاميپ  

 
شنبه سه   ١٣٨٧م مهر وس بيست   داحان و کارگریکايسند                                              

  
  یستگ همباميپ 

 تهران و حومه از اعالم هفته ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند

 مهر ماه و توسط ٢٨ تا ٢٢ خي که از تاررانيران ا با کارگی جهانیهمبستگ

اعالم شده است، تشکر و )  اف ی تیآ(  کارگران حمل و نقل ی جهانونيفدراس

  .  کندی میقدردان

 مان، احقاق ی به اهداف صنفیابي دست ی ما را در راه مبارزه برايی و توانادي و دوستانه شما امغي دری بی هاتيحما

  .  داردی مان استوارتر می کارگران و حفظ و گسترش تشکل مستقل کارگری اهيحقوق پا

 کارگران حمل ونقل در سطح تي بهبود وضعی برای جهانی کارگران شرکت واحد در هفته همبستگیکاي در سندما

مختلف  ی به حق همه همکاران خود در بخش های واز خواسته هاميني بیشما مکنار خود را درراني اژهيجهان و به و

 ني در سطح گسترده به امي انتظار دارراني کارگران اهتمام کارگران شرکت واحد و همما از. مي کنی متيحمال ونقل حما

  .وندندي بپی همبستگنيکمپ

 به حق خود ی بر خواسته هاراني دوباره است تا به همراه همه کارگران در ای ما فرصتی شما برای المللني اقدام بنيا

   :مي کنديتاک

 کاي سندرهي مدئتي هسي منصور اسالو رئی و شرط آقادي قی و بی فوری کارگران شرکت واحد خواهان آزادیکايسند -١

   .از زندان است

  . دارددي داند و بر آن تاکی را حق مسلم کارگران می مستقل کارگری تشکل هاجادي کارگران شرکت واحد ایکايسند -٢

 ی کارگرانگري و ديیکاي فعاالن سندی است که برايی پرونده هایهان ابطال تمام کارگران شرکت واحد خوایکايسند -٣

  . شده استلي شان تشکی تشکل واحقاق حقوق صنفيی برپایکه به جرم مبارزه برا

 که تنها به خاطر دفاع از حقوق يیکاي بازگشت به کار کارگران اخراج شده سندی کارگران شرکت واحد برایکايسند -٤

  . کندی می همکارانشان از کار اخراج شده اند، پا فشار خود ویصنف

 
  در جهاناميد به گسترش عدالت  با

 سنديکای کارگران شرکت واحد
 حومه اتوبوسرانی تهران و
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