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                   دبا یرامگ سالروز اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد ني سومماهيچهارم د

                 
 ١٣٨٧م دیچهار شنبهچهار                                                                                دواحارگران  کیکايسند

  
      

 حق ادآوري راني تهران و حومه و همه کارگران ای کارگران  شرکت واحد اتوبوسرانیکاي سندی ماه برای دچهارم

 ی همه سخترغميشرکت واحد، علپس از گذشت سه سال از اعتصاب بزرگ کارگران .  باشدی می و حق طلبیخواه

 به همه دني و تا رسمي استادهي کارگران ای زندگطي بهتر شدن شرای ما همچنان متحد و استوار براها،يها و دشوار

  . داشتمي کارگران دست از تالش و مبارزه بر نخواهیخواسته ها

 حق ادآوري رانيه و همه کارگران ا تهران و حومی کارگران  شرکت واحد اتوبوسرانیکاي سندی ماه برای دچهارم

 ی همه سخترغميپس از گذشت سه سال از اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد، عل.  باشدی می و حق طلبیخواه

 به همه دني و تا رسمي استادهي کارگران ای زندگطي بهتر شدن شرای ما همچنان متحد و استوار براها،يها و دشوار

  . داشتميش و مبارزه بر نخواه کارگران دست از تالیخواسته ها

 یها انهيپادرحومه با حضور تهران وی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکاي سندی روز، اعضانيبزرگداشت ادر

  . داشتندی روز بزرگ را گرامني تهران، با استقبال گرم همکاران، ایاتوبوسران

 ی و جهان شادباش مراني روز را به همه کارگران انيا تهران و حومه ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند

 فشارد و خواستار ی کارگران می زندگتي بهبود وضعی عرصه را براني اني و دست همه تالشگران و فعالديگو

 هي ها علی به سرکوب و پرونده سازدنيبخش اني و پاکاي سندرهي مدئتي هسي و شرط منصور اسالو رئدي قی بیآزاد

  . استی کارگرنيفعال

 با اتحاد و راني ای راسخ دارد جنبش کارگرمانيحومه ا تهران وی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند

 ی و رفاه برای بخش صلح، شادديگذاشته و نوخواهد شد مصائب موجود را پشت سر قادرشي از پشي بیهمبستگ

  .عموم انسانها باشد

همه جهان به گسترش صلح و عدالت در دي امبا  
 

  تهران وحومهی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند
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