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نايرا  شش بهمن ماه روز جهانی حمايت از کارگرانگرامی باد بيست و  

 
                                                                                  سايت اتحاد    بهمن ماه هشتاد و پنج  مپنجست يب

 
                                                

ه دستگيری               ه ب ران ک سال گذشته و در چنين روزهايی بدنبال مبارزات گسترده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ته

صدها تن از آنان منجر گرديد، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون اتحاديه های جهانی در                    

 . بهمن ماه را با مطالبات زير، روز جهانی در حمايت از کارگران ايران اعالم کردند٢۶امی کم سابقه روز اقد

  برسميت شناختن حق تشکل مستقل کارگران در ايران-١

   آزاد کردن منصور اسالو و کليه کارگران دستگير شده سنديکای شرکت واحد-٢

  ت واحد پذيرش حق داشتن سنديکا از طرف مديريت شرک-٣

  برسميت شناختن حق قرارداد دسته جمعی-۴

  پرداخت کليه دستمزدهای عقب افتاده کليه کارگران و اعضا سنديکا-۵

ا                                  ارگران دستگير شده شرکت واحد ت ه ک انی، کلي ابقه در سطح جه م س ن حرکت ک بدنبال اعالم اين روز و اعتبار اي

ان سال  الو" ٨۴پاي تثنای منصور اس ه اس روز بجز " ب ه ام ا ب ا پس از آن و ت دند ام خواست آزادی منصور "آزاد ش

وق محقق نشده، بلکه در                         " اسالو ا هيچيک از خواسته های ف ه تنه ده است، ن هيچيک از خواسته های فوق محقق نش

ارگران                   ر ک رين شرايط ب ل ضد انسانی ت ن روز و پس از يکسال تحمي شرکت واحد، حکم اخراج     آستانه سالگرد اي

  . از آنان نيز صادر گرديده استتعدادی

ارگری را در     ازمانهای ک ه س ه هم ارگران، توج ی ک ين الملل تگی ب ر همبس د ب ن روز و تاکي ا ضمن گراميداشت اي م

ارگران عضو                      سرتاسر جهان به نقض شديد حقوق پايه ای کارگران در ايران جلب کرده  و با محکوم کردن اخراج ک

ای شرکت واحد، از همه کارگران ميخواهيم تا يکصدا خواهان باز گشت بکار کارگران اخراجی شرکت واحد                   سنديک

  .  بشوند

  زنده باد همبستگی بين المللی کارگران جهان
  

 هيئت موسس اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار

  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

   مکانيککاراحياء و بازگشايی سنديکای فلز هيئت 

 کارگران گرداننده سايت شورا
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