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سمار۶به مناسبت ی سراسرهيقطعنامه اتحاد  

"رانيکارگران ا ازتيحما دریاقدام جهانروز"  
 

 ماه هشتاد و ششدهم اسفند هف                                                               ی سراسرهياتحاد
  

 
ران،     ٦ ارگران اي انی در حمايت از ک دام جه شدنی است       مارس روز اق زرگ و فراموش ن ا روزی ب رای م ن روز  . ب اي

ارزات آن       حلقه مهمی از پيشروی طبقه انی مب ار جه انگر اعتب نم موجود و بي . است  کارگر ايران برای خالصی از جه

ه عاملی     زات ما کارگران در ايران، وسعتی به گستره تمامی کشورهایاينک مبار جهان پيدا کرده است و بنوبه خود ب

ه های      . جهانی طبقه کارگر تبديل شده است برای گسترش و تحکيم همبستگی ی اتحادي ين الملل ه کنفدراسيون ب آزاد  ما ب

ن     وکارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و تمامی نهاد ها  ان اي نده گ شخصيتهايی که با عزمی راسخ کوش

   .دست يکايک آنها را به گرمی می فشاريم راه بوده اند درود می فرستيم و

ود               و اما اين دستاوردی نيست که دان محکوم شده است، محم نج سال زن ه پ الو ب ده باشد، منصور اس  آسان بدست آم

نندج شالق     ی برد و کارگران بازداشتصالحی با وضعيت بسيار وخيم جسمانی در زندان بسر م ه س شده در اول ماه م

ران و همدوش و    تمامی اينها در. بر گرده شان فرود می آيد بهم پيوستگی با نزديک به سی سال مبارزه طبقه کارگر اي

ساجی کردستان و     همگام رريس، ن شروان      با مبارزات سخت و بی امان کارگران واحد، شاهو، پ ه و پي شکر هفت تپ ني

   .اين دستاورد بزرگ هستند ، طاليه داران...کارگری در تهران و سقز و سنندج و

اخراجی و بيکار اين دستاورد را پاس خواهيم داشت و بنوبه خود تالش  ما کارگران عضو اتحاديه سراسری کارگران

 .کنيم طبقه کارگر تبديلکرد تا آنرا به پيشروی های هر چه سرنوشت سازتری برای  خواهيم

در اين راستا ما خواهان تحقق هر چه فوری تر مطالبات زير هستيم و اعالم ميداريم لحظه ای از مبارزه برای تحقق 

 :آنها دست نخواهيم کشيد

  منصور اسالو و محمود صالحی بايد فورا و بی قيد و شرط از زندان آزاد شوند -١

جسمانی در زندان بسر می  رار گرفته و محمود صالحی با وضعيت بسيار وخيماسالو تحت عمل جراحی چشم ق منصو

که آنها را به زندان  وارده بر آنان را متوجه کسانی ميدانيم  برند ما مسئوليت عواقب هر گونه لطمات جسمی و روحی

لحی، آنان را در محمود صا عليرغم شرايط جسمانی نا مناسب منصور اسالو و وضعيت بسيار وخيم جسمانی افکنده و

 .زندان نگه داشته اند

طبقه کارگر  اين احکام، احکامی ضد انسانی بر عليه. بر عليه کارگران بايد فورا ملغی شود حکم شالق و جريمه -٢

 انسانی  تعرضی نابخشودنی به شان و حرمت است و ما صدور و اجرای حکم شالق بر عليه کارگران در سنندج را

   می کنيم  آنرا قويا محکومکارگران می دانيم و

              و تمامی  ملغی شود  فورا زنان بايد  جنبش  فعالين  معلمين و عليه کارگران، دانشجويان،ه برصادر احکام کليه  -٣
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  می برند بايد فورا آزاد شوندزندان بسرکه در فعالين اين جنبشها

  ماعی اعم از فعالين کارگری، دانشجويی،ما خواهان پايان دادن به آزار و اذيت و بازداشت تمامی فعالين اجت -۴

   .معلمان و زنان هستيم    

  ايجاد تشکلهای مستقل از دولت و کارفرمايان، اعتصاب و برگزاری مراسم اول ماه مه حق مسلم ما کارگران -۵

  .است    

            خواهانگرامی داشت اين روز،  مارس روز جهانی زن، با جنبش زنان اعالم همبستگی کرده و با٨ما در آستانه   -۶

 .در تمامی شئون زندگی اجتماعی هستيم تساوی کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان     
  

  تمامی اول ماه مه و تحقق برگزاری مراسم  دولت و کارفرمايان، اعتصاب و  از تشکلهای مستقل برسميت شناسی 

همبستگی با طبقه کارگر رگران و درکا خواسته های فوق و داشتن يک زندگی بهتر، تنها و تنها با مبارزه بی امان ما

 .کارگران را به اين مبارزه فرا می خوانيم جهانی قابل تحقق است و ما عموم

 

  
 

یکارگرزنده باد همبستگی   
تحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ا  
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