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 خود  ی موسس در کنگره* ) Vidaاتحاديه ( اتحاديه سراسری کارگران وکارکنان بخش خدمات و ترابری اتريش 

  .ين سنديکايی و به رسميت شناختن حق تشکل کارگری درايران شد خواهان پايان دادن به تعقيب و آزارفعال

  ارائه گرديد و يادآوری شد که در سال ٢٠٠۶لودر ماه نوامبرناسادستگيری اخير منصورزارشی ازدر اين کنگره گ

که نيزسنديکای راه آهن اتريش برای آزادی وی وزندان اوين بازداشت بود  ماه در٨ که منصوراسانلو بمدت ٢٠٠۵

 و اتحاد آزاد بين المللی سنديکاها ITFهای بين المللی  هم اکنون عضو اين اتحاديه سراسری هست بهمراه فدراسيون

  .داشت فعاليت 

  

David Cockroft دبيرکل ITF ما همچون ديگر اتحاديه ها در سراسر ": گفت وی  .نرانی کرد سخ در اين کنگره

 داد تا دست از سر اين مرد بر دارد و تن به حق تشکيل يک  ار قرار خواهيمجهان همچنان رژيم ايران را تحت فش

  .هی استکه از نظر ما حقی مسلم و بديامری . اتحاديه آزاد در ايران دهد



  

وهم سنگ بنای يک شبکه ی همبستگی   Vidaين کنگره موفقيتی که نتيجه اول. خوشحالم من برای اين موفقيت اخير

   ". ممکن نمودديگرهمکاران را چيزی که آزادی . بين المللی است 

اين .  اتريش برگزار گرديد – در وين ٢٠٠۶ دسامبر 7 - 6  در تاريخ  ) کنگره تاسيس (  vidaاولين کنگره *

سنديکای راه آهن، . سقف متحد نمايد  سنديکای مهم را در زيريک ٣ هزار عضو موفق شد ١٧٠اتحاديه جديد با 

) ت فردی  شرکت ها، خدماهتل، ( يکاها ی کوچکتر دربخش خدماتهم چنين سند  و تجارت و حمل ونقل اتريش

يک روزشمارويژه مبارزات OGB  همچنين سنديکای راه آهن اتريش .نو بنياد هستند اعضای اين اتحاديه ی 

  .هران و حومه منتشرنموده استسنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی ت

  

  

  
  
  

  :برای اطالعات بيشتر به آدرس زير رجوع شود 
  

a.0_03S=Index&n/Page/03S=ContentServer?pagename/servlet/at.eisenbahner.www://http
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