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  کارگرانی جهانی کارگران شرکت واحد به همبستگیکاي سندکرديرو
 

  ١٣٨٧آذر م پنجت شنبه بيسدو                                                                              کارگران واحدیکايسند
 

 
 تهران با خبر ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و طبقاتی و جهان هست که از مبارزات صنفراني در ای کسکمتر

 یه و آگایشتي معتي کارگران شرکت واحد در جهت بهبود وضعیکاي همگان روشن است که سندینباشد و برا

 مبارزه ني گذاشته و در ای وصنفیقات قدم به عرصه مبارزات طبشاني به کارگران در مورد حق وحقوق کارگریرسان

 . رانندگان و کارگران شرکت واحد به ارمغان آورد ه استی برای خوبیدستاورد ها

 را پشت سر یاوان فریهازيحومه افت و خ تهران وی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايچند سال گذشته سنددر

 یدادسرا کارگران درنيا  ازیاريبس  وی زندانيیکايکارگران سند چند سال صدها نفرازنيطول ادر. گذاشته است

 باشند احکام زندان یمحروم م که از نعمت کارنيا عالوه برن کارگرانيا مفتوح دارند، دهها نفر ازیانقالب پرونده ها

 در ی گونه مدرک قانونچي بدون هی تشکل مستقل کارگرني ارهي مدئتيه سي و رئنندي بیپرونده خود مدرزيرا ن

 . بردیزندان به سر م دری جسمانطي شرانيبدتر

 ني بوني و فدراسی آزاد کارگری هاهي اتحادی جهانوني مدت با کنفدراسني کارگران شرکت واحد در طول ایکايسند

 سازمان ها در نيمجموعه اري زی و نهادهاندگاني آنها با نماقيطر داشته و ازمي کارگران حمل ونقل ارتباط مستقیالملل

 . ارتباط داشته است ی مسائل کارگرنهيزم

 هي تا به امروز با اتحادکاي حفظ استقالل سندلي و به دلرهي مدئتي کارگران شرکت واحد بر اساس مصوبات هیکايسند

 کارگران حمل ونقل ی جهانوني و فدراسی کارگر آزادی هاهي اتحادوني از جمله کنفدراسی کارگریها و سازمان ها

 ی هاتي حماني نهادها قرار گرفته ، از جمله اني اغي دریت بي ارتباطات مورد حمانيکرده و به واسطه اارتباط برقرار

 و راني با کارگران ای اتحاد و همبستگکرديبا روهها کشورد دری کارگری هاوني آکسی توان به برگزاری میمعنو

 .  اشاره کردکاي سندی منصور اسالو و بازگشت به کار کارگران اخراجی کارگران شرکت واحد وآزادیکايسند

 ی جهانی کرده است و به همبستگیدان ها قدرتي حمانيارکت واحد به نوبه خود تا کنون از کارگران شیکايسند

 ري کارگران شرکت واحد و سایکاي که سنديی گرانبهااتي و تجربیطي شرانيتحت چن .کارگران اعتقاد راسخ دارد

 است که دهي رسی و بلوغتي به چنان ظرفراني ار دی اذعان کرد امروزه جنبش کارگرديکارگران به دست آورده اند با

 . جنبش را به نفع خود مصادره کندني تواند ای نمی نهاد ضد کارگرچيگرهيد

 کارگر حقوقشان ونهايليم.  فشار و ضرب استري از روز قبل زشتري دولت هر روز بقي از طرراني ای کارگرجنبش

 کار در رنج هستند و طي در محضي از تبعی و مذهبی قومیتهاي هستند، اقلکاري کارگر بونهايلي نکرده اند، مافتيرا در

 تي وضعني رو و تحت چننياز ا. کند وجود نداردیندگي را نماگر کارونهايلي مني که بتواند ایهمه تشکل مستقلمهمتراز

 چي مسائل که هی برپاره ای پا فشاری بجادي، با را دارندرانيا دری جنبش کارگری نگرانی که ادعای، کسانیباراسف
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 مي و ق،یتفرقه، خودمحور ازراني ایجنبش کارگر.  مشکالت توجه کنندني کارگران ندارد به اانيم دریتيموضوع

 همگان دي را باني ما را به فساد بکشد و اتواندي نمینهاد دولت وچي همي و اجازه ندهميتا ما نخواه. استزاري بیمأب

 . بدانند

 

  به گستر ش عدالت در همه جهاندي امبا
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