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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۶ دسمبر ٠٨
  

  ضمن محکوم کردن حمله به تجمع اعتراضی کارگران سنديکای شرکت واحد،
 يمئ پشتيبانی می نماً از خواست کارگران قويا

  
 خارج -نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری ايران 

 مزدوران ۀ وحشيانۀضمن محکوم کردن حمل کشور؛

سرمايه به گردھمائی به حق كارگران شركت واحد، از 

کسب مطالبات مربوط به مسکن  ژه يآنھا به و  یخواسته ھا

   كنندیت ميحما

) ٢٠١٦مبر  دس٤ (١٣٩۵ ]قوس[ آذر١۴روز يکشنبه  

 کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران یتجمع اعتراض

 رو به ی اسالمیبا سركوب مزدوران جمھور عدم پرداخت تسھيالت مسکن  ه يو حومه در مقابل شھرداری تھران عل

با . گر به کارگران تعدادی از كارگران معترض زخمی و عده ای بازداشت شدند سرکوبیروھايبا تعرض ن. رو شد

 پوليسمحل را ترک نکرده وبا فشار به  ندگان، رانندگان اتوبوس استقامت كردند و وجود سركوب نمودن تجمع كن

 را مجبور به رھا نمودن پوليس  كارگران یاري كه مقاومت و ھم یبه نحو. خواستار آزادی ھمكاران خود شدند

  .ر شده كرديكارگران دستگ

ن يومه ، كارگران در ابنا به گزارش سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و ح

تسھيالت مسکن را مدير چپاول کرده؛ : " زدندیاد مير را فري شعارھای زی اعتراضئیگردھم آ

شھردار نظاره می کنه ، مدير چپاول می کنه؛ نيروی انتظامی خجالت خجالت؛ شھردار باال 

شھردار بايد : نشين، معضل ما را ببين؛ شھردار بايد بدونه مسکن ما را نده، اين وضع ادامه داره

 مشکل مسکن دارند؛ مدير بی کفايت عامل بی  کارگران درد دارند،-بدونه، دوباره بر می گرديم 

 مسکن ما را نديد اين وضع ادامه - قاليباف قاليباف پول مسکن من کجاست - - مسکنی ست 

 ."داره؛ مشکالت را رفع نکنی اعتصاب ھم تو راھه

تجمع  ر  با رانندگان دپوليس تھران و حومه در واكنش به برخورد خشن ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیكايسند

 رانندگان درخواست نمود كه برای تحقق خواست عمومی مسکن و اعتراض به برخورد ۀاعتراضی روز يکشنبه از ھم
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 کيلومتربرانند و چراغ ھای اتوبوس ٣٠ در ھنگام كار با سرعت حداکثر ]قوس[ روز دوشنبه پانزدھم آذرپوليسخشن 

   .وبه رو شدن فراخوان با استقبال كارگران ري ا.را روشن نمايند

 مزدوران سرمايه به گردھمائی به ۀ وحشيانۀما نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران ضمن محکوم کردن حمل

 و به  مي كنیت ميکسب مطالبات مربوط به مسکن حما ژه يکارگران شركت واحد به و  یحق كارگران، از خواسته ھا

  .مي آموزی آنھا میدارين از ابتكارات و پايو ھم چنم ي فرستی كارگران درود میابتكارات و ھمبستگ

  خارج كشور–ران ي ای با جنبش كارگری ھمبستگینھادھا

 ٢٠١٦مبر دس ٦

 


