برگساری پر شکُي مراسم اَل ماي مً در سىىدج

تٌا تر گسارغِای رضیذٍ تَ اتحادیَ آزاد کارگراى ایراى ضاعت  ۸۱اهرّز یازدُن اردیتِػت هاٍ تیع از ۱۸۸
ً .فر از کارگراى ضٌٌذج تا تجوع در خیاتاى ًاصر خطرّ هراضن اّل هاٍ هَ را تا غکٍْ توام ترگسار کردًذ
تٌا تر ایي گسارظ کارگراى ضٌٌذج پص از تجوع در خیاتاى ًاصر خطرّ از هماتل پاضاژ آغٌا الذام تَ راُپیوایی
.تَ ضوت هیذاى الثال کردًذ کَ تا هواًعت ًیرُّای اهٌیتی هْاجَ غذًذ
در ایي تجوع ّ راُپیوایی کارگراى غعار هیذاًذ
کارگر زًذاًی آزاد تایذ گردد – اعتراض اعتصاب حك هطلن هاضت – کارگراى جِاى هتحذ غْیذ
.در ایي تجوع ّ راُپیوایی پالکاردُایی تا اهضای اتحادیَ آزاد کارگراى ایراى ّ کویتَ ُواٌُگی حول هیػذ
.تا کٌْى گسارغی از دضتگیری در ایي هراضن تذضت ها ًرضیذٍ اضت
.گسارظ تکویلی ایي تجوع ّ راُپیوایی هتعالثا ً هٌتػر خْاُذ غذ
زودباد اَل ماي مً
زودي باد ٌمبستگی َ مبارزي متحداوً سراسری کارگران ایران
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بر اساس گزارش رسیده به کمیتهه ممهامی ب بهرام کمه بهه ایشهاد ت ه مام کهارگرم
روز شمعهههه 9اردیبه ههها مههها ه مراسهههو روز شههههایر دهههارگر در هرسهههتار شهههاوه برگهههزار هههد.

بر اساس ایر گزارش شمعر از فعالیر دارگري مراسو روز شهایب کارگر را با سرود ایتریاسیویا آغاز کردید سشس بهرام گرامیدا ها و یهاد و
خاطره شایباخت ار راه آزادم ی دقیقه س وا کردید.
در ادامه چید تر از رکا کییدگ ار در رابطه با روز شهایب کارگر سخیرایب کردید و ضمر بررسب اوضاع سیاسب و تحوالا میطقه وضعیا
شیبش طبقه کارگر و موایع شیش رو را در ایرار ت ریح کردید.
مراسو با شخش سرودمام ایقالبب ادامه شیدا کرد و قطعیامه سراسرم از طرف ی ب از هرکا کییهدگار قرا ها هد .در شایهار
شخش یرییب و با ور و وق مراسو را خاتمه دادید.

کمیته ممامی ب برام کم

به ایشاد ت

مام کارگرم

هرکا کییهدگار بها

ترگساری هراضن رّزجِاًی کارگر در غِر ًمذٍ
بر اساس گزارش رسیده روز شمعه تاریخ  90/2/9شمعب از کارگرار و مردو آزادیخواه و فعالیر کارگرم و اعضام
کمیته ممامی ب هرستار یقده و اطراف طب مراسمب برام گرامیدا ا روز شهایب کارگر در محلب خارج از هر گرد
مو آمده و ایر روز را گرامب دا تید .
مراسو با ی دقیقه س وا بیاد شایباخت ار شیبش کارگرم و سوسیالیسو روع د .سشس ی ب از اعضام کمیته ممامی ب
در یقده طب سخیایب وضعیا معی ا و زیدگب و م الا کارگرار را مورد تشزیه و تحلی قرار داد .خوایدر عر و
سرود از شایب تعدادم از حاضریر در مراسو بخش دی رم از مراسو را به خود اختصاص داده بود.
کارم میت ر ده توسط ی ب از اعضام کمیته
شس از آر قطعیامه م ترک روز شهایب کارگر که از شایب  7ت
ممامی ب برام کم به ایشاد ت لهام کارگرم قرا ا و مورد تصویب حاضریر قرار گرفا.
مراسو با شخش یرییب و شذیرایب از رکا کییدگار و ییز با ارج یهادر ایر روز خشسته و شهایب طبقه کارگر در میار
ور و عف رکا کییدگار به شایار رسید .
کمیته ممامی ب برام کم

به ایشاد ت

مام کارگرم

ارضال غذٍ تْضط
در kargar

برگزارم مراسو روز شهایب کارگر در کامیارار
تر اضاش گزسارظ رضزیذٍر رّز جوعزَ  9اردیثِػزت هزاٍر هراضزن رّز جِزاًی کزارگر تزا غزرکت جوعزی از اعزاییي کزارگری ّ
اعضزا کویتززَ ُوززاٌُگی تززرای کوززد تزَ ایجززاد تػززکل ُززای کززارگری در غِرضززتاى کاهیزاراى ترگززسار غززذ .هراضززن تززا ضززرّد
اًترًاضیًْال آغاز غذ ضپص تَ یاد جاًثاختگاى راٍ آزادی ّ تراتری ید دلیمَ ضکْت اعالم غذ.

در اداهَ هجزری ترًاهزَ تزا دکلوزَ غزعر ضزکْت را غکطزت ّ یکزی از اعزاییي کزارگری در راتتزَ تزا تحزْات غزوال آاریمزا ّ
خاّرهیاًَ ّ ًیس ّضعیت کًٌْی جٌثع کارگری ایراى ضخٌاًی ایراد کرد.
ترًاهَ تا پیام "ااػیي ًذیوی" اعال کارگری زًذاًی اداهَ پیذا کرد ّ لتعٌاهَ ضراضری  7تػکل کارگری لرائت غذ .در پایاى
غرکت کٌٌذگاى هثاحثی پیراهْى ّضعیت جٌثع کارگری ارائَ دادًذ ّ هراضن در هیاى غْر ّ غْق حاضریي خاتوَ یاات.

برگزارم مراسو روز شهایب کارگر در هرستار مهاباد
اعضززای کویتززَ ُوززاٌُگی از ضززاعت  4تززا  6تعززذ از رِززر هراضززوی را تززَ هٌاضززثت رّز جِززاًی کززارگر در ا ززرا غِرضززتاى
هِاتاد ترگسار کردًزذ  .در اداهزَ هراضزنر یْضزب آتخراتزات عضزْ کویتزَ ُوزاٌُگی تزَ اُویزت اّل هزاٍ هزی ّ هْلعیزت جٌزثع
کارگری ّ اعتراضات اخیر درکػْرُای خاّرهیاًزَ ّ ُونٌزیي در دازاز از کزارگراى زًزذاًی در تٌزذ ُونزْى ااػزیي ًزذیویر
رضا غِاتیر هٌصْر اضاًلْ ر اتراُین هذدی ر تٌِام اتراُین زادٍ تَ ایراد ضخٌراًی پرداخت ّ آى را هْرد تررضی لرار داد .
هجری ترًاهَ در اتتذا تا ضوي خیر همذم تَ هیِواًاى رّز اّل هاٍ هی را تَ آًاى تثرید ًوْد ّ غیٍْ ترگساری هراضن را
تَ غکل زیر ترگسار گردیذ اعالم ًوْد.
ضرّد اًترًاضیًْال ضرّد ُوثطتگی ثمَ کارگر
ید دلیمَ ضکْت تَ یاد جاًثاختگاى راٍ آزادی ّ تراتری
تا هتٌی کْتاٍ از آهْزگاراى ثمَ کارگر ضکْت غکطتَ غذ.
تاریخنَ رّز جِاًی کارگر تْضط یکی از حضار لرائت گردیذ.
د رهیاى ترًاهَ غعر ّ همااتی ایراد گردیذ ّ در پایاى ًاصر کواًگر عضْ کویتَ ُوزاٌُگی لتعٌاهزَ اّل هزاٍ هزی  3122کزَ
تْضط  7تػکل کارگری تَ تصْیة رضیذٍ تْدر را لرائت کرد کَ تا غْر ّ غْق ّ کب زدى حاضریي رّترّ غذ.
تخع تعذی ترًاهَ تا پخع غیریٌی ّ غادی اداهَ پیذا کرد ّ در پایاى تحث آزاد تْضط حاضریي در هراضن ترگسار گردیذ.
کویتَ ُواٌُگی ترای کود تَ ایجاد تػکلُای کارگری

