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ميکن ی کارگران شرکت واحد را محکوم مهياحکام صادره بر عل  

   ١٣٨٧م مرداد پنج ستيبجمعه                                                                                           اتحاد بين المللی
                                                              

پس از سه سال سرگردانی در راهروهای دادگاه ها و زندان و بی حقوق مطلق، اکنون ديوان به اصطالح عدالت اداری 

  .ست نفر از اعضاء هيات مديره و کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را صادر کرده ا٩حکم اخراج 

، سعيد ترابيان، رضا فاضلی، علی اکبر پيرهادی،  اتوبوس رانی تهران و حومهواحدشرکت بر مبنای اطالعيه سنديکای 

سعيد نعمتی پور، منصور حيات غيبی، عطا باباخانی، سلطانعلی شکاری، وهاب محمدی و امير تاخيری با حکم ديوان 

همچنان در زندان است و و غالمرضا حسينی  که منصور اسانلو اين در موقعيتی است. اداری از کار برکنار شده اند

جرم اين فعالين کارگری تالش برای احياء  .تعداد ديگری از کارگران شرکت واحد زير احکام زندان بسر می برند

  .سنديکای کارگران اين واحد است

سنديکای خبازان و ی اين شرکت دربه نشست فعالين کارگرشوراهای اسالمی کار و حمله اوباشان خانه کارگرازپس 

برای جلوگيری از توف به محل سنديکای کارگران خبازحمله با کتول مولکارگران، و پس ازکردن تعدادی ازمجروح 

ری و زندانی کردن برگزاری انتخابات و بی نتيجه ماندن اين اقدامات، رژيم ضمن حمله شبانه به خانه کارگران و دستگي

مقابل ميان فعالين کارگری سدی درش کرد که با ايجاد رعب و وحشت درارگران و خانواده آنها تالکتعداد وسيعی از

فعالين کارگری شرکت واحد با تالش شبانه روزی خود ضمن خنثی  اما. ت مستقل کارگری بوجود آوردايجاد تشکال

، بر تالش خود در جهت ابقای سنديکای خود افزودند و تا به امروز اين فعاليت ها را کردن اقدامات ضد کارگری رژيم

  .به پيش می برند

 متحد  جهتونه تالش آنهاهرگاحد را با کارگران قطع کند و جلورژيم در صدد است که رابطه فعالين کارگری شرکت و

با اين عمل . اکنون حکم اخراج اين فعالينوآنها از کارزندانی کردن کارگران تا معلق کردن از. کردن کارگران را بگيرد

در زمينه ارتباط با ساير کارگران را می هرگونه فعاليت اين کارگران اد به چنين احکانرژيم در نظر دارد در آينده با است

ايران ضمن محکوم کردن کارگران درحمايت ازالمللی در بيناتحاد .غيرقانونی قلمداد کند و آنها را روانه زندان نمايد

آزادی مورد فعالين کارگری شرکت واحد وعدم پيگيری قضايی در ،شرط اين احکامبدون قيد وخواهان لغون احکامی،چني

  .دباشزندان ميازغالمرضا حسينی  واسانلوری منصورفو

هان انتظار داريم تا ضمن محکوم  در سطح جحقوق بشری و نيروهای مترقیرگری ونهاد های کاتمامی کارگران وما از

 بی د و خواهان رفع تمامی وری اسالمی در اين موارد اعالم نماينکردن چنيين احکامی اعتراض خود را به رژيم جمه

  .در جامعه کارگری ايران شوندها حقوقی 
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