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  با کارگران ايرانی بين المللی همبستگ

تهران وحومه ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیو سنديکا   
 

                                                                      کارگران شرکت واحدیسنديکا    ماه هشتاد و پنجاول اسفند 
 

                                                 
  

   تهران و حومهی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیسنديکا: از

  ادر عزيز مک اوراتا بر− ITF یدبير بخش حمل و نقل زمين :به

   

  با گرم ترين درودها 
 به عمل آمده توسط کارگران شرکت واحد در سـال گذشته که منجر به ی اعتراضات کارگریدرپ: یدوست گرام

 هيأت یاکثريت اعضا.  آنان شد ی خانواده های از اعضای کردن کارگران وتعدادی ، زندانیسرکوب ، دستگير

 اطالعات زندان اوين بازداشت ، که نهايتًا بر اثر حمايت ٢٠٩گاه ت واحد در بازداش کارگران شرکتیمديره سنديکا

  . شدند همکاران و مسئوالن قانونمند کشـــور آزادی و پيگيری و داخلی بين المللی هایها و همبستگ

  :  رساندیبه اطالع م 
 تهران وحومه را جهت شرکت یان کارگران شرکت واحد اتوبوسری منصور اسـالو رئيس هيأت مديره سنديکایآقــا

 ، به دليل دفاع از حقوق کارگران فرا ی دادگاه انقالب اسالم١۴ شعبه – ۵/١٢/١٣٨۵در جلسه محاکمه در تاريخ 

 شرکت ی بازگشت به کار کارگران اخراجی او به همراه همکارانش برای تالش هایاين اخطاريه در پ. خوانده اند 

  .واحد صادر شده است 

 ی همکاران و دوستانت را مالقات کن  او را تهديد کرده بودند که اگر١٨/۵/٨۵ دوره اول بازداشت در یزادبعد از آ

 خواستند که از رياست هيأت مديره ی به اجبار از او م   رفت و در مدت يکماه بازداشت دومیدوباره به زندان خواه

  .رروز دو اتهام جديد به اتهامات قبلي او اضافه خواهد شدرا نکند هاين کار شد که اگریسنديکا استعفا بدهد و تهديد م

 کار یو سازمان جهان  itf –ituc همچون ی کارگری بين المللی اتحاديه های خواهيم که از مقامات عالیاز شما م

iloدفاع از حقوق بشر درخواست نمائيد که پروسه ی در جهان و شورای وديگر نهادها ، تشکيالت و فعالين کارگر 

  .ين محاکمه را از نزديک زير نظر قرار دهند ا

 ی های سنديکا و رسيدگی مستمر اعضای های رسانيم که بعد از پيگيریبــرادر عزيز همچنين به اطالع شما م

 دريغ هم ميهنان در داخل و خارج از کـشور و ی بی های استان تهران و حمايت ها و همبستگیرياست دادگستر

 ما در مدت يکـسال ی کارگری در پنج قاره جهان ازسنديکای کارگری و ملی جهانیهااتحاديه ها و فدراسيون 



 در ادارات کار تهران حکم ابقاء به ی به دليل اعتراضات کارگریگذشته در نهايت فقط ده نفر از کارگران اخراج

  .کار گرفتند 

 حراست و یام توسط نيروهااز پذيرش آن احک) ٢٠٠٧ ١۵feb( معادل ١٣٨۵ بهمن ٢۶امـا کارفرما درتـاريخ 

 نمود و کارگران را به داخل ساختمان اداره راه ندادند و همچنان پنجاه وسه نفر از ی شرکت واحد خودداریانتظام

 برند و نيازمند ی به سر می روانی و روحی مادی شرکت واحد بيکار و تحت شديدترين فشارهایکارگران سنديکاي

  .ستند  شما هی و معنوی مادی هایپشتيبان

   

  ی و عدالت اجتماعی برقرارباد صلح ،آزاد - کارگران ی جهانیپيروز باد همبستگ

  

   کارگران شرکت واحدیسنديکا

   تهران و حومهی اتوبوسران

  ١٣٨۵بهمن ٢٨

 
  


