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  قاضی حداد واحد به اظهارات شرکتکارگران جوابيه سنديکای
 
  

مرداد ماه هشتاد و ششوم س بيست                                                             واحدشرکت  کارگرانسنديکای   

  

  جوابيه
  

 آقای و حومه و تهران رانی اتوبوس واحد شرکت کارگران سنديکای با رابطه در حداد قاضی اظهارات درج پيرو

   :گردد می اعالم زير شرح به سنديکا بيهجوا) ١٣صفحه ٨۶ /٢٢/۵ تاريخ (ملی اعتماد روزنامه در اسالو منصور

 با سنديکا اين و نشده صادر سنديکا بودن قانونی غير بر مبنی رايی قضايی و رسمی مرجع هيچ سوی از کنون تا  -١

 اسالمی جمهوری که) ILO (کار المللی بين سازمان ٩٨ و ٨٧ های نامه مقاوله و اساسی قانون ٢۶ اصل به توجه

  .است شده تشکيل باشد می سازمان ناي عضو نيز ايران

 که است شده مدعی حداد قاضی اينکه به عنايت با و دستگير اعالميه پخش هنگام در اسالو آقای اينکه فرض با - ٢

 را صادره های اعالميه تمامی دارد آمادگی ادعا اين بودن نادرست اثبات برای سنديکا شد با می" نظام عليه اعالميه"

  .دهد قرار عمومی افکار و دانان قحقو اختيار در

  .کند می مسموم را فضا) نوبت سه هر در (دستگيری هنگام در اسالو آقای که اند کرده بيان گونه اين حداد قاضی - ٣

 همراه و انسانی ضد و قانونی غير بازداشت برابر در اسالو آقای مقاومت با وقتی امنيتی مامورين که شويم متذکر بايد

 معرفی بردار کاله و دزد را وی تمام وقاحت با نشود جلب مردم توجه آنکه برای شوند می مواجهه شتم و ضرب با

  .کنند می

  ؟ کند می مسموم را فضا کسی چه پرسيد بايد حال

 جرم گونه هيچ است گرفته انجام ايشان منزل ومقابل واحد شرکت اتوبوس در که اسالو آقای اخير بازداشت در ضمنًا

  . اند کرده خودداری شناسايی کارت يا و حکم گونه هر ارائه از مامورين و نشده انجام مشهودی
  

 و قضايی مراجع از ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهسنديکا پايان در
  است خواستار شده دستگير اعضای با رابطه دررا قانون اجرای امنيتی

  

  سنديکای کارگران شرکت واحد

  ی تهران وحومهاتوبوسران

٢٢/۵/١٣٨٦  


