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  ميکنکارگران شرکت واحد را محکوم مياخراج 

  و خواهان بازگشت بکار آنان هستيم

 
                                                     سايت اتحاد                          بهمن ماه هشتاد و پنجدوم ست يب

 
   

 و بطور همزمان، اداره کار غرب و جنوب تهران پس از يکسال سر دواندن و ٢١/١١/١٣٨۵ديروز شنبه مورخه 

 نفر آنان را صادر و ابالغ ٢٢عدم توجه به خواسته های کارگران عضو سنديکای شرکت واحد تهران، حکم اخراج 

اين در حاليست که کارگران اخراج شده در مدت يکسال گذشته عليرغم شکايات و اعتراضات مکرر به . نمود

بالتکليفی خود، به همراه خانواده هايشان روزهای پر مشقتی را پشت سر گذاشته و امروز در حالی که به ايام سال 

 .صادر ميشودنو نزديک ميشويم، حکم اخراج آنان 

اين کارگران در طول يکسال گذشته با استقامتی ستودنی و وصف ناپذير، همچنان بر حفظ سنديکای شرکت واحد و 

رسيدن به مطالباتشان پای فشرده و با وجود تحميل فقر و فالکتی کمر شکن بر خود و خانواده هايشان از سوی 

  . دشمنان طبقه کارگر، در برابر آنان تسليم نشدند

ما امروز آنان که دوام و بقای  کاخهای پر زرق و برق شان، تنها با محکم کردن يوغ بردگی بر گرده کارگران  و ا

گرسنگی و درماندگی خانواده های کارگری،  ممکن و ميسر است اين پيشگامان مقاومت جنبش کارگری را در 

  .شت خود را نداشته باشدآستانه سال نو اخراج ميکنند تا کارگری جرات دفاع از زندگی و معي

  

  کارگران 
  

ايجاد تشکل با اراده و خواست خود ما کارگران، اعتصاب، تحصن و تجمع اعتراضی در برابر پايمال شدن 

حقوقمان، حق مسلم ماست و نبايد گذاشت هيچ کارگری به دليل پافشاری بر اين حقوق پايه ای و عمل به آن از کار 

شرکت واحد کاری جز مقاومت برای تحقق اين حقوق پايه ای و تحقق ساير کارگران اخراجی . خود اخراج شود

که مربوط به زندگی و حقوق اجتماعی همه ما ....خواسته هايشان از قبيل افزايش دستمزدها، قرارداد دسته جمعی و 

احد از همين روست که امروزه اخراج سازی کارگران عضو سنديکای شرکت و. کارگران است انجام نداده اند

تهران و در هم شکستن مبارزات آنان برای سرمايه داری ايران به مسئله ای تعيين کننده در راستای تحميل بردگی 

بی چون و چرا بر کل طبقه کارگر تبديل شده است  تا آنجا که برای به زانو در آوردن آنان در طول يکسال از هيچ 

  . تالشی فرو گذار نکرده اند

اسری کارگران اخراجی و بيکار، ضمن محکوم کردن اخراج کارگران شرکت واحد و هيئت موسس اتحاديه سر

تاکيد بر خواست بازگشت بکار آنان، همه کارگران و تشکلهای کارگری را به اعتراضی يکپارچه نسبت به اخراج 



 جهان کارگران عضو سنديکای شرکت واحد فرا ميخواند و بدينوسيله از عموم سازمانهای کارگری در سرتاسر

 بهمن سالروز اعالم همبستگی با کارگران ايران، مراتب اعتراض شديد خود را نسبت به ٢۶ميخواهد تا در آستانه 

اخراج و بالتکليفی کارگران شرکت واحد ابراز داشته و همگام با کارگران ايران، خواهان بازگشت بکار کارگران 

  .اخراجی شرکت واحد تهران شوند

   

 حکم اخراج آنان از سوی اداره کار غرب و جنوب تهران ٢١/١١/١٣٨۵ت واحد که ديروز اسامی کارگران شرک

   :ابالغ شد به شرح زير است

 غالمرض -۶ حسن سعيدی -۵ حسن کريمی -۴ ابراهيم نوروزی گوهری -٣ يوسف مرادی -٢داوود نوروزی  -١

 محمد -١١ جميل بهادری -١٠ محمدصادق خندان -٩ محمود هژبری -٨ غالمرضا خوشمرام -٧غالمحسينی 

 -١۶ اکبر پير هادی -١۵ حسين کريمی سبزواری -١۴ امير تاخيری -١٣ سلطانعلی شکاری -١٢نعمانی پور 

 علی -٢١ حميدرضا رضايی فرد -٢٠ وهاب محمدی -١٩ غالمرضا ميرزايی -١٨ هومن جباری -١٧هادی کبيری 

      غالمرضا خانی-٢٢زادحسين 
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