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  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
ی جهانونيفدراسو  یجهان ونيکنفدراس گزارش  

ینيحسم غالم رضا غالیريدر رابطه با دستگ ل ونقل کارگران حم  

 
هشتاد وهفتتيرم هدهف دواح آارگران یكايسند     

                                                                                                                                  
یني غالم رضا غالمحسیري کارگران در رابطه با دستگی جهانونيگزارش کنفدراس  

 
 قي عمینگرانابرازدر) اف.یت.یآ( کارگران حمل و نقل ی جهانوني به فدراسی سوي ی تیآ: ٢٠٠٨ ژوئن ٢۶ بروکسل،

 اف، ی تیتهران عضو آ  ی اتوبوسران ی کارگرهياتحاد  ازیگري عضو د،یني غالمرضا غالمحسیريخود بدنبال دستگ

. استوستهيپ  

 به ی مراسم کهيجائ  یروديش ورزشگاه   به کهيتهران زمان در شرکت واحد،یکاي سندرهي مدئتيه  عضو،ینيغالمحس

 تهران و شرکت واحد ی تجمع از طرف شهردارنيا.  شدري دستگسي پللهي بوسرفتي مشد،ي برگزار مرانيزن انشانه روز

.شدي متي حما،یاتوبوسران  

. بردشاي گی کرد و به کالنترفي سپس او را توقسي کرد؛ پلیري به ورزشگاه جلوگیني از ورود غالمحسیتي امنپرسنل  

 اسانلو منصورکا،ي سندرهيمد ئتي هسي مسئول پرونده رئني که همچنیکس ،ی حسن دهقان دهنویژوئن، قاض٢۵ امروز،

 که ،یني اعالم کرد که غالمحسیحسن دهقان دهنو.  را صادر کردني در زندان اویني دستور بازداشت غالمحسباشد،ي، م

. مدت نامعلوم در بازداشت باشدکي ی براشود،ي میدگي رسش که پرونده ای در مدتدي متهم نشده است، بای جرمچيبه ه  

اگرچه دادگاه حکم بازگشت .  از شرکت واحد اخراج شده بود٢٠٠۶ هياعتصاب ژانوشرکت کردن در بخاطرینيغالمحس

.کندي حکم امتناع میبه کار او را صادر کرد، شرکت واحد از اجرا  

 ی کارگرهي اتحادی قانونتيسرکوب خشن فعال دریراني مقامات اگريدکباريباز:"  گفتدر،ي رای گا،یسوي ی تی آرکليبد

 ی المللني بني را فورًا آزاد کنند، و به تعهداتشان تحت قوانینيغالمحس که غالمرضاميخواهيما از آنها م. شدندريدرگ

". عمل کنند،ی واقعی کارگرهي اتحادیندگيما در نراني احترام به حقوق کارگران ایبرا  

 

یني غالمرضا غالم حسیري کارگران حمل ونقل از دستگی جهانونيگزارش فدراس  
 
  اتوبوسی کارگرهياتحاد ازیگريد عضو،ینيغالمرضا غالمحسروزي دیريرا بدنبال دستگ خودقي عمی اف نگرانی تیآ

. اف ابراز کرده استی تی تهران عضو آیران   

 به ی مراسمکهيجائ  یروديش ورزشگاه  به   کهيتهران زمان شرکت واحد، در  یکاي سندرهي مدئتي عضو ه،ینيغالمحس

 تهران و شرکت واحد ی تجمع از طرف شهردارنيا.  شدري دستگسي پللهي بوسرفتي مشد،ي برگزار مرانيزن انشانه روز
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.شدي متي حما،یاتوبوسران  

. بردشاي گی کرد و به کالنترفي سپس او را توقسي کرد؛ پلیري به ورزشگاه جلوگیني از ورود غالمحسیتي امنپرسنل  

منصور   کا،ي سندرهيمد  ئتي هسيپرونده رئ  مسئول نيهمچن که  ی کس،یدهقان دهنو  حسن یژوئن، قاض ٢۵ امروز،

 ،یني اعالم کرد که غالمحسیحسن دهقان دهنو. کرد را صادرنيزندان او درینيبازداشت غالمحس دستورباشد،ي، ماسانلو

.بازداشت باشد مدت نامعلوم درکي ی براشود،ي میدگي رسش که پرونده ایمدت دردي متهم نشده است، بای جرمچيکه به ه   

اگرچه دادگاه حکم بازگشت .  از شرکت واحد اخراج شده بود٢٠٠۶ هياعتصاب ژانوشرکت کردن در بخاطرینيغالمحس

.کندي حکم امتناع میبه کار او را صادر کرد، شرکت واحد از اجرا  

 هيحاد به اتدي جدورشي ني الي بدلمي هستمناکيما ب" اف گفت ی تی کل آري کاکرافت، دبديوي د،یريدرباره دستگنظراظهار

 عمل را ني اف ای تی اف در سراسر جهان، آی تی عضو آونهايليطرف ماز. یراني مقامات الهي بوسی واقعی کارگریها

".باشدي میني غالمحسی فوری و خواهان آزادکنديمحکوم م  

 

 
  تهران و حومهی آارگران شرآت واحد اتوبوسرانیكايسند

١٧/۴/١٣٨٧  

www.syndicavahed.info 
syndica_vahed@yahoo.com و syndicavahed@gmail.com 


