
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  و حومهسنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 

  » »زندگی شايسته حق مسلم ماست «  «

اسفند ماه هشتاد و پنجهشتم ست يب                                                      سنديکای کارگران شرکت واحد     
  

 
 اعالم شده  هزار تومانهشتاد و سهه کارگران برای سال آينده يکصد وحالی حداقل دستمزد ماهياندر

:است که  
حداقل دستمزد کارگران بايد هزينه زندگی يک خانوار کارگری شامل خوراک، پوشاک،ار قانون ک۴١طبق ماده  -١  

.مسکن، بهداشت، آموزش و ديگر نيازهای ضروری يک زندگی عادی را تأمين کند  

هزارتومان اعالم شده است،هيانه چهارصدما ١٣٨۴ سال برای   فقر مربوطه خط  رسمی مقامات  اعالم  برا بن -٢  

.زندگی می کنندزير خط فقردستمزد بگيران درکارگران و ديگراين عموم  بنابر  

ران و ديگر دستمزد  کارگامات اقتصادی شکاف طبقاتی در ايران در حال گسترش و افزايش است، بنا برگفته مق-٣

.بيگيران بيشترين سهم منفی را از اين شرايط بايد تحمل نمايند  

افزايش خواهد يافت و مجددَاهم باز و گرانی ، تورم ١٣٨۴ا در سال بر اخبار اقتصادی منتشره در رسانه ه  بنا -۴  

. به ويژه کارگران بايد بار زندگی سخت تری را بدوش بکشندگيران بدستمزد  

ارگری، که تعيين عمومی ککه در تصميم گيری های سرنوشت سازاينو ديگرمسئوالن مبنی بر کار ادعای وزير-۵

اصل دولت گان کارفرمايان وو به همراه نمايند داشته ر نماينه کارگران حضو،مهمترين آنهاست از دستمزد  حداقل  

 شوراهای  و مغايرت کامل قانونسه جانبه گرايی رعايت گرديده، بدليل عدم رعايت استانداردهای حقوق کارگری 

  سازمان٨٧کارگران مغايرت فاحش اين قانون با مقاوله نامه  نمايندگان واقعی  انتخاب  حق آزادی ا ب کار اسالمی 

خالف   سه جانبه گرايی کامَالعايتادعای ر و وجه حقيقت نداشته به هيچ اساسی قانون  ٢۶اصل  و بين المللی کار

.واقع است  

حومه به عنوان يک نهاد مستقل ان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ولذا با توجه به موارد ارائه شده سنديکای کارگر

،اعالم می کند١٣٨۶ در سال قل دستمزد ناکافی کارگرانکارگری مراتب اعتراض شديد خود را نسبت به تعيين حدا  

 طريق يک زندگی شايسته را به هرخواهد فاصله حداقل دستمزد تا تأمين هزينهمسئوالن مربوطه مياين رابطه ازودر

شعارو خواست در با کارگری امعه ج  اعتراضات  است تلخ، بديهی واقعيات اين به  توجه با  . نمايد جبران  ممکن   

.و پشتيبانی قرار دارد از سوی کارگران شرکت واحد مورد تأييد، تاکيد !))  مسلم ماستزندگی شايسته حق((   

 با اميد به گسترش صلح، عدالت اجتماعی و آزادی
  و حومهسنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 

٢٧/١٢/١٣٨۵  


