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سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: از  
 

 با درود به دوست گرامی آقای ديويد کاک رافت

 
حمايت های گوناگون همبستگی وب سپاسگزاری صميمانه ی خود را ازمراتديگريکای کارگران شرکت واحد بارسند

همبستگی های دوستانه ی ادامه و گسترش همکاری ها وکماکان خواستار اعالم می دارد وطرف شما راانجام شده از

.گری می باشدکار   

ارسال نامه های متعدد به مقامات مسئول وزارت کار وها و مراجعات مکرر ف همه تالشبه آگاهی می رساند برخال

فعاالن سنديکايی  پنجاه تن از بيش از به کار ازگشتحق ب عايت و ر به شکايت کارگران  زير، رسيدگی و شخص و

جريان اعتراضات صنفی ن وزارت اطالعات دردن توسط ماموراکه به علت دستگيری و زندانی شکاراخراج شده از

. انجام گرفت، تاکنون هيچ اقدام مثبتی از طرف وزارت کار به عمل نيامده است١٣٨۴کارگری بهمن ماه    

 ٨٧اين فعاالن سنديکايی فقط به دليل آگاهی به حقوق خويش و دفاع از حق آزادی های سنديکايی و مقاوله نامه های 

شرکت واحد و   در  شاغل رانندگان دو تن از نمونه اخيرا  به عنوان   .دارنددائمی قرار  تعقيب حت پيگرد و ت٩٨و 

 اداره ی حراست  از فعاالن سنديکايی، به برای چند تن    ماه رمضان  به دليل مهمانی دادن افطاری سنديکا دوستدار

را تهديد ] گان[يجاد ترس و دلهره نامبرده شده و ساعت ها مورد بازجوئی قرار گرفته و ضمن اشرکت واحد احضار

.رفتارهای اين گونه مرتبا تکرا می گردد. به اخراج از کار نموده اند   

پيرو شکايت بسيارِ  گارگران اخراجی، اخيرا نامه مبنی بر رعايت حقوق کارگران اخراجی از طرف دادگستری کل 

به عنوان مديريت عالی شرکت واحد اتوبوسرانی  تهران  حقوق شهروندی به قاليباف شهردار  و دادگاه  استان تهران

.داشته استتهران ارسال گرديده که تاکنون نتيجه ی مثبتی برای کارگران ن   

و کارگرانی که بيش از ده ماه است برخالف قوانين و مقررات اتوبوسرانی تهران   واحد   کارگران شرکت سنديکای

.ه اندبين المللی و داخلی از حقوق خود محروم گشت   

 



 

وق بين المللی کار و ديگر شما آقای کاک رافت و از طريق شما از آقای گای رايدر و ديگر مقامات مسئول حقابتدا از

های کارگری مربوطه دعوت می نمايد جهت آشنايی و رسيدگی به مسائل و مشکالت عمومی کارگران ايران سازمان

.ای حقيقت يابی کارگری را به ايران اعزام نمائيد، هيات های کارگران شرکت اتوبوسرانی تهرانکبه ويژه سندي   

 مقاوله نامه ق بين المللی کارگران ايران نظيراجرای استاندارهای حقوعايت ور در  تاثيراتی عميق داماتی اينگونهاق

عدالتگسترش  و          .خواهد داشتاجتماعی و صلح  های ILO ٩٨، ٨٧،   

 

ی جهان و گسترش صلح و عدالت اجتماعبا اميد به رعايت حقوق کارگران ايران و  
 

 سنديکای کارگران شرکت واحد
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