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 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
  

 ماه هشتاد و پنجآذرم  يکستيب                                                                             سنديکای کارگران واحد 
  

  
 

»» از پايمال کردن قانون و حقوق کارگران خودداری و به قول خود وفا کنيد««   
 

 
 دستگيری، زندان، اخراج و کتک خوردن   که با١٣٨۴ در زمستان کارگران شرکت واحد   اعتراضات با  همزمان

و فرزندان آنها از سوی مجموعه ی شوراهای اسالمی کار شرکت واحد و حراست شهرداری و  و همسرانکارگران 

 و تا امروز اين   روبرو گشته انتظامی  نيروهای  منيتی و ا نيروهای اطالعاتی  و  اطالعات شرکت واحد، وزارت

 لرضااعبد، منصور اسالو، سيد داود رضوی آقايان    دستگيری که  ادامه داشته   و ناعادالنه غير قانونی رفتارهای 

نتيجه اين اعتراضات مديريت در. تازه ترين موارد آن بوده استروزهای اخيرازسينی درغالمرضا غالمحطرازی و

 و آقايان زير نظر شهرداری قرار گرفت"  واحد مستقيما شرکتاول، برکنار و با تصميم مسئوالن طرازشرکت واحد

ورزشگاه  ، اتوبوسرانی۶اعتراضی منطقه  اجتماع در ايشان . عهده گرفتب  واحد را  عاليه شرکت مسئوليت بافقالي

 کارگران زحمتکش««  :آزادی و در مالقات با اعضای هيئت مديره ی سنديکای کارگران شرکت واحد اعالم نمودند

 نحو احسن بر ه زمان بکوتاهترينرا در  قول می دهم آنها  اينجانب ومشکل هستند چهار دارای سی و  واحد  شرکت

کارگران »  يک مرد به شما قول می دهد« :  فرياد اعتراضی حاضران ايشان گفتند و در مقابل»»  طرف نمايم

.درا قبول کردن و قول آقايان يکبار ديگر چوب صداقت و دلسوزی خود را خوردند  

 

شريف و زحمتکشهمکاران   
اجرای؛ آنند به شرح  نيافت و کارگران کماکان خواستار شده بود ولی تحقق که قول انجام آنها دادهخواسته هابخشی از

:زير است  

اند به کار همه کارگران که به دليل دفاع از حقوق کارگران و همکاران از کار معلق شدهبازگشت  -١  

  نفرهچهارين مخارج زندگی شايسته يک خانوار د تامافزايش دستمزدها تا ح -٢

کارکنان خطوط و بخشهابه رانندگان وونهاررگران قراردادی و دادن سهميه شيرکارسمی نمودن کليه رانندگان و -٣  

 گيری رفع مشکالت عمومی کارگراندگان سنديکا جهت برنامه ريزی وپيبا نماين شهردارای و نشست دوره ديدار-۴

 شرکت واحد

مصرف و اعتبار مسکن کارگران و تعاونی های مسکن و  رفع مشکالت-۵  

ها و برقرای سرويس برگشت رانندگان صبح کار و آمدن رانندگان عصرکار جهت اتوبوستامين کمک راننده -۶  



  استاندارد سازی مناطق و تعميرگاهها از نظر بهداشت و عالئم راهنمائی و کف سازی و غيره-٧

جمله حق مسکن، حق اوالد و بيمه درمانیواحد و کارکنان شهرداری تهران از رفع تبعيض بين کارگران شرکت -٨  

  واقع در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد٢ای کارکنان در زمين تعميرگاه شماره  عدم اجرای ساختمان سازی بر-٩

ا بهتران و ماز نورچشمی ها و از  بعضی  منافع آن نصيب "  بعضا کهگسترش خصوصی سازی  بجز  متاسفانه اما

هزينه حمل و نقل شهروندان تهرانی شده نتيجه ای حاصل  شکن گرانی کمر  افزايش  و باعث  شرکت واحد  مديران

.نشده است  

 
مکاران گرامیه  

 
 مستمر و وسيع سازمانهای بين المللی و تا و گسترده ی شما عزيزان و اعتراضهم اکنون با وجود نارضايتی شديد

نفر از همکاران فعال غير قانونی و ناحق مدت يازده ماه است تعداد پنجاه  در صد کارگری جهان در يک رفتار صد

سنديکايی شما بدليل دفاع از حقوق کارگران از کار معلق و بدون دريافت دستمزد و محروميت از بيمه خدمات 

 هايشان بين قيچی نيروهای اطالعاتی و وزارت کار دولت مهرورز و شهرداری به اصطالح درمانی خود و خانواده

.مردم گرا زندگی سختی را می گذرانند  

»»، مسئله را حل کنيدصورت مسئله را پاک نفرمائيد «« :آقايان مسئولين بار ديگر اعالم می کنيم  
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