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نی کارگران حمل و نقل جناب آقای ديويد کاک رافتدبير کل محترم فدراسيون جها: به  

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: از  

 
  با سالم و احترام

پيرو نامه های ارسالی قبلی درباره اخراج غيرقانونی کارگران سنديکائی شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانه و حومه، 

هنوز  ،یئر بر حقوق قانونی و صنفی، سنديکا اصرابه آگاهی می رساند پنجاه و پنج نفر از کارگران مذکور به دليل

.از حق بازگشت به کار محروم هستند   

مهوری اسالمی ايران های شکايت از کارفرمای خود را طبق قانون کار ج ماه است دادخواست٩اين کارگران بيش از 

دادن شماره پرونده و ثبت ی ازبرخالف وظايف قانونی خويش حتمتاسفانه وزارت کار. ارائه نموده اندبه وزارت کار

ری جاللی جهت رسيدگی اون وزير کار آقای ابراهيم نظرسمی شکايت کارگران خودداری نموده و اگر چه اخيرا مع

وزارت کار ضی ديگر از مديران  کارگران دستور الزم به اداره کار استان تهران صادر کرده و بع هایدادخواستبه 

دون ت و دادخواهی اين کارگران بسبتی به عمل نيامده امثند، اما عمال تاکنون هيچ اقدام  اهايی را به کارگران دادهقول

.پاسخ مانده است   

به تازگی آقای حسن تيزمغز، مديرکل اداره ی کار استان تهران مسئول مستقيم رسيدگی به شکايات کارگران و آقای 

 که شما کارگران جلوی نظام جمهوری اسالمی ايستاده باقری رئيس حراست اداره کار استان تهران اعالم نموده اند

توبه خود را اعالم کنيد، و به مجرم بودن خود اقرار کنيد و  ايد و اگر می خواهيد دوباره شاغل شويد بايد پشيمانی و

.از مقامات طلب عفو و گذشت نمائيد     

  جناب دبير کل

افت هرگونه دستمزد و حقوق و بيمه ها از دريوميت کلی آناقتصادی اين کارگران و محربا توجه به وضعيت ناگوار  

 آی سی،  آی ال او  قطري اجتماعی از شما می خواهيم ازهای و درمان بيمه  مراقبت های پزشکی بيکاری و حق   

کار جمهوری اسالمی ايران بخواهيد  ديگر از وزارت هر راه ممکنهای بين الملل و يا ازگر سازمانو دي ی يواف ت

را در کارگرانبه شکايات کارگران و حق بازکشت به کار  و پاسخگوئیبه رسيدگی  ت را نسب خودوظايف قانونی    

.هداسرع وقت انجام د  

 با سپاسگزاری از زحمات شما

اتوبوسرانی تهران و حومه سنديکای کارگران شرکت واحد  
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