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 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
اسفند ماه هشتاد و پنجنهم ست يب                                                                   سنديکای کارگران واحد    

  
  

نگراگزارش ساليانه به کار  
کارگران عمومو همکاران زحمتکشخوشبختی شماآرزوی سعادت ونوروز وبا تبريک فرارسيدن عيد  

:به آگاهی می رساند احترامَا   

" حدود چهارصد نفر به صورت کامال  واحد   کارگران شرکت١٣٨۴پيرو اعتراضات کارگری ماه های زمستان 

ن و فرزندان فعاالن سنديکايی جريان اين سرکوبها همسرا زندانی و اخراج از کار شدند، درغير قانونی بازداشت،

وپی گيريهای بسيار که باز هم منجر  در ادامه اعتراضات، مراجعات. مورد تعرض و ضرب وشتم قرار گرفتندنيز

 نفره، بقيه کارگران البته با تحميل  سه وپنجاهيک گروه  جز و ضرب و شتم شد، به  ندانی شدن  و ز به دستگيری

طول سال درکاربقيه افراد معلق از. شاغل به کار گرديدندشرايط غيرقانونی از طرف حراست شرکت واحد مجددَا

نزديک به نه ماه زندانی و تعداد ديگری از اين  الو رئيس هيئت مديره سنديکا مجموعَا در حالی که آقای اس١٣٨۵

 حق  گيری پی  و حق خواهی  ادامه  زندانی شدند، آنان از بازداشت و جريان اعتراضات تناوب در   به کارگران

يت وزارت کار به ادارات مربوطه و مراجع مختلف مراجعه و در نها بازگشت به کار خود دست برنداشته ومرتبَا

کايت کارگران را پذيرفته و در پذيرش و ثبت شکايات کارگران باالخره شز يازده ماه عدم رعايت قانون کارپس ا

حمايتهای ت سازمانهای کارگری بين المللی واين تالش ها، حماينمود، در آنان رسيدگی های قانونی را مقرربرای

.داخلی بسيار موثر و کارساز بوده است   

اداره کار حق رمرحله اول رسيدگی داين کارگران درون گريزی ها خوشبختانه ده نفر ازبا تمام کار شکنی ها و قان

ادارات کار و کارگران کماکان در متاسفانه تعداد سی و هفت نفر ازاما. تگرفازگشت به کارشان مورد تاييد قرارب

.ازگشت به کار هستندمراجع رسيدگی به شکايات در حال احقاق حق خود و ب   

 به هيئت نظارت به حقوق شهروندی   هايیتوانستند با ارائه شکوائيهکار اين حق طلبی ها کارگران معلق ازادامهدر

 البته  که. مقامات قضايی مربوطه گرديدند  قانون کار از طريق اعمال قانون توسط ١٨موفق به اجرای تبصره ماده 

نهايت با پی گيری مکرر در که  قانون مقاومت کرده   اجرای مقابل  در مسئوالن شرکت واحد   و برخی از مديريت

هم برای که باز»» تمزد دوران تعليق از کار خود را دريافت نمايند از دس%۵٠««قضايی  مراجع

سه نفر از اين کارگران از طرف مديريت اشکال تراشی های غير قانونی شد، که پيرو مراجعه به مراجع قضايی، 

احد  مديريت شرکت و اجرا به  قانون کار صادر و برای ١٧مساعد با توجه به ماده  درباره اين سه نفر نيز دستور

.دستور کار قرار داردتر مديريت شرکت واحد جهت اجرا درهم اکنون در دفنامه مذکور .اعالم شد   

 با آرزوی همکاری و گسترش اتحاد سنديکايی کارگران شرکت واحد در سال نو
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