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 برای دفاع از حقوق صنفی و احترام

  کنيمت از نمايندگان سنديکايی در بند حمايخود  به انتخاب

 
 ششماه هشتاد و چهارم شهريور بيست                                                           دواحسنديکای کارگران شرکت 

   
            :کارگران شريف شرکت واحد، همکاران گرامی 

 تاسيس شد ١٣۴٧ قبل از انقالب اسالمی در سال  همانگونه که می دانيد سنديکای واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

مواردی نظير اختصاص . ردرگران اين شرکت با فعاليت های خود به ارمغان آوو دستاوردهای بسياری برای کا

کت (، گرفتن لباسسال  روزه در ۶٢و پاداش ، کسب عيدی ه عنوان کمک راننده به هر اتوبوسبيک همکار

  . از اقدامات آن دوره فعاليت سنديکا بود ) وشلواری

می کار در طی ساليان اخير که در واقع با حمايت کارفرما متاسفانه عملکرد نامطلوب و ضد کارگری شوراهای اسال

جايگزين سنديکا شده بود باعث گرديد گروهی از همکاران تحت عنوان هيئت موسس سنديکای کارگران شرکت 

 قانون ٢۶واحد برای احيای اين سنديکا که هيچ رای قضايی مبنی بر انحالل آن وجود نداشته است با توجه به اصل 

که کشور ما نيز يکی از اعضای اين ) آی ال او (   سازمان بين المللی کار٩٨ و ٨٧مقاوله نامه های اساسی و 

در اين راستا ابتدا با جمع آوری طومارهای امضای کارگران و سپس با برگزاری مجمع . سازمان می باشد اقدام کنند

ان مديره و بازرسان ، سنديکای کارگر با تصويب اساسنامه و انتخاب اعضای هيئت ١٣/٣/١٣٨۴عمومی در تاريخ 

بازداشت های ، دستگيری و  کنون با وجود مشکالتی چون اخراجآن تاريخ تاو از. شرکت واحد دوباره بازگشايی شد

دوش ت سنگين را همچنان برمسئولي کارگران شرکت واحد اين بار  صنفیحقوق ، برای دفاع اززندانغير قانونی و

      .کشدمي

 شرکت واحد ، شهردار تهران ۶  و تجمع شما در منطقه ١٣٨۴همزمان با اعتراضات دی ماه  :ن عزيزهمکارا

و   مورد بر شمرد ٣۴  آقای قاليباف با حضور درجمع همکاران معترض مطالبات صنفی و بر حق کارگران را در

 مداوم سنديکای شما بعضی از آن خواسته  و از آن تاريخ تا به حال با پيگيری های  قول دادکه به آن ها رسيدگی شود

، حذف کسر مبلغ هزار تومان ماهيانه از حقوق کارگرا ن وباز گرداندن   بن های خريد کاال  .ها تحقق يافته است 

مبالغ کسر شده ، دادن کمک تغذيه شير وکيک روزانه ، اختصاص دوباره کت وشلوار که از سهميه های غير نقدی 

. فه يک دست لباس کار اضافه و پذيرش افزايش مبلغ هزينه نهار کارگران از آن جمله است حذف شده بود به اضا

موارد باقيمانده مانند سختی کار ، برخورداری از تامين اجتماعی به طور کامل ،رسمی شدن احکام کارگران 

ران، رعايت قوانين قراردادی و تضمين امنيت شغلی همه همکاران ،توزيع عادالنه و منطقی وام بين همه کارگ

از سوی مديران ومسئولين   ) سنديکا ( ومقررات کارو اساسی تر و مهمتر ازهمه حق داشتن تشکل مستقل کارگری 

  . شما خواهد بود  رده های مختلف ، تحت پيگيری هيات مديره سنديکای منتخب
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 کارگران شريف راکه تحت هدايت  تالش های همگانی شما شوراهای ناتوان و غيرموجه وتحميلی تالش دارند نتايِج

وظيفه همه ما وشما است که اجازه ندهيم . سنديکا بعمل آمده است در جهت کسب وجهه برای خود مصادره نمايند 

اين دستاورد ها وسيله توجيه اين شوراهای فرمايشی که غالب رای های اعضای آن به اجبار و تهديد و بدون 

     .فته شده است برگزاری مجمع عمومی از کارگران گر

به دليل سهميه بندی بنزين و کم شدن وسايل نقليه و افزايش نرخ کرايه ها، بيشتر مردم استفاده از  :همکاران عزيز

وسايل نقليه عمومی را انتخاب کرده اند و به همين دليل فشار های جسمی و روحی و روانی و احتمال خطرات ناشی 

  . ين و مقامات مختلف تصريح شده استه واين امر بارها توسط مسئولاز کار برای همکاران افزايش يافت

سنديکای منتخب شما برای کاهش اين فشار ها و تامين فراغت خاطر رانندگان درخدمت رسانی به شهروندان تهران 

  :، الزم ميداند بزرگ 

 مسکن استيجاری هزينه می  با توجه به اينکه بيش از نيمی از حقوق کارگران شرکت واحد جهت پرداخت اجاره-١

شود و با تاکيد مسئولين کشور جهت تهيه مسکن برای اقشار کم درآمد ،تا به حال هيچگونه اقدامی از سوی مسئولين 

  .شرکت واحد صورت نگرفته است 

 رانندگان از   کاهش فشار کاری از ظرفيت ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی با رعايت زمانبندی های مناسب و   -٢

  .ريق استخدام کمک راننده به صورت بهينه بهره برداری شود ط

در صد افزايش حقوق برای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی و ترميم هزينه های زندگی اين ٢٠با افزايش   -٣

    .زحمتکشان ، انگيزه خدمات رسانی بيشتر و بهتربه افراد جامعه فراهم آيد 

مبستگی صنفی و غيرت ومردانگی حکم می کند از نمايندگانی که با رای شما شرافت انسانی و ه :همکاران عزيز

اين مسووليت را پذيرفته اند و در راه بهبود شرايط زندگی همکاران خود تالش و ايستادگی کرده اند و بارها دستگير 

   .و زندانی شده اند دفاع کنيم و به آرای خود احترام گذاريم و همواره پشتيبان آن ها باشيم

 آقايان منصور اسالو و ابراهيم مددی  تن از اعضای هيات مديره منتخب شما ٢هم اکنون که با شما سخن می گوييم 

 در زندان اوين زندانی شده اند ما  در رابطه با فعاليت صنفی و تشکيل سنديکا جهت دفاع از حقوق شما همچنان

   .هيچ کوششی دريغ نمی کنيد اطمينان داريم شما کارگران شريف برای آزادی آن ها از 

 همگانی   خواسته های صنفی شما همکاران نيازمند اتحاد و همدلی سنديکای کارگری منتخب شما در راه پيگيری

پايداری همه ما در راهی که ادامه آن نويد زندگی بهتر را به ارمغان خواهد آورد نشانه آگاهی و وجدان بيدار . است

  .کارگر ايرانی است

نامتعارف اين قانونی ومصرانه می خواهيم به بازداشت غيرمسوولين دولت وقوه قضاييه ازمراه شما بار ديگرما به ه
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