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  سالروز اعتراض آرام نيسوم

  بادیگرام) روشن کردن چراغ اتوبوسها( يیکايسند
 

١٣٨٧ رويانزدهم شهرشنبه ش                                                     د کارگران شرکت واحیکايسند  
 
 

 مي هستما حومه تهران وی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکاي سندیاعتراض آرام و صنف سالروز ني سومداشتيمگرا

، اعتراض آرامسه سال ازامروز. ميبندي و پامي داردهيراهمان عق چرا که برمي مانیم  نشنود، مای حقمان را کساديچه فرار

 روز نيهم درست درشيسه سال پ.  گذردیحومه م تهران وی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکاي سندیروشن و صنف

 ماني اتوبوس هایفقط چراغ ها اعتراضمان فقط وی صداادي فریحومه برا وران تهیما کارگران شرکت واحد اتوبوسران

ما کارگران مظلوم و حق طلب به روشن کردن .  که هستند، نباشندی تر از آندهي رنجی تا شهروندان گرامميرا روشن کرد

خود چه   يیکايسند تشکل  ل يتشک  یبرا که   مي زناديفر به حقمان را ویخواسته ها  ميزن ادي تا فرميکرد  بسنده  یچراغ

 موسس ئتي هجاديما روا داشتند تا از ا را بريی های کتک مان زدند، محاصره مان کردند و سختم؛ي ادهي که نکشيیرنجها

. مي مان را به گوش ملت و مسوالن برسانی صنفیواسته ها و خمي کناي را احکاي کنند و نگذارند که سندیري جلوگکايسند

بود و چه سخت و ١٣٨٤ خرداد ١٣ که نشان دهنده ی برگمي را به خود اختصاص دهخي از تاری تا برگمياما ما دوام آورد  

". تهران و حومهی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند" روز به نام نيطاقت فرسا بود رقم زدن ا  

 که ی اول روزنامه اتريبا ت رقم خوردخيتار ازگري دی برگوريشانزدهم شهر دریعني روز نيهم درست درشيسه سال پو

 عده یري را همراه شد با دستگیعجبا که اعتراض آرام ما خشم عده ا". راني در ايیکاي اعتراض آرام سندنياول: "نوشت

 تي همه حکادي و شنديداگر ودماني ندی چشمچيه ودي را نشننماي صدایوش گچيعجبا که هباز وکاي فعال سندیاعضا ازیا

 سال از آن واقعه هنوز دو گذشت سهامروز پس از برد وشي پدي داشت که همراهانمان را تا زندان و تهدیخشم و غضباز

 امروز را گريدروزهرازبند تريو پااما ما مصمم تر" ینيغالمرضا غالمحس"و " اسالومنصور" در بندند؛ ارانمانينفر از

.مي داری میگرام  

 بلکه حدود چي هميدي که نرسماني خواسته هاشتري مان به بی اعتراض صنفنيامروز با گذشت سه سال از نخست  متاسفانه

.  گذرانندی مراني ای را در زندان های سختی هستند و دو نفر روزهاکاريهمکارانمان هنوز با حکم اخراج، بنفر از ٣٠

به هر نهاد  و   یو شفاه  ی ممکن به صورت کتبقي بازگشت به کار همکاران اخراج شده مان به هر طری برا کهنيبا ا

 به حقمان ی صنفی گرفتن خواسته های نشده است اما ما برادماني عای اجهي نتچي تا کنون هی ولميمرتبط مراجعه کرده ا

. داشتمينخواهنداشته و بردست از تالش بر  

 ممکن قيطر آنان که به هریتمام ازمي دانیخود الزم معتراض آرام کارگران شرکت واحد بر انينخست سالروزنيسومدر

 کارگران شرکت واحد یکاي که سندميهمکاران خود بخواه آنان را و ازمي کرده و ارج نهی بودند قدرداناورمانيهمراه و 
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 یهمبستگ رسانده و اتحاد ویاري کند، یکارگران تالش مو حقوق رانندگان قراه احقا تهران را که کماکان دریاتوبوسران

. حفظ کنندگري از هر روز دشتري شان بی و صنفی به حقوق قانونیابيخود را جهت دست  

 خواسته گري از هر روز دبندتري تهران امروز قدرتمندانه تر و پای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکاي سندی اعضاما

 و پر مي زنیم  اديفر را   کارگران شرکت واحد یکايبازگشت به کار کارگران زحمتکش سند و به حقمان و ی صنفیها

.مي هستینيو غالمرضا غالمحس اسالو منصوراني، آقاارانماني دو تن ازیخواستار آزادگريروز دهرصالبت تر از  

 
  سر بلندیراني با ایتي به گسترش صلح و عدالت در سراسر گدي امبا

ان شرکت واحد کارگریکايسند  

  تهران و حومهیاتوبوسران
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