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واحد اتوبوسرانی تهران و حومهنديکای کارگران شرکت س  
 

 ششو ماه هشتادارديبهشت اول                                                                             سنديکای کارگران واحد
 

 
! آنيمیمحكوم مشديدَاحراست شرآت واحد را و ضرب وشتم شدن آارگر توسط مامور یفحاش  

 

  ميدارند یآارگر را گرام  مقام  آه جهانيان ، آارگری روز جهان ماهدر آستانه اول ماه مه برابر با يازدهم ارديبهشت

 و شرآت واحد تهران ی شهرداریريت عال، مدي شهری شورایهمچنين اعضااول و مسئوالن تراز آه همهیحالو در

آرامت   و یحقوق مردم و دفاع از حقوق شهروند از رعايت مرتبَا» محمد باقر قاليباف «ردار ويژه شخص شهه و ب

، اين طرز رفتار نمونهبه عنوان . ادعاها هستيم   مخالف اين ی دهند ، اما در عمل شاهد رفتارهای داد سخن میانسان

  : رساندی میبه آگاه

،  پانزده سال سابقه آار استی آه دارای اتوبوسران  يازده خوش سابقه منطقهو   راننده زحمتكش ی عبداله حسينیآقا

،  و تهديد به اخراج  وحشت ،واحد با ايجاد ترس  يازده شرآت قه به حراست منطیقانونغيراحضاربعد از چندين بار

فوق مامور  محل در.  نمايندیاعزام م  شرآت واحد ی مرآز به حراست٢٢/١/١٣٨٦  شنبهايشان را در تاريخ چهار

و ضرب وشتم  ی هتاآ،ی ، تهديد ، فحاشی غير قانونی را مورد بازجويی عبداله حسينی، آقا»  راد « حراست بنام

. گريزدی نجات خود به بيرون از اتاق می برای عبداله حسينی آه آقای دهد ، به طوریاز ناحيه صورت قرار م  

 را یاين عمل ضد انسان واحد   و دلسوز آارگران شرآت  نماينده راستين شرآت واحد به عنوان  آارگران یكاسندي

 از ی جهت جلوگير  خواهدی و مديريت شرآت واحد می شهر تهران ، شهرداری، و از شورا نمايدی محكوم مشديدَا

 یخاط  يد مامور  و خلع ین قانو  و مجازات به تنبيه  نسبت  فورَایضد انسان  و  ناشايستیگونه رفتارها اين  تكرار

. را به عمل آورندیاقدامات شايسته قانون حراست شرآت واحد سريعَا  

 ی پيگير حالحراست در عليه ماموری عبداله حسينی شكايت آقایطريق مراجع قضاي رساند ازی میپايان به آگاهدر

 یطرف آالنترازاين دستوربنابرو  صادریرسيدگ دستورات تحقيق ویتوسط مقام قضاي٢٨/١/١٣٨٦تاريخ در. است

ت واحد  شرآیاداره مرآز  به ٢٩/١/١٣٨٦  ر تاريخمامور پليس د  یشكايت عبداله حسين به   ی جهت رسيدگ١٣٦

. دارد ادامهیمراجعه نموده است و رسيدگ  

 

  آارگران شرآت واحدیسنديكا

  تهران و حومهیاتوبوسران

١/٢/١٣٨٦  

 


