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  تهران و حومهی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند

 
                                کارگران شرکت واحدیکايندس                           بهمن ماه هشتاد و پنجششم ست يب

 
                                                 

 کارگران یکاي با سندیران و همبستگيت از کارگران اي حمایه روز جهاني فور١۵به مناسبت سالگرد 

: جهان وبا سپاس ازین جنبش کارگري ونهادها وفعال تهران وحومهیشرکت واحد اتوبوسران  

DGB, CLC, CGT, ITF, ILO, ITUC, 
 کارخانه یلي برند، موج تعطی  واحد در اخراج به سر مکارگران شرکت  یکايکسال گذشت و کارگران عضوسندي

 یتورم،  فروپاش نرخ  شي به همراه افزا  موقت، سقوط دستمزد کارگرانیها، اخراج کارگران،گسترش قرار دادها

 از فاجعه ی، گوشه ای سال جاری هزار کارگر ط٣۶٠آمار اخراج . خانواده ها، گسترش فقر روز افزون ادامه دارد

 یيو سه جانبه گرا)  ال اوی آ( کاری خود در چهار چوب سازمان جهانین الملليوزارت کار به تعهدات ب.  استیمل

 -یتي امن ی فشارها نيدترير شدي ز همچنان  تهران  یاتوبوسران حد  وا  شرکت  کارگرانیکايسند. کند  ی نم عمل

) حراست (   شرکت واحدیتيس امني پلید کارگران شرکت واحد از سوي برد، آزار و تهدی به سر می اقتصاد-یسيپل

 ید کارگر ضی های گزار استي س نيدتريدتر از قبل ادامه دارد، در جدي شدیيکايت ها و ارتباطات سنديل فعاليبه دل

 شرکت واحد  مختلف  به مناطق   ضمن مراجعه  تهران یباف، شهرداري قالی آقا رعامل منصوبيمد بافنده   یاحمد

کا ي سندی از سویدَا کارتهايجد« ن کارگران، اعالم نموده است يجاد وحشت اخراج در بيو در گفتگو با کارگران با ا

کا  پول ي را که به حساب سند یز کنند، کارگرانيوار پول  کا يسند ع شده است تا به شماره حسابين کارگران توزيب

) حراست (  شرکت واحد یتيس امنيکارگران را به اداره پل»  مي کن اخراجش  تا  دي کنیما معرف  به   کنندیمز ي وار

 برقرار  کا ارتباطيبا سند  تا   دهندیقرار ممختلف درفشار  یدهايو تهد یناس روان شیوه هايش انواع   برند و بایم

 یئت هاي  هی از سویيکاي نفر از کارگران سندیسش  از ي اخراج  بیر قانونيته احکام  غگذش  ی روزهایط. نکند

ده ص اداره کارشرق تهران حکم بازگشت  به کاريئت تشخير شده  است، ه تهران صاد مختلفص ادارات کاريتشخ

 همه یبرافرما  کاریسوه اتهامات واسناد ومدارک ارائه شده ازيللب آن که کجافرازکارگران را صادرنموده است،ن

.کسان بوده استي ی اخراجیيکايکارگران سند  

س ي منصور اسالو رئی بر حضور آقایه مبني حکم اخطار١۴ دادگاه انقالب شعبه ی از سو١٣٨۵ بهمن ٢۴در روز 

  جلسه یآن شعبه دادگاه انقالب برا در١٣٨۵  اسفند۵ه است تا در روز او خواسته شدکا صادر وازيره سنديئت مديه

ئت ي قرارداده بودند تا از هیر فشار روحي او را زشان يار يکماه  بازداشت  اخيدرمدت .  حضوربه هم رساندمحاکمه

د به اتهام ي جد اتهام  هر روز دو ین استعفا  را قبول نکني  اگفت، تا یم حداد به او یکا استعفا بدهد، قاضيره سنديمد

.مي کنی اضافه میقبل  



ات يکا، تجربيل سندي تشکی شرکت واحد ضمن تالش سترگ برایيکايره و کارگران سنديئت مديکسال گذشته هيدر 

ره بازرسان، يئت مدي و انتخاب ه ب اساسنامهي، تصویل مجمع عموميکا، تشکي به سندیکا، بمب اندازيبه سند حمله 

، بازداشت، کتک خوردن، ضرب و شتم، تهمت، بسته شدن دفتر یري اتوبوسها، دستگ کردن چراغ اعتراض روشن 

ه ي اعتراف عل-٢٠٩ن بازداشتگاه ين جلو دوربيدروغ، اجبار به اقرار، اقرار، دستبند چشم بندیکا، سلول انفراديسند

، ی، افترا، پرونده سازیمرگ، فحاش  تا حد  یريان، ضرب و شتم در زمان دستگيگران تحت فشار بازجويخود و د

 دوازده  ومي بزرگ در استادیيآ   در مناطق، گردهمیيرعامل، گرد هم آيض مدي، اعتصاب، تجمع، تعویجرم تراش

تهران،  کارگران شرکت واحد توسط شهرداریخواست ها و دومورد دری حل سی، قول گرفتن برای آزادیهزارنفر

  حساب و کتابی بی سازیر تهران، خصوصشهرداو )  بافندهیاحمد( ديرعامل جدي مدیسو ازیخلف وعده و بد قول

 ی طوالنیفيو وحشت و تفرقه توسط عوامل مختلف کارفرما، اخراج و بالتکل جاد ترسيشرکت واحد، ااتوبوسها در 

ارتباط با ن درمنازل،يره وفعاليئت مديسات منظم ه جل ليمربوطه، تشک  یقانون حقوق افت  حق و يکساله  بدون دري

 یبانيپشتران و جهان، اخذ ي از کارگران ایمعنو و ی مادیافت کمکهاي، دریبشر ، حقوقیرگر کاین الملليمجامع ب

 یکيرج کشور، ثبت درو خا داخل   دری  و کارگری مدنی ونهادهایه کارگريونها کارگر وهزاران اتحاديلي میحقوق

 در عرصه یيکايحقوق سند وزش آم ،ی و مل ین الملليکسب اعتبار ب )  افی تی آ ( ی کارگرین الملليالت بيتشکاز

 مربوط به حقوق به ی و دولتی  اداری و نهادهاسازمانها اد به يزار ي مراجعات  بس وی، نامه نگارین الملليو ب  یمل

 ، روانیاسي، سی، فرهنگی، اجتماعی، اداریات مختلف صنفيتجرب از یو کوله بار گذرانده اندحقوق کار را  از سر

.ران و سراسر جهان قرار دهنديگر همکاران و کارگران در ايار ديورده اند تا در اخترا فراهم آ...  ویشناس  

ام سازمانها، افراد و کران از تمي  بی و حومه ضمن سپاسگزار  تهرانی واحد اتوبوسران کارگران شرکت  یکايسند

 با ی و همبستگ راني ا ت از کارگرانيه روز حماي فور١۵ روز   داشت ی با گرام شيخو  یمختلف حام  یگروه ها

وه ها و اشکال مختلف يه شيبا  استفاده  ازکل   که خواهد  یم ش يان خويحام همه واحد، از کارگران شرکتیکايسند

شرکت واحد را ادامه داده   کارگران  یکايسند به   نسبت رانيا  یدولت مقامات   یقانونر ي  غیاعتراض به رفتارها

.کا به سر کار باشندي سندی اخراجیاه نفر اعضاو خواهان بازگشت به کار پنج  

  کارگران  شرکت  واحد  و پنجاه یکايسندش را از ي خو ی ماد به خصوص  و ی معنویت هاين راستا  حمايا درو 

. ادامه دهندیشترين بي و بدون حقوق و دستمزد آن را با حمایعضو اخراجنفر  
 

  کارگران جهانیزنده باد همبستگ
  در سراسر جهانی و عدالت اجتماعی، دموکراسی، آزادروز باد صلحيپ
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