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 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

  و ششماه هشتادارديبهشت هم زدنو                                                                       سنديکای کارگران واحد

  
!با حقوق خود آشنا شويم و ازحقوق خود دفاع کنيم  

!شرکت نمی کنيمی وکارفرمايی شوراهای اسالمی کارانتخابات فرمايشحقوق خويش دربرای دفاع از  
آگاه ، شريف و زحمتکشسالم به شما همکاران   

:احترامًا به آگاهی می رساند   

سنديکای کارگران  سازمان بين المللی کار٨٧ مقاوله نامه بنيادين قانون اساسی و٢۶اصل و قانون کار١٣١طبق ماده 

ز کارگری تشکيل شده است و او با اراده کارگران مطابق استانداردهای  شرکت واحد بدون دخالت کارفرما و دولت   

 (ITF) (ILO) و اتحاديه بين الملل کارگران (ITUC) نقل فدراسيون جهانی کارگران حمل وو  طرف سازمان بين    

.می نمايدحقوق کارگران دفاع نموده وها ازو سنديکا با پذيرش همه سختی  به رسميت و عضويت پذيرفته شده است    

تعيين دروزارت کار  دليل دخالت کارفرما وبهد شوراهای اسالمی کاربه خوبی آگاهيهمکاران عزيزهمانطوريکه شما

 دخالت ها شوراهای اسالمی کار  و به دليل همينکارگران باشند اعضای آن به هيچ وجه نمی توانند نمايندگان واقعی 

.نظر قوانين داخلی و بين المللی به عنوان نماينده کارگررسميت نداشته و مردود هستنداز   

فرمان مديريت بوده  ش به مطيع و گو شانزده سال گذشته نشان داده اند هميشه  های اسالمی کار  آنچنان که درشورا

 اعضای همان سالاعتراضات بعدی کارگری درو١٩/٢/١٣٨۴تاريخ  حمله ناجوانمردانه به سنديکا درجرياندراند و

عيوضی ، مثال اکبربه طورويتی کامًال همکاری داشته ، حراست و پليس امنبا مديريتسرکوبی کارگران  شوراها در

، عليه  مربوطه  برگه های۶و ۵ و١ مناطق   اسالمی شوراهای از ، حسن بهرامی و حسين خدايی علی مهدوی خواه

.ازهمکاران و مدافعين شما را امضاء کرده وحقوق آنها را پايمال نموده اند نفر۵٠ بيش از   

رأی گيری و تهديد وادار به شرکت درشما را با زورتواند  قانون کارهيچ مقامی نمي١٧٨همکاران گرامی طبق ماده 

.نمايدشوراهای اسالمی کار   

گرفتن تعرفه ها يا کارت های حضور و غياب يا هر اقدام ديگری نظيرآن در جهت مجبور کردن شما به شرکت در 

قضايی  داريد متخلف را تحت پيگرد قانونی و ق  و شما ح شدهتخلف محسوب  و  صد درصد غيرقانونیرأی گيری

:دهيد، بنابراينقرار  

!برای دفاع از حقوق خويش در انتخابات نمايشی وکارفرمايی شوراهای اسالمی کار  شرکت نمی کنيم   

نارضايتی کارگری و اخالل در شايسته است مديريت شرکت واحد به منظور جلوگيری از ايجادهرگونه  نا آرامی و 

.خودداری نمايد" رای گيری جداشرکت کردن دراجبار کارگران درقانونی مبنی برانجام هر اقدام غيرزاامور   

.مسئوليت ايجاد هرگونه بی نظمی و ناآرامی با مديريت شرکت واحد خواهد بود  
١٨/٢/١٣٨۶  


