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رهي مدئتي هی اعضاتي بر فعالیمرور  

ی عدالت ادارواني شرکت واحد و احکام دیکاي سند  
 

١٣٨٧م شهريورچهار بيستشنبه يک                                              یداوود رضو   
  

 سابقه ی سال گذشته نه تنها بیس، که در١٣٨٤سال  تهران و حومه دریاعتراض رانندگان شرکت واحد اتوبوسران ازبعد

 شرکت واحد وشهردار تهران در تيري در کشور محسوب شد و طبق اظهار نظر مدیکائي اعتراض سندنيبود بلکه اول

 طي شراني قشر زحمتکش در بدترنيشرکت واحد نشده و ا  رانند گانیشتي به اوضاع معی توجهچيپنجاه سال گذشته ه

 ی و خواسته ها، با اعتراض رانندگانی اقتصادارسختي بسطي متاسفانه با توجه به شرای بسر برده اند ولیاقتصاد

 همچون حسن ی کار و افرادی اسالمی که عوامل خانه کارگر و شورایبطور. شان با شدت هر چه تمام برخورد شدبحق

 حمله کايبه محل سند با چماقداران خانه کارگریتي امنیروهاي و نسيپل درحضور١٩/٢/٨٤ در یوضيع و اکبریصادق

 ی، اعضا ها را شکستندشهي، ش را به غارت بردندیقانون اساسو قانون کاریجمله کتاب ها ازکايکردند و تمام اموال سند

 و رهي مدئتي هی نوع برخوردها با اعضانيا. مجروح کردند  را کتک زدند و منصور اسالو را به شدترهي مدئتيه

 نوع ني از ایري جلوگی براکاي سندی اعضایار، که با فداککاياز جمله آتش زدن محل سند.  کردداي ادامه پکاي سندنيفعال

 را یکاي سندحل تا نتوانند شبانه مدندي خوابکاي و انتخابات در محل سندی مجمع عمومیحمله ها شب رابه خاطر برگزار

 ني او٢٠٩ ی انفرادی حاکم به سلول هاطي واعتراض به شرای حق خواهلي را به دلني فعالکاوي سندی، اعضا کنندبيتخر

 به زندان بردند که همسران آنها قبال یحال را دررهي مدئتي هی اعضای نصف شب همسران و بچه هایحتبردند و

به  پاسخ یراستا بود دریجمله فشارهائ ازکاي سندی اعضاهي علی سازنده، پرو بردندیمزندان به سردر و ريدستگ

شرکت واحد یکايسند  هيرا عل  فشارها  ني ایاري بس یهر چند در کشور نهادها. کارگران شرکت واحد بحق  اعتراض   

 ني از اتيما با اعالم حاي دنی کارگری هاهي اتحادی کارگر با هماهنگونيليم١٤۵ تهران محکوم کردند ویبوسران اتو

 ئتي هی نفر از اعضا٣٠ ها نکرد بلکه تي حماني به ای نه تنها توجهني مسئولیول ، دفاع کردندکاياز سند ،تشکل مستقل

 و یداري حقوق همکارانشان توانستند با پایريگي دوستان ما با تالش و پیول.  کردندکاريب کار  را هم ازني و فعالرهيمد

 ، پنج هزار تومان به حقوق کارگران روزانهنيانگي مشي شرکت واحد مانند افزارانندگان  از مطالباتی، بخشمقا ومت

 در طول ینقدري غیتومان بن ها هزار۵٠٠، پرداخت حدود  تومان١۵٠٠انه تومان به مبلغ روزیس حق ناهار ازشيافزا

 از یبخشدر وکيو کري دادن شی لباس ورزشی ورزش حاوفيک ،) وکاپشن راهني، پ، شلوارکفش( ، لباس کارسال

... تهران ویهردارمجموعه شريزگرفتن شرکت واحد درقرارهمه مهمترازدوش رانندگان و ازطي بلافتيخطوط حذف در  

 کارگران ی تمامی نبود وبرای دست آورد ها خبرني از ای واقعندهي نبود نمالي به دلکاي سندلي گذشته و تا قبل از تشکدر

  ی خود سندنيبوده و ا  کارگران شرکت واحد یکاي سندیداري و پایهمبستگ  تالش و جهي نتنيروشن و واضح است که ا

. تهران و حومهیاتوبوسران  کارگران شرکت واحدیکاي سندقي تصدیاست معتبر برا  



 

 

 ني حرفها اني نوشت، هدف از مطرح کردن ادي بااري بسمي بگوکاي سندقي بخواهم در مورد آموزش کارگران از طراگر

سفره  سریعث اضافه شدن لقمه نان جامعه و مملکت سودمند بوده وبای تالشها که تماما برانياست که چرا با تمام ا

 به رهي مدئتي هی هم اکنون در زندان باشند و اعضادي باینيحساسالو و غالم رضا غالمچرا منصورکارگران دردمند 

 پرونده ها در ادارات یدگيچرا کارگران دررس ، باشندی متعد دی پرونده های دردادگاه انقالب داراتي امنهيجرم اقدام عل

اعالم :  کارنيسئول می ، طبق گفته شفاهستندي شده بهره مند نفيقانون کار تعر  حقوق کارگر که درني تریکار از ابتدائ

 که ما صادر ی احکامدي و مطمئن باشمي و فقط ما شرمنده ادياي مگري دی دستور از جائیکرده اند که حق با شما است ول

 رشته اول حقوق هم ی دانشجوکي چرا که مي بوددواريهم ام، که البته مارديگيم مورد نقض قرارواني در دميکرده ا

 و باشدي و مقررات قانون کار نمني صدرصد مطابق با موازیکائي کارگران سندهي تهران علر که احکام ادارات کادانديم

نفر از  ٢ ی برانکهي با وجود ای عدالت اداروانيد است چرا درنياماتعجب ما از ا . صدرصد باطل استیاز نظر حقوق

 را نقض کرده چطور و به ادارات کار ی رایخانري و نعمت امکاي سندسي رئبي ناید مدمي ابراهی بنامهاکاي سندیاعضا

 قانون دو نوع حکم وجود دارد کي است که چطوردر ی شگفتی باعث بسني شده و ادي تائگري دی های رایدچه استنا

 شرکت واحد با تمام ی نو پایکاي سندميبگوحال در آخربهر.  باشدیگريابل پ حقوق جالب و قدي اساتی براکنميالبته فکر م

 نوع احکام را هم ني بر نخواهد داشت و صدور اشيمستقل و محکم عمل کرده و هرگز دست از خواسته ها   فشارهانيا

زاد آ ی و تشکل هاکاهاي سندی آزادی شرکت واحد تنها مدعیکاي سندراي زمي دانی میمحکوم کردن جامعه کارگر

مهي سال حق ب٢۵ ی ال١٠ به پرداخت توجه  هستند و باکاري بکاي سندی نفر از اعضا٣٠ است و هنوز داني در میکارگر  

.برندي بسر می سختطي محروم هستند و در شرای اجتماعني تاممهي از داشتن دفترچه بیهم اکنون حت    

 ی کارگرگري خود در زندان نباشد و دی دفاع از حقوق صنفیرا بی کارگرچيما ن هزيعزکشور که دری روزدي امبه

  که در ی و تمام کارگرانیني منصور اسالو و غالم رضا غالم حسی آزادديبخاطر دفاع از حق خود شالق نخورد و به ام

.برنديم در زندان بسر یدفاع از حق خود و جامعه کارگر  

 

  ی داوود رضوديس

ی شرکت واحداتوبوسرانیکاي سندرهي مدئتيعضو ه  

٢٤/٦/١٣٨٧  

  تهران و حومهی آارگران شرآت واحد اتوبوسرانیاسنديك
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