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د کارگران باشانتخاباتی شرکت می کنيم که حافظ منافع ما  
 

  ١٣٨٨خرداد  ٢١شنبه پنج                                                                                                  ورانخودري از کارگران ایجمع
 
 

 دوستان کارگر

 نه بد می خواهيم نه بدتر

 فقط يک دنيای بهتر
حاکميت سال ازگذشت چهارپس ازانتخابات رياست جمهوری ودر آستانه 

دولت نهم، آنچه نصيب ما کارگران گرديده است، رشد لجام گسيخته تورم 

های   از تصميم  ناشی های برنامگی، خسارت  گرانی، گسترش فقر، بی و

های فراوانی  همه عدم تحقق وعدهازو مهمتر شخصی عجوالنه و نادرست

. استرگران داده شدهاست که به ما کا  

گران برعهده يی که برای دفاع از حقوق کار وظيفه های آزاد کارگری به دليل های کارگری به ويژه تشکل طی چهار سال گذشته، تشکل

 کارگران فعاالنعدالت طلبی، بسياری ازمهرورزی وسايه حاکميت دولت مدعی شدند به طوری که در ها را متحملداشند، بيشترين آسيب

قرار گرفتند و با وجود ادعاهای فراوان رئيس دولت  در سراسر کشور بارها مورد تهديد، تبعيد، ضرب و شتم، شالق وزندان و اخراج

کار و کارگر  يی از تاريخ اين سرزمين، توان گفت که در هيچ دوره باليده است، به جرات می خود می نهم که همواره به کارگر زاده بودن

  .عدی، ظلم و توهين قرار نگرفته استاين گونه مورد ت

 دوستان کارگر
داری  برده, کارگراندالت گستر با چپاول و حق خوری ازعمهرورز شود که دولت  میحالی برگزادهم رياست جمهوری درانتخابات دور

!داير کرده است نوينی در قرن معاصر را  

در اين دولت تنها چيزی که به حساب نيامد حق کارگران , جامعه است  کشيدهدردسرکوب کارگران و ساير اقشارش دردولتی که راه بقاي

.شان بود  رفتهو حقوق به يغما  

, ففر, داد اما در عمل های تبليغاتی را زينت می که فقط پارچه هايی بود نوشته… مهرورزی و , عدالت, سهام عدالت, های پول نفت وعده

. ارمغان آوردشرمندگی برايمان به سرکوب و, بی عدالتی  

کوچکترين صدای آزاديخواهی با شدت تمام . برند میزندان بسرنفر از کارگران در دهمين دوره انتخابات در حالی شروع شده است دهها

باشد گر اين حوادث می شود و دولت نهم فقط نظاره می سرکوب  

.ايم خودمان را رسما اعالم کرده ما کارگران ايراخودرو سواالت  

  ندادنددام از کانديدها به آن جوابولی هيچک

  ///دانيد چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ می

.نيست های ما کارگران چون دغدغه کانديدها خواست  

بيشتر ما کارگران است داران در جهت غارت برای کانديداها حفظ وضع موجود و آزادی فقط برای سرمايه  



 ما کارگران ايران خودرو

  ها کارگران حتی به حداقل حق خود نيز دست نخواهند يافت زير ساخت اعتقاد داريم بدون داشتن اين

های فردی و اجتماعی یآزاد  

های آزاد بدون وجود آزادی بيان، رسيدن ما کارگران به  اجتماعی بدون داشتن رسانه های فردی و ما اعتقاد داريم بدون تامين آزادی

… خود امکان نداردحقوق  

 آزادی اجتماعات و آزادی اعتصاب

، اعتصاب استبرای احقاق حق آزادی اجتماعات و آزادی يکی از ابزارهای ما کارگران  

باشيم ی احکام صادره عليه فعاالِن کارگری و زندانيان سياسی می کليه برای همين ما خواهان لغو  

های  کارگران و فعاالن در عرصه ی فعاليت اجتماعی و ايجاد امنيِت شغلی برای برداشتن فضای حراستی و امنيتی از عرصهما خواهان 

هستيم. … صنفی ، سياسی و حقوق بشر و   

شغلی امنيت  

  ماخواهان امنيت شغلی هستيم. داشتن کار، داشتن شغل مناسب حق هر انسان است

.صنفی های آزاد کارگری و حِق برگزاری جلسات و تجمعاِت به رسميت شناختن تشکل  

سالمی کار و به ماخواهان لغو قانون شوراهای ا.برسند های خود توانند به خواسته کارگران بدون تشکل واقعی و آزاد کارگری نمی

باشيم کارگری می های رسميت شناختن ايجاد تشکل  

 برنامه مختص تلويزيونی کارگران حق مسلم ماست

ها برنامه دارند از آشپزی گرفته تا  همه در رسانه در شرايط کنونی

!!!مسابقات گوناگون  

ها  ها را نداريم مگر اين رسانه کارگران حق استفاده از رسانهچرا ما 

ماخواهان اختصاص يک . شود اداره نمی کشان  ما زحمتبا هزينه

کارگران با نظر  های تلويزيونی و فقط برای برنامه مستقل از کانال

  .خود کارگران هستيم

 دستمزدها
دستمزدها . شود زندگی کرد درصدی نمی٨٠هزارتومانی با تورم  ٢۶٠کنند با حقوق  درصد کارگران زير خط فقر زندگی می٩٠امروز 

. واقعی شودبايد  

بيمه بيکاریمورد   

  کردن شغل مناسب هستيم ما خواهان پرداخت حق بيمه بيکاری به تمام کارگران اخراجی تا پيدا

 داشتن مسکن مناسب

بخشی از منابع بانکی و دولتی جهت تأمين مسکن، کارگران فاقد  ما خواهان تخصيص.دانيم  ما طرح مسکن مهر را يک فريب بيش نمی

.مسکن هستيم  

ها در مورد اخراج  

  يی اخراج کند قانونی نبايد اجازه داده شود تا کارگر را به هر بهانه به هيچ. اخراج هر کارگری تحت هر شرايطی بايد ممنوع شود

 در قرارددادهای موقت

.پيمانکاری هستيم  های ما خواهان لغو قراردادهای موقت و انحالل شرکت  

  .ستيمما خواهان استخدام تمام کارگران ه



 همکاران گرامی

داری بوده است حفظ وضع موجود ويا بهبود آن برای حاکمان سرمايه های گذشته ثابت نموده است که تمام انتخابات در خدمتتجربه سال  

 دولتی. باشد است، می سازی يا فقر و فالکت بيشتر برای کارگران  قانون اساسی که همان خصوصی۴۴آن اجرای اصل دولتی که افتخار

ما کارگران قدمی  به نفع  دتوان ینمباشد، هرگز های کاريش می اولويت از داران يکی  ش خصوصی يعنی سرمايهخدمت به بخکه افتخار

.باشند داران می ها حامی سرمايهتجربه نشان داده است ، اين دولت سی سال. بردارد  

نبود که تمام مبارزات کارگران را  دولت خاتمیمگر. يه گذاری کردکه قراردادهای موقت را با تمام وقاحت پا سازندگی نبودمگر دولت 

.يادمان نرفته استخاتمی تا احمدی نژاد هنوزازهاشمی وزمان دولت موسوی تاکارگران از ازاخراج دههانفردستگيری و. کردسرکوب   

.سر کار نيآوردند نژاد را به زنند، مگر احمدی سال پيش همين کسانی که امروز سنگ موسوی را به سينه میچهار   

.کرديم ها خواهند گفت که ما باز هم اشتباه و فردا همين  

 دوستان کارگر

. حق انتخاب ندارندهای واقعی کشان؛ جامعه بدون داشتن تشکل کارگران و زحمت  

. داشتکارگران چون شناخت ندارند در نتيجه انتخاب درستی هم نخواهند  

.داری است سرمايه دولت و آن دولت نيست، مشکل ما کارگران سيستممشکل ما کارگران انتخاب اين   

فرانسه، سر کار بيايند مگر در انگليس و حزب کارگر در سر کار نيست چه  هر انتخاباتی حتی آزادترين آن مثلدولتی دربه نظر ما هر

داری انگليس کارگران زده است غير حفظ نظام سرمايه گلی بر سر  

. ندارندکارگران به علت شرايط جامعه، حق انتخاب. داری خواهد بود نهايت حفظ بقای نظام سرمايهخابات فقط درهان کنونی انتجدر  

اين انتخابات در, ايم های اين حکومت را ديدهف تمام طر،انتخابات چه سايره رياست جمهوری وچختلف انتخابات ها م دورهآنجايی که دراز

کانديداها در همه جا هيچی  ولی هيچکدام از. ن مردم است برای تمام کانديدها شرايطی را اعالم کرديممضحکه کرد را که نمايشی برای

.های ما کارگران نزدند حرفی از خواست  

ما در . نداريم انتخاب  حق که کنيم   نمی انتخاباتی شرکت  شرايط کنونی در ضمن درک  رانخودروکارگران ايجمعی از اين اساس مابر

.کنيم که هيچگونه آزادی نداريم میرکت نانتخاباتی ش  

.هيچگونه تشکل کارگری نداريم کنيم ،که انتخاباتی شرکت نمیما در   

.شرکت خواهيم کرد که حافظ منافع ما کارگران باشد ما تنها در انتخاباتی  

 

ايرانخودرو جمعی از کارگران  

٨٨خرداد   

http://khodrokar.blogfa.com 
 

 

 


