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یانتخابات و تشکالت کارگر  
 

١٣٨٨ ارديبهشت ٢٩ شنبهسه    دواح کارگران یکايسند                                    
   

 کاي سندني است و ای و کارگریصنف"  تشکل کامالکي تهران و حومه ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند

 و کماکان تا به امروز با لي تشک١٣٨٤ و حضور گسترده کارگران در سال تي کارگران و با حمایبه واسطه آگاه

 کارگران شرکت واحد یکايسند . د دهی خود ادامه متيان به فعال فراوی های و دشواربيوجود فراز و نش

 کند و ی نمتي حمايیداي کاندچي از هی جمهوراستي دوره رني تهران و حومه در مورد انتخابات دهمیاتوبوسران

ع  احزاب ، بالطبیدر نبود آزاد.  داند ی نمی مستقل کارگری تشکل هاتي فعالطهي را در حيیداي از هر کاندتيحما

 کارگران شرکت واحد یکاي باشد محروم است ، حال آنکه سندشي که حامیاع اجتمی  از نهادزيتشکل ما ن

 را حق مسلم تک تک افراد افراد جامعه دانسته و برآن است که کارگران یاسي ستي و فعالی دخالت گریاتوبوسران

 ی به شعارهای عملنيو دادن تضم ی جمهوراستي ریداهاي کاندی در صورت ارائه منشور کارگررانيسراسر ا

 .  نکننداي توانند در انتخابات شرکت کنند ی رابطه ، مني در ایانتخابات

 داند ی خود مفهي وظی نهاد کارگرکي تهران و حومه به عنوان ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکاي سندکنيول

 یول . رندي رابطه بگني خود را در امي تصم ، کارگرانی بپرسد تا در صورت ارائه جواب منطقداهاياز تمام کاند

 ی و سفر های خبری ها و نشست هانفرانس تا به حال در مطبوعات و کی جمهوراستي ریداهايمتاسفانه کاند

 .  و مطالبات آنها نکرده اندکاراني در مورد کارگران و بی گونه اظهار نظرچي هیشهرستان

 ی موجود می بحث هاني معنا تری از بیکي به شرکت در انتخابات قي تشوشاني کارگران و خانواده های براامروزه

 و دوره اصالحات و ی جمهور از دوره جنگ و دوره سازندگیباشد چرا که کارگران در سه دهه گذشته ، تمام روسا

 .  جمهور مهرورز را تجربه کرده اندسي رئنيهم چن

 شان بحث ی کار ، خانه ، درس و محل زندگطي اگر در مح کهمي خواهی مماني ها ی از تمام همکاران و هم طبقه اما

 ی جمهوراستي راني بپرسند که برنامه مدعگراني نبرن که از خود و دادي موضوع را از نيانتخابات مطرح شد ،ا

  ؟ستي کارگران چیبرا

 یصنف و ی مستقل کارگری تشکل هالي در رابطه با تشکی جمهوراستي دوره دهم ریداهاي کاندحينظر صر. ١

  ؟ستيبدون دخالت دولت و کارفرما چ

 تهران و حومه را چگونه ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکاي چون سندی مستقل کارگریسرکوب تشکل ها . ٢

  کنند ؟ی مهيتوج

 هزار توماناعالم شده ٨٥٠ امسال که مبلغ یبا توجه به مطالبات انباشته شده کارگران و خط فقر اعالم شده برا. ٣

 به خواست اي نموده اند ، آنيي و شصت و سه هزار تومان تعستي از آن طرف دستمزد ماهانه کارگران را دواما

  امضاء کارگران کارخانجات سراسر کشور اعالم با تومان را ونيلي مکي که دستمزد حداقل ی کارگریتشکل ها



 ؟ نهاددينمودند گردن خواه

 ، حقوق کودک ، زنان وحقوق بشر اعالم نموده و ی کارگریالملل ني بی هاونينظر خود را نسبت به کنوانس. ٤

  بود ؟دي خواهبندي چگونه به آنها پاديبفرمائ

 افراد باالتر از ی برایکاري بی هامهي، مسکن  و برنامه ب شغلجادي، ای شغلتيو برنامه خود را نسبت به امننظر . ٥

 ی خانواده کارگرونهايليم موقت که عامل فالکت و فقریراردادهالغو ق آحاد مردم وی برای درمانی هامهي، ب سال١٨

 ؟دي نمائاني، بشده

 ی در حالرندي خود رابپذی حقوقی کنند و وضع فالکت بار و بی سال ها به کارگران گفته شده که فداکارني طول ادر

 هزاران نفر – شانين به خانه ها آسودی به محل کارشان بروند و نه برادي و امتي توانند با امنیکه کارگران نه م

 محروم کردن و ی دهد وبرای انجام نمی کار مولدچي که هيیروي را به عنوان نی انتظامیروي و نیلباس شخص

 الزم باشد با هر درجه از خشونت و اعمال زور ی هر جا و هر کاری آزادا آنها را برایبازداشتن کارگران از زندگ

 .  کنندی مغي خواست و مطالبات کارگران از آنها دراني بی روز را براکيآماده نگه داشته اند ، اما 

 ني تمام زحمتکشان است که ای مسائل در گرو همکارني، حال استي مختص به زمان انتخابات نی ها موضوعاتنيا

 جمهور و سي به جامعه که حل مسائل آن فقط به رئدني سد و رسني عبور از ای، برا دانندیسد را در مقابل خود م

 گراني دمي است و نگذاری عمومیهمکار وی در گرو دخالت گریسعادت عموم. دي کوشديمجلس محول نشده است با

 . ميري ابتکارعمل را بدست بگديخودمان با. رندي بگمي ما تصمیبرا
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