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 !با مردم به جان آمده خشونت نکنيد
حتی حداقل حقوق ناچيز که پنج برابر . سال ھا گفته شد دستمزدمان کفاف حداقل ھای زندگی را نمی دھد؛ اما شنيده نشد

گسترش خصوصی سازی، شرکت ھای پيمانکاری، قراداد موقت و سفيد امضاء، . زيرخط فقر است ماه ھا معوق گرديد

تسھيالت بانکی برای ايجاد . توسط دولت ھای مختلف و به صورت مستمر، امنيت شغلی کارگران را از بين برده است

فقر گسترش يافته و . ندوزی افراد خاص شد و سياست ھای غلط بيکاری را به اوج رساندشغل، صرف داللی و مال ا

بيمه ھای درمانی برای کارگران و . کارتن خوابی و کار کودکان و زباله گردی برای سير شدن شکم رواج يافته است

ت دولتی و حامل ھای انرژی، با گران شدن خدما. اختالس و دزدی اموال عمومی رواج يافته است. مردم ناکارآمد است

کمر فرودستان با ھدف مندی يارانه ھا شکست ولی سال به سال به . گرانی ھا در ساير بخش ھا نيز شدت گرفته است

  . مبلغ ثابتی که به مردم پرداخت شد آزاد سازی قيمت ھا گسترده تر شده استیازا

سنديکای . حق کارگران و معلمان با ضرب و شتم، اخراج، شالق و زندان پاسخ داده شده استاعتراضات و اعتصابات ب

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران، سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه و ديگر سنديکاھا 

 کنند نه تنھا به رسميت و تشکالت مستقل کارگری و تشکالت مستقل معلمان که از حق کارگران و معلمان دفاع می

حتی اصول .  با حبس و دادگاه مواجه بوده اندًشناخته نمی شوند بلکه با آنھا خشونت شده است و نمايندگان آنھا دائما

قانون اساسی در به رسميت شناختن حق اعتراض برای مردم و برای تشکيل سنديکاھای مستقل و پيگيری حقوق 

  .کارگران ھمواره نقض شده است

پاسخ اعتراض مردم به جان آمده برخورد .  کارگران و مردم محروم کشيده اندۀ تلخ اين بی عدالتيھای گسترده را ھمطعم

  .خشونت بار نيست

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه*

  سنديکای کارگران شرکت کشت وصنعت نيشکرھفت تپه*

  

کت واحد فقط ازطريق کانال تلگرامی وسايت سنديکای کارگران شرکت اطالعيه ھا واخبار سنديکای کارگران شر ��

  .واحد معتبر می باشد

  


