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  انتخابات و تشکالت کارگری
  ١٧:١٣:١۵ ساعت ١٣٨٨/٠٢/٢٩

صنفی و کارگری است و اين سنديکا " کامال شکلسنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه يک ت
 تشکيل و کماکان تا به امروز با ١٣٨۴گسترده کارگران در سال  به واسطه آگاھی کارگران و با حمايت و حضور

 سنديکای کارگران شرکت واحد. دشواری ھای فراوان به فعاليت خود ادامه می دھد وجود فراز و نشيب و
کانديدايی حمايت نمی کند و  ر مورد انتخابات دھمين دوره رياست جمھوری از ھيچاتوبوسرانی تھران و حومه د

در نبود آزادی احزاب، بالطبع . کارگری نمی داند حمايت از ھر کانديدايی را در حيطه فعاليت تشکل ھای مستقل
ت واحد حاميش باشد محروم است، حال آنکه سنديکای کارگران شرک  از نھادی اجتماعی که تشکل ما نيز

اتوبوسرانی دخالت گری و فعاليت سياسی را حق مسلم تک تک افراد جامعه دانسته و برآن است که کارگران 
به شعارھای  سراسر ايران در صورت ارائه منشور کارگری کانديداھای رياست جمھوری و دادن تضمين عملی

 ...دنکنن انتخاباتی در اين رابطه، می توانند در انتخابات شرکت کنند يا
داند  کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه به عنوان يک نھاد کارگری وظيفه خود می وليکن سنديکای

ولی . در اين رابطه بگيرند از تمام کانديداھا بپرسد تا در صورت ارائه جواب منطقی ، کارگران تصميم خود را
و کنفرانس ھا و نشست ھای خبری و سفر ھای  متاسفانه کانديداھای رياست جمھوری تا به حال در مطبوعات

  .کارگران و بيکاران و مطالبات آنھا نکرده اند شھرستانی ھيچ گونه اظھار نظری در مورد
 خانواده ھايشان تشويق به شرکت در انتخابات يکی از بی معنا ترين بحث ھای موجود می امروزه برای کارگران و

سازندگی و دوره اصالحات و  سای جمھور از دوره جنگ و دورهؤ، تمام رباشد چرا که کارگران در سه دھه گذشته
  . ھم چنين رئيس جمھور مھرورز را تجربه کرده اند

محل زندگی شان  از تمام ھمکاران و ھم طبقه ای ھا يمان می خواھيم که اگر در محيط کار، خانه، درس و ما .١
بپرسند که برنامه مدعيان رياست  ه از خود و ديگرانبحث انتخابات مطرح شد، اين موضوع را از ياد نبرن ک

  جمھوری برای کارگران چيست ؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ارگری و صنفی نظر صريح . ٢ ستقل ک شکل ھای م شکيل ت ا ت  کانديداھای دوره دھم رياست جمھوری در رابطه ب

  بدون دخالت دولت و کارفرما چيست ؟

ت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه را چگونه سنديکای کارگران شرک سرکوب تشکل ھای مستقل کارگری چون  .٣
  توجيه می کنند ؟

ھزار تومان اعالم شده  850 با توجه به مطالبات انباشته شده کارگران و خط فقر اعالم شده برای امسال که مبلغ .۴
ت ھزار تومان تعيين نموده اند، آيا به خواس اما از آن طرف دستمزد ماھانه کارگران را دويست و شصت و سه

ميليون تومان را با امضاء کارگران کارخانجات سراسر کشور اعالم  تشکل ھای کارگری که دستمزد حداقل يک
  نھاد ؟ نمودند گردن خواھيد

نموده و زنان وحقوق بشر اعالم  نظر خود را نسبت به کنوانسيون ھای بين المللی کارگری، حقوق کودک، .۵
 بفرمائيد چگونه به آنھا پايبند خواھيد بود ؟

بيکاری برای افراد باالتر از   و برنامه بيمه ھای نظر و برنامه خود را نسبت به امنيت شغلی، ايجاد شغل، مسکن .۶
قت که عامل فالکت و فقر ميليونھا خانواده ؤقراردادھای م  سال، بيمه ھای درمانی برای آحاد مردم و لغو١٨
  ؟ ارگری شده، بيان نمائيدک

بی حقوقی خود رابپذيرند در حالی  در طول اين سال ھا به کارگران گفته شده که فداکاری کنند و وضع فالکت بار و
 ھزاران نفر –کارشان بروند و نه برای آسودن به خانه ھايشان  که کارگران نه می توانند با امنيت و اميد به محل

 ی را به عنوان نيرويی که ھيچ کار مولدی انجام نمی دھد و برای محروم کردن وانتظام لباس شخصی و نيروی
درجه از خشونت و اعمال زور  بازداشتن کارگران از زندگی آزاد آنھا را برای ھر جا و ھر کاری الزم باشد با ھر

  . می کنندمطالبات کارگران از آنھا دريغ  آماده نگه داشته اند، اما يک روز را برای بيان خواست و
ل در گرو ھمکاری تمام زحمتکشان است که اين يانتخابات نيست، حال اين مسا اين ھا موضوعاتی مختص به زمان

رئيس جمھور و  ل آن فقط بهيمقابل خود می دانند، برای عبور از اين سد و رسيدن به جامعه که حل مسا سد را در
ھمکاری عمومی است و نگذاريم  و دخالت گری وسعادت عمومی در گر. جلس محول نشده است بايد کوشيدم

   .دست بگيريمه را ب خودمان بايد ابتکار عمل. ديگران برای ما تصميم بگيرند
 

  سنديکای کارگران شرکت واحد
  حومه اتوبوسرانی تھران و

   )1388ارديبھشت ( 
  :يادداشت

اه اي اھميت آن در که يکی از ھواداران پورتال به غرض نشر فرستاده از نظر مارا اين سند  ه نيروھای آگ ن است ک

تنوقتی ات رف ای انتخاب ه پ د ک ه ان ه دريافت ه تجرب د وب ی سراغ نمی نماين  صرف ، منافع طبقاتی خويش را در حرکت

د  ه می توانن اری ک ه ک وده يگان ق نم ا آن خط کشی دقي حيثيت انتخاب قاتل خويش را می تواند داشته باشد، از آغاز ب

  .که شجاعانه بدان اقدام می ورزند، و انتخاباتی می باشدآنجام دھند رد ھمچ

ه  د ک ود برس ه اوج خ د ب ی توان انی م دبختی زم شوردرب ای  ک رخ تانکھ ر چ ردم آن در زي ه م ستان ک ون افغان ی چ

ه  اھی ب غولپيکر ناتو خورد شده از کران تا کران آن به خاک وخون کشيده شده است در کنار جمع کثيری که از نا آگ

ز فرصت را غنيمت پای ان ی ني ه ئ تخاب يک مزدور خود فروخته گام می گذارند، خاينان ملی و وطن فروشان حرف

ای انتخاب يکتن از  ه پ اه را ب ا آگ ردم ن ا م ند ت م می کوش از ھ ر، ب ۀ اخي ی در سه دھ شمرده به دوام خيانت ھای قبل

  .مزدوران بکشانند

ه شرکت در محکوم نمودن  در زمينۀيست که سياست ھای پورتالبا درنظرداشت چنين واقعيت ام زمين  انتخابات در تم

شتی وطن چه انتخاباتی که نتواند اس. ھا می تواند مفھوم گردد ازی م ه شب ب ان آن باشد خيم تقالل وآزادی ملی ارمغ

  .فروش را ماند که ھريک تالش دارد تا قالدۀ بردگی را برگردن مردم ما محکمتر ببندد
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