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د واحت کارگران شرکیکاي به سندکي تبراميپ  
 

  ١٣٨٧هم آبان دپانز هشنبچهار                                                                           کانون مدافعان حقوق کارگر
 

 
   گرمیدرودهابا

 احقاق حقوق خود مبارزه ی سه سال گذشته برای تهران وحومه که طی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانیکايسند

هفتصد  ازشي شدن بیزندان . داده استیادي زی هانهيهززين و  به دست آوردهی ارزشمندی، تاکنون دست آوردهاکرده

 مدت ی طوالنی به حبس هارهي مداتي هاعضاء ازی تعدادتي آن ومحکوملياوائل تشک درکاي سندیاعضاتن از

 ی بخش هاري کارگران شرکت واحد وسااني  ونفوذ آن درمکاي سندني ترس ازاانگري تن ازآنان بستي از بشيبواخراج 

 ی هایماريبزندان است وبه رغم آنکه از شرکت همچنان درني ارهي مداتي هسياسانلو رئمنصور.  استیکارگر

  .داردنامساعد قراراريشرائط بسدر برد  یرنج م یجسم

 ، شناخته شده استتي به رسمیادي تاحدود زی کارگریها، تشکلشرفتهي پی دارهي سرمایتمام کشورها که دریحالدر

 حقوق ني تریوردن ابتدائآ به دست ی تشکل مستقل خود را ندارند وبراجادي ای براهيما کارگران حق اولکشوراما در

   .کننديد مبارزه مخو

 خود ودرکشور استثمارهيوعل  کنندی خود عمل نمفي به وظاديکه با آنطوری کارگری جهانی هاوني فدراسمتاسفانه

 دي به شدرانيا حقوق کارگران درداننديبا آنکه م..  آورندی به عمل نمی جهان سوم اقدام قاطعیکشورهاخصوصا در

 یعيصناودر.  کنندی نمرانيدرا سود آوریهاي گذارهيرما به سی، اعتراض جد وجه مورد تهاجم قرا گرفته استنيتر

 هم قيشوتها ي گذارهي بلکه آن سرماکنندي نمینه تنها اعترا ض ،شوندي وجه سرکوب منيتر به بدیرانيکه کارگران ا

 .شونديم

 برند  ی می سرشاریسودها ،گاز، نفت وی خودروسازعي کالن در صنای های گذارهي باسرمای گذاران اروپائهيسرما

   . نکرده اندنهي زمنيا دری اعتراض رسمیاروپائ ینهاد هاو را ندارند ی گونه تشکلچي کارگران حق هعي صنانيااما در

 بخاطر ی گذارا ن اروپائهي نهادها از سرماني  است که  اني است  اما انتظار ما اري قابل تقدیزي جوانيچند دادن چنهر

 ني اافتي درکي تبرماضمن . که تابه حال معوق مانده استیقض حقوق کارگران باز خواست کنند امرمسارکت در ن

 کاي اعضاء سندیشاهد وحدت وهم دلشتري هرچه بميدواري وامميندايمتعلق به همه کارگران مآنراري نظیزيجوا ،زهيجا

   .حقوق خود برسندري به سایروز بتوانند لهي وسنيشده وبه اشتريانسجام آنان ببه روزروز بوده

 جامعه گري دی وکارگران بخش هاافتهي مبارزات تداوم ني امي واردي از مبارزات کارگران شرکت واحد امري تقدضمن

  . ابندي است دست ی حقوق خود که همان تشکل مستقل کارگرني تریبتوانند به ابتدائ
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