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اعتراض سنديکای کارگران شرکت واحد به پيش نويس قانون کار و تامين اجتماعی
کارگران و زحمتکشان ايران که در چنين روزھا و ھفته ھايی در سال  ١٣۵٧با ھزاران اميد و آرزو به
منظور دست يافتن به شرايط بھتر کار و زندگی و برقراری عدالت اجتماعی مبارزات خود را که از
ماھھا پيش شدت يافته بود به اوج رسانده و با اين انديشه که قول ھای داده شده به آنھا در جريان
مبارزات انقالبی به واقعيت تبديل خواھد شد بزرگترين اعتراضات و اعتصابات را برگزار کردند که به
گواھی ھمه ناظرين آگاه اين اعتصابات و اعتراضات کارگران و ديگر زحمتکشان بود که پيروزی نھايی
مردم ايران را در گذر از رژيم پيشين رقم زد و پس از حمله ارتش متجاوز عراق به مرزھای ميھن و
آغاز جنگ باز ھم اين کارگران و زحمتکشان و فرزندانشان بودند که بيشترين سھم از جان و مال و
آسايش خويش را در راه دفاع از مردم و ميھن پرداختند.
اما امروز به گواھی آمار و ارقام منتشره از سوی مراکز حکومتی  ،بيشترين سھم از فشار گرانی و
تورم و بيکاری و نگرانی از آينده به کارگران و زحمتکشان رسيده و می رسد و آنھا در شرايط
سھمگين  ،دشوار و کمر شکن تحريم ھا و ندانم کاريھا بيش از پيش باز ھم سھم بيشتری را می
پردازند و عجبا در چنين اوضاع و احوال طوفان خيز گرانی  ،تورم و کمبود  ،طرح پيش نويس قانون
کار و تامين اجتماعی که شرايط را بر کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان کارگری بدتر از قبل می
کند به مجلس می رود و اعتراض ھزاران ھزار کارگر در اين باره ناديده و ناشنيده گرفته می شود .
کارگران و زحمتکشان اين سرزمين که بار اصلی کار و توليد و سازندگی و خدمت رسانی به جامعه را
به دوش می کشند ھمچنان از حقوق عمومی نظير حق داشتن سنديکای مستقل و حق تجمع و اعتراض
و راه پيمايی و اعتصاب  ،که در اکثر کشورھای متمدن و پيشرفته جھان پذيرفته شده و ھر روز در
رسانه ھای داخلی و خارجی منتشر می شود  ،محروم بوده و ھستند و اين محروميت در حالی است که
بنا بر قوانين و مقاوله نامه ھای سازمان بين المللی کار به ويژه مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨که از
عضويت کشورمان در آن بيش از پنجاه سال می گذرد ،مسئوالن موظف و مکلف به رعايت آنھا می
باشند
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه به عنوان نھادی مستقل که دل در گروی
خوشبختی و سربلندی عموم مردم ايران به ويژه کارگران و زحمتکشان دارد و در اين راه ستمھای
زيادی از جمله زندانی شدن  ،بيکاری  ،محروميت  ،تھمت و افترا و تعقيب و مراقبت ھای پليسی را
متحمل شده اند ضمن اعتراض شديد و رد پيش نويس ھای مطروحه قانون کار و تامين اجتماعی
خواستار تدوين قانون کار و تامين اجتماعی است که :
استانداردھای حقوق بنيادين کار مصوب سازمان جھانی کار نظير حق تشکيل سنديکا،فدراسيون و
کنفدراسيونھا و حق تجمع و اعتراض،اعتصاب و راه پيمايی و بھره مندی از دستمزد ی برای داشتن
زندگی شرافتمندانه در آن بدون چون و چرا و کم و کاست تضمين گردد.

بايد دانسته شود صبر و تحمل جوامع بشری از جمله جامعه کارگری ايران در برابر بی عدالتی و حق
کشی حدی دارد .
در اين باره بايد سخن دلسوزان آگاه را به گوش جان شنيد که گفته اند :پيشگيری بھتر از درمان است
با اميد به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
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