
:تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند  

میکنیفرودست در سراسر کشور را محکوم م نیمعترض نیسرکوب و کشتار خون  

 

 یهاکه عمدتا از خانواده دهیاعتراضات مردم جان به لب رس ن،ینرخ بنز یدرصد ۳۰۰شیاعالم افزا با

که در  باشدیدر جامعه گسترده م هایتینارضا یاست. درحد افتهیران و فرودستان هستند، فو یکارگر

.از صد شهر در سراسر کشور کشانده شد شیمردم به ب یساعت تجمعات اعتراض۴۸ظرف   

  

شکل ممکن، سرکوب  نیتررحمانهیاعتراضات به حق فرودستان و دردمندان با شدت تمام و با ب نیاما ا 

ساله با گلوله کشته  ۱۴و  ۱۳شد. طبق گزارشات موجود، صدها تن از جمله نوجوانان  دهیو به خون کش

 یب یبا روش یتاند. مقامات حکوماز هشت هزار تن بازداشت شده شیو ب یاز هزار تن زخم شیشده، ب

از  زیهمراه را ن یمناطق تلفن ها یدر بعض یکل کشور را قطع کردند و حت نترنتیسابقه در جهان، ا

به  میمستق یراندازیو با ت هایو لباس شخص یتیو امن ینظام یروهایرس خارج کردند و با اتکا به ندست

.اندکرده خاموشاعتراض فرودستان را  یخود صدا الیبه خ انیپایمردم با خشونت ب  

 یمردم که عمده نیتهران و حومه کشتار و سرکوب خون یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 چگونهیکند. ه یرا به شدت و قاطعانه محکوم م باشندیم یکارگر یهااز فرودستان و خانواده آنان

سال  یکه سالها یایتی. نظام و دستگاه امنستیها وجود ندارد و قابل قبول نسرکوب نیا یبرا یاهیتوج

مردم منجمله اعتراضات کارگران و معلمان را سرکوب و کارگران،  زیآمهرگونه اعتراضات مسالمت

محکوم کرده است و  المدتلیطو یهاو ... را ضرب و شتم و شالق زده و به حبس انیمعلمان، دانشجو

. در شناسدیم تیرا به رسم زیآمکه اعتراضات مسالمت شودیم یمدع یکاربیبا فر دهیآنان را نشن ادیفر

! پس منظورشان داندینم زیآمرا اعتراض مسالمت ابانیمهور توقف خودروها در خج سیرئ کهیحال

و  نیخواستند به جز حق اشتغال که از زم یاست؟ مگر کارگران خاتون آباد چه م یچگونه اعتراض

طبقه کارگر در  انیو حام زکارگرانیآسمان به گلوله بسته شدند و کشتار شدند؟ مگر تجمع مسالمت آم

کارگران شرکت واحد  یکایسند یاز جمله اعضا یکارگر سرکوب نشد؟ و دهها فعال کارگر یروز جهان

ستند؟یمواجه ن یساده کارگر یتجمع اعتراض کی لیتنها به دل یطوالن یهابا حبس   

که  باشدیم ۹۶ماه سال  یآبان ماه امسال دنباله اعتراضات د یاست که اعتراضات سراسر نیا تیواقع

 یآن به طبقه یهاو دولت رانیا یدار هیو مستمر سرما ختهیاز سه دهه تهاجم لجام گس شیبر بستر ب

 ،یاقتصاد اضتیو ر تیحاکم یبرالینول یاستهایصورت گرفته است. س دستیکارگر و مردم محروم و ته

 نیر قوانمندرج د ییکارگر از حقوق ابتدا هاونیلیو محروم نمودن م دارانهیکار به نفع سرما نیقوان رییتغ

و  یساختار اقتصاد لیاز جمله طرح تعد یپول و بانک جهان یالمللنیصندوق ب یهااز نسخه تیکار، تبع

آموزش و پرورش، مناطق آزاد  ستمیکردن س ییگسترده، کاال یهایساز ی"، خصوصهامتیق ی"آزاد ساز

آور و سرسام یو گران هاارانهیحذف  ،یونیلیم یهایساز کارینگه داشتن سطح دستمزدها، ب نییپا ،یتجار

 ،یاجتماع نیو سازمان تام یو منابع عموم هاهیسرما سابقهیهمزمان اختالس و فساد گسترده و غارت ب

دالر به خارج  اردهایلیانتقال م ،یدولت نیحکومت و مسئول انبه کارگزار ینجوم یایپرداخت حقوق و مزا

در  یطبقات قیشکاف عم کی جادیبه ا یهمگ ،ییپاسخگو چگونهیاز کشور از طرق مختلف و بدون ه

طبقه  کیما شاهد  ر،یاخ یهادر سال یاقتصاد یهامیکه با وجود تحر یمنجر شده است؛ به نحو رانیا

و  یالعاده اشراففوق یهایبا زندگ تیاستثمارگر و فاسد و ثروتمندان وابسته به حاکم دارهیسرما



شاهد سفره  گرید یو از سو می" هسترانیا یاز جمله "بچه پول دارها ییهادهیو پد سابقهیب ییگراتجمل

یب ،ینینش یحلب ،یکار، کارتن خواب کودک هاونیلیم ،یکارگر یهاخانواده ونیلیم ۵۰از  شیب یخال

بدون  کاریجوان ب هاونیلیگسترده و م ادیاعت ،یزباله گرد ،یفروشتن ،یدست فروش ،یکولبر ،یخانمان

.میدار مانیرو شیرا پ یدولت تیهر گونه حما  

و ابراز وجود را از  انیب یاز جمله حق آزاد یو شهروند یحقوق مدن نیتر ییابتدا یبستر حت نیدر هم

سلب  یو فرهنگ یاسیو س یاجتماع نیو فعال یو مذهب یمل یهاتیو زنان و اقل انیو دانشجو یمردم عاد

 یمستقل کارگر یکاهایسند جادیو ممنوع کردن ا سرکوباند که با به خرج داده یمیکرده اند. و تالش عظ

و  یتشکالت اجتماع گریو د یکارگر یو احزاب سراسر هاونیو فدراس یتشکالت مستقل کارگر گریو د

.ندیمردم محروم و اعتراضات منسجم موثر را سد نما یبرا یشرویپ اهمختلف ر یهادر حوزه یاسیس . 

 

کارگر و  یطبقه یاقتصاد اضتیو ر یبرالینئول یهااستیس زین یالمللنیاست در ابعاد ب دیبه تاک الزم

از اعتراضات  یمیشاهد موج عظ نکیکشانده است و ما ا سابقهیرا به اعتراضات ب دستیمردم ته

 دستانیکارگر و ته ه. طبقمیدر قلب اروپا هست یو حت یجنوب یکایو آمر قایتا آفر انه،یاز خاورم یاتوده

قد علم  شانیهاو دولت دارانهیسرما یصداتر در مقابل تهاجمات ضدانسان کیتر و ه گستردههر چ ایدن

شاهد  یلیو در ش م،یاصدها معترض بوده انهیهمچون عراق شاهد کشتار وحش ییکرده اند. در کشورها

آن کشور. با  یو سرکوب طبقه کارگر و مردم بوم ینظام یشاهد کودتا یویو در بول نیسرکوب معترض

. ستین یمتوقف شدن هایعدالتیب نیا هیمقاومت و مبارزه فرودستان به ستوه آمده در جهان عل وجود نیا

اعتراضات  توانندیکه با سرکوب و کشتار م پندارندیم هودهیب زین رانیو حکومت آنها در ا دارانهیسرما

است  یو اجتماع یعدالت اقتصاد یبرا یجهان میجنبش عظ کی نیرا متوقف کنند. ا رانیدر ا یسراسر

.از آن است یبخش زین رانیکه مبارزات کارگران و مردم محروم ا    

 

کارگران شرکت واحد تهران اعتراضات و تجمعات را حق مسلم تمام اقشار جامعه اعم از  یکایسند

 یهابا خانواده یو ضمن ابزار تاسف و همدرد داندیم رانیو مزدبگ انیکارگران و معلمان و دانشجو

و  یمعرف وشدگان  بازداشت هیو شرط کل دیو بدون ق یفور یخواستار آزاد ر،یجانباختگان اعتراضات اخ

و  یکارگر نیمستقل و فعال یکارگر یها. ما از تشکلمیو عوامل کشتار مردم هست نیآمر هیمحاکمه کل

را  نیکشتار معترض میخواهیدر سراسر جهان م ییکایو سند یداخل کشور و تشکالت کارگر یمدن

.کنند تیحما رانیقاطعانه محکوم کنند و از مبارزات کارگران و زحمتکشان در ا  

 

تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند  

۱۳۹۸ آذر ۱۰  

Email: vsyndica@gmail.com 
Website: www.vahedsyndica.com 

Telegram: @vahedsyndica 
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