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اصالحطلبان
تحولخواه
به تداوم دولت
اعتدالی رأی
خواهند داد
سؤال آیتاهلل بیات زنجانی از نامزدهای ریاستجمهوری:

لیست  21نفره شورای شهر تهران منتشر شد:

رأی مردم حق است یا تکلیف؟

اصالحطلبان تحولخواه

صفحه 3

اسحاق جهانگیری:

دوشنبه صحبتهای مهمی
با مردم دارم

خرب اول
صفحه 3

اگر هیأت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با تدبیر در چینش لیست  21نفره تهران عمل می کرد ،امروز شاهد دلخوری گسترده طیف های مختلف اصالح طلبان از
روند موجود لیست نبودیم .حتی کمیته غربال گری شورای عالی سیاستگذاری هم معترض به لیست فعلی است .گروههای اصالح طلب که از نحوه چیدمان لیست ابراز نارضایتی
می کردند با رئیس دولت اصالحات مالقات نموده و دغدغه های این گروهها را به سمع وی رساندند.
با کمال تاسف هیأت رئیسه شورای عالی اصالح طلبان حاضر به بازنگری در لیست موجود نشد و این لجاجت و اصرار بر حرکت اشتباه انتخاباتی باعث گردید که نیروهای شایسته
و بازمانده از لیست نهایی ،ناچار به تهیه لیستی دیگر برآیند تا به نوعی به تمامیت خواهی دست اندرکاران لیست مذکور واکنش نشان دهند.
اصالح طلبان تحول خواه که جمعی از بهترین فرزندان و خادمان راستین این مرز و بوم هستند اینک برای تقویت انگیزه در جامعه رأی دهندگان اصالح طلب افراد شایستهای را
به مردم شریف تهران معرفی می کنند .امیدواریم با ورود این لیست به عرصه انتخابات شورای پنجم ،زمینه برای انتخاب شایستگان فراهم گردد.

سخن روز
با به کارگیری بازنشستگان نظامی در شهرداری

قالیباف سندیکای کارگران
شرکت واحد را نابود کرد
رضا شهابی -از مؤسسین سندیکای شرکت واحد

کارگران شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران پیش از انقالب سال
 1357در غالب سندیکای رانندگان ،سندیکای کمک رانندگان،
سندیکای بلیط فروشــان و سندیکای تعمیرکاران حقوق صنفی
خود را پیگیری می کردند و فعالیت این سندیکاها دستاوردهای
بسیاری برای کارگران داشته است .از جمله این دستاوردها انعقاد
پیمانهای دســته جمعی با شرکت واحد اتوبوســرانی و افزایش
حقوق و مزایای بیشــتر برای کارگران بوده اســت .دریافت 62
روز دســتمزد بعنوان عیدی بدون در نظر گرفتن سقف پرداختی،
همچنین ساالنه دریافت یک دست کت و شلوار و پیراهن برای
کارگران نمونههایی از دســتاوردهایی اســت که برای کارگران
حاصل شــده است .متاسفانه در سال  1362بدون در نظر گرفتن
رای کارگران در مجمع عمومی و بدون هیچ رای از جانب مراجع
صالحیتدار از فعالیت این ســندیکاها جلوگیــری به عمل آمد
و شــوراهای اســامی کار با حمایت مدیران شرکت واحد و به
صورت فرمایشــی ،بدون در نظر گرفتن رای کارگران ،جایگرین
سندیکا شد .عملکرد شوراهای اسالمی کار در سال های 1362
به بعد که برخی از دســتاوردهای دوران ســندیکا را نیز از بین
برده بود موجب شــد درخواست بازگشایی سندیکای کارگری در
میان کارگران عمومیت یابد و طومارهایی با هزاران امضا در این
رابطه از کارگران جمع آوری شــود .راننــدگان و دیگر کارگران
طی مجمع عمومی در تاریخ  83/3/13اساسنامه جدید سندیکا را
تصویب و اعضای هیات مدیره و بازرسان سندیکا انتخاب شدند
و از آن تاریــخ تا کنون با وجود اخــراج ،و رفتارهای غیر قانونی
و زندانــی کردن اعضای هیات مدیره ســندیکا و دیگر کارگران
پیشرو سندیکایی ،دفاع جانانه از حقوق کارگران تا امروز استمرار
داشته اســت.همزمان با اعتراضات سال  1384کارگران شرکت
واحد اتوبوسرانی و اعتصاب دی ماه همین سال و تجمع رانندگان
و کارگران در منطقه شش قدیم شرکت واحد اتوبوسرانی (منطقه
شهر زیبا) شهردار تهران ،آقای قالیباف با حضور در جمع کارگران
معترض خواســتههای آنان را بر حق دانست و قول داد نسبت به
رفع تبعیــض و بی عدالتی اقدامات موثر صــورت گیرد و از آن
تاریخ تا به حال با پیگیرهای مداوم سندیکا بخشی از خواستههای
رانندگان انجام شد ولی بسیاری از خواستههای اساسی و ضروری
کارگــران از جمله مســکن ،برخوداری کارگران شــرکت واحد
همانند پرسنل تحت پوشش شــهرداری تهران از مراکز درمانی
و کلینیکهای تحت تملک شهرداری به صورت رایگان ،توزیع
عادالنــه و منطقی انواع وام بین کارگران شــرکت واحد همانند
پرسنل زیر مجموعه شهرداری و غیره هنوز محقق نشده است.
قالیباف با برگزاری همایش کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
در استادیوم دوازده هزار نفری آزادی بسیار تالش کرد تا سندیکا
را تضعیف کند .اما کارگران حاضر در استادیوم با گفتن شعارهای
«قالیباف اعتصاب یادت نره» و «ســندیکا حق مسلم ماست»،

حمایت و پشتیبانی خود را از ســندیکایی که خودشان بوجود
آورده بودند اعالم کردند .بودجــه ای که با فروش زمینهای
مازاد شــرکت واحد که به ظاهر به کارگران اختصاص یافته بود
تا صرف ساخت مســکن کارگران شود ،با تشکیل نوعی تعاونی
مســکن که مدیر عامل آن منصوب شهردار و همه کاره تعاونی
بود ،در اختیارشان قرار گرفت و هر چند در ظاهر و در روی کاغذ
ایــن بودجه به صورت بالعوض به کارگران پرداخت شــده بود
ولیکن به دلیل اینکه کارگران برای دریافت این تســهیالت به
ناچار حتم ًا میبایســت در این تعاونی مسکن به عنوان سهامدار
و نه عضو ،ثبت نام میکردند اختیار تســهیالت دریافتی شان در
اختیار مدیران مذکور قرار گرفت تا جایی که تسهیالت کارگران
از جانب کارگر مستقیم توسط شهرداری و شرکت واحد به تعاونی
مسکن مذکور پرداخت شد .و این حلقه مدیریتی با گران فروختن
واحدهای مسکونی به کارگران نسبت به قیمت واقعی و تاخیر در
آماده سازی واحدها ،در واقع کل تسهیالت دریافتی کارگران بابت
مسکن را تصاحب کردند و در پارهای از موارد ،این حلقه مدیریتی
شهرداری مبالغی بیش از آنچه را که به عنوان تسهیالت مسکن
کارگران دریافت کرده بودند را از این زحمتکشــان به نفع خود
گرفتند و هم اکنون با گذشــت بیش از شــش سال از ثبت نام
در تعاونی مســکن صدها نفر از کارگران که عضو پروژه سپیدار
دو و ســه (فردیس کرج) بودند واحد های مســکونی شان آماده
لوپنج درصد پیشــرفت دارد و از سال
نشده اســت و پروژه چه 
نو دویک نیز ادامه ســاخت پروژه متوقف شــده است و هیچگاه
قالیباف توجهی نسبت به دادخواهی این کارگران نکرده است .با
وجــود اینکه مبالغی حدود صد میلیارد تومان به ظاهر و در روی
کاغذ شهرداری به عنوان تسهیالت مسکن به کارگران شرکت
واحد پرداخت کرده است با زد و بندهای مدیران مذکور متاسفانه
حدود شــش هزار نفر از کارگران زحمتکش شرکت واحد هنوز
تسهیالت مســکن را دریافت نکردهاند و علیرغم پیگیریها و
تجمعات متعدد در مقابل شــهرداری نه تنها تسهیالتی دریافت
نکردند بلکه در یک نوبت به شــیوه گازانبری به اعتراضشــان
پاسخ داده شــد .قالیباف با آوردن مدیران بازنشسته انتظامی و
نظامی و گماردن آنها در پســتهای اساســی شرکت واحد و
با پروندهســازی برای کارگران پیشرو سندیکایی نزد نهادهای
امنیتی آنها را از کار اخراج کرد و یا در نتیجه گزارشــات خالف
واقع قالیباف و مدیرانش برخی از کارگران بازداشت و بعضا برای
چند ســال زندانی شدند و در این راستا نامههای محرمانه بسیار
به نهادهای امنیتی و قضایی ارســال کرده تا مانع از دادرســی
عادالنه برای کارگران در شعب دادگاهها و دیوان عدالت اداری
گردد .مدیر عامل منصوب قالیباف در شرکت واحد با به خدمت
گرفتن وکیل حقوقی شرکت واحد در ادارات کار اقدام به اخراج
کارگران کرده است.
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