بولتن کارگری
در شصت صفحه
پيش بسوی برگزاری ھر چه باشکوھتر اول ماه مه

کارخانه ارج ١٣۴١
گراوری و تنظيم از مسعود فروزش راد
بورژوازی به پرولتاريا ميگويد :انقالب ما انقالب ھمگانی است .با ينجھت تو بمثابه يک طبقه خاص بايد بمبارزه طبقاتی خود اکتفا کنی  -،بايد بنام " عقل سليم" عمده توجه خود را باتحاديه ھای حرفه ای
وعلنی نمودن آنان معطوف داری  -،بايد ھمانا اين اتحاديه ھای حرفه يی را" مھمترين مبنای تربيت سياسی و تشکل خود ،محسوب داری -،بايد در لحظه انقالبی اکثرا قطعنامه ھای جدی ،از قبيل قطعنامه
ھای "ايسکرايی " نو تنظيم نمائی  ،بايد رفتارت در مورد قطعنامه ھايی که نسبت به ليبرالھا حسن نظر بيشتری دارد  ،با احتياط باشد  -،بايد رھبرانی را ترجيح دھی که ميخواھند " رھبران عملی جنبش
سياسی واقعا موجود طبقه کارگر باشند – " .بايد " عناصر واقع بين جھان بينی مارکسيسم را حفظ کنی " ) اگر ،متاسفانه " ،احکام اکيد" اين شريعت " غير علمی " در تو سرايت کرده باشد (.
سوسيال دمکراسی به پرولتاريا ميگويد  :انقالب ما انقالب ھمگانی است – باينجھت تو بايد بمثابه پيشروترين طبقات و يگانه تا آخر انقالبی مساعی خود را صرف آن نمائی که نه تنھا بجديترين طرزی در
آن شرکت ورزی بلکه رھبری آنرا نيز بعھده خود گيری  .باينجھت تو نبايد خود را در چھار ديوار مبارزه طبقاتی بمفھوم محدود آن و بخصوص بمفھوم يک جنبش حرفه ای محدود نمائی بلکه برعکس بايد
بکوشی که حدود و مضمون مبارزه طبقاتی خود را به حدی وسعت دھی که نه فقط تمام وظايف انقالب فعلی دمکراتيک و ھمگانی روس  ) ،بگو ايران ( بلکه وظايف انقالب سوسياليستی آتی را نيز در
برگيرد .باينجھت تو بدون اينکه جنبش حرفه ای را ناديده بگيری و بدون اينکه از استفاده از کوچکترين ميدان فعاليت علنی امتنأع نمائی  ،بايد درعصر –وظايف قيام مسلحانه  ،تشکيل ارتش انقالبی و
حکومت انقالبی را به مثابه يگانه طرق نيل به پيروزی کامل مردم بر تزاريسم )بگو جمھوری اسالمی ( وبکف آوردن جمھوری دمکراتيک و آزادی واقعی سياسی در درجه اھميت قرار دھی .
ذکر اين موضوع ديگر زائد است که قطع نامه ھای نوا ايسکراييھا در نتيجه " خط مشی " غلت خود چه روش نيمه کاره و نا پيگير و طبعا مورد پسند بورژوازی در مورد اين مسئله اتخاذ کرده است .
لنين  ،آثارمنتخب  ،دو تاکتيک سوسيال دمکراسی  ،صفحه . ٢٨٢-٢٨١

فيلم مستند در دو بخش
Labour Day 1886 Martyrs of 1st may (Balochi) P 1
https://www.youtube.com/watch?v=BcCj2_graCg
Labour Day 1886 Martyrs of 1st May ( Balochi) P 2
https://www.youtube.com/watch?v=PKQL_bvngG4

فراخوان برای راه پيمائی اول ماه مه ٢٠١٣
درپاريس
رفقا
امسال درشرايطی به استقبال روزجھانی کارگرمی رويم که جھان سرمايه داری دريکی ديگرازبحران ھای دوره ئی اش بسرمی برد وبعد ازگذشت چندسال ھنوزروزنه ای برای خروج ازآن پيدا نکرده است.
درسراسر جھان برای پرداخت ھزينه اين بحران مبارزه ای ميان دنيای کاروسرمايه درجريان است که به بزرگداشت اول ماه مه جلوه ای خاص می بخشد.کارگران با شعارھای دفاع ازمنافع طبقاتی وحفظ
دست آوردھای خويش ،نظام سرمايه داری را مسوول اين بحران دانسته وآن را به چالش می طلبند.
درايران نيزبحران سرمايه داری ،سياست ھای ويران کننده ی نئوليبرالی دولت ھای جمھوری اسالمی وبخصوص تحميل تحريم ھای فلج کننده کشورھای سرمايه داری غرب فشاربرکارگران وحقوق بگيران
دائمی را بيشتر کرده است .کارگران وحقوق بگيران ايران با اعتراضات واعتصابات پی درپی درمقابل اين شرايط دشواردست به مقاومت زده ودر اين راه با تحمل فشارھمه جانبه وحتی تحمل شکنجه وزندان
ھزينه ای گزاف را پرداخته و می پردازند.
باتدارک باشکوه تظاھرات اول ماه مه امسال درپاريس ،بلندگوی مبارزات وخواسته ھای کارگران باشيم.ما شما را به شرکت درجلسه روز جمعه  ٢٩مارس  ٢٠١٣در ساعت نوزده و سی
دقيقه محل آژکا دعوت می کنيم تا انتخاب مجدد کميته موقت برای برگزاری تظاھرات اول ماه مه ٢٠١٣را انجام دھيم.
Adresse: AGECA, 177 Rue de Charonne75011 M°: Alexandre Dumas

سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی ايران
زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسياليسم
زنده باد روزاول ماه مه روز ھمبستگی جھانی کارگران
کميته موقت برگزاری تظاھرات روز اول ماه مه در پاريس ـ مارس ٢٠١٣

بولتن اخبار کارگری
http://nahadha.files.wordpress.com/2011/05/booltan‐akhbar‐kargari‐shomare‐21.pdf
http://nahadha.wordpress.com/2011/05/28/shomare‐20‐booltan‐akhbar‐kargari/
http://etehadbinalmelali.com/index.html
http://etehadbinalmelali.com/maghaleha.html
سايت جنبش تبعيدی
http://jonbeshdartabeed.blogspot.com/
اتحاديه آزادکارگران ايران
http://www.etehadeh.com/
اتحاد كارگرى
http://www.etehad.se/
افق روشن
http://www.ofros.com/
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
http://anjomanbf.blogfa.com

سنديکای شرکت واحد
http://www.syndicavahed.biz/
سايت اميد
http://omied.de/
کميته ھماھنگی برای ايجادتشکل کارگری
http://www.hamaahangi.info/
کميته فعالين کارگرى سوسياليستی فرانکفورت
http://kkfsf.wordpress.com/
کميتهی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری
http://www.khamahangy.com
كانون مدافعان حقوق كارگر
http://kanoonmodafean1.blogspot.com
کارگران نيروگاه ھای ايران
http://kargaran-nirugah.mihanblog.com
کارگران ايران
http://www.kargaran-iran.com
کارگران
http://www.kargaran.org/
کارگر امروز
http://www.workertoday.com/
کميته پيگيرى
http://www.comitehpeygiri.com/
جمعى از فعالين کارگرى
http://jafk1384.blogspot.com/
جنبش کارگرى
http://www.jonbeshekargary.org/
چشم انداز کارگرى
http://www.chiran-echo.co/
خودروکار
http://khodrokarr.wordpress.com/
خانه كارگر آزاد
http://www.fwhi.org/

گرامی باداول ماه مه روزجھانی کارگر
مستحکم باد،ھمبستگی کارگران جھان
زنده باداتحادعمل تشکل ھای مستقل کارگری وفعالين کارگری درايران
ادامه تجمع در اعتراض به بازداشت فعالين کارگری در سنندج -
تعيين حداقل دستمزد به شيوه کنونی،کاھش معيشت کارگران است -
ديدار بھنام ابراھيم زاده با خانواده ی ستار بھشتی -
گزارشي از شركت پيمانكاري معتبر در سنندج -
کارگران مجبورند ھر شش ماه يک بار معاينات کارگری را بدون قبول بيمهھا انجام دھند حتی تامين اجتماعی ھم آزمايشھای آنھا را قبول نمیکند -
حادثه در پروژه خط دوم قطار شھري مشھدومصدوميت يک کارگر از ناحيه  ٢پا -
ادامه تجمع در اعتراض به بازداشت فعالين کارگری در سنندج

طبق خبر دريافتی امروز  ١٨فروردين بار ديگر در اعتراض به بازداشت اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری جمعی از کارگران و فعالين کارگری و
.اعضای کميته ھماھنگی بنا به درخواست خانواده بازداشت شدگان برای پيگيری پرونده آنان در مقابل دادگستری استان کردستان در سنندج تجمع نمودند
حاضرين با نشستن در مقابل دادگستری خواھان پاسخگويی فوری مسئولين قضايی استان در رابطه با پرونده بازداشت شدگان شدند .در ادامه يکی از مامورين امنيتی حاضر در محل
دادگستری وارد جمع حاضرين شده و از آنھا خواست تا يکی از اعضای خانواده بازداشت شدگان به عنوان نماينده با دادستان کل آقای جوھری ديدار کند؛ در اين ديدار دادستان قول داد
پرونده آنھا فردا به دادگستری ارجاع داده می شود .بعد از صحبت با دادستان بنا به درخواست خانواده بازداشت شدگان حاضرين با کف زدن محل دادگستری را ترک نموده و اعالم
.داشتند که فردا نيز ھمچون روزھای قبل به اين محل مراجعه خواھند کرد
براساس آخرين خبر رسيده ،در حدود ساعت  ١٣:٣٠امروز پرونده  ٤نفر از فعالين كارگري دربند به نامھاي بھزاد فرج الھي ،حامد محمودنژاد ،وفا قادري و خالد حسيني به دادگستري
.ارجاع داده شد اما ھنوز از وضعيت دو فعال كارگري ديگر به نامھاي علي آزادي و غالب حسيني خبري در دست نيست
الزم به ذکر است که بھزاد فرج الھی ،حامد محمودنژاد ،علی آزادی  ،خالد حسينی و وفا قادری مدت يک ماه و دو روز است که در بازداشت به سر می برند ،ھمچنين غالب حسينی يکی
.ديگر از اعضای کميته ھماھنگی  ٢٠روز است که در بازداشت اداره اطالعات به سر می برد
كميته ي ھماھنگي ضمن محكوم كردن تداوم بازداشت  ٦فعال كارگري عضو كميته ي ھماھنگي ،خواھان آزادي فوري و بي قيد شرط اين فعالين و ھمچنين آزادي فعالين كارگري و
.زندانيان سياسي مي باشد
كميته ي ھماھنگي براي كمك به ايجاد تشكل ھاي كارگري ١٨-فروردين ١٣٩٢
تعيين حداقل دستمزد به شيوه کنونی،کاھش معيشت کارگران است
افزايش دستمزدھا که ظاھرا و در تبليغات دولتی در قبال افزايش قيمت ھا و نرخ تورم در ايران صورت ميگيرد نه تنھا حداقل معيشت کارگران را تعين نمی کند ،بلکه دھن کجی بزرگی
.به زندگی کارگران است
.با توجه به آمار و ارقامی که خود منابع دولتی از نرخ تورم و فزونی قيمتھا اعالم می کنند اينک به وضوح می توان ھويت ضدکارگری )تعين دست مزد( را مشاھده کرد
چنين رفتاری با کارگران و ناديده گرفتن حداقل حقوق آنھا ،در حقيقت تدارک ديدن جنگی بزرگ بر عليه  %٩٩جامعه به شمار می رود .جنگی که در آن نھايتا صف ضدکارگری
.مغلوب خواھد شد
.اين عرصه مبارزه جنگ طبقاتی که دولت به نمايندگی سرمايه داران در آن حضور فعالی دارد
سالھاست که کارگران به عقب رانده می شوند و شرايط سخت تر به آنھا تحميل می گردد که ھمچنان تداوم دارد .برای ساکت کردن کارگران ھمواره از شيوه ايجاد رعب و وحشت
استفاده شده  .دست به خشونت زدن و اعمال و رفتار غير انسانی و دستگيری و زندانی کردن کارگران و فعاالن کارگری )که اکنون تعدادی فعاالن کارگری را در استان کردستان تحت
.پی گرد قراردادند( اين شيوه ھا ھمانطور که اشاره شد روی ديگر سکه ای است که دولت برای به تمکين وا داشتن کارگران در پذيرش شرايط برده داری نيروی کار انجام می دھد
پايين نگه داشتن سطح معيشت و حق زندگی کارگران از طريق کاھش قدرت خريد آنھا و از سويی دستگيری و زندانی کردن کارگران خود بخود عرصه فالکت را بيش از پيش به روی
.کارگران می گشايد
.ما کارگران ھيچ چاره ای جز مقابله با اين شرايط خفت بار را نداريم
.ما کارگران عالوه بر اينکه خواھان افزايش مجدد فصلی دست مزدھای کارگران ھستيم ،ھمچنين خواھان آزادی کارگران زندانی و زندانيان سياسی می باشيم
کارگر زندانی  ،زندانی سياسی آزاد بايد گردد
کميته پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگری١٣٩٢/٢/١-
ديدار بھنام ابراھيم زاده با خانواده ی ستار بھشتی
به گزارش وبالگ پايگاه خبری خانواده بھنام ابراھيم زاده،عصر روز جمعه بھنام ابراھيم زاده ،از فعالين جنبش کارگری که در مرخصی دوران حبس خود به سر می برد ،با ما در و
.خواھر کارگر جان باخته ،ستار بھشتی ديدار کردد .اين ديدار در رباط کريم در منزل ما در ستار بھشتی صورت گرفت
بھنام ابراھيم زاده ھمدردی و ھمبستگی خود را با ما در وخواھر ستار بھشتی اعالم کرد ومقاومت وپايداری اين مادر وخواھر را ستود .مادر ستار نيز برای فرزند بھنام؛ نيما ابراھيم
.زاده که بيش از سه ماه است در بيمارستان محک کودکان در بستر بيماری است از نارحتی خونی رنج می برد آرزوی سالمتی و بھبودی کرد
اين ديدار يک ساعت به طول انجاميد.مادر و خواھر ستار بھشتی به گرمی از بھنام ابراھيم زاده پذيرايی کردند و قول دادند که به زودی به ديدار نيما فرزند بھنام بروند و از نزديک نيما
.را مالقات کنند
.گفتنی است ستار بھشتی تنھا يک شب در بند  ٣۵٠زندان اوين در کنار بھنام ابراھيم زاده بوده است
گزارشي از شركت پيمانكاري معتبر در سنندج
شرکت " معتبر " پيمانکار احداث تونل داخل شھری سنندج دستمزد ھا ،پاداش و عيدی سه ماه آخر سال  ١٣٩١کارگران شاغل در اين شركت را نپرداخته است .کارفرمايان شرکت
مذکور با گماردن شخصی به نام مھدويان به عنوان مدير پروژه ھايش در کردستان به استثمار شديد کارگران پرداخته و ھر گونه اعتراض کارگران را با اخراج پاسخ می دھد .کارگران
.سد ژاوه نيز تاکنون با چندين نوبت اخراج و بيکار سازی مواجه بوده اند
.شايان ذکر است  ٤٠کارگر در پروژه احداث تونل شھری خيابان سيروس سنندج به طور شبانه روزی مشغول به کار ھستند
كميته ي ھماھنگي براي كمك به ايجاد تشكل ھاي كارگري ١٨-فروردين ١٣٩٢
کارگران مجبورند ھر شش ماه يک بار معاينات کارگری را بدون قبول بيمهھا انجام دھند حتی تامين اجتماعی ھم آزمايشھای آنھا را قبول نمیکند
به گزارش ١٨فروردين فارس از نيشابور ،سيدکاظم فرھمند صبح امروز در نشست خبری ھفته سالمت در اتاق جلسات دانشکده علوم پزشکی نيشابور اظھار داشت :ھزينهھای درمان
.بيماری را بيمهھا تعيين میکنند و متاسفانه پرداختھا از جيب مردم خيلی بيشتر از پرداخت بيمهھا برای امور درمانی است
وی با اظھار تاسف از اينکه سازمانھای بيمهگر ھزينه معاينات و آزمايشات افراد تازه مزدوج را بر اساس دفترچه بيمه قبول نمیکنند ،تصريح کرد :ھر شب ھتلينگ بيمار حدود ٢٠٠
.ھزار تومان ھزينه برای مراکز درمانی دارد در حالی که بيمهھا  ٦٠ھزار تومان آن را قبول میکنند و اين اصال وضعيت مطلوبی نيست که چکاپھا از تعھدات بيمه خارج است
وی تاکيد کرد :به لحاظ عاطفی تحت فشاريم که کارگران مجبورند ھر شش ماه يک بار معاينات کارگری را بدون قبول بيمهھا انجام دھند ،حتی تامين اجتماعی ھم آزمايشھای آنھا را
.قبول نمیکند
رئيس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی نيشابور گفت :متاسفانه  ٧٠درصد ھزينه سالمت بر دوش مردم است و بيمهھا فقط  ٣٠درصد را تقبل میکنند که اين قضيه بايد
.برعکس باشد
حادثه در پروژه خط دوم قطار شھري مشھدومصدوميت يک کارگر از ناحيه  ٢پا

به گزارش خراسان،يکي از کارگران در حين کار در پروژه خط دوم قطار شھري مشھد مصدوم شد .عليرضا معلم سرپرست ايستگاه ھاي  ٣و  ۴آتش نشاني مشھد با بيان اين خبر
افزود :ساعت  ١٣يک شنبه١٨فروردين در پي سقوط بتن ،کارگر جواني که در پروژه خط دوم قطار شھري مشھد در محدوده خيابان کوھسنگي مشھد مشغول کار بود از ناحيه  ٢پا
.دچار شکستگي شد
وي افزود :پس از اطالع به سامانه آتش نشاني بالفاصله گروه ھاي امداد و نجات ايستگاه ھاي  ٣و  ۴به محل حادثه اعزام شدند و کارگر مصدوم را از محل حادثه خارج کردند و به
.نيروھاي اورژانس حاضر در محل براي انتقال به مراکز درماني تحويل دادند
ھيجدھم فروردين ماه١٣٩٢

کريم منيری
مالحظاتی کوتاه به بھانه يادداشت آقای ايرج فرزاد
آقای ايرج فرزاد در يادداشت اخير خود )شماره (۵٠عالوه بر يادداشت قبلی خود )شماره  (۴٩به تصميم برکناری آقای اسانلو از مسئوليتش ،حمله کرده است و اينبار نميدانم نقطه نظرات چه کسی را مورد
حمله قرار داده است ،چون يادداشت قبلی در برخورد با آقای قراگوزلو بود .ايشان در اين يادداشت در مخالفت با اين تصميم گيری نه ديگر کارگر را قبول دارد و نه اکثريت را و نه ھيئت مديره سنديکا ،بلکه
فقط نظر خود را درست ميداند .من در اين نوشته کوتاه قصد مجادله با ايشان را ندارم ،بلکه قصدم فقط روشن کردن برخی مطالب است .مسئله برکناری و يا تثبيت افراد در سنديکا و يا ھر جريان ديگری
خارج از تعين من است و مسئله آنھا است و اينکه ادعا ميشود که اين برکناری بی حرمت کردن منصور اسانلو است به نظر من برخا ً طرح اخالقيات است و ھيچ ربطی به مسائل کارگری و يا تشکيالتی از
نوع سنديکا ندارد ،بلکه اين برکناری ـ قابل توجه دوست عزيز ايرج فرزاد ـ حرکتی اساسا ً سياسی است و نه در مخالفت با وارد شدن منصور اسانلو در مسائل سياسی.
از ساليان خيلی زياد پيش اين تفکر که بايستی تشکالت کارگری مستقل باشند مطرح بود و زنده ياد يداله خسروشاھی ھم که در نوشته ايرج فرزاد نامش به ميان کشيده شده است ،يکی از مطرح کنندگان،
طرفداران و تبليغ کنندگان اين تفکر بود ،تا حدی که ميتوان گفت مشخصه يداله شده بود و در ھر بحثی که راجع به اين مسئله ميشد مطمئنا ً حضور او را با تأکيداتش بر اين استقالل می شد احساس کرد .از
مشخصه ھای اين تفکر دقيقا ً ھمين بود و است که کارگران خود مستقالً و از طريق تشکلشان بايستی بتوانند در امور سياسی که به نوعی امری روشنفکری و اختصاصی جريانات و افراد خاصی باز نما شده
بود ،دخالت کنند .اين تفکر که کارگران را در پستوی سنديکا و يا ھر تشکل ديگری حبس کند و از دخالتگری انھا جلوگيری کند ،تفکری ارتجاعی است و اگر چنين تفکری در جائی و از جانب کسی تبليغ
ميشود بايستی بعنوان تفکری اليته گرا و عقب افتاده بدان برخورد کرد و اگر از جانب سنديکائی ھا مطرح ميشود بعنوان تفکری سنديکاليستی که کارگران را نه در حد يک انسان ،بلکه در حد يک عضو و
يک رأی به حساب می آورد ،برخورد نمود .تفکر سنديکاليستی به عنوان تفکری بورژوائی مزورانه قصد دارد کارگران را در عين حال که سرگرم مسائل کوچک ميکند با بزرگ نمائی اين مسائل ،کارگران
را از مسائل مطرح در جامعه دور نگاه دارد و با طرح اينکه مسائل سياسی مسئله کارگران نيست ،کارگران را به سربازان بی جيره و مواجب سرمايه تبديل کند .مبارزات آنان را و در نتيجه انرژی
مبارزاتی آنان را با صرف در به اصطالح ميدان ھای مبارزاتی بر سر يک ﷼ و دو ﷼ ھدر دھد و نگذارد کارگران در مبارزه خود به بلوغ سياسی برسند .طرح اين نظريه که کارگران به دنبال مسائل
اقتصادی اشان ھستند و نه سياسی ـ و در جامعه ايران ـ نه مسئله براندازی ،پوششی است بر رفرميسم اقتصادی تفکر سنديکاليستی .ولی اگر به واقعيت جامعه ايران برگرديم آيا ميتوانيم چنين چيزی را در
عالم واقع مالحظه کنيم .استبداد حاکم ،سياسی بودن را به طبقه کارگر که ھيچ به ھر تفکر حتی سنديکاليستی تحميل ميکند .سرمايه به کارگران نه بعنوان انسان ،که بعنوان نيروی کار نگاه ميکند .اين نيروی
کار زائده سرمايه تلقی می شود و بايستی ھمچنانکه در توليد تحت امر سرمايه است در روابط اجتماعی نيز تحت االمر سرمايه و ذوب در مناسبات اجتماعی او باشد ،سرمايه داری از کليت اجتماع تصويری
دروغين ميسازد ،مبنی بر اينکه کارگران راه چاره ای ندارند ھمچنانکه در توليد خود را محتاج سرمايه ميدانند و الزاما ً در مناسبات توليد او شرکت ميکنند ،در مناسبات اجتماعی نيز مجبور به پذيرش روابط
او ھستند .خارج از اين روابط منطقه ممنوعه تلقی می شود و خط قرمز به حساب می آيد .سياست در دنيای سرمايه يعنی وارد شدن به يکی از احزاب جناح ھای متفاوت سرمايه و نه چيز ديگر .آيا دوست ما
ايرج فرزاد از وارد شدن کارگران به سياست و در اين مورد معين آقای منصور اسانلو ،وارد شدن به منطقه ممنوعه است و دخالتگری کارگران را منظور نظر دارد و خالف آنرا در سنديکای واحد شنيده
ً
است و نقطه نظر اصولی و درستی را مطرح ميکنند .ولی امر واقع به ما چيز ديگری را ميگويد .آقای اسانلو نه تنھا چنين مرزشکنی نکرده است ،که
است ،که در آن صورت به نظر من حتما حق با ايشان
در چارچوب نظم تعيين شده سرمايه به فعاليت و طرفداری يکی از جناح ھای حاکميت پرداخته است ،ھمچنانکه در قبل ھم چنين کرده است .اينکه حق ھر کس است که جناح خود را انتخاب کند حرفی و بحثی
نيست و اين اصالً بحث من نيست .بحث انجا شروع می شود که دوستی چون ايرج فرزاد از فعاليت سياسی کارگران بر پايه بحث در رابطه با اخراج منصور اسانلو استدالل ميکند که منصور را اخراج کرده
صرف می تازد ،زبانم الل مثل آنکه ايشان سياست بازی و ملعبه دست سرمايه داران شدن را کار سياسی ميداند .آيا سياست
اند چون او وارد رابطه ھای سياسی شده است و کلی به طرفداران نظريه کارگر ِ
کارگری در نزد ايشان چنين معنا ميدھد.
آقای ايرج فرزاد در ياداشتش بسيار آرزو کرده است "اگر طبقه کارگر ايران تا آن حد تحت تسلط باورھای ناسيوناليسم چپ نبود و  "...بايد سئوال کرد شما که چنين نتيجه گرائی ميکنيد قبل از قيام  ۵٧چه
حرکتی کرديد که کارگران بتوانند در قامت کارگری اشان چنين جربزه ای را پيدا کنند که امر رھبری قيام را بعھده گيرند .و يا بعد از قيام شما در اين رابطه چه کرده ايد .کدام حرکت را برای آگاھی کارگران
ـ طبقه کارگر پيشکش تان ـ در جھت تبديل شدنشان به شخصيت ھای سياسی و متکی به خود ،انجام داده ايد .خود شما ھمچنانکه آرزو ميکنيد که ايکاش آنچنان ميشد که شما فکر ميکنيد درست بود ،ھمچنان
نيز داريد فکر ميکنيد که کارگران عضو سنديکای واحد بايستی آنچنان ميکردند که شما فکر ميکنيد درست است ،يعنی ھمواره داريد فکر ميکنيد ،خط ميدھيد ،تصميم ميگيريد و انتظار داريد که ديگران به
حرف شما گوش دھند و نصايح شما را بديده احترام بنگرند .ولی آقای فرزاد متأسفانه مسائل جدی در واقعيت اتفاق ميافتد خارج از ذھن ما و توسط موجودات واقعی و زنده بنام انسان که در عين حال که فکر
ميکنند عمل نيز ميکنند و در اينجا کارگران شرکت واحد .چه من و شما خوشمان بيايد و چه نيايد ،چه ان را تأئيد کنيم و چه نکنيم .ولی باور کنيد من ھم دلم ميخواست که کارگران انقالب ميکردند و جھان را
از چرک و گند سرمايه داری پاک ميکردند ،ولی متأسفانه نميکنند ،که بحث آن در اين مالحظه کوتاه ممکن نيست .کارگران انقالب کنيد!! و يا در احزاب "انقالبی" موجود که ميخواھند برايتان انقالب کنند
ً
شرکت کنيد .به عوض آنکه انقالب کنند و يا حداقل در پروسه انقالبی حزب سازی شرکت کنند ميروند و سنديکا درست ميکنند و بعد ھم يکھو و ناگھانی و بدون مشورت و خبر و پشت درھای بسته و حتما و
حتما ً با کسب دستور از مقامات امنيتی ،رئيس سنديکا راعوض ميکنند .عجب نادان ھائی!!
اجازه دھيد به شما اطالع دھم که در سنديکای واحد و آن ھم در ھيئت مديره آن بسياری افراد وجود دارند که روحيه و طرز برخورد بسيار شبيه به يداله خسروشاھی دارند ،يعنی بسيار مردم دارند ،اتحاد
کارگران برايشان بسيار مھم است ،و خالصه ميخواھند ھمه را در کنار خودشان و در نتيجه در سنديکا داشته باشند ،بسيار خوددار ھستند و نه تنھا خود از درگيری فرار ميکنند بلکه سعی ميکنند که در
سنديکا و بين اعضاء درگيری بوجود نيايد و در نتيجه اگر توھين به آنھا نباشد کمی ھم در اثر اين خصوصيات در مواردی محافظه کارانه برخورد ميکنند .چنين کسانی که يکی از بنيانگذاران سنديکای واحد
ھستند در اين رأی گيری شرکت داشتند و برخالف نظر شما نه با اکثريت آرا که به اتفاق ارا چنين تصميمی گرفته شد ،پس اکثريت آرا را از نوشته اتان حذف کنيد و اتفاق آرا را به جای آن رد کنيد .حاال شما
ميگوئيد "به اين معنی چون تصميم منتسب به ھيات مديره سنديکای "کارگران" شرکت واحد است ،ديگر ھرگونه ظن و شک و ترديد در مورد احتمال دخالت نھادھای امنيتی رژيم اسالمی را در اين پرونده
سازی و پاپوش دوزی بايد کنار گذاشت ".آيا فکر ميکنيد که اين برخوردی سازنده و انقالبی و کمونيستی است يا آنکه وارد شدن در يک سياست بازی تحت نام برخورد سياسی است .اگر سنديکای واحد چنين
است که شما ميگوئيد و احتمال دخالت نھادھای امنيتی در سطحی چنين وسيع ،تا حد تصميم گيری برای برکناری رھبری اش است ،که ھيچ معنای ديگری جز اين ندارد که سنديکا محل جوالن امنيتی ھاست
و ھيئت مديره آن عامل وزارت اطالعات است ،پس بگذار اين سنديکا ھر بالئی سرش ميخواھد بيايد ،شما خود را ناراحت نکنيد .يادمان نرود که آقای اسانلو حامل راست ترين نظر در سنديکا بود ،و شما
نگران از دست رفتن چنين عنصری ھستيد و بدين خاطر عزم کرده ايد که ديگر کارگران را در مقابلش سر به بريد .و اين را بدين خاطر می گويم که شما نه با ديد و يا برخورد انتقادی ،که با روشی تخريبی
به مسئله برخورد ميکنيد و در اين برخوردتان به اخالقيات پناه می بريد .آيا فکر ميکنيد که اين برخورد برآمده از وظيفه کمونيستی شماست که چنين غيرتمند شويد و به دفاع از اسانلو بر خيزيد و آيا فکر
ميکنيد که ايشان به کمک شما احتياج دارد و در نتيجه بعداً پاسخ مثبت به شما خواھد داد .اميدوارم که ھرگز پژمردگی شما را نبينم.
و اما اکنون به وظيفه کمونيست ھا بر گرديم .آيا فکر ميکنيد که کمونيست ھا مجازند و يا قادرند از دور به کارگران فرمان دھند و انھم به کارگرانی که در سازماندھی اشان ھيچ دخالتی نداشته ايد و در
يادداشت قبلی به بھانه روشنفکری که ميخواھد در کنار کارگران آنھم از "بند" برگشته عکس بگيرد ،به سنديکا و ھيئت مديره آن پريديد و به نادرست زمينه ھای اين فکر توطئه نيروھای امنيتی را ايجاد
کرديد .اگر از ھمان زمينه تئوری توطئه ديگران ھم حق داشته باشند حرکت کنند آيا اين زمينه چينی ھا و حمله ھای غيرمستقيم و سپس مستقيم نميتواند معنای خاصی داشته باشد و به صورت ھای بدی معنا
شود .چرا ما به خود اجازه ميدھيم که ديگران را متھم به توطئه کنيم بدون آنکه اطالعات درستی داشته باشيم و تا جائی پيش رويم که يک تشکل را در پای يک فرد سالخی کنيم .اينکه اقای اسانلو کيست و چه
کرده است و چه ميخواھد بکند نقداً مسئله ما نيست و نميتواند باشد ،ولی اين دفاع فردی از او و فدای ھمه در برابر او و انھم چنين برافروخته در حد کسی که ميخواھد از منافع طبقه حمايت و در جھت آن
مبارزه کند ،نادرست است .تو در اين دفاع فردی ات آنچنان ھمه مسائل را قاطی کرده ای ـ از اينکه چنين واژه ای بکار برده ام مرا ببخش ،چون در اين رابطه واژه ديگری نيافتم ـ که آدم نميداند آنرا به
حساب عصبانيت تو بگذارد يا آنکه به تو تذکر دھد که اکنون ديگر ما در جھان سرمايه داری صنف* نداريم و منافع صنفی ديگر مطرح نيست و کارگران را نميشود در چارچوب صنف دسته بندی کرد و
اينکه کارگران اگر از زاويه نظر بعضا ً آدمھائی مقدسند ،بھيچوجه به معنای آن نيست که ديگر ھيچ ارزشی ندارند و ما محقيم بدانان چنين بی محابا حمله کنيم وآنھا را چون در عرصه سياسی وارد نميشوند و
يا دل و جرأت وارد شدن را ندارند ،بکوبيم .تو گفته ای که "يکی از احکام از روی تقدس و پرستش موقعيت صنفی کارگر صادر شده است .به اين معنی چون تصميم منتسب به ھيات مديره سنديکای
"کارگران" شرکت واحد است" آيا فکر ميکنی که کارگران واحد اعضای صنف راننده ھستند و در نتيجه سنديکای آنھا سنديکائی صنفی است و انچنان که بعضا ً افراد ناآگاه به مسائل علمی ،ھنوز که ھنوز
است از منافع و خواسته ھای صنفی کارگران حرف می زنند ،حتی اکنون که سنديکای خود را برپا کرده اند صنف ھستند و حتما ً سنديکا نيز خود صنف و اصالً سيستمی بنام سرمايه داری وجود خارجی
ندارد و اين صنف قادر است ده ھا ھزار کارگر را سازماندھی کند .حال فرض ميکنيم که اصالً چنين باشد و عده ای نيز از پس تقدس اين صنف و اعضای آن به چنين دفاعی به پردازند ،چرا شما چنين توده ـ
حال ھر قدر ھم ناآگاه ـ بدين وسيعی را جلو پای يک فرد قربانی ميکنيد و ھمه جا اسم انھا را در گيومه ميگذاريد .اين کارگران "صنف و صنفی کار" کجا بايد پااليش شوند .حتما ً بايستی در محضر من و تو
اين پااليش صورت گيرد ،يا آنکه در حرکت خود و به دست خود اين پااليش صورت ميگيرد .بگذار آنھا حتی نفوذ نھادھای امنيتی را ھم تجربه کنند ،بگذار بخاطر کوچکترين اشتباھات اجتناب ناپذير سالھا
در زندان بمانند ،بگذار بارھا بيفتند و برخيزند ،بگذار شکست بخورند ،ولی خود بياموزند و اگر تفکری و يا جھتی را انتخاب ميکنند ،خود انتخاب کرده باشند .من بعداً به اين بحث بر می گردم ،ولی در اينجا
اجازه بده اضافه کنم که اين تفکر طرح شده از جانب من ـ چون من اصالً نميدانم طرف مقابل در ياداشت تو کيست ـ اصالً کارگر زدگی نيست ،تقدس و پرستش موقعيت "صنفی" کارگر نيست .ما ميدانيم که
کارگران نه تنھا مثل ساير اکثريت مردم جامعه سرمايه داری ـ حال در جمھوری اسالمی بويژه ـ افرادی برآمده از مناسبات طبقاتی که ھمواره در معرض آلوده شدن به تمام کثافات اين مناسبات ھستند ،بلکه
در ھيبت طبقه مورد حمله خاص و تخريب کننده ويژه نظام نيز ھستند .سيستم سرمايه داری در پھنه جھان سرمايه تمام سعی خود را ميکند که برای حفظ و نکھداری اين اکثريت عظيم از جامعه و ممانعت از
به "انحراف" رفتنش تمام پادزھر ھا ،ھمه حصارھا و خالصه ھمه ابتکارات را به کار گيرد که مبادا اين طبقه را از دست دھد .انواع و اقسام ايدئولوگ ھا را به خدمت ميگيرد ،انواع و اقسام کارشناسان را

اجير ميکند تا بتواند کارگران را در جای خود زنجير کند چون به درستی ميداند که اگر اين طبقه خود را رھا کند بمعنای آن است که جھانی را از شر سرمايه رھا خواھد کرد .طبقه سرمايه دار در اين کوشش
ميخواھد نظام خود را حفظ کند و در اين رابطه ميخواھد ھمزادش را با خود نگاه دارد ولی ھمزادش آنتی تزی است که حرکتش در جھت نفی نظم موجود است و در اين رابطه حتی توليد ارزش اضافی که
توسط اين طبقه صورت ميگيرد نيز در جھت بر انداختن سرمايه است .کارگران در حرکت خود در جھت فرا روی از وضع موجود دست به انواع و اقسام حرکات می زنند و سنديکا سازی منھای سنديکاليسم
که زائده ای بورژوائی بر حرکت کارگران است ،نيز در اين رابطه معنا ميدھد .سنديکا سازماندھی باز و آشکار است که در نتيجه ميتواند به ھزار و يک شکل مورد تعرض سرمايه قرار گيرد .اين تعرضات
از حمله به جلسات و افراد تا نفوذ امنيتی را در بر ميگيرد .سرمايه در تثبيت خود بيکار نمی نشيند افراد را تھديد ميکند ،سعی ميکند آنھا را بخرد ،قول جاه و مقام دھد و الخ .بنابراين ما نبايد مبھوت شويم که
چنين اتفاقاتی بيفتد .افرادی که رأس سنديکا قرار ميگيرند ميتوانند دارای راست ترين ديدگاه ھا باشند و سنديکاليسم را ،ھمانطور که قبالً اشاره کردم ديگاھی بورژوائی است ،بر حرکت کارگران حاکم کنند
آنھا ميتوانند افرادی جاه طلب باشند و شايد به راحتی خريداری شوند .اين در طبيعت اينگونه حرکات است .مسئله بر سر اين است که چه ميتوان کرد و در اينجاست که وظيفه کمونيست ھا تعيين کننده می
شود .آيا بايستی اين حرکت را که از بطن زندگی کارگران سرچشمه ميگيرد به حال خود گذاشت و با يک نامگذاری رفرميستی و اکونوميستی از کنار آن گذر کرد ،آيا بايد از دور نظاره گر پاسيو باشيم ،آيا
بايد تأئيد کننده دربست و تمامی آن باشيم و آيا بايد قيم مآبانه بدان برخورد کنيم و بدون نزديکی بدان به آنھا دستور دھيم و در نبود اين فرمانبری آنھا را تخطئه کنيم .به نظر من کمونيست ھا دخالتگر ترين
نيروھا در جامعه ھستند و اين دخالتگری اشان آگاھانه و در جھت کمونيسم است .کمونيست ھا کارگران را سازماندھی سوسياليستی ميکنند و اين کار را بر ھر زمينه ای و در ھر شرايطی ميکنند و يکی از
اين شرايط و زمينه ھا سنديکاست يعنی محل تجمع کارگران .تنھا گذاشتن کارگران در سنديکا و عدم دخالتگری در آن ،زمينه را برای رشد سنديکاليسم و ديگر تفکرات رفرميستی و بورژوائی اماده ميکند.
تأکيد ھزارباره بر تفکر انتقادی ،مبارزه با ساالر سازی ،برخورد فعال با مسائل ،ايجاد و تشويق روحيه دخالتگری در مسائل .مبارزه با تثبيت گرائی و کرنش در مقابل اوضاع موجود ،فرا خواھی و فرا روی
از وضعيت حال کنونی .مبارزه با رخوت و از خود بيگانگی و ترس جا افتاده در دل کارگران و خيلی حرکت ھای ديگر ،که تماما ً در چارچوب ھمان سنديکا ممکن است و الزم برای آنکه کارگران تحت
تأثير فضای حاکم بر آن برھوت قرار نگيرند ،که براحتی ميتوانند مبھوت ھر کس شوند و بتوانند بدين درک رسند که اين آنھايند که صحنه گردان حرکت خود ھسنتند و نه کس ديگر .کمونيست ھا ميتوانند با
رايج کردن شيوه ھای شورائی در رابطه ھای تعيين کننده حرکت از پاگيری و تثبيت افراد و نظريه ھای سازشکار ،اصالح طلب ،جلوگيری کنند .نظارتگری دائمی و خواست جوابگوئی و گزارش دھی
مرتب مسئولين سنديکا و برخورد دخالتگر به اين گزارش دھی اجازه نميدھد که مسئولين سرخود و احتماالً بنابر منافع فردی و يا گروھی خود تشکل را تصرف کنند و يا حداقل موارد ان را کم ميکند .درک
اينکه دفاع از مسئولين سنديکا در برابر کارفرما و حاکميت نبايد بھيچوجه اين روحيه را در کارگران بوجود آورد که مسئولين بی ھيچ عيب و نقصی ھستند و انتقاد ناپذيرند .کارگران بايد ياد گيرند که
ھمچنانکه منشأء سرمايه که حاال بر انھا حاکم شده است،آنھايند ،منشأء قدرت رھبری سنديکا نيز آنھايند ،پس اين حق و قدرت را دارند که با پا پس گذاشتن ھر عضو و يا کليت اين رھبری ،از منافع انان ،آنھا
را از پست خود خلع کنند .اين توده کارگرانند که ھمواره طلبکارند و نه بدھکار .مسئولين برای پيش بردن مسائل آنھا در رھبری قرار گرفته اند و نه برای خواست ھای خود و منافع گروھی .کسانی که چنين
برداشتی از مسئوليت ندارند ،بھتر است که کانديد چنين پستی نشوند و اين وظيفه افراد انقالبی است که زمينه چنين روحيه و فضائی را در تشکل ايجاد کنند .و اگر چنين و بيشتر از آن نشود ،آنگاه افراد
خودخواه و فرصت طلب تشکل را ملک طلق خود تصور کرده و آنرا به راھی که خود ميخواھند می کشانند .خرد فردی جايگزين خرد جمعی ميشود ،منافع فردی به جای منافع جمعی می نشيند و حاصل آن
يا انحراف اساسی تشکل است و يا بحران دائمی در آن .به نظر من يکی از داليل بحران سنديکای واحد ،که با کنار گذاشتن منصور اسانلو خود را نشان داد ،که در عين حال اين کنار گذاری حاصل يک
درگيری ديرپا بود ،ميتواند عدم دخالتگری و مسحور شدن اعضاء در برابر رھبری که در شرايط سرکوب به قھرمانانی فرا انسانی تبديل شده بودند ،ميباشد .عدم نظارت دائمی اعضاء و واگذاری ھمه
مسئوليت در کف رھبری ،ميتواند در برھه ھائی به فاجعه تبديل شود .ما بايد ياد بگيريم و تجربه ھايمان را به ياد بياوريم ،که ذوب شدن در رھبری ما را به توده ھيچ کاره ای تبديل ميکند ،که يا بايد در ھر
شرايطی سرمان را پائين بياندازيم و ھر خفت و خواری را تحمل کنيم و يا پشيمان از کرده خود ،پاسيو شويم و يا شورش کنيم .کمونيست ھا با شرکت در اين حرکت و يا کليه جرکات محيط کار ،با چنين
روحيه و تفکری عمالً به ھمه ھمکاران خود نشان ميدھند و می آموزانند ،که ميتوان در ھر شرايطی انقالبی بود و برای فرا روی از وضع موجود ميتوان عمل کرد و نه آنکه منکوب شرايط موجود شد.
ايرج عزيز بحران سنديکای واحد را به نظر من بايستی از اين زاويه نگاه کرد .ھتک حرمت يک نفر را نميتوان با ھتک حرمت جمع وسيعی از مخالفان جواب گفت ،تھمت تأئيد نشده به يک نفر را نميتوان
با اشاعه نظريه نفوذ نھادھای امنيتی در جمع ،غير مسئوالنه پيش برد ،با تکيه بر سوء استفاده ارگانھای تبليغاتی حاکميت ،آب به آسياب آنھا ريخت و مواد الزمه برای تبليغات آنھا فراھم نمود .در مخالفت با
افرادی که احتماالً ميخواھند با نزديک شدنشان به سنديکا ،بھره برداری ھای خاص خودشان را بکنند ،نمی باستی افراد فعال اين حرکت را به گند کشيد و خيلی بيشتر از آن ،و تو متأسفانه چنين کرده ای .آيا
اينکه ھمه نوشته ھای تو در اين رابطه بخاطر آقای اسانلو و ھتک حرمت از اوست و يا نه ،حداقل در نوشته ھا و لحن تو خود را نشان نميدھد .اميدوارم بتوانی جوابگوی برخورد ھايت باشی.
کريم منيری
دھم فوريه دوھزار و سيزده
*در رابطه با ص نف قلم داد ک ردن طبقه کارگر خواننده را به نوشته رفيق بيژن شفيع که در فوريه  ٢٠٠۵در سايتھای مختلف از جمله سايت سيمای سوسياليسم منتشر شد رجوع ميدھم.
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خطاب به تشکل ھا و فعالين طبقه کارگر ايران
چنگيز احمدی زندان رجايی شھر
با سالم و درودھای انقالبی
از خود بپرسيم چرا ھمه ای زندانيان کارگری و سياسی از جمله محمد جراحی  ،بھنام ابراھيم زاده  ،رضا شھابی  ،علی نجاتی  ،مھدی فراحی شانديز و ...به بيماريھای سخت و مزمن دچار می شوند؟
جمھوری اسالمی چرا و از چه راه ھای باعث شده است بيماريھای مختلف خطرناک بخصوص سرطان در ايران به سونامی ھای تبديل شوند؟
و...
محمد جراحی رزمنده طبقه کارگر توسط حکومت ضد کارگری زجرکش می شود  .محمدجراحی عضو کميته پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگری که در خرداد سال نود به ھمراه عده ای ديگر به اتھام تالش
برای ايجاد گروه سوسياليستی کارگری از طريق ايجاد نشريه و تشکل کارگری و اشاعه و ارتقاء سطح آگاه سوسياليستی دستگير شد ،پس از شکنجه ھای فراوان در اداره جھنمی اطالعات به  ٥سال زندان
محکوم گرديد ،دوران محکوميت خود را در زندان تبريز طی می کند چندين ماه بود از درد تورم گلو رنج می برد و عليرغم خواست خانواده و دوستانش رؤسای زندان و  ...به دستور وزارت اطالعات از
فرستادن او به بيمارستان خودداری می کردند تا اينکه در اسفند  ٩١با وخامت اوضاع جسمانی او به بيمارستان اعزام و پس از جراحی مشخص شد که غده درآورده شده سرطانی می باشد ،عليرغم فشارھای
خانواده و نھادھای حقوق بشری مرخصی وی جھت مداوا يا مرگ آرام در کنار خانواده ھمچنان با مخالفت اداره اطالعات و رؤسای زندان رو برو است ،ماموران تحت دستور مديران و فرماندھان ،وزارت
اطالعات و سران حکومت اسالمی می خواھند او را زجرکش کنند .عمل ددمنشانه حکومت اسالمی اين سوال را در اذھان مردم و کارگران به وجود می آورد که چرا محمد جراحی کشته می شود؟
جواب ساده است ،رژيم ضدکارگری اسالمی به عنوان يک نھاد نظامی – روحانی اين عمل را در جھت بھره کشی از طبقه  ٥٠ميليونی کارگران ايران به سود ميلياردرھا و دزدھا به بھای بيکاری  ،گرسنگی
 ،اعتياد  ،تن فروشی و فالکت زحمتکشان ايران انجام می دھد ،محمد جراحی و ديگر کارگران با مبارزه  ،تشکل  ،آگاھی و ايدئولوژی خود اين نظم سرمايه را به ھم می زند و خواب خوش را بر آنان حرام
می کند .
کارگران و ھم زنجيران  :رژيم ضد کارگری با تصويب دستمزدھای يک چھارم خط فقر  ،با نابودی کامل قوانين حمايتی و تأمين اجتماعی در حوزه ھای درمان و تحصيل و خدمات عمومی با

واردات

کاالھای بنجل توسط مافيای ثروت و قدرت و به اين ترتيب نابودی تمام عرصه ھای توليد و بيکارسازی ميليونی  ،قراردادھای موقت و سفيد امضا  ،نابودی امنيت شغلی و باالخره اخراج  ،زندان و کشتن
فعالين کارگری ،سرکوب تمام تشکلھای کارگری و ايجاد حکومت نظامی در مراکز کار و توليد توسط بسيج  ،حراست و نيرو ھای مسلح يکی از ثروتمندترين کشورھای جھان را به جھنم آزاد انديشان ،
فالکت اقتصادی طبقه کارگر و بھشت سرمايه داران تبديل کرده است .
ما کارگران و تمامی نيروھای انقالبی در مقابل اين سرکوب برنامه ريزی شده  ،سازمان يافته و ھدفمند دولت نظام سرمايه داری عليه مبارزان پاک و آگاه طبقه کارگر بايد دست به افشا گری گسترده بزنيم.
طبقه  ٥٠ميليونی کارگران ايران به عنوان گردانی از ارتش ميلياردی کارگران جھان است که در طول تاريخ مبارزه خود دارای غنی ترين تجارب در اشکال سازماندھی  ،تشکل و مبارزه می باشد .سنديکا
 ،اتحاديه  ،فدراسيون و کنفدراسيون ،احزاب و تشکلھای درسطح ملی و جھانی  ،احزاب رزمنده سياسی  ،کميته ھای انقالبی  ،شوراھای کنترل ،به عنوان تشکل ھای سياسی و دھھا انقالب و اعتصابات
سياسی را در تاريخ خود دارد،ھمچنين قيام به عنوان اشکالی از مبارزه به ھمراه تجربيات طبقه کارگر ايران با بيش از  ١١٠سال مبارزه از سال  ١٢٨٠تا کنون  ،مانند اولين سنديکا ھا و اتحاديه ھای
کارگری در صد سال قبل و چھار فدراسيون و صدھا سنديکا و اتحاديه در سال  ١٣٢٠و تشکيل  ١٦٠کميته و شورای کارگری در انقالب  ٥٧به عنوان نطفه حکومت کارگری در تاريخ ثبت شده اند و با دھھا
اعتصاب سراسری به خصوص در سال  ٥٧که تير خالص را با بستن شير فلکه ھای نفت به رژيم ديکتاتوری شاه زد دارای صدھا تجربه تشکل و آگاھی و مبارزه طبقاتی در انبان خود است .که تجربيات
فوق بايد در شرايط فعلی مورد استفاده قرار گيرد .مھمترين چيزی که ذھن ھر کارگر پيشرو را در شرايط فعلی به خود مشغول می کند اين است که چرا طبقه کارگر و نيروھای انقالبی آن عليرغم وجود

شرايط عينی و اعتصابات روزمره و با وجود تشکلھای ھر چند ضعيف صنفی و حرکت ھا و اعتراضات در حد خود به خودی ،انفرادی و پراکنده  ،بی برنامه دست به عمل می زند برای درک اين مسله بايد
به شرايط عينی و ذھنی زير دقت کرد
-١

وجود قرار دادھای موقت و سفيد امضا  ،نبود امنيت شغلی و سايه ارتش ميليونی بيکاران و سايه گرسنگی که عين اجل معلق باالی سر کارگران پرواز کرده و با شکاف

عظيم بين بخش ھای

شاغل و بيکار از قدرت مبارزاتی آنان به شدت کاسته می شود.
-٢

برخورد پليسی با ھرگونه مطالبه و حرکت ،مخصوصا" حکومت نظامی در مراکز اصلی توليدی مانند ماشين سازی ھا  ،نفت و پتروشيمی از طريق بسيج و حراست مسلح و يا قدرت دولتی که حتی

اجازه تشکلھای زرد و وابسته به خود را نيز در اين مراکز نمی دھند ،ھمچنين شدت سرکوب در اخراج و زندانی کردن پيشروان کارگری تاوان و ھزينه سنگينی برای آنھا ايجاد کرده که از شکل گيری
سازمان سياسی سراسری طبقه کارگر و تشکالت پايدار اتحاديه ای بر پايه خواسته ھای ملی و سراسری برای مقاومت و مبارزه در مقابل استثمار ،ھجوم به سفره خالی کارگران و سرکوبھا جلوگيری می
کند.
-٣

تأثير مخرب تشکلھای دست ساز حکومتی و جاسوسی ھمچون مافيای خانه کارگر  ،انجمنھا و شوراھای اسالمی در محل کار کارگران نسبت به مقابله با تشکلھای مستقل کارگری می باشد .در تأييد

اين مسئله ھمين بس که حسن صادقی يکی از مسئولين خانه کارگر در جواب يکی از مسئولين حکومتی که گفته بود خانه کارگری ھا به سود رژيم ھيچ کاری نکردند،گفته است اگر ما نبوديم ،اعتصابات
کارخانجات به بيرون راه پيدا می کرد ،اعتصابات سراسری و ميليونی می شد ،که تاکيدا" تا حاال رژيم  ٩بار سرنگون شده بود .بنا براين تاثير تشکيالت ھای چون خانه کارگر در کنار مسائل باال به عنوان
بخشی از شرايط عينی کارکرد روشن ضد کارگری دارند.
-٤

عامل اصلی ادامه و باز توليد مناسبات مخرب حاکم بر جنبش کارگری از جمله خود بخوديسم  ،پراکندگی  ،خورده کاری و ...است که وجود خود اين مناسبات مزيد بر علت عدم وجودعامل ذھنی

انقالب می باشد .اين عامل که از درون جنبش کارگری سر چشمه می گيرد از طريق موارد زير باز توليد و تداوم می يابد :
-١

جدايی مطالبات صنفی  -سياسی به دليل جدايی مبارزه برای نان و آزادی  ،جدايی بين نبرد برای گرفتن حق تشکل و حق تجمع و اعتصاب و نبرد برای بھبود شرايط زندگی کارگران،

لپ مطلب اينکه جدايی بين مبارزه برای فروش بھتر نيروی کار در شرايط اقتصادی مسلط طبقه سرمايه دار و بردگی سياسی  -اقتصادی طبقه کارگر از مبارزه برای نابودی خود نظام بردگی است ،نتيجه
چنين درکی از مبارزه و قبول جدايی آنھا از يک ديگر زبونی و نوکرمنشی مخصوصا" در جھت جلوگيری از شکل گيری سازمان سياسی کارگران و تشکل سراسری آن به عنوان يک طبقه بر پايه ی منافع
طبقاتی است ،چنين درکی ،باضافه موارد باال از روند پرورش کادرھا و نيروھای پيشرو که بايد در دفاع از منافع آينده حکومت و کل طبقه فداکاری و جان فشانی کنند ،نيزجلو گيری می کند ،درحالی که فقط
و فقط چنين افرادی)کادر ھای حزبی( قادر به پرداخت ھزينه در درون تشکلھای مخفی و سازماندھی مبارزات راديکال در جھت ساختن سازمان سياسی طبقه می باشند ،کاری که تشکلھای زرد ولو مستقل،
ھم جھت با تشکل ھای دست ساز حکومتی ميکنند جلوگيری از شکل گيری چنين روندی است .بنابراين در نبود روند مورد نظر ،پيشروان طبقه کارگر ضمن گرفتار بودن در پراکندگی و خورده کاری و چانه
زنی ،نمی تواند به نيروی متشکل ،مقاوم  ،آگاه و جسور در مقابل سرکوب ھدفمند و برنامه ريزی شده  ،تبديل شوند ،در نتيجه کل طبقه کارگر ضمن گرفتار دور تسلسل درون چھار چوب سرمايه داری بودن
و با دل خوش کردن به  ٢﷼ افزايش دستمزد و يک سری چيزھای پيش پا افتاده و بی ھدف به امان خدا رھا می گردد.
-٢

چسبيدن به فعاليت قانونی و يا علنی  ،در زمان و موقعيتی که در کارخانجات و مراکز بزرگ ،حکومت نظامی آشکار و پنھان بر قرار است و برای اعتصاب حکم اعدام صادر می گردد و حتی به

تشکل ھای جاسوسی خود رژيم اجازه فعاليت داده نميشود و در شرايطی که کوچک ترين فعاليت قانونی و صنفی مستقل کارگران با اخراج و زندان مواجه ميشود ،چسبيدن و سينه چاک کردن در راه قانون
گرايی و فعاليت علنی در ھر صورت سفاھتی مثل پياده روی لخت در زمستان سيبری است  ،در واقع کمک و خدمت به دشمن در جھت اخراج و زندانی کردن فعاالن راديکال کارگری ،ايجاد بی اعتمادی و
ھدر دادن توان مبارزاتی طبقه کارگر است ،پيش گرفتن چنين روندی اقدام به نابودی امکانات  ،شور و ھيجان وايمان به امکان بر قراری حاکميت کارگری و اعتماد به نفس در ميان کارگران ميباشد.
-٣

تقدس و پرستش مبارزه اقتصادی و اعتصابات خود به خودی کارگران ،عليرغم اينکه مبارزه کارگران در مقابل رژيم لجام گسيخته و ضد کارگری با ھستی و زندگيشان حرکت مھمی می باشد ،اما

تقدس اين عکس العمل خود به خودی و جو گيرشدن ،بی برنامه و بدون شناخت و کوچک کردن اھداف مھم ،در حين "تالش" برای آگاه کردن و متشکل کردن کارگران بر پايه خواسته ھای عمومی و اتحاد
و مقاوت آگاھانه و سراسری کل طبقه مثل رفتن به جنگ دشمن آگاه و متشکل و تا بن دندان مسلح با توھمات و سالح ھای عصر حجری است،اين فعالين در بھترين حالت به يک گروه تدارکاتی بدون ارتش و
فرماندھی در مقابل ارتش منظم و ميليونی دشمن شباھت دارند که نه تنھا راه به جايی نمی برند بلکه پيشروان و رھبران مبارزات کارگری را به جای برنامه ريزی و کشيدن نقشه ھای مبارزاتی مناسب و
متنوع در شرايط مھيا ،به نظاره گر و در بھترين حالت به مفسرين بی ضرر شرايط موجود تبديل می کند چيزی که االن حاکم است .
-٤

خالء شديد انتقال آگاھی سوسياليستی توسط مروجين و نيروھای انقالبی در بين کارگران  ،آگاھی انقالبی سوسياليستی تنھا منبع شناخت جوامع و تکامل انسانی و علم انقالب و علم مبارزه طبقاتی است

که در نبودن آن انواع خرافه گرايی مذھبی و غير مذھبی )انواع سوسياليسم غير علمی ،ناسيوناليسم  ،اومانيسم ،تقدس گرايئ مادی ،اعتقاد به تقدير گرايی مادی و خدايی و (...به شدت افزايش می يابد.
با توجه به کمبودھا ی باال راه حل مطلوب چيست و چه بايد کرد؟
بايد گفت ،کليه طيفھای کارگری با توجه به سطح توان  ،پتانسيل  ،تجربه  ،تشکل و مبارزات خود بر اساس منافع طبقاتی،ايجاد سازمانھا در اشکال سياسی ،صنفی و قدرت ارتباط و سازماندھی عملی در
ميان کارگران و تشکلھا و پيشروان آن بايد در دو سطح جبھه ای و حزبی )سازمان واقعی طبقه کارگری )حزب کمونيستی(( متشکل شوند .
الف  -در سطح جبھه ای ،کليه نيروھای کارگری که به اتحاد  ،مبارزه و مقاومت کارگری در مقابل ھجوم سرمايه داری به سطح زندگی  ،تشکل و ھستی شان اعتقاد دارند بايد متحد شوند.
خواسته ھای محوری اين جبھه به شرح زير می تواند باشد:
-١لغو قراردادھای موقت و سفيد امضا  ،ولغو تمامی قوانين اخراج ،بر قراری اشتغال دائم و لغو جريمه و اخراج و بازگشت به کار کليه بيکاران و پرداخت مطالبات برحق آنان
-٢داشتن حق تشکل و حق تجمع و اعتصاب ،راه پيمايی
-٣تدوين قانون کار مترقی توسط نمايندگان واقعی کارگران
 -٤انحالل بسيج و حراست در محيطھای کاری و انحالل سپاه در موسسات توليدی و خدماتی
 -٥افزايش دستمزد متناسب با افزايش تورم بر اساس يک زندگی شرافتمند انسانی
 -٦آزادی بيان و مطبوعات کارگری و سياسی و حق کارگران در داشتن روزنامه مخصوص خود
 -٧عدم تفتيش و دستگيری فعاالن کارگری و ازادی کليه زندانيان کارگری
نقطه آغاز جبھه واحد کارگری بايد از محافل  ،عرصه ھا و تشکلھای صنفی سياسی موجود با تشکيل کميته ھای مشترک سازمان ده شروع شده و با تشکيل ھيئتھای مخصوص و ھسته ھای مخفی و نيمه
علنی سنديکايی و اتحاديه ھا و کميته ھای چپ و ديگر تشکلھای کارگری در جھت ايجاد تشکلھای سراسری پی گيری شود حتی المقدور بھترين ترکيب کميته ھای اجرايی نمايندگانی از نفت  ،پتروشيمی ،
ماشين سازی ھا  ،معادن  ،ساختمان و حمل ونقل است که می تواند به اين تشکل جنبه سراسری دھد نحوه پيشبرد عملی اين مسير توسط نمايندگان تشکل ھا در کميته اجرايی مشخص می گردد در سطح تشکل
سازمانھای سياسی کارگری کسانی که به انقالب و حاکميت طبقه کارگر اعتقاد دارند بايد در جھت ايجاد کميته و نشريه مخفی مشترک و حزب قدم بردارند ،اکنون حزبی به معنای سازمان ده عملی مبارزه
کارگران از طريق اعضای مستقر در ميان کارگران به وسيله گسترش و سراسری کردن تشکلھا و اشکال مبارزه ،در ايران وجود خارجی ندارد.
ب – در سطح حزبی )سازمان واقعی طبقه کارگری )حزب کمونيستی(( :
حزب طبقه کارگر بايد به کمونيسم به عنوان علم رھايی ،و درک شرايط کنونی کارگران مسلح بوده و به خود رھايی کارگران از طريق انقالب قھرآميز،آگاھانه و جھانی کارگری در جھت رسيدن به
حکومت شورايی دمکراتيک معتقد باشد .دراين سطح اصول بسيار مھمی مطرح ھستند که شاخص ترين آنھا عبارتند از :
 -١مرزبندی آگاھانه  ،انقالبی و کامل با انحرافات چپ و راست مخصوصا" انواع انحالل طلبان قديم و جديد و پست مدرنيستی
 -٢قبول ملزومات عملی پيشبرد تشکيالت در شرايط استبداد فاشيستی و کادر سازی نيروھای انقالبی و جان بر کف برای پيش بردن اھداف گفته شده در شرايط استبدادی داخل کشور است در اين مورد
بررسی شرايط موجود و انطباق اصول و شکل الزم )ماھيت و فرم حزب( در مبارزه وقبول موارد درست فرمول زير بسيار ضروری و حياتی است .
حزب غير قانونی – مخفی
حزب غير قانونی  -علنی
حزب قانونی – مخفی

حزب قانونی  -علنی
در موارد ديگر شکل دوم يعنی سطح کمونيستی مبارزات می توان و الزم است بر روی بقيه اصول و جزئيات آن بحث کرد .اما آنچه مسلم است اين که اين دو سطح مبارزه مکمل و درجھت ھم می باشند
و البته برای بستر و ضمينه ساز سطح حزبی ،سطح جبھه ای می تواند کمک شايانی توجھی ارايه کند.
طبقه کارگر ايران بايد از پراکندگی ،خود به خودی و برده بودن خود در مقابل قدرت مطلق و متحد دشمن غدار با برنامه و منظم جلو گيری کند ،در اين راستا چاره و سياست کاری ،جزء پيوند ميان
سازمانھا و نھاد ھای سوسياليستی و پيشروان کارگری جھت مبارزه متشکل به عنوان يک تن واحد ندارد ،بنا براين سازمايابی در تشکيالت سياسی طبقه کارگر ،تنھا راه نجات کارگران و کل مردم ايران
است ،که آينده ما کارگران به آن گره خورده است.
پيش به سوی جبھه متحد کارگری
پيش به سوی ايجاد حزب طبقه کارگر
زنده باد انقالب
زنده باد سوسياليسم
چنگيز احمدی
زندان رجايی شھر
٣٠اسفند ١٣٩١
تکثير از برھان عظيمی

ارزش جان کارگر !
يکی از عوارض ھميشگی نظام ظالمانه سرمايه داری ،سوانح حين کار می باشد که در اساس و اغلب به دليل عدم تھيه وسائل ايمنی ضروری در محيط کار توسط سرمايه داران جھت کاستن از ھزينه توليد و
افزايش سود خود به وجود می آيند ،اما سرمايه داران و مبلغين آن ھا ھميشه مسئوليت چنين سوانحی را بر دوش خود کارگران و بی مباالتی آن ھا می اندازند و به اين طريق مسئوليت خود در اين سوانح را
الپوشانی می کنند.
تجربه نشان داده که موفقيت سرمايه داران در اين زمينه کامال بسته به حد سازمان يابی کارگران و سطح رزمندگی آن ھا و وجود سازمان ھای سياسی انقالبی طبقه کارگر دارد .ھر کجا کارگران متشکل تر
و رزمنده تر باشند و احزاب کارگری از قدرت و نفوذ بيشتری برخوردار باشند دولت را مجبور می کنند که بورژوازی حريص را به رعايت برخی از اصول ايمنی کار وادار کند .اما در کشور ھای تحت
سلطه ای نظير ايران که ديکتاتوری ھای وابسته دست سرمايه داران را در چپاول نيروی کار کامال باز گذاشته اند و قاعدتا با سرکوب مبارزات کارگران از متشکل شدن آن ھا جلوگيری می کنند وضع کامال
فرق می کند.
در اين کشور ھا اوالً ھر حادثه ای را به حساب بی احتياطی کارگر می گذارند و کارفرما را بی گناه جلوه می دھند؛ و در ثانی بازرس ھای دولتی که علی االصول بايد شرايط ايمنی کارخانه را بررسی کرده
و کارفرما را وادار به رعايت يک سری اصول ايمنی نمايند در سيستم فاسد موجود برای حفظ شغل خويش چشم ھای خود را بسته و جيبھای خود را باز می کنند و به اين ترتيب شرايط مرگباری برای
کارگران آفريده می شود.
برای نشان دادن اين واقعيت می توان به گزارشاتی که در باره انفجار در کوره کارخانه فوالد غدير يزد در  ٢٠آذر ماه سال  ١٣٩٠رخ داد مراجعه نمود .بررسی آن چه در باره اين حادثه در مطبوعات
جمھوری اسالمی انعکاس يافته به روشنی نشان می دھد که چگونه جمھوری اسالمی تمام قد به دفاع از سرمايه داران برخاسته و آن جا ھم که مقصر بودن کارفرما غير قابل چشم پوشی است با وقاحت تمام با
محکوميت ھای جزئی اجازه نمی دھد که خللی در کار و منافع آن ھا ايجاد شود.
در  ٢٠آذر ماه سال  ٩٠يعنی بيشتر از يکسال پيش نزديکی ھای تعطيلی کارخانه فوالد غدير يزد ،کوره ذوب آھن کارخانه منفجر می شود که در نتيجه آن  ١٨کارگر اين واحد توليدی کشته و يک )و به
روايتی سه( کارگر نيز مجروح می شوند .محمدعلی مکاری ،کارگر مجروح در اين حادثه که عالوه بر سوختگی  ۴۵درصدی ،پدر خود را نيز در اين رويداد دردناک از دست داده است در باره اين که اين
حادثه چگونه رخ داد چنين می گويد" :کوره کيپ شده بود ،فوالد مذاب سرد شده داخلش ريخته بودند .دھنهٔ کوره بسته بود .راھی وجود نداشت که گاز خارج شود .گاز زير مواد مذاب جمع شده بود و فوالد ھم
که داشت میجوشيد .پنج ثانيه ھم طول نکشيد ".اين کارگر صدمه ديده در ادامه صحبت ھای خود با خبرنگاری که در اين زمينه با وی به گفتگو نشسته می گويد" :ما میدانستيم که لباس پالستيکی ھيچ
محافظتی از ما نمیکند اما از ترس اخراج حرفی نمیزديم و تحمل میکرديم .دولت  -ھمين بازرسھای کار  -بايد صاحب کارخانه را مجبور میکردند که به کارگرانش لباس ايمنی بدھد .ما که کارگر بوديم و
قراردادمان کف دستمان بود .میگفتند اين کوره ذوب فوالد و اين ھم لباس ،نمیخواھيد به سالمت ".و در ادامه می گويد" :بازرسھا از اداره کار میآمدند اما به درستی کار خود را انجام نمیدادند .چرا که در
سال ھای گذشته ھم چنين اتفاقاتی )البته نه در اين سطح  ١٨کشته( داشتيم .اگر آنھا کارشان را به درستی انجام میدادند ما فقط برای کار کردن به کارخانه میرفتيم .نمیرفتيم که ندانيم امروز زنده بر
میگرديم يا نه ".تعمق در سخنان اين کارگر به خوبی عمق شرايط استثمار و ستمی که از طرف سرمايه داران و دولت حامی آنھا در حق کارگران می شود از يک طرف و وضعيت بسيار سخت و دشواری
که کارگران ما در آن به سر می برند را با گويائی ھر چه بيشتری نشان می دھد.
به گفته کارگران اين کارخانه چه در زمان وقوع حادثه  ٢٠آذر  ١٣٩٠و چه پيش از آن ،کارفرما بدون در اختيار گذاشتن لباس کار مناسب ،کارگران را به محيط کار اعزام میکرده است و آنھا ھمواره به
اجبار در مجاورت کوره مشغول کار بودهاند به گونهای که سوختگی سطحی ھمواره يکی از حوادث شايع در ميان کارگران اين واحد توليدی بوده است .کارگر صدمه ديده در اين حادثه در رابطه با تاريخ
سوانح حين کار در اين کارخانه می گويد" :از زمان راه اندازی کارخانه در سال  ٨۶تا زمان وقوع حادثه آذر ماه سال گذشته ،کوره ذوب کارخانه شش بار دچار حادثه شده بود" و در اين رابطه توضيح می
دھد که "در سال ھای  ٨۶و  ٨٧دو نفر از کارگران در جريان حوادث جداگانه دچار حادثه شدند که يکی از آنان فوت کرد و ديگری بر اثر شدت سوختگی در ناحيه چشم نابينا شد".
در ارتباط با انفجار فوالد غدير يزد در آذر ماه ،جالب است بدانيم با اينکه بازرسان اداره کار در گزارش خود کارفرما را در اين حادثه "مقصر  ١٠٠درصدی" شناخته و معرفی نمودند اما دادگاه جمھوری
اسالمی ھمين کارفرما را در حادثه ای که به مرگ  ١٨کارگر انجاميده بود به تنھا شش ماه حبس تعزيری محکوم نمود .محکوميت شش ماھه به خاطر به قتل رسيدن  ١٨کارگر توسط کارفرمای مربوطه در
کشوری صورت گرفت که در دادگاه ھای آن جوانانی که در امر ترافيک اخالل ايجاد کرده اند را به جرم "اخالل در ترافيک" به حبسھای طوالنیتر از شش ماه محکوم می کنند .ھمين واقعيت نشان می دھد
که ارزش جان کارگر در نظام سرمايه داری ايران و در شرايطی که جمھوری اسالمی با چماق سرکوب اين نظام را بر پا نگھداشته آن قدر پائين است که به حساب نمی آيد .با منطق ارزش گذاری و البد
"طبق قانون" جمھوری اسالمی جان  ١٨کارگر برابری می کند با  ٦ماه حبس تعزيری کارفرمای حريصی که برای کسب سود بيشتری از قبل استثمار کارگران ،ار تھيه وسائل ايمنی الزم برای آنان سر باز
زده است!
در آخر موضوعی از زبان محمدعلی مکاری ،کارگری که در اين حادثه صدمه ديده بسيار قابل توجه و تعمق است .او می گويد" :چندی پيش برای پيگيری موضوعی به کارخانه مراجعه کردم و مطلع شدم
که کارخانه باز شده و فعاليتھا از سر گرفته شده است اما ھنوز کيفيت رعايت نکات حفاظت ايمنی و بھداشت مانند گذشته پايين است و احتمال تکرار حوادث مشابه وجود دارد ".اين واقعيت گويای آن است

که کارفرما و مسئولين دولتی در حالی که ھيچ ارزشی برای جان کارگران قائل نيستند ،سعی دارند دوباره با بازی با جان آن ھا و به قميت قتل و آوارگی و بدبختی خانواده ھايشان ،سود اندوزی کنند و
منتظرند تا اگر باز انفجاری در کوره اين کارخانه رخ داد ،به گونه ای آن را رفع و رجوع کنند .اين را ھم بايد دانست که در انفجار سال  ١٣٩٠علی اکبر اوليا نماينده وقت مجلس شورای اسالمی و عزيزالـه
سيفی فرماندار وقت در گفتگو با ايلنا اعالم کرده بودند که انفجار کپسول گاز يا مھمات مستعمل و عمل نکرده به جا مانده از زمان جنگ دليل اين حادثه بوده است ".با اتکاء به چنين توجيھاتی به نفع سرمايه
داران ،جای ترديد نيست که اگر فاجعه ديگری برای کارگران در کارخانه فوالد غريو يزد به وجود آيد ،باز وکالی مجلس و فرماندھانی خواھند بود که چنين حادثه ای را به دستگاه ھای جاسوسی و توطئه
ھای خارجی نسبت دھند تا وظيفه پاسداری از سرمايه داران زالو صفت را بدرستی انجام داده باشند.
واقعيت افزايش شديد سوانح حين کار در مراکز توليدی و کار در ايران تا آن جا که به طور رسمی گزارش داده شده اند )خيلی از سوانح کار رسما ً اعالم نمی شوند( نشان ميدھند که ھر روز  ٥کارگر به
ھمين دليل جان می بازند .امری که خود بروشنی فقدان وسائل ايمنی الزم در مراکز کار را آشکار ساخته و نشان می دھد که بورژوازی دندان گرد ايران برای سود بيشتر با وقاحت غير قابل انکاری با جان
کارگران بازی می کند .اين واقعيت تلخ به نوبه خود مبارزه برای از بين بردن سيستم سرمايه داری و سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی را با برجستگی در مقابل طبقه کارگر قرار می دھد.
مارس ٢٠١٣

نگاھی به وضعيت وخيم زيست و معاش کارگران در اسفند ماه !
اخبار زير منعکس کننده گوشه ای از شرايط زندگی و کار کارگران ايران در اسفند ماه سال جاری ) (١٣٩١و موقعيتی است که سرمايه داران زالو صفت برای کارگران ما به وجود آورده اند .اين اخبار در
خود رسانه ھای رژيم نيز )عمدتا ً در گزارشات ايلنا( انعکاس يافته اند.

“زمانی که فردی به فردی ديگر ضرری جسمی وارد می آورد ،آن ھم ضرری که به مرگ وی بيانجامد ،اين را ما کشتن می ناميم؛ و اگر مجرم از پيش بر اين دانا بود که اين ضرر به مرگ منجر خواھد شد
آنگاه عمل او را قتل می ناميم .حال که جامعه صدھا پرولتر را در چنان وضعی قرار می دھد که آن ھا الزاما ً به دام مرگی زودرس و غير طبيعی می افتند ،مرگی که ھمان قدر جبری است که مرگ به وسيله
گلوله و شمشير ،وقتی جامعه شرايط الزم حيات را از دست ھزاران نفر بدر برده و آن ھا را در شرايطی قرار ميدھد که در آن قادر به زندگی کردن نيستند ،وقتی که آن ھا را به زور چوب قانون وادار می
کند که در اين شرايط بمانند تا مرگ که نتيجه اين شرايط است سر رسد ،وقتی که جامعه می داند و به خوبی ھم می داند که اين ھزاران نفر اجباراً قربانی اين شرايط خواھند شد ،و با وجود اين ،شرايط
مربوطه را بر قرار نگاه می دارد ،پس اين ھم ھمان قتل عمد است که عمل يک فرد ،ولی قتلی پنھانی و خائفانه ،قتلی که ھيچ کس نمی تواند در قبال آن از خويشتن دفاع کند .قتلی که ظاھراً قتل نيست ،زيرا
که کسی قاتل را نمی بيند ،زيرا که مرگ اين قربانی چونان مرگی طبيعی به نظر می آيد ،......ولی در ھر حال قتل عمد است”
انگلس “ ،وضع طبقه کارگر در انگلستان”

سوانح حين کار
مرگ تعميركار آسانسور بر اثر سقوط از طبقه ششم
اول اسفند ماه  ،عصر روز دوشنبه ) ٣٠بھمن ماه( ،يك کارگر سرويس کار آسانسور ،ھنگام تعمير آسانسوری در يک مجتمع مسکونی در بزرگراه حکيم ،بلوار تعاون از طبقه ششم ساختمان ده طبقه به داخل
چاھک آسانسور سقوط كرد و جان خود را از دست داد.
در باره انفجار معدن يال شمالی ذغال سنگ كه به مرگ  ٨کارگر منجر شد
دوم اسفند :خانوادهھای کارگرانی که در انفجار معدن يال شمالی در طبس جان خود را از دست دادند به اين امر که چرا پس از گذشت سه ماه از اين انفجار حکم مقصران صادر نشده است ،معترض اند.
برادر يكی از کارگران کشته شده به ايلنا گفته است که پيش از اين بازرسان اداره کل کار استان يزد نظر خود را اعالم کرده و مسئول ايمنی و ناظر فنی و کارفرمای معدن يال شمالی که پيمانکار معدن به
حساب میآمد را به عنوان مقصران اصلی اين حادثه تشخيص دادهاند .اين خبر نشان می دھد که شرايط کار در معدن مذکور چنان خطرناک و ناامن بوده است که بازرسان نيز دليل جان باختن  ٨کارگر در
آن معدن را ناشی از ھمان شرايط و کارفرما و دست اندر کارانش دانسته اند .مرگ يك كارگر ساختمانی در يزد بر اثر ريزش ساختمان
سوم اسفند ماه ،در پی ريزش آوار يک ساختمان  ٣طبقه قديمی واقع در بلوار شھيد بھشتی يزد  ٢كارگر محبوس شدند كه با تالش آتشنشانان يكی از آنان كه كارگر  ٢٠سالهای بود به بيرون منتقل و تحويل
نيروھای فوريت پزشكی شد .آتش نشانان ھمچنين تجسس را برای يافتن کارگر دوم ادامه دادند ولی با توجه به حجم زياد آوار و پس از تجسس  ٣ساعته ،با بيل مکانيکی پيکر بی جان کارگر دوم را يافتند.
کشته و زخمی شدن سه کارگر در پی ريزش ساختمان در ساری
به گزارش "مازندنومه" ،روز پنجشنبه ) سوم اسفند ماه ( در پی ريزش ساختمان در حال ساختی در بلوار امير مازندرانی ساری) مقابل فرمانداری مرکز استان( که حوالی ظھر پنج شنبه اتفاق افتاد ،سه
کارگر در زير آوار مدفون شدند.
براساس اين گزارش ،پس از بيرون کشيدن کارگران از زير آوار يکی از کارگران جان خود را از دست داده بود و کارگر دوم دچار شکستگی از ناحيه پا شده و ديگری از شدت ترس و استرس قدرت تکلم
نداشت که ھر دو به بيمارستان منتقل شدند.
آتش سوزی در يک کارگاه توليدی۴ ،کارگر رامجروح کرد
شامگاه روز جمعه )چھارم اسفندماه( سانحه آتش سوزی در يک کارگاه توليدی کيف و کفش در خيابان ظھير االسالم تھران باعث شد  ۴کارگر شاغل در اين کارگاه از ناحيه دست و صورت دچار سوختگی
شوند.
سقوط کارگری از طبقه چھارم يک ساختمان
 ۵اسفند ماه ،کارگر  ٢٢ساله تبعه افغانستان به نام سخی كه در طبقه چھارم يک ساختمان نيمه ساز در خيابان ابوذر )فالح( تھران مشغول کار با دستگاه باال بر بود ،به دليل نبود تجھيزات ايمنی و نداشتن
مسير عبور مطمئن و تعادل کافی ،از طبقه چھارم اين ساختمان سقوط کرد و به شدت مصدوم شد .بر اساس اين گزارش ،با سقوط اين کارگر به سطح زمين ،لوله فلزی علمک گاز در پايين ساختمان در قسمت
ران پای او فرو رفته و عالوه بر جراحت سنگين او را بیھوش كرد.

يک کارگر ساختمانی زير چرخ ھای بونکر جان باخت
ششم اسفند ماه ،يك كارگر ساختمانی در تبريز بر اثر تصادف با بونكر بتن جان خود را از دست داد .مسئول روابط عمومی مرکز مديريت حوادث و فوريت ھای پزشکی آذربايجان شرقی با اشاره به
چگونگی وقوع اين حادثه در روز شنبه ) ۵اسفند ماه(  ،گفت :اين کارگر جوان در حال راھنمايی بونکر در حال حرکت با دنده عقب بوده که خودش زير چرخ ھای آن قرار گرفت و در دم جان باخت.
مرگ کارگر  ٣٠ساله زير آوار کارگاه تراشکاری
 ۵اسفند ماه ،ريزش آوار در کارگاه تراشکاری ،مرگ يک کارگر تراشکاری  ٣٠ساله را رقم زد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی درباره اين حادثه گفت :ساعت  ١۶و  ۴٨دقيقه روز شنبه حادثه ريزش آوار در محله شادآباد به سازمان آتش نشانی اطالع داده شد .در بررسیھا مشخص شد ،يک کارگاه
تراشکاری در کنار يک زمين که به عمق پنج متر گودبرداری شده بود ريزش کرده است .در محل گودبرداری شمع بندی و اسکلت سازه نگھبان رعايت نشده بود که اين موضوع و بافت فرسوده کارگاه باعث
اين حادثه شده بود.
مرگ کارگر  ٢٠سالهدر عمق چاه  ١٠متری
ششم اسفند ماه ،کارگر جوانی به دليل رعايت نشدن اصول ايمنی ھنگام کار از سوی کارفرما ،در عمق  ١٠متری چاھی درخيابان گلبرگ تھران جان سپرد .اين کارگر  ٢٠سالهکه "غفار –ق" نام داشت در
محوطه زمينی دو ھزار متری به ھمراه تعداد زيادی کارگر در حال کار و کندن چاه برای پی ساختمانی بود ،ولی بر اثر جدا شدن گيره و در نتيجه خارج شدن ناگھانی دلوی پر از خاک و سنگ ،اين محموله
به سر و گردن او برخورد کرد و باعث مصدوميت شديد او شد .بر اساس اين گزارش ،تالش امدادگران با اجرای کمکھای اوليه و تنفس مصنوعی برای نجات اين کارگر که بیھوش شده بود بینتيجه ماند
و مرگ اين کارگر توسط عوامل اورژانس تاييد شد.
گودبرداری غير اصولی باز ھم باعث مرگ يک کارگر ساختمانی شد
ششم اسفند ماه ،گودبرداری غير اصولی در کارگاه ساختمانی در حال ساخت باعث مرگ کارگر  ٣١ساله شد.
اين حادثه در محله شاد آباد تھران ،خيابان  ١٧شھريور رخ داد .با ريزش ناگھانی ديوار ساختمان مجاور يک پروژه ساختمانی در حال ساخت در محدوده زمينی که محل استراحت کارگران بود ،يکی از
کارگران در زير خروارھا خاک محبوس شد .طبق نظر کارشناسان امداد و نجات علت اين حادثه گودبرداری غير اصولی و رعايت نکردن اصول ايمنی در ھنگام تخريب و عدم شمع گذاری استانداری در
ساختمانھای مجاور اعالم شد.

سقوط تير برق ،جان كارگر اداره برق لنده را گرفت
 ١٢اسفند ماه ،كارگر اداره برق شھرستان لنده واقع در استان کھگيلويه و بويراحمد بر اثر سقوط يک اصله پايه فشار ضعيف برق جان باخت.
اين کارگر ،فضل ﷲ خنجری نام داشت و  ٤٥ساله بود .مرگ اين کارگر موقعی پيش آمد که وی برای جدا كردن کابلھای انتقال برق به باالی ديرك برق رفته و مشغول بريدن کابل سوم بود ،ولی در ھمين
حين به يکباره تير برق از جا کنده شد ،و با سقوط ديرك اين کارگر جان خود را از دست داد.
مرگ دو چاه کن در تھرانپارس
سيزدھم اسفند ماه ،جسد دو کارگر مقنی كه در جريان حادثه حين كار در تھران جان خود را از دست دادهبودند ،از عمق  ٢۵متری چاه به بيرون کشيده شد .اين دو کارگر به نام ھای ثمرالدين و شمس الدين
تاجيک ،يکی  ٣٦ساله و ديگری  ٣٨بودند که در ھنگام حفر چاه در عمق  ٢۵متری بر اثر نفوذ ناگھانی فاضالب از چاه مجاور در منطقه تھران پارس ،جان خود را از دست دادند.
گودبرداری غير اصولی يك كارگر را كشت ،دو نفر را مجروح كرد
پانزدھم اسفند ماه ،بر اثر گودبرداری غير اصولی و استفاده از سازهھای نگھبان فاقد استاندارد ،شامگاه روز سه شنبه در بلوار شھيد صياد شيرازی گرگان يک کارگر جان خود را از دست داد و دو کارگر
ديگر زخمی شدند .در اين مورد رئيس دفتر حوزه مرکز سازمان نظام مھندسی ساختمان گلستان نيز اعتراف کرد که " :کارگران مظلومترين قشری ھستند که قربانی اين حوادث میشوند".
ريزش مرگبار آوار بر سر  ۵کارگر ساختمانی تبعه افغانستان
 ٢۴اسفند ،خبرگزاری ھرانا ،از ريزش مرگبار آوار بخشی از يک زمين در حال گودبرداری بر سر پنج کارگر ساختمانی تبعه افغانستان خبر داد .نيمی از بدن سه تن از اين کارگران در زير آوار مانده بود،
کارگر چھارم نيز که جوانی حدوداً  ٣٥ساله بود زنده از زير آوار بيرون کشيده شد .اما کارگر پنجم در زير آوار جان خود را ا ز دست داده بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ايمنی شھرداری تھران در توجيه اين حادثه مرگبار اعالم کرده که "تمام بخشھای محل گودبرداری شده به جز محلی که ريزش کرده بود ،دارای شمعبندی بود ،و تنھا
قسمتی که اصول ايمنی در آن رعايت نشده بود ،ديواره شرقی اين زمين است که متاسفانه چنين حادثه مرگباری نيز در آن رقم خورد" .و افزوده که "بنابراين الزم است تمامی مالکان و پيمانکاران نسبت به
ايمنسازی و رعايت اصول ايمنی در زمينھای در حال گودبرداری دقت و اھتمام کافی داشته باشند"

دستمزد ھای معوقه ،تعطيلی کارخانجات و اخراج ھا
اخراج  ۴٠کارگر پيمانی مديريت پسماند تھران
 ٢اسفند ماه  ٤٠ ،تن از کارگران شرکت »ترابر گستر نکو« که يکی از پيمانکاران تحت نظارت سازمان مديريت پسماند تھران می باشد از کار اخراج شدند .گفته می شود که دليل اين امر تمام شدن مدت
قرار داد پيمانکاری اين شرکت خصوصی با سازمان پسماند بوده است.
تجمع کارگران اخراجی در مقابل سازمان مديريت پسما ند

روز سوم اسفند ماه کارگران شرکت ترابرگستر نکو که يکی از شرکت ھای پيمانکار تامين نيروی انسانی سازمان مديريت پسماند تھران می باشد در اعتراض به عدم دريافت مطالبات معوقعه خود ،در مقابل
ساختمان مرکزی اين سازمان تجمع کردند .اين تجمع اعتراضی به اين دليل صورت گرفت که شرکت پيمانكاری ترابر گستر نکو پس از اخراج  ۴٠کارگر از پرداخت حدود سه ماه از حقوق و سنوات چندين
ساله آنان خود داری كرده است .مديرعامل اين شرکت پيمانكار نيروی انسانی ،دليل اين امر را عدم پرداخت  ١٨ماه از معوقات مالی شرکت ترابر گستر نکو توسط سازمان مديريت پسماند تھران عنوان كرده
است .در چنين شرايطی سازمان مديريت پسماند از استخدام کارگران بيکار شده در " ساير شرکتھای وابسته به اين سازمان" سخن گفته و در واقع در صدد است از طريق شرکت ھای ديگری به مکيدن خون
اين کارگران ادامه دھد.
تجمع اعتراضی مجدد کارگران پيمانی در مقابل سازمان مديريت پسماند
صبح روز يکشنبه ) ٢٠اسفند ماه(  ،تعدادی از کارگران شرکت پيمانکاری ترابر گستر نکو برای دومين بار ظرف  ١٣روز گذشته ،به دليل عدم دريافت مطالبات مالی خود در مقابل سازمان مديريت پسماند
تھران تجمع کردند .خبرگزاری ايلنا در اين زمينه نوشته است " :شرکت ترابر گستر نکو به دليل اتمام قرارداد کاری خود با سازمان مديريت پسماند تھران  ۴٠کارگر خدماتی خود را که اکثرا راننده ماشين
آالت ھستند بدون تسويه حساب اخراج کرده است و اكنون كارگران از سازمان مديريت پسماند كه كارفرمای اين پيمانكار است درخواست دارند به مطالبات آنان توجه شود".

اعتصاب کارگران نورد لوله صفا
در روز سه شنبه اول اسفند ١٢٠٠ ،نفر از کارگران نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت حقوق مھر ماه ،دست به اعتصاب زده و اعالم کردند که تا پرداخت حقوق پرداخت نشده ،به اعتصاب ادامه
خواھند داد .يک روز بعد ،يک ماه حقوق پرداخت نشده به حساب ھای آنھا واريز شد و اعتصابيون در روز پنجشنبه سوم اسفند به سر کار بازگشتند.

اخراج کارگران و ايجاد فضای رعب و وحشت در شرکت آھنگری تراکتورسازی تبريز
با حضور يک مدير سپاھی با لباس نظامی در محل کارخانه آھنگری تراکتورسازی تبريز  ،کارگران اين کارخانه به طور مرتب با اخراج ھای پی در پی روبرو می شوند که يک مورد از آن اخراج ١٠٠
کارگر می باشد .بقيه کارگران نيز تھديد به اخراج و عدم پرداخت حقوق و مزايای خود شده و وادار به انگشت نگاری شده اند .کارگران نسبت به اين تھديدھا و عدم امنيت شغلی اعتراض کرده و از رسانه ھا
خواسته اند که صدای اعتراض آنھا را منعکس کنند .در گزارشی آمده است که کارگران در نامه خود مطرح کرده اندکه "اين نظام روش پرورش ظالم را در پيش گرفته است و ظالمانه مردم را کنترل می
کند ،خصوصا قشر کارگری در ھمه جای ايران عزيزمان".

شکايت  ۶٠کارگر رسمی ايرانپويا از بازخريد اجباری
به دنبال اعالم انحالل کارخانه يخچال سازی ايران پويا که يکی از پر درآمدترين توليد کنندگان لوازم خانگی بود در  ١٦دی ماه ،کارفرما ٩٠ ،کارگر قراردادی و  ۶٠کارگر رسمی )با سابقه بين  ٨تا ١٨سال
کار مستمر در اين کارخانه را اخراج و سپس آن ھا را وادار به بازخريد کرد .ھمچنين  ٢٠کارگر رسمی نيز وادار به بازنشستگی پيش از موعد شدند .مديريت کارخانه با بازخريد کارگران؛ در واقع حق
بازنشستگی آنھا را گرفته و به جيب سرمايه داران سرازير کرده است .اين کارگران انحالل کارخانه ايران پويا را غير قانونی خوانده ودر ششم اسفند ماه نسبت به اخراج خود و بازخريد اجباری به اداره کار
شکايت کرده اند.
تعويق يکساله حقوق  ٢٧کارگر شرکت »رانه دژ«
شرکت خصوصی راه سازی "رانه دژ" که پيمانکار دولت در جاده ديھوک )طبس( به خوشاب )فردوس( است ،به بھانه عدم پرداخت ميزان تعيين شده در قرارداد توسط وزارت راه و ترابری ،حقوق معوقه
 ٢٧نفر از کارگران با سابقه )که ھنوز مدت قرارداد کاری اشان خاتمه نيافته( را پرداخت نکرده است .اين کارگران در يکسال گذشته دستمزدی دريافت نکردهاند .مديريت اين شرکت درھفتم اسفند ماه ادعا
کرد که عدم پرداخت حقوق کارگرن به دليل عدم بررسی وضعيت مالی شرکت توسط وزارت راه و ترابری و پرداخت بدھی خود می باشد.
تعويق چھار ماھه حقوق کارگران شرکت صنعتی دريايی ايران
در سالھای اخير ،عدم پرداخت دستمزد و ساير مطالبات کارگران از طرف سرمايه داران به بھانه پرداخت نشدن صورت بدھی ھای شرکتھای پيمانکاری ،به امری عادی تبديل شده است .در ھمين رابطه در
سه شنبه ھشتم اسفند ماه اعالم شد که حدود  ١۵٠٠کارگر شرکت صنعتی دريايی ايران )صدرا( در بوشھر نيز )که با کارفرمايی چندين شرکت پيمانکاری در ساخت پروژهھای سود آور فعاليت دارند(
معوقات حقوقی چھار ماه گذشته )از آبان تا اسفند ماه( را )به بھانه عدم پرداخت صورت وضعيتھای مالی پيمانکاران( ھنوز دريافت نکرده اند .قابل توجه است که اين شرکت يکی از بزرگترين و
سودآورترين واحدھای ساخت و تعميرات کشتی و اجرای سکوھای نفتی و گاز در کشور بوده و باتجربه ترين کارگران و مھندسان متخصص در زمينه کشتی سازی و تعميرات آن ،سکوھای نفتی ،گاز و
ساير صنايع دريايی در اين شرکت به فعاليت ھای بسيار سودآور برای سرمايه داران مشغولند.
اخراج کارگران اولين حربه کارفرما يان در مواجھه با بحران

طلب کارگران لوله سازی خوزستان  ٣٠ماھه شد
در پانزدھم اسفند ماه اعالم شد که  ۶٠کارگر کارخانه لوله سازی استان خوزستان  ٣٠ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده اند.
تاخير  ٣ماھه در پرداخت دستمزد کارگران نورد لوله صفا و پروفيل ساوه
به گزارش خبرگزاريھا در ١٨اسفند ماه  ،دو ھزار و  ٣٠٠کارگر کارخانه ھای نورد لوله صفا و پروفيل ساوه عالوه بر عدم دريافت عيدی و پاداش ،حقوق ھای سه ماه گذشته خود را نيز دريافت نکرده اند.
اين کارگران به تجمعات اعتراضی در مقابل ارگان ھای مختلف دولتی نيز پرداخته اند که با بی تفاوتی و يا سرکوب و تھديد مزدوران رژيم مواجه شده اند .عدم دريافت حقوق و مزايا ،عالوه بر گرانی ھای
روز افزون کاالھای مصرفی ،افزايش اجاره بھای مسکن ،عقب افتادگی اقساط بانکی و  ...ھرچه بيشتر کارگران را در آستانه سال نو تحت فشار مضاعف اقتصادی قرار داده است.
تعطيلی رسمی كارخانه ايران پويا
به دنبال اعالم انحالل کارخانه يخچالسازی ايران پويا وابسته به بنياد مستضعفان ،سازنده انواع يخچال و پروفيل آلومينيومی در  ١٦دی ماه ،روز شنبه  ١٩اسفند ماه اين کارخانه به طور رسمی تعطيل اعالم
شد و از صبح روز  ١٩اسفند ماه از تمامی کارگران رسمی و قراردادی شاغل در اين کارخانه خواسته شد که ديگربر سر کار خود حاضر نشوند .اين کارخانه در شرايطی از طرف سرمايه داران و دولت
حامی آنھا تعطيل شده که حقوق و مزايای پايان سال نيز به کارگران پرداخت نشده است.
اخراج كارگران در كارخانهھای چوکا ،فوالد ،خاور و ايران پوپلين
در بيستم اسفند ماه اعالم شد که كارخانهھای »چوکا«» ،فوالد«» ،خاور«» ،ايران پوپلين« اقدام به اخراج کارگران خود کرده اند و كارخانهھای »خاور« و »ايران پوپلين« رشت در معرض تعطيلی کامل
قرار دارند.

کارخانه لوله گستر ،لوله چينی وارد میكند
کارخانه لوله گستر اسفراين که زير نظر سازمان گسترش و نوسازی صنايع اداره میشود ،در مواجھه با تحريم ھای اخير ،اقدام به واردات لوله از كشور چين کرده است .اين کارخانه پيش از تحريم ھای
اخير ،برای پروژهھای نفتی و گازی شرکت ملی نفت انواع لوله فوالدی بدون درز را توليد می کرده و تا سال گذشته حجم توليد ساالنه اين کارخانه بالغ بر  ۵٠ھزار تن بوده است .اما از سال گذشته با عدم
تأمين مواد اوليه کارخانه از جمله شمش فوالدی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنايع ملی ،اين کارخانه با کاھش توليد روبرو بوده است .برخی از ابزارھا و ماشين آالت کارخانه نيز که در سال  ٧٠از
اتريش به ايران منتقل شدند ،اخيرأ عمدأ اسقاط و از خط توليد خارج شده اند .مثالً جرثقيلھای سقفی کارخانه که ھرکدام با توان کشش  ٨تن وزن در بازار با قيمتی در حدود  ۵ميليون تومان خريد و فروش
میشوند ،برای اسقاط واگذار شدهاند .يکی از مزايای اين کار )اسقاط ابزار و ماشين آالت( برای سرمايه داران ،اعالم ضررھای )کاذب( و کاھش پرداخت ماليات است .در بيست و يکم اسفند ماه کارگران اين
کارخانه اعالم کردند که بيش از يک سال است که  ٧٠٠کارگر اين کارخانه اضافه کاری نداشته و بخش عمده ای از مزايا و حقوق خود را دريافت نکرده اند.
تحصن مجدد کارگران راهسازی کھگيلويه و بويراحمد
بيش از  ١٠٠کارگر شرکتھای خدماتی اداره کل راه و شھرسازی کھگيلويه و بويراحمد بعد از اولين تحصن خود که دو ھفته پيش در دفتر استاندار اين استان به نتيجهای نرسيد ،اين بار در  ١٢اسفند ماه در
دفتر معاونت پشتيبانی اداره کل راه و شھرسازی استان دست به تحصن زدند .گفتنی است ،حدود  ٢٣٠کارگر خدماتی اداره کل راه و شھرسازی کھگيلويه و بويراحمد ھفت ماه است حقوق و مزايای خود را
دريافت نکردهاند.
تجمع كارگران آونگان اراک در مقابل كارخانه
پس از صدور حکم ورشکستگی كارخانه آونگان اراک در دی ماه سال گذشته ،عليرغم توافقات انجام شده با طلبکاران مبنی بر پرداخت بدھیھای شرکت در سه قسط ،درب ورودی کارخانه پلمپ شد .بر اين
اساس ،صد نفر از کارگران شرکت آونگان صبح روز يکشنبه ) ١٣اسفند ماه( با تجمع در مقابل کارخانه اعتراض خود را نسبت به پلمپ اين واحد توليدی اعالم کردند.
يازدھمين تجمع کارگران قند اھواز در مقابل استانداری
کارگران بارھا در مقابل نھاد ھای مختلف دولتی ھمانند استانداری خوزستان و اداره کل صنعت و معدن و تجارت تجمع كرده اند اما به ھيچ يک از اين تجمعات پاسخ قاطعی از سوی مسئوالن داده نشده است.
کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز ،صبح روز سه شنبه )ھشتم اسفند ماه( برای يازدھمين بار طی سال جاری در اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزايا و ساير مطالبات  ٢۶ماھه خود در مقابل درب
ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
در کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز که يکی از کارخانه ھای مھم و استراتژيک آن منطقه محسوب می شود و ھم اکنون در حالت تعطيل کامل به سر می برد ،بيش از  ۵٠٠کارگر به طور مستقيم و  ٢ھزار
خانواده کارگری به صورت غير مستقيم مشغول به کار بودند.
کارگران اين کارخانه در ادامه اعتراضات خود ،صبح روز چھار شنبه نھم اسفند ماه برای دومين روز متوالی و دوازدھمين بار طی سال جاری در اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزايا و ساير مطالبات
 ٢۶ماھه خود در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
حسن لويمی که ايلنا از او به عنوان نماينده کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز ياد کرده در باره تجمع امروز كارگران به اين خبرگزاری گفت :مطالبات کارگران کارخانه قند اھواز قانونی است و
مسئوالن استانی و کشوری حداقل نسبت به دريافت نکردن  ٢۶ماه حقوق کارگران میتوانند واکنش مسئوالنهای داشته باشند.
با توجه به عدم پاسخگوئی کارفرمايان کار فرما کارگران اين واحد توليدی باز ھم در شنبه  ١٢اسفند ماه
برای سومين بار طی ھفت روز اخير با حمل پالکاردھای در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند .بر اساس گفته ھای کارگران سازمان تامين اجتماعی از آبان ماه امسال ليست بيمهٔ کارگران قند اھواز را
رد نمیکند.
 ٨٠کارگر اين کارخانه بيش از  ٢۶ماه است که به سبب بالتکليفی کارخانه و تعطيلی خط توليد ،حقوق دريافت نکردهاند.
چھارمين تجمع کارگران قند اھواز طی  ٢ھفته
صبح يکشنبه  ٢٠اسفند ماه ،کارگران کارخانه قند و تصفيه شكر اھواز برای اولين بار در ھفته جاری و چھارمين بار طی دو ھفته اخير در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند .علت اين تجمع کماکان
اعتراض
به عدم دريافت  ٢۶ماه حقوقشان بود.

تجمع بازنشستگان صنايع فلزی در مقابل استانداری تھران
 ١٨٠کارگر بازنسشته کارخانهھای يک و دو صنايع فلزی در اعتراض به عدم دريافت حقوق خود در وز سه شنبه  ٨اسفند ماه در مقابل استانداری تھران تجمع کردند.

پروين محمدی به عنوان نماينده اين کارگران بازنشسته با اعالم اين مطلب به ايلنا گفت :سه ماه از واگذاری موقت مسئوليت اداره کارخانهھای صنايع فلزی يک و دو به استانداری تھران میگذرد و ھر چند
در اين مدت بخشی از مطالبات کارگران شاغل پرداخت شده است اما ھنوز کارگران بازنسشته نتوانستهاند حتی يک ﷼ از مطالبات خود را دريافت کنند.

اين کارگر بازنشسته کارخانه صنايع فلزی در خصوص وضعيت کنونی اين کارخانه گفت :ھرچند استانداری تاکنون سه ميليارد تومان بابت مطالبات مزدی کارگران شاغل پرداخت کرده است اما ھنوز ۶٠٠
کارگر شاغل در کارخانهھای صنايع فلزی يک و دو ،بابت بخشی از حقوق آبان و ھمچنين تمامی حقوق ماه آذر ،سه ماھه فصل زمستان و عيدی سال  ٩١طلبکار ھستند.

کارگران و شرکت بزرگ صدرا
روز جمعه  ٢۵اسفند اعالم شد که حدود  ٨٠٠کارگر شرکتھای پيمانکاری )از شرکت ھای زيرمجموعه شرکت بزرگ صدرا( دستمزد  ٣ماه آخر سال و عيدی و پاداش خود را ھنوز دريافت نکرده اند.
جالب است که اين عيدی پرداخت نشده درست با اعمال نفوذ کارفرما و با نقض دستور العمل ھای قانونی تعيين شده بود و خيلی کمتر از مقدار مشخص شده در قانون کار است.

اداره کار بوشھر نيز به کارگران معترض )که برای دريافت بيمه بيکاری خود به اداره کار بوشھر شکايت کرده اند( اعالم کرده است که چون شرکت صدرا يک شرکت پروژه ای است به ھمين دليل به
کارگران اخراجی آن بيمه بيکاری تعلق نميگيرد .اين درحالی است که شرکت صدرا سازنده کشتی و سکوھای نفتی است و بيمه بيکاری ھر ماھه از حقوق کارگران کسر ميشود.
اخراج  ٧٠درصد از نيروی كار »ايران سوئيچ«
کارگران کارخانجات ايران سويچ )توليد کننده تابلوھای برق صنعتی( روز چھارشنبه )  ٢٣اسفند ماه ( اعالم کردند که مديران اين کارخانه طی دو سال گذشته به تدريج ٢١٠کارگر اين کارخانه را با سابقه ۴
تا  ١٨سال کار اخراج کردهاند .به طوری که از  ٣٠٠کارگر سابق اين کارخانه فقط  ٩٠نفر باقی مانده اند .اما پيش بينی میشود با ادامه روند کنونی و وضعيت نامناسب کارخانه ،در سال آينده تعداد کارگران
حداکثر به  ٣٠نفر برسد .سرمايه داران اين کارخانه با تامين نيروی کار مورد نياز خود از طريق پيمانکاران )دالالن نيروی كار( از مخارج توليد )دستمزد کارگران( کاسته و بر سودھای نجومی خود افزوده
اند .زيرا که دالالن نيروی کار ،ھمان کارگران اخراج شده را )که برای زنده ماندن خود و خانواده ھايشان مجبور به تن دادن به ھر شرايط کاری و مزدھای ناچيزتر ھم ھستند( با حقوقی بسيار کم تر به کار
می گيرند.

بحران سنديکای شرکت واحد و درس ھای آن
عليرضا بيانی
از ميليتانت شماره ۵٧
پس از برکناری منصور اسالو از سنديکای کارگران شرکت واحد ،دو رديف واکنش ،به موازت يکديگر ،نسبت به آن صورت گرفت .رديف اول ،طيف واکنشاتی در دفاع از اسالو بود که از منتھی اليه تحليل
ھای کارآگاھانه و شبه پليسی گرفته تا تحليل ھای حقوقی ،اخالقی و سانتريستی را در بر می گرفت؛ و رديف دوم ،واکنشاتی در دفاع از سنديکای شرکت واحد بود که از تحليل ھای مارکسيستی تا دنباله روانه
را شامل می شد .طيف واکنشات در رديف اول ،مبنا را بر سابقه و تالشھای سابق اسالو قرار داده بود و اخراج او را از توطئه گرفته تا عملی غير"مدرن"ارزيابی می کرد .در اين طيف که عمدتا ً
دربرگيرندۀ گرايش ھای سانتريستی است ،ضمن دفاع از تشکل کارگری ،تناقضاتی بروز می کرد که در اين نوشته به مھمترين آن ھا می پردازيم.
يکی از مضحک ترين اين تناقضات آن بود که گفته شد اخراج اسالو ھرچند با خرد جمعی باشد ،با اين حال ھيچ احترامی برای آن قائل نمی شود .به اين ترتيب موضوع به جايی کشيد که در دفاع از فرد
اسالو ،کار به تقابل با خرد جمعی ھم رسيد و يک بار ديگر ثابت شد که تشکالت مستقل کارگری تا چه ميزان محق به حفظ استقالل خود از احزاب قيم مآب موجود ھستند.
در طيف دوم که حول دفاع از سنديکا شکل گرفته بود ،بخشی با وقفه و سکوت معناداری وارد دخالت گری شدند و اين موضوع را به عنوان فرصت مناسبی برای برخورد با" شخصيت سازی "برگزيدند؛ تا
در واقع در متن واکنش به اسالو ،تسويه حساب ھای درونی خود را انجام دھند .موضوع جالبی که در واکنش اين بخش به چشم می خورد ،اشاره به" بورکراسی "بود که برای اولين بار در تاريخ فعاليت ھای
ايشان به کار گرفته شده است .اما در تمامی اين واکنشات ،موضوع بسيار مھمی غايب بود و ھنوز ھم ھست ،و آن عبارت است از ضعف اساسی گرايش ھای چپ در سازماندھی انقالبی که ھمه مدت آن ھا
را وادار می کرد تا در پشت يک تشکل کارگری نظير سنديکا قرار بگيرند و کم و کسری ھای خود را نسبت به آنچه که در ھمۀ عمر سياسیشان ادعا می کردند و می بايست انجام می دادند ،پنھان
کنند .قصد اين نوشته ارزيابی ھمين موضوع و مخاطب آن نيز ھمين طيف" چپ "است.
آيا برکناری اسالو از ھمۀ سمت ھای او کار صحيحی بود؟
از تحليل ھا و واکنشات ِشبه پليسی ،دستکم به دليل بی پايه و بی ربط بودن به دخالتگری در اين زمينه که بگذريم ،عمدهترين واکنش اعتراضی به اين برکناری ،در حوزۀ حقوقی( اساسنامۀ شرکت واحد )و
در برخی موارد اخالقی بود .نقطۀ عزيمت ھيچ تحليلی در اين رديف جنبش کارگری و منافع آن نبود ،ھرچند با شکل و شمايل دفاع از جنبش کارگری بروز می کرد ،اما نه جنبشی که به سنديکای شرکت
واحد نياز دارد ،بلکه جنبشی که يکی از فعالين آن اسالو بوده است و ظاھراً ديگر نيست .اين طيف که در مجموع در رديف گرايش ھای سانتريستی قرار دارد ،جنبش کارگری را با اسالو می فھمد و بديھی
است برکناری او از سمت ھای سابقش را ضربه به ھمين جنبش می پندارد ،در نتيجه دفاع خود از جنبش کارگری را در دفاع از منصور اسالو می بيند؛  -حتی اگر در مواردی الزم باشد با" خرد
جمعی "سنديکا ھم مقابله کند!
شخصا ً در دفاع از سنديکای شرکت واحد نوشته ای منتشر کردم ) (1که به طور غير رسمی ،در صفحۀ فيس بوک ،در يک مورد با واکنش تيپيک سانتريستی مواجه شد .دوستی در اعتراض به اين دفاع سعی
کرده بود به روشی به غايت مکانيکی ،سنديکای شرکت واحد را با حزب بلشويک ،منصور اسالو را با تروتسکی و اخراج کنندگان وی را با استالينيزم اينھمانی کند و در آخر نتيجه بگيرد که کسانی که با
بورکراسی استالينيستی مقابله می کنند ،چگونه می توانند از اين حرکت سنديکا دفاع نمايند!
ربطی طيف وسيعی از گرايش ھای چپ سانتريستی را ترسيم می کند که ھمۀ
اين شبيه سازی فقط يک ارزيابی سطحی از بحرانی که در سنديکای شرکت واحد به وجود آمده نيست ،بلکه عمق و اوج بی
ِ
ھست و نيست خود را در حوزه ای قرار داده بودند که از ھمان ابتدا معلوم بود به کسب نتيجه ای که در حقيقت به دنبال آن بايد بود ،نمی انجامد .در ادامه به اين موضوع بيشتر می پردازيم؛ اما در اين جا
الزم است بر سر اين موضوع تأکيد کنيم که برکناری اسالو از مسئوليت ھای سنديکای شرکت واحد نه تنھا اشتباه نبود ،بلکه ضروری و ھمسو با منفعت جنبش کارگری بود .حتی اگر برکناری وی نتيجۀ يک
کشمکش بورکراتيک درون تشکيالتی بوده باشد ،با اين حال کمتر به زيان جنبش کارگری و بيشتر به نفع اين جنبش است.
ترديدی وجود ندارد که منصور اسالو دارای درجۀ بااليی از اعتبار سياسی است ،و دقيقا ً ھمين اعتبار است که اکثر گرايش ھای مخالف برکناری وی را به اعتراض واداشته .اما اين اعتبار نه از آسمان ،بلکه
به وسيلۀ ھمان سنديکای شرکت واحد ،و به درستی حمايت ھای بخش وسيعی از گرايش ھای چپ حاصل شده بود .اعتبار سنديکای شرکت واحد نيز خود وابسته به ھمسو بودن فعاليت ھای آن با ک ّل جنبش
کارگری است .اگر اين معيارھا را مبنای اصلی قرار دھيم ،کم کم معلوم می شود که در صف آرايی بين سنديکا و منصور اسالو ،بايد کجا و در کنار کدام يک ايستاد.
سنديکا و سنديکاليسم
از زمانی که سنديکای کارگران شرکت واحد دور تازه ای از فعاليت ھای خود را آغاز کرد سه واکنش اصلی را در کنار خود داشت .اول ،طيف گرايش ھايی که ھمواره آنقدر صبر می کنند تا کامالً يقين
شود" از چه و چرا "بايد دفاع کنند و ھيچ ابتکار عمل بهموقعی ندارند .دوم ،گرايش انقالبی در صفوف طيف چپ که ھمواره از ھر کوشش مستقلی در درون طبقۀ کارگر ،اعم از سنديکايی و غير آن ،دفاع و
ترين آن با نام« لغو کار مزدی »معروف
در ھر نھادی با پايه ھای کارگری دخالت گری می کند .و سوم گرايش ھايی در حرف ض ّد سنديکاليستی که در تقابل با سنديکای شرکت واحد قرار می گرفتند و مھم ِ
شد.
ظرف سازش با بورژوازی است و کارگران بايد خود را در ظرف ديگری به جای آن متشکل کنند .اين که اين ظرف دقيقا ً چه نام دارد و دارای چه مشخصاتی است
اين گرايش معتقد بوده و ھست که سنديکا
ِ
که آن را از خصوصيات سنديکاليستی دور می کند ،ھرگز معلوم نگرديد؛ اما ھرچه بود ،تأکيد بر تشکيالتی با افق ض ّد سرمايه داری بود که اين گرايش چنين افقی را در ظرف سنديکا نمی ديد .گرايش مذکور
در اوج مبارزات سنديکای شرکت واحد برای آن ھا نامۀ سرگشاده نوشت و آن ھا را ترغيب به ساختن ظرف مبارزاتی ديگری به جای سنديکا می کرد ،تو گويی کافی است يک سنديکاليست از سنديکا خارج
صرف فراگير و سراسری بودن آن ،شود تا اتوماتيک دارای افق ض ّد سرمايه داری گردد !مھمترين استدالل گرايش فوق در مورد رفرميستی بودن ظرف سنديکايی،
شود و وارد ظرف نامعلوم ديگری ،به ِ
نمونه ھای اتحاديه و سنديکاھا در اروپا و ساير کشورھای سرمايه داری بود .آن ھا سازش کاری ھای اين سنديکاھا را دليلی بر قرار گرفتن سنديکای شرکت واحد در ھمان مسير می دانستند؛ و اين در حالی
بود که سنديکا تدارک اعتصاب ض ّد سرمايه داری بسيار با اھميتی را می ديد که در نوع خود ،دست کم از دھۀ شصت به اين سو ،کم نظير بود.
در آن موقع نقد ما به گرايش مذکور مبنی بر اين بود که :ما ھم می پذيريم ظرف مبارزۀ سنديکايی در نھايت و به طور کلی ،ظرف ضد سرمايه داری نيست ،اما اوالً اين بدان معنی نيست که آلترناتيو شما
ظرفی ض ّد سرمايه داری است و ثانيا ً شرايط خاص ديکتاتوری در ايران حتی مبارزۀ طيف رفرميزم را بر نمی تابد و آن را وادار به واکنشی فراتر از آن چه که در نظر دارد ،می کند.
ما توضيح داديم اگر چه سنديکاليزم در نھايت ظرف مماشات است و نمونه ھای آن در جھان فراوان ديده می شود ،اما در ايران حکومت سرمايه داری دارای فرماندھی مرکزی نيست و ھيچ طرف مماشاتی
به عنوان نمايندۀ حکومت وجود ندارد که بتواند با تشکالت کارگری وارد مذاکره شود و نھايتا ً مماشات صورت گيرد.
جناح ھای اصالح طلب برای تقويت بخش کارگری خود به رفرميزم و سنديکاليزم نزديک می شدند ،اما حتی زودتر از رفرميزم تحت فشار حکومتی قرار گرفتند و ک ّل نقشه ھايشان پا در ھوا باقی می
ماند .در نتيجه کارکشته ترين رفرميست ھا و سازشکاران در ميان کارگران ھم نمی توانند طرف مذاکره و مماشات پيدا کنند و اگر ھم وعده و وعيدھايی دريافت می کنند ،بالفاصله نقض می شود و از بين
می رود .بنابراين ھر گرايش حتی رفرميستی ھم در شرايط حاضر از سطح مبارزۀ صنفی آغاز می کند ،اما در کمترين زمان ممکن به سطح ض ّد سرمايه داری ھُل داده می شود .از اين رو است که نمی توان
با ھمان فرمول ھای ھميشگی و ثابت در ساير کشورھا نسبت به وضعيت سنديکا و اتحاديه ،به فعاليت سنديکايی در ايران برخورد کرد .سنديکای شرکت واحد دقيقا ً اين ادعا را به اثبات رساند.
يک گرايش سنديکاليستی که نقطۀ عزيمت خود را فعاليت ض ّد سرمايه داری قرار نداد و تنھا به مسائل صنفی خود توجه داشت ،در اولين گام اقدام به تشکيل سنديکا به عنوان يک مطالبۀ صنفی کرد .رژيم
حاکم آن را تحمل نکرد و به آن واکنش سرکوبگرانه نشان داد .رھبر سنديکا ،منصور اسالو را دستگير کرد .از اين مرحله به بعد مبارزۀ صنفی سنديکا ناگزير وارد فاز سياسی شد ،مرحله ای که سنديکا
آزادی رھبر خود را به محور مبارزۀ تشکيالت خود تبديل کرد .با اين حال رژيم حاضر نشد او را آزاد کند و در نتيجه سنديکا را به سوی مبارزه در فازی باالتر سوق داد .اين عامل موجب شد که در اين فاز،
سنديکا ،اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی را سازمان دھد و به اين ترتيب به اقتصاد سرمايه داری آسيب وارد کند و از ھمين رو با فاصلۀ بسيار کمی از نقطۀ آغاز مبارزۀ صنفی ،به فاز مبارزۀ
ض ّد سرمايه داری منتقل شد.
درست در اين مقطع بود که از يکسو گرايش ھای مر ّدد در حمايت از سنديکا ناچار شدند به حمايت از سنديکا بشتابند و از سوی ديگر گرايشی که تصور می کرد سنديکا ظرف مبارزۀ ض ّد سرمايه داری
نيست ،منزوی شد.
اما اتفاق مھم ديگری که در اين بين افتاد اين بود که بخش مھمی از گرايش ھای چپ که حوزۀ اصلی فعاليت انقالبی را گم کرده و دچار ندانم کاری شده بودند ،خأل بی ارتباط بودن خود با جنبش کارگری را
با حمايت تام و تمام از سنديکای شرکت واحد جبران می کردند )و ھنوز ھم چنين وضعی دارند(.
در اين گروه از جريانات چپ ،دو طيف اصلی ديده می شوند .اول ،آن دسته از گروه ھايی که گمان می کنند نقداً حزب طبقۀ کارگر را ساخته اند و در نتيجه کارگران را دعوت به" فتح "آن می کنند .و گروه
دوم آن دسته از سازمان ھای سياسی که خود را به عنوان حزب طبقۀ کارگر ايران معرفی نکرده اند و خواھان تشکيل اين حزب ھستند ،اما برای اين منظور تاکنون حتی يک آجر بر روی آجر نگذاشته
اند .کارنامۀ آن ھا نشانگر اين ا ّدعا است که ھيچ تالشی در جھت تداراک حتی نطفۀ اوليۀ اين حزب در ميان طبقه کارگر نداشته اند .در نتيجه ھر دوی اين جريانات ھمۀ کمبود ھای خود را در پشت حمايت از
سنديکای شرکت واحد پنھان کرده اند .چه آن دسته که نقداً حزب ساخته اند( و البد می بايست بالفاصله با اعتصاب شرکت واحد ،به ساير بخش ھای طبقۀ کارگر که ايشان حزب آن ھا ھستند ،فراخوان
اعتصاب حمايتی دھند ،اما نه تنھا قادر به چنين کاری نبودند ،بلکه خود چشم و انتظارشان به فعاليت سنديکاليست ھايی بود که شايد بتوانند آرزوھای آن ھا را برآورده کنند )و چه آن ھايی که ھمواره در شعار
گفته اند" پيش به سوی تشکيل حزب طبقۀ کارگر" ،اما حتی نتوانستد پيوندی ارگانيک با ھمين سنديکا و اعتصاب آن برقرار کنند ،کسانی که تا ھمين چند سال پيش با مفھوم تشکل مستقل کارگری ھم سخت
بيگانه بودند و آن را توطئۀ سرمايه داری می پنداشتند.
طبيعی است که در چنين شرايطی ،باال و پايين يا چپ و راست رفتن سنديکا ،ھمۀ اين گرايش ھا را با خود به باال و پايين يا چپ و راست می چرخاند .تا آن که ھمۀ اين گرايش ھا ناگھان با اطالعيۀ سنديکای
شرکت واحد مبنی بر عزل اسالو از ھمۀ مناصب تشکيالتی او مواجه گرديدند و چنان شوکه شدند که آثار گيجی آن در برخی از گرايش ھا ھمچنان ادامه دارد.
وقتی گرايش ھايی حوزۀ اصلی فعاليت مارکسيستی -انقالبی خود را ،يعنی تالش در جھت ساختن حزب انقالبی ،رھا کرده و ھمۀ ھست و نيست خود را بر روی سنديکا و آينده آن سرمايه گذاری کرده اند،
بديھی است که با چنين اتفاقی ،دچار چنين شوکی ھم خواھند شد .سنديکايی که قرار بود حزب بلشويک آن ھا شود ،دچار بحران داخلی شد و اين بحران را بالفاصله به گرايش ھای مذکور منتقل کرد .به
عبارت ديگر بحران موجود در جريانات چپ در پشت حمايت از سنديکای شرکت واحد پنھان شده بود تا اين که با بحرانی شدن خود سنديکا ،به ناگھان بحران اين جريانات دو برابر شد.

ش ّدت شوک ناشی از اين تصميم سنديکا ،دقيقا ً ريشه در ھمين مسأله دارد .يک نگاه ساده به ھمۀ ارزيابی ھای تاکنونی از برکناری اسالو نشان می دھد که توقعات از سنديکا ،در حد توقعات از يک شورای
کارگری يا حزب انقالبی-بلشويکی است و معيار ھای محک آن ھم نزديک به معيار ھايی در سطح کمينترن است( شايد به ھمين دليل است که در اين گيرودار ،ناگھان برخی موفق به کشف" سنت شورايی
کارگران "در تصميمگيری اخير سنديکا شده اند )!و اين درحالی است که اساسنامۀ سنديکا به مراتب به اساسنامۀ يک شرکت سھامی نزديک تر است تا به موازين درون تشکيالتی مبتنی بر سانتراليزم
دمکراتيک .جالب تر اين که در بين معترضين و حتی مدافعين اين اقدام سنديکا ،درعمل تسويه حساب ھای مشابھی وجود داشته است که البته ظاھراً خود به کلی آن ھا را فراموش کرده اند.
در بين معترضين به برکناری اسالو از سنديکا ،يک عدم انسجام نظری ،و در واقع تناقض فاحش مشاھده می شود و آن عبارت است از گله گذاری بر سر اين برکناری و يا نوع برکناری به دليل اعتبار و
موقعيت ھای منصور اسالو ،بدون اين که رابطۀ اسالو با ھمين سبک کار سنديکايی معلوم گردد .کسانی که به روش حقوقی به اين موضوع نگاه می کنند ،دقيقا ً مھمترين بخش موضوع را از دست می دھند و
آن عبارت است از تاثيرات اسالو بر سنديکا و"رھبر "شدن اسالو به وسيلۀ ھمين سنديکا .آن ھا فراموش می کنند که رھبر سنديکايی با اين سبک کار ،خود منصور اسالو بوده است .او سنديکا را به نوعی پی
ريزی کرده بود که موقعيتش در سطح رھبر آن حتی با تصميم جمعی ھم به زير سؤال نرود .در نتيجه او دست خود را باز می ديد برای ھر رفتار و ھر تصميمی که می خواھد اتخاذ کند ،بدون اين که ک ّل
سنديکا با آن توافق داشته يا نداشته باشد.
در اين سبک کار ،رھبر ھرگز به زير کشيده نخواھد شد ،مگر تخريب شود؛ و اين سبک کار اغلب دست پخت ھمين نوع رھبری است .ھرچند سنديکا در رھبر کردن اسالو نقش به سزايی داشته است ،تا
جايی که حتی شايد نتواند بعدھا در نقد به وی به مواردی اشاره کند که مستقيما ً و در درجۀ نخست آسيبی به خود و بعد آسيبی به جنبش محسوب می گردد؛ اما نبايد فراموش کرد که اسالو نيز سنديکايی را پی
ريزی کرد که بتواند چنين رھبری ای را بسازد .در نتيجه بحران درون سنديکا ،تا خروج اسالو از ايران ،در درون سنديکا باقی مانده بود و خروج اسالو ،امکان بروز آن را فراھم کرد؛ و چه خوب که چنين
شد.
اکنون چه؟
بين سنديکای شرکت واحد در ايران و قرار گرفته در متن جنبش کارگری داخل ،و منصور اسالو در خارج و دور از جنبش کارگری ايران ،دو تفاوت وجود دارد :يکی ھمين دوری و نزديکی به جنبش
کارگری در ايران ،و دومی دوری و نزديکی به امکان مماشات در خارج.
باالتر از اين صحبت کرديم که سنديکاليست در ايران حتی اگر مايل به مماشات و سازش باشد ،به دليل عدم برخوداری حکومت سرمايه داری غير متعارف از يک فرماندھی مرکزی ،طرف مذاکره و
مماشات پيدا نمی کند؛ اما در خارج کشور برعکس ،ھم دولت سرمايه داری با فرماندھی متمرکز وجود دارد و ھم بسيار ح ّی و حاضر و با ھمۀ امکانات ،آمادۀ مذاکره و مماشات می باشد .حدس زدن بقيۀ
ماجرا ديگر چندان دشوار نيست.
مرکز تحوالت آتی در ايران ،بر خالف گذشته ،طبقۀ کارگر و تحوالت کارگری است .سال ھا است دولت سرمايه داری کوشش کرده با کمک سازمان جھانی کار ،مدل تشکيالت کارگری مورد تأييد خود را
کارگر کامالً بی اعتبار قرار دھد ،به طوری که بتواند ھم مورد پذيرش رژيم قرار گيرد و ھم در ميان توده ھای کارگر محبوبيت پيدا کند .اما شرايط استثنايی موجود در ايران ،از يک
در ايران به جای خانۀ
ِ
سو رژيم جمھوری اسالمی را از ھرنوع تشکلی بايی ،حتی نوع خانۀ کارگری آن به وحشت می اندازد ،و از سوی ديگر پيشروان کارگری که در واقع اغلب آن ھا از خود جنبش کارگری عقب مانده اند،
قادر به ايجاد يک اتحاد عمل پايدار در غياب يک تشکل کارگری مورد حمايت توده ھای کارگر نشدند و افتراق در ميان آن ھا ھمچنان بيداد می کند ،و از ديگر سو سازمان جھانی کار نيز تاکنون نتوانسته
است مدلی از تشکل در ايران پياده کند که ھم رژيم را نترساند و ھم توده ھای وسيعی از کارگران را به خود نزديک کند تا بتواند با کمک آن در ميان طبقۀ کارگر نماينده ای برای مذاکره داشته باشد .در نتيجه
بايد از امکانات فی الحال موجود استفاده کند؛ و درست در ھمين شرايط ،منصور اسالو از ايران خارج می شود.
حال فقط بايد فرض کرد که اگر اپوزيسيون راست نيازمند بخش کارگری برای مخاطب قرار دادن جنبش کارگری باشد ،چه کسی را می تواند پيدا کند بھتر از منصور اسالو.
در اين جا تناقض ديگر گرايش ھايی که از وی حمايت کرده اند بروز پيدا می کند و آن اين است که آن ھا نمی توانند توضيح دھند ،يک رھبر سنديکايی که زندان کشيده است و" زبانش بريده شده "و  ...نمی
تواند به خودی خود در مقابل نفوذ رفرميزم مقاومت کند ،مگر آن که به تئوری انقالبی مسلح باشد .آيا اسالو دارای چنين امکانی ھست؟ اسالو وقتی در ايران بود ،با وجود ھمۀ تمايالت رفرميستی خود نمی
توانست حتی رفرميست باقی بماند و ناچار می شد برای بقای سياسی خود فقط رو به جلو و در حال مبارزه باشد ،در نتيجه اگر چه به يک کمونيست برجسته تبديل نمی شد ،اما شرايط بسيار خاصی می طلبيد
که دچار سازش شود؛ در نتيجه او يا بايد در ھمين وضعيت که" نه در رفتن ،حرکت و نه در ماندن ،سکون داشت" ،فقط موقعيت سابق را حفظ می کرد و ھمچنان از امتيازات بورکراتيک نسبتا ً قابل توجه
برخوردار می گشت ،و يا به ھمۀ اين وضعيت پشت می نمود و گزينه ھای از نظر خويش مھمتری را دنبال می کرد .اين وضعيت ،اسالو را به خارج ھدايت کرد ،اسالويی که ديگر سپر دفاعی حتی در حد
يک تشکيالت سنديکاليستی ندارد که او را در مقابل انواع پيشنھادات مصون نگاه دارد ،چه رسد به اين که زمينه ھای مستعد در او به وفور ديده می شود و متأسفانه از کمترين سطح از تئوری انقالبی برای
مصون ماندن در مقابل نفوذ گرايش ھای راست نيز برخوردار نيست.
حدس اين موضوع نبايد دشوار باشد که اپوزيسيون راست به سراغ اسالو برود و اعتبار ايشان را به نفع خويش به کار گيرد  (2).انواع امکانات از جمله کانال تلويزيونی ،و خالصه يک رھبری کارگری از
راه دور ،در تکميل رھبری اپوزسيون راست می تواند اسالو را درمسيری قرار دھد که لطمۀ بسيار سختی به جنبش کارگری وارد شود .با اين پيش فرض آيا ضربه ای که می تواند در آينده به جنبش کارگری
ايران وارد آيد بسيار سنگين تر از ضربه ای نخواھد بود که به زعم مخالفين سنديکای شرکت واحد ،اين سنديکا با عزل اسالو به پرنسيپ ھای حقوقی و غيره وارد کرده است!؟
سنديکای شرکت واحد در ايران ھنوز ھم ھمان سنديکای شرکت واحد سابق است ،البته بدون حضور اسالو در آن ،منصور اسالو ھم ھمان رھبر سنديکای شرکت واحد است در خارج ،البته بدون اين سنديکا و
عزل شده از موقعيت ھای سابق خود .حال بقيۀ ماجرا بستگی به حمايت ھمۀ گرايش ھايی دارد که به پشت سنديکا بروند يا به پشت اسالو و دادن اعتبار به وی.
اين جا است که ک ّل اپوزيسيون راست منتظر ندانم کاری ھای سانتريست ھای اپوزسيون چپ نشسته است تا اگر حتی حمايتی از بين آن ھا برای اسالو به دست نيامد ،دست کم مقاومتی از سوی آن ھا در مقابل
اسالو ھم صورت نگيرد .آيا فھم اين نکته سخت است که چرا اسالو در ھمۀ اين مدت عزلش تاکنون سکوت کرده و مواضع آيندۀ خود را روشن نمی کند .بديھی است که او منتظر پايان يارگيری و جا به جايی
ھا است.
اسالو به عنوان يک رفرميست به خارج نيامده تا استراحت کند و کلبه ای در کنار يک درياچه برای خود دست و پا کند و به ماھيگيری و نوشتن رمان و کتاب شعر بپردازد .اين کارھا را در ايران ھم می
توانست انجام دھد .او کمتر از قرار گرفتن در سطح رھبری جنبش کارگری از راه دور ،به چيزی فکر نمی کند و برای اين کار چه بھتر که طيف متنوعی از گرايش ھای چپ را پشت سر خود داشته باشد که
نقداً تاکنون نيز چنين کسانی را در نزديکی خود داشته است .جنبش کارگری ايران چھره ھای سرشناس برجسته ای داشته است ،اما افسوس که حتی يک رھبر کارگری نداشته تا در اين مواقع بتواند قطب
مھمی در مقابل رھبر سازی ھای جناح راست شود.
و اما تکليف گرايش ھای انقالبی ،با يا بدون نقد و انتقاد به سنديکای شرکت واحد روشن است که پشت سر سنديکا باقی مانده و از آن حمايت خواھند کرد .درسی که از اين ماجرا بايد گرفت اين است که ضمن
حمايت از سنديکای شرکت واحد و ھر تشکل مستقل کارگری ،حوزۀ اصلی و اساسی نيروھای مارکسيست انقالبی جابهجايی دائمی پشت اين يا آن تشکل کارگری نيست ،بلکه ساختن قطب انقالبی از طريق
پايه ريزی حزب پيشتاز انقالبی است که در اين صورت ،ھر تشکل کارگری نسبت به سياست ھای اين حزب سمت و سوی خود را خواھد يافت و از اين سردرگمی دائمی نجات پيدا خواھد کرد.
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پانوشت:
() ١نگاه کنيد به مقاله زير:
در دفاع از سنديکای کارگران شرکت واحد
() ٢مثالً نھاد موسوم به " "Bipartisan Policy Centerکه در واقع ترکيبی از جمھوری خواھان و دموکرات ھای امريکا است ،در سال  2008گزارشی را با عنوان" رويارويی با چالش :سياست امريکا
در قبال برنامه ھسته ای ايران"منتشر کرده بود که به خوبی نشان دھندۀ حساسيت و تالش نيروھای راست و امپرياليسم برای استفاده از جنبش کارگری ايران در راستای اھداف خود است؛ برای نمونه در
صفحۀ  89گزارش می خوانيم" :شايد يکی از مؤثرترين نقاط اعمال فشار که اياالت متحده می تواند از آن برای تضعيف رھبری ايران استفاده نمايد ،نارضايتی ھای رو به رشد نيروی کار باشد"؛ در
صفحۀ  37گزارش مزبور آمده است که" :جنبش کارگری ايران به طور فزاينده ای فعال است .کارگران نساجی در اصفھان ،معلمان در تھران ،کارگران نانوايی در کردستان و کارگران نيشکر در
خوزستان ،ھمگی در ماه ھای اخير دست از کار کشيده اند .شاخص ترين حرکت کارگری ،مربوط به رانندگان شرکت واحد بوده است .اين کارگران شجاع ،با رھبری منصور اسالو ،براش تشکيل نخستين
سنديکای مستقل در جمھوری اسالمی دست به مبارزه زده اند".Bipartisan Policy Center, “Meeting the Challenge” (PDF), sep. 2008.

 ٢٠١٣هیچھ ارم ف ور ، ۵٠-روزان ه یادداش تھای
يادداشتھای روزانه -۵٠ ،چھارم فوريه ٢٠١٣
پيرامون برخی احکام نامربوط در مورد "برکناری" اسالو
سه حکم و قضاوت نادرست در "توضيح" درستی تصميم "ھيات مديره سنديکای واحد" صادر شده اند که جا دارد ،مستقل از "عدم پايبندی" اسالو به "تعھدات خود" و يا "ناديده گرفتن ھشدارھا و اعتراضات
درونی سنديکا" از جانب او ،به آن بپردازم .يکی از احکام از روی تقدس و پرستش موقعيت صنفی کارگر صادر شده است .به اين معنی چون تصميم منتسب به ھيات مديره سنديکای "کارگران" شرکت واحد
است ،ديگر ھرگونه ظن و شک و ترديد در مورد احتمال دخالت نھادھای امنيتی رژيم اسالمی را در اين پرونده سازی و پاپوش دوزی بايد کنار گذاشت .به دليل ھمين جايگاه مقدس موقعيت صنفی انسان
کارگر ،طبق اين حکم ،ميتوان از اوضاع مشخصی که حکم برکناری اسالو در بطن آن صادر شده است ،تماما صرفنظر کرد .ميتوان چشم خود را بر اين واقعيت بست که درست در گرماگرم شانتاژ و
تبليغات سازمان يافته برای بی حرمت کردن اسالو ،کيھان حسين شريعتمداری اتھامات سخيفی را در مورد "انحرافات جنسی" اسالو مھندسی کرده است .جوھر اين حکم اين است که به دليل وجود پيشوند
"کارگر" و سنديکای "کارگری" در متن تکفير اسالو ،وظيفه و "وجوبات" "تعلق کارگری" ايجاب ميکند که در درستی حکم صادر شده نبايد کمترين ترديدی داشت .اينکه در تتمه و تکميل سناريو برکناری،
در يک اقدام معنی دار" ،کارگر" زندانی ديگری ،رضا شھابی ،در ايام مرخصی از زندان ،جلسه پلتاک فراخوان ميدھد و در ميان "فعالين سنديکائی" و "کارگری" شبھه ايجاد ميکند که به احتمال "آلوده"
بودن اسالو در ارتباط با "سوليداريتی سنتر" فکر کنند ،نيز ،انگار ھيچ ارتباطی با کمپين تبليغاتی رژيم ندارد .چه دليل از اين محکم تر که يک کارگر ،آنھم خود دست اندر کار امر "سنديکای کارگری" و آنھم
از قضا "دربند" و زندانی ،سايه سنگين اتھامات عليه اسلو را تيره تر کند؟ اگر فالن وکيل مدافع ،فالن دانشجو ،و يا بھمان فعال ملی مذھبی ،نه از سوی ھم خطھای خود ،و بلکه از زبان خود به اتھامات" و
"انحرافات" خود اقرار کند ،قبول نيست! در چنان مواردی سيل اتھامات "اخالقی" و پرونده سازی ھا و "ھمکاری با سازمانھای امنيتی" خارجی در فشار و قدرت ارعاب دستگاھھای رژيم ضرب ميشود .اما
مشکل اين نوع مدافعان منافع طبقه کارگر که از طريق مقدس کردن کارگر به عنوان شغل و حرفه و صنف و يا به عنوان فرد ،محدويت آزاديخواھی خود را نشان ميدھند ،درست آنجائی شروع ميشود که از
رژيم اسالمی ،دستگاھھای امنيتی آن و طرحھای پيچيده ای که عليه مخالفان سياسی خود طی بيش از سی سال اجرا کرده است ،فاکتور بگيرند .کارگر خودش گفته است! ھيات مديره سنديکا خودش تصميم
گرفته است! اينجا آن موجود مقدس "خطا ناپذير" امر ميکند که ھر انسان کنجکاو و ھر منتقد فکور ،و ھر مدافع راستين جنبش کارگری بايد خفقان بگيرد .عين مذھبی ھا ،تصور بر اين است که "شک" در
مورد قدوسيت "ذات" کارگر ،از "کفر" بدتر است .ھيچ ترديد نبايد کرد که اين ديدگاه و نحوه نگرش به کارگر ،بورژوائی" ،غير کارگری" و يک نوع فراخوان به کارگر است که بخاطر جايگاه مقدس صنفی
اش ،الزم نيست کنجکاو باشد ،الزم نيست "شک" کند ،الزم نيست "ياد بگيرد" و الزم نيست آموزش ببيند ،ھمه چيز را ميداند ،بقيه فقط بايد مناسک سجده وتکريم و بيعت در پيشگاه اين اولوھيت دنيای چپ
غير کارگری را اجرا کنند .شرط "کارگری" بودن ھر شخص و جريانی اين است که در درجه نخست "برادری" اش را در محضر اين موجود موھوم و اين پديده "معصوم" دنيای موھوم تر تازه ثابت کند.
اين نگرش ،کارگر را به عنوان پديده ای واکسينه شده در برابر ھر "بالی" اجتماعی تصوير ميکند .از اين نظر و در ھر حال ايجاد شبھه در مورد اعالميه "مشکوک" ھيات مديره سنديکا ،خود بنا بر طبيعت
و جوھر چنين نگرشی به کارگر و جنبش طبقه کارگر" ،مشکوک" و غير قابل بحث است .طبعا "بحث" با مدافعان اين ديدگاه ،تناقض در خود است .اين ديدگاه به عنوان يک نگرش خرده بورژوائی محافل
روشنفکری "ھوادار" طبقه کارگر ،بايد بمثابه نوع ظاھرا نونوار شده ای از سوسياليسم خرده بورژوائی و ارتجاعی و تخيلی به "مصاف" طلبيده شود.
حکم دوم قدری اساطيری تر و دراماتيک تر است " :اين برکناری ھا در تشکلھای کارگری بر خالف سازمانھا و احزاب جاری که رھبران آنھا ابدی و ازلی ھستند امری بسيار عادی است" .اوال بايد گفت
"برکناری" کسانی که در تشکلھای کارگری به موقعيتی رسيده اند ،چنان ھم "عادی" نيست .کارگران معدن ذغال بريتانيا ،عليرغم ھمه پرونده سازيھا و تصوير سازيھای حکومت تاچر و سرھم بندی اتھامات
مالی ،حاضر به برکناری "اسکارگيل" نشدند .چنين موقعيتھائی را نميتوان حتی در "مجمع عمومی" و از طريق "رای" بسادگی ملغی ساخت و يا دور زد .سوخت و ساز درونی تشکلھای جنبش کارگری،

اجتماعی تر و ريشه دار تر از اين حرفھاست .بعالوه ناشيانه به کاھدان زده اند و خيال ميکنند که با گريم چھره خود به عنوان "مالنقط" مدافع ھويت جاودانه تعلق صنفی و حرفه ای و شغلی کارگر ،ميتوانند
موضع عاريه ای بورژوازی بين المللی در دوران جنگ سرد عليه کمونيسم و احزاب کمونيستی ،يعنی رھبری "ازلی و ابدی" و لولوی "استالينيسم" را در پس پرده ريا و تزوير دفاع از "استقالل طبقاتی"
کارگر پنھان کنند .ثانيا استدالل پشت اين "برکناری ھا" جالب تر و حماسی تر است .چون" :سالمتی جنبش کارگری را ھم تضمين می نمايد"! جوھر و چکيده اين حکم و مدافعان آن اصال "مسائل اخالقی"
نيست .ھشدار به "کارگر" است که ظھور به عنوان سياستمدار ،به عنوان شخصيت سياسی و خارج شدن از اصالت "ازلی و ابدی" ذھنيت دست پينه بسته با خود فساد می آورد .اين "تکامل" موضع اشرافيت
جوامع "شرقی" به کارگر به عنوان "عمله" است .موجود و پديده ای که در دوران حکومت اعليحضرت ھا و سرھنگان نظامی" ،شمشاد ويالی تيمسار" را ميزند و در دوره سلطه اسالميون به پامنبری
آخوندھای مکالئی تبديل ميشوند که در محضر "اليزال قرآن و احاديث" از ھر گونه "وسوسه" و "فساد" ناشی از دخالت در سياست و "امور دنيوی" تزکيه نفس ميشوند .پيغمبران ھم بر دست پينه بسته
"مستضعفين" بوسه زده اند و آخوندھای مکالی "سوسياليسم اسالمی و عرفانی" آنان را دعوت ميکنند که از "مارکس" و "مانيفست" و خطر آغشته شدن به "فساد" در جدال بر سر قدرت سياسی ،فاصله
بگيرند .اگر حکم اول نوعی فراخوان به نوستالژی دوره "شيرين" و خوش و بش محافل روشنفکری سوسياليسم خلقی برای تشکيل ھسته ھای "ھوادار طبقه کارگر" است ،دومی صريح و بی پرده از عواقب
ترکاندن پوسته صنفی توسط کارگر و وارد شدن شخصيتھای جنبش کارگری در عرصه سياست ،دايره "امر به معروف و نھی از منکر" راه می اندازد .اين دومی "آگاھانه" تر و "سوسياليستی" تر نسبت به
"فساد سياسی" و عواقب اخالقی و مالی آن به دليل پا نھادن فعال کارگری به سرزمين ممنوعه دنيای "سياستمدار" ھشدار ميدھد .من از چگونگی ارتباط "اسالو" و "سقفی" با "سوليداريتی سنتر" و "مھدی
کوھستانی" اطالع ندارم .اما يک حقيقت را بروشنی ميدانم .جنبش کارگری ايران از ديرباز و بويژه از دوران تسلط سرمايه داری بر جامعه ايران ،از يک نقص بسيار بزرگ رنج برده است .طبقه کارگر
ايران در جريان رويدادھای دوران بحران انقالبی سال  ۵٧نقش تعيين کننده ای در ساقط کردن رژيم سلطنت داشت .اما اين رھبران تشکل ھای کارگران صنعتی و کارگران نفت نبودند که اعالم کردند" :ما
دولت تشکيل ميدھيم" .عدم ظھور رھبران اعتصابات عظيم کارگری دوران انقالبی  ۵٧به عنوان "سياستمدار" و رھبر سياسی ،با وجود ھمه "انحرافات سنديکاليستی" آنھا و حتی عليرغم فقدان يک حزب
کمونيستی کارگری و دوره سلطه فدائی و مجاھد ،موجب شد که کارگر شرکت نفت از جدال بر سر قدرت سياسی و دست زدن به ميوه ممنوعه آن خود را کنار بکشد و به فراخوان امثال رفسنجانی و
بازرگان ،بخاطر "پيروزی انقالب اسالمی" و "بازگشت امام" ،اعتصاب خود را پايان بدھد .اگر طبقه کارگر ايران تا آن حد تحت تسلط باورھای ناسيوناليسم چپ نبود و چند نفر از رھبران مورد اعتماد خود
را به عنوان سياستمدار و رھبر سياسی انقالب برای دخالت در سرنوشت سياسی جامعه جلو مردم ميگذاشت ،خمينی در فاصله چند ماه پس از انقالب نميتوانست به خود جرات بدھد که فتوا بدھد که "قلم ھا را
بشکنيد"" ،ما برای اسالم انقالب کرديم" .اگر نفوذ گسترده رھبران کارگران شرکت نفت و صنايع کليدی تا سطح ورود به دنيای فرا کارخانه ای ،فرا صنفی و فرا حرفه ای و فرا "اعتصاب" بسط می يافت،
سياستمدار سوسياليست طبقه کارگر حاضر در صحنه ميتوانست اعالميه بدھد که "شما بسيار بيجا ميکنيد که قلم ھا را ميشکنيد ،بسيار بی خود کرديد که انقالب ما را "اسالمی" اعالم ميکنيد و بسيار بی خود
کرديد که به نيابت انقالب برای دست بدست کردن قدرت به بند و بست و معامله با ارتش و ساواک و سران دول غربی در کنفرانس گوادلوپ ،مبارزات ما را به "ثمن بخس" معامله ميکنيد .آيا اگر رھبری
اعتصاب کارگران شرکت نفت و مراکز کليدی "فرمان" ميدادند که مردم سالحھايتان را به کميته ھای امام تحويل ندھيد و مقر و ستاد ما بروی شما باز است ،با توجه به نفوذ کالم بالمنازع جنبش کارگری در
آن مقطع به عنوان ستون اصلی انقالب عليه سلطنت با اقبال وسيع روبرو نمی شد؟ و آيا در آن صورت فرمان ھجوم و لشکر کشی خمينی به مردم کردستان و گسيل خلخالی جالد برای اجرای مراسم اعدامھا
به آن سادگی و بدون مقاومت ،عملی ميشد؟ حکم منع و نھی دخالت رھبر و فعال کارگری در صحنه سياست در واقع ادامه ھمان نگرش به طبقه کارگر به عنوان عمله و ناظر خاموش رويدادھای سياسی و
در شرايط متالطم جامعه ايران و دوران سرازيری رژيم اسالمی ،که جناحھای آن خرخره يکديگر را ميجوند ،تکرار موعظه ھای اسالميون مکال برای برکناری کارگر و رھبر جنبش کارگری از دخالت بر
سر تعيين تکليف قدرت سياسی است" .نھادھای امپرياليستی" به وجود اين ظرفيت در جنبش کارگری ايران پی برده اند ،تالش کرده اند ،اما ،فعاالن کارگری را "تطميع" کنند تا از جايگاه آنھا در راستای
اھداف سياسی خود بھره گيرند .مدافعان اين حکم ھمين سياست را بطور وارونه در پيش گرفته اند ،خروج از "ازليت" تعلق صنفی و حرفه ای کارگر را نشانه ورود جنبش کارگری به "فساد" تلقی کرده اند.
معضل اين نگرش نه خطر فساد اخالقی و نه کراوات زدن رھبر دست پينه بسته "کارگر" و "سنديکا"و يا دفاع از "سنت شورائی" در مقابل "سنديکاليسم عقيم" نيست .مشکل وحشت از حضور فعال کارگری
در صحنه جدال بر سر "قدرت سياسی" و به عنوان رھبر سياسی جامعه است .به ھمين دليل است که مدافعان اين گرايش کارگر را به حفظ "سالمت" خود در محضر امثال قراگوزلو ھا دعوت ميکنند.
باالخره زن در شرق "فاطمه ،فاطمه است" و "عفاف و عصمت" دارد که با "بی بندوباری جنسی" و رواج "کفر" ھمجنسگرائی و اختالط پسر و دختر در مالء عام و فرھنگ "فاسد" و "زن کاباره ای"
غرب بايد متفاوت باشد! مارکس و مانيفست و کاپبتال به کارگر غربی ای که موسيقی پاپ گوش ميدھد مربوط است ،و در شرق و "بالد اسالمی" کارگر عرفان دارد .اينجا و در شرق کارگر ديگر
"مستضعف"ی است که به حکم تولدش در کشور "اسالمی ،بايد مستمع "افتاده و خاکی" کنج عزلت حسينيه ارشاد و ھيات ھای عزادار حسينی و پامنبری معصوم روضه ھا و "مداح" ھائی از نوع مالی
سبزواری و "شورای اسالمی کار" برای تزکيه و دوری از "ھوای نفسانی" باشد.
سوم :اينکه گويا "رای اکثريت" خود دليل ھر حقانيت و خود ،حقيقت است .ذھنيتی که چکامه خود را از تقابل "دمکراسی" و بی خاصيت شدن عملی اراده مستقيم و تصميم انسانھا در "رای"؛ با دنيای
"ديکتاتوری" و "توتاليتاريسم" و"سانتراليسم" ،برگرفته است .اين دنيای "مخوف" که آرامش ذھنيت سانتی مانتال روشنفکر خرده بورژوا و دنيای "منيت" و " دگرانديشانه" و نارسيستی اش را بر ھم زده
است ،انگار "ويژگی ايدئولوژيکی" و جزء اليتجزا و "ابدی" در ھر گونه "تحزب" و "تشکل" چپ و کارگری و بويژه در کمونيسم و ناظر بر فعاليت کمونيستھاست .در اکثريت قريب به اتفاق دمکراسی
نيابتی ،ھيچ فضائی برای اعالم بی سانسور و بدون سر و دم بريده نظر و رای شھروند وجود خارجی ندارد .حتی مستقل و صرفنظر از ارعاب مستقيم و خطر زندان و شکنجه از جانب دولتھا ،شھروند در
جھانی که ما در آن زندگی ميکنيم ،فاقد شرايط اوليه برای اعالم آزاد و بدون ترس از عواقب اعالم رای و نظر واقعی خويش است .از اين نظر ھيچ اکثريتی دليل بر حقانيت و حاوی "حقيقت" نيست.
برعکس ،درست در اوضاعی که استثمارگران و سرمايه داران تمام قدرت ميديائی ،دولت و ھمه امکانات تبليغاتی را قبضه و استفاده آزادانه از آنھا را عمال برای اکثريت شھروندان غير ممکن کرده اند ،اين
ھمواره "نظر" و اراده "اقليت" بوده است که مدافع حقيقت بوده است .زندگی در اين خرافه "دمکراسی" و قدرت افسانه ای "رای اکثريت" ،در شرايطی که پيش فرض حاکميت سرمايه داران و ستمگران
مرتجع ،محروم کردن کامل شھروندان از حقوق مدنی و شھروندی و نظر آزاد آنھاست ،و سانسور و استراق سمع و ترور و آدم ربائی و خفقان و ارعاب بخش جداناپذير "امنيت ملی" است ،روی ديگر
سيمای رياکار اين تظاھر به "رای" اکثريت است.
در پايان مايلم به اين دغدغه بورژوازی ايران برای عقب راندن رھبران کارگری از صحنه جدال سياسی ،به نمونه ای اشاره کنم .من در پائيز سال  ۵٣ھمزمان با زنده ياد "يداله خسروشاھی" زندانی رژيم
شاه بودم .آنوقتھا" ،عضدی"" ،حسين زاده" و "منوچھری" از سران بازجويان بسيار بی رحم ساواک به يداله مراجعه کردند و از او خواستند که اگر در جمع کارگران پااليشگاه نفت اعالم کند که او نه
بخاطر مسائل کارگری ،بلکه به داليل "سياسی" اسير و شکنجه شده است ،تخفيف زيادی در محکوميت او خواھند داد .من به اختالف ھای خود با نگرش يداله به جايگاه تحزب کمونيستی و تفاوتھايم با تبيين
او در مورد رابطه تشکل ھای کارگری و نقش "قيم مآبانه" احزاب سياسی نمی پردازم .اما ميخواھم بر اين نکته انگشت بگذارم که يداله در آن مقطع موضع بورژوازی حاکم را از زبان بازجويان فھميد و در
برابر آن ايستاد .بازجويان ساواک از او ميخواستند که اعتراف کند که کارگر و جنبش کارگری ،فقط به مسائل صنفی و اقتصادی خود فکر ميکند .ورود فعال کارگری به سياست ،از منظر بازجويان ساواک،
به "مسائل کارگری" بی ربط بود .ھيچ شک نبايد کرد که در پس دلسوزيھای سفسطه گرانه اين گرايش طبقه بورژوازی دوره سلطنت و اعوان و انصار و مشاورين اسالمی ،در دوره سلطه اسالم سياسی النه
کرده اند.
Iraj.farzad@gmail.com

 ٢٠١٢هیس ت و ن ه ژان ویب ، ۴٩-روزان ه یادداش تھای
يادداشتھای روزانه -۴٩ ،بيست و نه ژانويه ٢٠١٢
در نکوھش توجيه "کارگری" ترور شخصيت
اخيرا نوشته ای را خواندم با عنوان" :سنديکای واحد ،يک گام به پيش" و با امضای" :محمد قراگوزلو -تھران ٩ /بھمن ".١٣٩١
شاه بيت اين نوشته حماسی در "بعدالتحرير" ،به عمد و شايد ھم به منظور دراماتيزه کردن خاستگاه ضد "بريائی -ژدانفی" نويسنده "مقيم تھران" ،گنجانده شده است .به جمالت بند "الف" اين بخش توجه
)خط تاکيدھا ھمه جا از من است(
کنيد:
" الف .در يکی دو اظھارنظر سخيف افدام اعضای ھيئت مديره سنديکا ،امری "مشکوک" و تحت فشارھای سيستم اطالعاتی و امنيتی جا زده شده است .شرم ھم چيز خوبی است البد! ھمه ی کسانی که بيانيه
را عبور از پرنسيپ و سنت ھای کارگری تلقی کردند وظيفه داشتند – و دارند – که در مقابل اين مواضع مذبوحانه بايستند .واقعيت اين است که بخشی از چپ ما ھنوز تحت تاثير آموزه ھای بريايی – ژدانفی
"ھر که با ما نيست را بر ما ست" معرفی می کند و از اين سکو بالفاصله مخالف خود را به انواع و اقسام انگ ھای اطالعاتی می نوازد .اگر در اپوزيسيون باشد او را به لجن می کشد و اگر خدای نکرده به
پوزيسيون برسد رونوشتی از اعدام و ترورھای دھه ی سی و چھل شوروی را کپی خواھد کرد .اين سنت ھا ضدکارگری ،ضد سوسياليستی و ضدھرگونه پرنسيپ انسانی است .بگذريم از اين که نوچه ھای
بورژوازی گنديده ی وطنی و چھار تا فعال به اصطالح ملی مذھبی متعصب نيز وقتی که پروپاگاندشان برای باال کشيدن فالن ليدر نھضت آزادی در بھمان دانشگاه مسدود می شود ،با ھمان طناب پوسيده به
چاه می روند"...
سوال اول اين است که آيا محمد قراگوزلو ،که "شھامت" بخرج داده است به عنوان نويسنده "مقيم تھران" در لباس تظاھر به دفاع از پرنسيپ انسانی ،ترور شخصيت اسالو را "گامی به پيش" بنامد ،چرا به
عنوان مظھر حکومت ترور و اعدام ،موارد "دھه سی و چھل" آموزه ھای "بريائی -ژدانفی" را در شوروی سابق مثال آورده است و نه کشتارھای سياسی سالھای  ۶٠و  ۶٧و سه دھه قتل و كشتار
سازمانيافته كارگر و كمونيست و آزاديخواه آن جامعه؟ آيا مخاطب آقای قراگوزلو ،بايد محکوميت کارگران ايران به زندگی زير خط فقر ،به بيکار سازيھای پيوسته و تمرد مسئولين رژيم از پرداخت "حقوق
معوقه" کارگران ،به فحشا کشاندن خانواده ھای کارگری و گسترش وحشتناک اعتياد به مواد مخدر ،شرايط مرگبار زندانھا ،و کل پرونده جنايات رژيم اسالمی عليه بشريت را نه به حساب اسالم سياسی در
حال حاضر و در مقابل چشمان ايشان ،که بايد به حساب حکومت "ژدانف" آنھم در دھه سی و چھل ميالدی بنويسند؟ چرا نه رژيم مخوفی كه حتى كوچكترين مخالفتھاى دورنى را با ترورھا و سربريدنھا
توسط جنايتکاران "خودسر" ،انکيزيسيونھای اسالمی و سر به نيست کردنھای زنجيره ای جواب داد و ميدھد؟ چرا به قربانی ربوده شده و زبان بريده مورد بحث ،اسالو ،و دھھا مورد جاری ديگر در ايران
تحت رژيم اسالمی به عنوان نمونه ھای مجسم حاکميت خفقان و ترور و شکنجه اشاره نشده است؟ پاسخ به اين سوال را از مبانی اعتقادی خود ايشان بشنويد تا در ادامه بدانيد که اين حکم فاضالنه ايشان ،يک
حال ما سنت ھای کارگری مبتنی بر دموکراسی کارگری و احترام به تصميم گيری ھای جمعی و شورايی استوار شده است .اگر اين
"تقيه و توريه" اسالمی بيش نيست " :از انترناسيونال اول تا لحظه ی ِ
اصل را قبول داريم و اگر می پذيريم که اعضای ھيات مديره ی سنديکای واحد در شمار صادق ترين و آگاه ترين فعاال ِن جنبش کارگری ھستند ،پس کم ترين ادای دين به اين ھمه مبارزه و زندان؛ حمايت از
سنديکای واحد است"
حوصله کنيد جمالت زير را که فقط منتخب "فراز"ھای اندکی از آثار بی شمار ايشان در ھمان "تھران" است و رياکاری آشکار در دفاع از "احترام به انترناسيونال کارگری و احترام به تصميم گيری
جمعی" و "شورائی" از سوی ايشان را برمال ميکند ،بخوانيد و بعد ببينيد واقعا خود ايشان به معنی کلماتی که مينويسند ،ذره ای احترام قائل است؟ يا قرار است که مخاطبين ايشان با زدن عينک ضد
"توتاليتاريسم" ،آنھم "تصادفا" فقط توتاليتاريسم "اردوگاه شوروی" ،در تبرئه رژيم اسالمی با ايشان ھمراه شوند؟ آيا واقعا اين خود آقای قراگوزلو نيستند که بايد بدانند "شرم ھم چيز خوبی است ،البد؟" برای
خوانندگان ،اما ،که ظھور ظاھرا ناگھانی و پريدن پا برھنه امثال ايشان در ميدان مدافع سنت ھای انترناسيونال کارگری ،ممکن است رعد و برقی در آسمان بی ابر باشد ،يادآوری اين پيشينه و شالوده سياسی
و فکری قراگوزلو ،شايد کمکی باشد که دست اندازی شيادان سياسی به سنن شرافتمند و پرافتخار جنبش کارگری و سوسياليستی و متفکران و فيلسوفان آن را سد کند.
محمد قراگوزلو در مقاله "آتش بر پ ّر جبرييل جان« در کتاب دوم "سعدی شناسی" اش چنين نوشته است:

"وجود بعضی مانستگی ھای نظری ميان عرفان اسالمی و بينش ھای نو افالطونی و نو فيثاغورثی گری ،سبب شده است که برخی از پژوھشگران به اين عقيده گرايند که عرفان اسالمی – به ويژه در مقوله
عشق پاک – از تعاليم فلوطين متأثر شده است .نگارنده بی آنکه به تمامی به انکار اين نظريه برخيزد ،بر آن است که عرفان اسالمی از سرچشمه اليزال قرآن و حديث – در تلفيق با مجموعه ای از سنتھا و
باورھای حکمی ايران باستان – نشأت گرفته است".
در رابطه با مصادره "حافظ" شيراز و کل تاريخ فرھنگ و ادب جامعه ايران در مسلخ دوخرداديون چنين نوشته است:
" ھمه اين پديده ھا که ژرف ساخت جنبش جامعه مدنی ايران را شکل می دھد ،به صورت مطالبات متراکم و معوقه در دوم خرداد  ١٣٧۶سيرت و خط سير و چيستی حرکت اصالح طلبان را تعريف و تبيين
کرده است .از ھمين منظر ،صاحب اين قلم مايل است که حافظ شيراز را شاعر ھمه دوران ھا ،شاعر معاصر ما و رفيق گرمابه و گلستان و عضو ستاد اصالح طلبان ايران بداند .تا يار که را خواھد و ميلش
به که باشد…"
در مقاله "جامعۀ مدنی و قانونگرائی" می نويسد:
"ظھور مارکسيسم که مدعی بود دين افيون طبقۀ کارگر است و می گفت "در صورت تغيير اساسی در مناسبات توليدی و فرو ريختن استثمار سرمايه داری ،دين از ميان خواھد رفت" به اعتباری ،نوعی
واکنش تاريخی در برابر حکومتھای تئوکراتيک به شمار می آيد .در اينجا بی آنکه بخواھيم وارد متن اين فراگرد شويم ،چندان بيراه نيست اين پرسش را مطرح کنيم که آيا اگر کارل مارکس با انديشه ھای
اساسی تمدن اسالمی – و بطور اخص مبانی عدالتخواھانۀ شيعی – آشنائی می يافت و به جای برخورد با کشيشان قرون وسطايی به مباحثه با فيلسوفی ھمچون مال ھادی سبزواری کشيده می شد ،باز ھم دين
را "افيون توده ھا" ،سد راه پيشرفت تاريخی ،و توجيه کنندۀ مناسبات ستمگرانۀ "بورژوايی-پرولتری" معرفی می کرد؟".
در "گفتگوی تمدنھا ،مرھمی بر زخمھای عميق تر از انزوا" نوشته است:
" ..در درجه نخست سياست تشنج زدائی محمد خاتمی را به بن بستی يکسره کور و تاريک می کشيد .اين توطئه با ھوشمندی رھبری ،پيگيری رئيس جمھوری و درايت و عقالنيت وزارت اطالعات و
روشنگری مطبوعات عقيم ماند".
و باالخره برای اينکه بطور قطع بدانيد دغدغه واقعی آقای قراگوزلو در "يک گام به پيش سنديکای واحد" نه "سنت شورائی" در جنبش کارگری و نه ھيچ "پرنسيپ انسانی" و سوسياليستی ديگری نيست،
بلکه کامال برعکس ،مشکالتی است که جنبش کارگری و فعاالن آن و تمامی انسانھای شريف و مبارز اين مملکت برای رژيم اسالمی فراھم کرده اند ،اين جمالت را ھم بخوانيد .بخوانيد تا بدانيد سنگر گرفتن
در پشت تصميمات "مشکوک" ھيات مديره سنديکای واحد ،چيزی جز بيعت مجدد و ھمبستگی دوباره با "درايت و عقالنيت وزارت اطالعات" نيست .آقای قراگوزلو آگاھند ،اما باز ھم آگاھانه خود را به
"تجاھل" ميزند که وزارت اطالعات رژيم ،بويژه در اين دوران تشديد بحرانھای رژيم و تخاصم جناح ھای آن و بدنامی معماران کھريزک ھا و کشتارھای سالھای  ۶٠و  ۶٧نتوانست به ضرب شکنجه و
ارعاب و آدم ربائی ،اسالو و فعاالن کارگری را ترور شخصيت کند و از زبان خود آنھا به "ندامت" بکشاند ،اما ھتک حرمت او از طريق و به نام ھيات مديره سنديکای واحد ،گويا عامه پسند تر و "با درايت
تر" است .خاصه اينکه پشت بند ترور شخصيت اسالو ،زير پا گذاشتن ارزشھای اخالقی ای است که "بطور اخص" خمير مايه مشترک مبانی "عتدالتخوھانه شيعی" ايشان و رژيم اسالمی است .آيا آقای
قراگوزلو "سھوا" معانی عملی اجرای اين "عدالت شيعی" را در خاورانھا ،لعنت آباد ھا و مراسم به دار کشيدنھای علنی و "تعزيرات" اسالمی از قلم انداخته اند؟ گمان نميکنم!
آقای قراگوزلو فقط قصد نکرده است که در اين آخرين نوشته اش شناسنامه ضدکمونيستی اش را بار ديگر رو نمائی کند ،و اين اعتبارنامه را در پيشگاه رژيم اسالمی تمديد کند ،او به نص صريح خودش:
"نگارنده کامال حساب شده بر موارد مختلف خشونتھای سياسی در دو دھه اخير انگشت نھاده تا نشان دھد که – نظام جمھوری اسالمی بيشترين لطمه را از خشونتھای سياسی خورده است "
و فکر نکنيد مواضع اساطيری ايشان بسيار قديمی اند .ھمه نقل قولھای مذکور از متن "رساالت" و "رھنمودھای راھبردی" او در فاصله زمانی سال ١٣٧۴تا  ١٣٨٧استخراج شده اند .در فاصله بعد از
رويدادھای سال  ،٨٨ھمان مواضع اين بار بطور وارونه در بسته بندی جديد مرزبندی با حکومت ترور "بريائی -ژدانفی" و با تقيه و توريه "سوسياليستی" به بازار آمده اند.
Iraj.farzad@gmail.com

اخبار سنديکای واحد ٣
اسامی شماری از رانندگان بازداشت شده شرکت واحد
کانون زندانيان سياسی ايران در تبعيد
فوريه  -٢٠٠٦بھمن ١٣٨٤
 -١يوسف مرادی )عضو ھيئت مديره(  -٢عطا باباخانی )منطقه ) ( ۶عضو ھيئت مديره(  -٣غالم خوشمرام )منطقه ) ( ۶عضو ھيئت مديره(  -٤ناصر غالمی )عضو ھيئت مديره(  -۵يعقوب سليمی)عضو
ھيئت مديره(  -۶علی ذاتحسين )عضو ھيئت مديره(  -٧علی ترازی )عضو ھيئت مديره(  -٨سيد داود رضوی )عضو ھيئت مديره(  -٩سعيد ترابيان )عضو ھيئت مديره(  -١٠منصور حيات غيبی )عضو
ھيئت مديره(  -١١ابراھيم مددی )عضو ھيئت مديره(  -١٢منصور اسالو )رئيس ھيئت مديره(  -١٣حسن سعيدی  -١٤رضا بھروزيان  -١۵محمدعلی عيسیآبادی )منطقه  -١۶ (۵سيدرضا نعمتی  -١٧آرش
پوالد پور )منطقه  -١٨ (۵محمدرضا محمدنژاد  -١٩حسين شھسواری )عضو ھيئت مديره(  -٢٠وھاب محمدی  -٢١علی بخشی  -٢٢ناصر محرمزاده )منطقه  -٢٣ (۵علیرضا يوسفی )منطقه -٢٤ (۵
علیرضا توسلی )منطقه  -٢۵ (۵مجتبی توانی )منطقه (۵

 -٢۶امير قانعی )منطقه  -٢٧ (۵بھرام نشانی )منطقه  -٢٨ (۵محمدحسين ھداوند )منطقه  -٢٩ (۵حجتﷲ کشاورز )منطقه  -٣٠ (۵حسين

برشان )منطقه  -٣١ (۵حسين فارسيان )منطقه  (۵منطقه  ۶شرکت واحد  -٣٢جواد کفايتی  -٣٣سليمان محمدی  -٣٤عيدﷲ حسينی  -٣۵حسن کريمی  -٣۶مسعود فروغی  -٣٧غالمرضا عباسی -٣٨
منوچھر مھدوی تبار  -٣٩علی بلندی )آزاد شد ،اما از کار اخراج شد(  -٤٠مھدی حسينی  -٤١حسن صفائیپور  -٤٢حسن رضائی )آزاد شد ،اما از کار احراج شد(  -٤٣علی قربانی  -٤٤غديانی -٤۵
ھمايون جابری  -٤۶صادق خندان  -٤٧مسعود بابائی  -٤٨علیاکبر نظری  -٤٩حبيب )منطقه  (١منطقه  ٣شرکت واحد  -۵٠احمد صامی )آزاد شده ،اما از کار اخراج شد(  -۵١ابراھيم قره قزلو )آزاد شده،
اما از کار اخراح شد(  -۵٢مراد افروز )آزاد شده ،اما از کار اخراح شده(  -۵٣محمد اسکندری )آزاد شده ،اما از کار اخراح شد(  -۵٤علی اميری کردستانی )آزاد شده ،اما از کار اخراح شد(  -۵۵محمد
شکيبايی )آزاد شده ،اما از کار اخراح شد(  -۵۶آيت جديدی  -۵٧احمد ورمزيار  -۵٨محمدرصا عباسی  -۵٩عباس رحيمی  -۶٠ناصر احمدی  -۶١غالمرضا ساعدیراد  -۶٢ولی وفادار  -۶٣يوسف مولوی
 -۶٤اصغر مختار پور  -۶۵ارسالن اسکندری  -۶۶داود باغربيگی  -۶٧محمرضا علیزاده  -۶٨امداد رحيمی )منطقه  -۶٩ (٢جھانگير شيلی )منطقه  (٢منطقه  ۵شرکت واحد  -٧٠محمدرضا مرادی
 -٧١فيروز رفيعپور  -٧٢ميريعقوب حسينی  -٧٣سيدرضا نعمتیپور  -٧٤محمد نعمانیپور )عضو ھيئت مديره(  -٧۵محمود ھژبری )عضو ھيئت مديره(  -٧۶اصغر سالمی  -٧٧ھادی کبيری  -٧٨مھدی
سربندی  -٧٩مھدی بيانی  -٨٠فرھاد نوروزی  -٨١مھدی فروندی  -٨٢رضائی  -٨٣مرادوند  -٨٤احمد حسنی  -٨۵خانی  -٨۶ناصر باستانی  -٨٧رضا شھاب خراسانی  -٨٨علی ابراھيمی  -٨٩صادق
محمدی  -٩٠علی قربانيان  -٩١مجيد طالئی  -٩٢حسين جوادی  -٩٣حسين مھدیخانی  -٩٤مصطفی اميری دستيابی به اسامی بيشتر برای اعضای فعال سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه،
در حال حاضر ممکن نيست .به محض دريافت اسامی بيشتر ،به اين ليست اضافه خواھند شد.

کانون زندانيان سياسی ايران)در تبعيد(
دوشنبه  ١٧بھمن  ١٣٨٤برابر با  ۶فوريه ٢٠٠۶
روز جھانی در دفاع از کارگران ايران

فراخوان کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای آزاد کارگری و فدراسيون اتحاديه ھای جھانی

پيرو دستگيری تا  ١٣٠٠کارگر سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه و آزاد نشدن آنان ،کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای آزاد کارگری به ھمراه فدراسيون اتحاديه ھای جھانی ،روز ١٥
فوريه  ٢٠٠٦را روز جھانی در حمايت از کارگران ايران اعالم کردند .اين تشکالت کارگری جھانی از ھمه اتحاديه ھا در سطح جھان خواسته اند که در ھر کشوری که سفارت جمھوری اسالمی ايران
وجود دارد ،تظاھرات اعتراضی خود را در جلو آن سفارت خانه و در غير اينصورت در مقابل وزارت کشور خود جھت تحقق خواسته ھای زير سازمان دھند
پيرو دستگيری تا  ١٣٠٠کارگر سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه و آزاد نشدن آنان ،کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای آزاد کارگری به ھمراه فدراسيون اتحاديه ھای جھانی ،روز ١٥
فوريه  ٢٠٠٦را روز جھانی در حمايت از کارگران ايران اعالم کردند.
اين تشکالت کارگری جھانی از ھمه اتحاديه ھا در سطح جھان خواسته اند که در ھر کشوری که سفارت جمھوری اسالمی ايران وجود دارد ،تظاھرات اعتراضی خود را در جلو آن سفارت خانه و در غير
اينصورت در مقابل وزارت کشور خود جھت تحقق خواسته ھای زير سازمان دھند.
 -١برسميت شناختن حق تشکل مستقل کارگران در ايران
 -٢آزاد کردن منصور اسانلو و کليه کارگران دستگير شده سنديکای شرکت واحد

 -٣پذيرش حق داشتن سنديکا از طرف مديريت شرکت واحد
 -٤برسميت شناختن حق قرارداد دسته جمعی
 -٥پرداخت دستمزدھای عقب افتاده کليه کارگران و اعضاء سنديکا کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای آزاد کارگری از تمامی اتحاديه ھا در سطح جھان درخواست کرده است که ضمن ارائه گزارش کامل
اقدامات خود در اين مورد ،در ھر کجای جھان که ھستند اخبار اقدامات خود ھمراه با عکس و چگونگی پيشبرد اين حرکت را با ای ميل جھت انعکاس در سايت اين کنفدراسيون ارسال دارند.
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران از تمامی نيرو ھای آزاديخواه ،تمامی نھادھای سياسی ،افراد ،مدافعين حقوق کارگران و اقشار تھيدست جامعه ايران اتنظار دارد ضمن شرکت در اين
تظاھرات اعتراضی ،جھت غنا بخشيدن به اين اقدام جھانی کمال ھمکاری را با اتحاديه ھای کشورھای محل سکونت خود بعمل آورده و خبر اين اقدام را جھت درج در رسانه ھای گروھی ارسال دارند.
وصيت نامه آقای شھسواری عضو ھييت مديره سنديکای شرکت واحد
سايت آشوب  :اينجانب حسين شھسواری از اعضای ھيئت مؤسس سنديكای شركت واحد بدين وسيله اعالم ميدارد كه در كمال صحت و سالمت اين سطور را رقم ميزند اصل مطلب اين است كه جنبش
سنديكايی در ايران پس از سی سا ل در ايران دوباره سر بر آوردكه خوشبختانه ما از پيشاھنگھای آن بوده ايم  .چه در سال  ٨٢كه با ھيئت مؤسسان كارگری كار ميكرديم وچه زمانيكه ھيئت مؤسس و احياء
سنديكای شركت واحد را درآوايل سال  ٨٣بينان گذاشتيم و  ٧نفر بيشتر نبوديم اما اكنون تمام شركت واحد و بيش از  ١٥ھزار نفر را سنديكای ما در بر ميگيرد  .پدر من از اعضای فعالين سنديكا ی
خبازان در سالھای  ٤٠تا  ٥٠بود و اين برای من كه افتخاری بود به ويژه اينكه پدرم از فعالين و ھيئت مديره سنديكای خبازان در سالھای  ٤٠تا  ٥٠بود  .اين برای من در عين حال كه افتخاری بود ايجاد
مسئوليت بيشتری ميكرد به ھر رو ما اين وظيفه را به دوش داشتيم كه در پس از امضاء مقابله نامه ھای  ٩٨و  ٨٧توسط وزير وقت كارجمھوری اسالمی در سال  ٨٠به دنبال ايجاد سنديكا فعال شديم و اين
ھدف را دنبال كرديم  .ھرچند جمھوری اسالمی بعد از امضاء اين مقابله نامه ھا با توجه به سكون و سكوتی كه در جامعه كارگری بود پس از امضاء اين مقابله نامه ھا بدنبال سنديكايی خودساخته و سنديكايی
حكومتی و فرمايشی بود ولی به ناچار و به ناگھان ما  ,ھمچون گلی از ميان شكفتيم وبه در آمديم كه اينھا در معادالت اينھا نمی گنجيد و تمام مشكالتی كه اينھا دارند ھمين ھست چرا كه خصلت كار
سنديكايی خصلت و ويژگی كار سنديكايی و فعاليت سنديكايی خواستن وطالب بودن خود كارگران است يعنی كارگران بايد بخواھند كه سنديكا داشته باشند و ايجاد مجمع عمومی كنند و ھيئت مديره خود را
انتخاب كنند وسنديكا ايجاد كنند سنديكا برای ھمين است كه خيلی برای آنھا خطر ناك است چون تنھا چيزی است كه اجازه ,مھلت و دستور از ھيچ كجا نمی گيردما در خود مقابله نامه ھای بنيادين كار در
مقابله  ٨٧داريم كه كارگران ميتوانند بدون كسب ھيچگونه اجازه از ھرگونه مقامات دولتی به تأسيس سنديكای خود مبادرت كنند به ررو من يك ايرانی ھستم يك مسلمان شيعه ھستم وبا اعتقاداتی كه دارم و
در ايام ماه محرم و با ياد حرمت احترام امام حسين و يارانش اين را مينويسم شايد بعنوان وصيتی باشد و به ھر رو ما افتخار برای خود ميدانيم كه در اين كارسنديكايی فعاليت سنديكايی بوديم و اين اعتصاباتی
كه صورت گرفت ناشی از آن ويژگی دمكراسی سنديكايی است و انتخاباتی كه در سنديكا صورت گرفت و اعضای ھيئت مديره با اكثريت آرا به اين اعتصابات رأی دادند پس ما ھم بايد به آن گردن مينھاديم
به ھمين خاطر ھيچگونه خطا و اشتباھی در اين مورد نشده چرا كه اين اعتصابات در واقع ناشی از فوران مطالبات و مشكالت كارگران شركت واحد در سيستم استثماری كار و سرمايه در اين كشور است به
ھر رو ما دراين حال كه ھيچگونه مخالفت و دشمنی با نظام جمھوری اسالمی و مسائل سياسی نداريم و نظاممان را فعأل تحمل ميكنيم فعال باآن دشمنی نداريم و كار سياسی اصأل نداريم و اگر اعتقادی داريم
اعتقادات شخصی ھست بھر رو در راه اين سنديكا تا پای جان ايستاده ايم بخصوص برای آزادی آقای اسانلو در مورد آقای اسانلو ,آقای اسانلو حدود  ٣٠سال در شركت واحد بوده است كسی است كه از
نظر اخالقی ازنظر انسانی ھميشه دنبال مسائل روشنفكری دنبال مسائل كارگری بوده است  ,ايشان ھم پدرشان جزء ھيئت مديره سنديكای شركت نفت بوده است ما دو نفر كارمندی ھستيم كه سنديكايی ھستيم
كه از  ٢٦ھفت سالگی در سنديكا بزرگ شده است من به آقای اسانلو اعالم كنم كه ھرگونه راه و روشی كه آقای اسانلو داشته باشد من به دنبال آن ھستم ومن شريك جرم او اگر آنھا آنرا جرم ميدانند شريك
تمام كارھای اوھستم و در كنار او خواھم بود و آقای اسانلو را به او اتھام سياسی می چسبانند در صورتی كه آقای اسانلو يك دو سه ماه به خارج از كشور رفته بود و پارسال تابستان برگشت اگر او مورد
سياسی داشت پس چرا ايشان را در ھمان فرودگاه دستگير نكردند اگر آقای اسانلو مورد سياسی داشت چرا ماه گذشته سال گذشته شش ماه گذشته چرا پس از اينكه سنديكای شركت واحد پا گرفت و جان گرفت
و  ١٠منطقه شركت واحد متحد شدند و ما برای اولين بار ,ببينيد كانون نويسندگان ايران با آن سابقه ديرينه اش درجمھوری اسالمی نتوانست مجمع عمومی برقرار كند بعد از  ٣٠سال ھنوز ولی ما برای اولين
بار مجمع عمومی گذاشتيم و اين كار بزرگی بود درجامعه ای كه جامعه شورايی نيست جامعه بسته ايست ديگر و مفاھيم سنديكايی را مثأل اينھا بصورت فرماليستی بصورت ظاھری ميپذيرفتند به ھر رو
آقای اسانلو در واقع پيشتاز و رھبر ماست واقعأ من خودم را يكی از شاگردان ايشان ميدانم و انشا كه لياقت طرفداری و پشتيبانی از او را داشته باشم و در عمل بتوانم دنباله رو ايشان باشم جنبش سنديكايی
اگر در كشور ما حل بشود خيلی مشكالت حل خواھد شد ولی اين حاكمان و تند روان حاكمان نمی فھمند ويا منافعشان اجازه نمی دھد اما خانه كارگر و شوراھا و خيلی از وابستگان به آنھا در وزارت كار در
بيمه ھا تمام حلقه ھايی بودند كه ھم وصل بودند و با ھم از يك جا ميخوردند و كارگران ما اكثرأ فاقد بيمه تأمين اجتماعی ھستند و اكثرأ كارگرھای ما اآلن دراسلويه نمی دانم اطالع داريد با اين رشد روز
افزون استخراح نفت و اينھا در اسلويه در آن چاھھای نفتی دشت كوير كه اآلن نفتھا استخراج ميشود كوچكترين تظمين شغلی ,بيمه  ,سنديكا كه اصأل  ,ھيچگونه چيزی با آن كار سخت در آن بيابانھا و درآن
كارھای سخت جوشكاری نميدانم آلماتوربنديھايی كه در آن صحراھای نفتی صورت ميگيرد وجود ندارد و چقدر كشته ھا آنجا ميدھند ,اگر بتوانيد برويد آنجا شما سر بزنيد می بينيد كه كارگرھا از ھمه جا
جمع شده اند و اين نفتی كه  ,طاليی كه استخراج ميشود پايش خون آدميزاد ھم ميرود به ھر رو ما خود را معتقد ھستيم كه ھيچگونه خطوط اشتباھی نداشتيم و ھيچ قصد خيانت و مخالفت با نظام و جمھوری
اسالمی نداشتيم و چون مردم ما اين نظام را ميخواھند ما ھم مخالفتی با اين نظام نداريم و برای آقای اسانلو و آزادی تمام سنديكاييان تا پای جان ايستاده ايم .
حسين شھسواری عضو ھيئت مؤسس و عضو ھيئت مديره سنديكای شركت واحد

يک عضو ديگر ھيات مديره ی سنديکای شرکت واحد دستگير شد
ابراھيم گوھری ھنگام تالش برای حل اختالف کارگران آزاد شده از زندان با کارفرما بازداشت شد
راديو فردا :ابراھيم گوھری عضو ھيات مديره سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه روز سه شنبه توسط ماموران اطالعاتی و امنيتی جمھوری اسالمی دستگير شد .تاكنون اكثر فعاالن
و اعضای ھيات مديره از جمله منصور اصانلو رئيس ھيات مديره سنديكای كارگران شركت واحد دستگير و زندانی شده اند .در مصاحبه با راديو فردا غالمرضا ميرزايی عضو ھيات مديره سنديكای شركت
واحد اتوبوسرانی تھران و حومه شرح می دھد كه چگونه ابراھيم گوھری در جريان تالش برای ادامه اشتغال زندانيان آزادشده شركت واحد و خلف وعده مسئوالن اداره كار دستگير و زندان شد.
غالمرضا ميرزايی :آقای ابراھيم گوھری از اعضای خيلی فعال و عضو ھيات مديره سنديكا و مسئول كميسيون حل اختالف سنديكا بودند كه در اين زمينه تا كنون فعاليت ھای خيلی چشمگيری داشتند در
رابطه با مراجعه به ادارات كار و حل اختالف حقوقی و حتی در برخی موارد جزايی ھمكاران خارج از حتی شركت واحد .كه من و تمام ھمكاران از دستگيری ايشان واقعا متاسف شديم .ايشان شاغل در
منطقه ھشت شركت واحد بودند .دو روز پيش ما مراجعه كرده بوديم اداره كار شرق تھران .آقای گوھری ھم خودشان آنجا حضور داشتند به اتفاق سه تن ديگر از اعضای ھيات مديره رفتند و به اتفاق حدود
بيست تن از ھمكارانمان سعی كرديم از ھر منطقه شركت واحد دو نفر باشند به نمايندگی از زندانيانی كه آزاد شدند و ھنوز ھيچ كدامشان را سر كارشان راه ندادند .اينھا مراجعه كردند دو روز پيش و
اعتراض كردند كه چرا ما را سر كار راه نمی دھند و ايشان مطرح كردند كه در ھر حال بازداشت شده بودند و تفھيم اتھامی شده و اينھا پاسخگوی اتھامات ھستند و جرمشان ھم اگر ثابت شود تاوانش را می
دھند ،ولی در ھر حال االن قاضی حكم آزاديشان را داده و از نظر حقوقی اينھا مشكلی برای بازگشت به كار ندارند .در اداره كار ،آقای صفری مسئول اداره كار شرق تھران گفته بودند شما برويد فردا ساعت
ده صبح بياييد ما سعی می كنيم با توجه به اين كه تعداد شما زياد است ،به اين مساله رسيدگی كنيم و ما ھماھنگ می كنيم از كارفرما ،شركت واحد يك نفر ھم بيايد تا به قضيه به صورت ويژه رسيدگی كنيم.
ديروز دوشنبه ما بنا بر دعوت آقای صفری و بيست تن از ھمكاران ديگر به اتفاق چھار نفر از اعضای ھيات مديره به اداره مراجعه كردند و می بينند كه از اعضای شورای اسالمی كار ھم در آنجا حضور
دارند و ھمچنين از شركت واحد ھم يك فردی آنجا بوده و ھمچنين تعدادی از نيروھای امنيتی كه حتی رئيس اين گروه كارت شناسايی نشان داده و گفته من دنبال آقای ابراھيم گوھری می گردم .چون چھره
ايشان را نمی شناخته ،آقای گوھری بالفاصله محل را ترك می كند و به من جريان را گفت و من گفتم سريع محل را ترك كند .من برداشتم اين است كه اينھا حداقل حفظ ظاھر را ھم كنار گذاشتند و يك برنامه
ای را دارند ھماھنگ اجرا می كنند.
م  .م :جو در داخل شركت واحد و ميان آنھايی كه شاغل ھستند ،در خيابان ھا چطور است؟

غالمرضا ميرزايی :با توجه به اخباری كه ما داريم و شاھد ھستيم ،جو خيلی مسموم است و فضا يك فضای آلوده است .آنقدر تبليغات يك طرفه و بی انصافانه از سوی شورايی ھا ،حراستی ھا ،مديران
مناطق و دست نشانده ھای اينھا دارد پخش می شود به صورت ناجوانمردانه كه يك حالت ياس و نااميدی را می خواھند در دل كارگران ايجاد كنند .ولی من فكر می كنم كارگران آنقدر آگاه ھستند و درك و
شعور اجتماعی دارند كه گول اين حرفھا را نمی خورند .چرا كه خودشان می دانند و ما ھم می دانيم و نيت خودمان ھم اين است كه ما جز خواسته صنفی تاكنون چيزی طرح نكرديم و االن ھم طرح نمی كنيم.
ولی خب در ھر حال ما اكنون درگير يك مبارزه نابرابر شديم كه تمام امكانات تبليغاتی و دولتی و انواع و اقسام تربيون ھا دست طرف ھای ما ھستند مانند شورا و مديران مناطق ،كارفرما و از طرفی ما كه
واقعا اين وسط مظلوم واقع شديم و حتی نمی توانيم كوچكترين ارتباطی حتی با خانواده زندانيان برقرار كنيم تا ببينيم چه احتياجاتی دارند تا از ھمكاران ديگر بگيريم و در اختيارشان قرار دھيم .اين حداقل كار
را ھم آنقدر ما را محدود كردند كه متاسفانه شرمنده خانوده زندانيان شديم.
دفاع از کارگران ،دفاع از تغييرات بنيادی است
اطالعيه کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری
فوريه -٢٠٠٦بھمن ١٣٨٤
توجه تشکلھای کارگری جھان به مسائل طبقه کارگر ايران که با اول ماه مه سقز و وقايع بعد از آن وارد دوران کامال تازه ای شده بود با آکسيونھای  ١٥فوريه به اوج خود ميرسد .فراخوان "کنفدراسيون بين
المللی اتحاديه ھای آزاد" و "فدراسيون اتحاديه ھای جھانی" تحت عنوان "روز جھانی در دفاع از کارگران ايران" را می توان روز رسمی ادغام جنبش کارگری ايران در جنبش کارگری جھانی بحساب
آورد .در  ١٥فوريه ھمه نگاه ھا متوجه اوضاع طبقه کارگر ايران ،فقدان حق تشکل مستقل آن ،اعتصابات کارگران شرکت واحد و خواستھايشان خواھد شد .ما ضمن قدردانی از "کنفدراسيون بين المللی
اتحاديه ھای آزاد" و "فدراسيون اتحاديه ھای جھانی" ،حمايت کامل و قاطع خود را از اين فراخوان شايسته و به موقع اعالم می کنيم.
اين ھمبستگی گسترده بين المللی باعث ايجاد يک اعتماد به نفس عظيم در طبقه کارگر ايران می گردد .با توجه به کليه وقايع دھه اخير ،و ناتوانی کليه جنبشھای اقشار و طبقات ديگر در بر آوردن حتی ھمان
مطالبات اندکی که داشتند ،جنبش کارگری ايران می رود تا يکی از نيروھای اساسی تحوالت و تغييرات در ايران گردد .حمايت ضروری و الزم کل نيروھای اپوزيسيون ايران و ھمه انسانھای شريف و
آزاديخواه ايران از فراخوان و شرکت در آکسيونھای  ١٥فوريه گامی مھم در عروج جنبشی است که چنانچه متشکل شود ھم خواست و ھم قدرت ايجاد تغييرات بنيادی را دارد.
فراخوان دھندگان تظاھراتھا  ٥خواست زير را پيشنھاد کرده اند:
برسميت شناختن حق تشکل مستقل کارگران در ايران
آزاد کردن منصوراسانلو و کليه کارگران دستگير شده سنديکای شرکت واحد
پذيرش حق داشتن سنديکا از طرف مديريت شرکت واحد
برسميت شناختن حق قرارداد دسته جمعی
پرداخت دستمزدھای عقب افتاده کليه کارگران و اعضاء سنديکا
با توجه به آنکه ھم اکنون کارگران اعتصابی شرکت واحد که از زندان آزاد شده اند حق بازگشت به سر کارھای خود را ندارند ،و ھمچنين رفع اتھام از دستگيرشدگان اول ماه مه سقز نيز يکی خواستھای کل
طبقه کارگر است ،ما مناسب می دانيم تا دو خواست "حق بازگشت بدون قيد و شرط کارگران اعتصابی شرکت واحد به سر کار" و "رفع کليه اتھامات از دستگيرشدگان روز کارگر سقز" نيز به مطالبات اين
روز افزوده شود.
زنده باد ھمبستگی کارگری
کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری
 ٢٠بھمن  ٩ – ١٣٨٤فوريه ٢٠٠٦
گزارش تظاھرات لندن در حمايت از کارگران شرکت واحد
فوريه  -٢٠٠٦بھمن ١٣٨٤
در روز شنبه  ٤فوريه از ساعت  ١٢تا  ٢بعد از ظھر ،تظاھراتی در حمايت از کارگران شرکت واحد در مقابل سفارت جمھوری اسالمی در لندن بر گزار شد .در اين تظاھرات که با فراخوان» کميته دفاع از
مبارزات سنديکای مستقل شرکت واحد« ونيز فراخوان جداگانه ای از سوی چريکھای فدايی خلق و سازمان دموکراتيک -ضد امپرياليستی بر گزارمی شد ،حدود ٧٠نفر شرکت کرده بودند .شرکت کنندگان در
تظاھرات با در دست داشتن پالکارد وبا سر دادن شعار ،سرکوب اعتصاب کارگران شرکت واحد توسط نيزوھای امنيتی و انتظامی جمھوری اسالمی را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری و بی قيد شرط
ھمه کارگران زندانی و بخصوص منصور اسانلو دبير ھيئت مديره سنديکا شدند.
نکته قابل توجه در تظاھرات اين بود که يک ھيئت چند نفره به نمايندگی از کنفدراسيو ن اتخاديه ھای کارگری انگلستان  TUCبه ھمراه آقای اون تيودور رئيس دپارتمان اتحاديه اروپا و روابط بين الملل
اين کنبفدراسيون ،در تظاھرات شرکت چسته بودند و با شعارھای خود ،ساير شرکت کنندگان را ھمراھی می کردند .ھمچنين دبير کل جنبش اتحاديه ھای کارگری زالند نو ،که برای مسافرات کاری در لندن
بسر می برد جھت اعالم ھمبستگی با تظاھر کنندگان به ھمرا ھيئت نمايندگی  TUCدر تظاھرات شرکت داشت .در جريان تظاھرات آقای اون تيودورضمن مصاحبه با راديو بخش فارسی بی،بی،سی ،در
پاسخ به سئوال خبرنگار مبنی بر علت شرکت ايشان در اين آکسيون چنين گفت" :ما اعضاء کنگره بريتانيا در مقابل سفارت جمھوری اسالمی تجمع کرديم برای آنکه می خواھيم به مقامات ايران بگوئيم که
آنھا قوانين بين المللی کار و قوانين دفاع از حقوق کارگران را پايمال می کنند .آنھا موظف ھستند که آزادی سازمانھای کارگری را محترم بشمارند .اين بدان معنا است که آنان نبايد اتحاديه ھايی را که برای
تضمين آزادی و استانداردھای يک زندگی بھتر برای خود و خانواه ھايشان تالش می کنند محدود کنند .ما نامه ای را به سفير ايران در بريتانيا نوشته ايم که تعھد اتشان را از ياد نبرند و بازداشت شدگان
اتوبوس رانی تھران را که در بازداشت ھستند ،آزاد کنند .اتوبوس رانان در سراسر دنيا ھستند و اينجا ھم جمع شده اند تا از اتوبوسرانان ايرانی که برای دست يابی به حقوقشان مبارزه می کنند ،حمايت
کنند ".در خاتمه آقای آون تيودور ،نامه اعتراض دبير کل  TUCرا شخصا به سفارت جمھوری اسالمی تحويل داد.
ھيئت شرکت کننده از سوی  TUCاعالم داشت که به خاطر اندک بودن وقت اطالع رسانی نتوانسته است که اعضای اتحاديه ھای کارگری را به شرکت در اين تظاھرات فراخواند .اعضای اين ھيئت تاکيد
کردند که درآينده ،حمايت ھای بيشتری از اقدامات» کميته دفاع از سنديکای مستقل شرکت واحد« به عمل خواھند آورد.
کارگران شرکت واحد تھران را آزاد کنيد

نامه رئيس کنفدراسيون جھانی سنديکاھای مستقل به رئيس جمھور ايران
اقای رئيس جمھور محترم !
صدھا تن از اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و افراد خانواده ھای آنھا دستگير شده اند .چندين بار در مورد سرکوب شديد کارگران سنديکای شرکت اتوبوسرانی تھران ،به شما نامه نوشته ام
.

اگرچه ھنوز حتی يک پاسخ ازطرف شما دريافت نکرده ام ،اکنون ناگزيرم تا مجددا نامه ای خطاب به شما بنويسم  .تا اعتراض خود را به شديدترين وجه عليه موج دستگيريھا که شامل صدھا نفر
ازسنديکاليست ھای شرکت واحد وخانواده ھايشان و از جمله ھشت نفر از ھيئت مديره سنديکا و نيز عليه ادامه بازداشت ،ھمکارمان منصور اصانلو ،رھبر سنديکا اعالم نمايم.
"کنفدراسيون بين المللی سنديکا ھای مستقل" مطلع شده است که در تاريخ ٢٤ژانويه سنديکای شرکت واحد اعالم می نمايد که برای آزادی آقای اصانلو و برسميت شناختن سنديکا و مذاکره برای توافق برخی
از مطالبات کارگران شرکت اتوبسرانی اقدام به اعتصاب می کند.
روز ٢٥ژانويه در جلسه ای که اعضاء ھيئت مديره سنديکا با مديريت شرکت واحد ،اقای محمد احمدی بافنده ،داشته اند نامبرده از سنديکاليست ھا می خواھد که مصاحبه ای با رسانه ھای خارجی ندھند
زيرا که ممکن است بنفع دولت نباشد .مضافا اينکه ايشان به سنيدکا اطالع دادند که رھبر سنديکا آزاد نخواھد شد زيرا دولت می خواھد ثابت کند که دستگيری درست و به جا بوده است! اعضای سنديکا به
ايشان اعالم نمودند با وجود اينکه دادگاه ،ھشت تن از رھبران سنديکا را برای روز بعد احضار نموده است تا زمانيکه خواسته ھايشان برآورده نشود به اعتصاب خود ادامه خواھند داد.
روز  ٢٦ژانويه ابراھيم مددی ،نايب رئيس سنديکا ،عباس نژاد کودکی ،ناصر غالمی ،داود رضاثی،عليزاده حسينی ،سعيد ترابی ،منصور حيات غيبی و عبدالرضا طرازی و تمامی اعضای ھيت مديره
سنديکا به دادگاه انقالب مراجعه می کنند .آنھا ھرگز بر نگشتند و طبق اطالع ما ،ھم اکنون در اوين زندانی ھستند ،ھمان جايی که منصور اصانلو در بخش سخت امنيتی آن بدون دسترسی به وکيل مدافع يا
امکانات پزشکی نگھداری می شود  .و اين در حالی است که او از لحاظ سالمتی در شرايط بسيار سختی به سر می برد .پس از باز داشت طوالنی وی ،به ھمسر ايشان تاکنون فقط دوبار که آن ھم بسيار کوتاه
بوده ،اجازه مالقات داده شده است.
عليرغم اين بازداشت ھا و دستگيری پنج تن ديگر از کارگران شرکت واحد ،محمود ھژيری ،تاصر غالمی ،خانی ،غالم خوش مرام و مرادوند ،سنديکا در روز  ٢٨ژانويه دست به اعتصاب زد .نيروھای
امنيتی با استفاده از گاز اشک آور و باتون و حتی تھديد به تيراندازی به سوی اعتصابيون ،اقدام به سرکوب اعتصاب نمود .پليس صدھا تن از اعضای سنديکا را دستگير نمود .چنيدين تن ديگر در خانه
ھايشان دستگير شدند.
"کنفدراسيون بين المللی سنديکا ھای مستقل" گزارشھايی دريافت نموده است که بر طبق آن ھا شمار کارگران دستگير شده بين  ٤٠٠تا  ١٣٠٠نفر تخمين زده می شود .شمار دقيق ھر چه که باشد جای ترديد
نيست که صدھا بازداشت صورت گرفته که به ھرصورت نابجا و بی مناسبت بوده و بی ھيچ وجه بعنوان پاسخ به يک اقدام مسالمت آميز در دوران صنعتی ،قابل قبول نيست.
در عين اينکه شمار زيادی از کارگران مضروب گرديدند ،آنان از طرف نيروھای امنيتی وادار به کار شدند  .طبق گزارش در حدود سی نفر از کارگران شديدا مجروح گشتند که نياز به مراقبت ھای پزشکی
دارند .نام اکثريت اعضای ھيئت اجرايی سنديکا ،در ميان دستگيرشدگان به چشم می خورد.
در بعضی موارد خانواده ھای آنھا ) ھمسر و فرزندانشان( نيز بازداشت شده اند .ھمسر و دو دختر آقای سليمی ،عضو علی البدل ھيئت اجرايی ،بشکل بی رحمانه و توھين آميزی در منزلشان دستگير شده اند
و فقط با شرط اينکه او خود را تسليم نمايد آزاد شدند .تمام کسانی که بازداشت شدند برای بازجويی به زندان اوين منتقل گرديدند که بعضی از کارگران دستگيرشده اقدام به اعتصاب غذا نمودند.
دولت و مسئولين شھرداری ،در مدت اعتصاب ،به منظور خنثی سازی اثرات اين اعتصاب و برای عادی جلوه دادن اوضاع تردد در شھر تھران ،اتوبوسھا و رانندگانی از بيرون شرکت واحد بکار می گيرند
که به موازات آن مديريت اعالم می کند کليه کارگران اعتصابی اخراج خواھند شد .شھردار تھران ،اقای قاليباف ،مقام پيشين نظامی ،که پيشتر قول ھايی به سنديکا داد که به آن عمل نکرد ،در اين شرايط
بارھا گفته است که سنديکا قانونی نيست .در برخی گزارش ھا آمده است که کارگران دستگير شده وادار به امضای اعتراف نامه ای دال بر پشيمانی شده اند تا با اين کار قادر به حفظ کار خود باشند.
به "کنفدراسيون بين المللی سنديکا ھای مستقل" اطالع داده شده است که کمينه کارگران دستگيرشده و تمام اعضای خانواده ھای بازداشت شده آنان ،اکنون آزاد شده اند .اما صدھاتن ديگر از کارگران در
زندان اوين بسر می برند.
"کنفدراسيون بين المللی سنديکا ھای مستقل" شديدا نگران باال گرفتن درگيريھا در شرکت واحد اتوبسرانی بوده وبر اين باور است که برخورد سرکوبگرانه با مطالبات بر حق کارگران بطور کامل مردود و
غير قابل قبول است .برخورد صحيح اجتماعی و برسميت شناختن سنديکا و تامين حقوق آنھا تنھا راه بقای صلح و وفاق اجتماعيست.
ما ھمچنين نگرانيم که دولت و مقامات ذيربط تالش نمايند تا مانع آن شوند که اعضای سنديکای کارگران بتوانند با رسانه ھای خارجی تماس داشته باشند تا مطالبات خود را به اطالع جھانيان رسانده و از
حمايت بين المللی برخوردار شوند که اين خود حق اساسی سنديکاھاست.
تدوام سختگيری و ممنوع نمودن رھبران سنديکا و اعضای آن و نيز صدور احکام شديد سال پيش در دادگاه سقز ،نشان می دھد که دولت ايران ھنوز آمادگی انجام تعھدات بين المللی خود بعنوان عضو
سازمان بين المللی کار ،به ويژه در زمينه اصول آزادی اجتماعات و اتحاديه ھا را ندارد.
من بار ديگر از شما می خواھم صراحتا به به مقامات قضايی و امنيتی خود اعالم نماييد که آقای منصور اصانلو و صدھا عضو ديگر بازداشت شده را آزاد نمايند .و از اعالم جرم عليه فعالين کارگری خود
داری نموده و احکام صادره عليه فعالين اتحاديه کارگری سقزرا لغو نمايند.
اعمال سرکوب شديد عليه فعالين سنديکايی و ناديده گرفتن مطالبات برحق کارگران تصوير تيره ای از کشورتان را در ميان اعضای اتحاديه ھای کاری بين المللی بر جای می گذارد .ما به مراقبت خود نسبت
رعايت حقوق ومطالبات اصولی کارگران ،از طرف شما ،ادامه داده و ھم چنين موارد فوق الذکر و نيز عدول از رعايت استانداردھای کارگری را به اطالع سازمان جھانی کار خواھيم رساند.
ضمنا در انتظار اقدام فوری و قطعی شما در موارد ذکر شده ھستم.
با احترام
مدير کل "کنفدراسيون بين المللی سنديکا ھای مستقل"
ترجمه از گيل آوايی

"آغاز به کار سايت "مرکز واحد
اطالعيه
فوريه -٢٠٠٦بھمن ١٣٨٤
مبارزه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه برای تشکيل سنديکايشان و سرانجام اعتصابھای چھارم دی ماه و ھشتم بھمن ماه  ١٣٨٤بدون ترديد سرفصلی نو در حيات مبارزاتی طبقه کارگر
ايران و گشودن دريچه ای به سوی آينده ای بھتر است .اين مبارزات تا ھم اکنون ھم به ايجاد موج بی سابقه ای از ھمبستگی بين المللی با جنبش کارگری ايران و ھم به تحرکی کم سابقه در ميان نيروھای
مدافع منافع طبقه کارگر در صحنه سياست ايران انجاميده است.

سايت "مرکز واحد" به منظور گرد ھم آوردن کليه اسناد مربوط به اين مبارزات و ايجاد سھولت در امر دسترسی به آنھا برای فعالين جنبش کارگری و ھمچنين پژوھشگران و عالقمندان به جنبش کارگری
ايجاد می شود .اين مرکز به ھيچ گروه ،سازمان و حزبی وابستگی نخواھد داشت و در حد توان خود تالش خواھد نمود که در کنار اسناد خود فعالين سنديکای شرکت واحد ،کليه اسناد ھمه سازمانھا ،احزاب و
گروه ھای اجتماعی پيرامون اين حرکت را جمع آوری و انتشار دھد .برای آغاز کار و با توجه به اھميت يک کارزار گسترده بين المللی در حمايت از کارگران واحد ،توجه اصلی مرکز بر انتشار اسناد به
زبانھای معتبر بين المللی خواھد بود و بخش فارسی مرکز در فرصتی مناسب در آينده شروع به کار خواھد کرد.
مرکز واحد بديلی در مقابل مجموعه گسترده ابتکارات ،تشکل ھا ،سازمان ھا و احزاب نيست ،بلکه خود را مکمل اين مجموعه می داند .قصد مرکز در درجه اول ارج گذاشتن به مبارزات کارگران شرکت
واحد و تجربه غنی آنان است .اين مرکز برای پيشبرد اھداف خود نيازمند کمک و ھمياری ھمه کوشندگان راستين جنبش کارگری است .مرکز واحد از ھمه اين کوشندگان ،چه در ارسال مطالب و اسناد و چه
در ھمياری برای انجام امور فنی و تدارکاتی ياری می طلبد.
آدرسھای تماس و اسامی ھمکاران مرکز در اطالعيه ھای بعدی به آگاھی عموم خواھد رسيد.
بھمن شفيق ،عباس فرد
 ١٧بھمن  ٦ -١٣٨٤فوريه ٢٠٠٦
آدرس اينترنتی مرکزwww.vahed-center.org//:http :
ايميل برای ارسال اسنادinfo@vahed-center.org :
مقايسه اعتصاب كارگران حمل و نقل ايالت نيويورك با كاركنان شركت واحد ايران

سايت اينترنتی سنديكای كارگران مترو و حمل و نقل  ٦٨٩آمريكا )،( HTTP://WWW.ATULOCAL689.ORG
طی مقاله ای  ،به عنوان تشابھات اعتصاب كارگران حمل و نقل ايالت نيويورك و اعتصاب كاركنان شركت واحد ايران پرداخته است.
به گزارش بخش بين الملل گروه كارگری ايلنا  ،نزديك به  ١٧ھزار تن از كاركنان شركت واحد تھران و حومه  ،روز  ٢٨ژانويه اعتصاب كردند .آنھا خواستار آزادی  ٧تن از اعضای ھيات عامل و به
رسميت شناختن سنديكای كارگری خود بودند.
 ٦تن از رھبران و روسای سنديكای كارگری از روز  ٢٦ژانويه در زندان به سر می بردند و "منصور اسانلو" نيز  ،بيش از يك ماه است )از اوايل ژانويه( در زندان به سر می برد .
اين  ٧تن به علت تشكيل يك سنديكای كارگری و تدارك ديدن يك اعتصاب كارگری بازداشت شده بودند.
بر پايه اين گزارش  ،شھردار نيويورك اعتصابيون كارگران حمل و نقل نيويورك را مشتی تبھكار دانست.
مسوولين و رسانه ھای نيويورك دروغ ھا و شايعاتی از قبيل اتوبوس ھا به فعاليت خود ادامه می دھند را پخش می كنند  ،تا بدين طريق اعتصابيون فكر كنند كه ھمكارانشان دست از مقاومت و اعتصاب
كشيدهاند.
دادگاه ھای حكومتی در آمريكا نيز جريمه ھای نقدی سنگينی را برای اين كارگران در نظر می گيرند.
اين گزارش مدعی شده است  :عالوه بر اين  ،بسياری ديگر از كارگران و دانشجويان ايرانی برای كمك به اعتصابيون ملحق شده اند.
 ١٠تن از دانشجويان ايرانی  ،روز دوشنبه ھنگامی كه در يك ترمينال اتوبوس تجمع كرده بودند  ،دستگير شدند.

از  ٢٨ژانويه تا كنون نزديك به  ٧٠٠تن از كاركنان شركت واحد دستگير شده اند .عالوه بر اين  ،ھمسران و كودكان برخی از اين كاركنان نيز دستگير شده اند.
پليس برای مقابله با اين اعتصاب از گاز اشك آور و باتوم استفاده كرده و اعتصابيون را تھديد به شليك كرده است.
ھرجا كه  ٦٠٠يا  ٧٠٠كارگر در حال اعتصاب بوده اند ١٥٠٠ ،تن از نيروی پليس نيز در آنجا حضور داشتهاند.
زنده باد ھمبستگی جھانی جنبش کارکری

کميته خارج اتحاد سوسياليستی کارگری

 ١٥فوريه توسط "کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای آزاد" و "فدراسيون اتحاديه ھای جھانی" بعنوان روز ھمبستگی جھانی با جنبش کارگری ايران اعالم شده است .در تاريخ جنبش کارگری ايران ،اين
اولين بار است که تشکلھای کارگری جھانی به چنين ھمبستگی وسيعی با طبقه کارگر ايران فراخوان داده اند ١٥ .فوريه ،اين روز بزرگ ،از يکسو ثمره پايداری و ھمت طبقه کارگر ايران است که تحت
حاکميت رژيم اسالمی يکدم از پای ننشسته و دائما مبارزه کرده و از سوی ديگر نتيجه تالش و کوشش مداوم و خستگی ناپذير فعالين جنبش کارگری و دوستداران و ھواداران جنبش کارگری در خارج کشور
است که سالھا صدای جنبش کارگری را به گوش اين تشکلھا رسانده و برای جلب پشتيبانی آنھا فعاليت کرده اند.
فراخوان به تظاھرات ھمبستگی با جنبش کارگری ايران در شرايطی است که برگزارکنندگان اول ماه مه سقز محکوم به حبس و تبعيد شده اند؛ کارگران واحد شجاعانه و بدون اجازه از کارفرما و دولت
سنديکای خود را ايجاد کرده و برای برسميت شناساندن آن به دولت و کارفرماھا و ديگر مطالبات خود مبارزه می کنند؛ مبارزه و اعتصاب برای آزادی رھبران و فعالين سنديکا ،و مبارزه برای حق عقد
قرارداد ھای دسته جمعی.
در  ١٥فوريه ،نھاد ھا و سازمانھای بين المللی کارگری با اعتراضات سمبليک خود از قبيل تظاھرات ،گردھمايی ،نامه ھای اعتراضی و بيانيه ھای پشتيبانی و نيز ديگر اشکالی که خود مناسب بدانند از
جنبش کارگری ايران دفاع می کنند و به رژيم اسالمی و سياستھای ضد کارگری اش اعتراض خواھند کرد .طبعا اتحاديه ھا و سازمانھای کارگری در سطح بين المللی با توجه به سنت و روش کار خود در
اين کمپين بين المللی شرکت خواھند کرد.
در راستای اين فراخوان ،سازمانھا و نھادھای چپ و اپوزيسيون می توانند نقش مھمی در وسيعتر کردن وانعکاس بيشتر پشتيبانی و ھمبستگی با جنبش کارگری ايران داشته باشند .ما نيز ضمن حمايت از اقدام
شايسته قدردانی اين تشکلھای کارگری جھانی ،می کوشيم تا در تماس نزديکتر و فعالتر با نھادھا و سازمانھای کارگری در کشورھای مختلف ،روز ھمبستگی با جنبش کارگری ايران ھر چه وسيعتر برگزار
شود .ضروری است که در  ١٥فوريه کليه فعاليتھا ھماھنگ گشته و اين روز پتک محکمی گردد بر سر سرمايه و دولت سرمايه داری رژيم اسالمی.
کميته خارج اتحاد سوسياليستی کارگری
فوريه ٢٠٠٦

تظاھرات
فوريه  -٢٠٠٦بھمن ١٣٨٤

کنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای آزاد کارگری و فدراسيون اتحاديه ھای جھانی ) (TUAC-OECD & ICFTUروز  ١٥فوريه را روز جھانی ھمبستگی با کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و
حومه اعالم کرده و از تمام سازمان ھای عضو خود و ايرانيان سراسر جھان خواسته است که در اين روز در مقابل سفارت خانه ھا و يا کنسولگری ھای ايران دست به تظاھرات اعتراضی بزنند.
کميته ھمبستگی با کارگران در ايران – ھامبورگ و شورای ھم آھنگی ايرانيان ھامبورگ در پاسخ به اين فراخوان از تمام ھواداران طبقۀ کارگر ،افراد و سازمان ھای چپ و مترقی دعوت می کند که در
تظاھرات روز چھارشنبه فعاالنه شرکت کنند تا مشترکا ً صدای کارگران ايران را ھرچه رساتر منعکس کنيم.
تاريخ :چھارشنبه  ١٥فوريه ٢٠٠٦
از ساعت  ١٣تا ١٥
مقابل کنسولگری جمھوری اسالمی
 ١٨ Bebelalleايستگاه  Lattenkampبا U 1
کميته ھمبستگی با کارگران در ايران – ھامبورگ
شورای ھم آھنگی ايرانيان ھامبورگ
فراخوان :تظاھرات در مقابل سفارت جمھوری اسالمی در لندن

به صف ھمبستگی بين المللی کارگران بپيونديم.
در ادامه حمايت ھای بين المللی از کارگران ايران ،کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای آزاد کارگری و فدراسيون اتحاديه ھای جھانی روز  ٢٠٠٦-٢-١٥را روز جھانی حمايت از کارگران ايران اعالم کرده
و از ھمه اتحاديه در جھان خواسته اند که در اين روز با برگزاری تظاھرات در برابر سفارت خانه ھای جمھوری اسالمی ،حمايت خود را از کارگران ايران اعالم دارند.
ما نيزدر اين روز ،ھمراه با ساير کارگران در سطح جھان ،ضمن تجمع در برابر سفارت جمھوری اسالمی در لندن ،اعتراض خود را نسبت به سرکوب بی رحمانه و بازداشت گسترده کارگران شرکت واحد
اعالم می داريم و ازخواسته ھای آنان از جمله داشتن حق تشکل مستقل کارگری ،آزادی بدون قيد و شرط منصور اسانلو و تمامی کارگران دستگير شده سنديکای شرکت واحد ،برسميت شناختن حق پيمانھای
دسته جمعی و پرداخت دستمزدھای عقب افتاده کليه کارگران ،حمايت می کنيم.
روز ھمبستگی چھانی با کارگران ايران را گرامی داريم و با ھمه توان در اين تظاھرات بين المللی شرکت کنيم.
زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران.
کميته حمايت از سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد -لندن
٢٠٠٦ / ٠٢ / ١٠
رانندگان شرکت واحد را آزاد کنيم

اتحاد کميته ھای کارگری
فوريه  -٢٠٠٦بھمن ١٣٨٤
حدود سه ھفته است که تعرض وحشيانه ای به رانندگان شرکت واحد که برای ابتدايی ترين مطا لبا ت ) آزادی ريس ھيئت مديره سند يکا يشا ن  ،حق داشتن سنديکای آزاد  ،و افزايش د ستمزد ( اعتصاب
کردند  ،انجام گرفته است که حدود ھزار نفر آنھا بازداشت شد ند و صد و ھفتاد نفر ھنوز در بند نگاه داشته شده اند .
مسئله انرژی ھسته ای و ماه محرم  ،نگذاشته تا صدای اين کارگران و خبر د ستگيريشا ن در جامعه منعکس گر دد  .اما خانواده کارگران در بند بيکار ننشستند وبا تجمع  ٣٠٠نفره خود در مقابل دادستانی
خواستار آزادی عزيزانشان شد ند  .فعالين جنبش کارگری ديگر کشور ھا  ،نيز تجمعاتی را در مقابل سفارت خانه ھا ی جمھوری اسالمی تدارک ديده اند.
ما کارگران در ايران و دانشجويان نيز بايد با ھمبستگی و اتحاد حرکتی را شکل دھيم تا ھر چه بيشتر رژيم سرمايه داری را وادار به عقب نشينی و در نھايت آزادی عزيزا نمان نماييم  .در اين شرايط که
تعرض وسيعی به جنبش کارگری و بطور مشخص رانندگان شرکت واحد صورت گرفته است  ،تشکالت کارگری داخل کشور اگر در عمل پای بند شعار ھای ضد فرقه گرا يا نه شان ھستند و مخالف تشتت
می باشند  ،تن به ھمکاری و اتحاد برای اقدامی مشترک در اعتراض به ادامه با زداشت رانندگان  ،بدھند .
در اين شرايط مبا رزه طبقاتی نيا ز به اتحاد عمل ما دارد و بايد بپذ يريم که ھيچ کدام از ما به تنھايی در رابطه با ادامه بازداشتھا قادر به ايجاد حرکت اجتمايی نيستيم  ،پس از رفقای متشکل در کميته ھای
ھما ھنگی برای ايجاد تشکل کارگری  ،پيگيری برای ايجاد تشکلھای کارگری  ،انجمن فرھنگی کارگری  ،دانشجويان ھوادار جنبش کارگری و ما  ،انتظار می رود تا اقدام مشترکی را برای آزادی
رانندگان شرکت واحد انجام دھيم .
٨٤ ١١ /٢٤
بيانيه جمعی از نويسندگان ،شاعران و پژوھشگران ايرانی در تبعيد
اين روزھا خفقان و سرکوب جمھوری اسالمی ابعاد تازه ای به خود گرفته است .پاسداران مرگ دوباره در چھارراه ھا مستقر گشتهاند .ماشين سركوب حكومت شتاب تازهای يافته است تا ھرگونه صدای
آزاديخواھانه ،حق طلبانه و عدالتجويانه را در نطفه خفه كند.

اکنون چند ھفتهای است که کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و خانواده ھای ايشان يکی از آماج اصلی اين موج سرکوب قرار گرفته اند .چرا که از ضرورت بھبود شرايط کار و انعقاد پيمان دست
جمعی كار سخن گفتهاند ،به تشکيل سنديكايی مستقل اقدام کردهاند و خواستار به رسميت شناختن آن ھستند .نخستين پاسخ مقامات جمھوری اسالمی به اين حركت دادخواھانۀ صنفی حبس و بازداشت گروھی
از کارگران و از جمله منصور اصانلو رھبر سنديكا بود و زمانی که كارگران برای آزادی بيقيد و شرط ھمکاران زندانی خود دست به اعتصاب زدند ،مأموران انتظامی و امنيتی به خانهھای كارگران
اعتصابی يورش بردند و ھمسران و فرزندان خردسال ايشان را به گروگان گرفتند تا به زور ضرب و شكنجه مخفيگاه پدر و ھمسر خود را نشان دھند و اعتراف کنند که اينھمه حاصل توطئه کفر و استکبار
جھانی است .روشن است که رويدادھايی اين چنين ،تنھا سركوب خشن و سازمان يافتۀ يك حرکت سنديکايی و مسالمت جويانه نيست ،بلكه تجاوزی است آشكار عليه ابتدايیترين حقوق حقۀ مردم .
اختناق و سركوب تنھا در يورش به تجمع اعضای سنديكای مستقل كارگران شركت واحد محدود نمیشود و ھر روز جلوه ھای تازهای می يابد :تصفيه در رسانه ھای گروھی ،تشديد جو مميزی و سانسور در
صنعت نشر ،تحديد فعاليتھای ھنری ،جلوگيری از برگزاری کنسرتھای موسيقی ،تشديد فضای سرکوب و اختناق در ميان دانشجويان دانشگاھھا و اينھمه نه تنھا در تھران که در کردستان و خوزستان و
ھرمزگان و گيالن و آذربايجان ووو.
رژيم جمھوری اسالمی ايران حتی حق ساده آزاد زندگی كردن را از مردم ما سلب میكند و در بازار ترس و تھمت و تھديد ،جان و حيثيت انسانی را نيز به تاراج میبرد.
در حمايت از جنبش کارگران اعتصابی ،در محکوميت سرکوب سبعانه اعتصاب و اعتصابگران ،در تأييد و پشتيبانی از آزادی فعاليت سنديکايی و حق تشکيل سنديکاھای مستقل ،در اعتراض به سياستھای
سرکوب فرھنگی و سانسور و برای آزادی فوری ھمه کارگران و روزنامه نگاران در بند ،ما جمعی از نويسندگان ،شاعران و پژوھشگران ايرانی در تبعيد - ،از ھمه آزاديخواھان جھان ،سازمانھای مدافع
حقوق بشر و اتحاديه ھای صنفی و سنديکاھای کارگری میخواھيم به جنبش آزاديخواھانه مردم ما در برابر حكومت سركوبكر جمھوری اسالمی ياری برسانند .بی اعتنا از كنار اين فجايع گذشتن به معنای
ھموار کردن راه بر استقرار قدرتھای فاشيستی است.
 از ھمه ھموطنان در تبعيد میخواھيم تا صدای حق طلبانه مردم ما را  ،ھرجا كه ھستند ،و به صورتی که مناسب می يابند ،به گوش مردم جھان برسانند.ھر بانگ بلندی که به ياری قربانيان سياست زور و سرکوب و خفقان بر میخيزد ارتجاع و استبداد حاکم را بهجان میآورد.
نخستين امضاءکنندگان:
نعمت آزرم ــ شھرنوش پارسیپورـ ناصر پاکدامن ـ علیاصغر حاجسيدجوادی ـ حسن حسام ـ محسن حسام ـ منصور خاکسارـ نسيم خاکسارـ اسماعيل خوئی ـ حسين دولتآبادی ـ اکبر سردوزامی ـ بتول
عزيزپورـ محمود عنايت ـ داريوش کارگر ـ احمد کريمی حکاک ـ ھوشنگ کشاورز صدر ـ رضا مرزبان ـ باقر مؤمنی ـ مجيد نفيسی ـ پرتو نوری عالء ـ محسن يلفانی ـ سعيد يوسف
طی بيانيه ای رسمی از کميته دفاع از
انجمن ھای صنفی کارگران  :كارگران بازداشت شده شركت واحد را آزاد كنيد
فوريه -٢٠٠٦بھمن ١٣٨٤
كميته دفاع از انجمن ھای صنفی كارگران ايران  ،طی بيانيهای خواستار آزادی كارگران بازداشت شده شركت واحد شد .
به گزارش خبرنگار گروه كارگری ايلنا  ,در اين بيانيه آمده است :اعضای سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی  ،به دليل احقاق حقوق حقه خود كه داشتن تشكلی مستقل و آزاد است و ھم چنين بيرون
آمدن از زير خط فقر  ,زبان به اعتراض گشودند .
در ادامه آمده است  :آنانی كه حقوق حقه انجمن ھای صنفی غير وابسته را بر نمی تابند  ,برخوردی غير عادالنه و نامنصفانه با اين سنديكا به عمل آوردند .
در قسمت ديگری آمده است  :شرح اين قصه پر غصه  ,نيازی به بيان و تكرار ندارد  ,اين نوع برخورد  ،مشتی از خروارھا ستمی است كه بر تشكلھای غير دولتی و غير وابسته به جناحھای قدرت تحميل
میشود  ,تا آنان را به كژراھه ای وابستگی و يا مرگ تدريجی سوق دھند  .در ادامه آمده است  :ما امضا كنندگان زير ضمن دفاع از حقوق صنفی تشكلھا و حمايت از اعضای سنديكای كارگران شركت
واحد اتوبوسرانی  ,از دولت و مسووالن میخواھيم ,ھر چه زودتر با پاسخ مثبت  ,افراد بازداشت شده را بدون قيد و شرط آزاد كنند .
امضا كنندگان اين بيانيه به شرح زير است :
كانون مربيان آموزشگاھھای رانندگی سراسر كشور
كانون رانندگی اتوبوسھای بين شھری سراسر كشور
انجمن صنفی مربيان آموزشگاھھای رانندگی تھران
انجمن صنفی مربيان آموزشگاھھای رانندگی مشھد
انجمن صنفی مربيان آموزشگاھھای رانندگی اراك
انجمن صنفی مربيان آموزشگاھھای رانندگی شھركرد
انجمن صنفی مربيان آموزشگاھھای رانندگی اصفھان
انجمن صنفی رانندگان اتوبوسھای بين شھری كرمان
انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تھران
انجمن صنفی كارگران نقاش تھران
انجمن صنفی كاركنان بيمارستان خاتم االنبياء
انجمن صنفی مربيان آموزشگاھھای رانندگی خرم آباد
شورای اسالمی كار شركت تھران شيمی
شورای اسالمی كار بيمارستان مھرراد
اين بيانيه به رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت ﷲ شاھرودی  ,رياست محترم جمھوری آقای دكتر احمدینژاد  ،رياست محترم مجلس دكتر حداد عادل  ,اعضای محترم كميسيون كار و امور اجتماعی
مجلس شورای اسالمی  ،وزير محترم وزارت كار و امور اجتماعی جناب آقای دكتر جھرمی  ,شھردار محترم تھران جناب آقای دكتر قاليباف و كليه خبرگزاری ھا و جرايد كشور ارسال شده است .
كميته دفاع از انجمن ھای صنفی كارگران ايران  ،طی بيانيهای خواستار آزادی كارگران بازداشت شده شركت واحد شد .

به گزارش خبرنگار گروه كارگری ايلنا  ,در اين بيانيه آمده است :اعضای سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی  ،به دليل احقاق حقوق حقه خود كه داشتن تشكلی مستقل و آزاد است و ھم چنين بيرون
آمدن از زير خط فقر  ,زبان به اعتراض گشودند .
در ادامه آمده است  :آنانی كه حقوق حقه انجمن ھای صنفی غير وابسته را بر نمی تابند  ,برخوردی غير عادالنه و نامنصفانه با اين سنديكا به عمل آوردند .
در قسمت ديگری آمده است  :شرح اين قصه پر غصه  ,نيازی به بيان و تكرار ندارد  ,اين نوع برخورد  ،مشتی از خروارھا ستمی است كه بر تشكلھای غير دولتی و غير وابسته به جناحھای قدرت تحميل
میشود  ,تا آنان را به كژراھه ای وابستگی و يا مرگ تدريجی سوق دھند  .در ادامه آمده است  :ما امضا كنندگان زير ضمن دفاع از حقوق صنفی تشكلھا و حمايت از اعضای سنديكای كارگران شركت
واحد اتوبوسرانی  ,از دولت و مسووالن میخواھيم ,ھر چه زودتر با پاسخ مثبت  ,افراد بازداشت شده را بدون قيد و شرط آزاد كنند .
امضا كنندگان اين بيانيه به شرح زير است :
كانون مربيان آموزشگاھھای رانندگی سراسر كشور
كانون رانندگی اتوبوسھای بين شھری سراسر كشور
انجمن صنفی مربيان آموزشگاھھای رانندگی تھران
انجمن صنفی مربيان آموزشگاھھای رانندگی مشھد
انجمن صنفی مربيان آموزشگاھھای رانندگی اراك
انجمن صنفی مربيان آموزشگاھھای رانندگی شھركرد
انجمن صنفی مربيان آموزشگاھھای رانندگی اصفھان
انجمن صنفی رانندگان اتوبوسھای بين شھری كرمان
انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تھران
انجمن صنفی كارگران نقاش تھران
انجمن صنفی كاركنان بيمارستان خاتم االنبياء
انجمن صنفی مربيان آموزشگاھھای رانندگی خرم آباد
شورای اسالمی كار شركت تھران شيمی
شورای اسالمی كار بيمارستان مھرراد
اين بيانيه به رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت ﷲ شاھرودی  ,رياست محترم جمھوری آقای دكتر احمدینژاد  ،رياست محترم مجلس دكتر حداد عادل  ,اعضای محترم كميسيون كار و امور اجتماعی
مجلس شورای اسالمی  ،وزير محترم وزارت كار و امور اجتماعی جناب آقای دكتر جھرمی  ,شھردار محترم تھران جناب آقای دكتر قاليباف و كليه خبرگزاری ھا و جرايد كشور ارسال شده است .
دوستان ،انسانھای شريف وآزاده
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ما اينجا آمده ايم تا ٢٧سال اسارت كارگران و زحمتكشان ايران را فرياد بزنيم.
ما اينجا آمده ايم تا  ٢٧سال سركوب بيرحمانه زنان ايران را فرياد بزنيم.
ما اينجا آمده ايم تا  ٢٧سال كشتار زندانيان سياسی را فرياد بزنيم.
ما اينجا آمده ايم تا  ٢٧سال بی حقوقی خلق ھای تحت ستم را فرياد بزنيم.
ما اينجا آمده ايم تا  ٢٧سال سركوب جنبش دانشجويی ايران را فرياد بزنيم.
ما اينجا آمده ايم تا  ٢٧سال غارت ثروت ملی ايرانيان توسط مافيای اسالمی را فرياد بزنيم.
ما اينجا آمده ايم تابگوييم  ٢٧سال است كه كارگران ايران از داشتن ھرگونه تشكل مستقل خود محروم ميباشند.
ما اينجا آمده ايم تابگوييم كه كارگران وزحمتكشان ايران با ھرگونه جنگ وويرانی مخالف ھستند.
ما اينجا آمده ايم تابگوييم كه كارگران وزحمتكشان ايران با ھيچگونه سالح اتمی پيوندی ندارند ومخالف ساخت ھرگونه سالح كشتارجمعی ميباشند.
ما اينجا آمده ايم تابگوييم كه كارگران خاتون آباد ناجوانمردانه بدست جالدان اسالمی كشتار شدند.
ما اينجا آمده ايم تابگوييم كه كارگران سقز بخاطر بزرگداشت اول مه مورد يورش وحشيانه حكومت اسالمی قرار گرفته ومحكوم به زندان شده اند.
ما اينجا آمده ايم تابگوييم كه كارگران شركت واحد بخاطر تشكيل سنديكای مستقل خود تحت حمله وحشيانه رژيم اسالمی قرارگرفته وھمراه با خانواده خود در زندان ھستند.
ما اينجا آمده ايم تابگوييم كه /١ :ماخواھان آزادی فوری كليه كارگران زندانی شركت واحد ورھبران آنان ميباشيم.
/٢ماخواھان لغوفوری احكام ضد كارگری دادگاه سقز درمورد رھبران تجمع اول مه ميباشيم.
/٣ما خواھان محاكمه فوری عاملين كشتار خاتون آباد ميباشيم.
/٤ما خواھان آزادی كليه زندانيان سياسی وعقيدتی ميباشيم.
 /٥ما خواھان ھمبستگی سراسری با كارگران وزحمتكشان ايران ھستيم.
 /٦ما در يك كالم خواھان نابودی جمھوری اسالمی ايران بدست توانای كارگران وزحمتكشان ايران ھستيم.

زنده باد اتحاد وھمبستگی كارگران سراسر جھان
برقرارباد اتحاد كارگران ،دانشجويان ،معلمين،پرستاران تحصيلكرده ھا وروشنفكران جامعه.
نابود باد سرمايه داری جھانی ھمراه با جمھوری اسالمی ايران.
اتحاد بين المللی درحمايت از كارگران درايران /كميته سوييس
جمعی از كارگران پيشرو تبعيدی در سوييس

گزارش گرد ھم آيی ايرانيان مقابل دفتر مركزی اتحاديه سراسری كارگران آلمان و اعتراض به نقض حقوق كارگران شركت واحد
فوريه  -٢٠٠٦بھمن ١٣٨٤
 ٧فوريه  -٢٠٠٦برلن
روز سه شنبه  ٧فوريه ساعت  ١٤تظاھراتی به دعوت گروه ھمبستگی با جنبش كارگری-برلن ،كانون دفاع از پناھندگان سياسی ايران -برلن و كميته دفاع از زندانيان سياسی ايران -برلن در شھر برلين مقابل
کارگران آلمان »  « DGBبرگزار شد .در اين تظاھرات طيف ھايی از گرايش ھای سياسی گوناگون شرکت داشتند .
سراسری
دفتر مركزی اتحاديه
ِ
ِ
اين تج ّمع جھت ھمراھی با جنبش حمايتی از مبارزات كارگران شركت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه در نقاط مختلف جھان شكل گرفت و ھدف فراخوان دھندگان از اين اقدام عالوه بر حمايت از خواست
ت پشتيبانی از
ھای كارگران شركت واحد و اعتراض به دستگيری  ،سركوب و گروگانگيری آنان  ،گفتگو با مسئولين اتحاديه سراسری كارگران آلمان  ،طرح خواست ھای كارگران شرکت واحد و درخواس ِ
كارگران ايران بود  .به اين منظورسندھا و خبرھای مربوط به اعتصاب  ،سركوب و دستگيری كارگران ونيز اطالعيه ھای سنديكای شركت واحد به ھمراه متن فراخوان و نامه ی گروه ھمبستگی با جنبش
ب فراخوان
كارگری -برلن )به زبان آلمانی( به
طور رسمی به مسئول بخش بين المللی اتحاديه ی سراسری كارگران آلمان آقای دكتر "يورگن اكل" داده شد  .در گفتگويی كه توسط ھيات نمايندگان منتخ ِ
ِ
دھندگان با وی صورت گرفت و بيش از  ٣٠دقيقه به طول انجاميد  ،خواسته ھای كارگران شركت واحد ونحوه ی سركوب اعضای سنديكا شرح داده شد .
اظھارات دکتريورگن اکل طی اين گفتگوحاکی ازآگاھی ايشان نسبت به مسائل كارگری ايران و اشتراك نظر با ھيات نمايندگی در ضرورت برخورد و دفاع از كارگران دستگير شده و سنديكای شركت واحد
بود .به ھمين دليل نمايندگان مذاكره كننده بر علنی كردن حمايت و پشتيبانی فعال اتحاديه در برخورد با مسائل كارگری ايران پافشاری کرده و از وی خواستند تا در جھت اخراج خانه كارگر از سازمان جھانی
كار اقدام نمايد.
طی اين گفتگو آقای"اكل" به اقدام ھای انجام شده از سوی اتحاديه سراسری كارگران آلمان در چارچوب اتحاديه ھای اروپايی اشاره كرد و مواردی از بحث ھای جاری مربوط به ايران در محافل كارگری
اروپا و از جمله در جلسه "كازابالنكا" در ھفته گذشته را برشمرد .آقای دكتر اكل اظھار كرد كه در جلسه ھای قبلی سازمان جھانی كار موضوع اخراج خانه كارگر مطرح شده است ولی با توّجه به نقش
كشورھای اسالمی در مخالفت با آن ،ناموفق بوده است  .وی شكل گيری سنديكا و پيگيری اعضای آن و نقش خانه كارگر در سركوب آنان را زمينه ی مناسبی برای طرح مجدد اين مسئله عنوان كرد درپايان
کارمندان آلمان »  « VERDIبررسی خواھد كرد وتالش می كند تا مسئله را در آنجا
آقای» اكل « عنوان كرد كه پيگيری مسائل كارگری ايران را در روزھای آتی از طريق "اتحاديه سراسری کارگران و
ِ
نيز دنبال نمايد.
وی قول داد كه به زودی مسائل مربوط به سنديكای كارگران شركت واحد و موضع اتحاديه سراسری در اين مورد را در سطح مطبوعات آلمان اعالم نمايد .
خبر برگزاری اين تظاھرات دررسانه ھاو شبكه ھای اينترنتی آلمانی زبان منعكس شده بود و فعالينی از سنديكاليست ھای چپ آلمانی ھم در اين تجمع حضور داشتند در روز تظاھرات صدھا برگ اعالميه به
زبان آلمانی به ھمراه عكس اسانلو در ميان عابرين پخش شد اين تظاھرات با اعالم نتيجه ھای اين گفتگو به شركت كنندگان  ،تلويزيون ھای محلی  ،مطبوعات و راديوھا پايان يافت.

گروه ھمبستگی با جنبش كارگری – برلن
روز جھانی دفاع از کارگران ايران

کارگران و مردم آزاده !
ھمچنانکه مطلع ھستيد در چند ھفته اخير بدنبال سرکوب وزندانی کردن اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران وحومه در سراسر جھان اعتراضات وسيعی عليه جمھوری اسالمی ودر
حمايت از مبارزات کارگران ايران برپا شد .در ادامه اين حرکات اعتراضی ،کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای آزاد کارگری ھمگام با فدراسيونھای اتحاديه ھای جھانی روز  ١٥فوريه را روز جھانی دفاع
از کارگران ايران اعالم کردند.
ما نيز ضمن حمايت از اين فراخوان ،برای دفاع و حمايت از مبارزات کارگران ايران و سنديكای کارگران شرکت واحد و آزادی كليه کارگران دستگير شده و اعتراض به پايمال کردن حقوق کارگری
تظاھراتی را در مقابل سفارت جمھوری اسالمی در اتاوا فراخوان داده ايم و از ھمه انسانھای شرافتمند و آزاده ،سازمانھای كارگری ،احزاب و جريانات سياسی وفعالين چپ می خواھيم که در اين حرکت
اعتراضی شرکت کنند .
زمان تظاھرات :چھارشنبه ١٥ ،فوريه  ٢٠٠٦ساعت  ١٢الی  ٢بعدازظھر
مکان :اتاوا مقابل سفارت جمھوری اسالمی
Ontario ,Ottawa .Metcalfe St ٢٤٥
جھت اطالع ،سرويس اتوبوس رفت و برگشت از تورنتو به اتاوا تھيه شده و بھای پيشنھادی برای بليط  ٣٠دالر می باشد .لطفا برای رزرو بليط و زمان حرکت اتوبوس با شمارھای زير تماس بگيريد.
کميته دفاع از کارگران ايران  -کانادا
برای اطالعات بيشتر با شماره تلفنھا يا ايميل زير تماس حاصل نمائيد.
٤١٦-٨٢٥-٤٧٤٤ ٤١٦-٨٢٥-٢٠٨٤

◌ُ Email: iranianworkersdefence@yahoo.ca

گفتگوی کوتاه تلفنی با ابراھيم ميرزايی
ھفته نامه شھرگان )شھروند بی سی(
فوريه  -٢٠٠٦بھمن ١٣٨٤
www.shahrgun.com
پس از دستگيری رھبران جنبش سنديکايی در ايران محدود اعضای فعال آن که بطور نيمه مخفی زندگی میکنند و تعدادی نيز وصيتنامهھای خود را ھم از قبل آماده کردهاند به سراغ يکی از آنھا رفتهايم که
خود زخم يورش نيروھای انتظامی را بر تن ھمسر و فرزندش به دوش میکشد.
ابراھيم ميرزايی يکی از فعاالن جان برکف اين حرکت سنديکايی است که شانس گفتگوی کوتاه تلفنی با وی بدست آمده است.
آنچه در پی میخوانيد حاصل اين گفتگوی شتابزده و احتمال دستگيری ھر لحظه است.
يادآور میشويم که از سری دستگيریھای اخير که عمدتا شامل اعضای ھيئت مديره و فعاالن موثر سنديکای اتوبوسرانی است ،آخرين مورد سيدرضا سيدزند است که ظھر ديروز صورت پذيرفته است.
 آقای ميرزايی ،بعد از دستگيریھای بيش از  ١٠٠٠نفر ،آيا کسانی آزاد شدهاند؟بله .تقريبا بسياری از دوستان ما آزاد شدند و در حال حاضر تعداد کمی در زندان ھستند ،يعنی بيش از  ١٢٠نفر در حال حاضر در زندان بسر میبرند که آنھا ھم اعضاء و فعاالن سنديکا ھستند.
 در حال حاضر ،اوضاع و احوال خودتان چطور است؟ آيا کماکان تحت تعقيب ھستيد و زندگی نيمه مخفی داريد؟بله .من ھم در حال حاضر تحت تعقيب ھستم و به طور سيار در سطح شھر حضور دارم تا به عنوان سخنگوی اين سنديکا به وظايف خودمان در ارتباط با اطالعرسانی انجام وظيفه بکنم.
 شنيديم در آخرين حرکت عليه سنديکا و فعاالن آن ،آقای گوھری ھم دستگير شدند .لطفا در ارتباط با اين بازداشت کمی برايمان صحبت کنيد؟البته ابتدا آقای حسن محمدی دستگير بعد فردای آن روز آقای ابراھيم گوھری ،از ھيئت مديره سنديکای اتوبوسرانی ،دستگير شدند .امروز ھم ساعت  ١٢ظھر )ظھر پنجشنبه به وقت تھران( آقای سيدرضا
سيد زند از اعضای فعال ھيئت مديره سنديکا بازداشت شدند.
 اين طور به نظر میرسد که جمھوری اسالمی شروع به دستگيری ھيئت مديره و اعضای مؤثر و فعال سنديکای شرکت واحد کرده است؟بله .يک چند روزی ھست افرادی که در سنديکا فعاليت داشتهاند ،يعنی افرادی که ھنوز دستگير نشده بودند ،بازداشت و بقيه ھم که تحت تعقيب ھستند.
 در ارتباط با دستگيرشدگان آيا مالقاتھايی صورت گرفته است؟ خانوادهھای دستگيرشدگان ،به ويژه خانوادهھای اعضای ھيئت مديره ،توانستهاند با عزيزان دربندشان مالقات بکنند؟نه خير .به ھيچ کدام از خانوادهھا ،در واقع از روز  ٨بھمن ) ٢٨ژانويه( تاکنون ،ھيچ گونه مالقاتی اجازه داده نشده و کسی ھم در اين رابطه پاسخگو نيست.
 در ارتباط با حمايت و پشتيبانی از خواستهھای سنديکا و آزادی دستگيرشدگان بيانيهای در داخل کشور صادر و به طور وسيعی در خارج پخش شده است .شايد بتوان گفت اين اولين بيانيهای است که موردحمايت و پشتيبانی بخشھای وسيعی از اقشار و طيفھای متنوع جامعه قرار گرفته و آن را امضاء کردهاند .چقدر اين بيانيه در روند آزادسازیھا و ادامه فعاليتھای سنديکائی و ھم چنين کاھش فشارھای
حکومتی تأثيرگذار بوده است؟ -
آن چيزی که من میتوانم خدمت شما بگويم اين است که حداقل در  ٢٠سال اخير ،گستردگی حمايت از تشکالت کارگری ،اتحاديهھا و سنديکاھای جھانی و سازمان جھانی کار  ILOبیسابقه بوده است.
ما خيلی اميدوار ھستيم که در نشست  ٢٦بھمن ماه يعنی چھارشنبه ھمين ھفته ،با توجه به ضوابط بينالمللی و اين که ما سنديکا تشکيل داديم ،اعضای ھيئت مديره را انتخاب کرديم و در وزارت کار جمھوری
اسالمی به ثبت رسانديم ،انشاءﷲ دولت بيايد و ما را به رسميت بشناسد و فعاليت خودمان را در قالب سنديکائی ادامه بدھيم.
 اطالع داريد که اخيرا فراخوانی از طرف کنفدراسيون بينالمللی اتحاديهھای آزاد کارگری داده شده است؟ فکر میکنيد اين فراخوان حمايتی چقدر میتواند در حرکتھای کارگری درون کشور تأثيرگذارباشد؟
ما با توجه به اين که در داخل کشور اخبار ما پیگيری و منعکس نمیشود ،يعنی از طرف رسانهھای داخلی در واقع بايکوت شدهايم ،فقط چشم اميد به حمايتھا و بيانيهھای خارج از کشور بستهايم .من خيلی
اميدوار ھستم که انشاءاله در اين نشست ما ،که روز چھارشنبه بيست و ششم خواھد بود ،به خواستهھای ما تن بدھند و يک مقداری از اين فشارھا کاسته شود.
 وصيتنامهھايی اخيرا نوشته میشود که شما آغازگر آن بوديد ،اينک نيز آقای شھسواری وصيتنامهی خود را نوشته است.مالحظه بفرمائيد ،انتخاباتی در بين ما برگزار شده و حدود  ٧ – ٨ھزار نفر به آن رأی دادند .برگهھای آرای آنھا وجود دارد .ما يک مسئوليتی در قبال اين کار داريم و بايد تا آخرين لحظه پیگير مسائل
صنفی خود باشيم و تا آخر نيز ادامه میدھيم .فقط بيشترين دل نگرانی ماھا ،خانوادهھای دستگيرشدهھا ھستند .به ھيچ يک از ھمکاران آزادشدهی ما اجازه بازگشت به کار تاکنون داده نشده است .اين بيشترين
نگرانی ما نسبت به سرنوشت آنھا و خانوادهھایشان ھست .چون ھيچ کدام از آنھا شاغل نشدند و موقعيت شغلیشان بشدت در خطر افتاده است .خانوادهھایشان تحت فشار شديد روانی و روحی قرار دارند.
 يعنی اجازه نمیدھند که به سر کارھاشان برگردند؟نه .به آنھا گفتند که منتظر بمانيد وفعال نيازی به کار شما نداريم.
 چه نوع برخوردی با دستگيرشدگان در زندان داشتند؟برخورد تندی با دستگيرشدگان و ھمکاران ما نشده است .اما خوب میدانيد که زندان است و بايد بگويم که  ٩٩درصد آنھا تاکنون نه دستگير شده بودند و نه به زندان رفته بودند.
بھرحال کارگر ھستند و يکھو دستگيری و زندانی و چند روز بیخبری از خانواده ،به آنھا آسيب رسانده است.
 آيا خانوادهھای دستگيرشده ،اين اميدواری را دارند که حداقل بتوانند به مالقات عزيزانشان بروند .به ويژه که اعضای فعال سنديکا کماکان در زندان بسر میبرند و ھر روز ھم اين فشار و پیگرد نسبت بهفعاالن و اعضای ھيئت مديره افزايش میيابد.
وﷲ ،ما ھم اميدوار ھستيم که ھرچه زودتر اين مالقاتھا صورت بگيرد به ويژه که به دليل ايام ماه محرم ما تعطيالت چند روزهای پيشرو داريم .بعد از تعطيالت ببينيم که چه اتفاقی رقم خواھد خورد .آيا
خانوادهھا میتوانند مالقات داشته باشند يا نه؟
 در صحبتھای خود اشاره کرديد که يکی ديگر از ھمکارانتان به نام سيدرضا سيدزند امروز دستگير شدند .دستگيری ايشان در چه ارتباطی بود؟در ارتباط با موارد مشابهای که ديگر ھمکارانمان دستگير شدند و به ھمان داليلی که ماھا تحت تعقيب ھستيم .ما چندين بار ھم خواستهھای خود را اعالم کرديم .خط مشی سنديکا را اعالم کرديم .ما خواستار
انعقاد قراردادھای دستجمعی ھستيم .خواھان به رسميت شناختهشدن حق تشکل مستقل کارگران ھستيم .پذيرش حق داشتن سنديکا از طرف کارفرما و پرداخت دستمزدھای عقبافتاده کليه کارگران و اعضاء
سنديکا .اين فعاليتھای ماست که موجب دستگيریمان میشود.
 آيا در تدارک حرکتھای بعدی ھستيد و تصميم داريد که دوباره دست به اعتراضی بزنيد که بتوانيد از آن نتيجه بگيريد؟بله .ما دوشنبه منتظريم ببينيم که آيا ھمکاران آزادشده ما از طرف کارفرما دعوت به بازگشت به کار خواھند شد يا نه؟ اگر ھمکاران ما بر سر کارشان برنگشتند و بقيه دوستان ما آزاد نشدند ،ما تصميم
قاطعتر و جدیتری میگيريم.

 شما میفرمائيد کارفرما ،منظورتان از کارفرما چه کسانی ھستند؟کارفرما ،منظور ما ،در درجه اول مسئولين شرکت واحد ھستند . . .
 شرکت واحد تحت نظر چه سازمان يا نھادی در حال حاضر فعاليت میکند؟شھرداری تھران.
 بنابراين شما منتظر پاسخ از طرف شھرداری تھران ھستيد؟ما منتظر پاسخ از طرف مديرعامل شرکت واحد ،بعد شھرداری و بعد ھم وزارت کار ھستيم.
 جناب ميرزائی ،از طرف خانه کارگر تاکنون ھيچ گونه حمايتی و يا ھمبستگی و يا ھمدردیای با دستگيرشدگان و خواستھای شما به عمل آمده است؟متأسفانه خير .با توجه به شعارھايی که خانه کارگر میدھد و خودش را در ايران يک تشکل و يا تنھا نماينده کارگران میداند ،خير .ھيچ کمک و يا ھمدردی از جانب آنھا صورت نگرفته و حتی يک اعالميه
ھم ندادند .متأسفانه بايد خدمتتان عرض بکنم که اولين مخالفت در برابر خواستھای ما از طرف ھمين خانه کارگر و تشکل حزب خانه کارگر بود.
 اميدواريم که حال ھمسر و فرزند شما که در ھفته گذشته توسط نيروھای انتظامی آسيب ديده بودند ،بھبود يافته باشند؟ خيلی متشکرم .من عرض کنم خدمتتان که االن بيش از يک ھفته است که از ھمسر وفرزندم بیاطالع ھستم چون به دليل تحت تعقيببودن ناگزيرم که جابجا شوم و از خانوادهام دور بمانم.
من دوست دارم در اين جا از طريق شما اعالم بکنم که آمادگی اين را داريم که به طور شفاف و به صورت يک مناظره با تمام طرفھای مخالف خودمان ]پای صحبت[ بنشينيم .حتی يک مناظره تلفنی.
 شما وقتی عنوان میکنيد مناظره با مخالفان ،منظورتان مخالفان داخل کشور است .میتوانيد اين مخالفان را مشخصتر معرفی کنيد؟در وھله اول شوراھای اسالمی کار ھستند ،بعد خانه کارگر ھست و بعد کارفرمای ما ھست .يعنی تمام کسانی که فکر میکنند ما مستحق اين حداقل دريافت حقوق برای خودمان و خانوادهھایمان نيستيم ما
آنھا را به مناظره دعوت میکنيم و نظارت را به عھده مخاطبين میگذاريم.
 خيلی ممنون از اختصاص دقايقی از وقتتان برای اين گفتگوی شتابزده ،آيا مواردی ھست که عالقمند به طرح آنھا باشيد؟من از وقت ،پیگيری ،و کمک شما و نيز رساندن صدایمان خيلی تشکر میکنم .از شما خواھش میکنم که اين تشکر ما را حتما به تمام اتحاديهھا ،تشکلھا ،سازمان فدراسيون جھانی کار و تمام گروهھا و
تشکلھايی که از ما حمايت ،پشتيبانی و در ھر زمينهای که به ما کمک کردهاند ،منتقل بکنيد .من از شما خواھش میکنم از طرف ما از آنھا تشکر کنيد و سالم گرم ما را به آنھا برسانيد .ما در حال حاضر
ھيچ گونه وسايل ارتباط جمعی در داخل کشور که صدای ما را برساند ،نداريم.

گروه زيادی از کارگران شرکت واحد آزاد شدند
فوريه  -٢٠٠٦بھمن ١٣٨٤
در حالی که روز چھارشنبه  ١٥آوريل از سوی کنفدراسيون بين اللمللی اتحاديه ھای آزاد کارگری و فدراسيون اتحاديه ھای جھانی روز حمايت از کارگران در ايران اعالم شده و به ھمين جھت در برابر
سفارت خانه ھای جمھوری اسالمی در برخی کشورھا ،تظاھراتی به حمايت از کارگران شرکت واحد صورت گرفت ،در تھران تظاھرات اعالم شده از سوی سنديکای شرکت واحد انجام نشد .حضور
پرشمار ماموران انتظامی و ھمچنين حراست شرکت واحد در برابر مجلس ،از جمله عواملی بود که باعث شد اين تظاھرات صورت نگيرد.
بنابر گزارش ھا ،ظھر روز چھارشنبه گروه زيادی از کارگران زندانی از زندان آزاد شدند ،اما برخی از رھبران و اعضای ھيات مديره ی سنديکا از جمله منصور اسانلو رئيس ھيات مديره ،ابراھيم مددی
نائب رئيس ،منصور حيات غيبی ،رضا سيدزند ھمچنان در زندان ھستند.
غالمرضا ميرزايی سخنگوی ھيات مديره سنديکای کارگران در اين باره به راديو فردا گفت :تجمع انجام نشد و كليه اعضای ھيات مديره و فعالين را تقريبا آزاد كردند و شش ھفت نفر بيشتر در زندان اوين
نماندند .آقای حسن محمدی ھم كه دستگير شده بود ،آزاد شد .آقای سيد داوود رضوی آزاد شدند.
سخنگوی سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی تھران ،خودداری از تجمع در برابر ساختمان مجلس شورای اسالمی را به دليل حضور ماموران امنيتی و حراست شركت واحد دانست و افزود :معموال جلوی
ساختمان ھميشه مامور است ،اما امروز تعداد نيروھا بيشتر بود ،بخصوص ماموران حراست خود شركت واحد ھم آنجا بودند و عمال اين اجتماع برگزار نشد .با توجه به اين كه تمام ھمكارھای ما كه آنجا
مراجعه كردند ،بيشتر برای بازگشت به كار بود و چون ماموران حراست شركت واحد ھم حضور داشتند ،می گفتند اگر اينھا ما را ببينند ،ديگر اصال ما را در شركت راه نمی دھند .ھمچين جوی ايجاد شد و
كارگران متفرق شدند.
وی در مورد افراد باقی مانده در زندان گفت :آقای اصانلو ھست ،آقای حيات غيبی ھست ،آقای سيدوند و احتماال دو سه نفر ديگر ھم ھستند كه ما بی اطالع باشيم ،ولی فكر نمی كنم بيشتر از شش ھفت نفر
آنجا باشند .قول دادند كه تا يك ھفته اين دوستان ما را ھم آزاد كنند.

زنده باد ھمبستگی جھانی کارگران
اتحاد کميته ھای کارگری
فوريه  -٢٠٠٦بھمن ١٣٨٤
کارگران متشکل در کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای آزاد کارگری و فدراسيون اتحاديه ھای جھانی  .درود بر شما .خبر مسرت بخش اقدام عملی آن اتحاديه ھای عظيم کارگری را با ميليونھا عضو در
اعتراض به حمله گسترده ی مقامات ضد کارگری جمھوری اسالمی ،به بخشھايی از کارگران ايران و بطور مشخص ،کارگران متشکل در سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حو مه  ،و دستگيری
بيش از ھزار نفر از آنھا  ،ھمراه با تعدادی از اعضای خانواده شان  ،در يورش شبانه به خانه و کاشانه ی آنان  ،و ھمچنين ضرب و شتم کارگران ورانندگان اين شرکت برای در ھم شکستن اعتصاب حق
طلبانه آنان ،در راستای احقاق حقوق مسلم خويش برای آزادی منصور اسانلو  ،رئيس ھيئت مد يره ی سنديکای کارگران شرکت واحد  ،به رسميت شناختن سنديکای کارگری شرکت واحد و پردا خت دستمزد
ھای عقب افتاده کارگران آن شرکت را در يافت کرديم.
کارگران و فعالين متشکل در اتحاد کميته ھای کارگری در تھران ،کرج و برخی از شھرھای غرب ،جنوب و شمال کشور ،نمی توانند ،رضايت خاطر خود را از اين اقدام به مو قع و افشا گرانه ی شما
کارگران متشکل در آن اتحاديه ھای کارگری  ،که آشکارا ،نشان از ھمبستگی طبقاتی کارگران ،در ابعادی بين المللی دارد ،کتمان نمايند .حاکميت سرمايه وسرمايه داران در ايران ،و سراسر دنيا نيز ،جز
زبان زور و ھمبستگی طبقاتی ،زبان ديگری را نمی فھمند .تجمع اعتراضی شما کارگران گرامی ،در جلو سفارت خانه ھای جمھوری اسالمی در تعدادی از کشور ھا – و نه صرفا نامه نگاری به مقامات –
در اعتراض به سرکوب گری و خفقان موجود دراين کشور ،و دستگيری و زندان کارگران شرکت واحد  ،خود می تواند طليعه ی مبارک و در عين حال موثری از اتحاد طبقاتی کارگران باشد.
بايد آنرا پی گرفت .بايد بر جنبه ھای طبقاتی آن در ھمه ابعاد افزود .بايد سرمايه و سرمايه داران را در ھر کجای دنيا و به ھر مقدار که قدرت و توان کارگران اجازه می دھد ،به عقب نشينی وادار کرد.
سرمايه داری و حکومت ھای سرکوب گر و ضد کارگری آنان ،و بويژه مقامات ضد کارگر در جمھوری اسالمی ،جز به قدرت طبقاتی کارگران در داخل ايران و سراسر دنيا ،به ھيچ چيز وقعی نمی گذارند.

کارگران و ھم سرنوشتان ارجمند و گرامی :جھان مو جود ھم ا کنون ،بيش از ھر زمان ديگری به دو قطب و اردوی متخاصم و رو در روی ھم تقسيم شده است .اردوی کار و اردوی سرمايه .و در مقابل اين
دومی ،يعنی جھان سرمايه و دنيای حرص و آز و ولع ناشی از انباشت سيری نا پذير سرمايه داران ،دنيای خون و جنايت و کشتار و استثمار و غارت وحشيانه ی کارگران و ستم طبقاتی آ نان ،برای طبقه
کارگر سراسر دنيا و کارگران ايران نيز ،راھی جز ھمبستگی و اتحاد طبقاتی ،در ابعادی بين المللی ،باقی نمانده است.
بايد در کوران ھمين مبارزات که در جريان آن قرار گرفته ايد ،آن جنبه ھا را تقويت نمود و بر آن مھر و نشان طبقاتی و جھانی زد .انتظار کارگران اتوبوس رانی تھران و حومه ،بويژه در شرايط حساس
کنونی ،که کارگران ايران تحت حا کميت سرمايه داران و حکومت حامی آنھا با بايکوت کامل به اصطالح رسانه ھای ارتباط جمعی از ھمه نوع آن ،مواجه گشته اند و ابتدايی ترين و اوليه ترين خواسته ھا و
مطا لباتشان با سرکوب و سانسور خبری پاسخ داده می شود ،از شما کارگران متشکل در تشکلھای مستقل و آزاد و کارگری اين است که بويژه با اقدامات عملی و موثر خود ،صدای کارگران را به گوش ھم
طبقه ای ھای شان و ھمه انسانھای آزادی خواه و برابری طلب ،در سراسر دنيا برسانيد ،و با دست يازيدن به اينگونه اقدامات عملی و فشارھا ،حد اقل در جھت افشای اعمال سرکوب گرانه ی عوامل سرمايه
در ايران ،موثر واقع شويد .تجمع اعتراضی و افشا گرانه ی تان ،در مقابل سفارت خانه ھای جمھوری اسالمی در بعضی کشور ھا ،در کنار مبارزات پيگير کارگران ايران ،و در شرايط حاضر ،کارگران
شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه ،خود يکی از راھھای نيل به اين مقصود بوده ،و در عين حال تاکيدی است بر ھمبستگی و اتحاد طبقاتی کارگران .اين اقدامات ھمچنين به سھم خود ،می تواند
موجبات د لگرمی و پشتگرمی کارگران را در ايران فراھم نمايد .ما ضمن قدر دانی از اين حرکت مشخص و عملی شما کارگران در "کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای آزاد" و "فدراسيون اتحاديه ھای
جھانی" ،از ھمه نيروھای ھم سو با منافع کارگران ،و ھمه نيروھای کمونيست و آ زادی خواه تقاضا می کنيم تا به سھم خويش ،در اين حرکت اعتراضی جھانی ،حضور فعال و موثر داشته با شند و
خواستھای مطرح شده از جانب آن اتحاديه را به ھمراه دو خواست

 -١بازگشت به کار تمامی دستگير شدگان و کارگران آزاد شده از زندان.
 -٢رفع اتھام از کارگران و فعالين کارگری دستگير شده در اول ماه مه شھر سقز ،پيگيری نمايند.
زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران
پيروز باد مبارزات حق طلبانه کارگران
اتحاد کميته ھای کارگری
٨٤/١١/ ٢٥

در ھمبستگی و حمايت از مبارزات طبقه کارگر ايران
سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان
طبقه کارگر ايران بپاخواسته است و گامھای استواری را در تقابل با رژيم اسالمی سرمايه و در جھت استحکام مبارزاتی اش برمی دارد و می رود که در معادالت تحوالت سياسی ايران نقش اساسی و ارزنده
ی را ايفا کند .سھمی که تبلورش را می توان در استقامت و پايداری کنونی اين طبقه و کسب حمايت جھانی از مبارزات و خواست ھای برحق جاری اش مشاھده کرد.
 ١٥فبروری از جانب "کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای آزاد" و "فدراسيون اتحاديه ھای جھانی" بعنوان روز ھمبستگی جھانی با جنبش کارگری ايران اعالم شده است .ھمبستگی جھانی با کارگران ايران
و دفاع از خواستھا و مطالبات برحق شان امريست انسانی و شريف .سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان در ضمن حمايت کامل از اين فراخوان ،از تحقق مطالبات و خواستھای زير حمايت می کند:
 برسميت شناختن حق تشکل مستقل کارگران در ايران آزاد کردن منصوراسانلو و کليه کارگران دستگير شده سنديکای شرکت واحد پذيرش حق داشتن سنديکا از طرف مديريت شرکت واحد برسميت شناختن حق قرارداد دسته جمعی پرداخت دستمزدھای عقب افتاده کليه کارگران و اعضاء سنديکا حق بازگشت بدون قيد و شرط کارگران اعتصابی شرکت واحد به سر کارھای شان رفع کليه اتھامات از دستگيرشدگان روز کارگر سقززنده باد ھمبستگی جھانی طبقه کارگر!
زنده باد سوسياليسم!
سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان  ١٤فبروری ٢٠٠٦
asrejadid.org.www
editor@asrejadid.org

پشتيبانی مسئوالن و فعاالن سنديکاھای اروپائی از سنديکای
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
فوريه  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
در ادامه کارزار پشتيبانی از سنديکای شرکت واحد و مبارزه برای آزادی کارگران بازداشت شده اين شرکت ،درچارچوب برنامه ای ھماھنگ ،فعاالن تشکالت گوناگون و مدافعان مقيم پاريس حقوق کارگران
در ايران ،با شرکت در تظاھرات سرتاسری سنديکاھای فرانسه در روز  ٧فوريه ،با پخش اعالميه و گفتگو با تظاھرکنندگان فرانسوی ،مسئله دستگيری بيش از ھزار کارگر شرکت واحد تھران و خواست
ھای عادالنه آنان را به ميان کارگران و جوانان شرکت کننده در اين تظاھرات که عليه قانون جديد کار جوانان فرانسه برگزار شده بود ،برده و برای ازادی منصور اسانلو ،يارانش در ھيئت مديره سنديکا و
ديگر کارگران شرکت واحد ،از سنديکاھای کارگری فرانسه طلب ياری کردند.

در آستانه برگزاری » روز جھانی اقدام حمايتی اتحاديه ھای آزاد ايران« ،دبير کل بزرگترين سنديکای کارگری فرانسه ،س ژ ت با ارسال نامه ای به جمھوری اسالمی ايران ،ضمن محکوم کردن حمالت
غيرانسانی به کارگران ،آزادی کارگران عضو سنديکای شرکت واحد و آزادی سنديکاھای مستقل را خواستار شد.
در روز  ١٤فوريه  ،٢٠٠٦گروھی از فعاالن سياسی مقيم پاريس به نمايندگی از سوی » اتحاد بين المللی حمايت از کارگران ايران – واحد پاريس« و »انجمن دفاع از زندانيان سياسی عقيدتی در ايران« و
» ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران« با شرکت در تظاھرات بزرگ اروپائی که در مخالفت با قانون موسوم به » بولکستين« در شھر استراسبورگ ،مقر پارلمان اروپا برگزار شده بود شرکت کردند.
اين تظاھرات در مخالفت با قانون اولترا ليبرلی که از جمله استخدام کارگران کشورھای اروپائی را با در آمد کم را در کشورھای دارای حقوق حداقل باالتر ميسر ميسازد  ،برگزار شده بود.
ما با شرکت در اين تظاھرات  ،با بردن خواسته ھای کارگران شرکت واحد در ميان شرکت کنندگان ،با جلب ھمبستگی فعاالن سنديکائی اروپا از کارگران شرکت واحد و حق ايجاد سنديکای آزاد از سوی
آنان ،توجه کارگران حاضر در تظاھرات را به دستگيری گسترده کارگران شرکت واحد از سوی رژيم فاشيستی جمھوری اسالمی جلب کرديم .فعاالن و مسئوالن سنديکائی کشورھای مختلف اروپا با امضای
فراخوانی که به » سازمان جھانی کار« و »دبيرکل سازمان ملل « ارسال خواھد شد ،عالوه بر پشتيبانی از مطالبات کارگران شرکت واحد و سنديکای آنان خواستار آزادی بی قيد و شرط کليه دستگير شدگان
و نيز الغاء حکم ھای زندان فعاالن سنديکائی شھر سقز شدند.
در فراخوان که به زبان ھای فرانسه و انگليسی منتشر شده بود ،شرکت کنندگان در تظاھرات  ١٤فوريه  ٢٠٠٦در شھر استراسبورگ  ،دعوت شده بودند تا از خواست ھای زير پشتيبانی کنند:
 – ١آزادی فوری و بی قيد و شرط اعضای سنديکای شرکت واحد از جمله منصور اسانلو و ھمکارانش
 - ٢محکوم ساختن سرکوب وحشيانه اعضای سنديکای شرکت واحد ،خانواده ھای آنان و بويژه کودکان  ٤تا  ١٤ساله و آزادی بی قيد و شرط بيش از ھزار کارگر اين شرکت.
 – ٣پشتيبانی از حق کارگران ايران برای ايجاد سنديکاھا و تشکالت مستقل کارگری و شناسائی ان از سوی رژيم ايران.
 - ٤الزام جمھوری اسالمی ايران برای احترام به تعھدات بين المللی درباره کارگران و قطع سرکوب و تعقيب و بازداشت فعاالن سنديکائی.
 – ۵الغائ احکام محکوميت فعاالن سنديکائی شھر سقز به زندان ھای  ٢تا  ۵سال به »جرم« برگزاری جشن اول ماه مه .٢٠٠٤
 ٧١٠نفر از مسئوالن و فعاالن سنديکاھای محتلف اروپائی اين فراخوان را امضا کردند .در ابتدای تظاھرات با شرکت در کنفرانس مطبوعاتی پيش از تظاھرات ،با رھبران سنديکاھای گوناگون گفتگو و
پشتيبانی انان را از کارگران شرکت واحد تھران جلب نموديم.
در ميان  ٧١٠نفری که فراخوان پشتيبانی از سنديکای شرکت واحد را امضا کردند ،فعاالن و مسئوالن سنديکاھای زير ديده ميشوند:
از ميان سنديکاھای فرانسه فعاالن سنديکاھای

 ) UNSA, FNST-CGT, CFTC ,SUD ,CGT, FO, CFDT, SNES, FSUبه ترتيب کنفدراسيون عمومی کارگران مسيحی ،فدراسيون ملی

 ،......اتحاديه ملی سنديکاھای خودمختار ،سنديکای جنوب ،سنديکای فرھنگيان فرانسه ،سنديکای ملی کارکنان بخش نمايش و ھنر ،کنفدراسيون فدرال کارگران فرانسه ،سنديکار نيروی کارگران )اف او و از
جمله دبير کل آن(و کنفدراسيون عمومی کارگران )س ژت( با پشتيبانی از سنديکای کارگران شرکت واحد ،با آنان ھمدردی کرده و خشم خود را ازدستگيری گسترده کارگران اعالم نمودند .در ميان امضاء
کنندگان فراخوان اعضای احزابی چون سوسياليست ) که عضو س ژ ت نيز بود( ،حزب کمونيست فرانسه و آلن لی پييتز ) از رھبران حزب سبز ھای فرانسه و نماينده پارلمان اروپا ( و نيز فعاالن سازمان
آتاک ) طرفدار دگر جھان خواھی( نيز ديده ميشد.
از ميان مسئولين و فعاالن سنديکاھای کشورھای ديگر اروپا به اسامی زير برخورد ميکنيم :
از کشور آلمان  ،فعاالن و مسئولين سنديکای )) Vereinte Dienstleis Tungswerk)VERDIسنديکای متحده بخش خدمات با  ٢ميليون و ششصدھزار عضو( ،سنديکای بخش ساختمان ،IG-BAU
سنديکائی با  ٢٦٠ھزار عضو  ،GEWسنديکای بزرگ فلزکاری آلمان  ،IG METALسنديکای کارگران صنايع معدن ،شيمی و انرژی با  ٧٧٠ھزار عضو  ،IGBCEسنديکای  ، GABسنديکای ،GEW
سنديکای بخش اجتماعی  WASGو  NCGو نيز کنفدراسون بزرگ کارگری (DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund

و چند عضو حزب سوسيال دموکرات آلمان باعالقه فراوان فراخوان را

امضا کردند.
مسئوالن و از جمله رئيس سنديکای فرھنگيان بريتانيا)  ،UK tuc affliated teachers union) NASUWTرئيس و سه رھبر سنديکای ترکيه »اپيفيم« ،انجمن ملی دبيران دبيرستان ھای اسکاتلند
،SSTAسنديکای بزرگ ھلند با يک ميليون و دويست ھزار عضو بنام  ، (FNV(Federatie Nederlandse Vakbewegingسنديکای کارگران ذوب فلز لوگزامبورگ  ،OGBLسنديکاھای
 ,LBC,ACVسنديکای کارکنان اجتماعی و خدامت دولتی بلژيک ; CGSPفدراسيون عمومی کارگران با يک ميليون و دويست ھزار عضو FGTBبه پشتيبانی از کارگزان ايرانی فراخاون را امضا
کردند.
فعاالن سنديکای بزرگ ايتاليا  ،CGILسنديکای  ٢٠٠ھزارنفری سويس  ،UNIAبزرگترين سنديکای پرتقال  ،SBSI-UGTسنديکای بزرگ ايرلند بنام  SIPTUو وکالی بدون مرز بلژيک ASFبا اعالم
ھمبستگی با کارگران شرکت واحد خواستار آزادی زندانيان کارگر در ايران شدند.
در اين تظاھرات با شکوه سنديکاھای اروپا بيش از چھل ھزار نفر شرکت داشتند .شايسته يادآوری است که شرکت کنندگان در اين تظاھرات با عالقه به توضيحات ما در باره اوضاع وخامت بار کارگران
ايران گوش ميداند و با شگفتی از ادامه بازداشت ھا ،رژيم جمھوری اسالمی را محکوم ميکردند .آنان تعھد کردند که مسائل و مشکالت کارگران شرکت واحد را به ھمکاران خويش در ھنگام بازگشت به
شھر يا کشورھايشان منتقل خواھند نمود.
اسامی کليه امضاءکنندگان و نشانی آنان ھمراه امضاء ھا به سازمان جھانی کار و دفتر سازمان ملل در ژنو ارائه خواھد شد.
فعاليت حمايت از کارگران شرکت واحد و سنديکای آنان ھمچنان در سراسر دنيا ادامه دارد.
ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران – پاريس
 ١۵فوريه Sstiran@yahoo.fr ٢٠٠٦
Rue Monge,75005 Paris ,٤٢
اعتراض سنديکای سوييس به احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد

رئيس جمھور ايران
خيابان فلسطين /چھار راه آذربايجان
٠٠٩٨٢١٦٦٤٨٠٦٦٥
موضوع :حبس ،آزار،اذيت
٢٠٠٦-٢-١٤
آقای رئيس جمھور
سنديكای سوئيس مطلع شده است كه در روز ٧سپتامبر  ٢٠٠٥نيروھای امنيتی چندين عضو سنديكای كارگران شركت واحد واتوبوسرانی تھران وحومه را دستگير نموده اند.
درميان دستگير شدگان آقای منصور اسانلو رئيس ھيت مديره سنديكا ،ابراھيم مددی معاون مديريت سنديكا ،عباس نژند كودكی،ناصر غالمی ،داود نوروزی ،حسن حاجعلی وند ،نعمت امير خانی ميباشند.
اين افراد به دادگاه برده شده ودرتاريخ ٨سپتامبر به جرم اخالل وتشويش اذاھان عمومی تحت محاكمه قرار گرفته اند.كه متعاقبآ با وثيقه آزاد شده ولی اعضاء سنديكا در اعتراض به حقوق پرادخت نشده
وخواسته ھای خود واعتراض به دستگيريھا به نشانه اعتراض وھمبستگی چراغ اتوبوس ھا را روشن نمودند.
مدير عامل شركت آقای مصطفی نوريان ومعاون ايشان آقای تيموری ھيت مديره سنديكا را از ماه ژوئن زمان اعالم وجود سنديكا ودرزمانيكه ھيت مديره سنديكا درمورد مشكالت كارگران صحبت نموده اند
،مورد تھاجم قرارداده وآنان را با تعليق خدمت واخراج مواجه نموده اند.كارگرانيكه حاضر به كار نبوده را محروم نموده ومورد مجازات قرار داده اند .
سنديكای سوئيس قويآ آزار واذيت اعضآ سنديكا را محكوم مينمايد .عضو سنديكا بودن ،وداشتن حق تشكل،حق اعتراض واعتصاب طبق كنوانسيون بين المللی سازمان جھانی كار يكی از حقوق اوليه كارگران
است .
سنديكای سوئيس از شما مصرانه تقاضا دارد برای رھائی بدون قيد وشرط برھان ديوارگر وتمام محكوميت كارگران ھمچنين كارگران شركت واحد تھران وحومه وبازگشت بكار كارگران اخراجی بسر كار
خود اقدامات الزم را مبذول نمائيد.
سنديكای سوئيس تحت نظر ميگيرد كه دولت جديد شما چگونه حقوق اوليه كارگران را رعايت ميكند وحقوق كارگران درآينده چگونه خواھد بودوبه آن احترام گذاشته ميشود.
ما اميدواريم كه دولت جديد نقض حقوق بشر ،حقوق اتحاديه ای وحق تشكل راجبران نموده واستاندارھای حقوق پايه ای را رعايت نموده وتضمين نمايد.ما نيز درآينده پيگيری مينمائيم.
با احترام
رودی كلر
دبير سنديكاھای سوئيس
٢٠٠٦-٢-١٤
ترجمه وتكثير اتحاد بين المللی در حمايت از كارگران در ايران  /سوئيس
اعتراض کنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه )س ژ ت( به سرکوب کارگران در ايران
فوريه  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
آقای سفير
اجازه دھيد ،به نام کنفدراسيون عمومی کارگران )س ژ ت( ،به طور جدی بر عليه سرکوبی که به نحو بی رحمانه ای وحشيانه بوده و قربانی ]شدن[ سنديکاليست ھا در کشور شما اعتراض کنم.
نه تنھا چند صد تن از اعتصابيون بازداشت شده اند بلکه به منزل آنھا حمله شده و ھمسران و فرزندان آنھا از خانه شان بيرون کشيده شده و به گروگان گرفته شدند.
اين سرکوب بخصوص از آن جھت غير قابل پذيرش است که اين کارگران برای افزايش حقوق ،حق ايجاد تشکل و آزادی ھمکاران زندانی شان شده اند.
کنفدراسيون عمومی کارگران به تمام نيروھای دمکراتيک و پيشرو می پيوندد تا از مقامات ايرانی تقاضا کند فعاالن سنديکا را آزاد ساخته و حق رسمی تشکيل سنديکا را به رسميت بشناسد.
اگرايران تعھدات بين المللی خود را به رسميت نشناسد ،ما اقدامات قانونی الزم را آغاز می کنيم تا دولت شما در نھادھای بين المللی بخصوص در سازمان جھانی کار مورد محکوميت قرار گيرد.
آقای سفير از شما تقاضا می کنيم تقاضاھای ما رابه دولت متبوع خود ارائه دھيد.
با احترامات فائقه
برنارد تيبو
دبير اول کنفدراسيون عمومی کارگران
پاريس  ١٣فوريه ٢٠٠٦
سبزھا از مبارزات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران حمايت می کنند
ھشتم بھمن  ،١٣٨٤کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران برعليه بازداشت مسئول سنديکا آقای اصانلو و نيز برای به رسميت شناختن مطالبات و حقوق خود برای تشکيل سنديکای مستقل دست به
تظاھرات زده بودند.
در روز ھشتم بھمن تظاھرکنندگان با خشونت و پرتاب گاز اشک آور و تيرھای ھوايی متفرق شده اند .در طول اين تظاھرات يک ھزار نفر از تظاھر کنندگان و نيز اعضای خانواده ی آنھا بازداشت شده اند.
در حال حاضر با وجود آزادی برخی از آنھا ھمچنان تعداد قابل توجھی از تظاھرکنندگان و بيست تن از فعاالن سنديکا در زندان بسر می برند.
افراد آزاد شده نيز از بازگشتن به کار خود محروم ھستند .کارگران خواھان آزادی تمامی بازداشت شدگان ،پرداخت بالفاصله ی تمامی حقوق ھای عقب افتاده و قرارداد جمعی که ضامن حقوق شان نيز باشد
ھستند.
سبزھا اين بازداشت ھای بی قاعده و خشونت اعمال شده بر عليه کارگران را به شدت محکوم و از تمامی خواست ھای اين کارگران حمايت می کنند .حق تشکيل سنديکا يک حق زيربنايی است که توسط
جمھوری اسالمی ايران پايمال شده است .مبارزه ی برای اين حقوق از مبارزه ی مجموعه ی کارگران برای دمکراسی جدا نيست.
روز  ١٥فوريه يک روز بين المللی برای ھمبستگی برای کارگران ايرانی است که سبزھا به آن می پيوندند.
حزب سبزھا

ترجمه و تکثير :اتحاد بين المللی حمايت از کارگران در ايران -پاريس
برلين :آکسيون ھمبستگی با کارگران ايران برگزارشد
فوريه  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
تظاھرات ھمبستگی با کارگران گزارشی از تظاھرات ھمسبتگی با کارگران در برلين
در ادامه فعاليت ھای ھمبستگی و دفاع ازکارگران ايران در سطح شھر برلين وبه دنبال فراخوان كنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای آزاد كارگری وفدراسيون اتحاديه ھای جھانی ،ميتينگی در روز ١٥فوريه
راس ساعت  ١٢مقابل سفارت جمھوری اسالمی برگزار گرديد.
اين گردھمايی به دعوت گروه ھمبستگی با جنبش کارگری – برلن و حمايت وپشتيبانی صميمانه و شرکت فعال اعضای کانون پناھندگان سياسی ايرانی – برلن و کميته دفاع اززندانيان سياسی ايران – برلن
وحضور  ٥٠نفردر ھوايی سردو با پيام گروه ھمبستگی خطاب به اعضای سنديكای شركت واحد وخانوادھای آنان وھمچنين به شركت كنندگان در ميتينگ آغازگرديد.در اين پيام ضمن قدردانی از
كنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای آزاد كارگری و فدراسيون اتحاديه ھای جھانی به دليل يك روز برای ھمبستگی و حمايت از كارگران ايران ،انتقاد اعضای سنديكای شركت واحد به اين نھاد ھا و ديگر
اتحاديه ھای كارگری در سطح جھان به دليل دير ھنگام بودن و جدی نبودن حمايتھا باز گو گرديد و خواست آنان مبنی بر اخراج خانه كارگر از" آی -ال -او" و ضرورت حمايت جدی تراز سنديكای واحد و
جنبش كارگری مورد تاكيد قرار گرفت.
در اين تظاھرات كه پالکارد ھای متعددی درپشتيبانی ازکارگران ايران و دفاع ازحقوق وآزادی ھای سياسی نصب شده بود  ،بخشھايی ازاعالميه ھای سنديکای شرکت واحد خطاب به کارگران جھان بزبان
آلمانی و فارسی خوانده شد و شركت كنندگان در ميتينگ با سردادن شعارعليه رژيم جمھوری اسالمی و حمل عکس منصوراسانلو ،خواھان آزادی وی وديگر كارگران زندانی و ھمچنين حق تشكل آزاد
ومستقل كارگری در ايران شدند و جمھوری اسالمی را در سركوب كارگران محکوم نمودند .نمايندگان کانون پناھندگان و کميته دفاع اززندانيان سياسی شھر برلين در اين مراسم طی سخنانی  ،پيامھای
ھمبستگی خود را به کارگران ايران اعالم نمودند و درآخر نيز اعالميه ای ازحزب کمونيست کارگری ،به درخواست و توسط يکی ازفعاالن اين حزب خوانده شد.
در اين روزاتحاديه سراسری کارگران آلمان دريک اطالعيه مطبوعاتی حمايت اتحاديه ازخواستھای کارگران شرکت واحد را اعالم داشت ،اما به ھمين بسنده کرده و در اين مراسم حضورنداشتند .در خاتمه
اين متينگ با تشکرازشرکت کنندگان و در ساعت  ٢بعدازظھر پايان يافت .
گروه ھمبستگی با جنبش کارگری -برلين  ١٥فوريه  ٢٠٠٦پيام گروه ھمبستگی با جنبش کارگری
دوستان گرامی حضور جھانی شما در دفاع از كارگران ايران و پشتيبانی از خواسته ھای آنان روحيه مقاومت و اتحاد را در كارگران ايران تقويت می كند  .ھمراھان عزيز سرنوشت ايران ،آزادی ،امنيت
ورفاه شھروندانش دوری از اغتشاش ناامنی وجنگ در ايران وممانعت از تجاوز نيروھای جنگ طلب بين المللی به ايران به سرنوشت طبقه كارگر ايران پيوند خورده است  .توان كارگران ايران در پيشبرد
خواسته ھايشان و متشكل شدن آ نان بی گمان قدرت رژيم را در سركوب و مواجھه با ميليونھا انسان زحمتكش محدود خواھد كرد و وزنه ای جدی و باز دارنده در مقابل پيشبرد مقاصد سياه آنان قرار خواھد
داد .
اقدامات وآكسيونھای نيروھای مترقی وفعاالن كارگری تا كنون توانسته است حمايت نھاد ھای بين المللی كارگری را بر انگيزد و ادامه اين روند مسلما اتحاد بين المللی با طبقه كارگر ايران را تقويت خواھد
كرد.
گروه ھمبستگی با جنبش كارگری_ برلن از ھمه كسانيكه در اين ميتينگ گرد آمده اند تشكر می كنند .
ما از كانون دفاع از پناھندگان سياسی ايران _ برلن و كميته دفاع از زندانيان سياسی ايران _ برلن كه پشتيبانی خود را از اين فرا خوان اعالم كردند و در آن شركت فعال نمودند تشكر كرده و ھمراھی
جريانات دموكراتيك و مدافع حقوق انسانی را در دفاع از كارگران ايران نقطه عزيمت به سمت ايرانی آزاد و انسانی ميدانيم  .مسلما ايرانی با تشكل ھای استواركارگری جای امنی برای ديكتاتورھا ،
چماقداران  ،جنگ طلبان و غارتگران نخواھد بود .
ما از سوی حاميان و شركت كنند گان در اين فراخوان و كليه حاضران در اين تجمع به كارگران شركت واحد  ،اعضای سنديكا و خا نواده ھای آنان اعالم می كنيم كه صدای شما به گوش جھانيان رسيده
است  ،مقاومت شما تا ھمين لحظه توانسته است به عنوان يك اقدام تاريخی در آگاھی جنبش كارگری ايران و جھان ثبت شود  .مطالبات و خواسته ھای شما  ،مطالبات و خواسته ھای ميليونھا انسان
زحمتكش در ايران است و پا فشاری شما دير يا زود ميليونھا انسان را با شما ھمراه و متحد خواھد كرد  .سنديكا ی شما امروز به عنوان نماد مقاومت كارگری انگيزه ھزاران انسان برای حمايت از جنبش
كارگری در ايران است .
ما ضمن قدردانی از كنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای آزاد كارگری و فدراسيون اتحاديه ھای جھانی از كارگران ايران و اعالم  ١٥فوريه به عنوان روز جھانی ھمبستگی با كارگران شركت واحد نميتوانيم از
باز گوئی انتقاد كارگران شركت واحد نسبت به نھاد ھای بين المللی كار و اتحاديه ھای كارگری در آلمان و جھان خودداری كنيم كه ھنوز ھم حمايت جدی از كارگران ايران و سند يكای كارگران شركت
واحد به عمل نياورده و ھمچنان دو كرسی از سازمان جھانی كار در اختيار كسانی است كه وظيفه اصلی اشان در بيش از دو دھه  ،سركوب كارگران ايران بوده است .
ما مجدانه خواھان اخراج خانه كارگر و شوراھای اسالمی كار از مجامع بين المللی كارگری ھستيم .

تجمع اعتراضی كاركنان شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
فوريه  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨
رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه  ،روزشنبه ازساعت  ٠٩٫٣٠تا  ١١٫٠٠صبح در دو نقطه جداگانه در تھران اقدام به برپايی تجمع اعتراضی كردند و خواھان برگشت بی قيد و شرط به كار
و  ....خود شدند .
يك تجمع در مقابل اداره كار شرق تھران بود كه درآن  ١٥٠نفراز رانندگان شركت داشتند  .تجمع ديگركه در ھمين ساعت و با شركت  ٧٠نفراز رانندگان در مقابل دفتر مركزی شركت واحد اتوبوسرانی
تھران و حومه در نارمك برگزارگرديد  .عليرغم اين تجمعات كارگزاران رژيم ھيچ پاسخی به رانندگان ندادند  .قابل توجه است طبق اخبار دريافتی كارگزاران حكومتی بيش از  ١٠٠٠راننده شركت واحد را
از كار بيكار ساخته اند وبه دليل شركت در يك اعتصاب صنفی كه قراربود در  ٨بھمن انجام گيرد آنھارا از بازگشت به كار منع كرده اند .
يكی از رانندگان دراين رابطه می گويد حتی حساب ھای بانكی مارا بسته اند و حقوقی كه مربوط به ماه قبل مان بوده است را ھم نگذاشته اند بگيريم .
طبق يك گزارش در روز چھارشنبه  ٨٤/١١/٢٦ھمزمان با حركات اعتراضی جھانی در حمايت از كارگران ايران و رانندگان شركت واحد وھمزمان با تجمع بيش از  ٢٠٠نفراز رانندگان در مقابل مجلس
اقدام به برگزاری نشست شورای تامين استان تھران نمودند  .دراين نشست كه كليه ارگان ھای ذينفع مربوطه بودند درھراس از تجمعات فزاينده رانندگان و خانواده ھای شركت واحد و حمايت ھای جھانی از

آنھا  ،طی يك عقب نشينی مفتضحانه قرار منع تعقيب برای فعالين سنديكايی شركت واحد صادركردند و منع بازگشت به كار آنھارا لغوكردند  .با اين حال شركت واحد و ارگان ھای ديگری از رژيم به اين
اقدام شورای تامين استان وقعی نمی گذارند واز جمله شركت واحد تاكنون ھيچ كدام از رانندگان را به حضوردر سركارش مجاز نكرده است.
يكی از رانندگان و فعالين سنديكا يی می گويد  :اين ھا به تاكتيك قديمی سردواندن روآورده اند يك ارگان می گويد قرار منع تعقيب آمده كه جلوی تجمعات مارا بگيرند وارگان ديگر يا به ما جوابی نمی دھد يا
سر ميدواند .
شايان ذكراست كه مطالبات رانندگان شركت واحد شامل  ٣٥مورد می باشد كه تاكنون كارگزاران حكومتی نه تنھا جوابی به آنھا نداده اند  .رانندگان شركت واحد اعالم كرده اند كه روز سه شنبه ٨٤/١٢/٢
مقابل شركت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه تجمع خواھند داشت ومطالبات شان ازجمله بازگشت بی قيد و شرط كليه رانندگان به سركارشان و آزادی آقای اسانلو وساير ياران در بندشان و نيز آزادی سنديكا
و فعاليت سنديكايی را مطالبه خواھند نمود .
منبع  :خبرگزاری ھما ٨٤/١٢/١
برای حضور واقعی نمايندگان کارگران در کميته دستمزده
پيشنھاد کارگران ايران خودرو به تمام کارگران و فعالين آن
کارگران ايران خودرو

مارچ  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
دوستان ما کارگران ايران خودرو به منظور دفاع از کارگران شرکت واحد می خواھيم اين پيشنھاد را مطرح کنيم:
ھمانطوريکه می دانيم به علت نداشتن تشکلھای کارگری فراخوان حضور نمايندگان کارگران در کميته تعيين دستمزدھا عمال غيرواقعی است .برای چالش رژيم ما اين طرح را پيشنھاد می کنيم اگر با آن
موافق ھستيد لطفا جواب بدھيد و يا ھر طرح ديگری داريد مطرح کرده و فورآ برای ما ارسال کنيد.
وقتی که پيشنھاد از طرف ما مطرح شد با حمايت ھمه جانبه از آن يک گام ديگری به جلو بر داريم و اما پيشنھاد :ما می خواھيم اعالم کنيم که به علت نبودن امنيت و تشکلھای کارگری و نداشتن نمايندگان
واقعی کارگران ما خواھان حضور کارگران و سنديکای شرکت واحد و ديگر تشکلھای واقعی کارگران از جمله کميته پيگری و کميته ھماھنگی و نمايندگان کارگران شاھو ،کارگران نساجی کاشان ،نمايندگان
کارگران شرکت صدرا و ساير نمايندگان واقعی کارگران که حضور آنھا مسله امنيتی ندارد به عنوان کارگران ايران در کميته تعيين دستمزدھا شويم.
با اين کار اين مسله را مد نظر قرار می دھيم :به رسميت شناختن کارگران شرکت واحد به عنوان يک تشکل از طرف کارگران و نشان دادن عدم امکان انتخاب نمايندگان واقعی کارگران و بعد رسميت
نشناختن کميته دستمزدھا.
موفق باشيد
IKCOKAR@YAHOO.COM

بيانيه جمعی از فعالين مسائل زنان در حمايت از کارگران زندانی و خانواده ھايشان
مارچ  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
اعتصاب كارگران شركت واحد اتوبوسرانی برای درخواست ترميم دستمزد و بھبود شرايط اسف بار زندگی خود ،به جای پاسخ درخور به دستگيری اعضای ھيئت مديره سنديكای اين شركت انجاميد .اين
برخورد که نشان داد گوش شنوايی برای اين خواستهھای بر حق وجود ندارد به خودی خود مصداق بارز ناديده گرفتن حق تشکل و آزادی بيان بود .اما تھاجم شبانه به کارگران معترض و بازداشت جمع
کثيری از ايشان به اين مسئله ابعاد گسترده تری بخشيد.
زنان و کودکان اين کارگران زحمتکش نيز از بی مھری بی نصيب نماندند .ھمسران اين کارگران عالوه بر ضرب و شتم و بازداشت موقت ،اکنون بايد بار سنگين خانواده را به تنھايی و با دست خالی بر
دوش بکشند .اين زنان شريف که پيش از اين نيز به زحمت می توانستند امور خانواده را با درآمد اندک مردان خود سر و سامان دھند اکنون از ھمين حداقل نيز بی بھره مانده اند.
فشارھای اجتماعی مضاعفی كه بر اين زنان فداكار و شرافتمند وجود داشت اكنون چند برابر شده است .آنان بايد عالوه بر فشار اقتصادی بار محروميت ھای روانی و فرھنگی را نيز بر دوش بكشند و به
تنھايی با انواع مسايلی که در اين جامعه نا امن اعضای خانواده را تھديد می کند روبرو شوند.
بی اعتنايی و خاموشی در برابر بی مھری با اين زنان فداکار جايز نيست .ما ضمن ھمدردی با ھمسران کارگران بازداشت شده حمايت خود را از اقدامات اصولی ،انسانی و حق طلبانه كارگران شركت واحد
و اعضای سنديكای اين شرکت اعالم می کنيم .و از تمامی زنان و مردان آگاه و مسئول در ايران و سراسر جھان می خواھيم به ياری خانواده کارگران بازداشت¬شده بشتابند و حمايت مادی و معنوی خود را
از آنان دريغ نکنند.
ھمچنين در پايان از مسئوالن میخواھيم كارگران زندانی را ھرچه سريع تر آزاد كرده و شرايط بازگشت به كار آنان را فراھم آورند ،تشكيالت كارگری و سنديكای آزاد و مستقل را به رسميت بشناسند ،و از
ھرگونه اقدامی در جھت اخراج كارگران جلوگيری کنند.
اسامی امضاءکنندگان:
 .١ابونصر ،سحر
 .٢آرامی نژاد ،فاطمه
 .٣اسكويی ،نازی
 .٤اصالحی نژاد ،ژاله
 .٥امجديان ،زارا
 .٦اميری ،مھرنوش
 .٧ثابت ،سيمين

 .٨جواھری ،جلوه
 .٩چترچی ،ماندانا  .١٠حاج محسن ،مريم
 .١١حافدی ،سارا
 .١٢حسن لو ،آيدين
 .١٣حسين خواه ،مريم
 .١٤خديوی ،مھين
 .١٥داوودی مھاجر ،فريبا
 .١٦راجی ،فرزانه
 .١٧رحيمی ،نرگس
 .١٨رشيدی ،سميه
 .١٩رنجبر ،مھری
 .٢٠زارع ،نفيسه
 .٢١شادفر ،فخری
 .٢٢صدری ،سميرا
 .٢٣طالبی ،مريم  .٢٤طاھباز ،بيتا  .٢٥طھماسبی ،سوسن
 .٢٦طوسی ،حميرا  .٢٧علی ،دالرام  .٢٨فرزادمنش ،شيما
 .٢٩فرقانی ،آزاده  .٣٠قاسميان ،پروانه
 .٣١كبريايی ،طاھره
 .٣٢كبريايی ،فاطمه
 .٣٣كريم الدين ،شھال
 .٣٤لقمانی ،سارا
 .٣٥لقمانی ،معصومه
 .٣٦محمديان ،مريم  .٣٧مسعود سينتی ،ھاله
 .٣٨مقدم ،خديجه
 .٣٩موسوی ،نسترن
 .٤٠ميرزايی ،فريده
 .٤١نجم عراقی ،منيژه
 .٤٢نصرآبادی ،پريسا
 .٤٣نصرﷲ زاده ،زھره
 .٤٤نظری ،ليال
 .٤٥ھدايت ،بھاره
 .٤٦ھمتيان ،عزت
 .٤٧وکيليان ،فاطمه
 .٤٨يوسفی ،عاطفه
يورش ماموران نيروی انتظامی به منازل تعدادی از
فعاالن سنديكای بازداشت شده شركت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه
مارچ  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
روز يك شنبه ٣٠بھمن  ٨٤ماموران نيروی انتظامی و امنيتی به طور ھمزمان به منازل عده ای ازافراد ھيات مديره وفعالين سنديكای شركت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه كه ھم اكنون دربازدشت
می باشند يورش بردند  .مامورين وزارت اطالعات به تفتيش كامل خانه ھای آنھا پرداختند و ھيچ وسيله ای در خانه از تفتيش آنھا در امان نماندوھمه وسايل خانه را زيرورو كردند  .آنھا بعد از تفتيش وبھم
ريختن كليه وسائل خانه ھرچه را كه فكرميكردند سندی از سنديكاست و يا در بازجويی ممكن است به كارشان بيايد را با خود بردند  .سی دی ھا و دستنوشته ھای شخصی افراد خانه ازاين تفتيش ھا و غارت
در امان نماند  .از جمله خانه ھايی كه مورد اين يورش قرارگرفت منزل آقای اسانلو ،دبيرسنديكای شركت واحد می باشد كه نزديك  ٤٥روز است در بازداشت و در انفرادی بسرمی برد  .اين دومين باراست
كه برای تفتيش به خانه آقای اسانلو حمله بردند .تعدادی از ھيات مديره و سنديكای شركت واحد كه ھم اكنون در بازداشت ھستند زيربازجويی ھای شبانه روزی می باشند و در انفرادی به سرمی برند.
خبرھاحاكی است كه ماموران جمھوری اسالمی در صدد پرونده سازی برای اين افراد به ويژه برای دبير سنديكای شركت واحداتوبوسرانی تھران و حومه می باشند.
منبع  :سايت خبرگزاری ھما ، ٢

اعالم ھمبستگى گروھھايى از كارگران مجتمع ھاى پتروشيمى بنادر جنوب كشور و رانندگان و تاكسى داران ماھشھر با مبارزات كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
مارچ  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
از جمع ھائی از کارگران شاغل در مجتمع ھای  :پتروشيمی بندر امام  ,پتروشيمی رازی  ,پتروشيمی فجر  ,پتروشيمی فن آوران  ,پتروشيمی غدير  ,پتروشيمی فارابی و جمعی از رانندگان و تاکسی داران
ماھشھر
به  :کارگران مبارز شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
با سالم و درود به ھمه شما کارگران مبارز و خستگی ناپذير بدينوسيله ما جمع ھائی از کارگران مجتمع ھای پتروشيمی فوق و رانندگان تاکسی  ،حمايت خود را از مبارزات برحق شما اعالم ميداريم  .مبارزه
شما برای آزادی ھمرزمانتان  ،برای حق آزادی تشکل کارگری  ،برای عقد قراردادھای دسته جمعی ،برای افزايش حقوق و دستمزد به حداقل  ٥٠٠٠٠٠تومان  ،برای انحالل شوراھای اسالمی و پرداخت
حقوق دوران اعتصاب و بازگشت بکار کارگران زندانی و اخراجی  ،خواست ھمه کارگران ايران است .و به ھمين دالئل روشن و بدون شک بايد مورد حمايت وسيع و ھمه جانبه کارگران سراسر ايران واقع
شود  .ھمانطور که خود بھتر ميدانيد فضای بشدت پليسی و سرکوبی که ھمچنان بر جامعه حاکم است  ،امکان ابراز وجود صدھا ھزار نفره و حتی ھزاران نفر را برای اين حمايت ميسر نمی سازد  .کار و
زنذگی کارگران به گروگان گرفته شده و فقر و فالکت بی حد و حصری به ھمه تحميل شده است و اھميت مبارزه شما در اين شرايط بغايت سخت درست در ھمين نکته نھفته است  .ما به شما اطمينان ميدھيم
که مردم و کارگران در اين منطقه ،از صميم قلب از شما حمايت ميکنند  .تبليغات وسيعی که در طی ھفته گذشته حول مبارزات شما ،بصورت شفاھی و کتبی ) پخش اطالعيه( و بويژه در پی اعالم حمايت
ميليونی کارگران جھان ،در ميان کارگران و مردم زحمتکش منطقه صورت گرفت  ،گواه بارز اين ادعای ماست  .ما را در کنارتان بدانيد و مطمئن باشيد  ،تا ھمينجا پيروزی واقعی با شما بوده و از آن شما
خواھد بود .
کارگرانی که در سر کار و در نھارخوری ھا ،مجتمع ھا و در جمع خانواده ھايشان از مبارزه و مقاومت شما در خيابان ھا و زندان اوين صحبت کردند  ،خواستھای شما را خواستھای ھمه کارگران و مردم
قلمداد ميکردند ،راننده جوان تاکسی که در سطح شھر با ھمه مسافرين در باره اھميت و لزوم حمايت از شما ،مبارزه شما را به گوش صد ھا نفر ميرساند و از مردم ميخواھد که ميبايستی از شما حمايت مادی
و معنوی بشود  ،ھمه و ھمه اينھا نشانه تاثيرات فوق العاده زيادی است که مبارزات شما بر حرکت کارگران و مردم ايران گذاشته است .
اعالم حمايت جھانی گسترده کارگران جھان در روز  ٢٦بھمن )  ١٥فوريه ( نشانگر عظمت کاری است که شما شروع کرديد و ادامه ميدھيد و بيانگر پوچی حرکت مذبوحانه رژيم در سرکوب مبارزات
برحق شماست .
مبارزه تان را ادامه دھيد .رسيدن به خواستھايتان حق مسلم شماست و ما را دھھا قدم به جلو مياندازد.
دستتان را بگرمی ميفشاريم .ما نيز بمانند ھمه کارگران جھان و در اعتراض به جمھوری اسالمی در کنار شما ھستيم.
ھمه کارگران زندانی و منصور اسانلو آزاد بايد گردد.
ھمه خواستھای بحق کارگران بايد متحقق شود .
زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران جھان
٨٤/١١/٢٦
رونوشت  :ھمه سازمانھا و احزاب کارگری و ھمه تشکلھای مدافع حقوق انسان
منبع  :سايت پيشتاز

تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد در مقابل
اداره کار وامور اجتماعی
مارچ  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
امروز) شنبه  ٦اسفند(نزديك به ١٥٠نفر از كارگران ممانعت شده ازكار شركت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه ,مقابل اداره كارواموراجتماعی شرق تھران واقع در نبش خيابان اتحاد تجمع اعتراضی داشتند
وخواھان بازگشت بدون قيد وشرط خود وھمكارانشان به كار شدند .اين تجمع اعتراضی از ساعت  ٠٩٣٠الی  ١١٠٠طول كشيد.تنھا جوابی كه به آنھا داده شد اين بود كه شركت واحد اتوبوسرانی تھران
وحومه برای كليه كاركنانی كه در  ٨بھمن اعتصاب كردند غيابا حكم صادركرده است .
كارگران شريف شركت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه در اعتراض به اين حكم ناعادالنه امروز  ٦اسفند مقابل ديوان ضد عدالت اداری ھم تجمع اعتراضی برپا كردند .اين تجمع ) كماكان ادامه دارد(.آنھا
خواھان بازگشت بدون قيد وشرط به سركارشدند.
از سايت  :خبر گزاری ھما ٨٤/١٢/٦
)انگليس( T U Cپشتيبانی از کارگران شرکت واحد شورای اتحاديه ھای کارگری بيرمنگام
ديو دوتون
دبير کل تی يو سی در شھر بيرمنگام

مارچ  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
به محمود احمدی نژاد
رئيس جمھور اسالمی ايران
سفارت ايران
 ١۶پرنس گيت  ،لندن
 ١٩فوريه  ٢٠٠۶اقای رئيس جمھور

حق تجمع و تشکيل اتحاديه ھای کارگری يکی از حقوق پايه ای انسانھا است که از طرف اعالميه جھانی حقوق بشر و محوری ترين کنوانسيونھای سازمان جھانی کار برسميت شناخته شده است.
در طی ھفته ھای گذشته شما صدھا راننده اعتصابی اتوبوس را در تھران دستگير کرديد .مردان و زنانی که تنھا جرمشان دفاع از حقوق اوليه انسانی و پشتيبانی از سنديکای کارگران شرکت واحد تھران و
حومه است.
چند نفری از رھبران اتحاديه ھنوز در زندان ھستند.
شورای اتحاديه ھای کارگری بيرمنگام )تی يو سی( ،که نماينده کارگران در دومين شھر بزرگ بريتانيا است ،به جمع ھزاران فعال اتحاديه ای در سراسر جھان پيوسته و از شما ميخواھد که بالفاصله افراد
دستگير شده را آزاد کنيد .ما خواھان آزادی فوری آنھا ھستيم.
ما مخالف تالشھای اياالت متحده و دولت خودمان در را اندازی برخورد نظامی به ايران ھستيم ،ولی در ھمان حال بر حق فعالين اتحاديه ای برای سازماندھی آزادانه در ھر جايی که اين حق مورد انکار
قرار گيرد ،پافشاری می کنيم.
با احترام
ديو دوتون
دبير کل تی يو سی در شھر بيرمنگام
ترجمه و بازتکثير  :اتحاد بين اللملی در حمايت از کارگران در ايران
/www.etehadbinalmelali.com//:http
alliance@workers-iran.org
تجمع تعدادی از کارگران شرکت واحد در مقابل ديوان عدالت اداری
مارچ  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
شنبه  ٦اسفند  ٧٠نفر از رانندگان شرکت واحد ھمراه با خانواده ھاشان از ساعت  ١٠الی  ١١صبح مقابل ديوان عدالت اداری تجمع کردند و خواسته ھايشان را مبنی به بازگشت به کار بی قيد وشرط کارگران
آزاد شده،آزادی تمامی ھمکارا ن بازداشت شده و...را طی شکايت نامه ای تحويل مقامات مربوطه دادند.
ھمچنين اطالعيه مورخ  ٥اسفند ماه سنديکای شرکت واحد مبنی بر مشارکت کارگران و نمايندگان واقعی آنھا در تعيين حداقل دستمزد ھا در سال آينده ،خطاب به شورای عالی تعيين دستمزدھا را ضميمه
شکايت نمودند.
از سايت  :خبرگزاری ھما
گزارشی از تظاھرات ھمبستگی بين المللی با کارگران ايران در دانمارک
سيامک
مارچ  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
تظاھر کنندگان وارد محوطه سفارت خانه ايران شده و پرچم جمھوری اسالمی را پائين کشيده و شيشه ھای سفارت خانه را درھم شکستند.
در روز چھارشنبه  ١٥فوريه "روزھمبستگی بين المللی با کارگران ايران" ،جمعی از مخالفين سياسی با فراخوان کانون فعاليت چپ و کمونيست ايرانی در دانمارک در مقابل سفارت جمھوری اسالمی
اجتماع کردند.
تظاھر کنندگان با شعار مرگ بر جمھوری اسالمی و مرگ بر سران اين رژيم فاشيستی ،خواستار ازادی کليه فعالين کارگری از جمله منصور اسانلو شدند .در ھمين ارتباط تعدادی از اتحاديه ھای کارکری
در دانمارک پيام ھمبستگی ارسال داشتند.
تظاھر کنندگان با گذشتن از برج و باروی سفارت جمھوری اسالمی وارد محوطه سفارت شده و پرچم رژيم جمھوری اسالمی را پائين کشيدند و در حين به آتش کشيدن پرچم رژيم با برخورد شديد پليس
مواجه شدند ،اما تظاھر کنندگان موفق شدند پرچم رژيم را تکه تکه کرده و در سطل اشغال انداختند.
ھمچنين تظاھر کنندگان شيشه ھای سفارت را شکستند ،در پايان تظاھر کنندگان اعالم ھمبستگی با مبارزات کارگران ايران کردند و بر استمرار و تعميق مبارزه تاکيد ورزيدند.
سيامک  -دانمارک ١٥٫٠٢٫٢٠٠٦ -

نامه سرگشاده به مھديه و يعقوب سليمى
على خدرى
مارچ  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
مقدمه :مصاحبه  ٩بھمن شما با راديو نواى آشنا عميقا ً من را تحت تاثير قرار داد .چند روزى با خودم كلنجار ميرفتم كه چيزى در اين مورد بنويسم اما كار و تالش براى كسب مخارج روزانه اجازه نميداد.
روز  ٢٦بھمن  ١٥) ٨٤فوريه  (٢٠٠٦بنا به دعوت كنفدراسيون بينالمللى اتحاديهھاى كارگرى آزاد در يك تجمع اعتراضى شركت كردم كه در مقابل سفارت جمھورى اسالمى در لندن برگزار شد .از آنجا
اكسيون جھانى به پشتيبانى از كارگران ايران و عمدتا ً كارگران شركت واحد ترتيب داده شده بود من در تمام لحظات به فكر شما بودم و خودم را مالمت ميكردم كه چرا نامهام خطاب به شما را
كه اين
ِ
ننوشتهام .باالخره امروز يكشنبه پشت كامپيوتر نشستم و اين نامه سرگشاده را براى شما مىنويسم .مصاحبه شما البته توجه زيادى را به خود جلب كرده .بخش زيادى از اين توجھات بخاطر و در جھت
افشاگرى توحشى است كه از جانب ماموران عليه شما ،دوستان و ھمكارانتان در سنين مختلف اعمال شده است .اما توجه من از جنس ديگرى است .ابتدا اجازه ميخواھم خطاب به مھديه عزيزم صحبت مھديه
جان منھم مثل پدرت يك كارگر و يك فعال و خدمتگزار طبقه كارگرم .داراى يك دختر و يك پسرم .دخترم سه سال از تو بزرگتر است .پس بنام يك كارگر و يك پدر با شما صحبت ميكنم .خيلى متاسفم كه تو در
سن  ١٢سالگى و خواھر كوچيكت در سن  ٢سالگى ھم زندان را تجربه كرديد و ھم شكنجهرا .متاسفم كه شما در اين سن كودكى بايد شاھد شكنجه و زندانى شدن مادر و پدر عزيزت ،دوستان آنھا و
بچهھايشان باشى .وقتى تو از دق الباب ماموران و يورش آنھا به خانه تان صحبت ميكردى من ياد بچهھاى زيادى افتادم كه ھمچون بچهھاى خودم بخاطر مبارز بودن پدر و مادرشان مورد چنين تھاجماتى
قرار گرفتهاند .من ميتوانم داستانھاى زيادى را در اينمورد برايت بگويم ،اما قصد من از اين خطابيه اين نيست .نميخواھم ذكر مصيبت كنم .برعكس من ميخواھم برازندگى ،روحيه عالى و شجاعت ترا شتايش
كنم.
روز  ٩بھمن ،تو يك كودك دوازده ساله از طبقه كارگر ،طى يك مصاحبه با روحيهئى عالى نكاتى را بر زبان آوردى كه انسانھاى زيادى را به شدت تكان داد .آقاى مھدى كوھستانى ،يكى از فعالينی که سھم
مھمی در جلب پشتيبانى جھانى از كارگران ايران در خارج داشته است ،در يك گفتگوى راديوئى كفت كه مصاحبه شما فعاالن كارگرى و رھبران جھانى اتحاديهھا در دنيا را لرزانده است .ميشود گفت ھمين

حرفھاى شما روى تصميم رھبران تشكلھاى جھانى كارگرى به اعالم روز  ١٥فوريه بعنوان روز جھانى اكسيون در پشتيبانى كارگران ايران و از جمله كارگران شركت واحد تاثير داشته است .اين افتخار
بزرگى براى تو است .در مصاحبه تو نكاتى ھست كه كمتر مورد توجه قرار گرفت و من دوست دارم روى آنھا مكث كنم و به ديگران بگويم روى حرفھاى شما فكر كنند .تو در روز نھم بھمن در حالى
صحبت ميكردى كه خواھر  ٢سالهات با لب باد كرده در كنارت بود .ماموران او را بدرون مينىبوس چنان پرت كرده بودند كه لبش به ميله آھنى گرفته و زخمى شده بود .تو در حالى صحبت ميكردى كه
ھنوز مادرت و دوستانش در زندان بودند و پدرت در خطر دستگيرى .يورش وحشيانه مامورين مسلح و آزار و زندان نه تنھا ترا نترسانده بود ،بلك ه خشمگينت كرده بود .معترضت كرده بود .تو با جمالتى
گويا و صدائى رسا چنان صحبت ميكردى كه انگار ،مامور مسلح و وحشى ،شكنجه و زندان براى تو ھيچند و صرفا ً باعث ننگ حكومتند .آن خشم و اعتراض و اين روحيه و شھامت الھامبخش است .كلمات
زالل تو آنگاه كه ضمن صحبت از خانواده خودت از دوستان پدرت ،ھمسايهھا و مھمانھايشان نيز دفاع ميكردى در عمق جان من نشست .اين نشانه ھمبستگى است .تو وقتى مدال طاليت را به پدرت و
دوستانش ھديه كردى دوباره ھمين روحيه عالى را از خود نشان دادى .اما در دل ھمه اينھا جواب تو به يك سئوال براى من از اھميت بيشترى برخوردار است و اينجا آنرا برجسته ميكنم .تو در جواب آقاى
صبحى كه پرسيد:
_ چرا پدرت را احضار كردهن ،مگه او چيكار كرده؟
با سرفرزاى و شجاعت تمام گفتى:
_ پدرم كارى نكرده .او فقط حق خودش رو خواسته .حقھائى كه اونا از بين بردهن .حقوحشون كه مثالً  ٢٠٠تومان بوده  ١٠٠تومانش رو ورداشتهن براى خودشون.
تو با اين حرفت نه تنھا از پدرت و ھمكاراش در شركت واحد دفاع كردى ،بلكه انگشت روى يكى از اصلىترين ستمھا عليه طبقه كارگر گذاشتى .ما كارگران با استفاده از مواھب طبيعى ھمه نعمات ،امكانات
و راحتىھارا در جامعه فراھم مىكنيم .اما مشتى سرمايهدار انگل و دولتھايشان فقط آنقدر بما ميدھند كه زنده بمانيم و بچهھائى برايشان توليد و پرورده كنيم كه بعد از خودمان دوباره برايشان ثروت و راحتى
توليد كنند .تو وقتى گفتى »حقوقشون كه مثالً  ٢٠٠تومان صد تومانش را بر داشتهن براى خودشون« روى اين واقعيت انگشت گذاشتى.
تو با اين ھوش سرشار و روحيه ھمبستگى و آزادگيت باعث افتخار منى .اما در دل اين افتخار شادى آفرين غمى عميق درونم را ميسوزاند .چرا بايد تو در اين سن  ١٢سالگى به زندان ،شكنجه ،دستمزد و
استثمار فكر كنى؟ تو االن بايد در يك محيط آرام و صاحب امكانات به درسھايت برسى ،بازيت را بكنى ،به ورزشت )رزم انفرادى كه نوعى ھنر است( برسى ،استعدادھايت را تكامل بدھى ،معاشرتت را بكنى
و از زندگى لذت ببرى .بھرحال درد زياد است و من نميخواھم ترا ناراحت كنم .اميدوارم با ھوش سرشارى كه دارى با اتكا به پشتكار و استعداد در موقعيتى در جامعه قرار بگيرى كه بتوانى بيشترين خدمت
را به انسانھائى بكنى كه فقط از رنج بازو و مھارتھاى جسمى و فكرى خود تغذيه ميكنند و از دستمزد ديگران كش نميروند و بنابراين احتياجى به ديكتاتور و شنكجهگر و زندان و زندانبان ندارند.
يعقوب عزيز ،از اين راه دور حرفھائى را با شما مطرح ميكنم كه اگر از نزديك شما را مىشناختم حتما ً يك جور ديگرى آنھا را مطرح ميكردم .من دقيقا ً نميدانم كه شما و سنديكائى كه عضو آن ھستى
علىالعموم و به لحاظ سياسى در كجا ايستادهايد .اما راستش در حال حاضر مسئله من موضعگيرى سياسى نيست .شما و سنديكايتان ھم اكنون و به لحاظ اجتماعى در مكان درستى ايستاده و پيشقراول راھى
ھستيد كه تماما به نفع طبقه ماست .به اين دليل اين نامهام ،كه از طريق شما و مھديه خطاب به كليه كارگران مبارز شركت واحد تھران و حومه است ،گوياى سپاسى است كه در دل من نسبت به شما ايجاد شده
است.
اين يك اطالع ھمگانى است كه در حال حاضر طبقه ما ضعيف است و يكى از داليل مھم اين ضعف محروميت كارگران از تشكلھاى اصيل كارگرى و تودهئى است .كارگران طى سالھا تالش زيادى براى
رفع اين كمبود بعمل آورده و ھنوز مىآورند .راه اندازى دوباره سنديكاى كارگران شركت واحد و حومه و اعالم علنى آن در تاريخ  ١٣مھر  ٨٣نشانه به ثمر رسيدن بخشى از اين تالشھا در يكى از
حياتىترين رشتهھاست .شما با اينكار نه تنھا پيشاھنگ كل طبقه كارگر براى ايجاد تشكل تودهئى اصيل كارگرى شديد ،بلكه در عمل حكم انحالل دم و دستگاه جاسوسى خانه كارگر و شوراھاى اسالميش را
صادر كرديد .ميزان خشونت اوباش خانه كارگر ،شوراى اسالمى و حراست شركت واحد ،كه ما در  ١٩ارديبھشت  ٨٤شاھد گوشهئى از آن بوديم ،از اينجاست .به ھمين جھت است كه دولت و بورژواھا با
تمام توحش و امكاناتشان در مقابل شما ايستاده و به بچهى  ٢ساله و كودك  ١٢ساله شما رحم نميكنند .ما فعالين كارگرى و ھمه كارگران بايستى سنديكاى شما را در در اين مقام بشناسيم و از آن دفاع كنيم و
مادام بر ھمين مسير ھستيد بر دامنه دفاع و پشتيبانى خود بيافزائيم .من شك ندارم كه ھم اكنون دھھا ھزار كارگر در بخشھاى نفت ،گاز ،پتروشيمى ،ذوب آھن ،صنايع الكتريكى و الكترونيكى ،ماشين سازيھا،
معادن ،مزارع ،كارگاھھا و ساير مراكز كارى از ته قلب پشتيبان شما و مبارزه شمايند و اگر اين حمايت جنبه مادى پيدا نكرده بدليل محروميت آنھا از يك تشكل تودهئى اصيل ،مستقل از دولت و رزمنده است.
اين سنديكا ويژگيھائى را دارد كه بايد آنھا شناخت و تقويت كرد .سنديكا بر اساس استانداردھاى بينالمللى و به اتكا به نيروى تودهئى كارگرى بازسازى شده و در صدد تحميل خود به دولت برآمده است .تشكل
شما  ٨٠٠٠نفر از  ١٧ھزار استخدام شده شركت واحد را سازمان داده است .رژيم با اين تصور كه اين توده عظيم متكى به چند عضو رھبرى است در اول ديماه  ٨٤ھفت نفر از ھيئت مديره و از جمله آقاى
اسانلو را دستگير كرد و توقع داشت كه سنديكا فرو بريزد و يا الاقل ناكارا شود .معموالً سازمانھاى درون رژيم بر اساس رابظه امام و امتى سازمانيافته و اگر صندلى را از زير امام بكشى امام و امت با ھم
سرنگون خواھند شد .اما پيروزى اعتصاب  ٤ديماه  ٨٤نشان داد كه كور خواندهاند .ھمين امر قاليباف را مجبور كرد تا تقاضاى مذاكره با نمايندگان سنديكا را پيش بكشد .اعضاى باقيمانده رھبرى بدرستى او
را نه به اتاقى دربسته كه به استاديوم  ١٢٠٠٠نفره كشاند .او ناچار شد در مقابل آن نيروى عظيم كارگرى سر تعظيم فرو آورد و قولھائى بدھد كه ھيچكدام را عملى نكرد و ننگى براى خود و ھمكارانش خريد.
اما آن تجمع بدليل اتكاى سنديكا به تودهى اعضايش ،درسى بزرگ بجا نھاد .در روز شنبه  ٨بھمن كاربدستان و ماموران فقط به دستگيرى فعالين و ھدايتگران سنديكا بسنده نكردند ،بلكه به قولى  ١٣٠٠نفر را
دستگير نمودند و در زندانھايشان جا براى نگھدارى بازداشت شدگان نيافتند .راستش اگر  ١٣٠٠نفر از يك حزب بزرگ را ميگرفتند ،ديگر آن تشكل قادر به فعاليت نميبود .اما اين ضربه سنديكاى شما را از
كار نيانداخت ھيچ بلكه كارگران بيشتر و بيشترى به صف جلو آمدند ،خانوادهھاى دستگير شدگان فعال شدند ،نيروھاى دانشجو و ساير مردم مبارز به شما پيوستند و صفى از مبارزه در جامعه شكل گرفت كه
الھام بخش است.
يعقوب عزيز ،تا ھمينجا سنديكاى شما نشان داده است كه ايجاد تشكل تودهئى اصيل و مستقل كارگرى ممكن است و خانه كارگر ،شوراھاى اسالمى ،حراست ،اطالعات ،زندان و شكنجه سدھائى ھستند در ھم
شكستنى .من ميدانم كه كارى دشوار و مبارزهئى پيچيده در مقابل داريد و تداوم كارى شما بستگى دارد به پشتيبانى عملى و موثر عاجل و نيز تالش براى سازمان دادن دھھا و صدھا تشكل تودهئى كارگرى و
مستقل ديگر .اين مبارزه بھركجا كه برسد ،سنديكا پيشاھنگ شما تا ھمينجا كارى تاريخى صورت داده است .در ضمن مبارزات شما سبب شده است كه پيوند بين طبقه كارگر ايران و بقيه ھمطبقهئىھايش در
جھان وسيعا ً گسترده شود .افتخار بر شما و خانوادهتان و افتخار بر ھمه كارگران مبارز شركت واحد ،خانواهھايشان و نيز پشتيبانان شما.
على خدرى  -تاريخ نوزدهھم فوريه٢٠٠٦

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
) تشکر از کليه مجامع کارگری و سنديکاھای جھانی(

فراخوان به نشست عمومی جمعی از مدافعان مبارزات کارگری

مارچ  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
ھم دلی از ھم زبانی خوش تر است
ايرانيان محترم ،عزيزان عالقه مند به سرنوشت و مبارزات طبقه کارگر با نگاھی کوتاه به جامعه ايران براحتی می توان دريافت که بخش عظيمی از آن عليرغم کار و تالش زياد چگونه از بديھی ترين
ملزومات يک زندگی معمولی و در شأن انسان بی بھره و محرومند .اخراج وسيع کارگران و کارکنان موسسات مختلف ،عدم پرداخت حقوق معوقه ،اعمال قرار داد کار پيمانی و موقت ،کثرت سوانح کار،
بکارگيری و استثمار کودکان ،پائين نگھداشتن دستمزدھا و بخصوص دستمزد زنان ،نقص و يا نبود بيمه ھای بھداشتی و بيمه ھای بيکاری ،عدم پوشش سراسری بيمه ھای بازنشستگی و مھمتر از ھمه
سرکوب و جلوگيری از ايجاد ھرگونه نھاد و تشکل مستقل کارگری که بدون نفوذ دولت و کارفرماھا قادر به دفاع از حقوق شاغلين باشد ،عمالً زندگی را برای تمامی زحمتکشان جامعه غيرقابل تحمل کرده
است .از آنجايی که ھرگونه دستيابی به اين حقوق جز از طريق ايجاد تشکالت مستقل کارگری امکانپذير نيست ،جمع ھای زيادی در ايران ھمچون کميته ھمبستگی ،کميته ھماھنگی و کميته پيگيری ايجاد
تشکل ھای آزاد کارگری ،سنديکای شرکت واحد ،انجمن صنفی معلمين ،انجمن صنفی پرستاران و ده ھا کميته ھای اعتصاب و صندوق ھای تعاون کارگری ھمواره عليرغم سرکوب گسترده و دستگيری
فعالين اين مجامع ،سعی درايجاد تشکالت مستقل و تحميل آن به کارفرمايان و دولت بوده و ميباشند.
بدنبال اوج گيری مبارزات کارگری در سالھای اخير ھمچون اعتراضات کارگران صنايع توليدی ،معلمين ،پرستاران ،کارکنان حمل و نقل ،کارگران موقت ،بيکاران و  ...در ايران ،ھمزمان بخشی از
ايرانيان مقيم خارج در شھرھا و کشورھای مختلف بعنوان عالقه مندان به مسايل جامعه کارگری سعی در ايجاد کميته ھا و کانون ھای حمايت و ھمبستگی با کارگران و زحمتکشان جامعه کرده تا بتوانند به
دور از ھرگونه تحليل سياسی در رابطه با گرايشات درون جنبش کارگری ايران در دفاع از اصيلترين خواست آنان يعنی ايجاد تشکل ھای مستقل از دولت و کارفرما جھت احقاق حقوق انسانی شان در کنار
آنان بوده و از طرق مختلف حامی آنان باشند .از آنجايی که ھمبستگی و دفاع از حقوق انسانی و بطور مشخص دفاع از کارگران ھيچگونه مرز ملی ،مذھبی و ايديولوزيک را برنمی تابد ،به اعتقاد ما عالقه
مندان به سرنوشت و مبارزات جامعه کارگری دارای اين توانايی و قابليت ھستند که با متمرکز کردن فعاليت ھای خود در يک ظرف ،تبديل به بلندگو و زبان کارگران در خارج از کشور شده و به اشکال
مختلف يار و ياور انان بوده و در کنار آنان قرار گيرند.
ما بر اين اعتقاديم که ايجاد ھرگونه انجمن ،کانون ،کميته ،و يا ھر ظرف ديگری به منظور ھمبستگی با کارگران و حمايت از حقوق آنان بدون شرکت ھرچه وسيعتر عالقه مندان به سرنوشت مبارزات
زحمتکشان امکان پذير نيست لذا از تمامی عالقه مندان ،دعوت به عمل آورده که دست در دست يکديگر گذاشته و در چھارچوب اين پالتفرم مختصر پيشنھادی ،امر ھمبستگی با کارگران را از طريق زير به
پيش ببريم - :پشتيبانی از مبارزات کارگران در جھت بھبود زندگی روزمره و معيشتی آنان - ،حمايت از تشکالت مستقل کارگری موجود - ،حمايت از کارگران و فعالينی که سعی در ايجاد تشکالت مستقل
کارگری می نمايند - ،جلب حمايت بين المللی بوسيله انتقال اخبار کارگری و رساندن صدای کارگران ايران به گوش کارگران ساير جوامع  -ارتباط تنگاتنگ با اتحاديه ھای کارگری و ھمچنين ساير تشکالت
و شخصيت ھای مدافع کارگران جھت جلب حمايت وھمبستگی آنان با کارگران ايران و متقابال ھمبستگی ما با مبارزات آنان - ،جمع اوری کمک مالی برای خانواده ھای اعتصابی و کارگران زندانی- ،
وانتقال تجارب تشکالت و جنبش ھای کارگری ساير کشورھا به کارگران ايران ميتوان به دوراز ھرگونه اختالف نظر سياسی ،سازمانی و عقيدتی در جھت عملی کردن اين پيام ساده که " کارگران ايران تنھا
نيستند " گامی ھرچند کوچک برداشت.
ظرف پيشنھادی ما برای عملی کردن اين اھداف ،ايجاد کانون ھمبستگی با کارگران با مشخصه ھای زيرميباشد - :سرلوحه فعاليت ھای آن ،عملی کردن اھداف ذکر شده در پالتفرم مختصر و پيشنھادی فوق
می باشد  -رسيدن به اھداف آن ازطريق فعاليت آزاد و داوطلبانه به پيش برده ميشود  -پيشبرد کارھای آن بر اساس اعتماد ،توافق و تصميميات جمعی است سخن آخر :از آنجايی که ما نميخواھيم ظرفی درست
کرده و سايرين را به پيوستن به آن فرابخوانيم لذا از تمامی صاحبنظران ،عالقه مندان و انسانھای شريف که خود را موافق با روح اين پالتفرم در کليت خود می بينند خواھش ميکنيم تا گرد ھم آمده تا بتوانيم با
راھنمايی ،کمک و ھمياری يکديگر کانونی با اھداف ذکر شده ايجاد نماييم.
شاد و موفق باشيد.
زمان :يکشنبه  ١٢مارس ساعت١٦ :
مکانBürgerzentrum Nippes :
Köln-Nippes ٥٠٧٣٣ Turmstr. 3-5
با احترام :جمعی از مدافعين مبارزات کارگری در ايران )برگزارکنندگان تظاھرات در دفاع از مبارزات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ،در شھر کلن(
برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد با تلفن  ٠١٧٤٤٩١٢٨٤٣و يا ايميل  info_kargari@yahoo.deتماس بگيريد.
درخواست آزادی مسئوالن سنديكا در نامهای به رييس قوه قضاييه؛ انجمن دفاع از حقوق زندانيان خواستار تعديل قرار و آزادی بازداشتشدگان سنديكای شركت واحد شد
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ايلنا :انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامهای خطاب به رييس قوه قضاييه ،خواستار تعديل در قرار و آزادی بازداشتشدگان سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی تھران شد.
در اين نامه خطاب به رييس قوه قضاييه آمده است :مدتھاست تعدادی از كارگران صنوف مختلف به خصوص زحمتكشان شركت واحد اتوبوسرانی تھران به نامھای منصور حيات غيبی ,يعقوب سليمی,
ابراھيم مددی ,منصور اسانلو ,غالمرضا ميرزايی ,ابراھيمی نوروزی گوھری ,افشين بھرامی و ستار امينی در پی حركاتی كه به منظور بيان خواستھای صنفی صورت گرفت ،دستگير و بازداشت شدهاند.
دامنه دستگيریھا بسيار گستردهتر از اين تعداد بوده ولی به جز نامبردگان بقيه آزاد شدهاند كه مشكالت مبرمی در خصوص ادامه اشتغال دارند.
در ادامه اين نامه آمده است :به رغم گذشت بيش از يك ماه از تاريخ دستگيری نامبردگان كه ھمزمان مشكالت عديدهای نيز برای خانواده ايشان ايجاد شده بود ،ھنوز ھم دادسرای انقالب اسالمی تھران تعيين
تكليف نھايی برای نامبردگان نكرده است و تحت شديدترين قرار تامين ايشان را در بازداشت نگه داشتهاند و اين در حالی است كه چنانچه علت صدور چنين قراری انجام تحقيقات مقدماتی بود ،به طور قطع
در اين مدت مجال كافی برای اين امر فراھم بوده است و ادامه بازداشت ايشان جز اينكه مشكلی بر مشكالت معيشتی ايشان بيفزايد ،االم ساير ھمكارانشان را نيز خواھد افزود كه ھيچگونه نفعی برای نظام
جمھوری اسالمی نخواھد داشت.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه نامه خود به رييس قوه قضاييه آورده است :با توجه به اينكه مساله نامبردگان صرفا تشكيل سنديكای كارگری و پيگيری خواستھای صنفی بوده و احتماال شيوه
عملكردشان برای دستگاهھای امنيتی پسنديده نبوده است و به ھر حال انگيزهھای مجرمانه نداشتهاند و در نھايت با توجه به اينكه در آستانه عيد نوروز قوه قضاييه قصد دارد به  ٢٥ھزار نفر از محكومين
محاكم مرخصی اعطا كند ،شايسته و اولی خواھد بود كه دستور فرماييد نامبردگان نيز كه ھنوز اتھاماتشان به اثبات نرسيده ،ضمن تخفيف قرارھای صادره بتوانند از رافت و سعه صدر در نظام جمھوری
اسالمی برخوردار شده و در كنار خانوادهھايشان باشند.
تشکر فعاالن ونھاد ھای کارگری ايران از حمايت ھای بين المللی
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حرکت ارزشمند و حمايت ھای گسترده ی کارگران در کشورھای مختلف واعتراض به دستگيری اعضای سنديکای شرکت واحد ،بيانگر ھمبستگی ھر چه بيشتر کارگران جھان است .فراخوان عمومی
اتحاديه ھای کارگری آزاد جھان ) ( ICFTUو اتحاديه ی بين المللی حمل ونقل ) ( ITFو ساير اتحاديه ھای و تشکل ھای کارگری برای حرکت سراسری در حمايت از کارگران سنديکای شرکت واحد ايران
مايه دلگرمی و ادامه فعاليت ھای کارگری درميان فعاالن خواھد شد .بی شک ھمبستگی کارگران سراسر جھان تنھا راه مقابله با جنگ طلبان است.
ما ضمن ارج گذاری به حمايت ھای بين المللی از تداوم فعاليت ھا ی نھادھا و کارگران سراسر جھان تشکر می کنيم.
انجمن دفاع از حقوق کارگران ايران
انجمن فرھنگی حمايتی کارگران
جمعی از فعاالن اجتماعی
جمعی از روزنامه نگاران
جمعی از کارگران فلزکار مکانيک ھيئت موسس
سنديكا حق مسلم كارگران است
سنديكای كارگران شركت واحد
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باسالم حضور كليه رانندگان و كارگران زحمتكش در شركت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه
سنديكای كارگران شركت واحد فرارسيدن  ٨مارس روز جھانی زن را به كليه كارگران و خانوادهھايشان تبريك و شاد باش گفته و خواھان رفع ھرگونه تبعيض عليه زنان میباشد به اطالع كليه عزيزان
میرساند به دليل بینتيجه بودن كليه پيگيریھای اين نھاد كارگری با درخواست اكثريت كارگران اقدام به برگزاری دو مرحله اعتصاب در تاريخھای  ٨٤/١٠/٤و  ٨٤/١١/٨نمود كه در مرحله دوم متأسفانه
به دستگيری تعداد كثيری از اعضای سنديكا انجاميد .پس از گذشت بيش از يكماه از اعتصاب دوم كه ھمانا بخاطر احقاق حقوق صنفی وبھبود وضعيت معيشتی كارگران بود تعداد  ٨نفر از عزيزان و
ھمكاران فداكارمان بنامھای
-١منصور اسالو رئيس ھيئت مديره
-٢ابراھيم مددی نايب رئيس ھيئت مديره
-٣منصور حيات غيبی مسئول كميسيون تشكيالت
-٤غالمرضا ميرزايی مسئول روابط عمومی
-٥ابراھيم نوروزی گوھری مسئول كميسيون حل اختالف
-٦يعقوب سليمی عضو ھيئت مديره
-٧افشين بھرامی كارگر ايران خودرو
 -٨ستار امينی كارگر فلزكار ھنوز در زندان اوين محبوس میباشند وحتی اجازه مالقات با وكيل خود را نيز پيدا نكردهاند ھمچنين كليه اعضای سنديكا كه در روز اعتصاب دستگير شده بودند ،پس از
آزادی در حالت تعليق كاری و بالتكليفی بسر میبرند.
بدين وسيله سنديكای كارگران شركت واحد اقدامات انجام گرفته بر عليه كارگران را صريحا ً محكوم مینمايد و خواھان آزادی بیقيد و شرط ھمكاران در بند و بازگشت به كار كليه كارگران اخراجی میباشد
و از كليه نھادھای كارگری ،سازمانھا و انجمنھای داخلی و خارجی كه تاكنون بطرق مختلف حمايت خود را از اين تشكل كارگری اعالم داشتهاند كمال تشكر و قدردانی را مینمايد و خواستار پيگيری
وحمايت ھمهجانبه از اين تشكل نوپا را دارد .باشد تا با ياری كليه كارگران بتوانيم از حق وحقوق كارگران زحمتكش شركت واحد دفاع نمائيم.

ضمنا ً سنديكای كارگران شركت واحد اعالم مبلغ يكصدو پنجاه ھزار تومان ،به عنوان پايه حقوق كارگران در سال  ١٣٨٥را اصلی برای گسترش فقر و پايمال نمودن حقوق اين عزيزان میداند و خواستار
ترميم حقوق كارگران در سطح خط فقر طبق اعالم بانك مركزی ) ٣٥٠/٠٠٠تومان( می باشد.
در نامه ای به محمود احمدی نژاد فدراسيون ملی سنديکاھای حمل و نقل )س ژ ت( فرانسه به ادامه بازداشت کارگران سنديکای شرکت واحد اعتراض کرد
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فدراسيون عمومی کارگران بخش حمل و نقل فرانسه با ارسال نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد که رونوشت آن به ارگان ھای بين المللی کارگری ارسال شده است ،نسبت به ادامه ی بازداشت ھشت
عضو ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اعتراض کرده است .متن اين نامه که توسط »اتحاد بين المللی حمايت از کارگران ايران -پاريس« در اختيار رسانه ھا گذاشته شده به اين شرح است:
آقای رياست جمھوری صدھا فعال سنديکايی و خانواده ھايشان در شرکت واحد اتوبوسرانی تھران در بازداشت به سر می برند من به نام »فدارسيون عمومی کارگران بخش حمل و نقل که  ٤٠٠٠٠کارگر
را در فرانسه نمايندگی می کند برای شما می نويسم تا نسبت به موج اخير دستگيری ھای فعاالن سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی و خانواده ھای آنھا به شدت اعتارض کنم .ھمچنين نسبت به دستگيری ھشت
عضو ھست اجرايی سنديکای کارگران شرکت واحد و نيز تداوم بازداشت مسول آنھا و ھمکار ما آقای منصور اصانلو.
فدراسيون عمومی کارگران بخش حمل و نقل اطالع پيدا کرده اند که در جريان اعتصاب  ٢٨ژانويه که برای آزادی منصور اصانلو ،به رسميت شناخته شدن سنديکا و نيز عقد قرارداد جمعی بوده است
نيروھای انتظامی از گاز اشک آور و باتون استفاده کرده و حتی تھديد کرده اند که برای متفرق کردن اعتصاب دست به تيراندازی خواھند زد.
برخی از کارگران به زور به کار وادار شده اند ،بعضی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و يا برای بازجويی به زندان افکنده شده اند .پاره ای از گزارش ھا حکايت از آن دارد که در حدود  ٣٠کارگر به
شدت زخمی شده اند و نياز به مداوای پزشکی داشته اند .عده ای به جای اين کارگران اعتصابی به کار گمارده شده اند و تھديداتی بر عليه کارگران مطرح شده است.
قبل از اعتصاب ،در  ٢٦ژانويه ھشت عضو ھيت اجرايی سنديکای کاگران شرکت واحد به دادگاه احضار شده و بدنبال آن بازداشت و به زندان اوين منتقل شده اند ،ھمان زندانی که منصور اصانلو ھمچنان
تحت مراقبت شديد در بازداشت به سر می برد ،بدون آنکه به وکيل يا مراقبت ھای پزشکی دست داشته باشد ،ھرچند که وضعيت سالمتی وی وخيم می باشد.
اين سرکوب ھای مستمر اتحاديه ھای صنفی نشان می دھد که حکومت شما ھمچنان حاضر نيست تعھدات بين المللی خود را به عنوان يکی از اعضای سازمان جھانی کار به رسميت بشناسد ،بخصوص در
رابطه با رعايت اصول آزادی تجمعات و قراردادھای جمعی .به ھمين خاطر من مصرانه از شما می خواھم که اقدامات الزم را در زمينه ھای امنيتی و حقوقی بردارند تا آقای منصور اصانلو نيز صدھا نفر
ديگر از فعاالن کارگری بازداشت شده آزاد شده و تمامی پيگردھا بر عليه آنان برداشته شود ،به ھمين ترتيب که حکم ھای صادر شده بر عليه فعاالن سنديکای خبازان سقز.
من در انتظار اقدام سريع و تعيين کننده شما در باره ی اين موضوعات ھستم.
با احترام .
دبير او سنديکا ) س ژت ( فرانسه – بخش حمل و نقل
آلن رنو رونوشت برای آقای گی ريدر ،دبير اول سنديکای آی سی اف تی يو
آقای داويد کروکت ،دبير اول آی تی اف
ھيت نمايندگی دائم جمھوری اسالمی ايران در سازمان ملل متحد و نيز ساير سازمان ھای بين المللی در ژنو
ترجمه و تکثير از »اتحاد بين المللی حمايت از کارگران ايران -پاريس«
به مادر و ھمسر آقای منصور اسانلو اجازه مالقات داده نشد
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روز دو شنبه  ١٥اسفند ماه آقايان مددی ،گوھری ،سليمی و حيات غيبی بمدت  ١٥دقيقه با خانواده ھايشان مالقات نمودند .اما به آقای اسانلو اجازه مالقات ندادند .ھمسر و مادر آقای اسانلو را از  ٨صبح الی ٤
عصردم درب زندان اوين سر دوادند و منتظر نگه داشتن  ،اينقدر فشار به اين خانواده آمد که مادر آقای اسانلو از حال رفتند و مجبور شدند بدون ديدار با عزيزشان برگردند.
تظاھرات سنديکايی بين المللی در اعتراض به سرکوب ھا در ايران
برونو دالبرتو مارچ  -٢٠٠٦اسفند ١٣٨٤
تظاھرات سنديکايی در کشورھای مختلف دنيا به دعوت جنبش جھانی سنديکاھا صورت گرفت و ھدف آن اين بود که نسبت به بازداشت جمع کثيری از کارگران سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران
اعتراض کند .حدود  ١٣٠٠نفر از تظاھر کنندگان در جريان اعتصاب  ٢٨ژانويه بازداشت شدند ،در حالی که پليس تالش می کرد تا با ضربات باتون و گاز اشک آور آنھا را سرکوب کند .اين تظاھرات در
اعتراض به بازداشت رھبر سنديکای منصور اصانلو بود که در تاريخ  ٢٢دسامبر گذشته به بھانه ھای واھی بازداشت شده است .اغلب افراد بازداشت شده روز  ١٢فوريه آزاد شدند به استثنای چند نفر از
اعضای ھيت اجرايی سنديکا .سه تن ا ز اين افراد در تاريخ  ١٣فوريه آزاد گشتند و سرانجام ھفت نفر ديگر ديروز آزاد شدند .ھشت عضو کميته از جمله منصور اصانلو ھمچنان در زندان بسر می برند.
سنديکاھای حمل و نقل در مصر ،تونس ،مراکش ،سنديکای پتروشيمی در اردن و نيز سنديکاھای بخش راه آھن و دريايی تونس تظاھراتی را در اين باره شکل دادند .در عراق اعضای فدراسيون عمومی
کارگران عراقی ضمن تظاھراتی در مقابل محل اقامت سفير ايران در عراق نامه ای را به او داد.
تظاھرات ديگری نيز در کشورھای زير روی داد  :اتريش ،استراليا ،کانادا ،کره ،اياالت متحده ،ھند ،ژاپن ،زالند نو ،فيليپين ،بريتانيا ،روسيه و تايلند برگزار شد ..ھمچنين کنفدراسيون سنديکاھای آزاد،
اتحاديه شبکه ی بين المللی و نيز بين الملل خدمات عمومی يک اقدام مشترک را در مقابل سفارت ايران در ژنو سويس برگزار کردند.
بدنبال تظاھراتی که در لندن روی داد »ادی ديکسون« دبير اول بخش حمل و نقل داخلی اعالم داشت » :ھنگامی که کارگران حاضرند به مقابله با دولت ھای تماميت خواه خود بپردازند تا حقوق سنديکای
خود را بدست آورند ،سنديکاھا در سراسر جھان خود را موظف می دارند که به آنھا ياری رسانند .بسيار خوشحالم که کارگران ھمبستگی بين المللی با ھمکاران ايرانی خود را ابراز داشته اند «.توضيحات
ديگر در :
www.itfglobal.org/urban-transport/tehranbuses.cfm//:http
برونو دالبرتو فدراسيون عمومی کارگران حمل و نقل فرانسه )س ژ ت ( مجمع » بين الملل – اروپا«
ترجمه و باز تکثير از اتحاد بين المللی حمايت از کارگران در ايران -پاريس
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تعيين  ١٠٠ميليون تومان وثيقه برای آزادی کارگران شرکت واحد
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يکی از فعالين شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه روز دوشنبه  ٢٢اسفندماه در گفتگو با راديو برابری آخرين وضعيت کارگران زندانی و آزاد شده اين شرکت را تشريح نمود.
اين کارگر عضو سنديکا که از ذکر نامش خودداری نمود گفت :قاضی مسئول پرونده برای آزادی  ٧عضو ھئيت مديره سنديکا که ھمچنان در زندان ھستند مبلغ  ١٠٠ميليون تومان وثيقه تعيين نموده است که
اين مبلغ از توان خانواده کارگران خارج می باشد و با اعتراض آنان روبرو شده است.
اين فعال سنديکايی ھمچنين از اولين مالقات خانواده غالمرضا ميرزايی با وی خبر داد.
وی ھمچنين گفت که کارگران آزاد شده شرکت واحد ھمچنان در بالتکليفی به سر می برند و قرار بود که روز يکشنبه با مديران شرکت مذاکره کنيم که ھيچ يک از مديران در محل شرکت حضور نداشتند.
گفتنی است که منصور اسانلو ،ابراھيم مددی ،منصور حيات غيبی ،ابراھيم گوھری ،غالم رضا ميرزايی ،سعيد ترابيان و سيد داوود رضوی از اعضای ھئيت مديره سنديکا ھمچنان در زندان ھستند.
اطالعيه بنياد کار در رابطه با اخراج فعالين کارگری شرکت واحد
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حکم اخراج بايد ھر چه زودتر لغو شود!
حکم اخراج  ۴۶نفر از کارگران شرکت واحد تھران و حومه از طرف مديريت اين شرکت به کارگران ابالغ شد .در نامه ای که تحت عنوان "تسويه حساب" از طرف کارگزينی و سرپرست امور اداری به
معاون امور مالی اين شرکت ارسال شده اسامی  ۴۶نفر از کارگران آمده است .از  ١٩نفر عضو ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد  ١٧نفر ,از اعضای اللبدل ھيئت مديره سنديکا  ۵نفر و يکی از بازرسان
سنديکا جزء کارگران اخراجی ميباشند.
جمھوری اسالمی و مديريت شرکت واحد با اتخاذ اين سياست در صدد از بين بردن سنديکای اين شرکت ميباشند .پايه اين سياست بر اين فرض غلط متکی است که گويا با اخراج  ۴۶نفر ميشود از دست
سنديکای شرکت واحد خالص شد .اما آنھا فراموش کرده اند که ھمين چند ھفته پيش برای مقابله با اعتصاب ھزاران کارگر اين شرکت مجبور شدند  ٨۵٠نفر را دستگير کنند .فراموش کرده اند که سنديکای
شرکت واحد دارای  ١٢٠٠٠عضو است .فراموش کرده اند که سنديکا بر بستر نياز  ١٧ھزار کارگر و کارکن شرکت واحد تھران و دھھا ھزار نفر از کارکنان اتوبوس رانی شھری در ديگر شھرھای ايران
ايجاد شده است .جمھوری اسالمی و مديريت شرکت واحد با ابالغ حکم اخراج قصد دارند نان خانواده ھای کارگری را گرو گرفته و از توده کارگری زھر چشم بگيرند .ميخواھند به کارگران بگويند در
صورت پافشاری بر بازپس گرفتن طلب ھايشان با اين سرنوشت روبرو خواھند شد.
کارگران شرکت واحد!
فعالين کارگری و اعضای ھيئت مديره سنديکا دارند تاوان دفاع از حقوق ھمه شما را پس ميدھند .آنھا دارند تاوان پافشاری بر عھد و رفاقت جمعی را ميدھند .آنھا را اخراج ميکنند تا طلب ھمه شما را باال
بکشند .کارگران اخراجی ,خانواده ھا و فرزندان آنھا را تنھا نگذاريد! با تجديد ھمبستگی با آنھا خواھان لغو حکم اخراج شويد! فعالين و نھادھا و تشکلھای کارگری ,در داخل و خارج از کشور ,که در چند
ماھه اخير با پشتيبانی از مبارزات کارگران شرکت واحد يار و ياور آنھا بودند نبايد کارگران اخراجی را تنھا بگذارند .تا لغو حکم اخراج ,اين کارگران به کمک ھای معنوی و مادی ما احتياج دارند .بنياد کار
برای ھر چه پربارتر شدن اين حمايت تمام تالش خود را بکار خواھد بست.
شورای ھماھنگی بنياد کار
 ١٢مارس ٢٠٠۶
تن از کارگران شرکت واحد را از کار اخراج کرد رژيم ضدکارگری اسالمی ٤۶
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رژيم ضدکارگری اسالمی حاکم بر ايران در يک اقدام سرکوبگرانه و ضدکارگری ٤۶ ،تن از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه را از کار اخراج کرد .رژيم که نتوانست اين کارگران را با
زندانی کردن و تھديد و تعھد مجبور کند دست از مطالبات و حقوق صنفی خود بردارند ،در يک اقدام ضدانسانی از بازگشت به کار صدھا تن از کارگران شرکت واحد جلوگيری کرد و اکنون طی ابالغيهای
بتاريخ  ١٨اسفند  ،١٣٨٤حکم اخراج  ٤۶تن از آنان را صادر کرد ،تا به اين وسيله خيال خود را از بابت اعتراضات کارگری در شرکت واحد و از ھمه مھمتر خواست کارگران به داشتن تشکلھای مستقل
کارگری را برای "ھميشه" سرکوب کند.
اقدامات اعتراضی شجاعانه کارگران شرکت واحد به ويژه اعتصاب اخير اين کارگران که در سطح گستردهای سرکوب و به زندانی شدن صدھا تن از آنان انجاميد ،خط قرمز رژيم را در نورديد و به عنوان
برگ بینطيری از تاريخ جنبش کارگری ايران به ثبت رسيد .رژيم که عميقا درگير بحرانھای داخلی و بينالمللی است ،از يک سوی برای بقای خود دست به سرکوب میزند و از سوی ديگر برای وارد شدن
به معامالت اقتصاد جھانی مجبور است برخی قوانين بين المللی را به صورت صوری به پذيرد .رژيم برای وارد شدن به تجارت آزاد جھانی ،ناچار شد برخی مقاولهنامهھای سازمان جھانی کار را امضاء
کند .اين مقاولهنامهھا حق اعتصاب و تشکلھای مستقل کارگری را برسميت شناختهاند .رژيم علیرغم امضای اين مقاولهنامهھا ،از برسيمت شناختن حق اعتصاب و تشکيل آزادانه تشکلھای کارگری
خودداری می کند و چون مجبور است نشان دھد که به اين مقاولهنامه پايبند است و در عين حال بنا به ماھيت ارتجاعی و ضدکارگری آن خاضر نيست ھيج جريان صنفی و سياسی جدای از حکومت شکل
گيرد ،اقدام به تنطيم اساسنامه جديدی کرده که براساس آن قرار است تشکلھائی بنام انجمنھای صنفی کارگری شکل بگيرند که تا حدودی با شوراھای اسالمی کار تفاوت دارند ،اما اين تشکلھا با ھزار و
يک رشته ھمچنان در قيد و بند حکومت خواھند بود .سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه که به دست خود کارگران تشکيل شده است ،با مفاد اين انجمنھا و کارکرد آنھا کامال مغايرت دارد و
سدی است در مقابل تشکلھای کارگری حکومتی.

کارگران ايران طی  ٢۶سال حکومت ننگين رژيم جمھوری اسالمی به تجربه آموختند که تشکلھائی که حکومت بنام آنھا ايجاد کرده ،به استمرار استثمار آنھا و مکيدن شيره جانشان توسط يک مشت
صاحب سرمايه ياری رسانده و ھرگز آنھا را در ھر لباسی که ظاھر شوند نخواھند پذيرفت.
کانون زندانيان سياسی ايران)در تبعيد( از مجامع محلی و بين المللی کارگری ،سازمانھا و فعاالن کارگری ،از آزادیخواھان و طرفداران جنبش کارگری میخواھد به ھر وسيلهای که صالح میدانند،
نسبت به روند جديد سرکوب کارگران ايران و اخراح کارگران شرکت واحد اعتراض و خواستار برگشت به کار آنھا شوند.
کانون زندانيان سياسی ايران)در تبعيد(
٢٢اسفند  ١٣٨٤برابر با  ١٣مارس ٢٠٠۶
ھيج نھاد و مسئولی پاسخگو نيست
اطالعيه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی
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گفتيم که نان نداريم ،دندان نشانمان داد؛ زندان نصيبمان شد ،اين گونه نانمان داد نان شد به قيمت خون ،خون مفت مفت اما ،نان قيمتش نه اين بود ،مفتی گرانمان داد رونق گرفت از ما ،دشمن ھميشه کارش،
حنس کساد را او ،دست دکانمان داد افتاديم از اسب ،اما ز اصل ھرگز ،سرھای سبز بر باد ،تيغ زبانمان داد بايد دوباره رويی ،افتاده گر درختی ،نامردی اگر چه ،دست خزانمان داد منصورھا ھميشه ،ھمزاد
دار بودند ،در خون تپيدن تو ،از جا تکانمان داد ياد بخير باد! ،آزاد پا که در بند ،ھرگز نميرد آن که ،ره را نشانمان داد خاموش و الل بوديم ،رو به زوال بوديم ،فرياد بر حق تو ،گوش و زبانمان داد چون ناله
مانده بوديم ،در کوچه کوچه نی ،آه کشيده ی تو ،فن بيانمان داد.
پس از عرض سالم حضور کليه ی ھموطنان و کارگران به خصوص رانندگان شرکت واحد به اطالع می رساند :در پی اعتراضات متعدد رانندگان که سرانجام در تاريخ  ٨٤/١١/٨به اعتصاب کشيده شد ،در
ھمان ساعات اوليه با باشدت سرکوب گرديد و منجر به دستگيری تعداد کثيری از ھمکاران مخصوصا اعضای ھيات مديره و خانواده ی گروھی از اين اعضا گرديد ،تا به امروز نه تنھا مشکلی از مشکالت
اين قشر زحمتکش و آسيب پذير حل نشد ،بلکه از کار کردن تمام اعضای ھيات مديره و فعاالن سنديکايی جلوگيری به عمل آمده و ھيچ يک از مسئولين پاسخ گوی رانندگان معترض نمی باشند و حتی احکام
اخراجشان را نيز تحويل نداده اند و ادارات کار نيز ھيچ توجھی در رابطه با شکايت کارگران نکرده و حتی از دادن رسيد برای شکايت ايشان نيز ممانعت به عمل می آورند .کارفرما بدون برگزاری کميته ی
تخلفات تعداد چھل و شش نفر از اعضای ھيات مديره سنديکا و فعاالن سنديکا را اخراج نموده و با اعالم اين که تنھا با امضاء تسويه حساب احکام اخراج را تحويل می دھند ،که اين خود نقض صريح قانون
می باشد ،و با پرسش کارگران در مورد رفتار فوق تنھا به اين بسنده می کنند که اخراج کارگران مربوط به شورای تامين استان می باشد .برای کارگران مھم است بدانند وقتی مسئولين ما در رسانه ھای
جمعی در مورد سنديکاھای فرانسه و آمريکای جنوبی به نقد و بررسی کارشناسانه می پردازند ،پس چرا فعاالن سنديکايی که در راه احقاق حقوق صنفی خود فعاليت می کنند بايد در زندان باشند و فعاالن
معترض از کار بی کار شوند .آيا اين عدالت اجتماعی است که کمترين حقوق رانندگان و کارگران شرکت واحد بايد ناديده گرفته شود؟ سنديکای کارگران شرکت واحد بار ديگر خواسته ھای کارگران شرکت
واحد را به شرح زير اعالم می دارد:
الف( آزايد بی قيد و شرط ھمکاران سنديکايی به نام ھای
 .١منصور اسالو،
 .٢ابراھيم مددی،
 .٣ابراھيم نوروزی گوھری،
 .٤منصور حيات غيبی،
 .٥غالمرضا ميرزايی،
 .٦يعقوب سليمی،
 .٧افشين بھرامی،
 .٨ستار امينی ،که در پی اعتراضات صنفی دستگير شده اند.
ب( بازگشت به کار کليه فعاالن سنديکا که از تاريخ دستگيری تا به حال در حالت تعليق از کار به سر می برند.
ج( ترميم دستمزد و حقوق و حضور نمايندگان واقعی کارگران در کميته تعيين دستمزد و حقوق.
ضمنا سنديکای کارگران شرکت واحد از کليه نھادھا ،انجمن ھا ،تشکالت کارگری داخلی و تمام سنديکاھای کارگری دنيا و حقوق بشر و بين الملل تقاضامنديم تا از سنديکای کارگران شرکت واحد حمايت
نموده تا اين تشکل نوپا بتواند مرحمی بر زخم ھای کھنه ی کارگران کشور عزيزمان ايران باشد.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه – دبيرخانه
 ١٣٨٤اسفند ٢٥
بزرگ ترين نھادھای کارگری جھان در نامه ای به احمدی نژاد
خواھان آزادی کارگران زندانی در ايران شدند
)  (ICFTUفدراسيون جھانی اتحاديه ھای آزاد کارگری
)  ( ITFفدراسيون جھانی ترانسپورت)  ( EIآموزش جھانی
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فدراسيون جھانی اتحاديه ھای آزاد کارگری )( ICFTU
آموزش جھانی ) ( EI
فدراسيون جھانی ترانسپورت ) ( ITF

 ١٥مارس ٢٠٠٦
تداوم بازداشت رھبران سنديکای کارگران شرکت واحد
آقای محمود احمدی نژاد رئيس جمھور ايران
آقای رئيس جمھور دقيقا يک ماه از زمانی می گذرد که "اتحاديه ھای جھانی" از تشکالت عضو خود در سراسر جھان درخواست کرد که در روز بين المللی حمايت از کارگران ايران )  ١٥فوريه ( ٢٠٠٦
نسبت به دستگيری گسترده کارگران شرکت واحد اعتراض کنند .اتحاديه ھای کارگری در سراسر جھان از اين ابتکار در ھمان روز و يا در زمان نزديک به آن در کشورھای واقع در پنج قاره دنيا حمايت
کردند .از جمله اين کشورھا عبارت بودند از :آرژانتين ،استراليا ،اتريش ،بنگالدش ،بلژيک ،برمه ،کانادا ،شيلی ،کلمبيا ،دانمارک ،مصر ،فرانسه ،آلمان ،ھندوستان ،ايتاليا ،عراق ،ايرلند ،ژاپن ،اردن،
جمھوری کره ،ليتوانی ،لوکزامبورگ ،مالزی ،رومانی  ،روسيه ،اسپانيا ،سوئد ،سوئيس  ،تايلند ،تونس ،انگلستان و آمريکا .پس از آن ،اتحاديه ھای کارگران ترانسپورت در کشورھای مصر ،اردن ،مراکش،
فلسطين ،تونس و يمن به اين اقدام پيوستند.
ما خرسنديم از اينکه اکثريت کسانی که دستگير شده بودند ،اکنون آزاد شده اند .با اين وجود اين غير قابل قبول است که رھبر سنديکای کارگران شرکت واحد ،منصور اسانلو و نيز ديگر اعضای ھيئت مديره
و مسئولين سنديکا ،آقايان ابراھيم مددی ،منصور حيات غيبی ،يوسف مرادی ،يعقوب سليمی ،علی ذات حسينی و محمد ابراھيم ذات گوھری ھنوز در باز داشت بسر می برند .بعالوه منابع ما گزارش کرده اند
که سخنگوی سنديکا ،غالم رضا ميرزايی در اوايل ماه مارس دستگير شده است .افزون بر اين گزارش شده است که نزديک به ھزار نفر از کارگرانی که در اعتصاب ،شرکت کرده بودند ،نتوانسته اند به
سرکار بر گردند .طبق بعضی از گزارشھا مديريت شرکت واحد در  ٩مارس رسما دستور اخراج  ٤٦نفر از کارگران اعتصابی را صادر کرده و در حال حاضر مشغول بررسی پرونده ھزار نفر ازکارگران
به منظور اخراج آنھا است.
اتحاديه ھای کارگری در سراسر جھان با شرکت گسترده خود در روز بين المللی حمايت از کارگران ايران در  ١٥فوريه ،حمايت عميق خود را از رانندگان شرکت واحد و خواسته ھای آنان مبنی بر به
رسميت شناختن سنديکا ،پرداخت حقوق ھای معوقه و حق انعقاد پيمانھای دستجمعی ،نشان دادند .اين خواسته ھا کامال به حق و از حقوق بنياد ی ھمه کارگران است.
جمھوری اسالمی در زمانی که به عضويت سازمان جھانی کار )  ( ILOدر آمد ،اين حقوق بنيادی را پذيرفت و به دليل عضويت اش در اين سازمان ،به طور اکيد ملزم است که به اصول آزادی تشکل و
پيمانھای دستجمعی احترام بگذارد.
بنا بر اين"اتحاديه ھای جھانی" به نمايندگی از سوی فدراسيون جھانی اتحاديه ھای آزاد کارگری  ،( (ICFTUفدراسيون ھای جھانی اتحاديه ھا و کميته مشورتی اتحاديه ھا در سازمان ھمکاری ھای
اقتصادی و توسعه ) (OECDاز شما می خواھد که از مقامات قضايی مربوطه درخواست کنيد که دستور آزادی فوری و بدون قيد وشرط رھبران سنديکا را صادر کنند.
بعالوه ما خواستار آنيم که شرکت واحد ،تمام کارگرانی که دستگير شده بودند و نيز کارگرانی را که اين شرکت ،خودسرانه اخراج کرده است به سر کار باز گرداند.
در پايان اينکه گزارش گرديده که افشين بھرامی عضو سنديکای کارگران فلزکارمکانيک و ستار امينی کارگر کارخانه ايران خودرو نيز دستگير شده اند .ما ھمچنين خواھان آزادی آنھا ھستيم.
ما به ھمراه اتحاديه ھای وابسته به خود ،اين مسائل را ھمانند سابق به دقت تحت نظر قرار خواھيم داد .فدراسيون جھانی اتحاديه ھای آزاد کارکری تاکنون نشست ھايی با نھادھای اتحاديه اروپا در باره اين
دستگيری ھا و تداوم بازداشت رھبران سنديکای شرکت واحد داشته است ودر صورت خود داری دولت شما از آزاد کردن ھمه کارگران دستگير شده ،اين نھادھا را ھمچنان در جريان امر قرار خواھد داد .به
ھمين گونه  ICFTUدر زمان مقتضی اين مسايل را به نھاد ھای ناظر بر سازمان جھانی کار گزارش خواھد کرد.

در انتظار اقدام فوری و موثر شما در اين موارد ھستيم .
با احترام
گای رايدر دبير کل ICFTU
ديويد کوک رافت دبير کل ITF
فرد وان ليوون دبير کل EI
رونوشت به :
آقای جوان سوماوايا دبير کل اداره جھانی کار
جناب منوچھر متکی وزير امور خارجه
جناب عليرضا معيری نماينده دائمی ايران در سازمان ملل در ژنو
ترجمه و تکثير از :اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
www.etehadbinalmelali.com
alliance@workers-iran.org

منصور حيات غيبی مجددا دستگير شد
کانون زندانيان سياسی ايران در تبعيد
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بنا به گزارش کانون زندانيان سياسی ايران در تبعيد ،امروز دوشنبه  ٢٩اسفند  ،١٣٨٤تنھا چند ساعت مانده به تحويل سال نو ،ماموران امنيتی رژيم منصور حيات غيبی ،عضو ھئيت مديره سنديکای
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه را که کمتر از  ٢٤ساعت از آزادی وی میگذشت دستگير کردند .منصور حيات غيبی ديروز ھمراه دو تن ديگر از اعضای ھئيت مديره سنديکا با وثيقه
آزاد شده بود .شنيدهھا حاکی از آن است که سعيد مرتصوی ،دادستان رژيم در تھران ،حکم دستگيری مجدد حيات غيبی را صادر کرده است و قبال نيز کويا گفته بوده که اگر وی را آزاد کنند ،بازھم
دستگيرش خواھد کرد .گفته میشود ،منصور اسانلو نيز به حکم مرتضوی ھنوز در زندان به سر میبرد.

ياری به رانندگان شرکت واحد را تداوم ببخشيم
اتحاد کميته ھای کارگری
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پس از اعتصاب حق طلبانه رانندگان شرکت واحد  ،و تھاجم وحشيانه و بازداشت تعداد زيادی از رانندگان آن شرکت  ،با حمايت و مبارزه فعالين جنبش کارگری در داخل کشور ،خانواده دستگير شدگان و
حمايت کارگران در خارج کشور  ،اکثريت بازداشت شدگان آزاد شدند  ،اما  ٨نفر از فعالين اين سنديکا و از جمله منصور اسانلو ھنوز در بازداشت به سر می برند ،و  ٣٠٠نفر از رانندگان عمال اخراج شده
اند و حکم اخراج  ٤٦نفر رسما اعالم گرديده است .
لذا ضروری است يک بار ديگر به ياری رانندگان شرکت واحد بشتابيم .بايد در حد توانمان و با ھمکاری و اتحاد  ،رژيم را به عقب نشينی وادار نماييم  .اطالعيه ھا و اجتماعات داخل و خارج کشور ،
حمايتھای دانشجويی  ،مبارزه مشترک خانواده ھای رانندگان شرکت واحد و خبر رسانی و افشا گری و ...را دست کم نگيريم  .ھمه اينھا در حد خود موثر است و تنھا عاملی است که می تواند به رانندگان
شرکت واحد ياری رساند  .با ھمکاری بيشتر و اتحاد عمل قادريم نيروھای پراکنده خود را قوی تر به ميدان مبارزه بياوريم و در نھايت نتيجه بھتری خواھيم گرفت.
اتحاد کميته ھای کارگری ٨٤/١٢/٢٦ -
آخرين اخبار از منصور اسانلو
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اسانلو در سلول انفرادی در بند امنيتی  ٢٠٩زندان اوين که متعلق به اطالعات سپاه است در سالمت کامل و روحيه ای باال به سر می برد .اين خبر را ناصر زرافشان در ديداری که با جمعی از دانشجويان
در ايام نوروز که به مرخصی آمده بود بيان کرد.
ايشان افزودند که اسانلو در سالمت جسمی مطلوبی به سر می برند و حاضر نشده است به خواست ھای بازجويان مبنی بر اعترافات واھی و يا عذرھخواھی و طلب عفو تن در دھد.
ھمچنين دکتر زرافشان که خود حقوقدان و وکيل خانواده ھای قربانيان قتل ھای زنجيره ای بوده است و به خاطر ھمين ھم در زندان به سر می برند افزود که ھيچ مورد قابل توجھی و اتھامی در پرونده ی
منصور اسانلو وجود ندارد که بتوان به بھانه ی آن به صورت حقوق و قانونی او را محکوم کرد .به ھمين دليل مسئوالن نمی خواھند دادگاه او را به زودی تشکيل دھند و ھمچنان قصد دارند که او را در
بازداشت موقت غيرقانونی و يک وضعيت بالتکليف نگاه دارند.
در آخر آقای ناصر زرافشان از تمامی فعاالن کاگری دانشجويی و حقوق بشر خواستند که تالش خود را برای آزادی اسانلو و ديگر زندانيان کارگی و دانشجويی و سياسی بيشتر کنند و نگذارند اسانلو به دست
فراموشی سپرده شود.
از سايت سنديکای اتوبوسرانی
يکشنبه سيزدھم فروردين ١٣٨٥
آنھا با چوبھايی که دستشان بود ما را می ترسوندند
نامه به پدر ،فاطمه حيات غيبی ٨ ،ساله
سالم بابای عزيز ،خيلی دلم تنگ شده ،شبھا خوابم نمی بره ،يواشکی برات گريه می کنم.
ھر وقت که از مامان می پرسم ،او ميگه بابات يک مرد زحمت کشه ،چون حقشه خواسته العان توی زندونه.
باباجون ،ھر که حقشو بخواد بايد بره زندون؟ مگر زندون جای آدمھای بد نيست؟ پس کی تو رو برده زندون؟ حتمآ آقای خامنه ای خبر نداره که تو توی زندون ھستی ،اگر نه تو را نجات می داد.
باباجون ،دعا می کنم که ھرچه زودتر بيايی خونه ،تا ھمه پيش ھم باشيم.
بابا جون ،ديشب سربازھا ريختند خونمون .ما خوابيده بوديم .با لگد درھا را باز کردند و با پوتين ھای ُگندشون اومدن روی لحاف و تشک ھا راه رفتند و ما را بيدار کردند.
آنھا سر ما داد می زدند و با چوبھايی که دستشان بود ما را می ترسوندند.
ما را با کتک توی يک می بوس بردند .بابايی من خيلی ترسيده بودم.
ھرچه قدرزور زدم و گريه کردم و تو را صدا کردم ،تو صدای مرا نمی شنيدی.
٢٥-٠٣-٠٦
آزادی افشين بھرامی
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روز  ٣فروردين افشين بھرامی كارگر كارخانه ايران خودرو كه به جرم حمايت و پشتيبانی از مبارزات كارگران شركت واحد دستگير شده و در زندان بود ،از زندان آزاد شد.
افشين بھرامی دوماه قبل ھمراه با بيش از ھزار کارگر شرکت واحد دستگير شد .با آزادی او اکنون اغلب کارگران دستگير شده زير فشار کارزار گسترده در سطح بين المللی و در ايران آزاد شده اند.

حکومت اسالمی ھنوز منصور اسانلو رئيس ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد را در زندان نگه داشته است .بعالوه منصور حيات غيبی نيز که روز  ٢٨اسفند از زندان آزاد شده بود ،بعد از يک روز در
حاليكه ھمراه فرزند خردسال خود از خانه بيرون رفته بود ،توسط ماموران جمھوری اسالمی دستگير و به زندان اوين منتقل شد.

اعالم موجوديت کانون ھمبستگی با کارگران ايران
آپريل  -٢٠٠٦فروردين ١٣٨٥
قطره درياست ،اگر با درياست
ورنه او قطره و دريا ،درياست
ايرانيان محترم ،عزيزان عال قمند به سرنوشت و مبارزات طبقه کارگر
ھمزمان با اوجگيری مپارزات کارگری و تحت تعقيب قرار گرفتن فعالين اين جنبش و مشخصأ در پی اعتصاپ کارگران ورانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و متعاقبأ سرکوب ودستگيری
فعالين سنديکا؛ ما په عنوان تعدادی از عالقمندان به جنپش کارگری تصميم به دفاع فعال از مپارزات کارگران گرفته ،که ماحصل عملی آن برگزاری دو تظاھرات و سه بار داير کردن ميزاطالعاتی وپخش
اعالميه وخبررسانی در مرکز شھر کلن بوده است .طی نشست ھای متوالی جھت سازماندھی اکسيونھای ذکرشده و بحث پيرامون ضرورت وجود کانونی پايدار جھت ھمبستگی با کارگران و نيز ايجاد رابطه
مداوم با تشکالت ومجامع مختلف کارگری در آلمان ،جھت جلب حمايت آن ھا وانتقال اخبار مبارزات کارگران ايران ،اقدام به فراخوان عمومی وبرگزاری نشستی در تاريخ  ١٢مارس  ٢٠٠۶نموديم .پس از
بحث ومشورت در آن جلسه تصميم گرفتيم که با ايجاد کانون ھمبستگی با کارگران ايران دست در دست يکديگر گذاشته و در چھارچوب پالتفرم زير ،امر ھمبستگی با کارگران را به پيش ببريم - :پشتيبانی از
مبارزات کارگران در جھت بھبود زندگی روزمره و معيشتی آنان،
 حمايت از تشکالت مستقل کارگری موجود، حمايت از کارگران و فعالينی که سعی در ايجاد تشکالت مستقل کارگری می نمايند، جلب حمايت بين المللی بوسيله انتقال اخبار کارگری و رساندن صدای کارگران ايران به گوش کارگران ساير جوامع ارتباط تنگاتنگ با اتحاديه ھای کارگری و ھمچنين ساير تشکالت و شخصيت ھای مدافع کارگران جھت جلب حمايت وھمبستگیآنان با کارگران ايران و متقابال ھمبستگی ما با مبارزات آنان،
 جمع اوری کمک مالی برای خانواده ھای اعتصابی و کارگران زندانی، وانتقال تجارب تشکالت و جنبش ھای کارگری ساير کشورھا به کارگران ايرانلذا:
 سرلوحه فعاليت ھای کانون ھمبستگی با کارگران ،عملی کردن اھداف ذکر شده در پالتفرم مختصر فوق می باشد رسيدن به اھداف آن ازطريق فعاليت آزاد و داوطلبانه به پيش برده ميشود پيشبرد کارھای آن بر اساس اعتماد ،توافق و تصميميات جمعی است.به اعتقاد ما عالقمندان به سرنوشت و مبارزات جامعه کارگری دارای اين توانايی و قابليت ھستند که با متمرکز کردن فعاليت ھای خود در يک ظرف ،تبديل به بلندگوی جنبش کارگری ايران در خارج از
کشور شده و به اشکال مختلف يار و ياور انان بوده و در کنار آنان قرار گيرند .لذا ما از تمامی عالقمندان که خود را موافق با روح اين پالتفرم در کليت خود می بينند دعوت ميکنيم ،با شرکت خود در فعاليت
ھای کانون وپيوستن به آن ھمياری کرده تا امر ھمبستگی با کارگران ايران را ھر چه قويتر به پيش ببريم.
با احترام :کانون ھمبستگی با کارگران ايران ـ کلن
برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد با ما از طريق تلفن ھای  ٠١٧٧٢٧١١۶٠٧ ، ٠١٧۴۴٩١٢٨۴٣و يا پست الکترونيکی  info_kargari@yahoo.deتماس بگيريد.

اعتصاب غذای منصور حيات غيبی در زندان
دستگيری حسن محمدی از فعالين سنديکای شرکت واحد
آپريل  -٢٠٠٦فروردين ١٣٨٥
منصور حيات غيبی عضو ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه از روز شنبه  ١٢فروردين  ١٣٨۵تا کنون در اعتراض به بازداشت مجددش در اعتصاب غذا بسر ميبرد.
الزم به يادآوری است منصور حيات غيبی روز  ٢٨اسفند  ١٣٨۴ھمراه با تعدادی از اعضای ھيئت مديره و فعالين سنديکای شرکت واحد از زندان آزاد شد و از روز  ٢٩اسفند  ١٣٨۴مجددا بدليل ناقص
بودن پرونده دستگير و در بازداشت بسر می برد.
ھمچنين بنابر اين گزارش سحرگاه جمعه  ١١فروردين  ١٣٨۵افرادی که خود را مامورين دادسرای انقالب معرفی کردند،با مراجعه به منزل حسن محمدی يکی از فعالين سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی
تھران و حومه مراجعه و با نشان دادن حکم جلب بدليل ناقص بودن پرونده و ايجاد رعب و وحشت و ضرب و شتم حسن محمدی ،وی را دوباره دستگير کردند.
خانواده محمدی طی چند روز گذشته با مراجعات مکرر به دادسرای انقالب و زندان اوين کوشيده اند خبری از وی بدست آورند .در اين مدت نه تنھا اطالعی از محل بازداشت حسن محمدی بدست نياورده
اند ،بلکه ھيچ نھاد انتظامی و يا امنيتی مسئوليت دستگيری وی را بعھده نگرفته است .اين بی خبری موجب نگرانی خانواده و ھمکاران وی شده است.

فراخوان :
آپريل -٢٠٠٦ارديبھشت ١٣٨٥
امسال متحدانه وبا شكوه ھرچه تمامتر روزجھانی كارگررا برگزاركنيم !
امسال درحالی به استقبال اول ماه مه می رويم كه سرمايه جھانی در تھاجم ھمه جانبه خود بر عليه طبقه كارگر و تحميل قراردادھای موقت و دادن حق اخراجھابه كارفرمايان به بھانه اشتغال زائی بيشتر در
فرانسه شكست خورد .اين عقب نشينی ازطريق پيوند مستحكم كارگران بخشھای مختلف ،اعم ازحمل و نقل  ،ارتباطات وصنايع .وھمدلی و ھمبستگی با دانشجويان ،دانش آموزان  ،كارمندان ،زنان و ساير

زحمتكشان.ومھمتر از ھمه به خيابان آمدن وبيان اعتراض ،وباپيگيری ھای مستمر مطالبات برحق خود به دولت فرانسه تحميل كردند.ازسوی ديگر سالھاست سرمايه داری ايران ھجوم ھمه جانبه خود را به
طبقه كارگر سازمان داده تا بتواند بحران اقتصادی خودرا بيش از پيش بر دوش كارگران سر شكن كند .
تعدادی ازكارگران صنايع مختلف وخدماتی بخصوص كارگران شركت واحد بخاطر تالش برای دستيابی به حقوق حقه خود از كاراخراج شده ،ھنوز منصور اسالو رئيس ھيئت مديره سنديكای كارگران
شركت واحد در زندان اوين به سر می برد ،اخراج سازی ھا بطور گسترده و سراسری ادامه دارد،تحميل دستمزدھای زير خط فقر ،گسترش بكارگيری كارگران به صورت قراردادھای موقت و سفيد امضا
ھنوز پيش برده می شود وكارگران ھمچنان از ايجاد تشكلھای دلخواه خود محرومند .در اين شرايط كه سرمايه حاكم در ايران ھرروزه فقر و فالكت بيشتری را به طبقه كارگر تحميل می كند.ما كارگران
،فعالين كارگری و تشكلھای حامی كارگران ھمواره منافع مشترك داشته و در مبارزه برای آزادی تمامی كارگران زندانی ،بازگشت بكار كارگران اخراجی،حق اعتصاب،افزايش دستمزدھا ،بستن پيمانھای
دسته جمعی و ايجاد تشكلھای آزاد كارگری بايستی متحدانه عمل كنيم.
امروز برداشتن گامھای عملی برای رسيدن به اھداف مشتركمان يك رسالت تاريخی و وظيفه يكايك ماست.روز جھانی كارگر روزيست كه بايد دست در دست و شانه به شانه خواستار مطالبات مشترك طبقه
كارگر باشيم.برگزاری مراسم مشترك اول ماه مه می تواند نقطه شروع اتحاد عملھای بعدی ما باشد.
در اين راستا كميته پيگيری ايجاد تشكلھای آزاد كارگری از ھمه كارگران  ،تشكلھا وفعالين كارگری می خواد حداكثر تا مورخه  ١٣٨٥/١/٣٠در رابطه با برگزاری مراسم مشترك اول ماه مه نقطه نظرات
خودرا به آدرس ايميل كميته پيگيری ...ارسال نمايند .تا در باره چگونگی پيشبرد اين امر تصميمات مشترك اتخاذ شود
كميته پيگيری ايجاد تشكلھای آزاد كارگری
١٣٨٥/١/٢٣
komiteyepeygiry.com.www
azaditashakol@yahoo.com
يورش مزدوران رژيم به کارگران شرکت واحد و دستگيری شماری از کارگران
می -٢٠٠٦ارديبھشت ١٣٨٥
مراسم گرامی داشت روز جھانی کارگر که به دعوت سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه از ساعت  ١١صبح روز دوشنبه در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد برگزار شد با حمله نيروی
انتظامی رژيم روبرو گرديد.
شرکت کنندگان در اين تجمع ضمن حمل پالکاردھا و پخش شيرينی و شکالت به سردادن شعارھايی از جمله " سنديکای مستقل حق مسلم ماست" " ،دانشجو کارگر اتحاد اتحاد"" ،دانشجو کارگر پيوندتان
مبارک"" ،اشتغال مجدد حق مسلم ماست"" ،منصور اسانلو آزاد بايد گردد" " ،اعتصاب حق مسلم ماست" سر دادند.
اعضای ھيئت مديره سنديکا و بسياری از دانشجويان و زنان کارگر از جمله شرکت کنندگان در مراسم روز جھانی کارگر در تھران بودند.
فاضلی ،عباس نجد كودكی ،يعقوب سليمی ،محمود ھژبری ،غالمرضا غالمحسينی ،غالمرضا ميرزايی ،حسن دھقان ،رضا خانی و ابراھيم مددی نايب رييس سنديكا از جمله کارگران دستگير شده عضو
سنديکا ھستند.
گفته می شود  ٥نفر از دانشجويانی که در اين حرکت اعتراضی شرکت کردند نيز به وسيله مزدوران رژيم دستگير شده اند.

گزارش  :از تجمع امروز كارگران شركت واحد
آريان محسنی
می -٢٠٠٦ارديبھشت ١٣٨٥
امروز  ٢شنبه يکم ماه می سال  ٢٠٠٦ميالدی مراسم روز جھانی کارگر در ساعت  ١٠با حضور صدھا نفر از کارگران در مقابل اداره کار و تامين اجتماعی صورت گرفت  .اين اجتماع با درگيری چند نفر
از کارگران و نيروھای رژيم به تشنج کشيده شد و به ضرب و شتم کارگران انجاميد .در اين درگيری چھار نفر از اعضای كميته برگزاری اول مه کارگران دستگير شدند كه عبارتند از اشرف پيرخضری،
وفا ،ھيرش نقشبندی و کيومرث.
در حدود ساعت  ١١نيروھای رژيم مردم را وادار به رفتن به تاالر فجر کردند و عده ای از مردم را با توسل به زور توسط اتوبوس از محل دور کردند و شركت كنندگان ديگر تجمع خود با ماشين و اتوبوس
به سمت تاالر فجر راھی شدند.
نيروھای رژيم جمعيتی را كه با اتوبوسھای خود به سمت تاالر فجر ميبردند قصد داشتند که آنھا را به ستادخبری منتقل کنند که با اعتراض مردم روبرو شدند و نيروھا مجبور به پياده کردن آنھا از اتوبوس
شدند و جمعيت خود راھی تاالر فجر شدند.
الزم به ذکر است که زمانی که مردم به تاالر فجر رسيدند باز ھم با برخورد نيروھای رژيم مواجه شدند .در تجمع كارگران و مردم در جلو تاالر فجر يکی از نمايندگان و اعضای كميته برگزاری قطعنامه و
بيانيه ی پايانی روز جھانی کارگر را خواند که با استقبال كارگران روبرو شد.
مراسم گراميداشت اول ماه مه برگزارشد
تجمع كارگران شركت واحد توسط ماموران امنيت به خشونت كشيده شد
گزارش خبری ازتجمع كارگران شركت واحد
می -٢٠٠٦ارديبھشت ١٣٨٥
در تاريخ  ١٣٨٥/٢/٩كارگران شركت واحد اعالم كردند كه در اول ماه مه روز جھانی كارگر مقابل اداره مركزی شركت واحد تجمع خواھند داشت .بدنبال اين اعالم ساعت  ١١/٣٠دقيقه دوشنبه اول ماه مه
كارگران شركت واحد در محل تجمع حاضر شدند واز طرف جمعی از دانشجويان دانشگاه ھای مختلف و كميته پيگيری ايجاد تشكلھای آزاد كارگری و ساير كارگران و فعالين كارگری مورد حمايت
قرارگرفتند،تجمع با شعارھايی ار قبيل :
اسانلوی قھرمان آزاد بايد گردد
اشتغال مجدد حق مسلم ماست
اسانلوی بيگناه آزاد بايد گردد

دانشجو  ،كارگر اتحاد ،اتحاد
دانشجو ،دانشجو تشكر ،تشكر
اعتصاب  ،تجمع حق مسلم ماست
)بعداز اولين ھجوم نيروی انتظامی و دستگيری(
نيروی انتظامی خجالت  ،خجالت
كارگر ،دانشجو پيوندتان مبارك
تشكل مستقل حق مسلم ماست
آزادی تشكل حق مسلم ماست
كارگرزندانی آزاد بايد گردد
قرارداد موقت ملغی بايد گردد
سنديكای مستقل حق مسلم ماست
اعتصاب  ،اعتصاب حق مسلم ماست
سنديكای واحد احيا بايد گردد و...
ادامه يافت.
ھمچنين اطالعيه سنديكای كارگران شركت واحد توسط يكی از اعضای سنديكا قرائت گرديد .عده ای از ماموران لباس شخصی در نقاط مختلف تجمع به صورت علنی و استتار شده اقدام به گرفتن فيلم و
عكس از تجمع كردند  .سپس ماموران اقدام به دستگيری يكی از افراد تجمع كننده كردند كه با دخالت حاضرين آزاد شد.
بدنبال آن مامورين ضد شورش و امنيتی با خود رو ھای مختلف و موتورسيكلتھای كرسی قرمز رنگ به تعداد بسيارزياد سر رسيدند و بی مقدمه به كارگران حمله كردند .يك نفر را دستگير وشروع به ضرب
و شتم كردند ،كارگران اقدام به دفاع و نجات دستگير شده نمودند ولی نيروری انتظامی بخصوص نيرو ھای امنيتی )لباس شخصی ھا(با خشونت ھرچه تمام تر ھجوم آوردند .ضرب و شتم ود ستگيری
كارگران شروع شد خيابان ھنگام را از دو طرف بستند و تجمع كارگران را در محاصره چند اليه قراردادند.
ھمچنان ضرب و شتم كارگران و دانشجويان ادامه داشت كه فرمانده آنھا سرھنگ نيروی انتظامی طی مذاكره به اعضای سنديكای كارگران شركت واحد قول و تعھد داد كه مشكل آنھا را پيگيری نمايد پس از
اين تعھد اعضای سنديكای كارگران شركت واحد درساعت  ١٢/٤٠پايان تجمع را اعالم كردند .ولی توسط ماموران امنيتی و به كمك ماموران نيروی انتظا می ضرب و شتم و دستگيری ھمچنان ادامه داشت .
تا ساعت  ١٣پنج نفربه اسامی رضا فاضلی  ،غالم حسينی  ،محمود ھژبری ،يعقوب سليمی)عضو ھييت مديره سنديكای كارگران شركت واحد( عباس  ...پس از ضرب و شتم و كشيده شدن روی زمبن
دستگير شدند .وتا زمان ارسال اين گزارش )ساعت (١٥خبری از نامبردگان نرسيده است .

كميته پيگيری ايجاد تشكلھای آزاد كارگر
١٣٨٥/٢/١١
komiteyepeygiry.com,www
azaditashakol@yahoo.com
برای ديدن عکسھای تجمع کارگران شرکت واحد روزدوشنبه  ١١ارديبھشت روز جھانی کارگر در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد تھران به آدرسھای زير مراجعه کنيد
www.komiteyepeygiry.com/new_page_6.htm
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افق روشن
سايت کارگری افق روشن

می  -٢٠٠٦خرداد ١٣٨٥
www.ofros.com
بدينوسيله به اطالع کارگران ،فعالين جنبش کارگری ،احزاب ،سازمانھا ،گروھھا و محافل ميرسانم که سايت افق روشن روی نت ميباشد .اين سايت به ھيج حزب  ،سازمان  ،گروه و محفل سياسی تعلق ندارد.
سايت افق روشن با تالش و کوشش فردی راه افتاده و اداره می شود و اميد وار است که به سھم خود بتواند بازتاب رنجھا وحرمانھای طبقه کارگروھمچنين مبارزه و دالوری ھای اين طبقه درراه دست يابی
به حقوق روزمره اقتصادی و سياسی ،تا تالش و مبارزه برای تحقق سوسياليسم و لغو مالکيت خصوصی باشد.

در راه تحقق اين اھداف دست ھمکاری شما را به گرمی می فشارم.
لطفا اخبار ،گزارشات ،مقاالت و اطالعيه ھای خود را برای سايت ارسال داريد.

با تشکر :مسئول سايت
ofoghe_roshan@ofros.com
نامه سرگشاده سنديکای کارگران شرکت واحد
اتوبوس رانی تھران و حومه به دبيرکل سازمان بين المللی

جون  -٢٠٠٦خرداد ١٣٨٥
به :دبيرکل سازمان بين المللی کار
جناب آقای جوان سوماويا
با سالم
بدينوسيله به آگاھی می رساند از تاريخ مالقات اعضاء و فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد در آخرين مسافرت شما ،که در ھتل استقالل تھران انجام گرفت ،تا به امروز شرايط فعاليت سنديکايی ما بسيار
دشوارتر شده است به گونه ای که ھم اکنون رئيس ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد )آقای منصور اسالو( در زندان بوده و درخواست ما ،اتحاديه ھای کارگری ،حقوق بشری و بسياری از سازمان
ھا و شخصيت ھا برای آزادی ايشان پذيرفته نشده است .مکان فعاليت سنديکايی ما نيز از تاريخ  ١٣٨۴/١٠/١پلمپ شده است .ھمچنين در بھمن ماه  ١٣٨۴حدود سيصد و پنجاه نفر از کارگران به علت
مظنون بودن به شرکت در اعتراض و اعتصاب صنفی از روز قبل از اعالم اعتراض و بسياری ديگر قبل از ورود به محل کار توسط پليس دستگير و به زندان اوين انتقال يافتند .اين کارگران بعد از تحمل
زندان از پنج روز تا شصت روز ،از زندان آزاد شدند .از اين دستگيرشدگان شانزده نفر از اعضای ھيات مديره سنديکا در انتظار محاکمه در دادگاه انقالب ،به سر می برند .در جريان دستگيری سه نفر از
ھمسران اعضای ھيات مديره نيز بازداشت و زندانی شدند .حدود يکصد و پنجاه نفر از کارگران پس از آزادی از زندان ھنوز شاغل نگرديده و از دريافت ھرگونه دستمزد و حقوقی محروم ھستند .اين دسته
از کارگران و خانواده ھايشان در شرايط بسيار بد اقتصادی و روحی روانی به سر می برند و آن گروه از کارگران زندانی که شاغل شده اند را مجبور به دادن تعھد به عدم ھمکاری با سنديکا نموده اند.
اين اتفاقات در حالی صورت می گيرد که کشور ما بيش از پنجاه سال است عضو سازمان بين المللی کار است و اعالميه جھانی حقوق بشر را بيش از سی سال است پذيرفته ،نه تنھا ھيچ قانون ضدسنديکايی
در ايران وجود ندارد بلکه اصل  ٢۶قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران فعاليت سنديکايی را به عنوان حق مردم به رسميت شناخته و تفاھم نامه ای با حضور مسئوالن سازمان بين المللی کار و در جھت
اجرای مقاوله نامه  ٨٧و حقوق سنديکايی در سال  ١٣٨٣در وزارت کار جمھوری اسالمی ايران به امضا رسيده است.
آقای دبيرکل!
ھمان طوری که جنابعالی آگاھيد ،به دليل نواقص جدی و عدم رعايت استاندارھای حقوق بنيادين کار به ويژه حق آزادی تشکيل سنديکاھای کارگری در قانون کار جمھوری اسالمی ايران و به دليل تفاوت
بنيادی قانون شوراھای اسالمی کار با مقررات و استاندارھای مذکور ،گروه ھای کارگری اعزامی از طرف دولت جمھوری اسالمی ايران به حلسات ساليانه سازمان بين المللی کار و ديگر مجامع مشابه،
مطلقا نماينده ی واقعی جامعه ی کارگری ايران محسوب نمی گردند.
بنابر اين از جنابعالی درخواست می گردد ،از پذيرش گروه شوراھای اسالمی کار به عنوان نمای»ده ی جامعه ی کارگری جدا جلوگيری گردد و تا رعايت کامل مقررات و استانداردھای پذيرفته شده حقوق
بين المللی کارگران اين عدم پذيرش ادامه يابد.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
١٣٨۵/٣/٩
گزارش عفو بين الملل از اعتـصـاب راننـدگان اتـوبـوس در تھـران
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران
جون  -٢٠٠٦خرداد ١٣٨٥
منبــع :نشريه سازمان عفـو بين المـلل واحـد اتريش مـه ٢٠٠٦
يک سازمـانـدھـی عظيم و يک پاسـخ خشـونـت آميـز:
در ژانويه  ٢٠٠٦رانندگان شرکت اتوبوسرانی منطقه بزرگ تھران )شرکت واحد( اعتصاب نمودند ،در ادامه و در روز اعتصاب صدھا تن از شاغلين در شرکت اتوبوسرانی دستگير گرديدند.
نيروھای امنيتی و اعضاء داوطلب بسيج ،تحت رھبری سپاه پاسداران به اعتصاب کنندگان شرکت اتوبوسرانی حمله ور گرديدند ،تا آنان را مجبور سازند به کار بازگردند ،آنھا عمال خود بعنوان راننده اداره
امور را عھده دار شدند.
علت اعالم اعتصاب ،بازداشت مسئول ھيئت اجرائی سنديکای رانندگان شرکت اتوبوسرانی  ،منصور اسانلو بود که ،در روز  ٢٢دسامبر  ٢٠٠٥بوقوع پيوست .دستگيری او در حالی بود که وی تالش ميکرد
در مورد وضعيت مزدی شاغلين با کارفرما وارد مذاکره گردد.
اعـتصـاب ھمـبـسـتگی برای سنديـکا:
سنديکای رانندگان شرکت واحد در سال  ١٩٧٩بنيانگذاری شد و فعاليت خود را بار ديگر پس از  ٢٥سال ممنوعيت شروع نمود.
اعالم موجوديت دوباره سنديکا در سال  ٢٠٠٥ماھھا به تاخير افتاده بود و ميبايستی که سه بار تکرار ميگرديد .علت آن حمالت مکرر پليس و اعضاء شورای اسالمی کاربود  .دراين حمالت کارگران زخمی
شدند و اموالشان تخريب گرديد.
سنديکای مستقل کارگران و رانندگان شرکت دولتی اتوبوسرانی تھران "شرکت واحد" با بيش از  ٤٠٠٠عضو از بخش ھای مختلفش عضو سنديکای بين المللی حمل و نقل ای ت اف نيز ميباشد .اين سنديکا
اما خود در ايران بطور رسمی شناسائی نشده است.
اعضاء سنديکای رانندگان اتوبوسرانی بی وقفه بر عليه دستگيری مسئولشان با اعالم اولين اعتصاب اعتراض ميکنند:
در بيست و پنجم دسامبر صدھا اتوبوس از قرارگاه ھا بيرون نمی آيند و اين امر مشکالت زيادی را در زمينه حمل و نقل در مرکز شھر تھران بوجور آورد .با اين وجود ،گزارشات ،حاکی از حمايت مردم از
اعتصاب کنندگان بود .اين اعتصاب به آزادی مسئولين ھيئت اجرائی و فعالين سنديکا که با منصور اسانلو دستگير شده بودند منجر گرديد.
اعالم تعويق حضور ھفت نفر ازفعالين سنديکا که قرار بود در اول ماه ژانويه  ٢٠٠٦انجام گيرد در دادگاه انقالب  ،نيز از ديگر اثرات اعتصاب بشمار ميرود.

با اعالم اعتصاب وضعيت تغيير پيدا ميکند:
حسينی تبار از اعضاء ھيئت اجرائی در حين پخش اعالميه دستگير ميگردد.
در ادامه شش تن ديگر از اعضاء ھيئت اجرائی بازداشت گرديدند ،زيرا ،که نسبت به دعوت دادستان که از آنان اعالم لغو اعتصاب را خواستار بود بی اعتنائی کرده بودند .
ھمسران و کودکان اعضائ سنديکا واعضاء ھيئت اجرائی نيز بازداشت گرديدند.
صـدھا کـارگـر زن و مـرد در زنـدانھا:
ھمزمان نظرات صاحبان قدرت بر عليه اعتصاب شکل ميگيرد:
شھردار تھران اعالم ميکند که اعتصاب غير قانونی است و از اعتصاب جلوگيری خواھد کرد.
مدير شرکت اتوبوسرانی به کارگران اعالم ميکند که در صورت شرکت در اعتصاب اخراج خواھند شد.
در  ٢٨ژانويه  ٢٠٠٦با اعالم اعتصاب نيروھای امنيتی با شليک گاز اشک آور  ،گلوله و بازداشت ھای دستجمعی واکنش نشان ميدھند.
تا پايان ژانويه  ٢٠٠٦بالغ بر پانصد تن از کارگران و فعالين سنديکا شرکت واحد در بازداشت بودند .آنان از دستيابی به يک وکيل حقوقی نيز محروم بودند.
آزادی  -و اخـراج:
حـوادث روی داده در ايران باعث گرديد که تشکالت حقوق بشری و سنديکاھای کارگری در خـارج از ايـران شـديـداً اعتـراض کنند.
سازمان عفـو بيـن الملل آکسيـون ھای اعتـراضـی خود را شـروع ميکند ،اتحاديه ھای آزاد کارگری ،اتحادی ھای ملــّی کارگری ،نامه ھای اعتراضی خود را ارسـال ميکنند.
اتحاد وھمبستگی بين المللی اولين اثرات خود را نشان ميدھد:
يکی بعد از ديگری اعضاء اتحاديه کارگری از حبس آزاد ميگردند.
ضمنا ً از کارگران بزورکتبا ً تعھد گرفتند که در آينده در اعتصاب و يا حرکات مشابه شرکت نکنند.
تعداد زيادی از بازداشت شدگان پيش از رھائی چنين اوراقی را امضاء کردند.
روز  ١٥فورويه از سوی جبش بين المللی سنديکائی اعالم روز جھانی حمايت برای ھمکاران بازداشت شده در ايران گرديد.
در اين زمان ھنوز  ٨٠تن از فعالين سنديکای رانندگان شرکت واحد تھران در بازداشت بسر ميبردند.
تعداد زيادی از فعالين سنديکا ھا از کشورھای مختلف برای اين روز جھانی فراخوان دادند.
در وين نيز سنديکای راه آھن و سنديکای خدمات منطقه ای اعالم تجمع ھمبستگی در روز اعتراض جھانی در يکی از قرارگاه ھای اتوبوس شھر وين کردند.
بعد از اين حرکت درھای زندان برای خروج بسياری از بازداشت شدگان باز ميگردد ،اما ھشت نفر -در بين آنان اعضاء ھيئت اجرائی -در زندان نگھداشته ميشوند.
در حاليکه کارفرما پيش از اين به بازداشت شدگان اعالم نموده بود که ميتوانند به محل ھای کاری خود باز گردند ا ّما عمال آنان از پذيرش دوباره محروم گشته بودند.
در اين مورد به آنان گفته شده بود که وزارت خانه کار به علت شرکت آنان در تظاھرات از ابالغ اجازه پذيزش مج ّدد آنان به کار ممانعت بعمل آورده است.
در يازدھم ماه مارس  ٢٠٠٦شرکت اتوبوسرانی اعالم ميکند که  ٤٦تن از شاغلين ميبايستی که اخراج گردند.
مديريت شرکت علت را دستور صادره از سوی مقامات وزارت امنيت اعالم کردند.
در ادامه ديگر اعضاء بازداشتی اتحاديه رانندگان اتوبوسرانی در قبال پرداخت وثيقه مالی آزاد گشتند.
با يک استثناء :
مديرعامل سنديکا منصور اسانلو ،که بازداشتش باعث اعالم اعتصاب گرديده بود ،ھنوز در زندان اوين در تھران بسر ميبرد بدون آنکه اعالم جرمی بر عليه او صورت گرفته باشد.
او بعد از اين نيز به حمايت بين المللی نياز دارد.
ارسال پرونده منصور اسانلو ،به دادگاه انقالب
جون  -٢٠٠٦خرداد ١٣٨٥
خبرگزاری دانشجويان ايران  -تھران
پروندهی منصور اسانلو ،يکی از بازداشتشدگان پرونده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به دادگاه انقالب ارسال شد.
وکيل مدافع اين متھم به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا( ،گفت :با توجه به اينکه پرونده موکلم به شعبه  ١۴دادگاه انقالب ارسال شده و قرار صادره برای وی قرار بازداشت موقت بوده
است ،از دادگاه تقاضا کردم اين قرار به قرار وثيقه تبديل شود.
ھمبستگی با خانواده ھای سنديکاليست ھای
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران که قربانی سرکوب شده اند
اتحاد بين اللملی در حمايت از کارگران در ايران
جون  -٢٠٠٦خرداد ١٣٨٥
از چند ماه پيش کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ) با بيش از  ١٧٠٠٠مشغول به کار ( در حال انجام يک نبرد بی مانند است تا سنديکای خود را به رسميت بشناسانند ،حقوق ھای عقب افتاده
شان پرداخت شود و قواعد سازمان جھانی کار در موردشان رعايت شود .روز ھشتم بھمن  ٢٦) ١٣٨٤ژانويه  (٢٠٠٦کارگران و سنديکايشان تصميم گرفتند تا برای طرح مطالبات خويش دست به يک
اعتصاب بزنند.

پاسخ عوامل جمھوری اسالمی و مديريت شرکت واحد عبارت بود از حمله ی وحشيانه به کارگران و خانواده ھايشان .روز قبل از اعتصاب  ١٨تن از اعضای دفتر سنديکا در طی يک حمله ی شبانه
بازداشت شدند ،منازل کارگران مورد ھجوم واقع شد و زنان و بچه ھا را به زندان افکندند ،بيش از ھزاران مامور پليس و مخفی اقدام به بازداشت بيش از  ٧٠٠نفر نمودند.
از اين تاريخ به بعد سرکوب ادامه يافته است  :فشار روی کارگران برای اينکه از دفاع از حقوق خويش بگذرند و به مبارزه سنديکايی نپردازند ،مسول اول سنديکا را با وجود مشکالت جسمی در زندان نگه
داشته است و  ١٨٠نفر از فعاالن سنديکايی را از بازگشتن به سر کار محروم ساخته است ،کاری که به معنای اخراج اعتصابيون است.
در حال حاضر ،عالوه بر سرکوب ،مصادره ی اموال و تخريب اماکن سنديکايی سبب محدود شدن فعاليت ھای سنديکايی می شود .برخی از اين فعاالن به بھانه ھای واھی مانند »تبليغ بر عليه رژيم و مختل
کردن امنيت نظام« به دادگاه احضار می شوند.
سنديکای شرکت واحد اخيرا به عضويت فدراسيون بين المللی حمل و نقل پيوسته است و حرکت سنديکايی بين المللی اقدامات متعددی را برای رعايت آزادی ھای سنديکايی صورت داده اند.
سنديکای س ژ ت و فدراسيون حمل و نقل آن به طور مستقيم با مسوالن اين سنديکا در تماس است .سنديکا و فدراسيون اقداماتی را نزد مقامات دولت ايران ،سفارت ايران در فرانسه و نيز در سازمان جھانی
کار در ژنو صورت داده اند .يک فراخوان که خواھان آزادی سنديکاليست ھاست در حال حاضر در حال تکميل می باشد.
امروز بايد گام ديگری برداشت و در ھمبستگی جلوتر رفت .خانواده ھای اين کارگران اخراجی يا در حبس نياز به حمايت مالی دارند .تالش کنيم برای آنان امکانات يک زندگی شرافتمندانه را تامين کنيم تا
بتوانند ھمسران خويش را در اين نبرد برای رعايت حقوق پايه ای کارشان مورد پشتيبانی قرار دھند.
واريز کمک مالی به طور رسمی بايد به اين آدرس صورت گيرد .Solidarité aux familles de syndicalistes iraniens – social L’Avenir :
)(CCP PARIS 17915-34 A
٢٠٠٦ juin Montreuil, le 8
ترجمه و تکثير  :اتحاد بين المللی حمايت از کارگران در ايران – پاريس
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منصور اسانلو در زندان است برای آزادی او کاری کنيد
نامه برھان ديوارگر به سازمان جھانی کار
جون  -٢٠٠٦خرداد ١٣٨٥
آقای حسن صادقی در آی ال او چه کار ميکند؟
من برھان ديوارگر دبير قبلی تشکل عليه بيکاری در ايران و فعال کارگری ھستم .ھمانطور که مطلع ھستيد دادگاھی در ايران ،من را به خاطر برگزاری اول ماه مه در شھر سقز به دو سال و نيم زندان
محکوم کرد و قرار بود با اضافه کردن جرائم ديگر مانند تشکيل تشکل عليه بيکاری و ارتباط با فعالين کارگری و ديگر فعاليتھا در زمينه متحد و متشکل کردن کارگران ،چند سال ديگر ھم به اين حکم زندان
من اضافه کنند .تحت فشارھای وزارت اطالعات و دستگاھھای نظامی و امنيتی من مجبور شدم کشور را ترک کنم و ھم اکنون در خارج از ايران به سر ميبرم .مجبور شدم تشکل عليه بيکاری و ديگر
فعاليتھای کارگريم را در آنجا جا بگذارم و از کشور خارج شوم .
بايد بگويم من خودم را ملزم ميدانم که به فعاليتھايم برای دفاع از حقوق ھمکارانم و دستيابی آنھا به حقوق شناخته شده بين المللی در اينجا ھم ادامه دھم .تا زمانی که ھمکار مبارز من منصور اسانلو در زندان
است ،نميتوانم حتی يک شب آسوده بخوابم .
دوستان عزيز شما ميدانيد ھمکار ما منصور اسانلو ،رھبر سنديکای کارگران شرکت واحد ھمچنان در زندان است .او را به جرم سازماندھی سنديکای شرکت واحد به زندان انداخته اند و از ماه فوريه
تاکنون در زندان به سر ميبرد .من نميدانم چرا آی ال او و سازمانھای بين المللی کارگری در اين مورد سکوت کرده اند .آزادی او و تامين خانواده او به عھده چه کسی است؟ چرا شما در آی ال او و اتحاديه
ھای آزاد جھانی کارگری قدمی جدی در اين مورد بر نميداريد .ھيچ ميدانيد که او ھم اکنون تحت شکنجه ھايی قرار دارد که در جمھوری اسالمی معمول است .انتظار من و ديگر ھمکاران مبارز و فعالين
کارگری در ايران از شما اين است که با جديت برای فعالينی که برای احقاق حقوق کارگر ،زندگی خود را به خطر مياندازند کاری کنيد .
برای من باور نکردنی است که منصور اسانلو در زندان است و شما ضارب او حسن صادقی رئيس کانون شوراھای اسالمی کاررا در آی ال او پذيرفته ايد .حتما به اطالع شما رسيده است که حسن صادقی
در راس عده ای از سران شوراھای اسالمی کار به جلسه ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد در سال گذشته حمله کرده بودند و حسن صادقی با چاقو منصور اصانلو را زخمی کرده بود .حسن صادقی خود
گزارش مفصلی برای وزارت اطالعات برای دستگيری منصور اسانلو انجام داده بود .شوراھای اسالمی کار ارگان سياسی رژيم در محلھای کار ھستند و کارشان مانند نمونه حمله به سنديکای شرکت واحد
سرکوب تشکلھا و فعالين کارگری است .
پذيرش حسن صادقی در آی ال او برای ما فعالين کارگری ايران غير قابل پذيرش است .کارگران در ايران از حق تشکل و اعتصاب و اعتراض محرومند و فعاليت و مبارزه آنھا مرتب سرکوب ميشود .برای
ھمين کارگران ايران نماينده رسمی ھم ندارند .تا زمانی که آزادی تشکل کارگری در ايران برقرار نشده است ،تا زمانی که کارگران به تشکل مستقل خود دست نيافته اند و نمايندگان خود را آزادانه انتخاب
نکرده اند ،آنھا نماينده ای در سازمان جھانی کار نخواھند داشت .انتظار ما از شما اين است که به جمھوری اسالمی فشار بياوريد تا از سرکوب کارگران دست بردارد و حقوق پايه ای کارگران را به طور
واقعی به رسميت بشناسد .منصور اسانلو را فورا آزاد کند .
شوراھای اسالمی کار و حسن صادقی را فورا از ای ال او اخراج کنيد و اعالم کنيد که سرکوب کارگران و دستگيری فعالين کارگری را نميتوانيد تحمل کنيد و اعالم کنيد که نماينده ھای واقعی کارگران
ايران را فقط در صورت برقراری آزادی تشکل و يا تشکل يابی مستقل کارگران ايران خواھيد پذيرفت .
با احترام فراوان برھان ديوارگر
 ٩ژوئن ٢٠٠۶
رونوشت به اتحاديه ھای آزاد جھانی کارگری
امنستی انترناسيو ال
اتحاديه بين المللی کارگران حمل ونقل

تجمع کارگران اخراجی واحد

جون  -٢٠٠٦خرداد ١٣٨٥
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران:
در تاريخ ) ١٣٨۵/٣/٢١ھمزمان با حضور آقای محمد جھرمی و ھيئت ھمراه در مجمع ساليانه سازمان بين المللی کار و ايراد سخنرانی نامبرده در آن مجمع در رابطه با اجرای حقوق قانونی کارگران!!(
کارگران اخراج شده شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه که مدت  ۵ماه است )پس از اعتراضات صنفی  (١٣٨۴بدون دريافت ھيچگونه حق و حقوقی بصورت غيرقانونی معلق و اخراج از کار می
باشند به منظور پيگيری شکايات و قول و قرارھای اداره کار شرق تھران بيش از  ۴ساعت در مقابل اداره کار شرق تھران تجمع نمودند و خواستار پاسخ گويی قانونی مسولين مربوطه شدند .
وخامت وضعيت جسمانی اسانلو
جون  -٢٠٠٦خرداد ١٣٨٥
صبح روز دوشنبه  ٢٢خردادماه  ١٣٨۵خانواده آقای منصور اسانلو موفق به مالقات با وی شدند و با يک دنيا نگرانی خاطر و تشويش از مالقات بازگشتند.
به گزارش اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران به نقل از يکی از دوستان منصور اسانلو ،وی در وضعيت جسمی بدی بسر ميبرد .چشمانش آب مرواريد آورده است و اگر مورد جراحی قرار
نگيرد امکان دارد به بينايی وی آسيب جدی وارد شود  .چند بار در زندان دچار حمله قلبی شده است و با توجه به اينکه قبال مورد جراحی قلب قرار گرفته است ،بايد مرتب تحت نظر پزشک متخصص باشد.
ھمچنين از درد کمر و کليه در عذاب است و حساسيت پوستی وی دوباره سر باز کرده است و اين در شرايطی است که مسئولين زندان توجھی به وضعيت جسمی وی نداشته و دائما مسکن تجويز می کنند.
طی ماه گذشته خانواده منصور اسانلو از دادگاه تقاضای آزادی وی با قيد وثيقه ،جھت مداوا نمودند ولی ھيچ پاسخی دريافت نکردند.
در ضمن بيش از دو ھقته است که پرونده منصور اسانلو به شعبه  ١۴دادگاه انقالب نزد قاضی محمدی منتقل شده است.
پرونده منصور اسانلو از دادگاه به بازپرسی بازگشت داده شد
جون  -٢٠٠٦خرداد ١٣٨٥
پروندهی "منصور اصانلو" رئيس ھئيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه از دادگاه به بازپرسی بازگشت داده شد.
"يوسف مواليی" يكی از وكالی مدافع اسانلو با بيان اين مطلب گفت :بر اين اساس ما به بازپرسی مراجعه و قضيه را پيگيری میكنيم.
وی تاکيد کرد :با توجه به بازگشت پرونده از دادگاه به بازپرسی ،بازپرس ھنوز اين امر را مطالعه نكرده تا در اين رابطه اظھارنظر كند و ما مجددا به بازپرسی مراجعه خواھيم كرد.
موالی ابراز اميدواری كرد كه در ھفته آينده قرار بازداشت موكلش به قرار وثيقه تبديل شود.
منصور اسانلو به دنبال اعتصاب و اعتراضات کارگران شرکت واحد از  ١٩بھمن ماه سال  ٨٤دستگير و عليرغم اعتراضات و درخواستھای گسترده در داخل و خارج ايران برای آزادی وی رژيم ھمچنان
وی را در زندان نگه داشته است.
وكالی اسانلو با وی مالقات كردند
جون  -٢٠٠٦خرداد ١٣٨٥
خبرگزاری دانشجويان ايران  -تھران
يوسف مواليی به ھمراه ديگر وكيل اسانلو ]از متھمان پرونده كارگران بازداشت شده شركت واحد[ صبح امروز با وی مالقات كردند.
يوسف مواليی با بيان اين مطلب به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا( گفت :اين مالقات صبح امروز انجام گرفت و حال عمومی موكل منحيثالمجموع خوب بود؛ البته نگرانيھايی در
مورد چشمشان داشتند كه در حد امكانات زندان مداوا انجام می گيرد
وی با بيان اينكه پروندهی موكلش با صدور كيفرخواست به دادگاه انقالب ارجاع شده است  ،گفت :درخواست تبديل قرار موكلم را از قاضی پرونده خواستهايم كه قاضی نيز در حال مطالعهی پرونده است.

جون  -٢٠٠٦خرداد ١٣٨٥

بازداشت نه نفر از کارگران اخراجی شرکت واحد
جوالی  -٢٠٠٦تير ١٣٨٥
سعيد ترابيان ،از نمايندگان اخراجشده شرکت واحد اتوبوسرانی در اين زمينه گفت :عوامل نيروی انتظامی تا ساعت  ١٢ظھر به کارگران اخراجی فرصت داده بودند که به تجمع خود پايان داده و متفرق
شوند .در زمان موعود عوامل انتظامی مستقر در محل تجمع کارگران ،اقدام به پراکنده کردن تجمع کرده و ھر کس را که نسبت به آنھا معترض میشد ،بازداشت کردند.
وی با بيان اينکه در اين رابطه شش نفر از تجمعکنندگان به نامھای داود نوروزی ،ابراھيم گوھری ،سيدرضا نعمتیپور ،عطاء باباخانی ،ناصر غالمين و منوچھر مھدویتبار توسط عوامل نيروی انتظامی
مستقر در محل تجمع کارگران بازداشت شدند ،يادآور شد :پيش از آن ابراھيم مددی ،يعقوب سليمی و داود رضوی که به عنوان نماينده کارگران اخراجی برای روشن شدن وضعيت تجمعکنندگان برای مذاکره
با مسووالن وزارت کار داخل ساختمان وزارت کار شده بودند ،در ھمان داخل ساختمان وزارتخانه بازداشت شدند.
ترابيان افزود :ابتدا بازداشتشدگان به پايگاه ھشتم اداره آگاھی واقع در ميدان حر منتقل شده بودند که شنيده میشود در حال حاضر به پليس امنيت عمومی تھران بزرگ ،واقع در منطقه عشرتآباد تحويل داده
شدهاند.
وی با تاکيد بر اينکه معلوم نيست در داخل وزارت کار چه گفتوگوھايی با نمايندگان کارگران اخراجی صورت گرفته است ،گفت :در حال حاضر به ھمراه خانوادهھای بازداشتشدگان به دنبال کسب خبر از
آخرين وضعيت کارگران بازداشتشده ھستيم.
خانه کارگر ھمراه و ھمگام با کارفرمايان عليه کارگران
ما از بيگانگان نناليم بلکه آنچه با ما کرد آشنا کرد
جمعی از کارگران ايران خودرو
جوالی  -٢٠٠٦تير ١٣٨٥
ھمکاران گرامی و دوستان کارگر
امروز خانه کارگر که بنام ما کارگران حضور خود را با قدرت دولت در تصميم گيريھا در خصوص زندگی ما کارگران موجھه اعالم می کند تمام امکانات خود را بر عليه دستمزد اعالم شده از طرف
شورای عالی کار به کار گرفته است تا بخاطر اختالف با وزارت کار ما کارگران را در آتش اين اختالفات بسوزاند .دامنه اين عقده گشائی به جايی رسيده است که خانه کارگر کار فرمايان را وادار کرده تا

به مصوبه شورای عالی کار که نماينده خود کار فرمايان آن را بدون حضور نمايندگان واقعی کارگران تصويب و امضاء کرده اعتراض کنند .اگر کارفرمايان به اين مصوبه معترض بودند حرفی نبود ولی
امروز کسانی به اين مصوبه معترض ھستند که نام خانه کارگر بروی خود گذاشته و با حمايت دستھای شناخته شده می خواھند وزارت کار را به استيصال بکشانند و وزارت کار را مجبور کنند تا از مصوبه
خود عدول کرده و نرخ دستمزدھا را به دلخواه خانه کارگر نه به دلخواه کار فرمايان تعيين نمايد .کارفرمايان قبال اين مصوبه را قبول کرده و آن را امضاء کرده اند و خيلی از آن خوشحال و راضی ھستند
چون کارفرمايان فکر می کردند شايد اين اعالم دستمزدھا ،کمتر از زير خط فقر است مورد پذيرش جامعه کارگری قرار نگيرد .خانه کارگر به جای اعتراض به پايين بودن اين مصوبه ،به جای اعتراض به
تصميم شورای عالی کار ،به جای اعتراض عليه قراردادھای موقت و شرکتھای پيمانکاری ،تمام امکانات خود را بسيج کرده تا ثابت کند که چون نماينده خانه کارگر در شورا وجود نداشته اين مصوبه غير
کارشناسی است .خانه کارگر با دادن آدرس عوضی می خواھد با ترساندن ما کارگران از بيکاری و اخراج ،ما را به مرگ برساند تا به تب راضی شويم.
دوستان و ھمکاران گرامی
اگر يادمان باشد سال پيش در پی اعالم دستمزدھا و اعتراض جامعه کارگری ،خانه کارگر برای فرار از زير فشار اعتراضات کارگران به نماينده خانه کارگر در شورای عالی کار ،اعالم می کرد نماينده
خانه کارگر چون تنھا بوده نمی توانسته در تعيين دستمزدھا نقش داشته باشد و اکنون برای ما کارگران روشن شد که نماينده خانه کارگر نه تنھا در تعيين اين مصوبه نقش داشته بلکه رای خود را به نفع
کارفرمايان داده است چون امسال که نماينده خانه کارگر در شورای عالی کار حضور نداشت اين اتفاق نيافتاده و برای ھمين خانه کارگر از بيرون تالش می کند تا بتواند با استفاده از امکانات خود اين
مصوبه را به نفع کارفرمايان تغيير دھد .بھانه خانه کارگر ،اخراج کارگران قراردادی می باشد .در حاليکه اين اتفاق نه تنھا در شرکت ما نيفتاد ،بلکه شرکت با اجرای اين مصوبه به يکی از خواسته ھای
کارگران جامعه عمل پوشاند .در حاليکه ما امروز شاھد شادی ھزاران کارگر که با اجرای اين مصوبه به استخدام رسمی شرکت در آمده اند ھستيم ،از طرفی شاھد ناراحتی دھھا کارگر می باشيم که به خاطر
شرکت در اعتصاب  ١٧اسفند از شرکت اخراج شده اند .دلسوزی خانه کارگر به خاطر اخراج کارگران نيست خانه کارگريھا که خود شاھد اين اعتصاب بودند چشمان خودرا در مقابل اين اخراج ھا بسته اند.
مشکل خانه کارگر اختالفات درونی و فرقه گرائی است  .مشکل خانه کارگر اين است به جای تکيه بر کارگران می خواھد با سوء استفاده از شکاف بوجود آمده برای خود کالھی بدوزد .در حاليکه مديريت
شرکت داشت با استفاده از اين مصوبه ،کارگران قراردادی را رسمی می کرد و روزنه اميدی در دل ھزاران کارگر قراردادی روشن شده بود با دخالت آشکار خانه کارگر و عقب نشينی شورای عالی کار از
مصوبه خود ،دوباره ياس و نا اميدی به ميان کارگران بازگشته است .ما کارگران ايران خودرو اين حرکات خانه کارگر را محکوم کرده و از کارگران دلسوز که در روزنامه کار و کارگر و در سايت ايلنا
قلم می زنند .می خواھيم دست از دشمنی با کارگران بر دارند ما اعالم می کنيم دستمزدھای اعالم شده از طرف شورای عالی کار نه تنھا به ھيچ وجھه متناسب با تورم نمی باشد بلکه زندگی با اين دستمزدھا
چيزی غير از فالکت و بدبختی برای ما کارگران ندارد .اگر قرار است مصوبه دستمزدھا تغيير پيدا بکند و بقول نماينده کارفرمايان دولت می تواند در ھر ماه مصوبه جديد اعالم کند ،اين مصوبه بايد متناسب
با تورم نه متناسب با سود ھنگفت کارفرمايان تصويب و اعالم شود.

ما در شرايط کنونی دريافت دستمزد کمتر از پانصد ھزار تومان را زندگی زير خط فقر می دانيم.
ما اعالم می کنيم بايد قراردادھای موقت لغو و تمام کارگران قراردادی استخدام رسمی شوند.
ما خواھان انحالل تمام شرکتھای پيمانکاری و استخدام کارگران اين شرکتھا در خود شرکت ايران خودرو می باشيم.
ما خواھان بازگشت به کار کارگران اخراج شده اعتصابی می باشيم.
جمعی از کارگران ايران خودرو
نھم تير ماه ھشتاد و پنج
ikcokar@yahoo.com

کنفدراسيون اتحاديه ھای آزاد کارگری و کنفدراسيون بين اللملی کارگران حمل و نقل ضمن اعتراض به دستگيری  ٨تن از فعالين سنديکای شرکت واحد
جوالی  -٢٠٠٦تير ١٣٨٥
کنفدراسيون اتحاديه ھای آزاد کارگری و کنفدراسيون بين اللملی کارگران حمل و نقل ضمن اعتراض به دستگير  ٨تن از فعالين سنديکای شرکت واحد ،خواھان آزادی فوری اين فعالين و آزادی منصور
اسانلو دبير سنديکای کارگران شرکت واحد شدند ! آقای محمود احمدی نژاد ،رئيس جمھور
آدرس :کاخ رياست جمھوری
خيابان فلسطين ،تقاطع آذربايجان ،تھران
جمھوری اسالمی ايران
شماره فکس
تاريخ ١٨ :ژوئيه ٢٠٠٦
آقای رئيس جمھوری گرامی
دستگيری اعضای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه
کنفدراسيون اتحاديه ھای آزاد کارگری و کنفدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل قويا نسبت به دستگيری ھشت تن از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه در روز سنبه
 ١٥ژوئيه اعتراض داشته و خواھان آزادی فوری آنھا ھستيم.
دستگير ھای اخير ،بخشی از مجموعه دستگيری ھای اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد است .ما)من( در چندين نوبت ناچار شديم نسبت به اذيت و آزار اين سنديکای قانونی و ساير تعرضات جدی به
حقوق کارگران اعتراض کنيم.
دستگيری ھا در شرايطی رخ داد که کارگران شرکت واحد اقدام به گردھمائی مسالمت آمير در مقابل وزارت کار کرده و خواستار برسميت شناختن سنديکا بودند .اين روز ،سالگرد اعتراض مشابھی بود
که سال گذشته برگزار گرديد .بنا به گزارش سنديکا ،وزارت کار گروھی از کارگران را برای مذاکره به داخل ساختمان دعوت کرد .چھار عضو گروه مذاکره کننده ،ابراھيم مددی ،سيدداود رضوی ،ابراھيم
نوروزی گوھری و يغقوب سليمی زمانی که ساختمان را ترک می کردند ،توسط ماموران امنيتی دستگير شدند .چھار عصو ديکر ،ناصر غالمی ،سيدرضا نعمتی پور ،عطا باباخانی و منوچھر مھدوی تبار
در بيرون از وزارتخانه دستگير شدند.
تالش کارگران شرکت واحد برای تشکيل سنديکای مستقل و خواست آنھا برای برسيمت شناخته شدن آن از سال  ٢٠٠٥با سرکوب مداوم ھمراه بوده است .سرکوب ،از سوی کارفرما و نيروھای امنيتی
اغلب وحشيانه و با حمالت سبعانه  ،دستگيری ھای جمعی و اخراج ھمراه بوده است .برخی از دستگيرشدگان اخير ،ابراھيم مددی ،نايب رئيس سنديکا ،سيدداود رضوی و يعقوب سليمی ،اعضای مذاکره
کنند ،و ناصر غالمی عضو ديگر ھئيت مديره قبال نيز دستگير و بازداشت شده بودند .در عين حال ،منصور اسانلو ،رھبر سنديکا ،علی رغم اينکه دولت شما اطمينان داده بود از ھر تالشی برای آزادی وی
دريغ نخواھد کرد ،ھنوز ،از زمان دستگيری در دسامبر  ٢٠٠٥در زندان به سر می برد .وی به طور محدود به وکيل مدافع خود دسترسی داشته و وضعيت سالمتی وی به شدت نگران کننده است.

الزم به يادآوری است که جمھوری اسالمی ايران عضو سازمان جھانی کار است و اجبار کامل دارد به پرنسيبھای آزادی تشکل و قراردادھای دسته جمعی احترام بگذارد .سرکوب مداوم سنديکا و اذيت و
آزار اعضای آن نقض آشکار اين پرنسيبھا است.
سنديکای کارگران شرکت واحد يک اتحاديه قانونی است و نمايندگی اکثريت روشن کارگران اين شرکت را دارد .اين سنديکا از حمايت وسيع بين المللی برخودار است که روز  ١٥فوريه  ،٢٠٠٦روز بين
المللی اقدام اتحاديه ھای کارگری در باره ايران ،به نمايش گذاشته شد .سنديکای کارگران شرکت واحد ھم چنان عضو فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل است.
کنفدراسيون اتحاديه ھای آزاد کارگری و کنفدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل از شما می خواھند دستورات الزم را به قوه قضائيه و نھادھای امنيتی کشور خود بدھيد ھشت تن از کارگران شرکت
واحد که روز  ١٥ژوئيه دستگير شدند و ھم چنين منصور اسانلو ،رئيس ھئيت مديره سنديکا فورا آزاد شوند .ما ھم چنين از شما می خواھيم از موقعيت مناسب اداری خود برای برسميت شناختن سنديکا و
برگشت به کار  ١٨٠عضو که از فوريه  ٢٠٠٦از کار اخراج شده اند استفاده نمائيد و حقو معوقه آنان پرداخت گردد.
اراتمند شما
گای رايدر  -دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه ھای آزاد کارگری
ديويد کوک روفت  -دبيرکل و کنفدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل
برگردان به فارسی  :بھروز برومند
تکثير  :اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
etehadbinalmelali.com.www
alliance@workers-iran.org
آزادی دستگيرشدگان واحد
جوالی  -٢٠٠٦تير ١٣٨٥
ھشت تن از کارگران عضو ھئيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه ،که روز شنبه  ٢۴تير در مقابل وزارت کار دستگير شده بود ،روز سه شنبه ساعت  ۶بعد از ظھر به قيد
کفالت از زندان اوين آزاد شدند .
مبارزه رانندگان شرکت واحد ادامه دارد

به نقل از اتحاد کميته ھای کارگری ،مرداد ١٣٨٥
در تاريخ ٨٥/٤/٢٤رانندگان اخراجی شرکت واحد ) ١٨٠نفر(به ھمراه خانواده ھايشان  ،در مقابل اداره کار تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار بودند  .پس از مدتی و قبل از آنکه کسی پاسخ گوی آنھا
باشد  ،تعداد زيادی از نيروھای اطال عاتی و انتظامی آنھا را به محاصره در آوردند.با ال خره بعد از مدتی انتظار از اداره کار اعالم شد که نمايندگان آنھا برای مذاکره به داخل بيايند  .در اين رابطه آقای
مددی به ھمراه  ٤نفر ديگر به داخل اداره کار رفتند  .در جريان مذاکره مسئولين اداره کار اعالم کردند که اخراجی ھا در صورتی که تعھد کتبی بدھند که ديگر کار سنديکايی نخواھند کرد و در ھيچ
اعتصابی نيز شرکت نمی کنند  ،می توانند به کار خود باز گردند  .اين وقاحت و زور گويی را نمايندگان شرکت واحد نپذيرفتند و خواستار باز گشت بی قيد و شرط شدند  .پس از مذاکره و بيرون آمدن از
اداره کار نماينگان توسط نيروھای اطالعاتی باز داشت و بھبند  ٢٠٩اوين منتقل شدند  .نمايندگان  ٢روز در بازداشت بو دند وپس از آن آزاد شدند .
حال که جمھوری اسالمی تنھا به دليل اعتصابی که مطالبه اش افزايش دستمزد بوده  ،رانندگان را اخراج کرده و شرط بازگشت به کار آنھا را دادن تعھد مبنی بر شرکت نکردن در اعتصاب و کار سنديکايی
نکردن قرار داده  ،يک بار ديگر ثابت کرده که دولت سرمايه داران چيزی جز زبان زور نمی فھمد و ھيچگونه نرمشی در مقابل کارگران ندارند  ،لذا ضروری است که کارگران به اتحاد بقاتی خود بينديشند
و به ھر وسيله ممکن و در حد توانمان از آنھا پشتيبانی نماييم  .وضعيت ما و رانندگان شرکت واحد  ،وضعيت مشابھی است و بسياری از ما يا طعم بيکاری را چشيده ايم و يا ھم اکنون نيز بيکاريم  ،بنا بر اين
تنھا در صورت حمايت و اتحاد است که می توان دولت سرمايه داران را به عقب نشينی وا دار کرد  .رانندگان شرکت واحد ابتدايی ترين مطالبه انسانی يعنی دستمزد مکفی و بازگشت به کار را خواھانند  .بر
اين اساس ما نيز خواھان بازگشت به کار بدون قيد و شرط رانندگان شرکت واحد ھستيم واز تمام مبارزات رانندگان شرکت واحد حمايت می کنيم و خواھان آزادی بی قيد و شرط منصور اسانلو رئيس ھيئت
مديره سنديکای شرکت واحد ھستيم
اتحاد کميته ھای کارگری
٨٥/٥/١
احظار ابراھيم مددی نايب رئيس سنديکای شرکت واحد به دادسرای کارکنان دولت
مرداد  ١٣٨٥به نقل ازاطالعيه سنديکای شرکت واحد
اطالعيه سنديکای شرکت واحد در مورد احظار ابراھيم مددی نايب رئيس سنديکای شرکت واحد به دادسرای کارکنان دولت
ابراھيم مددی فعال سنديكايی و نايب رئيس سنديكای كارگران شركت واحد طی احضاريه ای رسمی كه در روز چھارشنبه ١٣٨٥/٥/٤به دست ايشان رسيده است از طرف دادسرای كاركنان دولت احضار
شده اند و بايد ظرف مدت سه روز خود را به دادسرای كاركنان دولت واقع در ميدان پانزده خرداد معرفی نمايند  .نامبرده پس از ھماھنگی با وكالی مدافع سنديكای كارگران شركت واحد در روز شنبه
 ١٣٨٥/٥/٧به دادسرای فوق الذكر مراجعه می نمايند .
١٣٨٥/٥/ ٥

سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

نامه ابراھيم مددی نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد به رئيس سازمان بين المللی کار
به نقل از سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه،مرداد ١٣٨٥
از :سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
به :دبيرکل سازمان بين المللی کار جناب آقای سوماويا
با احترام

در آخرين ساعات مسافرت شما به جمھوری اسالمی ايران در سال  ٢٠٠۵در ھتل استقالل ،با تقديم شکايتی با شما ديدار و گفتگو کردم و در نامه بعدی که در تاريخ  ١٣٨۵/٣/٩برای شما ارسال نمودم،
گوشه ای از نقض شديد حقوق بنيادين کار ،به ويژه حقوق سنديکايی ،به آگاھی شما رسيد .متاسفانه وضعيت بدليل موارد بيان شده در اين نامه بدتر از گذشته شده است.
 .١منصور اسالو رئيس ھيات مديره ی سنديکا ھفت ماه است در زندان اوين محبوس و مقامات قضائی برای ادامه بازداشت نامبرده دليل قانع کننده ای به وی ،خانواده و وکالی حقوقی ايشان ارائه نداده و
تقاضای آزادی ايشان از طرف اتحاديه ھای کارگری بين المللی و سنديکاھای کارگری بسياری از کشورھا و مجامع کارگری داخلی و ديگر شخصيت ھا و گروه ھای اجتماعی پذيرفته نشده است.
 .٢شکايت کارگران از ضاربان و مھاجمان وابسته به شوراھای اسالمی ،کارفرما و خانه کارگر و ديگر مقصران حمله  ١٣٨۴/٢/١٩به سنديکاليست ھا که منجر به زخمی شدن شديد منصور اسالو ،تخريب
مکان و غارت اموال سنديکا گرديد ،بعد از گذشت بيش از پانزده ماه ھنوز به سرانجام نرسيده است.
 .٣ساختمان سنديکا از تاريخ  ١٣٨۵/١٠/١پلمب شده و پيگيری ھا جھت بازگشائی بدون نتيجه مانده است.
 .۴به درخواست ثبت رسمی سنديکا بيش از يک سال است از طرف وزارت کار پاسخی داده نشده است.
 .۵صدھا نفر کارگر از اعضا ھيات مديره ،ھواداران سنديکا و ديگر کارگران در جريان اعتراضات صنفی بھمن ماه  ١٣٨۴به صورت فله ای بدون رعايت حقوق شھروندی دستگير و در زندان اوين
محبوس شدند که بيش از دويست نفر از آن ھا از ادامه کار و دريافت دستمزد محروم و اخيرا با اعتراضات سنديکا به جز يک گروه حدود شصت نفری از تاريخ  ١٣٨۵/۴/٢۴با احضار به دفتر حراست
شرکت واحد و با ايجاد جو رعب ،وحشت و تھديد و با وادار کردن به تعھدنامه نويسی عليه سنديکا و له شوراھای اسالمی به کار گمارده شمرده اند.
 .۶اکنون حدود  ۶٠نفر از کارگران عضو ھيات مديره و فعاالن و ھواداران سنديکا که از تعھدنامه و توبه نويسی خودداری و بر حق داشتن سنديکا و رعايت حقوق کارگری پايداری می نمايند کماکان با بی
قانونی از ادامه کار و دريافت ھرگونه دستمزد و حقوق دوران بيکاری محروم ھستند.
 .٧بيش از شش ماه است به شکايت کارگران اخراجی از کارفرما در وزارت کار برخالف قانون و مقررات موجود رسيدگی نمی شود و حتی از ثبت شکايت و اعالم شماره پرونده به شاکيان خودداری می
شود.
 .٨يکی از اعضای شورای اسالمی شرکت واحد ،ضارت و مھاجم منصور اسالو و سارق اموال سنديکاليست ھا در حادثه تھاجم به ساختمان سنديکا در تاريخ  ١٣٨۴/٢/١٩به نام علی اکبر عيوضی به عنوان
نماينده کارگر عضو گروه اعزامی به کنفرانس ساالنه  ٢٠٠۶سازمان بين المللی کار بوده است.
 .٩به دنبال اعتراض به اخراج غيرقانونی کارگران ،در روز جھانی کارگر در مقابل شرکت واحد  ١٠نفر از کارگران با کتک خوردن از پليس و ماوران امنيتی و گاز اشک آور ،دستگير و ھفت روز
زندانی می گردند.
 .١٠در تاريخ  ١٣٨۵/۴/٢۴يک گروه منتخب از کارگران اخراجی که برای پيگيری شکايت به وزارت کار مراجعه کرده و با ھماھنگی مقامات به مدت دو ساعت با مدير کل روابط کار وزارت کار و امور
اجتماعی ديدار و گفتگو می کنند ،بعد از خروج از دفتر مديريت در يک اقدام بی سابقه در تاريخ کارگری ٨ ،تن از کارگران در داخل وزارت خانه با فحاشی بسيار و حمله و تھديد به شکستن دندان توسط
سرھنپگ عباسی فرمانده پليس وزارت کار دستگير و چھار روز در بازداشتگاه پليس امنيت و زندان اوين ھمراه با آزار و اذيت بسيار زندانی می شوند.
 .١١رسانه ھای داخلی تحت فشار مقامات مربوطه از انعکاس اخبار سنديکا منع شده اند و آنھا با ريسک پذيرش خطر ،گاھی به کوتاھی اخبار سنديکا و اعضای آن را منتشر می کنند.
 .١٢در تاريخ  ١٣٨۵/۴/٢۴سرھنگ زمانی از فرماندھان پليس امنيتی که در حوادث سرکوب و دستگيری کارگران سنديکايی به ويژه دستگيری منصور اسالو از عناصر اصلی بوده است ،در جمع کارگران
مقابل وزارت کار حضور يافته و برخالف ھمه قوانين موجود به ويژه قانون حقوق شھروندی کارگران را مورد تھديد شديد قرار داده ،ضمن سخنرانی عليه منصور اسالو می گويد :من نمی گذارم شما دوباره
در شرکت واحد شاغل شويد.
آقای دبيرکل
موارد گزارش شده گوشه ای از بی قانونی ھا و ناحقی ھايی است که به آگاھی شما می رسد.
اينک با توجه به اساسنامه سازمان بين المللی کار و ديگر مقررات بين المللی حقوق کارگران و پيرو درخواست قبلی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ،به عنوان صدای عموم
کارگران مظلوم ،از شما درخواست می نمايد ،جھت بررسی و رسيدگی به عدم رعايت حقوق کارگران به ويژه ستم ھايی که بر اعضای سنديکا می شود ،اقدامات شايسته را به عمل آوريد.
با سپاسگزاری
ابراھيم مددی
نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
١٣٨۵/۵/١١

نامه وکالی اسانلو
دکتر يوسف موالئی وپرويز خورشيد
مرداد ١٣٨٥
نامه وکالی اسانلو
بيش از ھفت ماه از باز داشت آقای اسالو رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد سپری شده است،پيگيری حقوقی ومراجعات مکرر وکالی وی به دادسرا ودادگاه نتيجه ای در پی نداشته است،
تحقيقات مقدماتی وتکميل پرونده از طرف دادسرا انجام پذيرفته وجھت اتخاذ تصميم نھائی پرونده در اختيار دادگاه قرار گرفته ولی تا کنون وکالی وی موفق به مطالعه پرونده نشده اند بنا به اظھارات آقای
اسالو در جريان مالقات وی با وکاليش محرز گرديده که اتھام تفھيم شده به وی در سطح اتھامات تفھيم شده به ديگر اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد ميباشد که قبال بازداشت شده بودند و
با قرارھای مناسب وثيقه وبعضا کفيل آزاد گرديده اند در اين صورت ادامه بازداشت آقای اسالو ھيچگونه توجيه قانونی ندارد .رعايت اصول قانون اساسی وقوانين موضوعه کشوری وعلی الخصوص قانون
رعايت حقوق شھروندی ايجاب مينمايد که قرار بازداشت آقای اسالو تبديل گرديده و ايشان با قرار تامين مناسبی آزاد شود،اتھام انتسابی به آقای اسالو در رابطه با فعاليت سنديکائی وموضوعات مربوط به
مسائل کارگری است،واضح ومبرھن است کارگران وزحمتکشان پشتيبانی جز انسانھای حق طلب وقلمھای منصف نداشته و درعرصه مناسبات اجتماعی جز رنج و زحمت وعرق جبينشان حامی ديگری

ندارند با اين وصف تکليف اخالقی مسئولين قضائی اين پرونده در رعايت موارد قانونی دو چندان ميشود،وانصاف و دفاع از حقوق اقشار زحمتکش ايجاب ميکند روح قانون در رعايت عدالت و مساوات
بکارگرفته شده تا جوابی باشد به سواالت بی پاسخ خانواده اسالو از وکاليشان وبالتکليف ماندن زندانی که از بيماريھای متعددی رنج ميبرد وجدانھای حساس و بيدار را بيش ازاين آزرده نکند
دکتر يوسف موالئی وپرويز خورشيد
وکالی منصور اسالو
منصور اسانلو ،مبارز راه آزادی ايجاد تشکالت مستقل کارگری  ،آزاد شد
به نقل ازاتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران ،چھار شنبه  ١٨مرداد ٩ / ٨ / ٢٠٠٦ ، ١٣٨
منصور اسانلو  ،مبارز راه آزادی ايجاد تشکالت مستقل کارگری  ،آزاد شد !
سرانجام منصور اسانلو رئيس ھيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه آزاد شد .آزادی اسانلو بدون ترديد نقطه عطفی در تاريخ کوتاه اما پُرفراز و نشيب دور جديد مبارزه
کارگران شرکت واحد و سنديکای آنان است .
از بدو احيای سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی تالش بی وقفه ای را برای سرکوب فعالين اين حرکت و متالشی کردن تشکل آنھا در دستور کار خويش قرار داد.
وزارت کار مجمع عمومی آنان را برسميت نمی شناخت ،افراد خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار به جلسه آنھا حمله ور شدند .تعدادی را مجروح و اسانلو را با زبان و گلوی بريده روانه بيمارستان کردند
و پس از چندی به زندان فرستادند .با دسيسه قاليباف )شھردار تھران( اين سردار سپاه سرمايه ،بيش از  ١٢٠٠نفر از کارگران شرکت واحد و خانوادھھای آنھا دستگير و روانه زندان شدند  .حتی به بچه دو
ساله نيز رحم نکردند  ،جلوی بازگشت بکار کارگران راگرفتند .برای بازگشت بکار از آنھا طلب تعھد نامه کردند که حرفی از تشکل نزنند ،ھنوز  ٥٥نفر از آنھا اجازه بازگشت به کار ندارند و از ھمه مھم
تر کارگران را از نظر مالی تحت فشار بسيار قرار دادند و ھر روز ترفند و حيلۀ جديدی بکار بردند که کارگران را به پذيرش خواسته ھای خود وادار کنند.
در اين مدت کارگران شرکت واحد ،ھمسران و فرزندان آنھا و فعالين سنديکا نيز ساکت ننشستند .چراغھای اتوبوسھا را بعنوان اعتراض روشن کردند ،از گرفتن بليط از مسافرين خوداری کردند ،اعالم
اعتصاب کردند ،عکس اسانلو و شعار سنديکای مستقل را بر روی اتوبوسھا نصب کردند ،با خبر رسانی به موقع و مصاحبه با رسانه ھای گروھی در سطح جھان ،با برگزاری آکسيونھا و تجمع و تحصن و
دادن اطالعيه ھای متعدد حرکت خود را بگوش جھانيان رساندند .حمايت اقشار مختلف جامعه از جمله نويسندگان ،دانشجويان و روشنفکران را از حرکت خود بدست آوردند .اول ماه مه را مستقآل با شرکت
جمعی از دانشجويان برگزار کردند و عليرغم ھمه فشارھا  ،ناگواری ھا و افت و خيزھا دست از فعاليت و مبارزه جھت تحقق خواسته ھای خود برنداشتند.
اما يک حلقه تعيين کننده )و مرکز ثقل اين مبارزه ،استقامت و ايستادگی منصور اسانلو بود .پذيرش زندان و تحمل فشارھای روحی و روانی با تمامی مريضی ھا و ناراحتی ھای جسمی و با عدم پذيرش
اتھامات واھی و بی پايۀ مأمورين اطالعاتی  ،باعث شد تا تمامی ترفندھا و نقشه ھای شوم رژيم برای به زانو درآوردنش و پايان دادن به حرکت فعالين سنديکا نقش برآب شود.
از طرف ديگر فعاليت گسترده فرد فرد فعالين جنبش کارگری در کشورھای مختلف و ايجاد يک کارزار وسيع در پشتيبانی از حرکت کارگران شرکت واحد و خواست آزادی اسانلو جبھه ديگری بود که به
تغيير توازن در اين مبارزه ياری رساند و رژيم قادر نشد مقاصد شوم خود را به پيش برد.
اين فعاليت ھا باعث گرديد که نھادھا و تشکل ھای مختلف کارگری در سطح جھان ،از کارگران تشکل ھای محلی در لوکال  ٦٩٨واشنگتن تا کارگران مترو استکھلم گرفته تا تشکل ھای سراسری با
صدھا و ميليونھا عضو  ،از ث ج ت فرانسه تا اتحاديه ھای آلمان  ،انگليس  ،استراليا  ،کانادا  ،اردن  ،تايلند  ،ھند و ......از خواسته ھای کارگران شرکت واحد پشتيبانی کنند و خود را در اين مبارزه
شريک بدانند تا جايی که سنديکای کارگران شرکت واحد به عضويت کنفدراسيون اتحاديه ھای حمل و نقل جھانی درآيد .با فراخوان نھادھای بين المللی کارگری روز  ١٥فوريه برای اولين بار  ،روز
ھمبستگی با کارگران ايران اعالم شود و در جلو سفارت خانه ھای جمھوری اسالمی در کشورھای مختلف آکسيونھای اعتراضی برگزار گردد .اکثريت قريب به اتفاق نھادھای کارگری در سطح جھان با
دادن نامه ھای اعتراضی خود به مسئولين جمھوری اسالمی  ،حمايت خود را از حرکت کارگران شرکت واحد اعالم و سرکوب و زندانی کردن کارگران را محکوم کنند.
چنين عمل گسترده ای نشان داد که تنھا درپرتو اتحاد و يکپارچگی کارگران و نيز پايداری فعالين سنديکای شرکت واحد و بخصوص شخص منصور اسانلو و با تکيه بر کارگران متشکل در سنديکا و
کسب حمايتھای داخلی و بين المللی بود که اين حرکت به نقطه فعلی رسيد و رژيم سرمايه ناچار به يک عقب نشينی شد و منصور اسانلو آزاد گرديد.
اما اين ھنوز پايان کار ما نيست .از آزادی اسانلو تا آزادی تشکل ھای مستقل راه درازی در پيش است .نه تنھا ھوشيارانه بايد توطئه ھای عوامل رژيم را در سرکوب جنبش کارگری و حبس و تعقيب و
آزار فعالين صديق امر تشکل يابی کارگران را خنثی نمود بلکه بيش از آن بايد اين مبارزه را تا آزادی بی قيد و شرط ايجاد تشکل ھای کارگری ادامه داد .بايد چنان شرايطی ايجاد نمود که ھر کارگر حق
طلبی بتواند بدون ھراس از زندگی و آينده خود و فرزندانش ،بدون ترس از زندان و گلوله  ،دست در دست ھم طبقه ای ھای خود گذاشته و برای دفاع از منافع خود و تأمين زندگی انسانی خود متشکل شود.
اسانلو با قرار وثيقه  ١٥٠ميليون تومانی و با اتھامات واھی آزاد شده است .ھمانطور که ساير فعالين سنديکا با وثيقه ھای سنگين و به انتظار دادگاه از بند رھايی يافته اند ،بنابراين مشاھده می کنيم که
کارگران شرکت واحد پس از تحمل آنھمه سرکوب خونين و زندان و اخراج و نقص عضو و آزار دادن خانواده ھايشان  ،تازه در ابتدای راه و در نقطه شروع حرکت اوليه خود ھستند  ،نه آنکه ھيچ يک از
خواسته ھای آنھا متحقق نشده بلکه رژيم سرمايه آنھا در دام ديگری گرفتار کرده است.
لذا تنھا در پرتو اتحاد و ھمبستگی و متشکل شدن کارگران در تشکل ھای مستقل خويش و به ميدان آمدن آنھا است که می توان از ھجوم دوباره رژيم و سرکوب حرکت کارگران جلوگيری بعمل آورد و
خواسته اوليه کارگران جامه عمل به خود بپوشد .ھيچ عمل ديگری جز سازمانيابی گردان ھای رزمنده کارگری آماده در ميدان نبرد ،قادر نخواھد شد که اين ارتجاع سياه و کارگزاران سرمايه را از صحنه
مبارزه بيرون راند و شکست نھايی را بر آنھا تحميل کند.
فعالين اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران ضمن خواست آزادی بدون قيد و شرط و لغو کليه اتھامات واھی به منصور اسانلو و تمامی فعالين سنديکای شرکت واحد از طرف رژيم و بازگشت
فوری آنھا بکار سابق و تحقق تمامی خواسته ھای قبلی اعالم شده از طرف مسئولين سنديکا ،اين ھمبستگی و کارزار جمعی ،استقامت و مبارزه خستگی ناپذير کارگران شرکت واحد را به آنان و خانواده
ھايشان و تمامی انسانھای مبارزی که طی اين دوران پُرطالطم يار و پشتيبان اين کارگران در داخل و خارج از کشور بوده و ھستند و ھم چنين به عموم کارگران تبريک می گويند و ھمچون گذشته با
صدايی رسا و با تمامی توان صميمانه در جھت جلب پشتيبانی و حمايت از خواسته ھا و مبارزات کارگران در ايران ادامه خواھند داد و در اين راه از ھيچ کوششی دريغ نخواھند ورزيد.
اسانلو آزاد شد .اما مبارزه برای آزادی ايجاد تشکل ھنوز در آغاز راه است.
به اميد ايجاد فدراسيون کارگران اتوبوسرانی در سطح کشور و ايجاد تشکل ھای مستقل و آزاد کارگری بخش ھای ديگر .

اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
چھار شنبه  ١٨مرداد ٩ / ٨ / ٢٠٠٦ ، ١٣٨

آزادی منصور اسانلو پيروزی ديگری برای جنبش كارگری
جمعی از كارگران پيشرو تبعيدی در سوئيس  ،نوزدھم مرداد ماه ھشتاد و پنج
دوستان عزيز
خبر شادی آفرين آزادی منصور اسانلو يكی از فعالين جنبش كارگری ايران ،رئيس ھيت مديره سنديكای شركت واحد تھران وحومه باعث شوق وشعف فعالين جنبش كارگری درداخل وخارج از ايران و
سازمانھای كارگری جھانی مانند ITFو ICFTUوCGTوديگر اتحاديه ھا ومجامع كارگری گرديد.اين درحاليست كه طی يك سال اخير ما شاھد اين پيروزی ھا بوديم فعالين كارگری سقز از اتھامات بی
اساس رژيم تبرئه ميشوند ھرچند به انحاء مختلف تحت آذار واذيت قراردارند ولی ھمه ميدانيم كه اين رژيم بدلخواه خود كسی را آزاد نميكند مگر از زنده بودن،ھفته گذشته دانشجوی آزاديخواه اكبر محمدی را
اگاھانه به كام مرگ فرستاد واكنون ميخواھد ھمان سناريو را با ديگر دانشجوی مبارز احمد باطبی اجراكند.اگر رژيم ددمنش اسانلو را آزاد ميكند نه از سر مھرورزی واصالح و احتياج آنان به وثيقه ١٥٠
ميليونی است بلكه تحت فشارومبارزه پيگير دردرجه اول كارگران شركت واحد وھمبستگی جھانی كارگران وآزاديخواھان بود كه ھفت ماه از ھيچگونه تالشی فروگذار نكردند.مقاومت خود اسانلو درمقابل
فشار دژخيمان برگ افتخار ديگری بر مبارزات جنبش كارگری افزود ما اين پيروزی را مغتنم شمرده ضمن انكه ميدانيم رژيم اسالمی در سركوب جنبش كارگری وخدمت به سرمايه جھانی لحظه ای ترديد
ندارد ولی اينرا نيز بخوبی ميدانيم كه در اين كشاكش جنبش كارگری ايران به تجارب ارزشمندی دست يافته كه ھمانا ايجاد تشكالت آزاد وھمبستگی كارگری ودرنھايت پيوند اين اتحاد وھمبستگی با
دانشجويان ،معلمان ،فرھنگيان وديگر زحمتكشان جامعه به حركت رو به جلو خود ادامه خواھد داد.عليرغم تمامی تالش سرمايه داران اسالمی حاكم و اربابان اروپائی وامريكايی آنھا جھت ايجاد انحرافات
دراين صفوف وسرگرم نمودن منطقه با جنگ ھای ارتجاعی كه خودشان عامل آن ھستند ).جنبش كارگری ايران ضمن اعالن انزجار از كشتار مردم بی دفاع لبنان ،فلسطين،اسراييل ،عراق،افغانستان و...
ضمن محكوم نمودن طراحان اين برنامه امپريالستی (به راه واقعی وآزادی بخش كه ھمانا ايجاد تشكالت مستقل وسراسری جھت به كرسی نشاندن حق واقعی خود ميباشد ادامه خواھد داد .زيرا تنھا تضمين
تداوم آزادی اسانلو وبازگشت بكار اخراجيان شركت واحد وديگر واحدھای توليدی ھمين مبارزات مداوم وپيگير است .ما ميتوانيم با اتكا به ھمين مبارزات كليه زندانيان سياسی را آزاد نموده وترس از زندان
وشكنجه را ريشه كن كنيم،ايران را از دست ارتجاعيترين حكومت سرمايه داری قرن رھا سازيم.
ما)آزادی منصور اسانلو( اين پيروزی پر ارزش جنبش كارگری ايران را به كاركنان زحمتكش شركت واحد تھران وحومه وسنديكای آنان ،خانواده محترم اسانلو ،فعالين جنبش كارگری ،فعالين دانشجوی
،وكالی با وجدان ايشان،اتحاديه ھای كارگری جھانی وتمامی كسانيكه دراين راه ھمگام بودند تبريك گفته با اميد بيشتر به راھمان ادامه خواھيم داد.
كليه زندانيان سياسی بدون ھيچگونه قيد وشرطی آزاد بايد گردند .
تشكالت مستقل كارگری ،دانشجوی  ،نظامی ،صنفی ايجاد بايد گردد.
نابود باد سيستم ارتجاعی وضد بشری سرمايه داری درايران وجھان برقرار باد سوسياليسم.
جمعی از كارگران پيشرو تبعيدی در سوئيس
٢٠٠٦/٨/٨
زنده باد سنديکای کارگران شرکت واحد
نساجی کردستان  ،شاھو  ،جمعی از ١٩...مرداد ١٣٨۵
زنده باد سنديکای کارگران شرکت واحد
خبر آزادی منصور اسانلو رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد نه تنھا يک پيروزی برای کارگران شرکت واحد بلکه يک دستاورد بزرگ برای طبقه کارگر در ايران و حتی در جھان است طبقه ای که
امروز در حال تالش و مبارزه برای رھايی از فقر و تنگدستی است.
تشکيل شوراھا و تشکلھای مستقل کارگری حق مسلم تمام کارگران است و منصور اسانلو عزيز نيز به خاطر احقاق ھمين حق پايه ای کارگران متحمل چند ماه زندانی و رنجھای زيادی شد.در اين ميان
اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت واحد برای آزادی منصور اسانلوو به دنبال آن اتحاد و اعتراض تعداد زيادی از کارگران بخشھای مختلف کارگری در داخل ايران و نيز حمايت گسترده بين المللی
سنديکاھا و بخشھای گوناگون کارگری در سطح جھانی تحول مھمی در عرصه مبارزات کارگری بود .اين مسئله نشان داد که پيروزی طبقه کار گر در گرو اتحاد وھمبستگی جھانيش است .ما نيز بر حسب
وظيفه انسانی و طبقاتی خويش اين افتخار را داشتيم که در کنار صف اعتراض و مبارزه کاگران برای آزادی منصور اسانلو باشيم و به ھمين سبب خبر آزادی اين رھبر کارگری يک خبر مسرت بخش و يک
پيروزی مھم برايمان بود.
ما کارگران شھر سنندج ضمن تبريک اين پيروزی ،آزادی منصور اسانلو عزيز را به او و خانواده اش تبريک می گوييم و کليه کارگران ايران را به اتحاد برای به دست اوردن حقوق انسانيمان فرا می
خوانيم.
کارگران کارخانه نساجی کردستان
کارگران کارخانه نساجی شاھو سنندج
جمعی از فعالين اجتماعی شھر سنندج

آزادی منصور اسانلو ثمره اتحاد کارگران جھان است
به نقل ازانجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ،مرداد ١٣٨۵
آزادی منصور اسانلو ثمره اتحاد کارگران جھان است
سرانجام اسانلو رئيس سنديکا اتوبوسرانی تھران بعد از ھفت ماه مقاومت و تحمل شکنجه ھا ی روحی و جسمی طی دوره ای طوالنی از مبارزات ھمبسته و گسترده جھانی از زندان آزاد شد زندانی شدن
اسانلو برگ ديگری بود از تضييع پايه ای ترين حقوق کارگران ايران از سوی دولت و اما استقامت اسانلو و مبارزات گسترده جھانی برای آزادی او نمونه ای بود از عزم طبقه کارگر برای رسيدن به حقوق
انسانی و طبقاتی اش  ،اکنون به جرات می توانيم ادعا کنيم که ما کارگران ايران محق ھستيم و بايد از حقوق خود مطابق معيارھای جھانی برخوردار باشيم .
ما به اسانلو درود می فرستيم و به طبقه کارگر اين پيروزی ارزشمند را تبريک می گوئيم
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

١٣٨۵/۵/١٩
تبريک به دوست عزيز و رھبر سنديکای کارگری شرکت واحد منصوراسانلو
برھان ديوارگر -مرداد ١٣٨۵
تبريک به دوست عزيز و رھبر سنديکای کارگری شرکت واحد منصوراسانلو
منصور اسانلوی عزيز آزادی شما را به شما و خانواده تان تبريک ميگويم .سالمھای گرم من را بپذير.
حقيقتا بايد آزادی شما را به ھمه کارگران ايران و جھان تبريک گفت .آزادی تو را ھمه ما ،از من و ھمسرم تا ميليونھا کارگر و زحمتکش در ايران ،تا اتحاديه ھای کارگری در ھند و سوئد ،از سازمانھای
کارگری در آفريقای جنوبی تا آمريکا و آمريکای التين و...انتظار ميکشيدند .و ھم اکنون ھمه کسانی که خبر آزادی تو را ميشنوند ،اشک شوق در چشمشان جاری ميشود.
مبارزات شما برای تشکيل سنديکای شرکت واحد در تاريخ ايران و جھان ثبت شده است.
تالش شما برای ايجاد تشکل کارگری در ايران ،صفحه جديدی را در جنبش کارگری ايران گشود .اين حرکت ارزنده را نميشد و نتوانستند با زندان و بگير و ببند متوقف کنند .درسھای تالش ارزنده شما و
استقامت شما برای حفظ آن سرپناھی که برای کارگران شرکت واحد درست شده است ،جای خود را در ميان کارگران ايران باز نموده است.
اميدوارم با آزادی از زندان ،مشکالت و درد و رنجی که ھمسر و خانواده شما در طی اين مدت متحمل شده اند ،جبران شود .زندگی شاد و موفقی را برای شما آرزو ميکنم.
اميدوارم تالش شما و ھمه فعالين طبقه ما منجر به دستيابی کل طبقه کارگر ايران به تشکل مستقل خود و ديگر حقوقھايشان  ،اتحادشان و پيروزيشان شود .پيروزی که فقر و نکبت و نابرابری را به ھمراه
جنگ و خونريزی و اختالفات و نزاعھای مذھبی و ملی ...به گور بسپارد وانسانھا ديگرشاھد آنھا نباشند.
به اميد آن روز دست شما را به گرمی ميفشارم
دوست شما
برھان ديوارگر
Borhandivargar2006@yahoo.com

منصور اسالو آزاد شد!
به نقل ازکميته پيگيری ايجاد تشکلھای آزاد کارگری  ،مرداد ١٣٨۵
منصور اسالو آزاد شد !
کارگران شرکت واحد فعالين کارگری،
اسالوی مبارز ،رئيس ھييت مديره سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی بعد از تحمل بيش از  ٧ماه زندان به ھمت شما آزاد شده وبه آغوش خانواده خودوبه جمع کارگران مبارز شرکت واحد
بازگشت.اسالوی که بدليل فعاليت در سنديکای قانونی و خواست به حق کارگران که ھمانا احيای سنديکا ،افزايش دستمزدھا وايجاد تشکلھای آزاد کارگری و ...بوده مورد ضرب وشتم قرار کرفته و بازداشت
شده بود.او اثبات کرد رسيدن به مطالبات به حق کارگری بدون ازخود گذشتگی و فداکاری وتحمل سختيھا امکان پذير نيست .ھمچنانکه کارگران شرکت واحد ،فعالين کارگری وتمامی کارگران جھان با ھمت
و درايت از حقوق حقه خود و از اسالوی بی گناه با تمام توان وبضاعت اندکشان دفاع کردند .و امروز فداکاريھا ومبارزاتشان به بار نشست .کميته پيگيری ايجاد تشکلھای آزاد کارگری ،آزادی منصوراسالو
را به تمامی کارگران جھان ،کارگران شرکت واحد ،آزادی خواھان وخانواده ايشان ،تبريک گفته و اين پيروزی را گام بزرگی در ادامه مطالبات بحق کارگران شرکت واحد که ھماناباز گرداندن کارگران
اخراجی به سر کار و افزايش دستمزد ھا می باشد،می داند.

کميته پيگيری ايجاد تشکلھای آزاد کارگری
١٣٨٥/٥/١٨
komiteyepegiry.com.www
azaditashakol@yahoo.com
صندوق پستی ١٣٤٤٥ -١٤٨٧ :
گزارش کوتاھی از آزادی منصور اسانلو
به نقل از سايت شورا ،مرداد ١٣٨۵
گزارش کوتاھی از آزادی منصور اسانلو ،
منصور اسالو رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تھران که از تاريخ  ١٣٨٤/١٠/١با اتھامات واھی در زتدان اوين محبوس شده بود ،امروز مورخه  ١٣٨٥/٥/١٧با سپردن وثيقه ١٥٠
ميليون تومانی ،پس از  ٧ماه و  ١٦روز بازداشت ،آزاد شد.
در ساعت  ،١٥/٣٠منصور درحالی که چند قدم از درب زندان اوين دور شده بود با فريادھای  :بچه ھا منصور آمد ،منصور ،منصور ...مواجه شد.
اين فريادھای ھمکاران منصور و ساير کسانی بود که از ساعت  ٧/٣٠صبح امروز در مقابل دادسرا و سپس در مقابل زندان اوين برای آزادی منصور اسالو لحظه شماری ميکردند .ظرف چند ثانيه منصور
اسالو در آغوش گرم کسانی جا گرفت که آنجا منتظرش بودند ،منصور و ھمکارانش اشک شوق ميريختند ،آنان برای اينکه ھمگان وی را در آغوش بگيرند به سختی از آغوش ھم بيرون ميامدند .بالفاصله
حلقه ی گلی بر گردن منصور اسالو انداخته شد اما اشک شوق و روبوسی ھای مکرر پايانی نداشت.

جمعيت حاضر با وسايل نقليه ای که از قبل در آنجا آماده بود به طرف منزل منصور اسالو روان شدند .در آنجا خبر رسيد که شرکت کنندگان در کنگره ی در حال برگزاری فدراسيون بين المللی کارگران
حمل و نقل ،با شنيدن خبر آزادی منصور اسالو يک دقيقه سکوت کرده اند و سپس با کف زدنھای ممتد به پيشواز آزادی وی رفته اند.
اين خبر حضار را چنان بوجد آورد که آنان بی اختيار از جاھای خود بلند شدند و در حاليکه اشک شوق در چشمانشان حلقه زده بود به افتخار اين ھمبستگی بين المللی کارگری به زدن کف ممتد پرداختند.
ھر لحظه تعداد ھر چه بيشتری برای مالقات منصور اسالو به منزل وی ميامدند ،ديگر جايی برای جمعيت نبود از اينرو عده ای خانه را ترک ميکردند تا جا برای ديگران باز شود و.....................
سايت شورا ١٣٨٥/٥/١٧ -

