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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جون ٢١

  رانی تھران و حومه سنديکای شرکت واحد اتوبوسۀنمايند
 !المللی کار  سازمان بينۀ ساالنۀ در کنگر

   

رانی تھران کنگره ساالنه سازمان  نماينده سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسعنوان  ، به»حسن سعيدی «حضور

اولين بار در تاريخ حاکميت جمھوری اسالمی، يک نماينده  ای است و برای کننده ، خبر خوشحال)ILO(المللی کار  بين

ش کارگری در داخل ايران و  کنيم که تاکنون مبارزه جنبتأکيدالبته . اين کنفرانس دعوت شده است واقعی کارگری به

ھای برگزاری کنفرانس ساالنه سازمان  المللی، ھر ساله از ھر طريق ممکن و از جمله در تاريخ حاميان آن در سطح بين

اند که خانه کارگر و شورای  ھای اعتراضی، با صدای بلند اعالم کرده انداختن کمپين المللی کار در ژنو، با راه بين

ی را در درون اين جنبش برای حاکميت ايفا پوليسھا نقش  ھای کارگری ايران نيستند، بلکه آن  سازماناسالمی کار نه تنھا

کش و غارتگر  کار، تروريست و آدم داری وحشی، تبه حکومت اسالمی ايران، يک حکومت اسالمی سرمايه. کنند می

  .است

ترين حقوق بديھی و مسلم خود، يعنی  ئیحتی از ابتداھا اجتماعی و اقشار آزاده مردم،  طبقه کارگر ايران و ديگر جنبش

ھا و نھادھا، ھمواره مورد تھديد و زندان و  اند و فعالين اين جنبش حق تشکل، اعتصاب و آزادی انديشه و بيان محروم

دالنه خود خواھانه بر حق و عا ھا ھرگز از مبارزه طبقاتی آزادی اما آن. گردند گيرند و اعدام می شکنجه و شالق قرار می

  .چنان در مقابل سانسور و اختناق و سرکوب مقاومت کنند دست نکشيده و ھم

***  

با دعوت سنديکاھای فرانسوی عضو سنديکای «: رانی تھران و حومه آمده است در سايت سنديکای شرکت واحد اتوبوس

  .خرداد به پاريس پرواز کرد ٢٢کارگران شرکت واحد امروز 
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رانی تھران و حومه جھت  از سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس) کلکتيو( کارگری فرانسهپيرو دعوت سنديکاھای 

عنوان نماينده سنديکای کارگران  ، آقای حسن سعيدی به)ILO(شرکت در يک صد و ششمين اجالس سازمان جھانی کار

داود رضوی از اعضای ھيات انه آقايان رضا شھابی و تأسفرانی تھران به ژنو اعزام گرديد، م شرکت واحد اتوبوس

  .الخروجی از شرکت در يک صد و ششمين اجالس سازمان جھانی کار باز ماندند دليل ممنوع مديره اين سنديکا به

صبح تھران را  ٩خرداد ماه ساعت  ٢٢آقای حسن سعيدی نماينده سنديکا در اجالس سازمان جھانی کار امروز دوشنبه 

  .به مقصد پاريس ترک کرد

 »رانی تھران و حومه  کارگران شرکت واحد اتوبوسسنديکای 

***  

در  «:، آمده استمنتشر کرد ٢٠١۵که سازمان جھانی کار درباره ھمکاری با ايران در ژوئن   ٣٧۵در گزارش شماره 

ھای مکرر برای آزادی آقای رضا شھابی از زندان، بايد گفت که دولت ايران اشاره کرده که آزادی  مورد توصيه

  ». صادر شده و در حال حاضر آزاد است و به سر کار برگشته استئیمشروط او از سوی مقامات قضا

   ومت اسالمی درباره بازگشت به کار رضارضا شھابی اخراج و بيکار شده و نمايندگان حک در حالی که در آن تاريخ،

 ئیوی پس از آزادی با کمک ھمسرش يک توليدی کوچک مواد غذا. اند شھابی نيز به سازمان جھانی کار دروغ گفته

  .کنند  میتأمينھايشان را  اين شکل ھزينه اندازی کرده و به خانگی راه

ای، رھبر حکومت اسالمی، خواھان پايان دادن به  به علی خامنه ای نامه ھای کارگری در المللی اتحاديه کنفدراسيون بين

  .رضا شھابی شد »آزار و اذيت«

***  

گری تمام به  با وحشیی و امنيتی حکومت اسالمی پوليسدارھای خانه کارگر و عوامل  ، چماق١٣٨٤نوزدھم ارديبھشت 

ھای  طور کل فعاليت ه که بعد از سرکوب دھه شصت بئیجا از آن. سنديکای کارگران شرکت واحد در تھران حمله کردند

ھا و احزاب  ھا، نھادھای مردمی، سازمان ھای مستقل کارگری، شوراھا، نھادھای مستقل فرھنگی، ھنری، رسانه تشکل

سو با  و خفقان شديد از حرکت باز ايستادند و بستری برای فعاليت تشکيالت ھمسياسی و غيره در زير فشار سرکوب 

ھای کارگری توسط اين نھاد  حاکميت از سوی خانه کارگر فراھم شد تا ادامه پروسه سرکوب شوراھا و تشکالت مستقل

انبه جايگزين شوراھا و ج طور ھمه  تشکيالت خانه کارگر به٧٠در واقع از دھه .  ادامه پيدا کندئیدولتی و کارفرما

با اين وجود، فعاالن کارگری دست از تالش برنداشته و ھمواره منتظر شرايطی بودند تا . تشکالت مستقل کارگری شد

 که تعدادی از ئیجا از آن. دھی کنند ھای مستقل کارگری را سازمان بتوانند در فرصتی مناسب مجددا سنديکاھا و تشکل

کردند و آموزش  طور غيرعلنی برگزار می ين سنديکاھای کارگری جلساتی را بهمؤسس تھيأفعالين کارگری در قالب 

دادند با ھمت و تالش اين فعالين پيشرو کارگری که متشکل از   به کارگران و فعاالن داوطلب کارگری میئیسنديکا

فعاليت و تشکيل سنديکا و ھر ماه جلساتی در راستای نحوه ...  سنديکاھای کارگری شرکت واحد، کفاشان ومؤسس ھيأت

ھا تشکيل اولين سنديکا،  دادند که در نھايت حاصل اين آموزش و فعاليت  به اعضای داوطلب میئیھا عضوگيری آموزش

خانه کارگر و عوامل حکومتی سنديکای . رانی تھران و حومه در کشور بود سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

ھمين خاطر از تمام  رای موقعيت و حکوميت چندين ساله خودشان ديدند بهشرکت واحد را تھديدی و خطر جدی ب

ھای  طی سال. دار برای سرکوب سنديکا و اعضای آن از ھيچ کوششی دريغ نکردند امکانات و ابزارھا و افراد چماق

 مستقل در ھای سو با حکومت و کارفرمايان باعث شکل نگرفتن سنديکاھا و تشکل طوالنی خانه کارگر و شرکايش ھم
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گيری اين نھادھای مستقل  ھا و جامعه کارگری شده بودند و نقش اصلی را در سرکوب و عدم شکل ھا و کارخانه کارگاه

  .کنند کردند و ھنوز ھم می کارگری ايفا می

 در ارديبھشت ماه ھنوز انتخابات برگزار نکرده بود و ١٣٨۴رانی که در سال  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

 فعاليت داشت و از طرف رانندگان و مؤسس ھيأتدر حال آموزش به کارگران و رانندگان شرکت واحد در قالب 

گيری قرار گرفت، عوامل خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار را به اين فکر  کارگران شرکت واحد مورد استقبال چشم

 سال در خفقان و سرکوب کارگران ٢٧ که بعد از ئیيکاھای امنيتی، نقشه حمله به اين سند انداخت که با ھمکاری ارگان

خانه کارگر و عوامل شوراھای اسالمی کار، با ھمکاری و . تشکيل شده بود طراحی کردند تا آن را در نطفه خفه کنند

 حمله وحشيانه و ،٨۴ ارديبھشت ماه ١٩حضور نيروھای انتظامی و امنيتی علنی و مخفی، از اول صبح روز 

دارھا در اختيار اين عوامل  ھا اتوبوس برای حمل چماق ی را با ھمکاری مديريت وقت شرکت واحد که دها رحمانه بی

محل سنديکای ( سرکوب گذاشته بود به محل سنديکای کارگران شرکت واحد واقع در حسن آباد تھران خيابان خيام

ب و شتم قرار دادند؛ اموال سنديکا را از يورش آوردند و کارگران و رانندگان حاضر در سنديکا را مورد ضر) خبازھا

سرقت بردند؛ چند تن از اعضای سنديکا را مجروح کردند؛ عوامل امنيتی ھم از اين  قبيل کتاب، جزوات و نشريات را به

جای بازداشت   حاضر در محل ھم بهپوليسکردند؛  برداری و حمايت می ھا فيلم گری ھا و وحشی ھا و دزدی ضرب و شتم

دھی  اين حمله سازمان.  مھاجمين وحشی، اعضای سنديکا را مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کردندضاربين و

شده توسط خانه کارگر و نيروھای امنيتی حکومت نه تنھا باعث رعب و وحشت کارگران نشد، بلکه باعث گرديد 

 اولين انتخابات ھا آن.  اقدام کنند٨۴رداد خ ١٣کارگران و رانندگان برای تشکيل سنديکای خود يک ماه زودتر از موعد 

  . نمودندئیآزاد کارگری و مجمع عمومی خود را برگزار کردند و سنديکای کارگران شرکت واحد تھران را بازگشا

ھا تحت فشار و   در طی اين سالئیی و قضاپوليسکه اين سنديکا و اعضای آن توسط نيروھای امنيتی،  با توجه به اين

چنان با پايداری و مقاومت اعضايش ھنوز به  اند اما ھم مدت قرار گرفته بوده ھای طوالنی ج از کار و زندانتھديد و اخرا

 . دھد مبارزه بر حق و عادالنه طبقاتی خود ادامه داده و می

ھای صنفی و کارگری در ايران و عضو  ترين تشکل رانی تھران و حومه، يکی از قديمی سنديکای شرکت واحد اتوبوس

ھای گذشته رھبران و اعضای اين سنديکا با اشکال مختلف  طی سال. سمی فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل استر

داود  ،رضا شھابی اند که به اخراج از کار، بازداشت و زندانی شدن تعدادی از آنان از جمله سرکوب مواجه بوده

  .انجاميده است ابراھيم مددی ،رضوی

***  

مديره  ھيأت. اين نتيجه رسيدند که که تنھا راه اعتصاب است ن، بهشا رانندگان شرکت واحد، برای گرفتن حق و حقوق

ھای کوچک را شروع کنيم و اگر جواب نداد،  وقت با آگاه شدن از نظرات رانندگان مناطق، اعالم کرد که ابتدا اعتراض

 مھر ١٦ريخ ھا در تا ھای اتوبوس بخش زيادی قبول کردند و اولين اعتراض ما روشن کردن چراغ. کنيم اعتصاب می

ھا در سطح شھر تھران روشن شد که در  ھای اتوبوس در جريان اين حرکت، در روزی آفتابی تمام چراغ.  بود٨٤

جمھوری حاضر شدند و مشکالت  سئيمديره در ھمان روز در دفتر ر ھيأتجامعه بازتاب داشت و چند نفر از اعضای 

   .ای حاصل نشد رانندگان را مطرح کردندکه البته نتيجه

تنھا مشكلی از دوش   نه٨٤ماه  تا دی.  پانزده روز از اولی، نگرفتن بليط از شھروندان بود دومين اعتراض با فاصله

  .مديره نيز بازداشت شدند ھيأتكارگران برداشته نشد، بلكه تعداد ديگری از اعضای 
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گان در   از رانندئیھا بب شد تا بخشھا س ھای كارگران و بازداشت خواست ھای حکومت، به ئیھا و زورگو توجھی اين بی

مديره برای شروع اعتصاب اختالف بود و اکثريت عقيده  ھيأتالبته درون . ھای ھفتگی تقاضای اعتصاب كنند مجمع

 آموزش  اين منظور اطالعيه سنديكا به. داشتند که برای اعتصاب آموزش و آگاھی کافی وجود ندارد و نبايد اعتصاب کرد

مديره دستگير  ھيأتگان رسيد، چندين نفر از اعضای  دست رانند كه اطالعيه به اما به محض اين. داعتصاب منتشر کر

ھا سبب شد که كارگران رسما و با اصرار از سنديكا بخواھند اعتصاب انجام شود و در حقيقت  اين بازداشت. شدند

ه ھنوز بازداشت نشده بودند با صدور مديره ك ھيأتتعدادی از اعضای .  کارگری شکل گرفت اعتصاب با فشار بدنه

 را روز اعتصاب اعالم كردند كه پس از آن باز ھم تعداد ديگری از اعضای ١٣٨٤ماه   دی٤ای، روز  اطالعيه

 .مديره و اعضای سنديكا بازداشت شدند ھيأت

يافت بن کارگری، بندی مشاغل، در اين اعتصاب که برای گرفتن مطالباتی از جمله افزايش دستمزد، اجرای طرح طبقه

   ديگری نيز داشت که آزادی اعضای بازداشت شده بود، خواسته... ايجاد امکانات بھداشتی، رفاھی و ورزشی و

 مناطق خودشان بودند و موظف بودند اول صبح و مأمورمديره،  ھيأتھر يک از اعضای . مديره و سنديکا بود ھيأت

مديره در  ھيأتيکی از اعضای . اعتصاب کنند ند و رانندگان را دعوت بهگان در منطقه حضور داشته باش زودتر از رانند

ھمراه يکی از  گان به ای بودم و صبح زود و جلوتر از ديگر رانند  منطقهمسؤولمن ھم «: مورد روز اعتصاب گفته است

گان  از رانندتعدادی . شخصی بود ان انتظامی و لباسمأمورجلوی منطقه پر از . دوستان در آن منطقه حاضر شدم

 رانندگان  بعد از مدتی ھمه. شان نرفته بودند و منتظر بودند ھای طرف اتوبوس ھای خودشان را گرفته بودند اما به تعرفه

ان مأمور. کس اتوبوس را از منطقه خارج نکند تا با ھمکاران مناطق ديگر ھماھنگ باشيم رسيدند و اعالم شد که ھيچ

در نھايت نيروھای امنيتی . در تالش بودند تا من و ديگر دوستان فعال را دستگير کنندلباس شخصی وارد منطقه شدند و 

ام را دستگير کرده و پس از انتقال به چند مکان مختلف، سرانجام به زندان اوين منتقل  موفق شدند من و يکی از دوستان

در نھايت با تھديد عوامل مديريت شرکت واحد، بعد از من رانندگان باز ھم از خود استقامت نشان داده بودند اما . کردند

ای بوده که  در زندان به ما خبر رسيد که وسعت اعتصاب در برخی از مناطق به گونه. گان به سر کار رفته بودند رانند

 ».برو شده است تردد شھروندان با مشکل رو

  فعاالن اعتصاب در منطقه. ن را باز کنند بسته شده بود و تنھا پس از درگيری توانسته بودند آ١١ تا ساعت ٤  منطقه

ھای اعتصاب را روشن کنند بازداشت شده بودند و به  و ھنگامی که تنھا توانسته بودند نطفه)  شھريور١٧گاه  توقف( ٥

زده  ان وحشتمأمورھمين دليل  ھا شده بودند و به کالنتری منتقل شده بودند، اما کارگران اعتصابی خواھان آزادی آن

 آمده بودند، ٤  در اين منطقه با ھمکاری دوستانی که از منطقه. ھا را به منطقه بازگردانده بودند  صبح آن٨ساعت 

ترين مناطق   بود که يکی از بزرگ٦  اما کانون اعتصاب منطقه.  دارند  ظھر نگه١٢:٣٠توانستند اعتصاب را تا ساعت 

جا رفته بودند و حتی  شان شکسته بود به آن ق ديگر که اعتصابگان از مناط رفت؛ رانند شمار می رانی تھران به اتوبوس

. کردند ھا جلوگيری می ھا نيز از خروج اتوبوس ھای خود را نيز آورده بودند و مشاھده شده بود که خانواده برخی خانواده

 شب بود که خبر داده ھای ديگر نيمه. جا حضور پيدا کرد ابراھيم مددی که ھمان روز از زندان آزاد شده بود نيز در آن

او در يک شب بارانی و در حالی که تعدادی از . بودند شھردار تھران در جمع کارگران اعتصابی حاضر خواھد شد

 رفته بود و پذيرفته بود که کارگران اعتصابی شرکت ٦مديره بازداشت شده و در زندان بودند، به منطقه  ھيأتاعضای 

خواست به  گفت و با اين ترفند تنھا می شب دروغ می البته بعدا معلوم شد که آنکه (  به حق دارند  خواسته٣٢واحد 

يکی .  و با توجه به فشار عوامل امنيتی، توافق شد که اعتصاب شکسته شودئیھا و پس از صحبت) اعتصاب پايان دھد
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مديره برگزار  ھيأتی  هجلس) روز اعتصاب(ضعف ما اين بود که در آن ھنگام «: گويد  مديره میھيأتديگر از اعضای 

 »!شد گيری به صورت فردی بود و تنھا به دھان يکی از افراد ارشد نگاه می نشد و تصميم

مديره دستگير شدند، که پس از چند روز ھمگی آزاد شدند و البته ھنوز اسانلو  ھيأتدر آن روز تعداد زيادی از اعضای 

 .گان رسيدگی شود و اسانلو ھم آزاد شود رانندھا و مطالبات  قرار شد كه به خواست. در زندان بود

 اسانلو آزاد نشد و نه  پس از گذشت چند ھفته نه. ای گذاشت و قول ھمكاری داد  سنديکا جلسه مديره ھيأتشھردار ھم با 

ان گ شھردار ھم در اين مدت ترتيب مالقاتی را با كل رانند. گان نشان دادند ھای رانند ن چراغ سبزی به خواستمسؤوال

البته . شان منصرف كنند ی  ھزار نفری آزادی داد تا شايد موفق شوند رانندگان را از ھمکاری با سنديكا١٢در استاديوم 

تمام .  ھزار نفری آمدند١٢ ھزار نفر از رانندگان به محل سالن ٨ استقبال كرد و بيش از ئیآ سنديكا ھم از اين گردھم

 اسانلو ھم آمده بود تا شايد  خانواده. شركت واحد به اين محل آمده بودندن شركت واحد از جمله مدير عامل مسؤوال

گی به   رسيده رانی خود ضمن دادن وعده شھردار تھران در سخن. بتوانند قول آزادی اسانلو را از شھردار بگيرند

 . نكنندگان، سعی داشت كارگران را قانع كند تا با سنديكای کارگران شركت واحد ھمكاری مشكالت رانند

قاليباف .  برای آزادی اسانلو و حمايت از سنديكا دادندئیھا خشم رانندگان را برافروخت و رانندگان شعارھا اين صحبت

صورت  چنان به رانندگان ھم. گان را خفه كند محل را ترك كرده بود و صدای بلند گروه موزيك قصد داشت صدای رانند

اين برخورد رانندگان در واقع درخواست رانندگان از . دادند دی اسانلو را میصدا شعارھای حمايت از سنديكا و آزا يك

كه مراسم تمام شده بود،  با توجه به اين. دادند را سر می» قاليباف اعتصاب يادت نره«چنان شعار  سنديكا بود و آنان ھم

ميانی  با پادر. ھا خارج شوند د اتوبوسدادن ھای استاديوم اجازه نمی گان قصد ترك محل را نداشتند و با بستن درب رانند

بعد از مراسم استاديوم، شھردار که از مھار سنديکا مايوس .  سنديكا، رانندگان محل را ترك كردند مديره ھيأتاعضای 

صورت جدی در دستور كار عوامل  پس از آن گويا سركوب سنديكا به. شده بود، از مالقات با اعضای سنديكا سر باز زد

تازگی عوض  دادند و مديرعامل وقت ھم كه به  مالقات نمی رار گرفت؛ به اعضای سنديكا در شھرداری اجازهامنيتی ق

من سنديكا را «كه  س قبلی مبنی بر اينئيھای ر ورزيد و ھمان حرف مديره امتناع می ھيأتشده بود از مالقات با اعضای 

سنديكا كه . را تحويل نمايندگان سنديكا داد» كنم دگی میھای كارگران رسي شخصا به خواسته«و » شناسم به رسميت نمی

ھای  دانست، گفته گو می گان تالش کرده بود و خود را به كارگران پاسخ سال در جھت گرفتن مطالبات رانند حدود يك

 كارگران مديره بعد از كنفرانس ھفتگی با رانندگان و ھيأتشھردار و مدير عامل را به اطالع رانندگان رساند و اعضای 

رسميت شناختن  گان، آزادی اسانلو و به و نظرخواھی از آنان، قرار گذاشتند که اعتصاب دوم را جھت مطالبات رانند

مديره سنديكا اين نظرات رانندگان مورد بررسی قرار گرفت و با اكثريت  ھيأت  در جلسه. گان سنديكا انجام دھند نمايند

 .آرا اعتصاب دوم رانندگان تصويب شد

 اعتصاب از طرف سنديكا، از سوی شھردار و مديرعامل شركت واحد قرار مالقاتی با اعضای  محض توزيع اطالعيه به

رانی گذاشته شد كه از طرف سنديكا مددی، رضوی و سليمی به   سنديكا و در محل دفتر مدير عامل اتوبوس مديره ھيأت

 يك ھفته وقت باقی بود و اين زمان برای آن گذاشته شد که ،٨٤ بھمن ٨تا روز اعتصاب دوم يعنی . محل مذاكره رفتند

کردند شايد بتوان در اين مدت امتيازی برای كارگران گرفت و در اين صورت اعتصاب  مديره فکر می ھيأتاعضای 

 شھردار، مدير عامل شركت واحد و حراست شركت  مذاكره در حضور عوامل حراست شھرداری، نماينده. متوقف شود

ھای مقابل اعضای سنديکا حاضر به دادن   شب ادامه داشت كه طرف٩ ظھر شروع شد و تا حدود ٢ز ساعت واحد ا

خواھيم انجام دھيد، بعدا  شان اين بود كه شما كاری را كه ما می ھيچ امتيازی جھت شكستن اعتصاب نشدند و تمام حرف

بالفاصله پس از پايان مذاكره، ! ر خرمن ھميشگیھای س ھای شما رسيدگی خواھيم كرد، يعنی ھمان وعده ما به خواسته
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 چندين ساعته در دادگاه انقالب كه تا ده ئیاز طرف وزارت اطالعات تمام اعضای سنديكا احضار شدند و پس از بازجو

كه اكثريت اعضای  البته با توجه به اين.  زندان اوين منتقل شدند٢٠٩شب ادامه داشت، تعداد زيادی از آنان به بند 

ھا و فعاالن سنديكا بازداشت شده بودند اما اعتصاب در ھمان ساعات اوليه شكل  ھای آن مديره و تعدادی از خانواده أتھي

 . اعتصاب رانندگان قرار گرفتتأثير از شھر تحت ئیھا گرفت و بخش

فر در ھمان روزھای صد ن بيش از سی.  زندان اوين شدند گان دستگير شدند و روانه در روز اعتصاب صدھا نفر از رانند

 نفر به سر كار ٤٥ماه اكثريت كارگران اخراجی به جز  به مرور تا مدت شش. كار شدند  پس از اعتصاب از كار بی اوليه

 صد ميليونی از زندان آزاد شدند و  خود بازگشتنند و اعضای سنديكا ھم ھر كدام بعد از چندين ماه با قرارھای وثيقه

 ٨٤اگر تخمينی بخواھم بگويم از سال «: گويد  مديره میھيأتيکی از اعضای . ار دادگاه شدندھای در انتظ دارای پرونده

 محكوميت  ھا پرونده مديره و فعالين سنديكای شركت واحد بازداشتی داشته و ده ھيأت بار اعضای ٤٠٠تا امروز بيش از 

ھای   سنديکا به نام مديره ھيأت اعضای در حال حاضر نيز دو نفر از. » ايجاد شده استئیخاطر فعاليت سنديكا به

 .در زندان ھستند» رضا شھابی«و » ابراھيم مددی«

شان انجام دادند و با فشار طبقاتی به   که در قالب سنديکایئیھا ھا و اعتصاب کارگران شرکت واحد توانستند با اعتراض

افزايش دستمزد کارگران، :  عبارتند ازآوردھا برخی از اين دست. کارفرما، به بخشی از مطالبات خود دست يابند

ھای بھداشتی  ھای بھداشتی، رفاھی و ورزشی، احداث سرويس ھای کارگری، دريافت لباس کار، احداث مکان دريافت بن

 ...در انتھای خطوط، افزايش حق نھار، دريافت شير و

ه، سنديکای نيشکر ھفت تپه و فعالين رانی تھران و حوم ھای پيگير سنديکای شرکت اتوبوس ترديد مبارزات و تالش بی

ھای مستقل کارگری و اعتصابات و آزادی  گيری تشکل ھای گوناگون و کارگران آگاھی که در شکل کارگری از تشکل

 .ای برای جنبش کارگری ايران دارد ھای ارزنده و آموزنده دستگيرشدگان، درس

***  

ھای  ترين ارگان اين سازمان يکی از قديمی. المللی است ھای بين انالمللی کار، تشکيالتی شبيه به ديگر سازم سازمان بين

 . سابقه جامعه ملل است رود که قدمت آن به شمار می المللی به بين

  شرايط فعلی کارگران دربردارنده«: داری مشھود است ، نگرانی سيستم سرمايهILOتأسيس  نامه در مقدمه اساس

بھبود شرايط زندگی  توجھی به شود و بی ھا اعمال می بخش بزرگی از انسان که بهای است  اندازه عدالتی و مشقت بی بی

تواند سبب ايجاد آشوب در  کارگران می

 ئی، در جا»جامعه و حتی باعث انقالب شود

عدالتی موجب آشوبی  بی«: خوانيم نيز می

را  شود که در ادامه صلح جھانی بزرگ می

 و در جای ديگر اين» اندازد خطر می به

شکست ھر ملتی در «: مقدمه نيز آمده است

تصويب شرايط انسانی کارگران، مانعی در 

خواھند شرايط  راه ساير مللی است که می

  ».کشور خود را بھبود ببخشند

ترين بند ضدکارگری اين سازمان  مھم
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 در بخش سيزدھم اساسنامه آن است که نمايندگان دولت، کارفرمايان و کارگران بر سر مسايل کارگری ئی گرا جانبه سه

 .پردازند زنی می  حداقل دستمزد کارگران به چانهتعييناز جمله 

عالوه . ھر کشور عضو دارای دو نماينده در مجمع عمومی است. کليه اعضای سازمان در مجمع دارای نماينده ھستند

توانند در کنار   دو، يک نماينده از سوی کارفرمايان آن کشور و يک نماينده نيز از سوی کارگران آن کشور میبر اين

گردد و مقر آن جلسات عموما  طور ساالنه برگزار می جلسات مجمع عمومی به. دو نماينده دولتی حضور داشته باشند

  . گردد س انتخاب میئيئب رس و سه نائي مجمع عمومی، يک ر برای ھر جلسه. شھر ژنو است

دنبال پايان  در اين دوره و به. توسط کنفرانس صلح تصويب شد (ILO) المللی کار  تشکيل سازمان بين١٩١٩در آوريل 

وجود  المللی به گر جھانی اول و پيروزی انقالب اکتبر روسيه، توازن قوای جديدی را در سطح بين يافتن جنگ ويران

عبارت ديگر تشکيل اين سازمان توسط  به. داری جھانی را به وحشت انداخته بود يستم سرمايهآورده بود که بازيگران س

داران در مقابل جنبش کارگری و انقالبات بود تا از  ھا و سرمايه نشينی دولت داری، يک عقب قدم عقب ھای سرمايه دولت

   .داری را مھار کرد المللی و ضدسرمايه اين طريق بتوانند اين جنبش بين

کميسونی .  توسط کميسون کارگری کنفرانس صلح تدوين شد١٩١٩در فاصله زمانی ژانويه تا آوريل  ILO  نامه اساس

 و انگلستان و امريکا کشور شامل بلژيک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، لھستان، ٩که از نمايندگان 

  . تشکيل شده بوديکاامرس فدراسيون کارگری ئي ر Samuel Grompers سرپرستی به

المللی کار با شرکت دو نماينده از ھر دولت عضو، يک نماينده از کارفرمايان و  ، اولين کنفرانس بين١٩١٩در اکتبر 

ترکيب اعضای ھيات مديره سازمان که توسط شورای . يک نماينده از کارگران آن کشور در واشنگتن برگزار شد

نيمی از اعضای ھيات مديره، نمايندگان دولتی، يک چھارم :  عبارت است از حاضر در کنفرانس برگزيده شدندئیاجرا

 ساعات کار  المللی درباره  کنوانسيون بين٦اين کنفرانس . نمايندگان کارفرمايان و يک چھارم ديگر نمايندگان کارگران

  .تصويب رساند  بهکاری جوانان را در کارخانه، بيکاری، حمايت از مادران، شب کاری زنان و حداقل سن و شب

المللی را وادار کرد تا مقر  خصوص اروپا، دبيرکل سازمان بين ، شرايط جنگی حاکم بر جھان و به١٩٤٠در ماه می 

مدتی بعد در شرايط و توازن قوای روزھای پايانی جنگ . اصلی اين سازمان را از سوئيس به مونترال کانادا انتقال دھد

ھای  ھای کارگری در سراسر جھان و حضور انبوه کارگران در صحنه گيری جنبش جھانی دوم و متاثر از رشد و اوج

 ١٠المللی کار در  ھمايش سازمان بين) کنفرانس کار( ھای ناشی از آن بود که بيست و ھشتمين جنگ و بازسازی خرابه

در اين .  فيالدلفيا معروف شد  مھمی را منتشر کرد که به بيانيه اين کنفرانس بيانيه.  در فيالدلفيا برگزار شد١٩٤٤می 

 :است» المللی کار اصول ناظر برخط مشی اعضای سازمان بين« است و ILOبيانيه اصول اساسی  

 کار کاال نيست؛) الف

 آزادی بيان و اجتماعات شرط ضروری توسعه پايدار است؛) ب

 فقر موجود خطری جدی برای پيشرفت ھمگانی است؛) ج

المللی و تشريک مساعی  ناپذير در مقياس ملی و تالش مداوم و ھمگانی بين ک تالش خستگیمبارزه با فقر بايد بر ي) د

ھای دموکراتيک با  ھای آزاد برای اتخاذ تصميم پای آنان با نمايندگان دولت در بحث کارگران و کارفرمايان و تعامل ھم

 .برد منافع ھمگانی متکی باشد ھدف پيش

ھا   را، در ارتباط با آزادی انجمن٨٧ کنوانسيون شماره ١٩٤٨المللی کار در سال  بينپس از آن اين سازمان در کنفرانس 

 که پيوستن به آن و رعايت مفاد ئیھا نامه اضافه کرد؛ مقاوله ILO ھای بنيادين نامه و حق تشکل، تصويب و به مقاوله

 حکومت اسالمی ايران پس از گذشت مثابه قوانين داخلی ھر کشور برای تمامی کشورھای عضو الزامی است و ھا به آن
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س ئي متوالی عضو ھيات مديره و حتی يک دوره ر  سال از تصويب اين کنوانسيون و با وجود اين که در سه دوره٦٩

زند و به کمک فصل ھشتم قانون کار مانع از اجرای  نيز بوده است بازھم از پيوستن به آن سرباز می ILO ھيات مديره

 .شود مفاد آن می

 در واقع جانشين مجمع عمومی در مدت زمانی بين ھيأتاين .  آن استئی اجراھيأتالمللی،  کن مھم سازمان بينيک ر

. ولی اين انتخاب دارای شرايطی است. گردند  در مجمع عمومی انتخاب میئی اجراھيأتاعضای . دو اجالسيه است

 ٢٨ عضو دارد که متشکل از ٥٦ ھيأتاين . ستند دارای نمايندگانی ھئی اجراھيأتھر سه در  ILO دھنده مثلث تشکيل

گردند و در  بار انتخاب می اين اعضا ھر سه سال يک.  استئی عضو کارفرما١٤ عضو کارگری و ١٤عضو دولتی، 

ھای صنعتی و غير آن، خود مبحث  چون تقسيم بين دولت ھا ـ مخصوصا اعضای دولتی ـ توجه به شرايطی ھم انتخاب آن

  .رود شمار می مھمی به

ديگر . اشاره نمود ILO توان به تنظيم اليحه بودجه ساالنه کل ھا می  مزبور وظايفی بر عھده دارد که از ميان آنھيأت

 دستور جلسه مجمع عمومی و انتخاب محل تعيين. المللی کار است  انتخاب مدير کل دفتر بينئی اجراھيأتوظيفه مھم 

 ئی اجراھيأتھا، بررسی و اجرای تصميماتی که مجمع عمومی به  نامه برگزاری، نظارت بر اجرای متون مقاوله

  . استئی اجراھيأتھای مختلف مربوط، از ديگر وظايف  ھای سازمان در زمينه نمايد و تھيه و تنظيم سياست محمول می

ترين  بقه، به عضويت اين نھاد درآمده است و در واقع از با سا١٩١٩يعنی از سال  ILO تأسيسايران از نخستين سال 

 وزارت کار در دولت وقت حکومت پھلوی، بر روابط اين دو تأسيس. آيد المللی به حساب می کشورھا در اين نھاد بين

  . خود بگيرد تری به افزود و باعث گرديد ھمکاری اين دو نھاد رويه فعال

ھای  چه بين سال د، چنانخوش تحوالتی بزرگ ش دست ILO ، روابط حکومت اسالمی ايران با١٣٥٧اما پس از انقالب 

مکررا در مورد مسايل مربوط به تبعيض در حکومت اسالمی ايران اظھار  ILO  کميته استاندارد١٩٩٩ تا ١٩٨٣

در اين دوره، ھمواره نام ايران در فھرست پاراگراف ويژه سازمان درج شد و مکررا از حکومت . کرد نگرانی می

 ميالدی نيز وضعيت بر ٩٨ و ٩٧ و ٩٦ھای  در سال. عمل آمد واست بهاسالمی برای ارسال گروه تماس مستقيم درخ

  .، ھمکاری مجدد اين دو آغاز گرديد١٩٩٩که در سال  ھمين منوال بود تا اين

***  

داران  المللی کار، ھمگی در راستای منافع سرمايه ھای سازمان بين و کنوانسيون ILO تأسيستوان گفت که  در پايان می

المللی کارگران  ين آن، مھار جنبش بينمؤسسطور که در باال نيز اشاره کرديم ھدف  ھمان. اند انتشار يافتهتدوين، تنظيم و 

پراکنی کرد که گويا  بنابراين، نبايد درباره اين سازمان، توھم. ھای حافظ سرمايه بوده است و انقالبات توسط حکومت

دھد،  وجه به منافع کارگران اھميت نمی سازمان، نه تنھا به ھيچنه خير اين . منافع طبقاتی کارگران را نيز مدنظر دارد

داری و مھار جنبش کارگری  بلکه اساسا در جھت تبليغ دايمی آشتی طبقاتی بين دو طبقه متخاصم کارگری و سرمايه

که کنگره  ئیويژه در روزھا دھی کمپين اعتراضی، به عنوان يک بلندگو و سازمان اما به. دارد سوسياليستی گام برمی

  .شود کاری ضروری و يک اقدام سياسی مثبت است ساالنه آن برگزار می

 و كارگران طبقاتی مبارزه کشاندن سازش به راستای در داری سرمايه مھم نھادھای از يکی کار، جھانی سازمان نھايتا

  !است جھانی سطح در داری سرمايه منافع حافظ کلی طور به و داران سرمايه

جھت  بی. است» ئیگرا سه جانبه«داران است، قانون  نفع سرمايه المللی کار که عموما به  مھم سازمان بينيکی از قوانين

چرا که .  دارندتأکيدنيست که خانه کارگر و شورای اسالمی کار و گرايشات راست کارگری، ھمواره بر اجرای آن 

. شان تنھا يک رای وجود دارد د و در مقابلپيشاپيش روشن است نماينده دولت و کارفرمايان منافع مشترکی دارن
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 حداقل دستمزدھای ساالنه تعيينزنی بر سر  جانبه و از جمله چانه ھای سه بنابراين، پرواضح است که در نشست

ترين  ئی در حکومت اسالمی ايران، کارگران از ابتدا آن ھم. اند داران برنده کارگران، ھمواره کارگران بازنده و سرمايه

ود محرومند و حق تشکل و اعتصاب ندارند؛ فعالين آن ھمواره مورد تھديد و زندان و شکنجه و شالق و اخراج حقوق خ

جانبه، کارگران ايران نماينده ندارند و کارفرمايان و دولت و خانه کارگر و  گيرند بنابراين، در مذاکرات سه قرار می

شان، دستمزد بسيار نازلی را برای کارگران  ن و منافع حکومتمنافع طبقاتی خودشا ھای اسالمی کار با توجه به شورای

حتی ھمين . دھد و با تورم و گرانی واقعی نيز فاصله زيادی دارد ھا را نمی وجه کفاف زندگی آن کنند که به ھيچ  میتعيين

 . گردد دستمزدھای ناچيز نيز به موقع پرداخت نمی

گری منابع خام را با جنگ   پيش استثمار نيروی كار و غارت و چپاولداری، بيش از بدين ترتيب، سيستم جھانی سرمايه

ھای وسيع کارگران، تقليل سطح  اين وضعيت منجر به بيكارسازی. ای در سراسر دنيا شدت بخشيده است داخلی و منطقه

. ه استھا و بيکاران و محرومان جامعه، و فراگير شدن فالكت و اقتصادی و ديگر مصائب اجتماعی شد معيشت آن

گردن بگذارند و وضع موجود » سازش كار و سرمايه«خواھد کارگران و محرومان جامعه، به  داری می سيستم سرمايه

ھا و با اتکا به  المللی و حکومت يابی به اين ھدف خود، با انواع و اقسام نھادھای بين اين سيستم برای دست. را تحمل کنند

تر از روز  ھای مخفی، ضدشورش و غيره، ھر روز بيش ژاندارم، سازمان، پوليسنيروھای سرکوبگر مانند ارتش، 

سازی  جھانی«برانداز  ھای خانمان قبل، تشنج و بحران، سانسور و سرکوب، تروريسم دولتی و غيردولتی، جنگ و طرح

 تشديد کرده و در صورت نياز» ھای مخرب و کشتار جمعی سالح«و توليد و فروش » سازی خصوصی«و » سرمايه

سرمايه، گرايشات سياسی فاشيستی، نژادپرستی، ميليتاريستی، ناسيوناليستی و مذھبی خود را وارد صحنه سياسی 

طلب، ضدجنگ و خشونت و در راس ھمه جنبش کارگری و سوسياليستی  خواه، برابری کند تا نيروھای آزادی جوامع می

و متشکل جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش انه در فقدان يک قطب قدرتمند تأسفم. را سرکوب و مرعوب کنند

گونه  تری برای طرح و تبليغ اين جو در شرايط کنونی، امکان و فرصت بيش  و ھمه نيروھای عدالتئیدانشجو

  .ويژه در منطقه بحرانی خاورميانه فراھم شده است ھای ضدانسانی و ھولناک در جھان، به سياست

انه از تأسفداری، بلکه م  نه تنھا از سوی نيروھای راست سرمايهئیگرا ت و دولئیگرا در چنين شرايطی، باز ھم ملت

. گردد کنند نيز کمابيش تبليغ و ترويج می  که خود را سوسياليست و کمونيست معرفی میئیسوی نيروھای چپ و نيروھا

 اجتماعی و عامل ھای اصلی سرکوب آزادی، برابری، عدالت از رکن» دولت و ملت«ھا، يعنی  در حالی که ھر دوی اين

پس در چنين وضعيتی، رد . ديدگان در طول تاريخ بوده است مھم تفرقه و استثمار وحشيانه نيروی کار و ھمه ستم

 و خودمديريتی دموکراتيک ئین و شورائيدھی دموکراسی مستقيم و از پا  بر سازمانتأکيد و ئیگرا  و ملتئیگرا دولت

  .بار است  بشر از اين وضعيت فالکتئیحل اساسی رھا ھای آزاده، راه انتوسط ھمه نيروھای ضدسرمايه داری و انس

  ٢٠١٧ جون بيستم - ١٣٩٦ ]جوزا[خردادام  شنبه سی سه

  

 

 :ضميمه

  گزارشی از وضعيت کارگران ايران به سازمان جھانی کار و تشکل ھای مستقل کارگری جھان
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 ١٣٩۶ خرداد

 گرم ھای سالم با

وضعيت کارگران در ايران از جوانب مختلف طی ساليان اخير رو به قھقرا داشته و تبديل به يک بحران جدی گرديده 

 خط فقر از سو و دستمزدھای چند برابر زير از نقطه نظر اقتصادی، دغدغه کارگران بيکاری چند ميليونی از يک. است

… که بسياری از نيازھای انسانی نظير تغذيه سالم و مقوی، آموزش، بھداشت، مسافرت و طوری به. سوی ديگر است

در مورد نيازھای اساسی نظير خوراک و پوشاک، .  لوکس و دست نيافتنی شده استئیبرای کارگران تبديل به کاالھا

 دستمزد کارگران حتی حاضر به تعييندولت برای .  را تحمل کنندھای زجرآور ھای کارگری مجبورند محدوديت خانواده

تعرض به دستمزد .  دارد حداقل دستمزد بايد نيازھای يک خانواده را برآورده کند نيستتأکيدرعايت قانون کار که 

يب طور مستمر با ارائه طرح و تصو شود و دولت به  دستمزد چند برابر زير خط فقر ختم نمیتعيينکارگران به 

نامه کارورزی تالش دارد به بھانه رونق اقصادی و ايجاد اشتغال قيمت   نظير طرح استاد شاگردی و آئينئیھا نامه آئين

که دستمزد کارگر بخش ناچيزی از قيمت  نيروی کار را حتی به يک سوم حداقل دستمزد کنونی کاھش دھد، با وجود اين

چنين از طريق اختياری کردن بيمه  عرضات دولتی به معيشت کارگر ھمت. گيرد تمام شده کاالھا و خدمات را در برمی

  .شود طور مستمر پيگيری می ھای مذکور به نامه ھا و آئين نمودن کارگر توسط کارفرما و گنجاندن آن در طرح

ا ھر ھای صنعتی و ساختمانی کارگران ر ن است و عدم رعايت ايمنی در کارگاهئيسطح ايمنی و بھداشت کار بسيار پا

سوزی ساختمان پالسکو و ريزش معدن زمستان يورت که منجر به کشته  حوادثی نظير آتش. برد روزه به کام مرگ می

دليل  اين حوادث به.  شناخته شده از حوادثی است که رخ داده استئیھا شدن چھل وسه تن از معدنچيان شد تنھا نمونه

کند، اما حوادث کار به خصوص در بخش   بسياری را جلب میگيرد و توجه ھا قرار می وسعت آن مورد توجه رسانه

 .گيرد ساختمانی بسيار فراتر از اين موارد ھستند و روزانه تلفات جانی از کارگران اين بخش می

 وجود دارد که ئیھا ای کارگران کارگاه شود و مستند به اعتراضات توده ھا معوق می دستمزدھای ناچيز کارگران ماه

. د کارگرانش بيش از يک سال معوق شده است و زندگی فقيرانه کارگران را با تباھی مواجه ساخته استپرداخت دستمز

 .ی داردتوجھانه رشد قابل تأسفھای گذشته م روند معوق شده دستمزد کارگران نسبت به سال

قرادادھای سفيد انه قراردادھای موقت حتی يک ماھه و تأسفشود م در چنين شرايطی که دستمزد کارگران معوق می

ھا و بيکار شدن کارگران سطح امنيت شغلی را نسبت به  عالوه بر اين تعطيلی کارخانه. امضا بسيار رشد داشته است

 .ھای گذشته بسيار کم کرده و تبديل به موضوعات بغرنج برای کارگران شده است سال

ع کارفرمايان و بازار آزاد نظير خصوصی ھای اقتصادی مداف ريشه اصلی تحميل فقر به کارگران، عالوه بر سياست

دھی  و به ھمين دليل راه سازمان. باشد ھای مستقل کارگری می ھا، ممانعت دولت از ايجاد سنديکا و تشکل سازی

اند  با کارگرانی که سنديکا و تشکيالت مستقل خود را ايجاد کرده. شان مسدود شده است کارگران برای دفاع از حقوق

ارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، سنديکای نقاشان نظير سنديکای ک

البرز و کانون صنفی معلمان برخوردھای خشن صورت گرفته و کارگران و معلمان پيشرو در سنديکاھا زندانی شده و 

حتی با کارگرانی که بنابر شرايط . اند مستثنی نبودهھای کارگری نيز از اين قاعده  فعالين کميته. اند يا از کار اخراج شده
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وجود آمده برايشان نظير عدم پرداخت دستمزد چندين ماھه و يا از دست دادن شغل خود تجمعات اعتراضی  بغرنج به

کارگران معدن بافق و معدن چادر ملو و معدن آق دره . گيرد  صورت میئیی و قضاپوليسکنند برخوردھای  برگزار می

 شالق ئیطور مثال کارگران معدن آقا دره را با احکام قضا به.  از قريانيان برخوردھای خشن دولتی ھستندئیھا هنمون

 .زدند

توان به موارد ذيل اشاره  وضعيت معيشتی و حق و حقوق معلمان با شرايط بحرانی روبروه بوده است، از جمله می

دھد و موارد تحت پوشش آن  شکل مطلوبی ارائه نمی خدمات را بهھای باال،  رغم دريافت ھزينه بيمه معلمان علی: کرد

تعدادی از معلمان فعال صنفی در شھرھای مختلف به ويژه تھران با اتھاماتی به دور از واقعيت، به انواع . کامل نيست

دليل  به. اند دهمحکوم گردي… ھا از زندان طوالنی، تبعيد از محل سکونت يا اشتغال، اخراج، انفصال از خدمت و مجازات

سوز و متخصصين بسيار  ھای مختلفی که در نظام آموزشی وجود دارد، سطح کيفی آموزش ازديد معلمان دل کاستی

بين . ھای الزم برای ورود به بازار کار برخوردار نيستند ئیآموزان اغلب پس ازدريافت ديپلم، از توانا ن بوده و دانشئيپا

 ٣٠ اصل تأکيدرغم  به. ای وجود ندارد خوانی و رابطه چنين زندگی روزمره ھيچ ھم ھای مدرسه و دانشگاه و ھم آموزه

ھای  آموزان را با روش ھای عمومی، حتی مدارس دولتی ايران نيز دانش قانون اساسی مبنی بر رايگان بودن آموزش

بسيار باالست و ) غيردولتی(  آزادشھريه مدارس. اند نمايند و تبديل به مدارس آزاد شده گوناگون وادار به پرداخت پول می

ھای گوناگون و  معلمان روزمزد با عنوان. بخش آموزش منتقل نموده است عمال شکاف طبقاتی موجود در جامعه را به

شود؛ ضمن  شوند که ھمان دستمزد نيز با تاخيرھای فراوان به آنان پرداخت می دستمزدھای ناچيز به کار گرفته می

 عنوان ١٣درايران بيش از . وشش بيمه، بازنشستگی و امنيت شغلی نيز برخوردار نيستندگونه پ که از ھيچ اين

نوعی سيستم   به ايجاد شده که ھرکدام) …، نمونه دولتی، شاھد، نمونه مردمی وئی امناھيأتآزاد، غيردولتی، ( مدرسه

ھای يک  تر از ميانگين ھزينه نئي پاحقوق معلمان بسيار. اند  برای جذب درآمد کردهئیھا آموزشی را تبديل به بنگاه

ھای  ھای خانواده به ناچار به شغل  ھزينهتأمينکه معلمان برای  طوری خانواده متوسط در اغلب شھرھای ايران است؛ به

آنان به اين ترتيب فرصت به روز نمودن دانش خود را از دست . اند متفرقه و برخی به دور از شان معلمی روی آورده

 استثنای تعدادی از مدارس خاص، اغلب مدارس مجھز به امکانات الزم برای فعاليت ھای آموزشی و به. دھند می

ويژه روستاھای دور افتاده ايمنی کافی برای حفاظت از جان   از مدارس در شھرھا و بهئیدرصد باال. پرورشی نيستند

در برخی موارد از . گيرد کافی صورت نمیھای زندگی، ھنر و ورزش توجه  به آموزش مھارت. آموزان را ندارند دانش

معموال به . شود به درستی اجرا نمی) شير( برنامه تغذيه رايگان. ھا برخوردار نيستند ترين امکانات نيز در اين زمينه کم

در پرداخت پاداش پايان خدمت معلمان از طرف دولت تاخيرھای . شود  اعتبار نمیتأمينبينی شده  ميزان الزم و پيش

توجھی وجود  به سرنوشت معلمان بازنشسته در اين مدت و پس از بازنشستگی بی. شود نی، گاه تا چند سال ديده میطوال

 .دارد

دست آوردن مطالبات خود بارھا دست به اعتراض و اعتصاب  کارگران نيشکر ھفت تپه در چندين سال اخير برای به

 پرداخت مناسب دستمزدھا، مزايا و اضافه کاری، روشن شدن ھا دريافت حقوق معوقه و از جمله اين خواسته. اند زده

ھای  چنين اين کارگران عليه سياست ھم. وضعيت بازنشستگان و حق ايجاد تشکل مستقل کارگری بوده است

تر  چنين حضور گسترده سازی دولت در صنعت نيشکر که منجر به بدتر شدن وضعيت کارگران و ھم خصوصی

ھای کار شده است اعتراضات متعددی را از جمله در روزھای اخير سازمان  ی در محيطنيروھای امنيتی و انتظام

 .اند داده
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رسميت می  را به» نماينده کارگر«و » انجمن صنفی«، »شورای اسالمی کار«ھای  ساز به نام دولت تنھا تشکالتی دست

 نيستند و ھمگی در پروسه غير ھای واقعی کارگری اين نھادھای وابسته به دولت به ھيچ عنوان تشکل. شناسد

ھای دولتی دارند  ھا و جناح ھای شديد به قدرت اند و وابستگی دموکراتيک غالبا بدون برگزاری مجمع عمومی تشکيل شده

اين تشکالت فرمايشی خود مانعی جدی برای تشکيل سنديکاھا و . کنند و تنھا خطوط ترسيم کرده دولت را رعايت می

گذار در شورای اسالمی کار و خانه تأثير افرادی ٨۴طور مثال در سال  به. ی و صنفی ھستندھای مستقل کارگر تشکل

 به ساختمان سنديکای کارگران شرکت پوليسکارگر که مديريتی اثر گذار در اين تشکالت رسمی دارند با ھماھنگی 

چنين اعضای  آنان ھم.  کردندرانی تھران و حومه حمله و اقدام به تخريب وسايل موجود در ساختمان واحد اتوبوس

به طبع افرادی که در چنين بستری و با . سنديکای واحد که در ساختمان حضور داشتند را مضروب و مجروح کردند

گردند چه در مذاکرات با دولت و کارفرمايان و چه در  گزينش می» نمايندگان کارگران«عنوان  حمايت دولت به

ھا را با چنين عنوانی نبايد  ن  جھانی کار نمايندگان واقعی کارگران ايران نبوده و آالمللی نظير سازمان ھای بين اجالس

 .رسميت شناخت و اعتبار نامه برايشان صادر کرد به

لحاظ کمی و  ھا و اعمال فشارھای فوق، اعتراضات کارگری در ايران رشد قابل توجھی به با وجود تمامی محدوديت

سال . ھا ھمراه شده است سطح شھرھا کشيده شده و يا با حضور خانواده  اعتراضات بهکه بخشی از ئیکيفی داشته تا جا

 است، تأکيداما الزم به . ھای صنعتی و خدماتی و دولتی بوديم گذشته شاھد ھزاران اعتراض کارگری در تمامی بخش

ھای گسترده   تحميل خواستهھا موفق به کليه اين اعتراضات بدون وجود تشکالت مستقل و به عقب راندن اين محدوديت

ما تشکالت مستقل ذيل از ھمکاران گرامی در تشکالت کارگری . کارگری و عبور از اين وضعيت بحرانی نخواھد شد

تر ادامه دھند و در اين تالش و  خواھيم که حمايت خود را از کارگران و معلمان ايران ھر چه گسترده المللی می بين

 .دمبارزه يار و ھمراه ما باشن

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 کانون صنفی معلمان تھران

 سنديکای کارگران بيشکر ھفت تپه

 سنديکای کارگران نقاشان استان البرز

 


