
ان دادخواهی ازکارگرروز راسانلورا به دادگاه منصو، ١٣٨۵ اسفند)۵(پنج شنبه روز 
! بدل کنيمکارگران سراسرايرانوديگرسنديکای مستقل شرکت واحد تهران وحومه   

 

 
 

 امير جواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com 
 ٢٠٠٧ فوريه ٢١  - ١٣٨۵د  اسفن٢  چهارشنبه

 
هاي تشخيص ادارات   هيات آارگر تعليقي شرآت واحد در۵٠ده   از رسيدگي به پرون دو ماهنزديك به  

 ازاين .می شدروزه اعالم  ٣ا ه  آار استان تهران مي گذرد، در حالي آه طبق قانون بايد راي اين هيات
پس از  ، ۵٧ مين سالگرد انقالب بهمن٢٨در )  فوريه ١٠( ١٣٨۵ بهمن ٢١روزجمع سرانجام در

، بدون دريافت کمترين حق و حقوق  رگذشت بيش از يکسال سرگردانی ودوندگی ومراجعات مکر
قرار شد که به شکايت شان از طريق ادارات کار وابسته به وزارت کار رسيدگی قانونی مربوطه ، 

 تن از ٢٣ تا٢٢ حدودماه بالتکليفی در ١٢ بعد از بلکه سرانجام، رسيدگی نشد که هيچ اين امر.بشود
همه پيگيری ها رکت واحد تهران وحومه بعد از  ش٨۴ سالهمکاران  فعال اعتراضات صنفی وکارگری

نماينده  "ابراهيم مدد ی" آقای  درهمين رابطه .محروم شدندغرب تهران  درجنوب وحق داشتن کار، از
گفت و گوباخبرگزاری دولتی ت واحد، درس سنديکای کارگران شرککارگران تعليقی و نايب رئي

همان گونه که انتطار آن می « :گفت)   ٢٠٠٧ فوريه١١(١٣٨۵  بهمن٢٢ ايلنا در تاريخ–کارايران 
 از آارگران تعليقي براي تعداديرفت، هيات تشخيص و حل اختالف اداره کار غرب و جنوب تهران، 

دی  مد  »دان  صادر آرده ارگران راي  صورت غير قانوني به اخراج گروهي از آبه ،شرآت واحد
 آنکه فعاليت های صنفی انجام داده اند، يک سال گذشته   آارگر شرآت واحد به دليل۵٠حدود« : افزود 

 «:در پايان ادامه داد » . ..را به اميد اجرای عدالت و قانون در فشار سخت اقتصادی سپری کرده اند
و سقوط ظالمان که کارگران در پيروزی آن نقش موثری ...  انتظار داشتيم در آستانه سالروز انقالب

به اين مجموعه بايد افزود تازه ترين اعمال سياست های » داشتند، کسی از اجراء عدالت غافل نشوند
 يعنی  احمدی " قاليباف"جنگاور ديروز و شهردار امروزضد کارگری که مدير عامل منصوب سردار 

جديدا کارتهايی ا زسوی سنديکا بين کارگران توزيع « : م نموده است اعال. صورت گرفته است  بافنده
اره حساب سنديکا پول واريز کنند، کارگرانی را که به حساب سنديکا پول واريز می مشده است تا به ش

نوعی ايجاد ی ناديده گرفتن موجوديت سنديکا واين فرمان يعن» کنند به ما معرفی کنيد تا اخراجش کنيم 
عدم همراه  از حکم اخراج و بيکارسازی  د ر راستای سنديکااس در بين کارگران عضوهروحشت و

و در دوران از همين روست که قاضی حداد معاون سعيد مرتضوی در اوين  .شدن آنان با سنديکا



اسانلو، او را زير فشار روحی و روانی شديد گذاشته تا از موقعيت خويش بازداشت يکماهه منصور
اگر قبول نکنی هرروز دو اتهام جديد به «  : حداد تاکيد می ورزيد. نديکا استعفاء دهد يعنی رهبری س

وقتی با رهبری شناخته شده که از دل مجمع عمومی خيابانی به » . اتهام قبلی ات اضافه می کنيم
 کارگران شرايطی ايجاد می کنند تا از  کنند ، برای ديگریگی بر گزيده شد اينگونه برخورد منمايند

  ! سنديکا تبری جويند

 دادسرای١۴سوی دادگاه شعبهاز١٣٨۵ بهمن٢۴سنگينی بارديگر منصوراسانلو درروز جو رچنينکنادر
جهت محاکمه ١٣٨۵ اسفند۵همان شعبه را برای تاريخ دريه مبنی بر حضور انقالب، حکم اخطار

 پنجم اسفند «:، اظهار داشت)ايسنا(گو با خبرگزاری حکومتیو  يوسف مواليي در گفت.صادر کرده اند
وي با بيان  ». دادگاه انقالب تعيين وقت شده است١۴ي شعبه ماه براي رسيدگي به پرونده موآلم از سوي

لو را ني اسا هنوز پرونده«: موآلش اقدام عليه امنيت ملي است، عنوان آرد اينكه عنوان آلي اتهام
مراجعه  ي آينده براي مطالعه پرونده به شعبه مذآور ي جاري يا ابتداي هفته هفتهايم و  نكرده مطالعه

 کارگران اهمبستگی بروز ٢٠٠٧فوريه١۵در تاريخرو جمعی از کارگران ايران خود»  .خواهيم آرد
  :شرکت واحد اعالم داشته اند 

 دوستان و همکاران گرامی...   «

تا  اسانلورا زيرفشار قرار می دهند  آقای. می باشدشکست کارگران شرکت واحد شکست همه کارگران
اتوبوسهارا به بخش خصوصی واگذار می کنند تا از شر رانندگان شرکت  . از هيئت مديره استعفا بدهند

تالش دولت برای به شکست کشاندن مبارزات کارگران شرکت واحد به هر طريق . واحد خالص شوند 
 شکست کشاندن مبارزات و دست آوردهای کارگران شرکت واحد هدف دولت تنها به.مختلف ادامه دارد

تا به امروزنزديک  ».نيست بلکه دولت با اين کار می خواهد کل جنبش کارگری را به شکست بکشاند 
 دارودسته حسن صادقی پرستی عليرضا محجوب، خانه کارگر، به سر بيست ماه از حمله عواملبه
حمله  . ارگران شرآت واحد مي گذردمايه داري به سنديكاي آآارفرمايان و سر پنجکی وچماقدارانو

ای که با زبان ُبری و به تيغ کشيدن منصور اسانلو و دستگيری اعضاء هيئت رهبری سنديکا همراه بود 
هيچ گونه هنوزشکايات کارگران سنديکا تا به امروز . و منتهی به بسته شدن درب سنديکا نيزگرديد 

 عليه آارگران شرآت واحدزندان بر دهها دادگاه ، دستگيري و درعوض.  نشده استبدانانسيدگي ر
  حقات و مطالبه هاخواستاعتصاب بر پايه طرح  آه تنها جرمشان کارگرانی. صورت پذيرفته است 

د داشته اند به دفعات دزدانه دستگير و روانه زندان شده اند وبرای يکايکشان  و حقوق قانوني خوطلبانه
با اينکه ده تن از کارگران بر سر کار . و وثيقه صادر کرده اندی رژيم زندان وقرارادگاههادر بيد

 وبرخی تنها به  تعدادي از آارگران شرآت واحد بيكار هستند است هنوزبازگشته اند با اينهمه هنور که 
اض اعتصاب که تنها ابزار اعتر. جرم اعتصاب و ممنوع بودن آن به حکم ولی فقيه، اخراج شده اند 

کارگران در مقابل سرمايه داران بشمارمی رود، خود به عامل سرُکوب کارگران بدل می گردد و 
  .ويرانی  و خودکشی کارگران را بدنبال می آورد

 انقالب دادسرای ١۴اسانلو به دادگاه شعبه، روز احضار منصور١٣٨۵ اسفند)۵ (پنجروز شنبه  باری
فعاالن کارگری اعالم داشته اند که در آن روز در مقابل تا هم اکنون تعدادی از تشکل ها و . است 

وز دادخواهی کارگران را به ر بايد بتوان اين روز. واهند نمود  خيابان معلم تجمع خ،دادسرای انقالب
آنان و  و فرياد خالی بودن سفره ١٣٨۶آستانه نوروز سراسرايران درتمامی کارگران شرکت واحد و

  .  بدل نمودل کارگراندفاع از موجوديت تشکل مستق
  

 


