
 تجمع کارگران شرکت واحد در جلو ادارۀ کار شرق تهران
 

 نفر از کارگران اخراجی و معلق از کـار شـرکت واحـد همـراه                200 حدود   23/1/85روز چهارشنبه   
به گفتۀ چند تـن از    . اعضای هیئت مدیرۀ سندیکای کارگران جلو ادارۀ کار شرق تهران تجمع کردند           

البته هیئـت مـدیرۀ     .  نفر هستند  250معلق از کار بیش از      کارگران شرکت واحد، کارگران اخراجی و       
 .سندیکا در صدد است آمار دقیق این کارگران را اعالم کند

 این کارگران بخشی از کـارگرانی بودنـد         . صبح شروع شد   9 ساعت   تجمع اعتراضی کارگران حدود   
م کرده بـود کـه      این تجمع موقعیت خوبی فراه    .  زندانی شده بودند   8/11/84که در جریان اعتصاب     

بعضی از آنان بعد از آزادی از زندان یکـدیگر را           . یکدیگر را ببینند و یادی از روز های زندان بکنند         
از همین رو، در حالی که فعاالنِ آن ها در تدارک طرح خواست های کارگران از مدیر                 . ندیده بودند 

نـار خیابـان از حـال و         های ک  کل ادارۀ کار شرق تهران بودند، بعضی دیگر در سایۀ دیوار و درخت            
نیروهای انتظامی نیز ماشین های خود را کنار خیابان پارک کرده بودند و             . روز یکدیگر می پرسیدند   

 .مراقب تجمع کارگران بودند
 با هماهنگی یک سرهنگ نیروی انتظامی قرار شد چند تن از کارگران به عنـوان نماینـده                  10ساعت  

ابـراهیم مـددی، عبدالرضـا تـرازی، علـی          . اخـل ادارۀ کـار برونـد      برای مذاکره برای مدیر کل بـه د       
زادحسین و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیرۀ سندیکا که از فبل انتخاب شده بودند به داخـل اداره                   

زادحسین در نشست نماینـدگان     .  اما مدیر کل تنها سه تن از آنان را به عنوان نماینده پذیرفت             .رفتند
 .ر نیافت و خارج از اتاق مذاکره منتظر دوستان خود باقی ماندکارگران با مدیر کل حضو

او . ابتدا زادحسین از ادارۀ کار بیرون آمـد و از کـارگران خواسـت جمـع شـوند                 5/12حدود ساعت   
ضمن تبریک سال نو و اظهار امیدواری در این مورد که کارگران اخراجی و معلـق از کـار شـرکت                     

ما کارگران شرکت واحـد جزئـی از   ": به سرِ کار بازگردند، گفت واحد به مبارزۀ خود ادامه دهند و    
بیشـترمان  . کارگران ایران هستیم که شرایط زندگی و کارمان از بسیاری از کارگران دیگر بدتر است              

بخشی از کارگران شرکت واحد از روستاهای ورامین به سـرِ کـار   . در حاشیۀ تهران زندگی می کنیم 
اکثـر  .  کیلومتر بـاهم فاصـله دارد      40انی که محل زندگی و محل کارشان        کم نیستند کارگر  . می آیند 

این یکی از علت هایی است که کارگران شرکت واحد به خـاطرش دسـت بـه                 . کارگران مستاجرند 
ما کارگران شرکت واحد از نظر دستمزد نیز در وضعیت بسـیار بـدی بـه                . اعتراض و اعتصاب زدند   

 اما وقتی به این شـرایط کـار و   . را نمی دهدرج زن و بچه مان   کفاف خ  مادستمزدهای  . سر می بریم  
خانۀ کارگر که ادعای نماینـدگی کـارگران        . زندگی اعتراض می کنیم جواب ما را با زندان می دهند          



در ایـن  (تیبانی از کارگران فرانسـه بیانیـه مـی دهـد          را دارد به جای حمایت از ما عوامفریبانه در پش         
دیگـری گفـت خانـۀ      . فت خانۀ کارگر نمایندۀ دولت و سرمایه داران است        هنگام یکی از کارگران گ    

کارگران فرانسه که بـیش از یـک مـاه در حـال مبـارزه بودنـد                 .) کارگر از ابتدا ضدکارگر بوده است     
 مورد بدترین تهمت های ایـن        ما در حالی که  . حداقل از پشتیبانی مردم کشور خود برخوردار بودند       

 ما چـه    مگر خواست . خانۀ کارگر فریب کاری می کند     کارگری گفت   (فتیم  تشکیالت دولتی قرار گر   
خانۀ کارگر که دستش بـرای کـارگران رو شـده بـه تکـاپو       . تفاوتی با خواست کارگران فرانسه دارد     

بـه دروغ ادعـای   . در ضدکارگربودنِ خانۀ کارگر شـکی نیسـت    . رگران تفرقه بیندازد  افتاده که بین کا   
خانـۀ کـارگر بعضـی از کـارگران شـرکت واحـد را              ) پشتیبانی از کارگران فرانسه را مطرح می کند       

به کارگران گفته اگر خواسـتی      . دعوت کرده و برای فریب کارگران دایۀ دلسوزتر از مادر شده است           
از یک سو به کارگران شـرکت واحـد حملـه           . ما پیگیری می کنیم   . د و نامه بنویسید   دارید مطرح کنی  

می کند و آنان را عامل سرمایه معرفی می کند از سوی دیگر به آن ها می گوید خواست های شـما                      
از یـک سـو از شـرکت مـا در مجمـع             . نباید به این رسوا شده ها اعتمـاد کـرد         . را پیگیری می کنیم   
رف برای انتخاب بازرسان تعاونی جلوگیری می کند از سوی دیگر بـه کـارگران           عمومی تعاونی مص  

ما به دوستانی که دعوت شده اند می گوییم فریب خانۀ کـارگر             . دعوت شده روغن و برنج می دهد      
ما طبق  . مطرح کرده است   ILOمحجوب با نیرنگ خود را به عنوان نمایندۀ کارگران در           . را نخورند 

. که دولت ایران هم آن ها را امضا کرده حق داریم تشکل خود را به وجـود آوریـم  مقاوله نامه هایی    
 سال بزرگ تـرین اعتـراض   27مبارزات کارگران شرکت واحد بعد از  . ما از حق خود دفاع می کنیم      

مـا بـا تمـام تـوان از         . بسیاری از کارگران جهان نیز از این موضوع باخبر شـدند          . کارگری ایران بود  
این حق ماست که تشکل خود را به وجود آوریم و ادعای مطالبات خود              . اع می کنیم  حقوق خود دف  
 ".را داشته باشیم

در حاشیۀ تجمع، کارگران از عظمت تظاهرات کارگران فرانسوی و حمایـت دانشـجویان از آن هـا                  
دانشجوی فرانسوی از هم اکنون برای چند سال بعد که به           ": کارگری می گفت    . صحبت می کردند  

یعنی دانشجوی فرانسوی ضمن حمایت از کارگران دارد بـرای          . رِ کار خواهد رفت مبارزه می کند      س
مـا از پشـتیبانی جـدی       . متاسفانه همبستگی کارگران در ایران کم اسـت       . خودش نیز مبارزه می کند    

 البته شرایطی به وجود آورده اند که کارگران جرات نمـی کننـد علنـا از مـا                 . کارگران محروم بودیم  
 ".در صورتی که دل کارگران با ماست. حمایت کنند

. ، زادحسین به سخنان خود پایان داد و رشـتۀ کـالم را بـه او سـپرد                 با آمدن مددی به جمع کارگران     
 31ادارۀ کار قول داد که تـا        ": مددی نیز ضمن تبریک سال نو و تشکر از گردهمایی کارگران گفت             

هیئت مدیرۀ سندیکا سوگند یاد کرده اسـت کـه از   . ی کندخرداد به پروندۀ کارگران اخراجی رسیدگ   



با نمایندگان سندیکا در مناطق مختلف تمـاس بگیریـد و گـوش بـه           . خواست کارگران حمایت کند   
سـندیکای  . از طریق نمایندگان به شما اطالع خواهیم داد       . تجمع دیگری در پیش داریم    . زنگ باشید 

خیز مبارزه می کند و در آینده نیز به این مبارزه ادامه            افت و    سال است با     40کارگران شرکت واحد    
 " .خواهد داد

 رسـیدگی مـی شـود بایـد         تا زمانی که به پرونـدۀ مـا       ": زادحسین سخنان مددی را چنین ادامه داد        
 هزار تومان داده اند امـا بـه         130به یکی از کارگران     . ا داده شود  قوقی به عنوان علی الحساب به م      ح

این حق ماست که بـه مـا حقـوق          . ما تحقیر را نمی پذیریم    . ون او را تحقیر کرده اند      میلی 130اندازۀ  
او در ضمن کارگران را دعوت کرد کـه         " .ما همه مستاجریم و سرِ ماه باید کرایۀ خانه بدهیم         . بدهند

 .  جلو ادارۀ کار تجمع کنند- روز جهانی کارگر-برای روز اول ماه مه
 .درگیری با نیروهای انتظامی پایان یافتن هیچ گونه ودتجمع کارگران ب

 
 کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
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