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! ؟ات می شونداتحادگرا به چه جرمی مجاز کارگرانِ   
   

شش ماه هشتاد و آبان زدهمسي                                                                                                       رضا اوستا  
 

  

  !، همراهان و همرزمان اتحادگراارانهمک         

احکام زندان برای اعضا هيات مديره ی سند يکا ی کارگران 

شرکت واحد ، رئيس هيئت مديره آقای منصور اسالو و نايب 

رئيس آقای ابراهيم مددی صادر شد ، منصور اسالو پنج سال و 

وکالی سنديکا ، مددی و اسالو دفاعيات . ابراهيم مددی دو سال 

اين دفاعيات با تکيه . کم ، مستدل و قابل اعتنايی نوشتند مح

برقانون اساسی و قوانين مدنی کشور نوشته شده و در حقيقت 

دفاع از آزادی اجتماعات وتشکل های صنفی اجتماعی بر اساس قانون است ولی قضات پرونده سنديکايی ها کاری به 

 مورد بازداشت منصور اسالو ادعای قاضی حداد مبنی براينکه دفاع قانونی اين حقوق دانان نداشته ، آنچنانکه در

ايشان قبل از بازداشت در حال توضيع اعالميه عليه کشور بوده است وقتی معلوم شد اعالميه مورد نظر ايشان 

درخواست بيست درصد اضافه حقوق برای کارگران واحد بوده است هم اعالميه جوابيه سنديکا و هم روشنگری 

تعجب . آنها بر اساس دفاع از حق حکم نمی دهند .  مورد توجه قاضی حداد و ساير قضات قرار نگرفت ودفاع وکال

آور اين است که آنها توقع دارند رهبران سنديکا از وظيفه انسانی خود تخطی کنند و رايی که در مجمع عمومی توسط 

تسليم شوند، به خانه بروند و با بوی خوش رايحه ی کارگران به آنها داده شده است را نديده بگيرند در مقابل فشارها 

نه تنها اين عزيزان منصور اسالو و ابراهيم مددی با حکم غير مدنی و غير عادالنه در . خوش خدمتان شاد باشند 

زندان هستند بلکه بسياری از اعضاء هيئت مديره و فعاالن سنديکائی از کار خود معلق شده اند ، حقوق شان قطع شده 

يمه آنها پرداخت نشده و دفترچه های تامين اجتماعی آنها مهر اعتبار نخورده و در شرايط سخت معيشتی حتی ،ب

عالوه بر آن برای اکثريت مطلق . امکان استفاده از خدمات پزشکی و درمانی تامين اجتماعی از آنها سلب شده است

  .دامکلس باالی سرشان نگه داشته شده آنها پرونده امنيتی تشکيل شده و اين پرونده ها مانند شمشير 

بعضی احکام بازگشت به کار، که از طرف . مراجعه دائمی آنها به مراجع قضائی و حقوقی همواره بی پاسخ می ماند 

و شده و حراست از آنها کميسيون حل اختالف وزارت کار صادر شده است با مخالفت حراست شرکت واحد روبر

   .ادامه ندهند وبنده گوش به فرمان باشندبه حق خودعهد بدهند که به فعاليت قانونی وکائی تمورد فعاليت سنديخواسته در

مراجعات مکرر کارگران تعليقی شرکت واحد به سازمان مربوطه برای بازگشت به کار و همينطور ادارات وزارت 

اين .  ها ، شورای تامين استان است کار آنها را با اين مساله آشنا کرد که مخالف عمده ی بازگشت به کار سنديکايی

که فرهنگ سنديکائی و فعاليت عملی آن در سازمان حمل و نقل کشور جاری شود و مانند همه جای دنيا کارگران از 
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طريق تشکيالت صنفی خود با کارفرما مذاکره داشته باشند و خواسته های خود را علنی و روشن با مديريت مطرح 

 و عمومی برای پيشرفت جامعه نظربدهند و انجام وظيفه کنند از نظر شورای تامين استان کنند و در يک تعامل ملی

نظريه سود و زيان سنديکا در شرايط فعلی . تهران قابل انجام نيست و می تواند برای امنيت جامعه زيان داشته باشد 

ا بودن سنديکا و اتحاديه های از طرف بسياری از مديران مطرح می شود ، و بسياری از مديران هم هستند که ب

  .کارگری و کارفرمايی مخالفتی ندارند ولی جرات ابراز و دفاع از نهاد های مدنی را نيافته اند

کارگران فعال در نيشکر هفت تپه پس از يک تالش نفس گير و تحمل خسارت و مشقت سنگين توانستند حقوق عقب 

 کارگران به اين نتيجه رسيدند که اگر سنديکا داشته باشند می توانند عده ای از. مانده چند ماهه خود را دريافت کنند

بوسيله نمايندگان خود مسائل و مشکالت واحد خود را با کارفرما و دولت مطرح کنند و بصورتی ساده تر و عملی تر 

قدام کردند ولی آنها برای تشکيل سنديکا ا.  دولت حل شود - کارفرما -مشکالت، از طريق مذاکرات سه جانبه کارگر

. واکنش دستگاه امنيتی کشور بازداشت آنها و به زندان فرستادن آقای فريدون نيک فرد يکی از فعالين اتحاد گرا بود

نمی شود ، بسياری از حق طلبان و اتحاد گران به . . . کارگران زندانی محدود به اسالو ، مددی ، محمود صالحی و 

 دادن آن از طريق تشکل های صنفی و اجتماعی در زندان هستند يا در چارچوبه جرم باور کردن اتحاد ملی و سامان

  .خانه به اجبار محبوسند

در . تجربه نيشکر هفت تپه نشان داد که چه کسانی دشمنان واقعی اتحاديه های کارگری و تشکل های مستقل هستند

هيالت گمرکی سرمايه داران قوی در تجارت مقابل واردات شکر به شکل بسيار زياد و نامحدود و با استفاده از تس

توانستند توليد شکر داخلی را با بحران اساسی روبرو کنند به حدی که کشتی اين مجتمع توليدی به گل نشست و توان 

در اين مرحله و بعد از اعتراضات و درگيری های شديد کارگرانِ  گرسنه و . پرداخت حقوق کارگران را نداشت 

کش های زياد عاقبت دولت شکر انباشت شده کارخانه را خريد تا بتواند حقوق کارگران را مغموم وپس از کشم

اين واقعه به ما می فهماند که کارفرمای دولتی و غير دولتی تعيين کننده سياست بگير و ببر کارگران چه . بپردازد 

مانع عمده شکل گيری تشکل های کارگری سرمايه دارانی هستند که توليد ملی در چارچوب مرزهای . کسانی هستند 

اين بخش از سرمايه قدرتمند ، باتجربه و دارای تشکيالت بسيار . ايران به تجارت يک جانبه آنها صدمه می زند 

دگی می کنند به حدی قدرتمند هستند منسجم حزبی و صنفی هستند و سازمان هايی که سرمايه تجاری کشور ما را نماين

  .که می توانند بر تصميمات مهم کشوری و لشگری تاثيرگذار باشند 

. از گمرک های خصوصی و مافيای واردات کاال حرف می زنند. اغلب مديران از دست های پنهان صحبت می کنند

 مالقات داشته باشند -يعنی اسالو-نی خودسوال مهم اين است که وقتی عده ای کارگر می خواهند با خانواده دوست زندا

سريعا نيروهای انتظامی و امنيتی واکنش نشان می دهند و آنها را به شکلِ  کامال غير قانونی بازداشت می کنند، بدون 

آنکه جرمی مرتکب شده باشند آنها را در زندان نگه می دارند ولی در مقابل واردات غير قانونی و اشباع شده ی کاال 

ساس امنيت توليد را نابود می کند ، امنيت شغلی و زندگی کارگران را به خطر می اندازد و باعث درگيری ها و که ا

نمی خواهند يا نمی توانند . تنش های بی انتها شده است ، دستگاه های مسئول کشوری عکس العملی نشان نمی دهند 

 زندان ها ، فالکت ها و صدمات را نيروی کار جامعه بازداشت ها ،. دشمنان واقعی امنيت اجتماعی را افشا کنند 

  .ی خود را به ارقام نجومی برسانندتحمل می کنند تا زراندوزها بتوانند حساب های بانک
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  !دوستان عزيز کارگران اتحادگرا 

  
ور و حبس و زندان و مشقت های ديگر در مقابل فاجعه ای که برای تمامی حقوق بگيران کش. ما نبايد مايوس شويم 

آنچه که کارگر پيشرو را نسبت به آينده اميدوار . سرانجام ،جامعه مصيبت کشيده ما تحميل می شود امری ناچيز است 

هميشه نيروهای خوش فکر و آينده نگرِ  جامعه . می کند اين است که تمامی جوامع عقب مانده مجبور به رشد هستند 

ی و قدرت پرستی اقليت ثروت مند جامعه می شوند ولی جريان قربانی محروم ماندن اکثريت جامعه و منفعت طلب

. جاری آگاهی انديشه از مجرای تالش کارگران پيشرو آگاه و انديشمند متعهد در عمق جامعه جريان پيدا می کند 

ين عقب ماندگان ذهنی و زراندوزان روزبروز کمتر و کمتر خواهند شد زيرا که ا. اتحادگرايی يقينا ثمر خواهد داد 

سنديکا ، اتحاديه ، تشکيالت و نهادهای مردمیِ  مستقل ، آزادی آنها و تاثير آنها بر جامعه مانند نفس . نياز بشر است 

يقين داشته باشيد با صبر و استقامت سرانجام پيروز خواهيم شد به شرطی . کشيدن، ضرورت حيات يک ملت است 

بی تجربگی ها را به دوستانمان ببخشيم و جامانده ها . ر خرده نگيريم که اقدام ما اتحاد باشد و در اين مسير بر يکديگ

  .يم نرا با خود همراه ک
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