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نه . اما وضع فرق چندانی نکرده است. منصور اسالو آزاد شد و اين موفقيتی برای کارگران شرکت واحد و همه ما بود
تنها شکنجه و زندان و سرکوب و خفقان به قوت خود باقی است، بلکه مطالبات کارگران شرکت واحد هم برآورد نشده 

اعضای هيت مديره سنديکای شرکت واحد تهران برای ايجاد تشکل آزاد و مستقل کارگران منصور اسانلو و ديگر . است
قضيه . ما در همين مدت چند ماه گذشته شاهد تالشهای قابل تحسين کارگران شرکت واحد بوديم. بهای زيادی را پرداختند

نميشه، فقر و بی خانمانی کارگر و با زندان و تهديد و ارعاب شکم گرسنه سير . سر اين است، که جز اين راهی نيست
مبارزه و اعتراض کارگر ضرورت بقا است و تنها راه تامين زندگی . جهنم هديه نظام سرمايه داری قابل تحملتر نميشه

اين است که کارگران برای بدست آوردن مطالبات و خواستهای انسانی خود تالش خواهند کرد و نه تهديد و . قابل تحمل
طبقه کارگر از بدو شروع تاريخ مبارزاتی خويش تاکنون بهای سنگينی . ام نمی تواند جلوی آنها را بگيردزندان و نه اعد

مبارزات کارگران شرکت واحد در همين دوره اخير . را در راه آزادی و برابری پرداخت کرده تا به امروز رسيده است
ر همين مدت از بمب گذاری و بريدن زبان رهبر اين دولت ايران د. خود تاريخی پراز فراز و نشيب را پشت سر گذاشت

سنديکا تا زندان و به گروگان گرفتن همسران و کودکان دوساله اشان و اخراج های صد نفره و دويست نفره از رانندگان 
 نفر از کارگران شرکت واحد به سر کار باز نگشته اند و ٦٠هنوز هم . به جرم شرکت در اعتصاب کوتاهی نکرد

هزاران موانع جدی و اساسی را پيش پای اين فعالين گذاشتند تا از هدف خود دلسرد شوند و يا به نوعی با . يفندبالتکل
ايستادگی اين مدت شرکت واحديها يک افتخار و يک پيروزی برای طبقه . دولت کنار بيايند اما نتوانستند موفق بشوند

  . کارگر ايران محسوب ميشود
 

ابل اقدامات دولت و مراکز پليسی و زندان و انواع ارگانهای ضد کارگری آنها تا مديريت کارگران شرکت واحد در مق
در اين . شرکت واحد، بيکار ننشستند و يک دوره تالش پر بار و پر تجربه و يک اتحاد قابل تحسين را به نمايش گذاشتند

خود و تا بازگشت به کار همکاران خود، از مدت برای تحقق خواستهای خود از آزادی اسالو تا باز آزادی فعاليت تشکل 
اعتصاب و خواباندن ترافيک تهران که دولت را لرزاند تا تحصن، روشن کردن چراغ اتوبوسهای خود، تجمع جلو 
  . زندان و دهها ابتکار ديگر را بکار گرفتند و جامعه ايران و ميليونها انسان در سراسر جهان را متوجه خود کردند

  
 وجود مسدود شدن حساب های بانکی اين سنديکا و تحت فشار شديد مالی از مواضع خود کوتاه نيامدند شرکت واحديها با

آنها بدرست با دادن اطالعيه های خبری و مصاحبه های مختلف با انواع تی وی ها و راديو و سايتهای خبری و اتحاديه 
توجه داشته . افشا و ذهنها را متوجه خود کردندهای کارگری، خواست و مطالبه خود را طرح، اجحافات اعمال شده را 

از سپاه پاسداران تا . باشيد که يک روز اعتصاب کارگر شرکت واحد بورژوازی ايران و دولت اسالمی آنها را لرزاند
اين ماجرا نشان داد که قدرت کارگر . بسيج و نيروی انتظامی را برای جواب به اين مشکل بکار گرفتند ولی ممکن نبود

يک روز اعتصاب تازه بخشهايی از کارگران تهران بزرگ، . ا است و اگر بکار گرفته شود چه ميزان موثر استکج
که با بسيج تمامی نيروهای سرکوب گر خود از بسيج گرفته تا نيروی انتظامی و .  ميليونی را نيمه فلج کرد١٣يک شهر 

  . دگان بوجود آمده بود حل کنندسپاه نتوانستند مشکل حمل و نقل را که بر اثر اعتصاب رانن
  

نمونه آخر بدنبال تحص کارگران جهت بازگشت به کار کارگران اخراجی، شرکت واحديها در دفاع از همکاران خود 
جمهوری اسالمی در کمال وقاحت تالش کرد اين کار را حمايت از حزباهللا لبنان وانمود . چراغ اتوبوسها را روش کردند

اما کارگران به صراحت اين ترفند رژيم را رد کردند و اعالم . دند به مناسبت روز پدر استکند و بعضا هم گفته بو
  . کردند که در حمايت از همکاران خويش اين کار را انجام داده ايم

  



آنها جدا از شرکت در . حمايت و پشتيبانی خانواده های کارگران مخصوصا زنان و فرزندان آنان مهم و جدی بود
راضات مختلف، در دوره بازداشت کارگران مرتب در مقابل زندان به بازداشت اسالو و ديگر اعضای تحرکات و اعت

  . هيت مديره و همسرانشان اعتراض کردند
  

اطالع رسانی و تالش برای رساندن خواست و مطالبه خود به جهانيان، تالش برای باخبر کردن کارگران و مردم از 
ه های ارتباط جمی يک نقطه قوت مهم و يک درس اين دوره مبارزه کارگر ماجرای شرکت واحد و تماس با رسان

کارگران با مصاحبه و خبر رسانی به موقع افکار عمومی جهان را از مبارزات خود، مطالبات و . شرکت واحد است
ی بر نحوه خبر شرکت کردن خانواده های کارگران دربند بسيار تاثير بزرگ. فشار وارده بر فعالين سنديکا آگاه نمودند
 ٨٣ نفر از فعالين کارگری در اول ماه مه سقز در سال ٧در جريان دستگيری . رسانی و آگاه کردن جامعه جهانی دارد

 اهميت اين امر را نشان داده است ٨٤که خود من يکی از آنان بودم و در جريان دستگيری دوباره خودم در مرداد 
 نقل جهانی خود قدمی به پيش در وصل شدن به هم طبقه ای های خود در عضويت در کنفدارسيون اتحاديه های حمل و

اين اقدام مهم نقش زيادی در فشار جهانی به جمهوری اسالمی برای آزادی شرکت واحد و عليه تهديد و . سطح جهان بود
  . ارعاب رژيم داشت

  
ينهای حمايتی و تالشهات صميمانه از برای آزادی اسالو و در دفاع از کارگران شرکت واحد موج بسيار وسيعی از کمپ

جانب جريانات و محافل چپ و اتحاديه های کارگری و مردم آزاديخواه در ايران و سراسر جهان صورت گرفت که 
يک همبستگی جهانی و قدرتمند در سراسر جهان از کارگر شرکت واحد و برای آزادی اسالو، آزادی . ستودنی بود

اين ماجرا اهميت اتحاد طبقه کارگر، هم . مايه اميد کارگران ايران بود و ستودنی بودخودنمايی کرد که ... تشکل و 
  . سرنوشتی آن، منفعت مشترک آن و اهميت اتحاد جهانی آن را به نمايش گذاشت که دستاوردی بزرگ بود

  
لف در ايران و حمايتها و پشتيبانی اتحاديه های کارگری، احزاب چپ و محافل روشنفکری، زنان، و شخصيتهای مخت

سراسر جهان باعث بوجود آمدن يک زنجير بزرگ حمايت انسانی از اروپا گرفته تا آسيا و آمريکا و آفريقا و استراليا از 
آزادی منصور خيلی دير اتفاق . اين تحرک دست آخر رژيم را وادار به عقب نشينی مذبوحانه ای نمود. کارگران بود

سته های خود نرسيده اند، سرکوب و توطئه بر عليه سنديکا و اعضايش ادامه دارد و افتاد، کارگران هنوز به تمام خوا
اما آزادی اسالو واقعيت انحاد و . اسالو و ديگر اعضای هيت مديره سنديکا با قرار وثيقه های سنگين آزاد شده اند

 ضد انسانی مثل جمهوری اسالمی را نشان داد که با فشار می توان نظام های. همبستگی بين المللی و داخلی را نشان داد
اگر اين تحرک و اين همبستگی نبود، اسالو را و نه تنها او بلکه دهها فعال شرکت واحد را دار زده . وادار به تمکين نمود

  . بودند و زندگی کارگران را به خاک سياه نشانده بودند
  

بايد ادامه داد و راه . هنوز اول کاريم. ب مانده استهنوز ابتدايی ترين خواستهای کارگران بی جوا! کار تمام نشده است
اين حمايتها و پشتيبانی ها بايد ادامه . پيشروی و موفقيت بيشتر و شکست صاحب کاران و دولت حامی آنها را پيدا کرد

صتی پيدا اسالو و ديگر اعضای هيت مديره با قرار وثيقه آزاد شده اند تا هر زمان فر. يابد اما با حدت و شدت بيشتری
بايد برعليه اين اقدام ضد کارگری جمهوری اسالمی با تمام قوا قد علم کنيم و نگذاريم که . کردن دوباره دستگير شوند

البته فشار و اعتراض به جمهوری اسالمی فقط در مورد . رژيم موفق بشود و کارگران را به جرم ناکرده محکوم نمايد
ز گشت به کار اخراجيون سنديکا و آزادی حق تشکل های آزاد کارگری در پروسه محاکمات فعالين سنديکا نيست با

  . ايران هم بايد در دستور کار نهادها و اتحاديه های کارگری قرار بگيرد
  

و آن حمايت طيف های . نکته ديگری در اين ميان وجود دارد که بسيار بر افق مبارزات کارگران تاثير گذاشته است
ران، نويسندگان و سازمانهای مدافع حقوق زنان و کودکان در ايران و مردم تهران و مختلف دانشجوئی، روشنفک

اين اتحاد برای بوجود آوردن يک دنيای . شهرهای مختلف بود، که يک اتحاد و همبستگی بزرگی را بوجود آورده است
دانشجويان، زنان و طيفهای طبقه کارگر به اتحاد و همبستگی با . پر از شادی و رفاه و آزادی و برابری الزم است

  . مختلف جامعه نياز دارد و بهتر ميتوانند به اهداف انسانی خود برسند
  

مساله ديگری را که نبايد فراموش نمود وجود منصور اسالو بود که در قبل از دوران بازداشت و بعد از دوران بازداشت 
مدن از اهداف و برنامه های اين تشکل نوپای شرکت عليرغم فشارهای زيادی که متحمل شد، دست از استقامت و کوتاه ا

رِژيم تمام تالش . و به يک سمبل برای ديگر اعضای هيت مديره و رانندگان عضو سنديکا تبديل شده بود. واحد برنداشت
خود را از شکنجه های روحی و جسمی گرفته تا پرونده سازی و طوالنی کردن دوران بازداشت بدون هيچ دليل و 

اين کار منصور برای . نتوانست به هدف شوم خود برسد و اسالو را وادار به عقب نشينی نمايد] صورت داد اما[اتهامی 
  . ديگر اعضای سنديکای شرکت واحد يک تجربه و يک درس بزرگ بود

ه يادم هست يک بار که با عده ای از دوستان برای ديدار و احوال پرسی در مورد حمله شورای اسالمی کار و خان(



کارگر که منجر به بريدن زبان اسالو شده بود به محل تجمع هيت مديره در خيابان حسن آباد رفتيم و اتفاقا شب قبل از 
رفتن ما باز هم عوامل ضد کارگری خانه کارگر با بمب آتش زا به محل نشسن آنها حمله کرده بودند و ساختمان مذکور 

رده باشد شباهت داشت تا محل نشست اعضای هيت مديره يک تشکل بيشتر به يک اردوگاه نظامی که تازه پاتک خو
کارگری وقتی منصور را ديدم و با او احوال پرسی کردم طبق معمول با روحيه ای شاد و قوی به استقبال ما امد و ضمن 

کارگران تشکر از امدن ما به محل نشست شان گفت ما هنوز در اول راه هستيم و چون می دانند که خودشان در ميان 
منظورش خانه کارگر . جای ندارند و دستشان برای کارگران رو شده است دست به اين گونه اقدامات زبونانه ميزنند

  .) بود
  

به . ولی سنديکای شرکت واحد به عنوان يک تشکل آزاد و مستقل کارگری هنوز راه پراز فراز و نشيبی را در بردارد
 نفر از کارگران به جرم شرکت در اعتصاب اخراج شده اند و به سر کار ٦٠ تعداد. خواستهای اصلی خود هنوز نرسيده

مهر "با وجود اعتراض و تحصن های گسترده هنور قول درستی از جانب هيچ کدام از سران دولت . بازنگشته اند
دروغين سعی در هر چند قاليباف شهردار پايتخت با دادن وعده و وعيدهای . مبنی بر بازگشت به کار نگرفته اند" پرور

به عقب انداختن و حتی انجام ندادن حرکتهای اعتراضی کارگران شرکت واحد می کند، اما کارگران ديگر فهميده اند که 
سنديکا . مسئولين دولتی جمهوری اسالمی از اصالح طلب گرفته تا محافظه کاران طرفدار کارگران و زحمتکشان نيستند

پروسه محاکمات فعالين سنديکا که با قرار وثيقه آزاد شده اند در آينده . ه شده استهنوز غيرقانونی و به رسميت نشناخت
بايد فعالين سنديکا از هم اکنون به فکر يک برنامه برای جلوگيری و خنثی سازی توطئه های رژيم . برگزار ميشود

بر رژيم برای خود دست و پا اتحاد مراکز کارگری بزرگ از جمله نفت، پتروشيمی، و خودرو سازی را در برا. باشند
کارگران برای رسيدن به ايجاد يک تشکل کامال مستقل و آزاد و بدون وابستگی به دولت و کارفرما بايد از هفت . نمايند

و در اين راه بايد با استفاده از تجربه تاکنونيشان متکی به اتحاد و همبستگی . خوان سرمايه داری اسالمی ايران گذر کنند
  . ام محافل کارگری دانشجوی و ديگر آزاديخواهان باشند تا بتوانند در اين پروسه موفق و سر بلند بيرون بياينددر بين تم

همچنانکه که اشاره کردم در اين توازن که ميان ما مردم و جمهوری اسالمی و صاحبان سرمايه موجود است، نميتوان 
آزادی، . ی به نفع طبقه کارگر و مردم احتياج به تکانی ديگر داردايجاد شرايط مناسبتر و توازن بهتر. زياد اميدوار بود

گفتم که تمام . رفاه، بهداشت، درمان و زندگی انسانی در ايران امر کل طبقه کارگر و اقشار وسيعی از مردم است
وز نتوانسته تالشهای ارزنده و ارزشمند شرکت واحديها و کل حمايتهای محلی و جهانی، با تمام عزيز بودنشان ولی هن

  .کليد اين معضل در دست ماست. جمهوری اسالمی را وادار به عقب نشينی جدی کند
  

اهرم اقتصاد . يک روز اعتصاب شرکت واحد در تهران نشان داد راه ما چيست.  قدرت ما کارگران در اتحاد ماست
 محاکمه دوباره کارگر شرکت .بايد کار کرد و تالش کرد و به هم وصل شد. همين قدرت ماست. مملکت در دست ماست

امروز زبان اسالو را خواهند بريد فردا کارگر نفت . واحد يا هر مرکز کارگری ديگر نبايد تنها امر شرکت واحديها باشد
. بايد با هم باشيم راه ديگر وجود ندارد. کارگر معدن را در زير زمينها زير آوار ميکنند. را اگر الزم داشتند آتش ميزنند

قدرت ما هم . کارگر نفت و اعتصابش رژيم شاه را به زانو در آورد. زرگ توليدی مرکز قدرت ماستمراکز ب
دانشجو و قشر جوان و زن و مردم ستمديد در اين جامعه . گفتم رفاه و امنيت و آسايش امر طبقه کارگر است. همينجاست

  . انی و شاد به هم محتاجيمبرای ايجاد دنيای انس. بايد مدافع هم باشيم. همه با هم همسرنوشتيم
  

در جريان اعتراضات کارگران شرکت واحد و کشمکشهای اين مدت بخشهای زيادی از کارگران به شيوهای مختلف 
اما يک نکته اينکه با ارزشی . از اطالعيه های مخفی تا حمايتهای علنی. حمايت خود را از شرکت واحديها نشان دادند

اعتراض به اينکه آقا حق من . کاری ديگر کرد. د ولی هنوز اين اقدامات زياد موثر نيستندکه برای همه اينها بايد قائل ش
است دور هم جمع شوم و پاتوقی داشته باشم ديگر چرا بايد مخفی ازش حمايت شود؟ اينها هنوز سنتهای غلطی هستند که 

  . بايد اصالح کنيم
  

د، گفتم که شرکت واحديها سنگ تمام گذاشتند و شخصا به همه در خود همين اتفاقات هم که برای شرکت واحد اتفاق افتا
اما يک نکته و آن اينکه خوب بود آنها هم به نفت، به ماشين سازيها، به ايران خودرو سر ميزدند و . آنها درود ميفرستم

مه مبارزاتمان بايد به فکر ميکنم اين نکته مهمی است که بايد در ادا. از هم طبقه ايهای خود ميخواستند که حمايتشان کنند
  . آن توجه جدی داشته باشيم

  
در حال حاضر فعالين سنديکا بايد با درايت و تيز هوشی توطئه های رژيم را خنثی نمايند و برای ايجاد تشکل آزاد و 

ارگران مستقل از تمام توان خود بهره بگيرند و اين مسله هم همچنان که در باال نوشتم فقط با اتحاد و همبستگی ميان ک
در صورت چنين اتحادی ديگر شاهد هجوم وحشيانه . شرکت واحد و بخشهای کليدی و مراکز مهم کارگری ممکن است

نظام سرمايه داری به معيشت و امنيت کارگران، و تراژدی کارگران خاتون آباد و دستگيری و گروگان گرفتن زنان و 



يگر آزادی منصور اسالو را به خودش، به همسرش و کودکان آنها، در پايان بار د. کودکان دوساله کارگران نخواهيم بود
  . به همه فعالين و کارگران شرکت واحد و تمام کسانی که برای آزادی او تالش کردند تبريک ميگويم

  
  

  رفاه به اميد برقراری يک دنيای پر از شادی و 
  

  برهان ديوارگر
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