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د هلنی کارگری هاهي اتحادزهي جاافتي درهيدر حاش  

 
١٣٨٧ نوزدهم بهمنشنبه  اي زکریرضا شهاب    

 
   

اهدای جايزه اتحاديه های هلند در شرايطی به آقای اسالو وسنديکای واحد تعلق گرفت که سنديکا و همکارانشان در 

  کارگران شرکترسميت شناختن سنديکایه  ب  برایوداخل کشور از حمايت رسانه های گروهی محروم هستند 

 نياز تبليغاتی و حمايتی بيش از هر زمانی ، به کارمان، لغو احکام غير عادالنه و آزادی همکارانمانواحد، بازگشت 

اما افرادی خارج از سنديکا که هيچگونه مسئوليتی يا ارتباطی با اين تشکل مستقل ندارند سوء استفاده . ديگرالزم است

  :هم هايی کرده اند که الزم ديدم توضيحاتی در اين مورد ارائه د

 با وجود ما. به قول ضرب المثلی که می گويد به نام ما و به کام ديگران ، واقعا عنوان کننده شرايط روزگار ماست

 آن  کمترين پرداخت هزينه که بايد آماده شويم برای ، اگر پا به عرصه مبارزات بگذاريم اينجا ميدانستيم  در اينکه

  . استدستگيری، بيکاری، آوارگی و زندان وغيره 

پس هزينه را همه بايد ميپرداختيم ولی عده ای مغرضانه در حال  تمايز قائل شدن هستند و دليل هم دارد، و با اين 

فعالين سنديکای واحد .  فالن کس در جنبش بيشتر هزينه داده پس بايد مقبول تر باشد را بزرگ ميکنند" عنوان که مثال

ده اند که حتی در فلسطين، عراق و افغانستان اشغالی هم به رسميت در راه ساده ترين حقوق کارگری مبارزه کر

  .شناخته شده است اما عده ای در حال رهبر پروری هستند که در زير به آن ميپردازم

کسانی که برای ما دايه بهتر از مادر شده اند بدانند که ما در جريان تمام کارهايشان هستيم ودر شرايط مناسب به اين 

اين اشخاص و نهادها در ايران و .   روشن تر ميشود   هيم پرداخت چرا که اهدافشان برای ما هر روزموضوع خوا

خارج شايد به ظاهر خود را همراه تشکل مستقل کارگری نشان ميدهند اما اين پوششی است برای پيش برد پروژهای 

يش و در اصل برای استفادهای سياسی در سياسی اشان، چرا که اين سوژه را بيشتر برای کسب و کار خو بزرگ

 ديدند و بعد از آن دوران و از دست  می فضا را بکام خويشدوره قبلی رياست جمهوریاين افراد در . نظر گرفته اند

 ی برای آنها از لحاظ اجتماعی مراتبیيدادن منافع خودشان برای بازگشت به آن هرکاری ميکنند زيرا آن دوران طال

 دايره قدرت در جای آنها امروز از دايره قدرت در ايران خارج شده وباصطالح در. جود آورده بود برايشان بورا

فور ديده ايم، کسانيکه خود را پرچمدار آزادی و در چند سال گذشته ب رانمونه فراوان آن. رفته اندديگری قرار گ

هی غربی دانشگايا درعرض چند روز اند و درخواهی نوع دو خرداد قلمداد ميکردند از اين بلبشو سياسی استفاده کرده

صاحب شغل شدند و نئوليبرال مسلکانه خود را ادهای وابسته به دولتهای سرکوبگرنهسرکار حاضر شدند و يا در

شرايطی که در قدرت بوده اند باشند ، جای اينکه جواب گوی کارهايشان دربادی ايران به نمايش گذاشته اند ومنجی آز

  .ما درس استقالل هم ميدهند، ولی دريغ از يک جو شعور که بدانند که مردم ايران آنها را جوييده و تف ميکنندتازه به 

 برای زندان بودن يعنی ارزش یمقايسه با دهه شصت زندانی بودن فضيلت بشمار نميايد و مظلوم نمايدرامروز
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 اسالوهم با من هم عقيده است و مخالف اين نوع چيزی که من معتقد هستم آقای. مبارزه را به تحقير کشيدن است

 که به اسم ايشان ميشود بوده وهست و در تمام اين مدت که در زندان بوده از خود ضعف نشان نداده و یکارهاي

مبارزه کارگری را ادامه داده است، ولی متاسفانه بودن ايشان در زندان راه ارتباط اصولی ما را با او محدود کرده و 

چرا که هستند کسانيکه با بزرگ . نی که در لباس دوست هستند برای ايشان و سنديکا مشکل درست ميکننددشمنا

دهند و با برخ کشيدن دوستی و در خفا سنديکا را در منگنه قرار کردن آقای اسالو ميخواهند از ما باج بگيرند، و 

الو هر چه زودتر آزاد شود تا در يک فضای مناسب اين ما اميدواريم آقای اس. گذارندبارتباط با اسالو ما را زير فشار 

گنجی و < -»اسالو و مددی«کسانی که از اين آب گل آلود استفاده ميکنند بدانند که، نه آقايان . انجام دهيمبحثها را 

آن  واحد از یهزاران فعال سنديکا نه چرا که. هستند و نه فعالين سنديکای واحد محمدی، عطری و داوری>سازگارها

 کارگر رتق  شرف خود را بفروشند و در بنگاههای کاريابی دشمنان طبقهندو نه حاضرند تحصيالت عاليه برخوردار

را که در سه سال گذشته ما شاهد اين کشاکش بوديم و هستيم که کسانيکه تمايل دارند از طريق چ. و فتق روزگار کنند

هادهای کارگری دولتی ايران و در آن طرف در بنگاههای پست نه خودشان ما را به مسلخ ناراه رشد غير سرمايه دار

 در اينجا بودند و  زمانی که کسانيکه هميشه پشتوانه اقتصادی و امنيتی را دارا هستند، چه. دشمن طبقه کارگر ببرند

  . هستند در زندگی مرفه اند و چه در خارج ولی يک چيز را ول نميکنند آنهم ارتباط با قدرت است

بطه با جايزه اتحاديه هلند هم بگوييم که هميشه رسم بر اين بوده است که در زمانيکه کسی يا نهادی را کانديد در را

ميکنند از آن نهاد اجازه ميگيرند، که در رابطه با کانديد شدن در چند جايزه قبلی هم اين کار شد و هيئت مديره تاييد يا 

 هم همين بود که آقای اسالو در زندان بود و ما به آی تی يو سی و آی تی در رابطه با جايزه اتحاديه هلند، رد ميکرد 

درسطح داخلی و بين المللی اما برای آزادی ايشان اف هم همين پيشنهاد را داديم که اسم ايشان باشد تا کمکی باشد 

و هنوز هم . ان مسائل سابق خودشیمتاسفانه دوستان فرصت طلب از اين شرايط استفاده کردند برای عقده گشاي

ماجرای سايت را ول نميکنند و شخصی که در آن اطالعيه  سنديکا از آن اسم برده شده همچنان از طريق همکاران 

  .داخلی و خارجی برای سنديکا در حال مشکل سازی است که بزودی با مشورت وکال تکليف ايشان را روشن ميکنيم

 است که يکشبه کارشناس مسائل کارگری از یآکام مکرنگار آن  نالين و خبرآ سايت روز  عمل آنازنمونه زشت تر

البته ايشان که طبق کارهای سابق اش معلوم است از کسانی است که هر روز معطل حمله نظامی امريکا . کار درآمد

 اش به ايران هستند تا ايشان و همکارانشان به ايران برگردند و رياست بکنند که در اين مصاحبه صداقت خبرنگاری

ايشان مصاحبه ای بسيار زيرکانه که تزيين بخش سايتهای همکارشان هم هست را انجام داده و در . را برجسته کرد

ن يندارم واهللا که اخبرمن هم هنوز" : اسالوبی خبر هستندکه همسرهمسر آقای اسالواينطوری جلوه ميدهند مصاحبه با 

 ی در هلند برگزار مینده کنگره اي دانم اما به من گفته بودند که هفته آیا نمفش ري کم و کیعني! ا نشدهيزه اهدا شده يجا

او و   مختلف از ی در جاهایست وفعاالن کارگرينکه همسرم تنها نياز ا." :"زه رسما اهدا شودين جايا شود و قرارست 

ک سال يصور اسانلو در ده منخانوا".:" کنمی می کنند،احساس دلگرمیت مي که متحمل شده حمایيرنجها و مشقتها

ق ينکه هفته گذشته از طريشان تعلق گرفت، اصال مورد مشاوره قرار نگرفته بودند تا ايزه به اين جايگذشته که ا 

اسانلو،   با منصور یشان هم در تماسيا. ن موضوع به خانم اسانلو اطالع داده شدي ای کارگریه هايون اتحاديکنفدراس 

خواسته بود که  منصور اسانلو .  اعالم داشتیام کوتاه ويزه را به هلند با ارسال پين جايکا و برنده ايس سندينظر رئ
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زه، نظر منصور يجا نه کردن پول همراه ي به هلند در مورد نحوه هزیشان در سفريزه در هلند بماند و مادر اين جايا

ان نبودند ياسانلو در جر  چون خانواده منصور ی کارگریه هايون اتحادين کنفدراسياما به گفته مسئول. دياسانلو را بگو

   ".ن کنديون نتوانست نظر اسانلو راتامين کنفدراسيشان وجود نداشت،ايو امکان تماس با ا

اوال خانواده اسالو از جايزه بی . جالب است که اين مصاحبه طوری ترتيب داده شده که چند موضوع را مطرح کند

 ارتباطی با سنديکا ندارند و سوما دروغ ميگويند که اين جايزه سنديکا بوده است و مهمتر اينکه پيام "دوما. خبر هستند

من نيازی نميبينم که بطور دقيق به تمام . رئيس سنديکا مستقيما توسط خود اتحاديه های هلند انعکاس پيدا کرده است

هم وکال در جريان تمام اين مسائل بودند و هستند واين نکات اين پروسه بپردازم چون  هم سنديکا و هم آقای اسالو و 

سنديکا هست که تصميم ميگيرد که چه کار بکند يا نکند و حتی مصاحبه آقای مهدی کوهستانی هم که بروی سايت 

اگر جايزه ای تا بحال داده شده . سنديکا است يعنی تاييد صحبتهای ايشان، چرا که  سنديکا به اوگفته بود چه بگويد

ما . ماما به زحمات خود فعالين سنديکا بر ميگردد و اگر همسر اسالوخودش را به نا آگاهی ميزنند مشکل ايشان هستت

 بردارد ما آزادش ميکنيم ولی اين رسم یميفهميم در دادگاهها دائم به او گفته ميشود که اگر اسالو دست از کار سنديکاي

اگر با گفتن عدم ارتباط با سنديکا . ن ديگر همکارانش مهيا سازداش نيست که آزادی اسالو را به قيمت خراب کرد

زاد ميشود هيئت مديره ميتواند اين را کتبا به شما و قاضی بدهد چون ما حاضر نيستيم کسی يک لحظه در آآقای اسالو 

. دگی کسی و تمام کار ما برای بهتر شدن زندگی ديگران است نه سخت کردن زنیسختی باشد برای فعاليت سنديکاي

اما متاسفانه در جامعه ما فعاليت بها دارد تازه تمام فعالين کارگری شانس آورده اند اگر در دوران سالهای شصت بود 

اين را . با سنديکا بودن در کنارش کارکردن باعث افتخار است نه سرافکندگی.شايد االن دار فانی را وداع گفته بوديم

شايد امروز در ايران معيار ارزش پول ، اهل کوتاه آمدن بود به ايران برنميگشت من به همه قول ميدهم که اسالو اگر

است و شما احساس کرديد بايد پول جايزه به دست شما برسد ولی ما تمام پولی که  از اين جايزه که در اصل وجه 

ايشان هميشه گفته که کار چرا که ما به نظر وکيل سنديکا احترام ميگذاريم و. نقدی ندارد را به شما پيشکش ميکنيم

 شايد کسانی فکر ميکردند ما به دنبال آنها ميرويم .  بايد شکل بگيردسنديکا يعنی انجامش توسط خود فعالين سنديکا

ولی امروز فعالين سنديکای واحد فعالين پنج سال پيش نيستند، فقط کافی است مقاالت،  سخنرانيها و مصاحبه های ،

ما بارها به همه گفتيم که مطالب اسالو وخانواده اش را . و بشنويد تا موضوع دستتان بيايد را ببينيد اعضای سنديکا

حتما در سايت ميگذاريم ولی کسانی که پشت پرده هستند موش مياندازند که به آنها هم بزودی ميپردازيم از اين کار 

  . و محافظه کاری بکنندفعالين سنديکای واحد ديگر چيزی ندارند که از دست بدهند. جلوگيری کردند

اين موضوع که .اينکه فکر کنيم اگر کسی در جنبشی معروف ميشود بخاطر وجود خودش بوده است کامال اشتباه است

در کشورهای مثل ايران بت سازی و رهبرساختن امری است فرهنگی و سياسی بحثی جدا را ميطلبد ولی از يادمان 

لق بودند صدق و بسياری از رهبران ايران بواسطه جنبشی که به آن متعنرود که امثال ستار خان، باقر خان و م

در رابطه . کس ديگری هم تافته جدا بافته از اين امر نيستند صالحی، اسالو و مددی و هر،مشهور شدند نه شخصيتشان

گی کرده اند، و هم با اسالو هم او به واسطه تشکلی معروفيت پيدا می کند که تمام اعضايش با همه هزينه ها ايستاد

يان منصور اسالو رزمانش بيرق اين حرکت را استوار نگه داشته اند اگر به تشکل سنديکای شرکت واحد نگاه کنيم  اقا

اين است که با حضور کارگران غير ازشکيل سنديکا چه کسی می شناخت مگررا در سالهای قبل از تو ابراهيم مددی 
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کارگری که در حال حاضر از کار باز مانده اند باعث شناخت داخلی و جهانی اين تعداد " شرکت واحد و مخصوصا

برای ايشان شده اند در اين راستا تعداد زيادی از کارگران دستگير ، زندانی و از کار بی کار شدند ولی رئيس و نايب 

 نيستند ولی از بسيار ی رئيس سنديکا هزينه بيشتری را متحمل شده اند هستند بقيه اعضا با وجود اينکه در زندان

 بينند اما هزينه هايی  ماه را روی سر خود می١۴ ماه تا ۶حقوق بازمانده اند و گروهی سايه زندان های تعليقی از 

  . اين راه پا گذاشته اند منت گذارندبر سر کسانی که با صداقت تمام درزندان داده اند پس ديگر نيازی نيست  باالتر از

نه مصاحبه ای کرده خانم مددی تا به امروز. واحد است و خانم مددی يکی از افتخارات سنديکای فروتنی آقای مددی

خانم اسالو نباشد بهتر ازاگر شرايط خانم مددی بدتر. ن استی دارد که شوهرش برای کی وچی زنداياست و نه ادعا

دادگاه دستگيری اخيرش دری مددی بعد ازآقا.معرکه ميشوندخارج گود هستند چرا آتش بيار که دریآنهاي. هم نيست

مام اين مدت که تايشان در. حمايت  ث ژت را بگيريدخودش به من گفت تمام کارهايتان را دنبال ميکنم خسته نباشيد و 

مبارزان جدی مبارزات کارگری اين دوره ا آن انعکاس دهيم و واقعا يکی ازنشد که محاضرمريضی داشت يکبار

  . ايران است

 سال گذشته خللی در کار های اخباررسانی سنديکا وجود داشته ، ٣سنديکا روابط عمومی ندارد مگر طی اين مگر

ما انتظار داريم ديگرانی که .تمام مشکل ما اين بوده که مستقل بوده ايم و زير بيرق هيچ حزب، دولت ونهادی نرفتيم

جنبش مستقل کارگری چه در داخل و چه در . رحله را بگذرانيمصداقت کار سنديکا را ديده اند ياری مان کنند تا اين م

 اين تئوری يانچرا که بان(د نهمديگر را مزدور امپرياليسم خطاب کنو خارج بجای اينکه به همديگر وصله بزند 

 اين فضا را انند و فراموش کرده که خودشنامروز در شوهای تلويزيونی دم از علل پراکندگی جنبش کارگری ميز

 در اين دو بر سر اختالفات کوچک و ايدئولوژيک همديگر را اطالعاتی وپليس معرفی کردن) ه اندوم و آلوده کردمسم

 نخوابند رسنهگرا ی شب نون کارگر ايرايرزه ای را پيش ببرند که دهها ميلدوره بايد دست در دست هم بگذارند و مبا

 نه تنها اشکال ندارد بلکه ضروری نيز هست، بجای جلو رفتن انتقاد از عملکرد اشتباه. وبچه هايشان تن فروشی نکنند

و پافشاری برای درست بودن اعمالی که جای هزار اما و اگر دارد يکبار انتقاد از خودمان بکنيم و مبارزه را جلو 

رات بنيادی نه سنديکا در ايران سد راه مبارزه عدالت خواهانه است ونه طرفداران نهادهای سياسی قادر به تغيي. ببريم

تشکل مستقل در . هستند پس ضروری است در اين مقطع دست در دست هم بگذاريم و کارهای بنيادی را پيش ببريم

يکصد سال گذشته در ايران هميشه آماج حمالت قدرت مداران بوده است و جای تعجبی هم برای ما ندارد که اين نفس 

  مبارزه مستقل است

 دفاع از حقوق کارگران دارند بگويم که در اين راه مسائل و مشکالت عديده صميم به تدر آخرمی خواهم به کسانی که

وجودداشته و دارد بنابراين نبايد با تحمل اين همه مشقت به .... ای از جمله دستگيری ، ضرب و شتم و زندان و 

 ميدان می گذارند به خاطر اين خاطر يک يا دو جايزه حرکتش را زير سوال ببرد ، سوال اينجاست آيا اينان وقتی پا به

  .پس اگر اينگونه نيست تقاضا می کنم با آبروی جنبش بازی نکنيد . جايزه هاست

  با اميد به اصالح همه افکار منحرف
  هفتو بهمن هشتاد١٧ -رضا شهابی زکريا


