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سال شصتمين ، درSOLIDARساليدر "بين المللیسازمان غيردولتی و 

کارگران شرکت واحد سنديکای  "را بهخود٢٠٠٨جايزه سال تاسيس خود

  . اتوبوس رانی تهران و حومه اهدا کرد
سوسياليست  توسط احزابميالدی ١٩۴٨سالدر" ساليدر"سازمان غيردولتی

اين راه با درشد و ی به کارگران جهان تاسيس ن الملل هدف کمک بياروپا با

اتحاديه های  کارگری، کنفدراسيون  اتحاديه های  بين المللی  کنفدراسيون 

   .، همکاری می کند»آی ال او«کارگری اروپا و سازمان بين المللی کار، 

اجتماعی، برابری و حقوق کارگران مبارزه راه عدالت را به افراد و نهادهايی که در" ینقره اُرز"ساله، جايزه هرساليدر

   .و تالش می کنند، اهدا می کند

 انجام شد، يوسف بروکسل بلژيکمراسم اهدای جوايز امسال که روز پانزدهم اکتبر در پارلمان اروپا در شهر در

 کار کانادا در گرهکارگران شرکت واحد از ايران و مهدی کوهستانی فعال کارگری و نماينده کنمواليی، وکيل سنديکای 

  : می خوانيدزيرمهدی کوهستانی انجام داديم که درهمين رابطه گفت وگويی با در. کانادا شرکت داشتندبخش خاورميانه از

تهران و حومه را برای جايزه ی رانی نديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسامسال سای کوهستانی، چه شد که ساليدرقآ

  د؟ نقره ای انتخاب کررز

اين سازمان همکاری نزديکی با .  توسط احزاب سوسياليست اروپا تشکيل شد١٩۴٨ساليدر در سال . ـ جواب ساده است

سازمان جهانی کار و کنفدراسيون اتحاديه های آزاد جهانی داشته که هر سال اين نهاد به نهادهايی که عليرغم تمام 

امسال . فعاليت می کنند، جايزه ی رز نقره ای خود را اهدا می کندفشارها و سرکوب ها، در رابطه با عدالت اجتماعی 

کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری و کنفدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، سنديکای کارگران شرکت واحد را 

زه ای سمبليک در اصل اين جاي. کانديدا کردند که هيئت ژوری، سنديکای شرکت واحد را از ميان کانديداها انتخاب کرد

  . است، ولی اقدامات جانبی در اين روز مهمترين بخشی است که ساليدر انجام ميدهد

  اقدامات جانبی ساليدر در رابطه با سنديکای شرکت واحد چه بود؟ 

اين همچنين کنفرانس مطبوعاتی در . ــ از جمله اقدامات ساليدر، برگزاری جلسات مختلف با نمايندگان اتحاديه اروپا بود

 مهمان شرکت داشتند که اکثر قريب به ۴۶٧خصوص برگزار شد و مهمتر از همه اينکه در همان شب اهدای جايزه 

اتفاق آنها را نمايندگان کشورهای اروپايی در پارلمان اروپا، نمايندگان اقتصادی دنيا، مسئوالن سازمان جهانی کار، 

 ها و بحث هايی که در طول برنامه صحبت . روپا تشکيل می دادندخبرنگاران رسانه ها و کميسيون حقوق بشر اتحاديه ا
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سنديکا تعلق زمان حساسی اين جايزه به ميشد نشان از استقبال همگانی از اين جايزه بود و اينکه بسيار مناسب و در 

در .  گذردجامعه می  که بيشترين بحث مسئله انرژی هسته ای است تا واقعيتی که در آن کشوری گرفته است؛ آن هم در

هر در جا می کردند که ما هر تاکيد  ه اروپا نمايندگان اتحادي ديدارها  تمام 

آنها سئوال رابطه با حقوق بشر از  که با سران رژيم ايران داريم درنشستی

سعی تمام اين نشست ها درنماينده سنديکا نيز وکيل و  یآقای موالي .می کنيم

که  بگويد و مطرح کند  ميگذرد سنديکا در امروز که  واقعياتی  کرد  می 

لسات خودشان به اينکه افراد حاضر در اين ج با . شرايطشان چگونه است

 بويژه سنديکا مطلع بودند، اما بازوضعيت کارگران ايران اندازه ی کافی از

خص های حقوق بشر شاها مسايل کارگری به عنوان يکی ازها را دنبال می کردند و اين نشان ميداد که نه تنبا اشتياق بحث

دفاع از مسائل و حقوق کارگری بسيار  اصلی دموکراتيزه کردن جامعه، برايران مطرح است بلکه به عنوان بنيادهایدر

  . تاکيد ميشد

  آيا شما از سوی سنديکای شرکت واحد برای دريافت جايزه به پارلمان اروپا رفتند؟ 

به عنوان فعال مطلع حقوق کارگری من هم از سوی ساليدران سنديکا وطرف کارگرآقای مواليی وکيل سنديکا از. خيرـ 

   . در رابطه با مسائل کارگری ايران دعوت شده بودم

  چه مسائلی در رابطه با وضعيت کارگران ايران در آنجا مطرح شد؟ . برای ما از شب اهدای جايزه بگوييد

ر اين دوره از مبارزات نقش آن داز مانک، سنديکا را معرفی کرد وابتدا رئيس کل اتحاديه های کارگری اروپا، جانـ در

زمان تشکيل سنديکا، از قای اسانلو اشاره کرد و گفت،او همچنين به زندانی بودن آ. کارگری صحبت کرداجتماعی و

 از پايان سخنانش در او. زندان بيرون از زندان بوده تا در در اسانلو بيشتر

 رسميت  اسانلو و به آزادی  تا برای  خواست  دند بو سالن در  کسانی که 

 کارگران صادر برای  که   و لغو تمام احکام غيرعادالنه  سنديکا شناختن 

  .  شده، فشار بيشتری به رژيم ايران بياورند

 رابطه با کمک های انسانی بودن شب سه نهاد جايزه گرفت؛ يکی دردر آ

   . ودکان تعلق گرفتبرای حمايت هايش از ک" درخت" که به نهادی به نام 

به خاطر کارهای حقوق بشر کارگری و فعاليت های انسانی اش اهدا شد " يانک کوژکيويسکز"دومين جايزه به زنده ياد

زمانی که فيلمی از سنديکای . و در بخش عدالت اجتماعی نيز سنديکای شرکت واحد شايسته دريافت جايزه عنوان شد

پس از اينکه آقای مواليی پيام سنديکای .  دقيقه نمايندگان ايستاده دست می زدندشرکت واحد نشان داده شد، حدود يک

 نماينده ساليدر ضمن دفاع از مبارزات سنديکا، و با اشاره به  شرکت واحد را به دو زبان فرانسه و انگليسی خواند،

زادی آقای اسانلو و دعوت از او اهميت تداوم اين فعاليت ها برای حمايت از کارگران ايران، به طور جدی خواستار آ

  .چقدر مهم است که ادامه داده شود و اينکه به اين فعاليت ها  .برای شرکت در نشست سال آينده شد
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