
 دربارۀ فراخوان اتحادیه های جهانی
 

 با  اطالعیه ای  ) ICFTU(از سوی بخش حقوقیِ کنفدراسیون جهانی اتحادیه های مستقل کارگری           
 فوریـه  15روز جهـانی اکسـیون اتحادیـه ای ، چهارشـنبه        : ایران  "و عنوان    "دوستان عزیز "خطاب  

2006 " ) Iran : International Day of Trade Union Action, Wednesday 15 

February 2006 (  پیرو پیام ما به تـاریخ اول فوریـه دربـارۀ    " : منتشر شده که در آن آمده است
 دسـتگیری   ادامۀ سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهـران و حومـه و بـه ویـژه                

تایید کنیم که از     ژانویه، ما اکنون به شما می نویسیم تا          28صدها تن از شرکت کنندگان در اعتصاب        
     Global Unions Federationsتمام  اتحادیه های وابسته و فدراسیون های اتحادیه ای جهـانی 

 به عنوان روز جهانی اکسیون اتحادیه ای در ایران          2006 فوریه   15می خواهیم که در روز چهارشنبه       
 ، GUFکـه   ( Global Unionsایـن فراخـوان از سـوی اتحادیـه هـای جهـانی      . به هم بپیوندند

ICFTU  وTUAC-OECD صادر شده است)  را نمایندگی می کند. " 

، اعتصـاب غـذای      سندیکای شرکت واحـد     دستگیرشده اطالعیه سپس با اشاره به وضعیت کارگرانِ      
 بـرای جلـوگیری از پخـش        "مدیریت شرکت واحد  " و   "مقامات شهر "برخی از آنان و خفقانی که       

ند، و نیز اعتراض هایی که در این مورد از طـرف اتحادیـه هـای                خبر این سرکوب به وجود آورده ا      
ما سازمان های اتحادیه ای در تمام کشورهای        ": کارگری صورت گرفته است، چنین ادامه می دهد         

یـا  / و  که از سفیر ایران در کشورشان قرار مالقات بخواهنـد           سفارت ایران را ترغیب می کنیم      میزبانِ
 " .جمع اعتراضی برگزار کنند تدر بیرون از محوطۀ سفارت

 : مطرح می کند ی مورد نظر خود تجمع هاعیه سپس شعارهای زیر را برایاطال
 ! به رسمیت شناسی حقوق اتحادیه ای در ایران -الف"
)Recognize trade unions rights in Iran( 

  ! آزادی منصور اسانلو و تمام دستگیرشدگان سندیکای شرکت واحد-ب
 !کت واحد به حقوق اتحادیه ای احترام بگذارد مدیریت شر -پ
 !  قرارداد دسته جمعی در شرکت واحد  فوری اجرای-ت
 "!  دستمزدهای معوقه به اعضای سندیکای شرکت واحد  فوری پرداخت-ث
)(Pay wage arrears to Vahed's unionists now 
 

سندیکالیسـت هـا و     الی کـه    ی شـود کـه، بـرخالف هـای و هـوی و جنجـ              به این ترتیب روشن مـ     
روز جهانی دفـاع از کـارگران       "، در این اطالعیه نه سخنی از         راه انداخته اند   ی وطنی سکتاریست ها 



مطالبه شده و نـه  " به رسمیت شناختن حق تشکل مستقل کارگران در ایران" نه ، به میان آمده "ایران
ن که پیداسـت جـز در    چنا.  درخواست شده است   "پرداخت دستمزدهای عقب افتادۀ کلیۀ کارگران     "

آن هـم فقـط چنـد       (شرکت واحـد    سندیکای  مورد شعار اول، شعارهای دیگر فقط و فقط در مورد           
 صرفا خواهان به رسمیت شناسـی حقـوق          برای کل کارگران ایران    است، و شعار اول نیز    ) مطالبۀ آن 

 گـرایش    از یـک   گر، در بهترین حالـت، اطالعیـه فقـط و فقـط           به عبارت دی  . شده است اتحادیه ای   
 یک نوع خاص از تشکل کـارگری        خاص درون جنبش کارگری ایران یعنی گرایش سندیکالیستی و        

در حـالی کـه سندیکالیسـت هـا و           . اسـت دفـاع کـرده     ) اتحادیـه یـا سـندیکا     (یعنی تریـد یونیـون      
 به رسمیت     مطالبۀ  و کارگران ایران  آن را به عنوان دفاع از کل          عوام فریبانه  سکتاریست های وطنی  

 .جا زده اندبرای کارگران ایران  تشکل مستقل کارگریهرگونه ناسی ش
باید سرکوب وحشیانۀ اعتصـاب کـارگران ایـن    .  باید از سندیکای شرکت واحد دفاع کرد،بی تردید 

باید آزادی منصور اسانلو و تمامی دستگیرشـدگان        . سندیکا و دستگیری گسترده آنان را محکوم کرد       
اما در همان حـال بایـد از اتحادیـه هـای جهـانی کـه                . ز بازگشت به کار همۀ آنان را طلب کرد        و نی 

چـرا از  یـد؟  ت تمام کارگران ایران دفـاع نکـرده ا  چرا از مطالبا:  پرسید  نیزفراخوان فوق را داده اند 
    ه  کـه بـرای سـرمای      هـم فقـط نـوع خاصـی از آن         ن   تشکل آ  انبوه مطالبات طبقۀ کارگر ایران فقط به      

  شـما  ید؟ آیا ایجاد هرگونه تشکل کارگری دفاع نکرده ا      چرا از حق     اکتفا کرده اید؟   قابل تحمل است  
 اعتصـاب    نفس  نیز عقب نمانده اید؟ چرا از       سازمان جهانی کار   87 حتی از مقاوله نامۀ      در این مورد  

ل هـای اخیـر      و سا  60 کارگرانی که در دهۀ      کارگران شرکت واحد دفاع نکرده اید؟ چرا از حرکات        
 چـرا در مقابـل یـک دفـاع از حقـوق             به زندان شده اند دفاع نکرده اید؟       کشته یا دستگیر یا محکوم    

که البته به جـای خـود مغتـنم         ( کارگرانی که در سال های اخیر دستگیر و به زندان محکوم شده اند            
ت نامـه هـای   ، آن هم صرفا به صـور    )است مشروط بر آن که کارگران را نسبت به شما متوهم نکند           

 بـار ایـن     فدایت شومی که مقامات جمهوری برای آن ها پشـیزی ارزش قائـل نشـده انـد، چنـدین                  
سـرمایه داری    نکند که از طرف سرمایه و دولت         خوانده اید و سندیکالیست   اتحادیه گرا   کارگران را   

د این توده های     میلیون کارگر می دانی    150چرا اگر واقعا خود را نمایندۀ        شوید؟به رادیکالیسم متهم    
 حتی به صورت چند دقیقـه دسـت از          - از کارگران ایران   )و نه کاغذی  (میلیونی را به حمایت واقعی    

 . و ده ها چرای دیگر فرا نمی خوانید؟ -کار کشیدن
تشکل هایی نظیر   : پاسخ این پرسش ها برای من و هر فعال کارگری ضدسرمایه داری روشن است               

ICFTU     مطالبـات طبقـۀ      نوع فع جناحی از سرمایه داری جهانی فقط از آن         به مثابه تشکل های مدا 
کارگر، آن نوع تشکل کارگری و آن نوع گرایش کارگری دفاع می کنند که سرمایه بتوانـد آن هـا را                     

 دفـاع   از حرکات ضدسرمایه داری کـارگران   به هیچ وجه   این تشکل ها  . به راحتی کنترل و مهار کند     



 از نفـس اعتصـاب کـارگران شـرکت واحـد بـرای              نه در این جا    : کرد و نخواهند    نمی کنند نکرده،  
  نه در مورد دستگیری کارگران سقز از نفس بـه خیابـان آمـدنِ              دن به مطالباتشان دفاع کرده اند،     رسی

اری مراسم اول ماه مه حمایت کردند، ونه از حرکت دالورانه کارگران شهربابک             کارگران برای برگز  
 .نگهبان سرمایه به خاک افتادند سخنی به دفاع گفتندکه در یورش به نهادهایِ 

 باید این فراخوان آن ها را تحریم کـرد و در             آیا اما حال که اتحادیه های جهانی چنین ماهیتی دارند        
 حتی فشـار ایـن   -به نظر من، طبقۀ کارگر ایران باید از هرگونه فشار.  شرکت نکرد؟ به هیچ وجه آن

امـا  .  اسـتقبال کنـد    به جمهوری اسالمی برای رعایت حقوق کارگران       -یا آن جناح از سرمایۀ جهانی     
 بـا جمهـوری     ICFTUاخـتالف امثـال     . نباید به عامل این فشار کوچک ترین توهمی داشته باشـد          

اسالمی از مقولۀ اختالف جناح های مختلف سرمایه است و کارگران در این دعوا نباید زیـر پـرچم                   
 باید از آن حد از هوشیاری و زیرکی برخودار باشند که            آن که  آن ها بسیج شوند، ضمن       هیچ یک از  

به عبـارت دیگـر، در ایـن روز مـی تـوان و بایـد تجمـع        . از این اختالف به سود خود استفاده کنند     
با مطالبات   بس تقلیل گرایانۀ اتحادیه های جهانی بلکه         اعتراضی برگزار کرد اما نه با پرچم مطالباتِ       

مایه داری که سال ها است بر پرچم مبارزۀ طبقۀ کارگر ایران نقـش بسـته                 رادیکال و ضدسر   مستقل،
صف کارگران ایران صفی ضدسرمایه داری است که باید استقالل خود را  نـه فقـط در برابـر               . است

 .سرمایه داری جمهوری اسالمی بلکه در مقابل تشکل های جهانیِ مدافع سرمایه نیز حفظ کند
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