
 
 

  گزارش تطاهرات استکهلم در حمایت از کارگران شرکت واحد
  با تصویر 

  
های رانندگان  و حمایت کلوپ)  سکو١١٩ کلوپ(اتحادیه رانندگان متروی استکهلمپی فراخوان در 

 ٢٠٠۶ فوریه ١٨م، امروز شنبه کارگری در استکهو چند اتحادیه دیگر  ) کومنال( استکهلمرانی  اتوبوس
های کارگری و حمایت از   در محلدمکراسی، تطاهراتی در دفاع از آزادی بيان و ١٣٨٤من  به٢٩برابر با 

در این تطاهرات که به مدت یک ساعت و . رانی تهران و حومه  برگزار گردید کارگران شرکت واحد اتوبوس
  . ندنيم از ساعت سه تا چها و نيم بعد از ظهر به وقت محلی سوئد برگزار شد، هزار نفر شرکت کرد

  
 به اهميت آزادی بيان و رعایت حقوق  و خبرنگاریدر این تظاهرات نمایندکان چند اتحادیه کارگری

های کارگری اشاره کردند و پر یوهانسون، رئيس هئيت مدیره رانندگان متروی  دمکراتيک در محل
سنفبار توصيف در بخشی از سخنانش وضعيت کارگران و فعاالن کارگری در ایران را  بسيار ااستکهلم، 

تشکل   در ارتباط با ایجادهای آنها به ویژه   از کارگران شرکت واحد و خواسته را١١٩کرد و حمایت کلوپ 
  . مستقل خود اعالم داشت

  
رانی  ینيس، معاون پر یوهانسون و سخنگوی تطاهرات، پيام سندیکای کارگران شرکت واحد انوبوس

در نوبت . ن سياسی به سوئدی ترجمه کرده بودند، قرائت کردتهران و حومه را که رفقای کانون زندانيا
ماموران رژیم به تطاهران کنندگان در اخير   بعدی، رفيق نادر ثانی،ضمن اعالم چند خبر در باره حمله

 کردشين و به دار آویخته شدن زندانی سياسی حجت زمانی در زندان گوهردشت، پيام شهرچند 
تنطيم و به "  آزاد کنيد در ایرانکارگران زندانی را "را که با عنوان) ر تبعيدد(کانون زندانيان سياسی ایران

مسائل کارگری در ایران، به ویژه به مبارزات، اعتراضات و سرکوب و دستگيری کارگران شرکت واحد 
، از جمله حزب چند حزب و سازمان چپ ایرانی، ادامه برنامه در . اشاره شده بود، قرائت کرد

 کشان کردستان ایران و حزب کمونيست کارگری له ، سازمان انقالبی زحمت ران، کومهکمونيست ای
  . چند کانال تلویزیونی و رادیوئی و روزنامه سوئدی از مراسم گزارش تهيه کردند.  قرائت کردندهائی پيام

  
  : رانی تهران و حومه متن پيام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبس

  
های کارگری جهان که در دفاع از سندیکای کارگران شرکت واحد  ان عضو اتحادیهبا درود به کليه کارگر

ند و صدای در سراسر جهان  اعالم همبستگی کرد ٢٠٠۶  فوریه ١۵روز در اتوبوسرانی تهران و حومه، 
ولين حمهوری اسالمی ایران به گوش مسئرا  عليه اقدامات ضدسندیکائی در ایران اعتراض خود

   . رساندند
را که عبارتند رانی تهران و حومه تحقق سه خواسته اصلی خود  یکای کارگران شرکت واحد اتوبوسسند
  :از
   جانب دولت جمهوري اسالمي ايران به رسميت شناختن سنديکا از -١
  کارگران شرکت واحد آزادي بدون قيد و شرط کليه ي فعاالن سنديکاي -٢
   پذيرش قرارداد دسته جمعي . - ٣ 
  

  انباشته شده ي خود مي داند ن بخش مطالباتاز مهم تري
  

بازداشت کارگران و فعاالن سنديکايي، اعالم  مسووالن جمهوري اسالمي ايران پس از دستگيري و
.  اتحاديه اي آزاد خواهند شد-عدم فعاليت سنديکايي کرده اند که در صورت امضاي تعهد مبني بر

المللی  های بين نامه رغم پذیرش مقاوله ی، علیاند جمهوری اسالم  مسئولين امنيتی اعالم کرده
چنانچه کسی اقدام به فعاليت سندیکائی . تشکيل شود فعال در ایران سندیکاداند که  مصلحت نمی

رغم تعهدات اجباری،  علی. کند، مخالف جمهوری اسالمی شناخته شده و محاکمه خواهيد شد
پائی سندیکا و ادامه فعاليت سندیکائی را حق اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اقدام خود در بر

 قانون ٢۶ سازمان جهانی کار و هم چنين اصل ٩٨ و ٨٧های  قانونی خود و منطبق با مقاوله نامه
  . دانند اساسی جمهوری اسالمی ایران می

  
  رانندگان و بازرسان های اتحادیه کارگری در سراسر جهان، به ویژه اتحادیه حمایتبدین وسيله، از 
) کومنال(رانی استکهلم  رانندگان اتوبوس و کلوبهای کارگری اتحادیه)  سکو١١٩کلوپ (متروی استکهلم 

اند، کمال تشکر را داریم و از همه طلب می کنيم که در دفاع و حمایت  که تظاهرات امروز را برگزار کرده
ما تحقق . یاری رسانندرانی تهران و حومه را  از این حقوق، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

ی جمهور حقوق سنديکايي خود را در به رسميت شناختن اين حقوق از طريق اصالح قانون کار
ز ا و به اين وسيله سازمان جهاني کار مي دانيم  ٩٨و  ٨٧اسالمي ايران، منطبق بر مقاوله نامه هاي 

وزير کار جمهوري اسالمي ايران  خواهيم از دولت و لي و اتحاديه هاي کارگري جهان ميمجامع بين المل
  .آورند  به عملیهند نسبت به اين امر اقداماتي جدبخوا



 
  .  کند مان برای کسب حقوق حقه خود دلگرم می های شما، ما را در ادامه تالش حمایت

  
  زنده باد همبستگی کارگران جهان 

  
  رانی تهران و حومه  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

   ٢٠٠۶فوریه  ١٨ برابر با ١٣٨٤من  به٢٩تهران ، 
  

...............................................................................................................  
  
  

   به تطاهرات استکهلم )تبعيد(پيام کانون زندانيان سياسی ایرانترجمه 
  
  

  !کارگران زندانی را در ایران آزاد کنيد
  

رانی تهران و  ، نيروهای امنيتی رژیم هزار و دویست تن از کارگران شرکت واحد اتوبوس ژانویه٢٨شنبه 
پليس . شب قبل پليس حمله به کارگران را آغاز کرده بود. های آنان را در تهران دستگير کردند خانواده

شرکت کارگران بران سندیکای ترمينال به ترمينال و خانه به خانه را مورد یورش قرار داد و فعاالن و ره
  . های آنان را بازداشت کرد رانی تهران و حومه و خانواده واحد اتوبوس

  
 تشکل مستقل خود از ایجادرانی تهران، روز شنبه را با خواست  کارگران شرکت واحد اتوبوس

نان چ کارگران هم. ، فراخوان اعتصاب داده بودند"شورای اسالمی کار" های کارگری دولتی تشکل
 هزار کارگر شرکت واحد، به ١٧ نفر از ٨٠٠٠.  شدندشان از زندان  خواستار آزادی دوازده تن از همکاران

  . اعتصاب پيوسته بودند
  

آور و  رانی تهران را به اشغال خود در آورد و با گاز اشک گانه اتوبوس های ده ل شب اعتصاب، پليس ترمينا
اعتراض . در حمایت از آنها در محل تجمع کرده بودند، حمله کردباتوم به کارگران اعتصابی و مردمی که 

که رژیم ایران دوازده تن از اعضای هئيت مدیره زمانی گردد،   دسامبر بر می٢٢کارگران شرکت واحد به 
خواهند تشکل کارگری  جرم آنها این است که می.  شرکت واحد را بازداشت کرد کارگرانسندیکای

را " سورای اسالمی کار" های کارگری دولتی  ایجاد کنند و به این خاطر انجمنمستقل خود را در تهران
یکی از دستگيرشدگان، منصور اسالو، رئيس هئيت . اند که خوشایند رژیم ایران نيست به مبارزه طلبيده

مدیره سندیکای کارکران شرکت واحد است که قبال نيز توسط مزدوران حکومتی مورد حمله قرار گرفته 
  .  شدت صدمه دیده بودو به

  
های   سال که رژیم جمهوری اسالمی کليه تشکل٢۵، کارگران شرکت واحد بعد از ١٣٨٣اوایل سال 

 جایگزین آنها کرد، اقدام به احيا ١٣۶٠دولتی را در سال کارگری های  مستقل کارگری را منحل و تشکل
 برای شرایط بهتر و حقوق خود و تشکيل تشکل مستقل خود کردند، تا به این وسيله به طور مشترک

  .  مبارزه کنند
  

سرنگون کردند، کارگران ایران ١٣۵٧های مردم ایران رژیم سلطنتی شاه را در سال  زمانی که توده
های کارگری، در جنبش کارگری ایران دارای  برخی از تشکل. های مستقل خود را ایجاد کردند تشکل

آنها ، می توان  از ميان.  برای نخستين بار تاسيس شدندسابقه طوالنی هستند و در دهه چهل ميالدی
  .  رانی تهران و حومه اشاره کرد به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

  
های کارگری بوده  و  های گذشته، بازوی کارفرما در محل های کارگری دولتی در ایران، طی سال تشکل

های کارگری  آنها به عنوان پليس امنيتی در محل. دان های کارگران مانع ایجاد کرده در مقابل خواسته
های اخير، هرگاه کارگران ایران خواستند تشکل مستقل خود را ایجاد کنند،  طی سال. کنند عمل می

  .  رژیم جمهوری اسالمی آنها را سرکوب کرد و به زندان افکند
  

تن از اعضای هئيت سالو و یازده کارگران شرکت واحد در جریان اعتصاب اول خود، خواهان آزادی منصور ا
شهردار رژیم در تهران، در ميان کارگران اعتصابی حاضر .  سندکای کارگران شرکت واحد شدندمدیره 

ی اعضای هئيت مدیره، به رسميت  شان، آزادی همه های شد و به آنها وعده داد که به خواسته
بعد از چند روز . مل خواهد کردشناختن سندیکای کارگران شرکت واحد و قرارداد دسته جمعی ع

. های خود عمل نکرد ی وعده او به همه. ی دستگيرشدگان به جز منصور اسالو از زندان آزاد شدند همه
 بهمن فرا خواندند، که توسط ٨ای را در روز  کارگران شرکت واحد برای کسب مطالبات خود، اعتصاب تازه

  . و صدها تن دستگير و زندانی شدندپليس رژیم جمهوری اسالمی به شدت سرکوب گردید 
  



به دنبال اعتراضات داخلی و بين المللی، رژیم جمهوری اسالمی اقدام به آزادی کارگران زندانی کرد، 
اما هنوز شماری از فعاالن سندیکا که چند تن از اعضای هئيت مدیره در ميان آنها هستند، در زندان 

بعد از . عهد بدهند که دیگر فعاليت سندیکایی نخواهند کردآزادشدگان را مجبور کردند ت. برند بسر می
آزادی، به آنها اجاز بازگشت به کار داده نشده است و صدها کارگر شرکت واحد در معرض اخراج قرار 

  .   اند گرفته
  

ای گفته است،  رانی تهران، که یک شرکت دولتی است، در مصاحبه مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس
  .  حق بازگشت به کار را ندارنداند ر اعتصاب شرکت کردهکارگرانی  که د

  
خواهيم که  حکومت ضدکارگری  امروز، در ميدان سرگل، همراه با رفقا و فعاالن کارگری سوئدی، می
  .  شان عمل کند های جمهوری اسالمی کارگران زندانی را بدون قيد و شرط آزاد و به خواسته

  
   کارگران ایران با زنده باد همبستگی بين المللی

  
  ) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران

   ١٣٨٤ بهمن ٢٩ برابر با ٢٠٠۶ فوریه ١٨
  
  

.......................................................................................................................... 
 

  ران شرکت واحدتصاویر تظاهرات استکهلم در حمایت از کارگ
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
  
  



 
 

  


