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 اطالعيه

  سنديکايیعليه فعالينتشديد فشاراعتراض به 

 
 ماه هشتاد و ششمرداد پنجم                                                                                   ...هيئت موسسان  

 
 

 اجتماعی و اتحاديه ای کارگران توسعه فرهنگ و توليد بستگی به حد آزادی های فعاليتميزان رشد اقتصاد کشورها و

وانايی اجتمايی ت شرايط آزادی فعاليت کارفرمايی در  و حاديه های کارگریو ات سنديکاها . کل های مردمی داردتش و

عادالنه کردن مناسبات توليد را پيدا خواهند  و توليد برد امربرای پيش همفکری های الزم  نظريات پيشنهادات و ارايه 

چنين در می کند و جامعه تعهدنامه پيدا  اجتماعی شکل  تشکل های صنفی و نهادهای   توسط ملت -رابطه دولت . کرد

.شرايطی شاداب تر و سرزنده تر می تواند ساخت و ساز و شکوفايی داشته باشد  

 هميشه بوده است، تاثير زيادی علی رغم مشکالتی که. ساله دارنديه های کارگری ايران سابقه ای صدسنديکاها واتحاد

  فشار سنديکاها و وزارت کار بوجود آمد، با با فشار و تالش سنديکاها . ايجاد فضای قانون مداری جامعه داشته انددر

اتحاديه ها   و سنديکاها  تصويب رسيد، با تالش  به گرفت و ه شکل  بيم  و قوانين اجتماعی اتحاديه ها سازمان تامين 

 امور انسانی متمدنانه با خواست  و کارفرمايان و دولت بسته شد، و بسياری دستجمعی کار بين کارگران  قراردادهای 

ها واداشته شد که  سنديکايیاما بسياری ستم ها به سنديکا و. کارگران و تالش آنها جامعه ما را به دنيای جديد پيوند داد

.قبًال بارها توضيح داده شده و ضرورتی به تکرار آن نيست   

 فعاليت مجدد   سنديکاهای سابق از اواخر دهه هفتاد بعد ازمدتها دوری کارگران از فعاليت سنديکايی جمعی از فعالين

آشنايی نسل . ود قراردادندآموزشی سنديکايی را در دستور کار خ و در مرحله اول، تاريخ شفاهی. خود را آغاز کردند

هيئت موسسان « تشکيالت  و واقع شد بود، اين آموزش ها موثر امور ساير مقدم بر امری  با فعاليت سنديکايی جوان 

اتوبوسرانی، به عنوان   شرکت واحد  ، سنديکای کارگران١٣٨۴ درآستانه سال. وجود آمد به »   کارگری سنديکاهای

کارگران جوان و خوش فکر و تالشگر، روحيه سالخوردگان سنديکايی را حضور. سنديکای دور جديد متولد شد اولين

همان ابتدای حرکت واحديها، حمالت کارفرما و چماقداران آنها، فشار پليس سياسی کرد ولی ازو پرطراوت مي شاداب

ت و کوتاه مدت، مد و نيروی انتظامی بصورت ضرب و شتم کارگران، بازداشت عده زيادی از فعالين، زندانهای بلند

 مربوط به  و بارها کارگران بازداشتی موارد حقوقی  اينکه بارها با. بصورت زنجيره وار شروع شد و ادامه پيدا کرد

 بين المللی کار را که دولت جمهوری   سازمان٨٧ قانون اساسی و مقاوله نامه ٢۶حق مسلم تشکيل سنديکا طبق اصل 

 مکرر برای وزارت کار و نهادهای مسئول  ند، و مقاالت بسيار و نامه هایآنرا امضاء کرده، توضيح داد اسالمی هم 

.شد و مواد قانون آزادی اجتماعات و تشکل ها توضيح داده شد ولی همچنان فشار و آزاِر سنديکائيها ادامه دارد نوشته   

 بگيران دامنه   و حقوق نيروی کار و مدافعان منافع  بر فعالين کارگری  ، اين تضيقات و فشارها١٣٨۶ازابتدای سال 
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سنديکائی به  افراد  بسياری از فعالين کارگری، احضار از بازداشت بعضی  کرده، زندانی کردن و ده تری پيدا گستر

، ايجاد )جهانی کارگر روز (اول ماه می  مراسم  زاری برگ ازجويی های بدون دليل، ممانعت ازب  و دادسرای انقالب

های کارگری، و دستگيری توام با خشونت و ضرب و شتم رييس هيت مديره مزاحمت نسبت به تجمع ها و گردهمايی 

شتم و بازداشت کوتاه مدت و بلند است که مورد ضرب و، که ايشان چندمين بار)اسانلومنصور(سنديکای شرکت واحد 

ندگی کارگرانی شرايط سخت زمحروميت برای فعاالن کارگری درايجاد محدوديت وواين همه فشار. گيردميمدت قرار

.که هيچ پناهگاهی جز اتحاد خود و سنديکا و اتحاديه های خود ندارند، تعجب آور و حيرت انگيزاست   

 شرايطیدر مشکالت طاقت فرسا کرده است،مزدبگيران را دچارغول تورم زندگی اکثريت کارگران وشرايطی که در

شرايطی که مشکلِ دست داده، دردانش و تحصيالت خود را از شأن وخوردروی جوان جامعه اميد به يافتن کار که نير

وامکان تشکيل خانواده را از پسران و دختران جامعه سلب  خانواده ها گرفتهنی مسکن، امکان زندگی راحت را ازگرا

قلمداد کرده، ازدواج ها را محدود و طالق ها را گسترش داده، محدود کردن و مسدود کردن فعاليت سنديکايی، امنيتی 

کت سوق جامعه را به سمت ناهنجاری ها و فالجوانان خواهد گرفت وهم ازتحاديه ای، کورسوی اميد راکردن فعاليت ا

.خواهد داد   

 حق آزادی اجتماعاتبراصول قانون اساسی کشوربسياری ازکه مهرورزی بايد توجه داشته باشددولِت مدعی عدالت و

حرمت خانوادگی از  و درآمد مناسب با کرامت انسانی وحقوق مردم برای داشتن کار .و تشکل های مردمی تاکيد دارد

را ترويج و جامعه را به  ريان قانون می تواند بی قانونی نقض قانون از طرف مج. اصول انسانی قانون اساسی ماست

جدی به ممانعت  به طورسراشيب ناهنجاری سوق دهد لذا هيئت موسسان سنديکاهای کارگری تاکيد دارد که الزم است

ای  اتحاديه قانون اساسی فعاليت سنديکائی و٢۶طبق اصل های کارگری خاتمه دهيد وين تشکلمزاحمت نسبت به فعال و

.را آزاد بگذاريد   

 نسبی در زندگی و رفتار اجتماعی  تواند تعادلو اتحاديه ای کارگران مي نديکائی هيئت موسسان اعتقاد دارد، فعاليت س

طراوت و توام با   پر رکود و خمودگی به رابطه ای و ملت را از حالت  يت مردم به وجود آورده و رابطه دولت اکثر

.ديل کندعدالت نسبی تبآرامش و   
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