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!شي به پی گامهي و ترکرانيکارگران ا   

 
هشتاد وهفتتيرم هدپانز  نادرساده   

                                                                                                                            
 و شرکت عملی فعالين سنديکايی ايران بويژه سنديکای کارگران ٢٠٠٨ ژوئن ۶آزادی فعالين سنديکايی ترکيه در روز

شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه و اتحاديه آزاد کارگران ايران در يک کمپين بين المللی برای آزادی کارگران 

همبستگی متقابل مابين فعالين ه تجارب آن درخدمت گسترش روابط وگامی ک.  محکم بودگام يکترکيه  درزندانی

  .کارگری ايران و سايرکشورها نيزقرارگرفته وشناخت متقابل را ارتقاء خواهد داد

کای کارگران  تن از فعالين سندي٧ روززندان دادگاه ٢٠٠ ودرمجموع بالتکليفی روز١۵٠ بعد از ٢٠٠٨ ژوئن ۶روز

  .  درآنکارا برگزارشد وفعالين زندانی آزادی شان را بازيافتند)*١تومتيز( حمل ونقل ترکيه 

ه سنديکای  کماندوئی منازل اعضای هيات مدير نيروهای امنيتی ترکيه در يک عمليات٢٠٠٧ نوامبر١٩درنيمه شب 

  . شدند بازداشتکليه ی اعضای هيات مديره آنشب حمل ونقل را مورد هجوم قرارداده و

 ۵ تن ديگربدون هيچ دليلی بايد در زندان می ماندند وتازه بعد از ٧، ده تن ازدستگيرشدگان آزاد و ٢٠٠٧ نوامبر٢٣روز

  .خود قرارگرفتند و حدود يکماه بعد سرانجام دادگاه برگزار شدماه وکالی دستگيرشدگان در جريان اتهامات موکالن 

نبود، بلکه نيزيک دادگاه معمولی نبود، حتی دادگاه مربوطه به حقوق کاراما ايی ترکيه دادگاه کارگران و فعالين سنديک

  .  که برای بزانو درآوردن فعالين سنديکايی  دولت ترکيه برپا داشته بود يک دادگاه جنايی وامنيتی  بود

 کارگری و اعضای سنديکاهها اعضای خانواده ی فعالين سالن دادگاه صدها نفرازبستگان وحاليکه بيرون ژوئن در۶روز

 نفرمنجمله ناظرين کارگری ازکشورهای انگليس، آلمان، ٢٠٠تجمع اعتراضی برپا داشته بودند و درداخل سالن حدود 

 يکبارديگربرتوطئه دولت ترکيه بر عليه  بی اساس ايران وهلند شاهد محاکمات بودند، قاضی دادگاه با قرائت اتهامات

چگونه دولت کماليستی ترکيه هدفمند و آگاهانه وبا بکارگيری  صحه گذارد و نشان داده شد سنديکای حمل ونقل ترکيه

قهرگسترده و همه ی وسائل ممکن نظيرارتش و پليس در کنارنقض آشکارو روزانه حقوق بشرو تعقيب وقتل مخالفين 

  .سياسی قصد نابودی تشکل های کارگری را دارد

 ايجاد کانونهای جنايتکارانه با هدف گسترش دامنه ی نفوذ و "و" درآرامش محيط کار اخالل  " فعالين سنديکايی متهم به

 آيا عضو  :" شده بودند و قاضی دراين محاکمه فرمايشی تک تک متهمين را خطاب قرارمی داد که"تهديد کارفرمايان

  .ی شدشنيده ماز سوی متهمين » نه «  و هر بار پاسخ قاطع " ؟ يک کانون جنايتکارانه هستند

  که  صفحه ای۵٠٠٠حتی گزارش .  بود وميت متهمين بيشتراسباب تمسخردادگاه بجای محکاين اتهامات بی اساستکرار

. کمه پسند دراختياردادگاه قراردهدنتوانست داليلی محبود کرده پليس ترکيه برمبنای شنود تلفنی فعالين سنديکايی تنظيم 

هرچند  .بازيافتند استقبال گرم مردم آزاديشان راميان سنديکای تومتيزدر کليه ی فعالين ٢٠٠٨ ژوئن ۶بدينسان روز

 دردادگاه ٢٠٠٨ در ماه سپتامبرعده ای از فعالين سنديکايی وبايد مجددا نشده مختومه اعالم مربوطه پرونده ی هنوز

  .حاضرشوند
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 قدمت  که قه ی فعاليت سنديکايی در ترکيه ساب اگربه .ود به سنديکای تومتيزنبوده ونيست هجوم به فعالين سنديکايی محد

 چه  توجه کنيم درخواهيم يافت که در تمام يکصد واندی سال گذشته، دارد)*٢دهه های آخرقرن نوزدهم ( بسيار طوالنی 

 کودتای نظامی سومين  ودر دوره اخير بويژه بعد از١٩٢٣پيش و بويژه پس از تشکيل جمهوری در سال 

ون ريه بويژه گرايشات مترقی و مبارزد سنديکاها و فعالين کارگری ترک)١٩٧١ کودتای دوم ،١٩۶٠کودتای اول(١٩٨٠

  . يه بشدت تحت سرکوب قرارداشته اندنبش کارگری ترکج

گزارشات اول ماه مه امسال ترکيه و سايرگزارشات موجود اخيرنيزحاکی ازگسترده گی هجوم پليس به آزاديهای سياسی 

اعم ازدانشجويانی که بجرم داشتن عکس چه گوارا و آثارمارکسيستی بايد درزندان . استو سرکوب نيروهای مترقی 

ازهمه روشن ترفعالين کارگری همگی نشان ازاين واقعيت دارد که دولت محافظه کارواسالمی سرکوب کردها وبمانند تا 

  .ليسی و همدست سرمايه ی جهانی استرجب تيپ اردکان دولت مرتجع و پ

تشکيل کانون " نفرازاعضای هيات مديره ی سنديکای بخش بهداشت ودرمان با همين اتهام واهی ۴تعداد نيزهم اکنون 

   *)٣(   سال محکوم شده اند۵ به زندان تا "جنايتکارانه

سوی کارفرمايان پرونده تشکيل شده  شهربا شکاياتی از٨١دردبيراين سنديکا نيزمخابرات و وبرعليه سنديکای تلفن و

  .تاس

  .نقل را دريابيم اشاراتی الزم استاخيربه سنديکای حمل ويورش بهرحال برای اينکه زمينه ی 

ديکاههای خودشان را داشته  حوزه صنعتی و خدماتی سن٢٨شاغالن مجازند در ترکيه، طبق دسته بندی رسمی و دولتی 

 کنفدراسيون مختلف سنديکايی سقف ٩دود  سنديکا و اتحاديه به ثبت رسيده اند و ح١١٠باشند و هم اکنون در ترکيه 

راين کنفدراسيونها و البته که فرم و ساختا. کارگران ، کارمندان و کارگران روستايی و دهقانان ترکيه است صنفی تشکل 

وهمين شناخت آنان را با مشکل روبرومی  درهم برهم تر ازدسته بندی رسمی و دولتی آنان است ،عملسنديکاها در

تشکل های صنفی در ترکيه،اما در عمل " قانونی بودن" با وجود باصطالحمسئله ی اصلی اين است که ع در واق. سازد

 در ترکيه با مشکالت  تشکل يابی آزادانه ی کارگری *)۴(  قيد وبند های قانونیوچهارچوب يک بوروکراسی قوی و در

قيب و آزار فعالين کارگری را بيافزائيم بخوبی قيد وبند های قانونی حجم شديد سرکوب وتعاين جدی مواجه است واگربه 

اروب کردن نهادهای مستقل همچنان قوی وبرتراست و دولت  ج، سنِت"مدرن" ی فت که درترکيه درخواهيم يا

نه تنها تشکل مستقل کارگری را بر نمی تابند بلکه ووکارفرمايان دست دردست هم مقابل کارگران  صف آرايی کرده 

  .  نمی دانندبه رعايت نيم بند مقاوله نامه های سازمان جهانی کارم ملزنيزحتی خود را 

با اين مالحظات اگربه نمونه ی سنديکای تومتيزبرگرديم متوجه می شويم که تومتيزبه اين دليل روشن اينگونه بشدت 

 بين کارگران حمل  متهم شده است که تالش می کند در"کانون جنايت"مورد سرکوب و آزارقرارگرفته و متهم به تشکيل 

ايجاد نمايد ، جايی که با همه ی گسترده گی کارکنان و کارگران تا همين سالهای اخيربعنوان سنديکايی ونقل تشکل 

انگيخته چيزخشم کارفرمايان را برهرازسنديکاها بشمارمی رفته است وهمين تالش سنديکائی قبل از " حوزه ی پاک"

رابطه ی نامرئی با پليس و دستگاه امنيتی برخوردارند و در موقع لزوم نيروی کارفرمايانی که توگويی از يک . است 

بعنوان مثال هنگاميکه سنديکای تومتيز تالش کرد تا دريکی ازبزرگترين شرکت های . سرکوب را فرامی خوانند

مه وسائل را  برای اولين بارتشکل سنديکايی بوجود آورد کارفرمايان يکباره ه*)۵( "خروس"لوجستيکی مشهور به 
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فعالين سنديکايی مرعوب گردند وبه تالش کردند، ابتدا . بکار گرفتند که بساط سنديکای تومتيزرا جمع کنند

سپس هنگاميکه کارفرما فهميد با روش ارعاب نمی تواند . دستورمديريت فعالين سنديکايی مورد شتم وضرب قرارگرفتند

با همه اين تدابير ما می دانيم درمقابل سرکوب مقاومت . فورا اخراج نمودرا  تن ٧فعالين سنديکايی را از ميدان بدرکند 

به رابطه ی نامرئی با " کی  خروسيشرکت لوجست"ها جدی تر شد مديريت نيزتکوين می يابد و بمحض اينکه مقاومت 

الين سنديکايی عليه فع" تهديد جانی وخسارت مالی " پليس و دستگاه امنيتی ترکيه توسل جست و شکاياتی مبنی بر 

رفت وبدين  گ  پليس آنتن پيامی بود که"خروس"انگاردرقوقولی قوقوی . تومتيزتنطيم تا به دخالت پليس مشروعيت بخشد

هزار ۵٠٠٠شروع کردند به شنود فعالين سنديکايی تومتيزو شب و روزنشستند تا ، ماموران ترتيب با حکم دادستانی

دليل محکمی برای اثبات  ژوئن ۶روز  سرهم بندی کنند که بازهم موفق نشدند صفحه مدرک جرم عليه فعالين سنديکا

  .اتهاماتی که خودشان وارد کرده بودند فراهم نمايند

ل سنديکای تومتيزتاکنون در مقابل اينگونه تمهيدات پليس و دولت و کارفرمايان عقب نشينی نکرده و همچنان بر اصو

صرفنظرازسابقه ی (زپشتگرمی اين مقاومت در اين واقعيت نهفته است که تومتيز را واهداف سنديکايی تاکيد می کنند و

اينباراعتراضات کارگری راسازماندهی کرد، بربدنه ی اصلی اش ) اين يا آن عملکرد ش در گذشته که جای بحث دارد 

ين سنديکايی وکارگران اتکاء نمود و با برپايی تظاهرات و اطالع رسانی شفاف در سطح افکارعمومی برای آزادی فعال

همچنين همبستگی بين المللی بياری کارگران زندانی آمد که چه بسا بدون اين همبستگی هنوزفعالين . زندانی  تالش نمود

سنديکايی موفق به کسب آزاديشان نمی شدند وچه بسا سنديکای تومتيزتا حد ممنوعيت با فشارعديده ی ديگرروبرومی 

  .گرديدند

نشان داد دفاع ازسنت مقاومت و همبستگی مابين کارگران ازمليتهای مختلف، انسانهای معترض و  ژوئن ۶ تجربه ی 

 در در مقابل دستگاه سرکوب دولتی يک وظيفه دائمی تشکل های سنديکايی وفعالين کارگری... سنديکاههای مترقی و

 ،ی سياسی و اعتراض به سرکوبگرانسنديکا حزب سياسی نيست اما دفاع بی قيد شرط ازآزاديها. همه ی کشورها است 

  .وبايد درراس مطالبات فعالين سنديکايی قرارگيردهموزن دفاع ازحق تشکل سنديکايی است 

   راننده شرکت اتوبوس رانی شهری در١٢٣سنديکای تومتيزدر تازه ترين دورفعاليت اش برای جلوگيری ازاخراج 

" گازيانتيپ"يت در سنديکای تومتيزتوسط کارفرمايشان در کارگربدليل عضو٢۵۶همچنين . تالش می کند" بورسا"

ش حمل ونقل کنسرن  نفراز اعضای تومتيز را دربخ٧٠" اونيلور" بهمين داليل نيزکنسرن چند مليتی . اخراج شده اند

  .اخراج کرده است

 ازوضعيت اين اخراج های دسته جمعی بجرم عضويت در سنديکا ی مبارزی نظير سنديکای تومتيزتنها گوشه ای

فدراسيون سراسری سنديکاهای کنروزنامه ی .  ترکيه است حاکم برضد کارگری نقض حقوق بشرو سياست های اسفبار

  ٣٧۵شماره ی يک به سياستهای دولت قراردارد درکه حتی به راست روی شهره است و نزد *)۶( " ايش-ترک " ترکيه 

  : نوشت که 

  "در سنديکاهها ازکاراخراج شده اند نفربدليل عضويت ٢٠٠٠٠درسال گذشته  " 

کارگران ايران بويژه کارگران زندانی در ايران بيش ازهرزمان درعمل اهميت کسب همبستگی ، طی سالهای اخير

جهانی فعالين کارگری ازکشورهای مختلف و دگرانديشان مترقی را درک کرده اند و همين درک عميق طبقاتی نيزمنشاء 
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 فعالين سنديکايی کارگران شرکت واحد و اتحاديه ی آزاد کارگران ايران با فعالين سنديکايی واکنش وهمبستگی  بموقع

عالين کارگری درترکيه و بسياری همبستگی که سبب دلگرمی ف.در ترکيه و اعتراض به سرکوب حقوق کاردر ترکيه بود

يکی ازبا شکوه ترين " کارگران زندانیعفو عمومی برای "يا " امنيستی " فراموش نکنيم که  . کشورهای جهان گرديداز

عقب راندن ماشين سرکوب برای مطالبات جنبش کارگری بين المللی در سده ی گذشته بوده و بايد بيش ازهر زمان 

  .وبرای آزادی کارگران زندانی درجهان وهمچنين رفقای خود درايران تالش کنيم

  
 نادر ساده

٠۵- ٢٠٠٨ -٠٧  
  :توضيحات

*١-  TÜMTIS  عضو )  تومتيز( سنديکای کارگران حمل ونقلITF می باشد. 

انداز بعد ويکسال بعد کارگران بار شکيل گرديد ت١٨٧١دردوره ی امپراطوری عثمانی اولين اولين انجمن های کارگری در سال  -٢*

های کمون پاريس تاثيرات جهانی خود را برجای گذاشت و سالهای بعد انجمن . موفق به کسب افزايش دستمزد گرديدنددر بندرازاعتصاب 

کارگری تاسيس شده با ايده های کمون پاريس درخشيدند و ازمرزمطالبات صنفی عبورکرده ومطالبات سياسی نيزبرعليه امپراتوری عثمانی 

ش کارگری ترکيه جان تازه ای ديری نپاييد که تشکل های کارگری ممنوع گرديدند و يکبارديگربا وقوع انقالب اکتبرجنب. مطرح می کردند

  .گرفت

 پايان جنگ جهانی دوم ادامه و حتی تا وی مرگ با سرسختی اجرا کرد که تا رک اما قانون ممنوعيت تشکل های کارگری و سياسی را آتاتو

  .يافت

نگاه کنيد به لينک . از سنديکای بهداشت و درمان آغازکرده است"  Meryem Özsögüt"کمپينی را  برای دفاع از " ليبراستارد " -٣*

  :زير

http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=394 

  . استبه مالحظاتی الزم در زمينه موانع قانونی تشکل يابی کارگری درترکيه توجه  -۴*

د  درص١٠هر تشکل سنديکايی ترکيه که می خواهد درهرحوزه ورشته ی  صنعتی و خدماتی تشکيل واعالم موجوديت کند بايد حداقل 

 عضويت در سنديکا را ،اغلين درصد ش۵٠نه و کارگاه بايد حداقل شاغالن را در سطح کشورهمراه وحامی خودداشته باشد ودر سطح کارخا

بليت مزاکره برخوردارمی  سنديکا ها زمانی از قاشود ورسما به اطالع کارفرما برسد وعضويت درسنديکا نيزبايد محضری ثبت . بپذيرند

 دولت ترکيه همچو کارفرمايان در الوه براين شرط وشروط ها ی دست وپا گيرمهمتراينکه ع. د وزارت کشوررسيده باشندي که به تايشوند 

همواره عضويت در سنديکا ها مساوی با عضويت در يک سازمان تروريستی است و دولت حق خود می داند برايش عمل اثبات کرده که 

مسئولين سنديکاها نيز بايد کسانی باشند در ترکيه .  بدليل مالحظات دولتی ممنوع اعالم کندهر زمان الزم دانست يک اعتصاب کارگری را

 ممنوع اعالم کرده باشد،  بنا به مصلحت خودش آنرا تظاهرات کارگری که دولتيک که جرمی مرتکب نشده باشند، يعنی اگرکسی در

سنديکايی فعاليت همه اين موانع . درسنديکاها مسئوليت و پستی داشته باشد بحساب می آيد و نبايد "  با سوء سابقهمجرم " شرکت کرده باشد 

   . صد چندان مشکل تر نموده استرا مشکل و تالش برای تشکل يابی مستقل را

*۵- HOROZ – Lojistik   " شرکت لوجستکی وحمل ونقل خروس"  

   کنفدراسيون درسه کاتاگوری دسته بندی شده اند،٩اين .  کنفدراسيون کارگری رسمی وجود دارد ٩ در مجموع در ترکيه -۶*

  :های کارگری شامل بر  کنفدراسيون-١ 
  TÜRK-ISکنفدراسيون سنديکاهای کارگری ترکيه 

 DISKکنفدراسيون سنديکاهای کارگری انقالبی  
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 HAK-ISکنفدراسيون سنديکاهای کارگری راست 

  MISK کنفدراسيون سنديکاهای کارگری ملی گرا

  :شامل برهای  سنديکاهای  کارمندان  سيون کنفدرا-٢
  KESK  شاغلين دربخش خدمات  سنديکاهای کنفدراسيون 

 MEMUR_SEN کارمندان های کنفدراسيون سنديکا

  TÜRKIYE KAMU_SENسنديکای کارمندان ترکيه کنفدراسيون 

  :شامل برهای سنديکاهای دهقانان و کارگران روستايی  اسيونر کنفد-٣
  TÜM-KÖY-SEN ی کارگران روستايی هاکنفدراسيون سنديکا

  CIFTCI-SENکنفدراسيون سنديکاهای دهقانی 

. الزم بيادآوری است که به گمان من اين سنديکاها الزاما منافع طبقاتی کارگران را نمايندگی نکرده و ظرف مبارزه ی مستقل کارگری نيستند

هم به اعمال ط از دستگيرشدگان وزندانيانی نيست که بجرم فعاليت سنديکايی متبررسی و ارزيابی اين مسئله اما نافی دفاع بی قيد و شر

  : زير ترکيه رجوع کنيد به منبع  شناخت بيشتراز سنديکاهای کارگری دروبرای مطالعه . جنايتکارانه شده اند

Gewerkschaften in der Türkei:  

 Historischen Entwicklung , Organisationsstrukturen und rechtliche rahmenbedingungen - Oya Baydar  
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