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ست و يكا چيسند«د، يگويكاها مي بودن سندیر قانونيا غي ی بر قانونی مبنی نژاد در جواب به سوال خبرنگار اعتماد ملی احمدیآقا

اند آه در آن هر   راه انداختهیكتاتوري دیك فضاي ما یها  رسانهیمتاسفانه برخ. ن دفاع آنندي اصرار دارند از متخلفیدانم چرا برخ ینم

 ؟».آنند یح م را مطرینيتوه
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ست و يكا چيسند«د، يگويكاها مي بودن سندیر قانونيا غي ی بر قانونی مبنی نژاد در جواب به سوال خبرنگار اعتماد ملی احمدیآقا

اند آه در آن هر   راه انداختهیكتاتوري دیك فضاي ما یها  رسانهیمتاسفانه برخ. ن دفاع آنندي اصرار دارند از متخلفیدانم چرا برخ ینم

  .کنديکه الزم نباشد کار نمی است وهرجاجا الزم باشد قوی باشد،هراست رسم است که حافظه مصلحتيس؟ در».آنند ی را مطرح مینيتوه

وضوع از چه قرار داند مي میکنند که جامعه کارگري مجدد خود سر مست هستند که فکر نمی نژاد آنچنان از انتخاب احتمالی احمدیآقا

ر ي غیدر  جلسه . قت را خواهند گفتي واحد به جامعه حقیکاين سنديو فعال. گذارندي نمیسه کسي خود را در کی راین آسانياست و به ا

 به یمي سلیکا هم حضور داشت، در همان زمان آقاي سندی از اعضایميعقوب سلي یم  برپا شده بود ، آقاي قدجلس که در  میمنتظره ا

 نژاد ی احمدیکند ، که آقاي اعتراض می کارگران شرکت واحد و رانندگان اخراجیکايشان در رابطه با مشکالت سنديست دولت اايس

ن جلسات در دو نوبت در يدهد، که اي را مینهاد جلسه اشي شرکت واحد پان کارگریکاي حل مشکالت سندیق مشاورش براياز طر

  .کا برگزار شديندگان سنديلت و نماندگان دوي تهران با حضور نمایاستاندار

 کارگران شرکت واحد یکاين سندي  به فعالی خصوصیل اتوبوس هاي از جمله تحوی توخالیند گان مسئول نتوانستد با وعده هاي نماديشا

 نبوده یطيهر شرا حاضر به تن دادن به ی منافع کل جامعه کارگری اشان بلکه برای منافع شخصیندگان نه براين نمايآنها را بخرند و ا

چرا . ديندگانش جلسه گذاشتيبود چرا با نما» یر قانونيغ «ین است که اگر نهاديندگان  سوالشان از شما اين نمايو ا. و نه خواهند بود

 ین اعضايان کارگران با اعتبارتر است؟ چرا هنوز هم همي دست ساخته دولت شما در می قانونیاز نهادها» یر قانونيغ«ن نهاد يهم

   کنند؟ي دفاع منقانونا از خودشا» یر قانونيغ«هاد ن

   .ديکا در زمان انتخابات مشکالت بعد از انتخابات را کم کردي اعالم کردن سندیر قانونيد با غيکني فکر مچرا

ن نهاد يران خارج  است و اي در ایگريارات شما هر نهاد دي از چهارچوب اختيیکايد که مشکل نهاد سنديد اذعان کنيخواهي نمچرا

 جامعه ما تا زمان ی و مدنيیچرا که کل ساختار قضا.  را حل کندی جامعه کارگریرد و مشکل  اساسيد آنرا بپذي است که بایرهبر

صدو هشتادو سه با امضاء يزده مهر هزار سي است که از سین سوالين معما عاجز هستند؟ چرا که اي از حل ای رهبریريم گيتصم

 یاسيس/یکا در ساختار اقتصاديخواهد بداند که سندي مینب وزارت کار بدون جواب مانده، و کل جامعه کارگرقرارداد سه جانبه از جا

         ؟یر قانونيا غي است  ی دارد، قانونیگاهيما چه جا

 پادشاه،  کاری وزراین شصت سال تماميو در تمام ا.  آار در آمدیت سازمان جهاني است که به عضوین آشورهايران جز اولي اآشور

 ی تا علت آنرا بفهمید حتما دانشگاه رفته باشيونبا.   مستقل از دولت طفره رفته اندیرفتن نهاد صنفيس جمهور از پذير و رئينخست وز

 و چه در دوران یافت، چه در دوران سلطنتي ی علتش را در خواهیاندازي بی دارندگان قدرت نگاهی تمامنالي است به بیفقط کاف

   . اربابانی باشند برایدان خوبيد شنوندگان و مرين بندگان بايت و ايش نبوده در دست حاکمي بیله اي کارگر وسی اسالمیجمهور

 است آه از اجماع آارگران و یكا سازمان مبارزه طبقاتيرا سنديد زي بدانیر قانونيکا را غيد سنديق دارحيست؟ كا چي سندیبراست

 یآقا.  آندیان و در بدست آوردن آن تالش مي آن جمع حرآت و مطالبات خود را بیتصادل شده و با توجه به منافع اقياصناف تشك



 شود یان مياز از طرف مقابل نماي و آسب امتی و اقتصادیان مطالبات صنفيك جامعه با بي آه در كاهاستيت سندين فعالي نژاد ایاحمد

ا در روز ي باشد ، تجمعات کارگران در محل کار و یح آزاد مها بدون حمل ساليمائي تجمعات وراه پی قانون اساس٢٧، مطابق اصل 

 بازداشت و یتي امنین نحو سرکوب شود و کارگران با برچسب هايدتري به شددي دارد که بای با قانون اساسیرتي کارگر چه مغایجهان

باشد، هم آن ي فرانسه میشور قانون اساس پرداخت کرده اند و در اساس از منی گزافین حداقل ها بهاي ایروانه زندان شوندکارگران برا

 ین آارگري فعالی برایر قانونيكا و صدور حكم غي با سندیتيبرخورد امن.  داده اندیادي زی عدالت بهایران برايجامعه وهم مردم ا

   . استیونر قاني غید که عملکرد چه نهاديد اعتراف کنيخواهيخته است که در اساس شما نميت را چنان بهم ريتوسط دولت وضع

ن ي کردن فعالی و زندانیري دستگیبجا.  استیر قانوني ها است که غین اعمال لباس شخصي است ایرقانونيست که غيکا ني سندنيا

  .دير کنيکنند آنها را دستگي حق اشان مبارزه می که برایکارگر

ط کار، خواست اضافه ي کار در محیمني نبود ا کارگران مانند عدم پرداخت حقوق،ین خواستهاي تری ابتدای که برایکاهاي سندداشتن

 است، استخدام زنان و جوانان و داشتن یک چهارم مخارج واقعيشان ي که دستمزدهایرانيه حقوق بگيت کلي بهبود وضعیدستمزد برا

   است؟جرم و یر قانونيسته غي شایزندگ

ن کشور ثبت يخ ايکا در تاريد که اعمال شما و سندين را بدانيکنند و اي می دو دهه بررسیکيشه بعد از ي را همی هر نهاد و فردکارکرد

د ي آی که از دستش بر می منافع کارگران جامعه امان از انجام هر اقدامی اش برایستادگي با این برهه از زمانيکا در ايشده است و سند

 یک مانتو تن فروشي داشتن ی براید که دخترن شوي باعث ای خانواده کارگری پولید بيند نبايگوي که ميیکاههايسند. ه نکردیکوتاه

ن خود بنهند را در پرونده خود يونها انسان شب گرسنه سر به باليلياورد و مي بیاد روي به اعتی نبود امکانات آموزشی برایکند و پسر

  . دهدين حرکتش را ادامه ميز ايدارد و افتخار آم

 ال او در مهر ی خود بر اساس توافق دولت و آین کار قانونيد، اتفاقا به ايداني میر قانونيکا را غي برخالف نظر شما که سندما

ن راه تمام يد که ما در ايم و  شما بدانيکنيسته  مبارزه مي شای  بدست آوردن زندگین مقطع برايکه در ا. ميکنيهشتادوچهار افتخار م

ز چاره ي از جان خودشان گذشتن ما نیرزه با ظلم و حق خواه مبای از گذشتگانمان که برایاري و همانند بسميخريم ها را بجان یسخت

 یست و هر احتمالياست مطلق ني ماننده است و سیاديد که هنوز تا روز انتخابات زمان زيو شما بدان. ميم که همان راه را بروي نداریا

دند و شما يش را به چالش کشي هایدمانها و خوي سازید که مردم خصوصيدي به خواب هم نمیجان رفسنی که آقایوجود دارد، همانطور

 .ديستي نین قاعده مستثنيهم در ا

    
 

ی شهابرضا  
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