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  با منصور اسالو"بولتن کارگری ايران " مصاحبه

 
  بيست هفتم ارديبهشت هشتاد و شش                                                          واحدسايت سنديکای کارگران     
 

بر سر من می ...  تا مرز خفه شدن گلويم را فشردند : "بولتن کارگری ايران " در گفتگو با با منصور اسالو مصاحبه

.بند و بساطت را جمع کن و از اين جا برو: کوبيدند و می گفتند   

 روشنگری
  

 زبان   بولتن به اين. بولتن کارگری ايران درج شده استاحبه با منصور اسالو که دراينجا مالحظه می کنيد، درمص

.انگليسی منتشر می شود و اساسا به بازتاب اخبار کارگری ايران در سطح بين المللی اختصاص دارد  

 و برخی از آنها در  سال است٢٠اين نشريه اينترنتی توسط گروهی از جوانان تهيه ميشود که سن متوسط آنها حدود 

ايران و بطور ز موج حرکت جديد مستقل کارگری درآغا  با انتشار چنين نشريه ایفکر. متولد شده اندخارج ازکشور

 منابع به  وابستگی  عدم   و  بولتن استقالل. آنها شکل گرفتاتوبوسرانی در سنديکای شرکت واحد مشخص حرکت 

.قدرت، مثل استقالل خود جنبش کارگری برای اين جوانان از اهميت درجه اول برخوردار است   

 اين جوانان را به انتشار چنين نشريه  فی با مسايل مردم زحمتکش ايران، عامل ديگری کهعالوه بر پيوند های عاط

 گسترش عالقمند کرده است، مشاهده نقش روزمره و مداوم مطالبات و مبارزات کارگری اين کشورهای اروپايی در

کنند که بطور ه ای منتشرنها تصميم گرفتند نشرياين رو آاز. گروه های ضعيف استدموکراسی وآزادی ورفع ستم از

.اخص برمبارزات کارگران ايران متمرکز باشد و اخبار آنرا به زبان انگليسی در سطح بين المللی بازتاب دهد   

اسالو، دبير سنديکای ن شماره حاوی مصاحبه ای با منصوردوازدهمي. اين بولتن منتشرشده است شماره از١٢تاکنون 

مطالب  و جنبش معلمان  ، اخباریباره دستگيری محمود صالح در املی ک ش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گزار

.ديگر است   

گيرد فاده کسانی قرارمطالب آن ميتواند مورد استی به زبان انگليسی منتشرميشود وآنجا که اين بولتن مستقل کارگراز

گران ايران به متون انگليسی  کارکه برای بازتاب اخبار کارگری ايران و جلب حمايت بين المللی از مبارزات مستقل

.می کنيما دربخش انگليسی سايت منتشرشماره آن رنيازدارند، ما بعد از انتشارهر   

:مصاحبه با منصور اسالو که در آخرين شماره اين بولتن درج شده، در نشانی زير آمده است   

 

http://www.iranianworkersbulletin.org/IWB/Issues/NEWS12.pdf 

 

 

 

 



 

پذيرفتيد -شما که دعوت ما را برای مصاحبه با بولتن اخبار کارگری ايران ای اسالو با تشکرازآق اولين سئوال ام از  

:شما اين است   

 اعالم شده است ، در - هزار تومان ٤٠٠خط فقر "  خود، گفته است ؛ ٢ و ١سنديکای شما در جمعبندی شماره  -١

در همانجاآمده در سال گذشته .  هزار تومان در ماه تصويب شده است ١٨٣حاليکه حداقل دستمزد ماهيانه کارگران 

اعالم شده است ، همچنين % ۵٠ونرخ غير رسمی تورم که به زندگی واقعی نزديک است % ١۵نرخ رسمی تورم 

 % ۵٠افزايش داشته و قيمت زمين و ساختمان در شهر های بزرگ بيش از  % ٤٠هزينه اجاره مسکن نزديک به 

با توجه به اين داده های آماری ، کارگران چگونه قادر به تامين هزينه های زندگی شان ."  نشان می دهدرشد را

گذارد و اصوال اميدی به بهبود بارزات جاری وتشکل يابی ان ها ميخواهند شد و اين که اين مسئله چه تاثيری بر م

 وضع اقتصادی کارگران وجود دارد؟

  
 کاری بکنند، همسران آنها مجبورشده اند به عرصه کاربيايند ، غل داشته باشند ، اضافهکارگران مجبورند دو يا سه ش

شده اند ان شدن وحشتناک هزينه مسکن مجبوربه دليل گر. می کنند حصيل شده اند وکاربه ترک تفرزندان آنها مجبور

و خيلی از آنها درآن  کنند به حاشيه های شهرها و شهرک های اطراف تهران تا فاصله يکصد کيلومتری عقب نشينی

 و فعاليت  برای مبارزات کمتری  که آنها فرصت   مسأله باعث شده است  اين. دست مستأجر شده اند محل های دور

 و حقوق کارکنان  متحد و سنديکايی را دريافت کرده اند اما چون طعم شيرين دانش و مبارزه . سنديکايی داشته باشند

اشی ازتالش های سنديکا بوده است، راهی را که ياقته اند، رها ايش يا فته است و آن نافز% ٣٠شرکت واحد حداقل 

کوشش و پيگيری  ميزان دانش وآگاهی ما وتالش و، بستگی بهدواری به بهبود شرايط هستهميشه امياصوًال. نميکنند

ندهی و ميزان عالقه مندی و پايداری و شناخت شرايط و موقعيت و تحليل درست از شرايط و موقعيت و نحوه سازما

!ميزان عشق ما به کاری که انجام می دهيم در ميزان ُاميد ما مؤثر است. ما به کاری که انجام می دهيم دارد    

 
کشورگزارش کت مطالباتی و اعتراضی کارگری درحر، چند هزار)١٣٨۵(دانيد در سال گذشته همان طورکه مي -٢

. و حق اشتغال بوده است) بين دو ماه تا دو سال ( ودستمزد های عقب افتاده شده که اکثر آن ها برای دريافت حقوق 

از کارگران به موقع پرداخت نمی شود ها ی صد ها هزارنفرکشور ثروتمندی مانند ايران چرا دستمزد به نظرشما در

گر بی پناه ايرانی و اشتغال کارگران مدام در معرض تهديد است؟ منظورم اين است که چرا غم نان و کار ، کمر کار

  را خم کرده است و اصوال چرا مراجع قانونی در کشور از اين بی حقی عمومی کارگران دفاع نمی کنند؟

 
عدم وجود تشکيالت کارگری .علت اصلی تمامی اين بی سامانی ها ، نبود سنديکاها و فدراسيون های کارگری است 

ار بدليل بی توجهی غم نان وک. رای کارگران به وجود می آوردو کًال نهادهای مدنی دموکراتيک چنين وضعيتی را ب

که هيچ ارزشی برای استقالل  و کسانی  وارداتی  کاالهای  دالالن و واسطه های  ثروت تجاری و صاحبان قدرت و

ک ضد دهی بوروکراتيسازمانموانع بسيارزياد درَ مرتوليد و. اقتصادی و توليد و صنعت قائل نيستند به وجود می آيد 

 .توليد کنندگان شده استران وقاچاق آفت زندگی کارگی واردات کاالها به صورت قاچاق وغيرو پيکردولتی وبی در

دهند که نيرويی از کف جامعه برای آن موضوع ايجاد مراجع قانونی زمانی دربرابرموضوعی عکس العمل نشان مي

های سنديکای ما در راه ايفای حق و حقوق کارگران نمونه تالش . شده و خواهان حقوق مربوط به آن موضوع باشد 



 

بارزه سنديکايی به تدريج حرکت درجهت موازين قانونی مراتب مختلف مسنديکا درنمايندگان شرکت واحد و حضور

پيگيری و پايداری بر موارد قانون و حق کم کم در . برخوردهای کارفرما و مسئولين ايجاد کرده استرا دربرخی از

مهم ايجاد تشکل ها و سنديکاهای کارگری است که با .  مجريه و قضايی تأثير گذاشته است مديريت قوهبخش هايی از

تجربيات برادران و خواهران خود در ديگر کشورها می تواند موضع گيری در پشتوانه تاريخی وجهانی و استفاده از

.برابر بی حقی ها را ايجاد و تشديد کند   

 
ود بی رويه غيره به علت ور کشورازجمله؛ نساجي، کفش، سراجی والستيک سازی وبخش ها ی مهمی ازصنايع -٣

بازاريان ، دچار بحران و   و بنياد ها و به ويژه آقازاده ها، ارجی توسط بعضی ازنهادهای دولتیها ی خو قاچاق کاال

که واردات کاال ها به طوری . ی از اين صنايع شده استورشکستگی کامل، وحتی منجر به تعطيلی بخش های وسيع

از صنايع داخلی به نظر شما چرا .  ميليارد دالر گذشته است ٤٦مرز ازطی سال گذشته بنا به گزارش سنديکای شما 

است و هم اشتغالزا می باشند؟وارد زيادی اين صنايع هم سود آورمحمايت نميشود، درحاليکه در  

  
ت ها و پورسانردی به واسطه بدست آوردن کميسيونيلياجهت دستيابی به سودهای مزمانی که ابزارقدرت سياسی در

 ودن تشکيالت سنديکاهای کارگری درابعاد کارگاه تا سطح ملی مثلزمان نبهای کالن بدون هيچ نظارتی ودر

زودرس به سمت  بی دردسرو برای کسب سود  انی به آس  سرمايه موجود  کارگری سراسری فدراسيون سنديکايی 

.داللی بين المللی حرکت می کندو واردات کاال وايه گذاری تجاری سرم   

رفته می شود و راه های ورود تصميم گيری اصلی در جاهايی خارج از چهارچوب های ظاهری پارلمان و دولت گ

ود سرمايه تجاری ــ داللی به کارگرفته ميشود و ابزارهای ثروت و قوانين تصويب شده نهايتًا به سکاالهموارميشود و

دهی اجتماعی زحمتکشان و کارگران، نتيجه به دليل نداشتن سازمان در،انونی تنها سود را جستجو می کندقدرت غيرق

. ال تبديل به يک شعار بدون عمل ميشودايجاد اشتغ. کردن راه ورود کاالها حرکت می کنند سياستها به سوی هموار

سياست ها هم ممکن است اين يکی از.  ميشوديدان بيرون کردن صنايع توليدی، از منتيجه واردات بی حساب و کتاب

وم شود و مجبور شود با باشد که با در پيش گرفتن اين سياست ها ، طبقه کارگر ايران از آخرين امتيازات خود محر

.از يک دالر نيروی کارش را بفروشدروزی کمتر   

 
قدام عليه ا"  شما به جرم به اصطالح دادگاه انقالب اولين جلسه محاکمه١٤شعبه  در١٣٨۵ اسفند ماه ۵روز شنبه  -۴

دادگاه انقالب چرا شما که يک کارگر وفعا ل سنديکائی هستيد بايد در. انجام شد" نظم عمومیامنيت ملی و اختالل در

يک کارگر فعال  و پرونده  محاکمه شويد؟ آيا دادگاه انقالب اساسا هنوز طبق قانون اساسی مشروعيت قانونی دارند؟ 

   ادگاه انقالب پيدا می کند؟ارتباطی به د

  
شرکت ی ها و شورايی ها ی اسالمی را درقانونی مديران و حراست تشکيل سنديکای کارگری منافع غيربه دليل آنکه

کارگران   های بين المللی و حقوق کارگری،قانون اساسی و مقاوله نامهمياندازد وبا آموزش قانون کاروواحد به خطر

جلوی گيرند و با نظارت آگاهانه وزورگويی های کارفرما وعوامل او را ميبا دانش حقوقی و قانونی جلوی اجحافات 

احمدی نژاد از گروه نظامی   واحد از دوران شهردار شدن آقای  مديران شرکت. رانت خواری مديران گرفته ميشود  

 



 

نی و زورگويانه عادت دارند و از قوانين و حقوق کارگری و روابط ها و سپاه پاسداران هستند ، آنها به رفتار پادگا

.کارگری و کارفرمايی بی اطالع هستند   

شوند و به تدريج متوجه می شوند که در شرکت واحد قتی با پديده قانونی و قانونمدارو آموزگار سنديکا روبه رو ميو

ار گيرند، پس با  و خصوصی خودشان به ک ع شخصیجهت منافامکانات عمومی و بيت المال را درديگر نمی توانند 

ل اطالعات عوامی تأمين استان و نهايتًا برخی ازخانه کارگر، شوراکمک گرفتن ازهمفکران وهم باندی های خود در

عمل آمده و با هماهنگی به  زنند ره سنديکای کارگران شرکت واحد ميعليه رئيس هيأت مديدست به پرونده سازی بر

 هبهر  ميدان  کردن باز کارگران و برداشتن سنديکای  ميان  برای از ، اطالعاتی ی، انتظامیعوامل امنيت و بين آنها 

نوان نماينده راستين آنها من به ع  و به کارگران را  ، هزينه سنگينی یامکانات عموم خودشان از شخصی  برداری 

ند دست به پرونده جرمی دانستنديکا را مبرا ازهری بارها اعضای سو چون داد گاه های عموم. کنندوکشوراعمال مي

.دادگاه انقالب زدندسازی در   

ب با حکم امام خمينی انقالنی مطابق قانون اساسی ندارد و درشرايط بحرانی آغازاساسًا دادگاه انقالب مشروعيت قانو

. رچوب قانون اساسی برگرددداده بودند کليه موارد خالف قانون اساسی به چهاايجاد شد وايشان در اواخرعمردستور

اما هماهنگی های .پرونده يک کارگر فعال سنديکايی کارگری هيچ ربطی به دادگاه انقالب و وزارت اطالعات ندارد

ممانعت از حق ر نهادهای امنيتی برای جلوگيری وديگه مديران سپاهی شرکت واحد وديگرهمراهان آنها درپشت پرد

!ه کارگری را به دادگاه انقالب می کشانندو حقوق کارگران پرونده يک نمايند   

 
برای شما هزينه ای مساوی با به  تشکيل سنديکا ی مستقل   دفاع از  و يا کارگران حقوق   از اعايران دفچرا در -۵

موهوم " جرم"برداشته وحاال دارند شما را به اين در ،نظم عمومی کشوراقدام عليه امنيت ملی و اخالل در ،اصطالح

،  و حومه رانی تهران نديکای اتوبوس  و صنفی مانند س سنديکای مستقل منظورم اين است که يک  کنند؟ ميمحاکمه

انقالب شمشير از رو می بندد وبه حمايت از آن ها وارد گود  منافع چه کسانی را مورد حمله قرار می دهد که دادگاه 

  می شود؟

 
باندی خود فرياد حق طلبی  فردی و منافع  ی حفظ برا عده ای  هانه وعده ای ناآگا ما کشور  در  آنکه متأسفانه بدليل

موارد  اعالم شده است و  بنده کامًال مردود وکالی دفاعيات   اليحهما را با اتهامات بيهوده وتکراری که در کارگری

 درامنيت داخلی کشور ل  تبليغ عليه نظام و اخال  مثلاين اتهامات است و رد اين اتهامات آمده   برای قانونی بسياری

روزنامه ،  دانشجويان، زنان،سياسی، تالشگر اجتماعیگربی معنا وتکراری شده است وآنقدراين اتهامات را به هردي

ته اندزده اند، که ديگر که حرفی برای گفتن داش شهروندانی ديگر  و اساتيد دانشگاه ، خبرنگاران، نويسندگان،نگاران

 .قانونيستده است واين ظلم درباره قانون ومواددست دای واقعی خود راازمعنايبهت وبارنخ نماوبی معنا شده است وُا

اثبات چنين اتهاماتی وجود نداشت دان بود حتی يک سند معتبر دال برتمام محاکمه من که شبيه بازجويی دوران زندر 

کت واحد به منافع نا به حق همان  و نوعی تفتيش عقايد بود مسلمًا سنديکای کارگران شر و موضوع بيشتر استنباطی

شورايی های اسالمی و مديران و مسئوالن غير پاسخ گو وقانون گريز صدمه زده ودر جهت دفاع از حقوق عمومی 

.کارگران شرکت واحد عمل کرده است که آن مديران و دادگاه انقالب به هم پيوند خورده اند  

  



 

 
 صفحه تشکيل شد، شما که فضای اولين جلسه دادگاه را شاهد ١٢٠٠بر اولين جلسه دادگاه شما با پرونده ای بالغ  -۶

بوديد و همچنين در روند تشکيل اين پرونده نيز هستيد، آيا به نظر شما تشکيل اين پرونده، فضای دادگاههای عادی و 

 آيا خورد حسابهای باالخره رای نهايی دادگاه در مورد شما، آيا می تواند بدون نقطه نظرهای سياسی و امنيتی باشد و

 صفحه ای جای پايی محکم و جدی دارند، عمل می کنند ١٢٠٠از قديم جمع شده که بنظر می رسد در تمام صفحات 

  يا نه و چگونه؟

 
. همه اش پرونده سازی است مثل پرونده های بسياری ديگر که طی سالها در مطبوعات و رسانه ها اعالم شده است

 خطر احساس کارگری   وجود سنديکاهای از کالن است، کسانی اقتصادی  نظر نقطه اب يک سياسی بازتنقطه نظر

نفرادی و و ا روانی و زندان  گو شوند، چنين پرونده ای را بر پايه فشارهای روحی ميشوند پاسخ ميکنند، که مجبور

 دوستانه  خصوصی و روابطزندگی  ب و وحشت و با تکيه بر مواردی ازکنند تا با ايجاد رعتهديد و ارعاب توليد مي

 و اجتماعی خويش   را از تالش صنفی خانوادگی افراد که ربطی به مسائل سياسی ندارند، تالشگران عرصه سنديکا

باشند که از آنها خواسته اند تعهد بدهند فعاليت سنديکايی شاهد مثال اصلی آن صدها تن ازهمکاران من مي. بازگردانند

واع بيشترين فشارها را تحمل کردم و ان آزاد کنند يا آنها را به سر کار برگردانند و خود من نکنند تا آنها را از زندان 

 ساله خود ٢٠دوستان عاليت سنديکايی نکنم وهمکاران وفرسم وديگرراهی که رفته ام بتبازجويی ها را پس دادم تا از

خواستند اين  تنها چيزی که ازمن مي١٣٨۵ذر  آ٢٩ تا ١٣٨۵ آبان ماه ٢٨از و دريکماه بازداشت دوم خودم . را نبينم 

مورين  و داخل ماشين مأ يازده شب انفرادی را از سر گذراندم در خيابان. بود که از هيأت مديره سنديکا استعفا بدهم 

. خفه شدن گلويم را فشردندوبيده شد، با دستمال گردن تا مرزو صورت و بدن من کاطالعاتی ده ها ُمشت به سر

 شناسائی که يک  روی کارتاز( قسمت مبارزه با مواد مخدر ثنی عشری سروان نيروی انتظامی درم اشخصی به نا

کت من را پاره کردند و روی سر من کشيدند، . عليه من داشتعملياتی را بررهبری چنين ) سال پيش از او ديده بودم

بند وبساطت : ی کوبيدند و می گفتندمن مسربا مشت هايی که انگشترهای عقيق درشت روی انگشت های آنان بود بر

!من و خانواده ام بود تا از سنديکا استعفا بدهماين ها برای ايجاد ترس و وحشت درهمه . اين جا برورا جمع کن و از   

 
سنديکای شما چه انتظاراتی از خواهران و برادران کارگر خود در ساير کشورها و اتحاديه ها و تشکل هاو ساير  -٧

شود، حمايت و همبستگی بين المللی را  مي بين المللی کارگری و حقوقدانان مترقی دارد؟ اصوال چگونهسازمان ها ی

؟.به نفع جنبش های کارگری کشورهای پيرامونی و از جمله کارگران کشور ايران سازمان داد  

  
خواهران و برادران ما . استهمانطورکه سرمايه جهانی است، تالش برای حفظ حقوق کارگران نيز يک امر جهانی 

های ما به ديگر کارگران کارگری ما و تالشاموررسانی ازتوانند با خبره ها و تشکل های کارگری جهانی مياتحاديدر

می . در بين مردم کشور و صنوف خودشان می توانند جّو حمايتی به سود ما ايجاد کنندکشورهای خودشان وجهان در

نسبت به کارگران  و پشتيبانی و همبستگی خود را همه کشورها مراجعه کنندايران در های کشورتوانند به سفارتخانه

مراجع  حقوقدانان مترقی می توانند درو   کارگری بين المللی  سازمان های. شرکت واحد و سنديکای آنها اعالم کنند  

حقوق کارگری ما ورموارد نقض حقوق بشحقوق بشرشورای جهانی دفاع از و " يو ان" و"آی ال او "وجهانی مثل     

 



 

حقوق بشری درباره انسانی وايت قوانين بين الملل و نويسی به مسئوالن حکومتی ايران خواهان رعرا طرح و با نامه

می توانند خواهان آمدن پرونده ايران به روی ميز. کارگران ايرانی خصوصًا کارگران سنديکايی شرکت واحد شوند    

حاتی پيرامون شرايط سرکوب و اخراج و زندانی کردن و محاکمات غير مقامات ايران توضيشوند و از" آی ال او" 

هست بايد موازين اعالميه  "ل اوآی ا . " " يو ان" ايران بخواهند اگر ايران عضوازکارگران شرکت واحد و  قانونی

و دو منشور ملل متحد و   ٩٨ و ٨٧های بين المللی کار به خصوص مقاوله نامه های  جهانی حقوق بشر، مقاوله نامه

صورت پذيرد  بايد  اين دليلبه   پيرامون  کارگران کشورهای  حمايت از بيشترين. رعايت کند را تحاديه ای حقوق ا

پيرامون  را به کشورهای  خودسرمايه جهانی صنايع  پايين باشد کشورهای پيرامون آنقدردستمزدها در سطح که اگر

دچار اخراج و بی کاری می ) ی و استراليايی آمريکای شمال،اروپايی( ارگران کشورهای مونوپول می کند و ک منتقل

.شوند   

نماينده و بازرس برای تحقيق اعزام برگزاری کالس ها، کنگره ها وحکومت های اين کشورها وبه دولت ها وبا فشار

حمايت های حقوقی و مالی از سنديکاهای کايی کارگران کشورهای پيرامونی وآموزش حقوقی ـ سنديکارگری وامور

.توان از آنها حمايت کردی آنها مثل ما مينوپا   

 

يس هيات مديرهئراسالوشما منصوراز با سپاس  

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

 


