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:منصور اسالو در گفتگو با روز  

"تهرا يک اقليت چپاولگر به خطر انداخامنيت ملی "  
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به مناسبت روز جهانی آارگر با منصور اسانلو دبير آل سنديكای آارگران شرآت واحد اتوبوسرانی تهران و از 

او آه مدتی را نيز در زندان سپری آرده و پرونده وی هنوز . ن گفته ايمجمله رهبران جنبش آارگری در کشور سخ

ان ايران نداشتن سنديكاهای مستقل، اتحاديه و اصلی ترين مشكل آارگر"مفتوح است در اين مصاحبه تاکيد می کند 

 ."فدراسيون آارگری است آه صدمه وحشتناك آن را اآنون در مقابل چشم خود می بينيم

  

  آارگری ايران و تشكل های آارگری با چه چالش ها و بحرانهايی مواجه است؟امروز جامعه

اصلی ترين مشكلی آه امروز آارگران ايران و تاحدی در سطح جهان با آن مواجه هستند و به همين دليل هم هر 

ه،  سال گذشت۵٠روز زندگی ما در شرايط سخت تر و غير انسانی تری قرارمی گيرد و دستاوردهايی آه طی 

داشتند .... آار، افزايش دستمزد ها و آارگران به لحاظ بيمه های تامين اجتماعی پوشش های حمايتی، آاهش ساعت

به همين علت . يكی يكی در حال از دستن رفتن است، نبود تشكل های آزاد و مستقل و متحد در بين آارگران است

با توجه به پراآندگی و نا آگاهی آارگران نسبت آارفرما ها چه در بخش های خصوصی و چه در بخش های دولتی 

تا . نسبت به تاريخ زندگی آارگری در آشورما و جهان، نهايت سوء استفاده را می آنند به حقوق خود و قانون آار و

 هزار تومان روزانه ٨٠ الی ٣٠جايی آه امروز می بينيم در بعضی از آارگاهها و برای آارهای آوچك با ماهی 

تازه همين . نمی دهند ساعت از آارگران بهره می آشند و حتی آوچكترين امكان زندگی را به آارگران ١٢بيش از 

حقوق بسيار پائين هم گاه ماهها پرداخت نمی شود آه اين امر آارگران را وادار به اعتراضات و تجمعات خيابانی و 

از اين رو به گمان من اصلی ترين مشكل . دمی آن... تحصن در مقابل ادارات، مجلس، فرمانداری ها، وزارت آار و

مستقل، اتحاديه و فدراسيون آارگری است آه صدمه وحشتناك آن را اآنون در  آارگران ايران نداشتن سنديكاهای

همه محصول همين مساله ... رشد آمار فقر، بی خانمانی، اعتياد، قاچاق، دختران فراری و. مقابل چشم خود می بينيم

ير در شمال شهرو فاصله وحشتناك طبقاتی آه در جامعه بوجود آمده است تا عده ای در وانهای شاست و همينطور 

 ميليون تومان قيمت دارد به خوشگذرانی مشغولند و در پائين شهر آم آم مثل ۵در آپارتمانهايی آه متری بيش از

ت اصلی اين شرايط وحشتناك را من در عل. هندوستان بعضی از مردم وقتی باران می آيد بايد به زير ناودانها بروند

ما بايد تالش آنيم برای رفع اين . گران و بخصوص از آف آارگاهها می دانمپراآندگی و عدم سازمانيابی مستقل آار

نابسامانی و اين آسيب عظيم اجتماعی آه وحدت ملی و امنيت آشورمان را نيز به خطر انداخته است سازمانهای 

  .حرآت آنيم  بگذاريم و در جهت ايجاد اتحاديه و فدراسيون و آنفدراسيون سراسری آشوریمستقل سنديكايی را بنا

  



 

آارگران ايران و خانواده هايشان آه اآثريت عظيم جامعه را تشكيل می دهند، يعنی همه آسانی آه مزد می گيرند و  

واب خرج زندگی را حداقل در  هزار تومان در ماه بيشتر نيست آه باز هم زير خط فقر است و ج۵٠٠درآمدشان از 

معلمين، دانشجويان، پرستاران، رانندگان، مكانيك . نه با هم متحدندشرايط حاضر نمی دهد اينها همه شان در اين زمي

به همين علت است آه می بينيم فرزندان آارگران در شرايط سخت . از اين دسته هستند... ها، مغازه داران آوچك و

ازم آمك به تحصيل در دانشگاه نمی رسند و هزينه باالی تحصيل در دانشگاه آزاد و لوو بحرانی بسر می برند، 

اآثريت اين فرزندان به نيروی غير متخصص و آم سوادی تبديل می . آموزشی مانع از ادامه تحصيل آنان می شود

از آنها هر روز ما شاهد شوند آه بصورت تقريبا رايگان در اختيار صاحبان سرمايه قرار می گيرند تا با بهره آشی 

اينها به هيچ وجه . سو دريايی از فقر در حال انباشته شدن است در حالی آه در آن. احداث برجهای بلند تری باشيم

ما فكر می آرديم بعد از انقالب در آشور خودمان با عدالت و آزادی و شادی . آرزوهای ما در زمان انقالب نبود

آوچه  ن حلبی نشينی و حلبی آبادی و اينگونه مسائل تمام خواهد شد و در خيابان وزندگی خواهيم آرد و ديگر دورا

 . چهره فقر و آارتن خوابی و بی مسكنی را دوباره نخواهيم ديد آه متاسفانه هنوز شاهد اين مسائل هستيم

  
 است چرا تاآنون به نظر شما اگر سنديكا و يا همان اتحاديه سراسری آارگران آه گفتيد خواسته اصلی آارگران

 تشكيل نشده؟ موانع اصلی عدم تشكيل آن چه بود؟

 نسبت به سنديكا ها ۶٠علت اصلی عدم تشكيل اين اتحاديه سراسری سرآوب بسيار عظيمی بود آه در اوائل دهه 

 منافع بعمل آمد و با تكيه بر برخی تعصباتی آه مردم ما به لحاظ فرهنگی و تاريخی داشتند، گروهی آه فقط به دنبال

و رهبران و دانايان آارگری را از عرصه اجتماع  شخصی خودشان بودند سنديكاههای آارگری را در هم آوبيدند

ارتباط بين نسل های آارگری از هم گسست و در نتيجه آارگران جوانی آه به ميدان آمدند آن تجربه . بيرون راندند

از سوی ديگر . نتيجه اين وضعيت نابسامان برای ما پيش آمدهای سنديكايی و آن تاريخ سنديكايی را نداشتند و در 

نه به دليل وجود پول نفت آه خيلی زياد است و در اختيار بخش خاصی از جامعه قرار دارد اآثريت مردم متاسفا

تابعی از اين قدرت عظيم اقتصادی نفتی می شوند و در نتيجه آن آسانی آه قدرت خيلی شگفت آور پول نفت در 

هم دست پيدا می آنند و بقيه مردم را از  شان است با تكيه بر اين قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و سياسیاختيار

تشكل و سازمانيابی محروم می آنند تا آارگران آه نه پول دارند و نه زور، مثل معلمان و پرستاران و در نتيجه 

 برای حل مشكالت خود به مسوولين نامه نگاری آنند و چاره ای ندارند جز اينكه با همديگر همكاری آنند تا بتوانند

از اين رو من علت .  ميليون نفر است، به آنها برسد٧٠د تا بخشی از اين پول نفت آه متعلق به همه ی فشار بياورن

اصلی را قطع ارتباطات نسلهای آارگری در رابطه با تالشهايی آه در گذشته در رابطه با فعاليت های سنديكايی و 

م ادامه دارد، تا جايی آه مجوز برگزاری دراسيون و اتحاديه شده است می دانم و دوم شدت سرآوبی آه هنوز هف

حتی اين مجوز را به خانه آارگر هم آه دولتی است . جشن اول ماه مه و راهپيمايی روز اول ماه مه را نمی دهند

رد مجبوريم از حق اين تشكل های دولتی هم دفاع آنيم ما با اين تشكل ها رو در رو هستيم اما در اين موا. نمی دهند

ر خانه آارگر نمی تواند در خيابان طالقانی راهپيمايی آند پس چه آسی می تواند؟ اين شدت سرآوب را و بگوييم اگ

   نشان نمی دهد؟

 

  



 

 بهانه های اين سرآوب چيست؟ چرا فعاليت های سنديكايی را مساوی با حرآتهای چپی می دانند؟

سنديكاها . اين بهانه فقط برای سرآوب است. آنها بيهوده اين مساله را بهانه می آنند.  اين تصور اشتباهی استاصال

آن زمان آمونيسم آجا بود؟ اين سنديكا .  سال قبل برای اولين بار در صنايع نخ ريسی لندن تشكيل شد٨٠٠بيش از 

اينها . اين آجا چپ و آمونيستی است.  فرانسوی استلغت ها به مرور در آشورهای سرمايه داری شكل گرفت و يك

. سنديكا يك تشكيالت جهانی است. اتهاماتی است آه به دليل ناآگاهی بخشی از طبقه آارگر و آم سوادی ما ؛می زنند

 اگر اين تهمت ها درست بود بايد بگويم. اين اتهامات برای جلوگيری از فعاليت های ما است و آامال بی اساس است

اتهاماتی ...  در بازجويی های من همه نوع تهمت زدند، سلطنت طلب، توده ای، سوسياليست واشنگتنی، چپی وآه

ما تاآنون نه چپی بوديم ونه راستی و نه سياسی ما سنديكايی و طرفدار تامين حقوق . بود، آه به من وارد می آردند

  . آارگران بوديم و دنبال عدالت اجتماعی و آزادی هستيم

  
 چرا حاآميت گاهی به بهانه در خطر قرار گرفتن منافع ملی از حرآتهای آارگری ممانعت می آند؟

آارگران اگر با يكديگر متحد باشند واز . اآثريت جامعه هم آارگر هستند. منافع ملی متعلق به اآثريت جامعه است

سانی آه اقليت هستند و می خواهند منافع اتفاقا آن آ. زندگی خود راضی باشند، ديگر امنيت ملی به خطر نمی افتد

يتی هستند آه می توان آمارشان را مشخص آرد، اينها امنيت اينها اقل. ملی را چپاول آنند مخالف امنيت ملی هستند

آيت اهللا شاهرودی رئيس قوه قضائيه چند هفته قبل اعالم آرد در دو سال گذشته به علت . ملی را به خطر می اندازند

ا هستند اينه.  ميليارد دالر سرمايه از داخل آشور ما به امارات متحده عربی منتقل شده است٢٠٠ بيش از بی تدبيری

همين ها به دنبال ايجاد نا امنی، توقيف مطبوعات، . آه با انتقال اين سرمايه ها امنيت ملی ما را به خطر می اندازند

در غير اينصورت آارگری آه . ا به خطر می اندازندهستند و امنيت ملی ر... جلوگيری از شكل گيری سنديكا و

چرا؟ چون سيگارش را ترك آرد، اعتيادش را ترك . هم کرد عضو سنديكای شرآت واحد شد به امنيت ملی خدمت

آرد، فحش و دعوا را آنار گذاشت، منظم تر و مرتب تر شد و مهمتر از همه آانالی پيدا آرد تا از طريق هيات 

اصال مساله ما آارگران نه .  با مديران و مسووالن حرف بزند و خواسته هايش را انتقال دهدمديره سنديكای خود

مثال ما در سنديكای شرآت واحد تنها با مدير عامل شرآت واحد طرف هستيم نه . تی و نه ملی و نه سياسی استامني

 . با نظام و مسوولين باالی مملكت

  
 جنبش آارگری ايران به دنبال چيست؟

آارگر بايداز طريق نمايندگان واقعی خودش در . ما بايد تشكيالتی شويم و سنديكا، اتحاديه و فدراسيون داشته باشيم

 هزار ۴٠٠تا بدين ترتيب سطح دستمزد هايی آه به گفته خود مقامات رسمی حتی . سطح ملی بتواند حرفش را بزند

 درصد ۶٠اين . زار تومان به عنوان پايه حقوق تعيين شود ه١٨٣تومان هم زير خط فقر است باال تر برود نه اينكه 

وقتی زندگی فردی تامين . آسری از آجا بايد تامين شود؟ اين باعث می شود تا دزدی، قاچاق و فحشا افزايش يابد

". آسی آه معاش ندارد، معاد ندارد: "خود پيامبر اآرم می فرمايد. نمی شود ممكن است به هر آاری دست بزند

و اعتصموا بحبل اهللا جميعا و ال  "اگر اين امر و اتحاد صورت گيرد تازه همان . ان بايد با هم يكی شوندآارگر

  به آن چنگ می گيرد آه می توانند   شكل  الهی هم  ريسمان   بخود خود اگر آارگران متحد شوند . می شود" تفرقوا

  



 

انواده های آارگری و خانواده های زحمت حقيقت اين است آه امروز جامعه ما تا حدی تحت فشار است آه خ.  بزنند

آشان مجبورند برای اينكه وضعيت از اين بدتر نشود و امنيت ملی هم حفظ شود به سمت تشكيل اتحاديه سراسری و 

فدراسيون بروند آه هم امنيت داخلی حفظ شود و هم با نيروی متحد اين زحمت آشان، آن نيروهای خارجی هم آه 

خته اند حساب خودشان را بكنند و بدانند در آشوری آه زحمت آشان متحد هستند و منافعی چشم طمع به آشور ما دو

جنبش ما . آه درآن آشور است بطور عادالنه بين همه توزيع می شود اجازه نمی دهند آسی بيايد از دستشان بربايد

هدف جنبش ما حفظ آشور، . بيايد بايد پيروز شود وسنديكاها در تمام ايران شكل بگيرد تا فدراسيون سراسری بوجود

 .  قانون اساسی تاآيد شده۴٣بدست آوردن عدالت و آزادی و تمام آنچيزی است آه در اصل 

  

 پس در واقع آارگران ايران به دنبال عدالت اجتماعی هستند؟

 . ما دنبال همين هستيم. بله

  
 از اين رو می توان گفت آه خواسته های سياسی نداريد؟

ال ما می گوييم آه درآمد ها بايد بطور مساوی توزيع شود ولی عده ای از طرفداران قدرتمند نابرابری و اما مث. خير

از . در اين صورت خواسته ها و اعتراضات ما نيز سياسی می شود. شكاف طبقاتی ميگويد درآمد ها مال ما است

 .  آه در اين آشور هست بهره مند شوندملی و سودی  ميليون ايرانی حق دارند از منابع و منافع٧٠نظر ما همه 

  
 جامعه آارگری ايران چه موضعی در قبال تشكيالت موازی آارگری دارد؟

تشكيالت موازی را اساسا آارفرما ها بوجود می آورند تا آارگران در اين تشكيالت هضم شوند و نفهمند آه حق و 

رای اسالمی تشكيل داده اند اما حتی يك قدم مثبت  سال قبل شو١۴بطور نمونه در شرآت واحد از . حقوقشان چيست

ز آن مسائل مربوط به پيمانهای دسته جمعی را آه از يكی ا. از سوی اين تشكيالت برای آارگران برداشته نشده است

مثال در اين پيمانها برای آارگران شرآت واحد ساالنه دو دست آت و شلوار پيش .  داشتيم اجرا نكرده اند١٣۴٧سال 

 شورای اسالمی همين را هم به. حتی رنگ سورمه ای برای بهار و قهوه ای برای پائيز تعيين شده بود. ی شده بودبين

حتی اين تشكيالت موازی دستاورد های سنديكاهای زمان شاه را آه ستمشاهی بود هم يك به يك . يك دست آاهش داد

 . از دست داده است

  
 موازی است؟خانه آارگر هم از جمله همين تشكيالت 

اآنون در طول دو سال گذشته آه آقای جهرمی آمده است و از . اينها تا زمانی آه منافعی داشتند حرفی نمی زدند. بله

يك جناح ديگرآه به جامعه اسالمی آار نزديك است و با خانه آارگری ها درگير شدند، اينها هم از آنجا آه منافع 

ثال هنوز حاضر نيستند با صدور اعالميه ای حمله به سنديكای ولی م. زنندشخصی شان به خطر افتاده، حاال داد می 

 . شرآت واحد و ضرب و شتم آنها و شكستن در و پنجره را آه آار خودشان هم بود، محكوم آنند

  
 فكر می آنيد چرا اين اتفاق نمی افتد؟

   آه برای تعيين صالحيت انتخاب نمايندهمثال در شوراهايی. اساس آنها آامال خراب است. منافع آنها ايجاب می آند

  



 

 آارگران تشكيل می شود آارگران يك عضو دارند و دولت و آارفر ما هم هر آدام يك عضو و بدين ترتيب نماينده 

از اين رو مادامی آه . عموما منافع مشترآی دارند های واقعی آارگران انتخاب نمی شوند، چون دولت و آارفرما

 مقاوله نامه بنيادين را رعايت نكند، اتحاديه های آارگری شكل نمی ٨ايران " ILO"، ٨٧براساس مقاوله نامه 

چون در اين رابطه تنها و تنها مجامع عمومی آارگری بدون دخالت دولت، آارفرما و احزاب سياسی و فقط . گيرند

ودشان بدون دخالت دولت و اساسنامه های تشكل ها را نيز بايد خ. توانند آانديدا شوند و رای دهند آارگران می

اين تجربه ای است آه در همه آشور های توسعه يافته . آارفرما بنويسند و خودشان در مقابل آارگران مسوول باشند

شتيم و امروز اگر ته مانده ای از قانون آار و در ايران نيز از صد سال قبل چنين سنديكاهايی را دا. رعايت می شود

  .  است١٣٣٢ تا ١٣٢٠ بعضی از حقوق است يادگاری از سالهای بيمه تامين اجتماعی و يا

  

  

منصور اسالو با روز یگفتگو  

   دانا شهسواری:مصاحبه گر

١٣٨۶ ارديبهشت ١٣پنجشنبه   


