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مشخص گردید که سندیکا سازی از باال و در زیرچترحمایت نیروهای  فعالین مدافع جنبش کارگری ای بخش های وسیع امروزه بر

 .حراست و کارفرما چند صحنه نمایشی دارد

یکم؛ اعالمیه های پشت و رو شده حضرات سعید ترابیان و میرزایی و حمایت گرایشات و آدم کوتولوهای به ظاهر کارگری از  

خود را مشغول داشته اند و مرتب فاکت و  سندیکا، بط برپایی مجمع عمومیضواقانونیت آنان که با بازی بندهای اساسنامه ای و 

یک سوی صحنه چرخانی مضحکه مانند است، که جنبش کارگری در سال های طوالنی مبارزه این مجموعه ستاد ارائه می دهند، 

 . را از نیروهای امنیتی دیده استها اش به دفعات این صحنه آرایی 

از همین رو عده ای پا پیش گذاشته و بدون . درون سندیکایی و دعوای بین این و آن معرفی می نمایند دوم؛ موضوع را اختالف 

توجه به دخالتگری نیروهای حراستی وشورای اسالمی و زاد و ولد عوامل ریز و درشت کارفرمایی در این ماجرایی که دهن وا 

ر گرفته اند ، ما را به عدم مشارکت در این ماجرا، که به کرده تا مغز استخوان موجودیت کل سندیکای شرکت واحد را زی

 . موجودیت کل مبارزه طبقه ما مربوط است ، دعوت می نمانید
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؛ حضرات امنیتی و حراستی که از سویی با تدارک مجمع عمومی درخواستی سندیکای زنده و چابک ، علنی و مستقل شرکت سوم

  دیگرسو ، چهره های شناخته شده سندیکای ن تجلی می یابد ، مخالفت می نمایند و ازواحد که در هیکل هیئت مدیره منتخب آ

با مصادیق اتهامی وی در پرونده های قبلی اش که مربوط به سال  ابراهیم مددی را به پنج سال و سه ماه زندان: شرکت واحد نظیر

شده تا او را به  بکار بردهمجددا محکومیت فعلی ایشان که منجر به محکومیت قبلی اش بوده ، امروز برای صدور اوست های پیش 

به را چهره شناخته شده سندیکا باردیگر داود رضوی  ه،قرار یا اینکه همین دادگاههای بلخ .  زندان روانه نمایند، ترجیحا نمی بینند

ات به زندان کشاندند،و امروز در شرایط ساختند و به دفعرضا شهابی را از کار بیکار  هم اینان تا به امروز .بکشانند  پای محاکمه

از این بیمارستان به آن بیمارستان برای معالجه اثرات به جا مانده از زخم زندان حاصل زندان های طوالنی مدتش ،  رنج و شکن

و میرزایی را  حسن سعیدی را از کار بیکار می کنند و راه را برای فعالیت آنان می بندند ولی دست امثال ترابیان ها.  استروان 

 ؟چرا. باز می گذارند تا با عمله نظام بر سر تدارک مجمع عمومی با سانتاژدایه مهربان تر از مادر عمل نمایند

   
جزاینکه حاصل این همه سال تالش، پایداری ، مقاومت و ایستادگی سندیکایشرکت واحد را که بغایت پُرهزینه هم بوده است، 

واقعا این معادله پیچیده و بغرنجی است که باید در . موجود را از دایره استقالل عمل اش تهی سازند  کمرش را بشکنند و سندیکای

برابرامر دفاع از آن، سکوت پیشه کرد تا گرگان آدمیخواری شد که لباس کارگری بر تن کرده اند به زعامت حراست و کارفرما و 

ن اساسنامه بسان ناظر بیطرف عمل کنند یا با تردستی های امثال ترابیان هم دولت پشتیبان چرخه سرمایه کار خود کنند ، و مدافعا

 همراه گردند ؟ 

  

آبان مجمع زرد تدارک دهند و آدرسش اش را هم  ۲۲که انتشار پیدا کرده و قراره که سه شنبه  ۶آنچه پشت سناریوی بیانیه شماره 

 :مشخص کرده اند ؛ این پرسش ها مطرح است 

چگونه است که سعید ترابیان از صافی و عربال احکام شداد و غالظ برای فعاالن سندیکایی صادر می کنند ؛ در شرایطی که  

فراخوان دهندگان از  اشاره مجوز برگزاری مجمع عمومی مورداطالعاتی ها رد می شود و اجازه می یابد تا مجمع بگذارد؟ اساسا 

 ده است؟کدام نهاد اخذ شده و مکان مورد نظر چطور تامین ش

چگونه است که به خواست برپایی هیئت مدیره پاسخ مثبت نمی دهند ولی به آدم های ارزانی همچون سعید ترابیان پاسخ مثبت و جا 

 ؟ ... و دهها پرسش دیگر  نیز واگذار می نمایند

مجمع عمومی از سوی هیئت  اهمیت وجود پاسخ حقیقی به این پرسش ها از آنجاست که می دانیم ؛ اصلی ترین دلیل عدم برگزاری 

  مدیره فعلی سندیکا، عدم توجه به خواست آنان برای جلوگیری از تشکیل مجمع عمومی و تهدید به برخورد امنیتی بوده است؟

بعبارت ساده چگونه به هیئت مدیره فعلی اجازه برگزاری مجمع عمومی نمی دهند، اما آقای ترابیان و همراهانش به راحتی مکان و 

 برگزاری مجمع عمومی تعیین نموده و فراخوان می دهند؟زمان 

نباید تردیدی داشت؛ واگذاری بوستان برای برگزاری مجمع عمومی نتیجه جلسه و مذاکراه عدیده ترابیان با معاون منابع انسانی و 

ان را برای برگزاری همچنین حراست شرکت واحد و شورای اسالمی سامانه دو در اداره مرکزی است و با هماهنگی آنها بوست

 .مجمع عمومی واگذار کرده اند

بیش از پیش روشن شده که وزارت اطالعات، کارفرما، حراست و شورای اسالمی کار پشت این پروژه  ۶با صدوربیانیه شماره 

 .سندیکا سازی دولتی قرار دارد

 

، احزاب و سازمان هایی نهادهای به نوعی کارگری باید به آن افراد، تشکل ها و . در چنین شرایطی نمی توان سکوت اختیار نمود 

تا به امروز نظاره گر این همه تبانی و توطئه اند ، تا ترابیان و میرزایی  دست در دست هم ، با اعمال حمایت نیروهای که 

با آشکار  ییست همسوهر یک از آنان درکارفرمایی و حراستی و اطالعاتی ، کار خود را به انجام رسانند ، باید دریابند که سکوت 

 . تخریب موجودیت مبارزه سندیکایی و زیر گرفتن استقالل عمل تمامیت جنبش کارگری ما تلقی می گردد که باید پاسخگو باشند

 

همه شما به نوعی دربرابر استقالل عمل تشکل سندیکایی و خاصه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی : باید با صدای بلند گفت 

همراهی اعالم نداشته خود را با عوامل سندیکا سازی دولتی و تقلبی برخ کشیده  ،تا به امروز تانیستاده و با سکوت تهران و حومه ا

 .اید

سنندجی نادم . محسن باقری نشان داده اند که در کجای کارند -پاکزادیان  -پیمان سنندجی   -عباس بخشش : حضراتی ازجنس 

از طریق گزارش دهی علیه کارگران سندیکایی به پست  بی امروزی و پاکزادیان که خوددیروزی و مدافع سینه چاک سندیکای قال



به پاداش خوش خدمتی هایش در یادداشت برداری از اسامی و شماره اتوبوس و باقری که خود  معاونت منابع انسانی رسیده

ی ها آن اسامی و شماره اتوبوس ها  به حراستاطالعیه پخش می کردند و واگذاری  پایانیاتوبوس ها ، اعضای سندیکا که در خطوط

 . به رئیس شورای سامانه دو رسیده است و امروز عباس بخشش را هم در کنار خود دارند ، ارتقاء درجه یافت و

 

 نه عضو سندیکا  عباسکه  : برآنند با آنان مالقات داشته ام،عباس بخشش ی که به ادعای فعالین سندیکایی که من در خارج کشور 

ایشان هم مثل خیلی از کارگران چند روزی بازداشت شد و  ۴۸در اعتراضات سال تنها  .چشمگیری داشته است بوده و نه فعالیت

قول همکاری داد بعد از آزادی از آنجا که تحت کنترل بوده ، ظاهرا خود را حامی اعضای سندیکا نشان می داد و بچه ها ی 

 ،به همکاران می دادنددر برابر دیدگان او کرده و گاها صحبت های سندیکای و اطالعیه ها  عملاعتماد حسن  ر پایهسندیکایی هم ب

عباس با تلفن همراهش به حراست گزارش می کرد که فالنی ها این  ،به محض اینکه اعضای سندیکا از پایانه خارج می شدند

حراست هم فردا همان . ی آینده این کارها را بکنندصحبت ها را می کردند و اطالعیه پخش نمودند و قرارهم است که طی روزها

 . و تعهد ازیکایک شان می گرفت، یک اخطاریه دستشان می داد می کرد  شاناحضار ،رانندگانی که عباس بخشش فروخته بود

رای اینکه پول االن هم بازنشسته شده و از آنجا که از اول آدم فروش و خبرچین بوده و برای پول همه کار می کرد، ب همین جناب

با کارفرما و رئیس تعاونی مسکن زد و بند کردند و اعضای و از طرف دیگر با ترابیان و میرزایی از یکطرف مسکن را ندهد 

سندیکاها را ول کنید، اینها  ، پس بهتر آنکه سپیدار را با وعده های دروغین که اگر با من باشید، پول کم تری پرداخت می کنید

 و ترفند های با این شیوه .و اگر با سندیکا و سندیکایی ها همکاری بکنید، اخراج می شوید با زندانی طرفید  سیاسی کار هستند

کاری که همواره مدیریت در پی اش بود تا با ایجاد دو دستگی در سپیدار،  .کثیف و شناخته شده ، تعدادی را به طرف خودش کشید

که قبال گرای اعضای سندیکا را دودستی به امنیتی ها و آدمی  دهد ، بعبارتی روشنتجمعات اعتراضی فعاالن سندیکایی را کاهش ب

 .به مدیریت می داد ، امروز همدست و مدافع سندیکا سازی سعید ترابیان شده است

دتش سعید ترابیانی که به قول رفیق تبعیدی و شناخته شده سندیکای شرکت واحد ،غالمرضا غالمحسینی علیرغم بیکاری طوالنی م

امروز ازجهت مالی فربه شده  و دارای دو دستگاه اتوبوس و دو دستگاه سواری و یک دستگاه موتورو دودستگاه اپارتمان و یک 

جوالن می دهد و دیگران با  خود. تدارک دیده است پارتمان درامیرآباد تهران آیک دستگاه  ا نیزباب مغازه در گلشهر کرج و اخیر

و داغ  دسال بعنوان یک کارگر با حقوق کارگری به این آالف و الوف برس ۴چگونه توانست طی  .د اتوبوس هایش دنده می زنن

 !؟و ردای کارگری بپوشد و بر مسند نشیندکارگری هم بر پیشانی بساید 

 : حاصل کالم اینکه 

و دمکرات ، جای تردید نیست  امروز برای هیچ فعال کارگری ، تشکل ها و کمیته های اقدام ، احزاب و سازمان های سوسیالیستی

که در برابر افشاء گری های به موقع فعاالن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در کانال تلگرامی خود با 

پروسه برنامه ریزی شده و ضدکارگری ارائه و انتشار اسناد و مدارک الزم ، روشن شد که سعید ترابیان و حسن میرزایی ، طی 

ایجاد اغتشاش و دودستگی در سندیکای مستقل کارگران این شرکت، از جانب دولت و وزارت کار آن و همچنین ه نوعی وب

نیروهای اطالعاتی و امنیتی، تا آنجا پیش رفته است که دست به جعل نام و آرم سندیکا زده و اقدام به ایجاد کانال تلگرامی موازی و 

  .جعلی نیز نموده اند

ریاکارانه را  اتاقدامسلسله این اخطار داده و ، به درستی ضرور ایهصدور بیانیه  نیز به موقع بایکای شرکت واحد سنددرمقابل 

 .ی نخ نما و تفرقه افکنانه در جنبش کارگری هشدار داده استهااین توطئه تمامی افشا نموده و در مورد 

هانه مرعی نشدن اساسنامه و عدم تدارک مجمع عمومی بدون در آن دسته از احزاب و سازمان ها و اشخاص که تا به امروز به ب

نظر نگرفتن شرایط موجود و فرافکنی نیوهای امنیتی و حراست شر کت واحد در برابر تمامیت سندیکای شرکت واحد ، در قبال 

خصوصی ، حراست و  این سندیکا سازی تقلبی سکوت کرده و با دولت ضد کارگری بمثابه بزرگترین کارفرما و کارفرما ی بخش

شورای اسالمی و خانه کارگر ، نیروهای امنیتی نا خواسته همصدا شده و پا جای پای همه اهمال کاری ها و تباهی آور سعید 

همه آن را که در این مجموعه بعنوان اسناد منتشره . ترابیان داشته و باید به امروز و فردای جنبش مستقل کارگری پاسخگو باشند 

فراهم گرد آورده ام ، گواه روشنی ایست بر ... وهبندی های مختلف کارگری ، معلمان ، بازنشستگان واشخاص و از جانب گر

هزینه های گزافی که "  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه "حقانیت مبارزه طبقاتی همه دست اندر کاران 

یادمان نرود اگر این آدم های . ین سندیکا پرداخته اند تا این چراغ خاموش نگردد تا به امروز به پای استقالل عمل ا 4831از سال 

نخ نما که بخشا پرونده تعداد چندی زا آنان را رو نموده ام ، موفق شوند که کاری را به ثمر برسانند ، سنگینی یک مسئولیت دیگر 

نباید . رخه سرمایه ، پیش پای یکایک مان قرار می دهند باره را برای یکایک فعاالن عرصه اردوی کار در پهنه رویاویی با چ

 !فردا خیلی دیر است . امروز در افشاء این عوامل دروغین جنبش کارگری و سندیکایی ، لحظه ای تردید به خود راه بدهیم 

شرکت واحد درود  یادداشت علی اکبر پیر هادی دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد در محکومیت سندیکاسازی دولتی و جعلی در

 :برکارگران آگاه وزحمتکش



 

 هشدار به رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

 تاملی به رویدادهای در حال انجام برای برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد

الشهای بیدریغ انجام داده اند و بدون اغراق اعضای سندیکا طی سالهای اخیر در راستای بهبود شرایط زندگی خود و همکاران ت

سندیکا مشعلی شد پیش روی کارگران و فعاالن کارگری که . دستاوردهای چشم گیری در شرکت واحد و در سطح جامعه داشته اند

با اتحاد و همبستگی و با امید به آینده بهتر و برای دستیابی به خواسته هایشان به نیرو و امکانات خود اتکاء و ایمان داشته باشند و 

نتایجی که حاصل شد و امتیازاتی از قبیل افزایش حقوق، شارژ . ایجادتشکل های مستقل می توانند مطالبات خود را بدست آورند

کلیه دستاوردهایی که در بهبود ..... کارت و بن خرید کاال، لباس کار، شیر و کیک، افزایش مبلغ کت و شلوار ، مسکن تاحدودی و

 .فقط با اتحاد و همدلی بدست آمد. معیشت رانندگان و کارکنان شرکت واحد اثر مثبت داشته استشرایط 

و با کمال تاسف چنین شرایطی برای سندیکای کارگران شرکت . تنها راه شکستن اتحاد و همبستگی کارگران ایجاد تفرقه می باشد

ین بردن این تشکل مستقل کارگری در قالب نام سندیکا مجمع جهت تضعیف و از ب. واحد برنامه ریزی شده و در حال انجام است

عمومی و انتخابات نمایندگانی به نام سندیکا در جریان است که همانند شورای اسالمی کارگران شرکت واحد از حمایت دولت بهره 

ارومسئولین شرکت واحد ازوزارت ک. مند خواهد شد و هدف فقط از بین بردن سندیکا و دستاوردهای چند سال گذشته می باشد

 .انتظاری بیش از این نمی توان داشت چون همیشه مخالف حضور و فعالیت سندیکا هستند

از کلیه فعاالن و گروه ها و تشکل ها و کسانی که به نام دفاع ازحقوق کارگران فعالیت می کنند تقاضا میکنم با دخالت و حمایت و 

ل گیری و ایجاد سندیکاهای زرد تالش نکنند که جامعه کارگری وآیندگان آنها رابرای ندانم کاری باعث تفرقه و موازی سازی و شک

 .تضعیف ونابودی سندیکای شرکت واحد و خیانت به کارگران سرزنش خواهند کرد

 به امید اتحادوهمبستگی کارگران وگسترش صلح وعدالت درسراسرجهان

 وبوسرانی تهران و حومه علی اکبر پیرهادیعضو هیات مدیره و دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد ات

===== 
  .ن نیشکر هفت تپه  از سندیکای شرکت واحد و محکوم کردن توطئه ضد کارگریاحمایت سندیکای کارگر

 

 کارگران ، تشکل های کارگری و فعالین کارگری

 

خریب سندیکای شرکت واحد و هفت برای انجام سیاست های ضد کارگری و ت. همانطور که اطالع دارید مدتی است که عواملی 

 .تپه اقداماتی را شروع کرده اند

سیاست های ضد کارگری این افراد در هفت تپه با شکست مواجه شده اما افرادی در شرکت واحد طی ماه های گذشته با برنامه از 

 .پیش تعیین شده فعالیت هایی را تاکنون انجام داده اند

میرزایی و عباس بخشش ، بر اساس شواهد منتشر شده توسط سندیکای شرکت واحد، با  افرادی همچون سعید ترابیان ، حسن

و در این ارتباط !! همکاری حراست ، شورای اسالمی و مدیریت شرکت واحد، اقدام به برگزاری مجمع عمومی را داشته 

 .اند فراخوانی را انتشار داده

و همچنین بد نام کردن فعالین کنونی این سندیکا از هیچ اقدامی فرو گذار  این افراد برای تخریب تشکل مستقل کارگران شرکت واحد

   .نبوده اند که توهین ، تهمت و پرونده سازی برای کارگران سندیکای واحد، بخشی از این پروژه بوده است

ندیکای شرکت واحد و س- مستقل از کارفرما -این پروژه تحت عنوان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات ، تخریب تشکل مستقل 

  .ایجاد تشکل دست ساز را مد نظر دارد

و مماشات با کارفرما و سرمایه داران  - بخصوص در شرایط کنونی - تشکل مورد نظر در نهایت برای مهار اعتراضات کارگران

 .سازماندهی می شود

بر اساس وظیفه طبقاتی ، همچنان خود را در سندیکای نیشکر هفت تپه، این توطئه ضد کارگری را محکوم کرده و . بر این اساس 

  .کنار سندیکای شرکت واحد می دانیم

باور داریم این توطئه، با اتحاد و همدلی کارگران و فعالین راستین جنبش کارگری منجر به شکست خواهد شد؛ همانطور که فعالین 

ی ، استقالل مالی طبقه کارگر و دیگر موارد با جنبش کارگری در مقاطع گذشته در ارتباط با ایجاد تشکل های مستقل کارگر



 .پیروزی مسیر مبارزه را تا به امروز پیموده اند

 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

 سندیکای نیشکر هفت تپه

 ۷۹آبان  ۵۱

@syndica_7tape 

====== 

ه کارگران و سرکوب و دستگیری سندیکا سازی فرمایشی، درجهت به خاموشی کشاندن مبارزات حق طلبان: اتحاد بازنشستگان

  آنها به نفع صاحبان سرمایه و قدرت است
 

سالهاست كه كارگران معلمان و دیگر مزدبگیران با تالش برای ایجاد تشكل های مستقل خود و پیگیری مطالباتشان از طریق این 

 .تشکلها، با بی حقوقی ای كه بر آنها تحمیل شده است به مبارزه برخاسته اند

 

هرچه به گستردگی ِ اعتراضات ِ . ین راه بسیاری از كارگران و معلمان با اخراج و زندان و اتهامات امنیتی مواجه شده انددر ا

گرانی، بیکاری، )این طبقات و اقشار به فشارها و تنگناهای اقتصادی و سیاسی طبقات و اقشار زیر ستم افزوده می شود، هرچه 

واکنش نشان می دهند و عمال مخالفت های خود را نسبت به این بی حقوقی ها به شکل تجمع، تحصن، ( فقر و سرکوب ِ آزادی ها

ی مسئول حکومتی برای مهار زدن و یا به اعتصاب و تشکل یابی در جامعه نشان می دهند، ترفند های دولت، کارفرما و نهادها

انحراف کشاندن اعتراضات، اعتصابات و تشکل پذیری کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر اقشار زحمتکش نیز وسعت 

 .یکی ازاین واکنش ها، گرفتن استقالل و هویت تشکل های مستقل و به انحالل کشاندن ِ آنها می باشد. بیشتری پیدا می کند

ا سازی فرمایشی از طرف مسئوالن، که فقط درجهت به خاموشی کشاندن مبارزات حق طلبانه کارگران و در جهت تهدید و سندیک

 .سرکوب و دستگیری آنها به نفع صاحبان سرمایه و قدرت است، بی شک به ضد خود بدل خواهد شد

ر دست به کار شده و با ترفند جدیدی اقدام به ایجاد در آخرین اقدام عوامل شوراهای اسالمی و خانه کارگر با همآهنگی وزارت کا

تشکلی ساختگی و موازی با سندیکای مستقل كارگران اتوبوسرانی شرکت واحد کرده اند؛ تا با ایجاد روحیه بدگمانی نسبت به تشكل 

تا کنون به کدام یک از خواسته های مستقل و افراد تالشگر و زحمت كش بتوانند این مبارزات حق طلبانه را به بیراهه بكشانند آنان 

 های کارگران توجه کرده و در جهت تحقق آن حرکت نموده اند؟

تالش برای وابسته کردن تشکل های مستقل کارگران، معلمان و سایر تشکل های مستقل در دیگر رسته های اقتصادی و اجتماعی، 

آنها به دولت و کارفرما را، از سوی هر نهاد دولتی و یا احزاب اخالل در روند مبارزه آنها و کوشش برای انحالل یا وابسته نمودن 

 .و جریانات سیاسی محکوم می کنیم

اکنون که نطفه های حق طلبی و به دست آوردن مطالبات معیشتی و اقتصادی، دموکراتیک و سیاسی ِ کارگران، معلمان، 

ه هر نحوی از تبعیض و نابرابری در جامعه رنج می برند، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان، زنان و جوانان و همۀ کسانی که ب

بر محور مشارکت، اتحاد و تشکل یابی پیوند می یابد، تالش سرمایه داری، کارفرما و جناح های حکومتی برای انحالل تشکل های 

شکل ها و انسان های به همین دلیل ضرورت هوشیاری ِهمۀ ت. مستقل و احیای تشکل های وابسته، زرد و کاذب بیشتر شده است

 .آگاه و صادق برای خنثی نمودن این سیاست های ضد کارگری و ضد مردمی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود

 :بنابراین ما اعالم می داریم

از سندیکای مستقل شرکت واحد و سایر تشکل های واقعی که با تالش ِکارگران، رانندگان، بازنشستگان، معلمان و سایر مزد 

  .یران و زحمتکشان به وجود آمده اند، حمایت می کنیمبگ

 ۷۹گروه اتحاد بازنشستگان شهریور 

====== 

 

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  

  !نبش کارگریجهشداری به 

  توطئه پروژه تشکل سازی فرمایشی و وابسته به سرمایه و دولت
 

بحران اقتصادی موجود که روز به روز گسترده تر و عمیق تر می شود، آشکارا دولت حامی سرمایه و نهادها و ارگان های وابسته 

سرمایه و دولت های حامی آن که طی سال های . این رشد و گسترش نموده و به تکاپو واداشته است" دلواپس"به آن را نگران و 

متمادی حاکمیت سرمایه و فشار و سرکوب جنبش اصیل و مستقل کارگری نتوانستند آن را متوقف کنند و به خاموشی بکشانند، 

ا و مطالبات درصددبرآمده اند تا با ایجاد تشکل دست ساز و وابسته، حتی المقدور آن را به بیراهه کشانده و از پیگیری خواست ه

  .کارگران دور نمایند

در این میان معدود تشکل های مستقل کارگری درایران که به قیمت بسیار گران و با پرداخت هزینه های سنگینی از جانب خود 

ان آمده و و تمامی اقشار مردم به ج( طبقه ی کارگر ) کارگران ایجاد شده اند، می توانند نقش بزرگی را در دفاع از منافع این طبقه 

حضور، استقامت و پافشاری این تشکل ها برای پیگیری و تحقق مطالبات برحق شان در طول این سال . تحت ستم جامعه ایفا نمایند

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C


ها، نشان از آن دارد که سرکوب و تهدید و ارعاب و دستگیری و زندان نتوانسته نتیجه مورد نظر را برای صاحبان و حامیان 

را در راستای ارزان سازی بیش از پیش نیروی کار و بهره کشی " قبرستانی"یط دلخواه و به اصطالح سرمایه رقم بزند و شرا

بنابراین با ترفند های جدیدی در صدد برآمده اند تا اقدام به ایجاد تشکل . هرچه بیش تر و وحشیانه تر سرمایه از این نیرو مهیا نماید

 .جنبش کارگری را در این برهه حساس از تاریخ کشور را در دست بگیرند های فرمایشی و دست ساز در صورت امکان، کنترل

تالش نهادهای دولتی و امنیتی در هفته های اخیر برای به وجود آوردن سندیکای دست ساز و تقلبی در شرکت واحد، تنها نمونه ای 

ــ که بدون تردید برای ایجاد اغتشاش و  قابل توجه این که چنین پروسه برنامه ریزی شده و ضدکارگری ای. از این تالش هاست

دودستگی در سندیکای مستقل کارگران این شرکت، از جانب دولت و وزارت کار آن و همچنین نیروهای اطالعاتی و امنیتی، تا 

  .ندآنجا پیش رفته است که دست به جعل نام و آرم سندیکا زده و اقدام به ایجاد کانال تلگرامی موازی و جعلی نیز نموده ا

سندیکای شرکت واحد البته طی صدور بیانیه ای، به درستی این اقدام ریاکارانه را افشا نموده و در مورد این توطئه ی نخ نما و 

 .تفرقه افکنانه در جنبش کارگری هشدار داده است
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که به عناوین مختلف بر واقعیت این است که سندیکای کارگران شرکت واحد با پرداخت هزینه های گزاف و فشارهای بسیاری 

حمله به مراکز رای گیری و برهم زدن . اعضا و فعالین آن وارد می شد و می شود چنین سندیکایی را ایجاد و حفظ کرده اند

انتخابات کارگران این شرکت، ضرب و شتم، احضار، بازداشت، اخراج و زندانی کردن کارگران و فشار مداوم برخانواده های 

تا کنون، خود نمونه هایی از این فشارها است که کم و بیش به همت کارگران آگاه و فعال خنثی شده و سندیکا  38انان از سال 

طی این . توانسته است همچنان به صورت مستقل و خودپو، روی پای خود بایستد و از منافع و خواسته های کارگران دفاع نماید

ادهای اطالعاتی و امنیتی، همه ی هم و غم خود را به کار گرفت تا به هر سال ها مدیریت و حراست شرکت با یاری جستن از نه

طریق ممکن و از جمله با دروغ پراکنی و ایجاد ترس و دلهره در میان کارگران نسبت به سندیکا و فعالین پیگیر آن، در مقابل رشد 

  .ایندگان واقعی آن جلوگیری نمایندو گسترش سندیکا سد و مانع ایجاد کنند و از تشکیل مجمع عمومی و انتخابات نم

اما می بینیم که در شرایط کنونی که کفگیر عوامل سرمایه ظاهرا به سنگ خورده است، این سندیکای تقلبی و نمایندگان وابسته اش 

ا به شرکت با اتکا به حمایت و پشتیبانی عوامل سرمایه و دولت حامی آن، به شکل علنی اعالم مجمع عمومی می کنند و کارگران ر

این سیاه بازی و دغلکاری آشکار می شود و ! واین جاست که دم خروس!! در آن برای انتخاب نمایندگان ترغیب می نمایند

آلترناتیوسازی یکی از سیاست های شناخته شده سرمایه . وابستگی این افراد بی مایه و این تشکل تقلبی بر همگان روشن می گردد

  .تنها راه مقابله با آن آگاه سازی کارگران نسبت به چنین توطئه های ضد کارگری می باشد داری در تمام دنیا بوده و

  !مردم عدالت طلب و آزادیخواه!تشکل های کارگری!کارگران

 .با حمایت بیش ازپیش از نمایندگان واقعی کارگران وفرزندان راستین خود توطئه ای را که در پیش است خنثی کنیم

های فرمایشی هدفی به جز خاک پاشیدن در چشم کارگران و به بیراهه بردن انرژی مبارزاتی آنها نداشته و  مطمئنا چنین تشکل

با افشای چنین نهادهایی که تنها به کمک افراد خودفروخته و مواجب بگیر و حمایت نهادهای اطالعاتی ــ امنیتی و . نخواهد داشت

ثی کرده ضمن حمایت از تشکل های مستقل کارگری، نشان دهیم که اگر آنها پول و دولتی به وجود می آیند چنین توطئه هایی را خن

قدرت و امکانات تبلیغاتی و نهادهای سرکوب و بگیر و ببند دراختیار دارند، ما نیز از توانایی اتحاد و همبستگی طبقاتی و توان و 

  .واهد داد ــ برخورداریمنیروی قدرتمند کارگری ــ که اگر بخواهد و اراده کند دنیا را تکان خ

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از بیانیه افشاگرانه سندیکای شرکت واحد، ازهمه کارگران 

آگاه، فعالین و تشکل های مستقل کارگری ایران و جهان در خواست می کند این توطئه شرم آور را همراه با دست اندر کاران 

  .جیره خوار آن افشا و خنثی نمایندوابسته و 

 زنده و مستحکم باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

  4831دوم شهریور  -کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

@khamahangy 

============ 

 .برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بازیچه هیچ جریان وابسته و ضدکارگری نخواهد شدکمیته هماهنگی 
 

 !خواه ایران و جهان طلب و آزادی مردم عدالت! ها و فعالین کارگری تشکل! کارگران

 

اند؛ درصدد  شدههای اخیر، عوامل نفوذی و فرصت طلبی که بازیچه دست دولت و کارفرمایان  طور که اطالع دارید طی ماه همان

ی نیروهای اطالعاتی و امنیتی، به اصطالح  و حمایت همه جانبه« سندیکای کارگران شرکت واحد»اند تا با غصب نام و آرم  برآمده

ها، فشارها و  برگزار کرده و به خیال خود، هیئت مدیره و اعضا و فعاالن آگاه و صدیق آن را با همه ی جانفشانی« مجمع عمومی»

این . های کارگری خود متحمل شده اند، از سندیکای کارگران این شرکت حذف نمایند را که در طول مدت فعالیت سختی هایی

، برای توجیه عملکرد کودتا «هیئت برگزاری مجمع عمومی سندیکا»هایی را نیز با امضای  کنون اطالعیه جریان وابسته و منحط تا

باشد؛ که در آن بدون هیچ  می ۷۹/۴/۵۹به تاریخ  ۹ز جمله آن ها اطالعیه شماره گرایانه و ضدکارگری خود منتشر کرده است که ا

شان، در مجمع حضور  اند که نمایندگان چند تشکل داخلی اعالم آمادگی کرده»: توضیحی و نام بردن از هیچ تشکلی اعالم کرده است

 «.خواهند داشت

می ــ که بیش تر برای فریب کارگران بی اطالع از کم و کیف جریانات ها و ترفندهای حساب شده و مبه از آن جا که چنین اطالعیه

کذایی و این بازی فریبکارانه صورت می گیرد ــ ممکن است در سطح جنبش « مجمع»و عادی جلوه دادن و کشاندن شان به این 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40khamahangy


در چنین بازی حساب « نگیکمیته هماه»و از جمله « تشکل های داخلی»کارگری تصورات نادرستی را دایر بر شرکت برخی از 

 :شده ای دامن بزند، بر آن شدیم تا توضیحی را در این باره ارائه دهیم

اطالعی از وضعیت  پیش از هر چیز ذکر این نکته الزم است که اطالعیه نویسان این دارودسته ی وابسته، ظاهرا در نتیجه بی

کمیته هماهنگی »، در لیست مورد نظر، از «اشتباه لپی»ش قلم یا جنبش کارگری در ایران و ظرایف و دقایق آن و شاید هم یک لغز

اما از آنجا که باور اعضا و فعالین . نام برده اند« های کارگری برای ایجاد تشکل

مستقل )کل کارگری باید مستقل ، اکیدا بر این قرار گرفته است که تشکارگری_های تشکل_ایجاد_به_کمک_برای_هماهنگی_کمیته

ریزی دولت و کارفرمایان و  باشد و به نیرو و قدرت اراده و تصمیم خود کارگران ــ و نه هدایت و برنامه( از دولت و کارفرمایان

و حکومتی قالبی « مجمع»، نه تنها در این «کمیته»همینطور حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی و اطالعاتی ــ متکی باشد؛ لذا این 

الحال و فرصت طلب آن را  ی خود می داند که همه جا و در همه حال این جریان منحط و عناصر معلوم کند؛ بلکه وظیفه شرکت نمی

 .افشا نموده و در حد توان سایه ی کریه و بزک کرده ی آن را از سر جنبش کارگری کوتاه نماید

وسیله است؛ ابزار کار است؛ ابزار کار کارگر : خود هدف و مقصود نیست، تشکل کارگری، «کمیته»از نظر اعضا و فعالین این 

برای رسیدن به خواست ها و مطالبات این طبقه، جهت بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و رهایی از ستم و استثمار سرمایه 

ر از آن اجیر و ساخته و پرداخته ی دست تشکلی که وابسته و بدت. از این رو باید که مستقل از دولت و صاحبان سرمایه باشد. داری

 .چرا که هدفی جز تحمیق و فریب کارگران ندارد. کارفرمایان، دولت و نهادهای اطالعاتی و امنیتی باشد، به پشیزی نمی ارزد

شرکت در این بازی عوامفریبانه و ضد کارگری ( چه ناظر و چه هر چیز دیگر)ما اعالم می کنیم که نه تنها تحت هیچ عنوانی 

 .نخواهیم کرد؛ بلکه همه ی تالش خود را به کار خواهیم گرفت که آن را در هر شکل و قالبی افشا و طرد نمائیم

 ۵۹۷۹آبان  ۵۹/ های کارگری  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

https://t.me/khamahangy 

==== 

 . از سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد حمایت کنیم

 
 

وزارت "در این برهه که اعتراضات کارگری بیش از پیش گستر ش می یابند، دولت و نهادهای ضد کارگری و فرمایشی همچون 

یت که تشکل های ، شوراهای اسالمی و خانه کارگر، به عنوان عامل اصلی تفرقه و سرکوب کارگران، با اذعان به این واقع"کار

مستقل کارگران می توانند نقش تاثیر گذار و تعیین کننده ای دراتحاد و یکپارچگی کارگران داشته باشند، احساس خطر کرده ودر 

تقابل با تشکل های واقعی و متکی به توان و اراده ی کارگران، از جمله سندیکای شرکت واحد، درصدد ایجاد تشکل های غیر 

  .زرد برآمده اند کارگری، وابسته و

همزمان با ایجاد این سناریو و این اقدام ضدکارگری، برای اعضای خوشنام وقدیمی آن ابراهیم مددی و داوود رضوی احکام سنگین 

صادره کرده وبا اخراج و بیکارسازی عده ای دیگر از کارگران و رانندگان این شرکت تالش دارند تا هرچه بیشتر سندیکای واقعی 

  .هند و همراه آن اعضای صادق و متعهد آن را تحت فشار قراردو مبارز 

در همین رابطه، چند عضو بریده و مسئله دار از سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، با تبلیغ در میان اعضاء و فعاالن 

ع عمومی مورد نظر خود و ایجاد این سندیکا و با کسب تکلیف و گرفتن مجوز از نهادهای دولتی و امنیتی، برای برگزاری مجم

سندیکایی نوظهور و وابسته تالش می کنند و در تقابل با سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد و ایجاد دودستگی و انشقاق در آن، 

  .درصدد ایجاد سندیکایی موازی با آن در این شرکت هستند

و کم رنگ کردن فعالیت های سندیکای شرکت واحد و از این بی گمان پاگرفتن سندیکای جعلی و وابسته، در جهت ایجاد تفرقه 

  .طریق خدشه دار نمودن پیشینه این سندیکا و خصلت مبارزاتی و تسلیم ناپذیری آن در سطح جنبش کارگری است

کارگر  افشا کردن و به عقب راندن تشکل های دست ساز و زرد کارفرمائی که در خدمت صاحبان سرمایه قرار دارند و منافع طبقه

را قربانی مطامع کارفرمایان و سرمایه داران می کنند از وظایف مبرم کارگران، تشکل ها و فعالین مستقل کارگری و پیشروان این 

   .عرصه از فعالیت های اجتماعی است

ز راه های رسیدن متقابال برپائی تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران و تقویت بیش از پیش آن ها در شرایط کنونی، یکی ا

  .به خواست ها و مطالبات کارگران و پیگیری آن ها در سطح جنبش کارگری است

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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ضمن حمایت از سندیکای شرکت واحد و فعاالن آگاه، حق طلب و دلسوز آن ازهمه کارگران، فعالین و ( امضا کنندگان زیر ) ما 

اریم که این توطئه رذیالنه و ضدکارگری را همراه با دست تشکل های مستقل کارگری و مردم آزادیخواه و عدالت طلب تقاضا د

  .اندر کاران وابسته و فرصت طلب آن افشا نموده و آن را در نطفه خنثی نمایند

 زنده و مستحکم باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

 

 :اسامی تشکل های امضا کننده

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 های کارگری  کمیته پیگیری ایجاد تشکل

 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 

 ۵۹۷۹آبان  ۵۷

===== 

 نه به سندیکای تقلبی
 

 : زیر هشتگی با عنوان نه به سندیکای تقلبی، امیر عباس آزرم وند نوشته است: امی اردوی کار می نویسد کانال تلگر

این روزا اگر سوار اتوبوسهای شرکت واحد شدیم، به راننده ها توضیح بدهیم که مجمع سه شنبه نه مجمع کارگران و سندیکای »

 «مبارز واحد که مجمع دست ساخته است

از سندیکای کادگران شرکت واحد حمایت کنیم و علیه مجمع عمومی تقلبی و دولت ساخته روز سه شنبه دست به با تمام وجود »

 «.افشاگری بزنیم

 

 : پروانه عارف می نویسد

اول با دستگیری و اخراج کارگران و سرکوب نمایندگان سندیکای شرکت واحد و حاال با سندیکای دولتی قصد دارن بین کارگران »

 !«رسواشون کنیم. آنها اختالف بیندازند و اتحاد

 

 :پ می نویسد .پ.نگی پ.پ

سندیکا تنها . ایسته بره، سندیکای دولتی هم هیچ وقت مقابل ماشین سرکوب کارگران یعنی دولت نمی ی خودشو نمی قیچی دسته» 

زنه تا همین ابزار رو هم از  دولت نقاب سندیکا به چهره می. ابزار کارگران برای گرفتن حقشون از قدرت در نظم موجوده

 «.کارگران بگیره
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