
 شرکت واحد را از  تن از کارگران٤۶ اسالمیضدکارگری رژیم 
  کار اخراج کرد

  
 تن از کارگران ٤۶ضدکارگری اسالمی حاکم بر ایران در یک اقدام سرکوبگرانه و ضدکارگری، رژیم 

رژیم که نتوانست این کارگران را با زندانی . رانی تهران و حومه را از کار اخراج کرد شرکت واحد اتوبوس
 بردارند، در یک اقدام ضدانسانی ت از مطالبات و حقوق صنفی خودمجبور کند دسو تعهد ن و تهدید کرد

 ١٨ای بتاریخ   و اکنون طی ابالغيهکرد از بازگشت به کار صدها تن از کارگران شرکت واحد جلوگيری 
از بابت اعتراضات ، تا به این وسيله خيال خود را  تن از آنان را صادر کرد٤۶، حکم اخراج ١٣٨٤اسفند 

های مستقل کارگری را  کارگری در شرکت واحد و از همه مهمتر خواست کارگران به داشتن تشکل
  . سرکوب کند" هميشه"برای 

  
اقدامات اعتراضی شجاعانه کارگران شرکت واحد به ویژه اعتصاب اخير این کارگران که در سطح 

ن انجاميد، خط قرمز رژیم را در نوردید و به عنوان ای سرکوب و به زندانی شدن صدها تن از آنا گسترده
های داخلی و  درگير بحرانکه عميقا  رژیم. به ثبت رسيد از تاریخ جنبش کارگری ایران نطيری بیبرگ 
زند و از سوی دیگر برای وارد  ، از یک سوی برای بقای خود دست به سرکوب میالمللی است بين

.  است برخی قوانين بين المللی را به صورت صوری به پذیردشدن به معامالت اقتصاد جهانی مجبور
  را های سازمان جهانی کار نامه رژیم برای وارد شدن به تجارت آزاد جهانی، ناچار شد برخی مقاوله

رژیم . اند های مستقل کارگری را برسميت شناخته  حق اعتصاب و تشکلها نامه این مقاوله. امضاء کند
های  تشکيل آزادانه تشکل از برسيمت شناختن حق اعتصاب و ،ها نامه اوله امضای این مقرغم علی

نامه پایبند است و در عين   خودداری می کند و چون مجبور است نشان دهد که به این مقاولهکارگری
و سياسی جدای از حال بنا به ماهيت ارتجاعی و ضدکارگری آن خاضر نيست هيج جریان صنفی 

هائی  که براساس آن قرار است تشکلکرده اساسنامه جدیدی حکومت شکل گيرد، اقدام به تنطيم 
 تا حدودی با شوراهای اسالمی کار تفاوت دارند، اما  بگيرند کههای صنفی کارگری شکل انجمنبنام 

 سندیکای شرکت واحد .دبوخواهند در قيد و بند حکومت چنان  هما هزار و یک رشته بها  این تشکل
و کارکرد ها  رانی تهران و حومه که به دست خود کارگران تشکيل شده است، با مفاد این انجمن اتوبوس

  . کارگری حکومتیهای   در مقابل تشکلاستو سدی مغایرت دارد ها کامال  آن
  

هائی  ل اسالمی به تجربه آموختند که تشک جمهوری سال حکومت ننگين رژیم٢۶ طی کارگران ایران
 مشت یکتوسط  ها و مکيدن شيره جانشان  آن استمرار استثماربهها ایجاد کرده،   آن که حکومت بنام

  .  ها را در هر لباسی که ظاهر شوند نخواهند پذیرفت  و هرگز آن صاحب سرمایه یاری رسانده
  

و فعاالن ها   زماناز مجامع محلی و بين المللی کارگری، سا) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
دانند،  ای که صالح می خواهد به هر وسيله خواهان و طرفداران جنبش کارگری می کارگری، از آزادی

کارگران ایران و اخراح کارگران شرکت واحد اعتراض و خواستار برگشت به سرکوب جدید نسبت به روند 
  . ها شوند کار آن

  
  

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
   ٢٠٠۶ مارس ١٣ برابر با ١٣٨٤اسفند  ٢٢

  
  
  

  
 


