
    
 

 

 

 

 

	ر��� ا��ان    �����

�د��	ن ��ب  ���
 ����� 

 
 

 اساس سوسياليسم          
 . انسان است      

 سوسياليسم       
 جنبش بازگرداندن         
 . اختيار به انسان است           

 

 www.iskraa.org 

!!�زاد�، ��ا��ى، ����� 
	ر��ى�زاد�، ��ا��ى، ����� 
	ر��ى         

 اا ي س ک ر 
 �"!�ر ����


	ر��ان '&	ن ��%# $��#! 

www.m-hekmat.com    

abdolgolparian@yahoo.com د عبدل گلپريان   : سر دبير�� 2006 ژانويه 11 ،  1384 دي 21 *&	ر $"(� ه	 �"��� �

   ٢٩٣ 


�د��	ن �%�# ��"+�ان ���
 �� د

Tel: 0049 1633458007 
E-mail: asangaran@aol.com 

 

 ���6ل  ار4(	3	ت $&�ه	� 
�د��	ن ���ی0 ر�/	�.-,

Tel:00491757377539                              
E- mail: pramzanali@yahoo.de  

 

 مردم محله فيض آباد سنندج همچنان به مبارزه سرسختانه خود ادامه ميدهند                                                                   

سران رژيم مطمئن باشند که     
مردم فيض آباد کوتاه نميايند و     

 اين مبارزه خاموش نميشود     
 

 ديـمـاه، مـردم      ۱۵بنا به خبر روز  
محله فيض آباد سننـدج کـه خـانـه و              

 ديـمـاه     ٤سرپناهشان در روز يکشنبه  
در سـرمـاي زمسـتـان بـوسـيلـه رژيـم                 
جنايتکار اسالمي به بهانه هاي پـوچ         
تخريب شده است، به اعتراضشـان در      
برابر استانداري شهـر سـنـنـدج ادامـه            

 . دادند
مردم فيض آباد طـي ايـن مـدت            

بـارهـا در مـقـابـل ادارات مـخـتـلــف                 
دست به تجمع زده اند و مردم مـبـارز      
سنندج نيز به گـرمـي آنـهـا را مـورد                

ايـن تـجـمـع از         .   حمايت قرار داده انـد    
 صبح در مقابل استـانـداري    ۹ساعت  

شروع شد و سخنگويان مـردم اعـالم           
کــردنــد در شــرايــطــي کــه خــبــري از              
کارشناسان رژيم بـراي بـرآورد مـيـزان           
خسارات به مردم نيست، کارشناسـان    
مردم ميزان خسارت وارده را بـرآورد          
کرده اند و رژيم موظـف بـه پـرداخـت              

 . کامل خسارت است

مردم  تا روز دوشنبه به مقامات    
دولتي فرصت جبران خسارت دادند و     
اعالم کردند چنـانـچـه تـا ايـن تـاريـخ                

نمايندگان رژيم اقدام عـمـلـي در ايـن             
زمينه انجام ندهند، اعتراض خود را        
به تهران ميکشانند و در مقابل دفتـر     

. احمدي نژاد دست به تحصن ميزننـد       
ــدج،                ــدار جــديــد شــهــر ســنــن اســتــان
اسماعيل نجار، معاون خود سپهـر را      
براي مصالحه به ميان مردم فـرسـتـاد     
و سپهر از مردم خواست که از سفر بـه   
تهران خودداري کنند و قـول داد کـه             
خود استاندار به اتفاق يک هيئـت روز      
دوشنبه براي بررسي مسئله به مـحلـه      

امين شعبانـي  .   فيض آباد خواهد آمد 
نماينده مجلس رژيم از سـنـنـدج نـيـز             
در تجمع حاضر شد و به مـردم گـفـت          
که مسـئلـه مـردم فـيـض آبـاد را بـه                    

  

 کارگران عسلويه و مردم فيض آباد سنندج           
 از کارگران شرکت واحد حمايت کردند          

گسترش حمايت سازمانهاي کارگري دنيا      
 از کارگران شرکت واحد     

کنفدراسـيـون   در روزهاي اخير    
جهاني اتحاديه هاي کارگري آزاد       
بــار ديــگــر نــامــه اي اعــتــراضــي بــه              

 ديويد كاكرافـت    احمدي نژاد نوشت و  
كــل فــدراسـيــون بــيـن الـمــلـلــي            دبـيــر    

 مـيـلـيـون       ٥کارگران ترانسپورت کـه       
 کشور جهان دارد، در     ١٤٢عضو در  

نامه اي به احمـدي نـژاد، کـه تـوسـط                 
اتـحـاد بـيـن الـمـلـلـي در حـمـايـت از                      
کارگران ايران تـرجـمـه شـده اسـت، بـه               
بـازداشـت اســانـلـو اعــتـراض کـرده و               

ديـويـد   .   خواهان آزادي فـوري او شـد          
هــمــراه بــا    :   کــاکــرافــت نــوشــتــه اســت      

کنفدراسيون جـهـانـي اتـحـاديـه هـاي              
آزاد کارگري و يـارانـمـان در اتـحـاديـه            

 ميکنم تـا  اصراربه شما   هاي جهاني،   
د و   يـ منصور اصانلو را فورا آزاد کـنـ        

. ديـ  را لغو کـنـ      اوکليه اتهامات عليه    
همچنين از شـمـا مـيـخـواهـيـم تـمـام                 
فشارهاي موجود بـر سـنـديـكـا فـورا              

در اين نامه همچنيـن  .   متوقف گردند 
بــه اذيــت و آزار فــعــالــيــن کــارگــري               

 . اعتراض شده است
 

اتحاديه بين المللي كـارگـري      
بـا نـزديـک بـه يـک و نـيـم                    تيمسترز   

در نـامـه اي بـه           ميلـيـون عضـو نـيـز         
احـمــدي نــژاد، دســتـگــيـري کـارگــران            
: شرکت واحد را محکوم کرد و نوشت    

 5صفحه 

اتحاديه هاي کارگري فنالند و نروژ و نيز شعبه کنفدراسيون بين المللي 
 کارگران ترانسپورت در کشورهاي اردن، تونس و فلسطين 

 ! خواهان آزادي فوري منصور اسانلو هستند
 5صفحه 

 5صفحه 

 سنديکاي واحد تصميم به برگزاري تجمع اعتراضي گرفت                

 6صفحه 

 2صفحه 
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 مردم محله فيض آباد سنندج همچنان به مبارزه سرسختانه خود ادامه ميدهند         
مردم !   اطالع وزير کشور رسانده است   

اما توجهي به اين قـولـهـاي تـوخـالـي            
ندارند و مصممند التيماتـوم خـود را         

 . عملي کنند
رژيم جنايتکار اسالمي را تـنـهـا          
با نـيـروي اعـتـراض مـيـتـوان عـقـب                  
نشاند و تسليم خـواسـت بـحـق مـردم             
کرد و اينرا مردم با گوشت و پـوسـت         

 سال گذشته تـجـربـه      ٢٧خود در طول  
سران رژيم نيز بـايـد بـدانـنـد        .   کرده اند 

. که مردم فيض آباد کوتاه نمـي آيـنـد           
حق خود را ميخواهند و بايد به آنـهـا        

 . پاسخ داده شود
 

 
روز شنبه هم مردم فيض آباد                 

ر مقابل استانداري تجمع                سنندج د    
 کردند   
ــه          ــب ــاه بــراي         ١٧روز شــن ــم  دي

چندمين بار مردم محله فيض آباد از       
 صبح در مقابل استـانـداري    ٩ساعت  

نيروي سـرکـوب     .   دست به تجمع زدند 
جمهوري اسالمي تالش بسياري کـرد    
که مانع پيوستن مردم شـهـر بـه ايـن               
تجمع اعتراضي شـود امـا عـلـيـرغـم             
اين تعدادي از مـردم در حـمـايـت از                
مـردم فــيـض آبـاد بـه صــفـوف آنـهــا                  

 . پيوستند
نـيــروهــاي انــتــظـامــي، مـنــطــقــه         
استانداري و خيابانهاي منتهي بـه آن         
را بـه مـحـاصـره خـود در آوردنـد تـا                   
بطور کلي مانع حضـور مـردم فـيـض           

بـا  .   آباد و حمايت مردم از آنها بشوند      
 نفر در اين تـجـمـع     ٤٠٠اينهمه حدود  

شرکت کردند و خواهان تحـقـق فـوري       
 . خواستهاي خود شدند

استانداري بدنبال موفقيت مـردم      
در برگزاري اين تـجـمـع ، در سـاعـت               

 صبح مـجـبـور شـد نـمـايـنـدگـان              ١٠
ــه داخــل                   ــره ب ــراي مــذاک مــردم را ب

روز فـبـل از آن         .   استـانـداري بـپـذيـرد       
مردم فيض آباد جمع شدند و تعـدادي      
از زنان و مردان را به عنوان نـمـايـنـده          

 . خود انتخاب کردند
همانطـور کـه قـبـال اعـالم کـرده               
بوديم نه مردم فيض آباد قصد کـوتـاه       
آمدن دارند و نه مردم سـنـنـدج دسـت         

رژيــم .   از حــمـايــت آنــهــا بــرمـيــدارنــد         
جنايتکار اسالمي خانه هايشان را بـا     
خاک يکسان کرده است و بايـد پـاسـخ          
. اين اعمال جنـايـتـکـارانـه اش بـاشـد             
خواستهاي مـردم، پـرداخـت فـوري و            
کــامــل خســارت، اســکــان مــردم در           

اماکن مناسب و مـعـرفـي عـامـلـيـن              
 . اين جنايت بايد فورا متحقق شود

 
 صبح    ٩ دي ساعت       ١٧روز شنبه     

 جلوي استانداري         
در حمايت از مردم محله فيض                 

 آباد    

مردم محلـه فـيـض آبـاد  در              
جريان تجمع خـود در روز شـنـبـه            
اولين مجمع عمومي  مـحلـه را            

 برگزار کردند
مجمع عمومي مـردم مـحلـه         
فيـض آبـاد بـا کـارگـران شـرکـت                
واحد تهران اعـالم هـمـبـسـتـگـي             

 .کرد
 ديـمــاه بــعــد از         ١٦روز جــمــعــه     

 ١٧٠ روز از ويـران شـدن         ١٢گذشت  
منزل مسکوني در محله فـيـض آبـاد         
سـنـنـدج و اعـتـراضـات هـر روزه در                  
مقـابـل  ادارات دولـتـي، مـردم ايـن                 
محله اولين  مجمع عمومي خـود را        
جهت تصميم گيري در مـورد ادامـه            
اعتـراضـات و سـازمـانـدهـي تـجـمـع                

 . اعتراضي روز شنبه برگزار کردند
 عدادي بعنوان ريش سـفـيـد مـي        
خواستند به مسجد جامع رفـتـه و از            
مجتهدي تقاضاي کمک کنند که  بـا        
دخالت به موقع مردم محله منـتـفـي          

 صبـح  ١٠تجمع مردم از ساعت .   شد
شروع شـد و عـمـال بـه يـک مـجـمـع                     

در ايـن مـجـمـع         .   عمومي تبديل شـد   
عمومي اعالم شد مجتهدي يکـي از         
سران رژيـم اسـت و ربـطـي بـه مـا و                     

 .   خواستهاي ما ندارد
در اين مـجـمـع عـمـومـي بـحـث                
ــرامـــون ادامـــه                   ــاي داغـــي پـــيـ هـ
اعتـراضـات در مـيـان مـردم جـريـان                

.  يافت و هر کسي پيشنهـادي مـيـداد       
سرانجام مردم راي دادند کـه  صـبـح              
شنبه مجددا در مـقـابـل اسـتـانـداري             
تجمع کنند و خواستار رسـيـدگـي هـر        
چه سريعتر و بدونه وفقه بـه خـواسـتـه            

 . هاي خود شوند
همچنين شعارهائي کـه بصـورت       
پالکارد مي بايست آماده شود نيز از     
جانب مجمع عمـومـي مـردم مـحلـه             

 :   تعيين گرديد که عبارت بودند از
ما خواهان سر پـنـاه سـريـع و            

 بدون هيچ وقفه اي هستيم 
ــاه                ــن ــرپ ــه س ــان ب ــودک مــا ک

 احتياج داريم  
ما مصـيـبـت زدگـان مـحلـه             
فـيـض آبــاد حـمـايــت خـود را از                
کارگران شرکت واحد اعـالم مـي          

 داريم  
در همين مجمع عمومي تقسـيـم        
کارهـايـي بـراي انـجـام اجـتـمـاع  در                   

 . فرداي آن روزصورت گرفت
 

گزارش مشروح اجتماع مردم               
محله فيض آباد در برابراستانداري                     

 سنندج   
در اطالعيه هاي قـبـلـي کـمـيـتـه             
کردستان حزب  پيـرامـون تـجـمـعـات            
اعـتــراضــي مــردم فـيــض آبــاد آمــده             

 مـردم    ٨٤ ديماه ١٧بودکه روز شنبه  
ــل            ٩از ســاعــت        ــاب  صــبــح در مــق

استانداري تجـمـع کـردنـد و خـواهـان              
رســيــدگــي ســريــع و بــدون وقــفــه بــه              

ايـنـک گـزارشـي       .   خواستهايشان شدند 
از جزئيات اين تجمع بدستمان رسيـده      

 : است که مالحظه ميکنيد
نيروهاي انتـظـامـي از پـيـوسـتـن             

ــه ايــن تــجــمــع اعــتــراضــي                 مــردم ب
جلوگـيـري کـردنـد  و تـالـشـي را بـه                     
منظور متفرق کردن مردم مـعـتـرض          
شـروع کـردنـد کـه سـريـع بـا عـکــس                   

مامورين دو   .     العمل مردم روبرو شد 
نـفـر از زنـان را کـه بـا صـداي بـلـنــد                       
صحـبـت مـي کـردنـد هـل دادنـد تـا                   
ساکت شوند کـه بـا حـملـه مـتـقـابـل                  
مردم  به نيروهاي انتـظـامـي مـواجـه             

نيروهاي انـتـظـامـي از تـرس            .     شدند
اينکه اين تجمع اعتراضـي گسـتـرش          
پيدا نکند عقـب نشـسـتـنـد و تـالش               
نـمـودنــد بـا آوردن چـنــديـن مــاشـيــن                 
ديگر  نيـروهـاي سـرکـوب  و لـبـاس                  

شــخــصــي جــو رعــب و وحشــت راه              
 . بيندارند

مردم با صداي بلند از جـنـايـتـي            
که در اين فصل سرد زمستان در حـق      
.  آنها شده اسـت سـخـن مـي گـفـتـنـد                 
ــي در ايــن                       ــال ــقــش فــع ــان کــه ن زن
اعتراضات داشتند رو بـه مـامـوريـن          
انتظامي مي کردند و کـودکـان خـود         
را نشان مي دادند که هيچ سر پناهـي     
نــدارنــد و مــقــامــات حــکــومــتــي را           

يکي از مـردان    .   بازخواست ميکردند 
 سـال مـرا بـا          ٤٠زندگي :    اعالم کرد 

مـا ايـنـجـا       .     خاک يکـسـان کـرده انـد         
تجمع کرديم ولي استاندار مي رود بـه   
بيمارستان بعثت سر مي زنـد و مـي             
خــواهــد بــگــويــد خــيــلــي زنــدگــي و             

اگـر  !   سالمتي مردم برايش مهم است    
زندگي مردم زحمتکش برايتـان مـهـم        

 روز به خواستهاي مـا  ١٣بود، بعد از  
يـکـي ديـگـر مـي          .    جواب مي داديد 

گويد چرا روزنـامـه هـا گـزارش نـمـي               
دهند چه بر سـر مـا مـردم آورده انـد                 

 . مگر ما انسان نيستيم

در اين حال بـود کـه نـمـايـنـدگـان               
 نـفـر     ٤مردم مـحلـه فـيـض آبـاد کـه                

 زن و دو مرد  براي مذاکره با   ٢بودند  
رمضان سپهر معاون اسـتـانـدار وارد           

 .  استانداري شدند
ــه                 ــهــر ب در ايــن مــذاکــرات ســپ
نمايندگان مردم اعالم مـي کـنـد کـه             
اسماعيل نجار استاندار جديد خـيـلـي       
کار دارد ولي با اين وجود فردا هـمـراه      
هئيتي براي رسيدگي به خـواسـتـهـاي         
شما شخصـا بـه فـيـض آبـاد خـواهـد                  

يکي از زنـان نـمـايـنـده طـاقـت                .   آمد
آقا مگر فـکـر   :   نياورده و فرياد ميزند   

مي کنيد مردم زندگي ندارند که  در         
اين روز سرد به خيابان بيايند و جـمـع        
شوند و بگويند به مـا بـايـد  اسـکـان             

اعالم کنيد خسارات بايد بـه    .     بدهيد
آقاي اسـتـانـدار بـه       .    ما پرداخت شود 

اين مردم بـاور نـدارد و خـود ايشـان                 
؟ ! مي خواهد بيايد و از نزديک ببيـنـد      

همين خانم رو به چند نمايـنـده ديـگـر           
مي کند  و مي گويد اينها فقط مـي          

خـوب  .     خواهند مـا را سـر بـدوانـنـد            
هميـن آقـاي اسـتـانـدار هـمـيـن حـاال                  
بياييد و ببيـنـيـد چـه بـه روزگـار مـا                  
آوردند و به ما سريع اسـکـان بـدهـيـد             

سپهـر  .   که بچه هايمان مريض نشوند 
جوابي براي اين حرفـهـا نـدارد و مـي            
گويد استاندار جديد فردا خواهد آمـد      
و خــانــه هــاي شــمــا در دوران آقــاي                
رازاني ويران شده است و ايشـان خـبـر            

 !! ندارند
الزم به ذکر است يکي از شـرکـت        
کنندگان در اين تجمع  تـالش نـمـود             
عــکــس بــگــيــرد کــه مــورد هــجــوم             
.  مزدوران نيروي انتظامي قـرارگـرفـت    
مـردم دور ايـن جـوان حـلـقـه زدنـد و                    
اجازه دست درازي مامورين به جـوان         

 . عکاس را ندادند
مــردم  در ايــن روز هــم از ايــن                  
تجمع و از ايـن مـذاکـرات تـنـهـا يـک                 
چيز را متوجه شدند که بايد به نيـروي   
اعتراض و اتحاد خـود و وارد آوردن            
فشار بر حـکـومـت وحشـي اسـالمـي             

آنها همچنين ديـدنـد کـه      . اتکاء کنند 
مردم بيشتري از شهر سنندج آنـهـا را         
حمايت ميکنند و اين حمايت دلـگـرم    
کننده اعتراضات بعدي آنها  خـواهـد        

کـــمــيــتـــه کـــردســتـــان حـــزب           .   بــود 
کمونيسـت کـارگـري بـارديـگـر هـمـه                
مردم سنـنـدج را فـرا مـيـخـوانـد کـه                  
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کارگران شرکت واحد بدليل                
 پلمب شدن درب سنديکا             

قادر بر برگزاري جلسه هفتگي                 
 خود نشدند       

دفتر سنديکا بايد به کارگران                   
 واحد برگردانده شود            

 
 نفر از   ١٥٠ ديماه حدود ١٦روز  

نمايندگان منـاطـق ده گـانـه شـركـت               
واحد به منظور شـركـت در جـلـسـات           
هفتگي سنديكا در محل حسـن آبـاد        

اما از آنـجـايـي كـه درب         .   جمع شدند 
تـجـمـع    .   دفتر سنديكا پلمب شده بـود  

کنندگان نسبت به بسـتـه شـدن درب            
بـه  .   سنديکا شديدا مـعـتـرض بـودنـد         

آنها قـول داده شـده اسـت کـه تـا دو                    

هفته ديـگـر مـحـلـي بـراي بـرگـزاري                  
جـلــســاتشــان در اخــتــيــار آنــهــا قــرار            

در اين تجمع بر حرکت .   خواهد گرفت 
 ١٧گسترده رانندگان در روز شـنـبـه            

رانـنـدگـان شـرکـت        .   ديماه تاکيـد شـد     
واحد شنبه از اول وقت چراغ مـاشـيـن        
ها را در اعـتـراض بـه زنـدانـي بـودن                  
اسانلـو روشـکـردنـد و پـالکـاردي بـا                 
مضمون اسانلو بايد فورا و بـي قـيـد             
وشرط آزاد شود بر ماشين هاي خـود       

 . نصب کردند
 

اعتراض كاركنـان شـركـت واحـد          
براي آزادي اسانلو و خـواسـتـهـايشـان            

ادامـه دارد و آخــريــن مــهــلــت بــراي              
پاسخگويي به خواستهايشـان جـمـعـه         

كـاركـنـان شـركـت        .    ديـمـاه اسـت       ٢٤
واحد اعالم کرده انـد در صـورتـيـكـه              
اسانلو آزاد نشود و به خواستـهـايشـان      
پاسخي داده نشود دست به اقـدامـات    

 . گسترده تري خواهند زد
 

دفتر سنديکاي شرکت واحد بايـد     
 . به کارگران سنديکا بازگردانده شود

شوراي اسالمي در واحد و هـمـه           
. شوراهاي اسالمي بايد منحل شونـد    
خواست کارگران ايجاد تشـکـل هـاي          

ايـن  .   آزاد و مسـتـقـل از دولـت اسـت            

ابتدائي تريـن حـق کـارگـران و مـردم               
است که هر تشکلي که بـراي مـبـارزه          

 . خود الزم دارند ايجاد کنند
 
 

جواد کفايتي، سيدرضا نعمتي                 
 پور و محمد نعماني پور             

از کالنتري به پايگاه امنيت                
 منتقل شدند      

مردم تـهـران از رانـنـدگـان واحـد               
 استقبال کردند

 
طبق خبر ديگري از شرکت واحـد      
تهران، رانندگان دسـتـگـيـرشـده جـواد          
کفايتـي، سـيـدرضـا نـعـمـتـي پـور و                   
محمد نعماني پور که دستگـيـر شـده           

بودند، از کالنتري به پايگـاه امـنـيـت        
گزارش جديد حاکي از   .   منتقل شدند 

آن بودکه در برخي مـنـاطـق حـراسـت            
شرکت واحد به شدت عمل بـيـشـتـري           
با رانـنـدگـان دسـت زد، جـلـو بـرخـي                  
اتوبوسها را گرفت و درگـيـري هـائـي            
ميان رانندگان و مـامـوران سـرکـوب           

همانطور کـه در      .  حراست بوجود آمد 
اطالعيه قبـل گـفـتـه بـوديـم عـکـس                 
اسانلو  و پالکـارد اسـانـلـو بـايـد آزاد              

گزارش .   گردد بر اتوبوسها نصب شده   
تکميلي ما حاکي است کـه بـانـدرول            
ديگري نيز تحت عـنـوان سـنـديـکـاي            

فعاالنه از مـردم مـحلـه فـيـض آبـاد                  
بـايــد فــورا در ايــن        .   حـمــايـت کـنــنـد      

سرماي زمستان به کمک آنها شتافـت      
و جمهوري اسالمي سرمايـه داران را         
مجبور کرد که به آنها اسکان بدهد و      

 .خسارت بپردازد
 

مردم فيض آباد سنندج باز هم                  
 ر مقابل استانداري تجمع کردند                  د 

  
ــبــه          ــراي        ١٧روز شــن ــاه ب ــم  دي

چندمين بار مردم محله فيض آباد از       
 صبح در مقابل استـانـداري    ٩ساعت  

نيروي سـرکـوب     .   دست به تجمع زدند 
جمهوري اسالمي تالش بسياري کـرد    
که مانع پيوستن مردم شـهـر بـه ايـن               
تجمع اعتراضي شـود امـا عـلـيـرغـم             
اين تعدادي از مـردم در حـمـايـت از                
مـردم فــيـض آبـاد بـه صــفـوف آنـهــا                  

 . پيوستند
نـيـروهـاي انـتـظـامـي، مـنـطـقــه                

استانداري و خيابانهاي منتهي بـه آن         
را بـه مـحـاصـره خـود در آوردنـد تـا                   
بطور کلي مانع حضـور مـردم فـيـض           

بـا  .   آباد و حمايت مردم از آنها بشوند      
 نـفـر در تـجـمـع            ٤٠٠اينهمه حـدود      

امروز شرکت کردند و خواهان تـحـقـق     
 . فوري خواستهاي خود شدند

استانداري بدنبال موفقيت مردم     
در بـرگـزاري تـجـمــع روز شـنـبـه، در                  

 صــبــح مــجــبــور شــد           ١٠ســاعــت    
نمايندگان مردم را بـراي مـذاکـره بـه              

روز قـبـل     .   داخل استـانـداري بـپـذيـرد        
ــيــن مــجــمــع                ــاد اول مــردم فــيــض آب
عمومـي خـود را تشـکـيـل دادنـد و                 

تعدادي از زنان و مردان را بـه عـنـوان          
الزم بـه    .   نماينده خود انتخاب کـردنـد   

يادآوري است که در مجمع عـمـومـي        
روز قبل مـردم فـيـض آبـاد سـنـنـدج                  
همبـسـتـگـي خـود را بـا کـارگـران و                   

 . کارکنان شرکت واحد اعالم کردند
همانطور کـه قـبـال اعـالم کـرده               

بوديم نه مردم فيض آباد قصد کـوتـاه       
آمدن دارد و نه مردم سنندج دست از       

ــد            ــرمــيــدارن ــهــا ب ــم .   حــمــايــت آن رژي
جنايتکار اسالمي خانه هايشان را بـا     
خاک يکسان کرده است و بايـد پـاسـخ          
. اين اعمال جنـايـتـکـارانـه اش بـاشـد             
خواستهاي مـردم، پـرداخـت فـوري و            
کــامــل خســارت، اســکــان مــردم در           
اماکن مناسب و مـعـرفـي عـامـلـيـن              

 .اين جنايت بايد فورا متحقق شود
 
بقيه   :  شهرداري و اوقاف سنندج              

خانه هاي فيض آباد را هم تخريب                     
 ميکنيم   

جوانان سننـدج شـبـانـه بـراي            
نگهبـانـي از مـحلـه فـيـض آبـاد                
شــب و روز در مــحــل حضــور                

 دارند
در ادامــه تــجــمــعــات روزهــاي            

 ديـمـاه نـيـز مـردم            ١٩گذشـتـه، روز       
محله فيـض آبـاد بـا حـمـايـت مـردم                  
ســنــنــدج در مــقــابــل اســتــانــداري و            
شوراي شهر سنندج تـجـمـع کـردنـد و           
خواهان رسيدگي فوري به خواستهـاي      

ايـن تـجـمـع بـعـالوه در             .   خـود شـدنـد     
اعــتــراض بــه تــهــديــد روز گــذشــتــه              
شهرداري و اوقاف سنندج بود کـه بـه        

مردم اعالم کرده اند که سايـر مـنـازل          
فيض آباد را نـيـز تـخـريـب خـواهـنـد                  

 . کرد
بنـا بـه گـزارش يـکـي از اهـالـي                  
فيض آباد، نـيـروهـاي سـرکـوب رژيـم             
مردم معترض در مقابل اسـتـانـداري         

و شوراي شهر را در مـحـاصـره خـود               
گرفتند تا از پيـوسـتـن مـردم بـه ايـن                
تجمع و گسترش اعتراض جلـوگـيـري        

 . کنند
ــا حضــور مــردم در              هــمــزمــان ب
مقابـل اسـتـانـداري و شـوراي شـهـر،                
جمعي از مردم بويژه جوانان در محلـه   
فيض اباد نگهباني مي دهـنـد تـا در         
صورت يـورش نـيـروهـاي انـتـظـامـي              

 . دست به مقابله بزنند
همـچـنـان کـه قـبـال اشـاره کـرده                 
بوديم مردم فيـض آبـاد قصـد کـوتـاه               
آمدن در مقابل اين جـنـايـت رژيـم را              
ندارند و تاکنون از حمايت گـرم مـردم       

ايـن  .   مبارز سنندج برخوردار بوده اند   
مبارزه تا رسيدن به خواستـهـاي خـود       

خــواســتــهــاي  .   ادامــه خــواهــد يــافــت     
عـادالنـه مـردم فــيـض آبـاد عـبــارت               

 : است از
پــرداخـــت فـــوري خســـارت بـــه            

 صاحبان خانه هاي تخريب شده 
پايان دادن به تخريب سايـر خـانـه           

 ها
اسـکـان فـوري مـردم در امـاکـن               

 مناسب 
 معرفي عاملين اين جنايت 

ايــن خــواســتــهــا و مــبــارزه حــق            
طلبانه مردم فـيـض آبـاد بـخـشـي از                
مبارزه آزاديـخـواهـانـه مـردم اسـت و              
شايسته پشتيبـانـي هـرچـه وسـيـعـتـر              

 . مردم سنندج و سراسر کشور است
 

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بـار               
ديگر جنايت رژيم اسالمي در فـيـض          
آبــاد ســنــنــدج را بشــدت مــحــکــوم              
ميکنـد و از هـمـه مـردم آزاديـخـواه                 
ميخواهد قـاطـعـانـه از ايـن مـبـارزه                

رژيـم را بـايـد تسـلـيـم             .   حمايت کننـد  
آنـهـا در     .   کرد و سر جاي خود نشـانـد     

برابر نيروي متـحـد و پـيـگـيـر مـردم                

اين رژيم هـرچـه   . تاب مقاومت ندارند 
بيشتـر در بـحـران فـرومـيـرود و ايـن                  
فرصت بـهـتـري بـراي مـبـارزه مـردم                

اين مبارزه ميتوانـد و    .  فراهم ميکند 
بايد به نتيجه برسد و مردم فيض آبـاد   
به تـمـامـي خـواسـتـهـاي بـحـق خـود                   

 . برسند
 مردم آزاديخواه سنندج              

 جوانان، دانشجويان، کارگران                    
رژيم ميخواهد با وعده هاي پـوچ     
و توخالي مردم معترض فـيـض آبـاد           
. را سربدواند و فرسوده و پراکنده کنـد    
رژيم در حق اين مـردم جـنـايـت کـرده             
است و بايد با اعـتـراض وسـيـع هـمـه              

مـبـارزه   .   مردم گوشـمـالـي داده شـود         
مـردم فـيــض آبـاد بــايـد بـا حـمـايــت                  
پرشورتر شما همراه شـود تـا زمـانـي             
کــه رژيــم تســلــيــم مــردم شــود و بــه               
. مطالبات عادالنه شان گـردن گـذارد       
به مردم بـايـد فـورا خسـارت کـامـل                 
پرداخت شود، مکان هاي مـنـاسـبـي          
براي اسکان مردم در اختيار آنها قـرار    
گيرد و مسئولين اين جنايت علنا بـه     

خانه هـاي مـردم     .  مردم معرفي شوند 
را وسط زمستان تخريب کـرده انـد و           

رژيـم را    .   موظف اند که جبران کـنـنـد     
 .بايد وادار به عقب نشيني کرد

 رژيم اسالمي بايد سرنگون شـود     
 سـال    ٢٧و سران جنايتکار آن به جرم      

جـنـايـت عـلــيـه مـردم بــه مـحـاکـمــه                  
 . کشيده شوند

 
کميته کردستان حزب    
 کمونيست کارگری ايران   

 ژانويه  ٩، ١٣٨٤ ديماه ١٩
٢٠٠٦ 

 . . . مردم محله فيض آباد سنندج    

 تجمع و اعتراضات کارگران شرکت واحد در هفته گذشته          
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 تجمع و اعتراضات کارگران شرکت واحد در هفته گذشته                                                

مستقـل ايـجـاد بـايـد گـردد بـر روي                  
 . برخي اتوبوسها ديده ميشد

در اين روزمردم تـهـران در نـقـاط          
ــا                  ــر در صــحــبــت ب مــخــتــلــف شــه
رانندگان، خوشحالي خود را از اقـدام       
اعتراضي رانندگان اعالم ميکردند و    

 . حمايت خود را ابراز ميداشتند
ــنــون خــواســت آزادي جــواد               اک
کفايـتـي، سـيـدرضـا نـعـمـتـي پـور و                   
محمد نعماني پـور نـيـز بـه خـواسـت               
فـوري کـارگـران و کـارکـنـان شـرکــت                
ــت                  ــده اســ ــل شــ ــديــ ــبــ ــد تــ . واحــ
دستگيرشدگان همين امروز بايد آزاد      

دادن مــالقــات بــه اعضــاي          .   شــونــد
خانواده اسانلو اعـتـراض کـارگـران و            
کــارکــنــان شــرکــت واحــد را کــاهــش           

برعکس رانندگان بشـدت از    .  نميدهد
رفتار بيشرمانه حراسـت و نـيـروهـاي           
انــتــظــامــي خشــمــگــيــن هســتــنــد و           
آمادگي بيـشـتـري بـراي يـک مـبـارزه               

 .  گسترده تر از خود نشان ميدهند
اداره حــراســت در شــرکـت واحــد           

واحدهـاي حـراسـت      .   بايد منحل شود  
بـخـشـي از دم و دسـتـگــاه سـرکــوب                 
کارگران و دانشجويان هستند و هـمـه        

ايــن يــک    .   جــا بــايــد مــنــحــل شــونــد         
خواسـت مشـتـرک کـلـيـه کـارگـران و                 

 . دانشجويان است
جمهوري اسالمي بايد بـدانـد کـه          
سرکوب و دستگيـري و اذيـت و آزار             
مردم بخاطر مبارزه براي خواستـهـاي       
بحق شان با عکس العمل وسيـعـتـر و       

 . گسترده تر پاسخ ميگيرد
حزب کمونيست کارگري با تـمـام       
قـوا در کـنــار کـارگــران و کــارکــنــان               
شرکت واحد و خـواسـتـهـاي عـادالنـه            

 . آنها است
 

گزارش يکي از فعالين حزب               
 کمونيست کارگري ايران از تهران                  
امروز تهران در مقابل رژيم                 

 ايستاد    
 

شاهرخ سعيدي، تهران، هفت و نيم                                
  ديماه        ١٧عصر     

 
 ديماه كـاركـنـان شـركـت          ١٧روز  

اتوبوسراني تهران و حـومـه در ادامـه          
اعـتــراضـشــان از سـاعــت اولــيـه روز              
ــه روشــن كــردن چــراغــهــاي                اقــدام ب
اتـوبــوســهــاي خــود كــرده بــودنــد كــه            
ناخداگاه چشمهاي هر رهگذري را بـه       

مــردم اكــثــرا    .   خــود جــلــب مــيــكــرد      
ــد چــراغــهــاي روشــن               ــدانســتــن ــي ــم ن

اما رفـتـه   .   اتوبوسها به چه علت است   
رفـتـه مـتـوجـه شــدنـد كـه بـه خـاطــر                    
اعتصـاب كـارگـران شـركـت واحـد و               

مردم هـم بـه     .   براي آزادي اسانلو است  
خاطر حمايت از آنـهـا هـر مـوقـع كـه                
اتوبوسي رد ميشد به عنوان حـمـايـت     

مـا  .   براي آنها دست تـكـان مـيـدادنـد         
خــودمــان هــم بــه هــمــراه جــمــعــي از             
دانشــجــويــان دانشــگــاه در چــهــارراه          
وليعصر جمع شديم و هر اتوبوسي كـه    
ميگذشت اقدام به دست زدن و سـوت    

بطوريكه تـوجـه تـمـام       .   زدن ميكرديم 
مردم را بخود جلب كرديم و هـر كـس        
با تعجب  بـه مـا نـگـاه مـيـكـرد، بـا                  
اشــاره  او را مــتــوجــه چــراغــهــاي                  

الـبـتـه ديـري       .   اتوبـوسـهـا مـيـكـرديـم         
در .   نگذشت كه ما را متفـرق كـردنـد       

اقدام ديگري در ميدان وليعصـر وارد         
ترافيك ماشينها ميشديم و بـه آنـهـا             
ميـگـفـتـيـم كـه بـعـنـوان حـمـايـت از                     
رانندگان عزيز واحد چـراغـهـاي خـود           

ديـري نـگـذشـت كـه          .   را روشن كـنـيـد    

تقريبا نصف ماشين هاي سـواري در         
منطقه اي که ما بوديم روشـن شـد و            
بــتــدريــج تــعــداد ديــگــري از رانــنــده            
اتـومــبـيــل هـا در نــقــاط ديــگـر هــم                
متوجـه شـدنـد و چـراغـهـا را روشـن                  
کردنـد و شـهـر تـهـران حـال و هـواي                    

 ٢تقريبا ساعت .   ديگري بخود گرفت 
بــود كــه مــامــوريــن راهــنــمــايــي از              
خودروهاي سواري ميخـواسـتـنـد كـه           
چراغهاي خود را خاموش كنند و اال       

مـعـلـوم بـود كـه بـه             .   جريمه ميشوند 
آنها دستور اين كار داده شـده اسـت و        
خيلي جالب بود كه  مـورد تـمـسـخـر           

 . راننده ها قرار ميگرفتند
 

اعتراض متحد رانندگان واحـد و      
همبستگي امروز مردم تهران با آنـهـا         

در ايـن    .   اقدامي زيبا و باشـکـوه بـود        
روز تهران در کنار کارگران بـود و در          

 . مقابل رژيم ايستاد
 

سه نفر دستگيرشده شرکت            
واحد آزاد شدند اما دو نفر ديگر                   

 دستگير شدند      
 

ما نان      :  کارگران واحد        
 ميخواهيم نه زندان            

 
 رانـنـدگـان       ديمـاه    ١٧حرکت روز 

شرکت واحد چنان موثر و قـدرتـمـنـد           
بود که جمهوري اسالمي را وادار بـه          

آزادي سه نفر از رانـنـدگـان دسـتـگـيـر              
جواد کـفـايـتـي، سـيـدرضـا          .   شده کرد 

نعمتي پور و محمد نعمانـي پـور کـه            
دستـگـيـر شـده بـودنـد از زنـدان آزاد                  

امــا طــبـق خــبــر ديــگــري از           .   شـدنــد 
ــن                 ــن شــرکــت واحــد، حســي ــي ــال فــع

 و يکي ديـگـر     ٧شهسواري از منطقه   
 . از رانندگان دستگير شده اند

 
طبق گزارشي که به حزب رسـيـده      

اســت  تــمــام مــنــاطــق ده گــانــه در                 
در مـنـاطـق      .   اعتراض شرکت کـردنـد   

 تعداد توسط بـيـشـتـري از         ٩ و ٥، ٤
رانندگان در مقايسه با سـايـر نـواحـي           
ــد              . از ايــن حــرکــت اســتــقــبــال کــردن
همانطور که قبال به اطـالع رسـانـديـم           
رانندگان بـا شـدت عـمـل حـراسـت و                
نيروهاي انتظامي مواجه شـدنـد امـا         
عليرغم اين بتدريـج ابـعـاد اعـتـراض            

 بعدازظهـر  ٢وسيعتر شد و در ساعت   
بعداز ظهـر امـروز     .   به اوج خود رسيد   

تعداد قابل توجهي از اتومبـيـل هـاي       
شخصي نيز به اين حرکت پيوستند و       
فضائي از اعـتـراض و هـمـبـسـتـگـي                

 . تهران را فراگرفت
 

 و   ٤در شيفت صبح در منـطـقـه         
مـا نـان     "  تعدادي پالکارد با شـعـار     ٥

بر روي اتوبوسها "   ميخواهيم نه زندان  

 . نصب شده بود
 

 يگان ويـژه مسـتـقـر       ٥در منطقه   
 . شده بود
 

قبال گفته بوديم کـه بـه هـمـسـر،              
مادر و خواهر اسانلو  قـول مـالقـات           
ــر طــبــق آخــريــن                  داده بــودنــد امــا ب
گزارشي که به حزب رسـيـده اسـت بـه              

اينبـار بـهـانـه       . آنها مالقات داده نشد 
رژيــم ايــن بــود کــه قــاضــي مــوافــق              
مالقات بوده اما بـيـمـارسـتـان اجـازه             

 . مالقات نداده است
 

حسين شهسواري و ديگر             
دستگيرشدگان بايد همين امروز                  

اسانلو بايد فورا آزاد                .  آزاد شوند      
 .  شود  

 
حرکت روز شنبه رانندگان شرکت     
واحد و حمايت مردم حلقه ديـگـري از      
تحکيم اتـحـاد و پـيـشـرفـت مـبـارزه                 
کارگران و کارکنان شرکت واحد اسـت     
و فضــائــي از شــور و هــمـبــســتــگــي              

ايــن .   کــارگــران را فــراگــرفــتــه اســت          
مبارزه به مراحل حسـاسـي رسـيـده و           

حـزب  .   ميتواند و بـايـد پـيـروز شـود            
کمونيست کارگري قـاطـعـانـه از ايـن             
مبارزه حمايت ميکند و هـمـه مـردم           
آزاديخواه در تهران و سراسر کشـور و         
همه مـراکـز کـارگـري و دانشـجـويـان               
سراسر کشور را به پشتيباني فعـال از        
اعتراض بحق کارگران شـرکـت واحـد          

 . فراميخواند
حـزب کــمـونــيـســت کــارگـري در            
سطح بين المللي نيـز فـعـالـيـت بـراي               
جلب حمايت سازمان هاي کارگري را     

 . هرچه بيشتر گسترش ميدهد
 
 

زنده باد مبارزه متحدانه                 
 کارگران شرکت واحد           

زنده باد همبستگي مردم با                
 کارگران     

 حزب کمونيست کارگري ايران              
 ژانويه       ٧،  ١٣٨٤ ديماه     ١٧

٢٠٠٦ 
 

 
 

 3ازصفحه 



293شماره ����ا                                             ا                                                  5 صفحه   

اين دسـتـگـيـري هـا آشـکـارا نـاقـض                  
استانداردهاي بـيـن الـمـلـلـي کـار در                
مورد آزادي انجمن ها و آزادي بـيـان            

در اين نـامـه هـمـچـنـيـن آمـده              .   است
است که چهـار سـال حـقـوق کـارگـران               
شرکت واحد اضافه نشده و خـواسـتـه           
است که به اين خواست کارگران فـورا          

 . رسيدگي شود
 

 : ضميمه
  بين المللي    نامه فدراسيون            -

 كارگران ترانسپورت            
 

 آقاي محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور جمهوري اسـالمـي       
 ايران 
چـهــار راه    .   خـيــابـان فـلــسـطــيـن             

 آذربايجان 
 جمهوري اسالمي ايران . تهران  
 فاکس  

۹۸۲۱۶۶۴۸۰۶۶۵  
  ٩۸۲۱۶۴۹۵۸۸۰            

  2006 ژانويه 6 
  

 رئيس جمهور گرامي 
 

ادامه بازداشت رئيس اتحاديه شرکت      
 ) اتوبوسراني تهران و حومه(واحد 
 

 ميلـيـون   5به نمايندگي از طرف    
 كشور 142كارگران ترانسپورت در  

بــيــن جـهــان كــه تــوســط فــدراسـيــون            
 كــارگـــران تـــرانســپـــورت         الــمــلـــلــي   

در اعـتـراض بـه        نمايندگي مي شوند    
سـنـديـکـاي     ريـيـس        ادامه بازداشـت     

کارگران اتوبوسراني تـهـران و حـومـه            

 بـه    ،، منصور اصانلـو ) شرکت واحد ( 
ــم                ــويســ ــنــ ــيــ ــه مــ ــامــ ــا نــ ــمــ  . شــ

  
ما خوشحاليم که اکـثـر فـعـالـيـن            

و ۲۲اتحاديه کـارگـري کـه روزهـاي             
 دسامبر دستگير شده بودنـد روز    ۲۵
بـا ايـنـهـمـه        .    دسامبر آزاد شـدنـد   ۲۸

تداوم بازداشت منـصـور اصـانـلـو در            
بخش امنيتي زندان اويـن غـيـرقـابـل            

 . پذيرش است 
 
 كـارگـران     بين الملـلـي   فدراسيون   

فدراسيون بـيـن    ترانسپورت، بهمراه كن  
 كـارگـري،  المللي اتحـاديـه هـاي آزاد           

خصــوصــا نــگــران تــنــدرســتــي آقــاي          
ي کـه    تـ طبق اطالعا. اصانلو ميباشد 

به مـا رسـيـده اسـت ايشـان بـيـمـاري                  
قلبي دارند و دستگيري شـان درسـت          
در زماني صورت گرفته که بـنـا بـود            
به زودي تـحـت عـمـل جـراحـي چشـم                

با اينهمه مطلع شديم کـه    .  قرار گيرند 
 تا کنون جـز هـمـسـرشـان هـيـچـکـس                

ايشان اجـازه مـالقـات بـا            حتي وکيل 
  .ايشان را نداشته است

  
 بين الـمـلـلـي       اين، فدراسيون    عالوه بر 

 مطلع شده اسـت      كارگران ترانسپورت 
کــه اعضــاي ايــن ســنــديــکــا تــحــت              
 .فشارهاي بي موردي قرار گرفته انـد      

سـنـديـکـا بسـتـه شـده              حساب بانکي 
 فراتر از آن، شايـعـاتـي مـبـنـي         ۰است

براينکه دولت مصمـم اسـت اعضـاي          
سنديـکـا و آقـاي اصـانـلـو را تـحـت                    

ايـن  .   پيگرد قرار دهد، رايج هسـتـنـد        
اي    ديها اتحفعالينناروا بر  اذيت و آزار  

 و   بـيـن الـمـلـلـي        نقض كامـل حـقـوق         

فـعـالـيـتـهـاي       برسميت شناخـتـه شـده         
 .  محسوب ميگردداتحاديه اي
 

رسـيـده   مـا    بنا به گزارشهايي کـه بـه             
ــعــدادي                ــا ت ــلــو ب اســت، آقــاي اصــان

ارتـبـاط   « اتهامات روبرواست مانند    
با سازمانهاي سياسي اپوزيسيـون در       

ا يـک قـدرت       بـ «   و    » خارج از کشـور    
خارجي در ارتباط بوده و از آن کـمـک        

بـر اسـاس       .   » مالي ميگرفـتـه اسـت      
اطالعاتي کـه بـه مـا رسـيـده اسـت،                  
درک روشن ما اين است که اتهـامـات         
وارده در رابطه بـا فـعـالـيـتـهـاي بـيـن                  
 .لمللي اتحاديه ايشان وارد شده اسـت     
در گذشته نيـز، مـقـامـات ايـرانـي از               

 فـعـالـيـن        عـلـيـه     روابط بـيـن لـمـلـلـي          
 اجتـمـاعـي اسـتـفـاده کـرده              و کارگري

 . اند
 
چـنـديـن      دستگيري آقاي اصانلو  عليه  

سنديكا و پشتيبانان آن     هزار اعضاي   
 در سـطـح       . ات زدنـد    تـظـاهـر    دست به 

جــهــانــي، اتــحــاديــه هــاي كــارگــران            
ترانسپـورت در جـهـان عـرب و نـيـز                  

ــان،       ITFديــگــر اعضــاي         ــم  در آل
بريتانيا و اياالت متحدده،  نـگـرانـي         
شديد خود را نسبت به اين وضـعـيـت          
اعـالم كـرده انــد و آمـاده پــيـگــيــري                

 . هستند
 

 و يـارانـمـان      ICFTUهمراه با  
بـه شـمـا      در اتحـاديـه هـاي جـهـانـي،              

 ميکنم تا منصور اصـانـلـو را          اصرار
د و کليه اتهامات علـيـه   يفورا آزاد کن  

هـمـچـنـيـن از شـمـا            .   ديـ  را لغو کنـ    او
ميخواهيم تمام فشارهاي موجود بـر       

 .سنديكا فورا متوقف گردند
   

اقدام سريع و قـاطـع     اميدوارم كه شما   
 . بعمل آوريددر اين مورد 

 با احترام          
 كل    دبير        ديويد كاكرافت               

 
اتحاد بين المللي                   :   ترجمه و تکثير از               

 در حمايت از کارگران ايران                          
info@workers-iran.org 

 
 :ضميمه

اتحاديه بين المللي            نامه    
  كارگري تيمسترز        

در اين نامه به مـحـمـود احـمـدي            
نـژاد از بـرخـورد حـكـومـت ايـران بـا                   
سنديكاي شركت واحد تهـران انـتـقـاد         

 .شده است 
 : متن  نامه
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  آقــــــــاي احــــــــمــــــــدي نــــــــژاد                  
  ريــــاســــت مــــحــــتــــرم جــــمــــهــــور          

 ميـلـيـون مـرد و         4/1من از جانب  
زن عضــو اتــحــاديــه بــيــن الــمــلــلــي               
تيمسترز خطاب به شما مي نگارم تـا    

 عضـو سـنـديـکـاي          14دستـگـيـري      
کارگران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي              
  .تهـران و حـومـه را مـحـکـوم کـنـم                  

نشـسـت اخــيـر ســنـديـکــاي کـارگــري             
شرکت واحد توسط لـبـاس شـخـصـي            

به هم مي ريـزد    ... هاي انصار حزب ا 
و اعضاي اتحاديه به شدت مضـروب       

دولت شما هـيـچ اقـدامـي       .   مي شوند 
بـر عــلــيــه بــرهــم زنــنــدگــان و حــملــه               

 دسامبر 22در  .کنندگان نمي کنند 
 14مــامــوران دادســتــانــي حــداقــل         

عضو اتحاديه را دستگير و بازداشـت     
ــد               .مـــــــــــي کــــــــــــنـــــــــــنــــــــــ   

اين دسـتـگـيـري هـا آشـکـارا نـاقـض                  
استانداردهاي بـيـن الـمـلـلـي کـار در                
مورد آزادي انجمن ها و آزادي بـيـان            

ــن            .   اســت ــي ــمــچــن ــدامــات ه ايــن اق
برخالف وعده هاي انتخاباتي شما در       
مورد عدالت گستري و کمک به طبقه    
.کـــارگـــر در کشــــورتـــان اســـت                   

ما از دولـت شـمـا مـي خـواهـيـم کـه                  
هـرچــه ســريـعــتـر رهـبــران و اعضــاي              
اتحاديـه را آزاد کـنـيـد و مـذاکـرات                 
اطمينان بخش با سنـديـکـاي شـرکـت          
واحد اتوبوسراني تهران و حومه را که       
اعضاي آن افزون از چـهـار سـال اسـت             
که افزايش حقوق نداشته انـد را آغـاز           
کنيد، اين سنديکا با سابقه اي چـهـل         
ســالــه در حــمــايــت از اعضــايــش و               
کارآمدي در حمل و نـقـل شـهـري در              
تهران به راستي سزاوار احترام کـامـل          
از سوي تمامي مقـامـات دولـتـي در          
ــت                     ــران اســـــــــــــــــ .ايــــــــــــــــ   

 
  با احترام        
  جيمز پ هافا           
  رئيس کل       

 
  :رونوشت      

دکتر جواد ظريف،نماينده دائمي                               
 جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل                                  

  
ديويد کالرافت ، دبيرکل ، فدراسيون                                     

  بين المللي کارگران حمل و نقل                             
 

پتريک دل ويچيو، مدير عامل ، دفتر بين                                        
 المللي وزارت کار آمريک                      

 *  * * 

 1ازصفحه  گسترش حمايت سازمانهاي کارگري دنيا از کارگران شرکت واحد                                                         

کمپين بزرگ جهاني براي جـلـب          
حمايت سازمـانـهـا و اتـحـاديـه هـاي               
کارگري جهان در حمايت از کـارگـران          
شرکت واحد و بمـنـظـور آزادي فـوري           
. منصور اسانلو با قدرت ادامـه دارد        
ــپــيــن، مــرکــز                     ــن کــم در ادامــه اي
همبستگي اتحاديه هاي کـارگـري در        

وابسته بـه سـازمـان مـرکـزي             فنالند  
اتحـاديـه سـراسـري کـارگـران در ايـن                
کشور و کنفدراسيـون اتـحـاديـه هـاي            

 هـزار عضـو       ۸۵۰کارگري نـروژ بـا         
خواهان فوري منصور اسانلو شدند و     
از مــبــارزه کــارگــران شــرکــت واحــد             

شـعـبـه    هـمـچـنـيـن        .   پشتيباني کردند 
کنفدراسيون بـيـن الـمـلـلـي کـارگـران               
ــرانســپــورت در کشــورهــاي اردن،             ت
تونس و فلسطين در اعتراض بـه ايـن           
دستگيري ها نامـه اي بـه جـمـهـوري             

 . اسالمي نوشته است
  

حزب کمونيست کارگري به سهـم       
خود به تالش براي به ميدان کشـيـدن         
هرچه بيشتر سـازمـان هـاى کـارگـري            
جهـان در دفـاع از کـارگـران شـرکـت                 

نـامـه هـا و        .   واحـد ادامـه مـي دهــد         
قطعنامه هائي که طي هـمـيـن چـنـد              
روز به دست ما رسيده اسـت، حـاکـي          
از مـوج جـديـدي از حـمـايـت گـرم و                    
همبستگي قاطعانه از سوي سـازمـان      
ها و رهبران و فعالين کـارگـري اسـت         

که بدون شـک بـراي کـارگـران ايـران و               
کارکنـان و رانـنـدگـان شـرکـت واحـد                

 . بسيار اميد بخش است
 

ــارگــري              ــســت ک ــي ــمــون حــزب ک
 سازمانهاي کارگري در سراسر 

جهان را به گسـتـرش حـمـايـت از             
خواستهاي بحق کارگران شرکت واحد    
و محـکـومـيـت جـمـهـوري اسـالمـي               

 . فراميخواند

 
زنده باد همبستگي بين المللي       
 با کارگران و کارکنان شرکت واحد    

 
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ژانويه  ٧، ١٣٨٤ ديماه ١٧
٢٠٠٦ 
 

 *  * * 

اتحاديه هاي کارگري فنالند و نروژ و نيز شعبه کنفدراسيون بين المللي کارگران ترانسپورت در 
 کشورهاي اردن، تونس و فلسطين 

 ! خواهان آزادي فوري منصور اسانلو هستند
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دو نفر دستگيرشده       
اعتراض روز شنبه آزاد       

 شدند 
بر اساس گزارشي که از فـعـالـيـن            
شرکت واحد دريافت کرده ايم، هيـئـت     
مديره سـنـديـکـاي شـرکـت واحـد در                 

 خــود    ديـمــاه   ١٧نشـسـت روزشـنــبـه         
تصميم گرفت براي پيگيـري خـواسـت       
آزادي فوري منصـور اسـانـلـو رئـيـس             
هيئت مـديـره سـنـديـکـاي واحـد، در                
روزهاي آينده در مقابل زندان اوين يـا       
مجلس شوراي اسالمي دست بـه يـک         

تـاريـخ   .   تجمع سراسري و بـزرگ بـزنـد        
برگزاري اين تجمع اعـتـراضـي هـنـوز            

اقـــدامــــات  .   روشـــن نشــــده اســــت         
اعـتــراضــي کــارگــران واحــد تـاکــنــون          
مــنــجــر بــه آزادي اســانــلــو نشــده و                
هيچکدام از خواستـهـاي ديـگـر آنـهـا              

مسئولـيـن   .  نيز به نتيجه نرسيده است 
سـنــديـکــا قـبــال اعـالم کــرده بــودنــد              
چنانچه به خواسـتـهـايشـان رسـيـدگـي            
نشود دست به اقدامات گسترده تـري       

 ١٧اعـتـراضـروزشـنـبـه         .   خواهنـد زد   
  يـک اقـدام اخـطـاري بـود و بـا                    ديماه

شرکـت وسـيـع رانـنـدگـان و حـمـايـت                  
مردم مواجـه شـد و گـام مـوثـري در                 
تحکيم اتحاد و آمـادگـي کـارگـران و             
کارکنان شرکت واحد براي دسـت زدن        

به اقدامات موثر تر و قـدرتـمـنـد تـر               
هم اکنون زمزمه اعـتـصـاب در         .   بود

 روز   ١٥ميان رانندگان باال گرفتـه و         
مهلت براي پيگيري خواستهـاي آنـهـا       

 ديـمـاه پـايـان مـي            ٢٤نيز روز شنبه     
 . يابد

 
در اطالعيه هاي قبلي همچـنـيـن         
بـه اطــالع رســانـديــم کــه ســه نــفـر از                 
دستگيرشدگان روزشنـبـه آزاد شـدنـد           
اما دو نفر که بعد از آنـهـا دسـتـگـيـر              
شـدنـد هـمــچـنــان در بـازداشــت بســر               

بر طبق گزارش دريافتي ايـن    .   ميبرند
دو نفر نيز آزاد شده اند و اکنون فـقـط           

 . اسانلو است که در زندان بسر ميبرد
 

کارگران شرکت واحد در شـرايـط          
بسيار مناسـبـي بـراي دسـت زدن بـه               
اعــتــصــاب و اعــتــراض گســتــرده                

اتحاد در ميان آنها عميق تر  .   هستند
شده، مردم تـمـامـا از آنـهـا حـمـايـت                  
ميکنند و پشـتـيـبـانـي سـازمـانـهـاي              
کارگري در سطح بين المللي نـيـز هـر            

 . روز گسترش بيشتري مي يابد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ژانويه  ٨، ١٣٨٤ ديماه ١٨

٢٠٠٦ 

جمعي از کـارگـران عسـلـويـه در              
اطالعيه اي خـواهـان آزادي فـوري و              
ــد،                 بــي قــيــد و شــرط اســانــلــو شــدن
دسـتـگـيـري اعضـاي هـيـئـت مـديــره                
سنديکاي واحد و پرونده سـازي بـراي           
آنها را محکوم کردند و از اعـتـراض            
کـارگــران واحــد و خـواســتـهــاي آنــهــا             

مــردم فــيــض آبــاد      .   حـمــايــت کــردنــد    
سنندج نيز کـه اخـيـرا خـانـه هـايشـان               
توسـط جـمـهـوري اسـالمـي بـا خـاک                 
يکسان شده است و همه روزه در حـال         
اعتراض به اين عـمـل جـنـايـتـکـارانـه              
جمهوري اسالمي هستند، در مجـمـع     

عمومي خود پيامي در پشتيبانـي از     
کـارگــران و کـارکــنــان شـرکــت واحــد             

 . صادر کردند
متن اطالعيه کارگران عسلويه                

 :  بشرح زير است  
 

 اسانلو را آزاد کنيد
 

ما جمعي از کـارگـران عسـلـويـه             
انزجار خود را از يـورش بـه کـارگـران               
شـرکــت واحـد تــهـران و دسـتــگــيــري              
منصور اسانلو و ساير اعضاي هيئـت    
مـديـره سـنـديـکـا اعـالم مـيـداريـم و                   

هـرگــونـه پـرونــده ســازي و بـازداشــت              
کارگران را در اعتـراض بـه وضـعـيـت            

 . معيشتي شان محکوم ميکنيم
 

ما خواستار آزادي هر سريـعـتـر و        
بدون قيـد و شـرط مـنـصـور اسـانـلـو                  
هستيم و حمايت خود را از اعـتـراض        
کارگران شرکت واحد براي رسـيـدن بـه         

 . خواسته هايشان اعالم ميکنيم
 

 جمعي از کارگران عسلويه                
 ١٣٨٤ ديماه     ١٣

 

حزب کمونيـسـت کـارگـري اقـدام           
کارگران عسلويـه و مـردم سـتـمـديـده              
فيض آباد را ارج مينهد و همه مراکـز     
کارگري، دانشجـويـان دانشـگـاهـهـاي          
مـخــتــلــف و مــردم آزاديـخــواه را بــه               
حمايت فـعـال از مـبـارزه کـارگـران و                 
کارکنان شرکت واحـد و خـواسـتـهـاي            

 .بحق آنها فراميخواند
 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ژانويه  ٩، ١٣٨٤ ديماه ١٩
٢٠٠٦ 
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 سنديکاي واحد تصميم به برگزاري تجمع اعتراضي گرفت        

 کارگران عسلويه و مردم فيض آباد سنندج       
 از کارگران شرکت واحد حمايت کردند        

 
 

 

 از سايت ايسکرا ديدن کنيد     

www.iskraa.org 


