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منصور اسانلو، رئيس هيات مديره ی سنديکای کارگران شرکت واحد بعدازظهر روز چهارشنبه با تامين وثيقه از 

.  زندان اوين زندانی شد٢٠٩اسانلو از اول دی ماه سال هشتاد و چهار دستگير شد و در بند . زندان اوين آزاد شد
 ميليون تومانی ١۵٠ماه و نيم زندان، با قرار وثيقه ی  وی بعد از هفت ماه و نيم زندان، روز چهارشنبه بعد از هفت

  .از اوين آزاد شد
 

گروهی از اعضای سنديکای شرکت واحد روز چهارشنبه با حضور در مقابل زندان اوين، از آزادی منصور 
نيوز گفت سعيد ترابيان يکی از اعضای اين سنديکا در برابر زندان اوين به خبرنگار ادوار . اسانلو استقبال کردند

خواهان است حال اسانلو رضايت بخش و آزادی او محصول تالش و يآری همه ی آزادی .  
 

در جريان بازداشت هفت ماه و نيمه ی اسانلو، بزرگترين تشکل های بين المللی کارگری، و همچنين سنديکاها و 
شرکت واحد اتوبوسرانی همچنين سنديکای . اتحاديه های مختلف در سراسر جهان خواهان آزادی وی شده بود

همچنين منصور اسانلو . نجام داده بودتهران و حومه نيز تالش های مستمری را برای آزادی رهبر زندانی خود ا
در گفتگوی کوتاهی که با خبرنگار ادوارنيوز داشت از تالش تمام کسانی که در اين مدت برای آزادی او فعاليت 

  . کرده اند قدردانی کرد
 

اد کار به مناسبت آزادی منصور اسانلواعالميه بني   
  !اين پيروزی خجسته باد

 ١۵٠با وثيقه ,  آگوست٩روز چهارشنبه , با خبر شديم که منصور اسانلو پس از تحمل بيش از هفت ماه زندان
هفت ماه تحمل فشار و مصائب در دفاع از حق کارگر و . ميليون تومانی از زندان جمهوری اسالمی آزاد ميشود

سالمی را مجبور به آزادی منصور عاقبت جمهوری ا,  ماه اعتراض و همبستگی در داخل و خارج از کشورهفت
اين پيروزی برای همه فعالين کارگری و جنبش برابری طلبانه و آزاديخواهانه در ايران خجسته باد. اسانلو کرد !  

 
او فقط رهبر بالفعل کردن تشکل .  نيستاکنون منصور اسانلو ديگر فقط رئيس هيات مديره ی سنديکا شرکت واحد

او سمبل مقاومت و پايبندی به تعهد در دفاع از حق و حقوق کارگری در ايران . مستقل کارگری در ايران نيست
لگويی کمياب در کل جنبش اجتماعی و منصور اسانلو نه فقط رهبر شريف و صادق جنبش کارگری بلکه ا. است

از رنگ زورمداران " رجال سياسی"يک سياست در ايران که رنگ بخش اعظم در آسمان تار. سياسی ايران است
منصور اسانلو ستاره سهليی است که بر فراز اين آسمان تاريک , و قدرتمندان داخلی و خارجی قابل تمييز نيست

  .ميدرخشد
 

عالين مبارز و شريف بويژه همکاران و ف, بنياد کار ضمن قدردانی از همه فعالين و عالقمندان به مسائل کارگری
خواستار آن است که, که در اين هفت ماه از هيچ تالشی برای آزادی ايشان دريغ نکردند, سنديکای شرکت واحد :  

 که منجر به زخمی شدن شديد ١٩/٢/١٣٨۴آمرين و عاملين حمله به فعالين سنديکای شرکت واحد در مورخه  -
ا گرديد، بايد به سزای اعمال ضد کارگری خود برسندمنصور اسانلو، تخريب مکان و غارت اموال سنديک .  

  .ساختمان سنديکا بدون هيچ قيد و شرطی پلمب برداری و بازگشايی شود -
فورا به کار بازگردند, با بازپرداخت خسارت, کليه کارگران و فعالين اخراجی سنديکای شرکت - .  

  . شرکت واحد خسارت جانی و مالی پرداخت شودبه منصور اسانلو و کليه فعالين بازداشت شده و زندانی -
پيشروی و هر چه متشکل , بنياد کار ضمن تبريک مجدد آزادی منصور اسانلو اين رهبر گرانقدر جنبش کارگری

  !تر شدن جنبش کارگری ايران را آرزومند بوده و در اين راه از هيج کوششی دريغ نخواهد کرد
  شورای هماهنگی بنياد کار

 
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايراناطالعيه    



  ! مبارز راه آزادی ايجاد تشکالت مستقل کارگری ، آزاد شد
. سرانجام منصور اسانلو رئيس هيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزاد شد

 نشيب دور جديد مبارزه کارگران شرکت واحد آزادی اسانلو بدون ترديد نقطه عطفی در تاريخ کوتاه اما ُپرفراز و
  . و سنديکای آنان است

 
از بدو احيای سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی تالش بی وقفه ای را برای 

وزارت کار مجمع عمومی . سرکوب فعالين اين حرکت و متالشی کردن تشکل آنها در دستور کار خويش قرار داد
تعدادی را . ه جلسه آنها حمله ور شدندان را برسميت نمی شناخت، افراد خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار بآن

با دسيسه . مجروح و اسانلو را با زبان و گلوی بريده روانه بيمارستان کردند و پس از چندی به زندان فرستادند
 نفر از کارگران شرکت واحد و خانوادههای آنها ١٢٠٠اين سردار سپاه سرمايه، بيش از ) شهردار تهران(قاليباف 

برای . حتی به بچه دو ساله نيز رحم نکردند، جلوی بازگشت بکار کارگران را گرفتند. دان شدنددستگير و روانه زن
 نفر از آنها اجازه بازگشت به کار ۵۵بازگشت بکار از آنها طلب تعهد نامه کردند که حرفی از تشکل نزنند، هنوز 

ی جديدی  ادند و هر روز ترفند و حيلهند و از همه مهم تر کارگران را از نظر مالی تحت فشار بسيار قرار دندار
  .بکار بردند که کارگران را به پذيرش خواسته های خود وادار کنند

 
چراغهای . در اين مدت کارگران شرکت واحد، همسران و فرزندان آنها و فعالين سنديکا نيز ساکت ننشستند

توبوسها را بعنوان اعتراض روشن کردند، از گرفتن بليط از مسافرين خوداری کردند، اعالم اعتصاب کردند، ا
خبر رسانی به موقع و مصاحبه با  عکس اسانلو و شعار سنديکای مستقل را بر روی اتوبوسها نصب کردند، با

دادن اطالعيه های متعدد حرکت رسانه های گروهی در سطح جهان، با برگزاری آکسيونها و تجمع و تحصن و 
  .خود را بگوش جهانيان رساندند

 
اول . حمايت اقشار مختلف جامعه از جمله نويسندگان، دانشجويان و روشنفکران را از حرکت خود بدست آوردند

ماه مه را مستقآل با شرکت جمعی از دانشجويان برگزار کردند و عليرغم همه فشارها و ناگواری ها و افت و 
  .خيزها دست از فعاليت و مبارزه جهت تحقق خواسته های خود برنداشتند

 
پذيرش زندان و تحمل . اما يک حلقه تعيين کننده و مرکز ثقل اين مبارزه، استقامت و ايستادگی منصور اسانلو بود

ی  فشارهای روحی و روانی با تمامی مريضی ها و ناراحتی های جسمی و با عدم پذيرش اتهامات واهی و بی پايه
وم رژيم برای به زانو درآوردنش و پايان دادن به ای شمأمورين اطالعاتی، باعث شد تا تمامی ترفندها و نقشه ه

  .حرکت فعالين سنديکا نقش برآب شود
 

از طرف ديگر فعاليت گسترده فرد فرد فعالين جنبش کارگری در کشورهای مختلف و ايجاد يک کارزار وسيع در 
ه تغيير توازن در اين پشتيبانی از حرکت کارگران شرکت واحد و خواست آزادی اسانلو جبهه ديگری بود که ب

  .مبارزه ياری رساند و رژيم قادر نشد مقاصد شوم خود را به پيش برد
 
 

اين فعاليت ها باعث گرديد که نهادها و تشکل های مختلف کارگری در سطح جهان، از کارگران تشکل های محلی 
 صدها و ميليونها عضو، از ث  واشنگتن تا کارگران مترو استکهلم گرفته تا تشکل های سراسری با۶٩٨در لوکال 

از خواسته های کارگران ... ردن، تايلند، هند وج ت فرانسه تا اتحاديه های آلمان، انگليس، استراليا، کانادا، ا
شرکت واحد پشتيبانی کنند و خود را در اين مبارزه شريک بدانند تا جايی که سنديکای کارگران شرکت واحد به 

ای حمل و نقل جهانی درآيدعضويت کنفدراسيون اتحاديه ه .  
 

 فوريه برای اولين بار، روز همبستگی با کارگران ايران اعالم ١۵با فراخوان نهادهای بين المللی کارگری روز 
. شود و در جلو سفارت خانه های جمهوری اسالمی در کشورهای مختلف آکسيونهای اعتراضی برگزار گردد

اعتراضی خود به مسئولين جمهوری  ر سطح جهان با دادن نامه هایاکثريت قريب به اتفاق نهادهای کارگری د
اسالمی، حمايت خود را از حرکت کارگران شرکت واحد اعالم و سرکوب و زندانی کردن کارگران را محکوم 

  .کنند



 
شرکت چنين عمل گسترده ای نشان داد که تنها در پرتو اتحاد و يکپارچگی کارگران و نيز پايداری فعالين سنديکای 

واحد و بخصوص شخص منصور اسانلو و با تکيه بر کارگران متشکل در سنديکا و کسب حمايتهای داخلی و بين 
ر به يک عقب نشينی شد و منصور اسانلو آزاد المللی بود که اين حرکت به نقطه فعلی رسيد و رژيم سرمايه ناچا

  .گرديد
 

نه تنها . تا آزادی تشکل های مستقل راه درازی در پيش استاز آزادی اسانلو . اما اين هنوز پايان کار ما نيست
هوشيارانه بايد توطئه های عوامل رژيم را در سرکوب جنبش کارگری و حبس و تعقيب و آزار فعالين صديق امر 

ارزه را تا آزادی بی قيد و شرط ايجاد تشکل های تشکل يابی کارگران را خنثی نمود بلکه بيش از آن بايد اين مب
بايد چنان شرايطی ايجاد نمود که هر کارگر حق طلبی بتواند بدون هراس از زندگی و آينده خود . گری ادامه دادکار

و فرزندانش، بدون ترس از زندان و گلوله، دست در دست هم طبقه ای های خود گذاشته و برای دفاع از منافع 
ن زندگی انسانی خود متشکل شودخود و تأمي .  

 
همانطور که ساير فعالين سنديکا با .  ميليون تومانی و با اتهامات واهی آزاد شده است١۵٠ثيقه اسانلو با قرار و

وثيقه های سنگين و به انتظار دادگاه از بند رهايی يافته اند، بنابراين مشاهده می کنيم که کارگران شرکت واحد پس 
دن خانواده هايشان، تازه در ابتدای راه و قص عضو و آزار دااز تحمل آنهمه سرکوب خونين و زندان و اخراج و ن

در نقطه شروع حرکت اوليه خود هستند، نه آنکه هيچ يک از خواسته های آنها متحقق نشده بلکه رژيم سرمايه آنها 
  .در دام ديگری گرفتار کرده است

 
يدان آمدن آنها است لذا تنها در پرتو اتحاد و همبستگی و متشکل شدن کارگران در تشکل های مستقل خويش و به م

که می توان از هجوم دوباره رژيم و سرکوب حرکت کارگران جلوگيری بعمل آورد و خواسته اوليه کارگران جامه 
زمنده کارگری آماده در ميدان نبرد، قادر هيچ عمل ديگری جز سازمانيابی گردان های ر. عمل به خود بپوشد

مايه را از صحنه مبارزه بيرون راند و شکست نهايی را بر آنها نخواهد شد که اين ارتجاع سياه و کارگزاران سر
  .تحميل کند

 
فعالين اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران ضمن خواست آزادی بدون قيد و شرط و لغو کليه اتهامات 

ها بکار سابق و واهی به منصور اسانلو و تمامی فعالين سنديکای شرکت واحد از طرف رژيم و بازگشت فوری آن
کا، اين همبستگی و کارزار جمعی ، استقامت و تحقق تمامی خواسته های قبلی اعالم شده از طرف مسئولين سندي

مبارزه خستگی ناپذير کارگران شرکت واحد را به آنان و خانواده هايشان و تمامی انسانهای مبارزی که طی اين 
در داخل و خارج از کشور بوده و هستند و هم چنين به عموم دوران ُپر ت الطم يار و پشتيبان اين کارگران 

گويند و همچون گذشته با صدايی رسا و با تمامی توان صميمانه در جهت جلب پشتيبانی و  کارگران تبريک می
حمايت از خواسته ها و مبارزات کارگران در ايران ادامه خواهند داد و در اين راه از هيچ کوششی دريغ نخواهند 

دورزي .  
 

اما مبارزه برای آزادی ايجاد تشکل هنوز در آغاز راه است. اسانلو آزاد شد .  
 

به اميد ايجاد فدراسيون کارگران اتوبوسرانی در سطح کشور و ايجاد تشکل های مستقل و آزاد کارگری بخش های 
  . ديگر

 
 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران


