
  در ھمبستگی با کارگران ايران  -  يک ھفته با سنديکاھای فرانسه

 

 

  حسن سعيدی

کلکتيو سنديکائی برای «عضو در ژنو، سنديکاھای فرانسوی » سازمان جھانی کار«به مناسبت برگزاری اج�س ساليانه 
واقعی  و سنديکای کارگریت  کارگران ايران و به ويژه مسئله حق ايجاد تشک�بتدائیحقوق ا احقاق در راستای ،»ايران

 و با موفقيت به اجرا در ندبرنامه ريزی کرد را کارزار چندين اج�سامسال در رابطه با اين  ،مستقل در ايرانو 
 و ،، اونسا)سنديکای فرھنگيان(او .اس.، ا ف.ت. ژ.ث، .ت. د. اف.ث از سنديکاھای مھم فرانسه  مزبور کلکتيو.ندآورد

  .ل شده استتشکي) ھمبستگی(سوليدر 

ھای  واقعی کارگران ايران به اج�س گان اعزام ماموران دولتی به جای نمايند دفعات بهکلکتيو که در گذشته به ناي
 از سنديکاھای ايران برای  واقعیهنمايندند از چ که دريگمی ، امسال تصميم  بودسازمان جھان کار اعتراض کرده

به دنبال ت�ش ھای ناموفق چندماھه اين کلکتيو برای دعوت . ه عمل آوردب دعوت  جھان کارمذاکره با مقامات سازمان
 سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه برای ایعضتن از ااز نمايندگان صنف ھای مختلف، سرانجام از سه 

 به دليل وود رضویدا  رضا شھابی و آقايان متاسفانه.به عمل آورددعوت رسما  م�قات با مسئوLن سازمان جھانی کار 
به عنوان نماينده موفق می شود  آقای حسن سعيدی فقطبودن نتوانستند از ايران خارج شوند و » ممنوع الخروج«

 ويزای ايشان با کارشکنی يکی از  اخذ در تھران مسئله Lزم به ياد آوری است.دسفر کنسنديکای واحد به فرانسه 
، شخص کنسول . ت. د. اف.و ث . ت. ژ.ثی ھابا دخالت مستقيم سنديکا  کهدوشمی کارمندان ايرانی سفارت مواجه 

  .دمی دھفرانسه در تھران دستور صدور ويزا را 

د ولی متاسفانه در اين جا نيز با وشمی  ژوئن حسن سعيدی به فرودگاه شارل دوگل پاريس وارد ١٢روز دوشنبه 
با دخالت . گذراندمی ک شب را در محدوده فرودگاه  و اجبارا يدوشمی  يک پليس فرانسوی مواجه شايستبرخورد نا

 ژوئن ١٣ سه شنبه  روزدفتر رئيس جمھوری فرانسه، صبحا دخالت ، و ب. ت. د. اف.ثکلکتيو و به ويژه سنديکای 
  .دوشمی  از فرودگاه مرخص و ھمان روز عازم ژنو سعيدی

 جھت آزادی ھای سنديکائی، حق وان ايران  ژوئن، به دعوت کلکتيو سنديکائی برای دفاع از حق کارگر١٣روز در 
 در ايران و افشای حضور نمايندگان ق�بی کارگران در ھيان  آزاد و مستقلتاعتصاب و اعتراض و حق ايجاد تشک�

تظاھرات ايستاده ای در ميدان ملل ژنو در در اعتراض به دولت ايران  ،نمايندگی ايران در اج�س سازمان جھانی کار 
ن را به آ ات تدارکتأمينسنديکای سويسی از اين تظاھرات پشتيبانی فعال کرده و . ازمان ملل برگزار شدمقابل مقر س

اتحاد بين الملل در حمايت از " و " فرانسه-ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران"ع�وه بر . عھده گرفته بود
بستگی در خارج از کشور از اين تظاھرات حمايت می کارگران، متشکل در نھادھای ھما حنھاد، نوزده "کارگران ايران

 فرانسه و ھلند در اين تظاھرات ،يسئ آلمان، انگلستان، سوسوئد،کشورھای از مدافعان حقوق کارگران ايران . کردند
 .موفق  شرکت داشتند



ی برای ايرانيان  آلمانی و نيز فارس، تظاھرات ايستاده، ع�وه بر پخش اع�ميه به زبان ھای انگليسی، فرانسهیدر ط
فيليپ . حاضر، نماينده سه سنديکای کارگری ترکيه با حضور خود از مطالبات و حقوق کارگران ايران پشتيبانی کردند

 و اميلی .ت.  ژ.ث سنديکای  فروز از بخش بين المللی نجات،. ت. د. اف.ث سنديکای رئو مسئول امور بين المللی
حاشيه آن در دفاع از سنديکاھا و در مات خود در اج�س سازمان جھانی کار و و از سنديکای اونسا در مورد اقداگتري

تی از سنديکای کارگری الجزاير حمايت خود را از خواسته ھای أھي. تشک�ت مستقل کارگری ايران اظھار نظر کردند
اليت ھا و نتيجه ت�ش  در مورد فعمختلفاعضای کلکتيو سنديکائی فرانسه با رسانه ھای . تکارگران ايران اع�م داش
  .ھای خود مصاحبه کردند

 

  ژوئن در ژنو١٣تظاھرات 

از اين سازمان نبايد  سازمان جھانی کار،  گرايیفيليپ رئو توضيح داد که با توجه به ماھيت سه جانبه  پايان تظاھراتدر
مھوری اس�می ايران که  مجازات ھائی برای دولت ايران تعيين کند، اما فشارھای سنديکاھا، ج داشت کهانتظار

فروز اظھار داشتند که ديگر نجات او و . مصوبات اين نھاد بين المللی را زير پا می گذارد، تحت فشار قرار می دھد
، . او. السوئدیان ايران تنھا نيستند و ع�وه بر سنديکاھای فرانسه، سنديکای جھانی حمل و نقل، سنديکای رکارگ

ی جنوبی و ترکيه و چند کشور آفريقائی در کنار کارگزان ايران و به ويژه سنديکای شرکت سنديکاھای بريتانيا، آفريقا
 .برسانندمقامات مسئول جھانی را به گوش ن ھا آ مطالباتواحد  قرار دارند تا 

 

   ژوئن در ژنو١٣نمايندگان سنديکاھای کشورھای مختلف درتظاھرات 



 محل سازمان جھانی  و اونسا در. ت. د. اف. ث ،. ت. ژ.ثايندگان  ژوئن، حسن سعيدی به اتفاق نم١۴روز سه شنبه 
ت کارگران در اابتدا وی در نشستی با حضور خانم بيوندی، معاون بخش رسيدگی به حقوق و شکاي. کار حضور يافت

 دو سنديکای ی و آقای مک اوراتا از فدراسيون بين المللی ترانسپورت و نمايندگان بخش بين الملل»  بين المللی کاردفنر«
اين نخستين باری بود . ترا در ميان گذاشکارگران ايران  به طور مفصل مسائل و مشک�ت . ت. ژ.ث و . ت. د. اف.ث

ت ابه شکاي خانم بيوندی قول داد. که يک نماينده واقعی کارگران ايران با مسئولی از سازمان جھانی کار م�قات می کرد
  .ھا را پيگيری کندسنديکای واحد رسيدگی کرده و آن 

بعدازظھر آن روز،حسن سعيدی در نشست چھارساعته ای با حضور آقای ممدو ديالو رئيس امور انسانی و حقوق 
مسئول پروژه بخش ترانسپورت  ، مسئول بين المللی و» ituc-csi  کنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری«سنديکائی 
آقای سعيدی . شرکت کرداونسا ، و . ت. د. اف. ث ،. ت. ژ.ثای فرانسوی  ال او و نمايندگان سنديکاھسوئدیسنديکای 

سخن  فشارھای دولتی بر آن سنديکا در سال ھای اخير واين  سنديکای واحد، از مبارزات چهپس از اشاره ای تاريخ
 و نيز احترام به  سنديکا در ايرانخته شدنشنابه رسميت و از مسئوLن سنديکائی بين المللی خواست تا در جھت ا. گفت

 گوش داده و مسئوLن سنديکائی جھانی با دقت به  اظھارات ا.ت�ش کننداز سوی حکومت   اين کشورحقوق کارگران در
دولت ايران مطرح کنند و از جمھوری اس�می گان دند که مسائل سنديکاھای ايران را با حضور نمايندشتعھد مو 

 سازمان جھانی کار احترام گذاشته و اجرای آن ھا را در  ھایکنوانسيونمفاد  بهپای بند بوده و بخواھند که به تعھداتش 
 .ايران بپذيرند

مخاطبان سعيدی قول دادند که . در اين گفتگوھا توجه خاصی به مسئله حق تشکل و ايجاد سنديکا و تشکل ھای صنفی شد
�می را به پذيرش تعھدات بين المللی و نيز  و ت�ش کنند تا جمھوری اسردهاين مسئله را با جديت بيشتری پيگيری ک

  .قبول ديگر کنوانسيون ھای بين المللی وادار کنند

  

 

   ژنو-حسن سعيدی و مقامات سازمان جھانی کار 

 برای شرکت در ھفتمين کنگره سنديکا به  فرانسه ژوئن، آقای حسن سعيدی به دعوت سنديکای سوليدر١۶روز پنجشنبه 
کنگره استقبال گرمی از نماينده .  غرب فرانسه سفر کرد در واقع در منطقه بروتانی،Saint-Brieucشھر س ن برييو 

 در فرصتی که داشتند، به اجمال از اوضاع سنديکای واحد و مسائلی که سعيدی. سنديکای شرکت واحد به عمل آورد
مک ھای اين سنديکا   از کسخن گفت، ايران عموما، روبرو ھستند،  کارگران درکارگران آن شرکت خصوصا و

 شرکت کننده هپانصد نفر نمايند. ان ايران تاکيد کردرسپاسگزاری کرد و بر اھميت ھمبستگی سنديکاھای فرانسه با کارگ
ان ايران ر دو دقيقه با نماينده سنديکای واحد و در واقع با کارگدر طی بيش ازدر کنگره، با کف زدن ھای شورانگيز 

 .اع�م ھمبستگی کردند

 



ما  (ندکمی  دعوت  ھای خودرا به کنگره»  فرانسه–ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران  «وارهديکای سوليدر ھمسن
اری از ھمبستگی خدشه زنمايندهء ما  با سپاسگ).  شرکت داشتيم آن در ششمين کنگره و نيز کنگره قبلی٢٠١۴در ژوئن 

ر لزوم گسترش ھمکاری سنديکاھای فرانسه با تشک�ت مستقل ناپذير اين سنديکا و نيز  کلکتيو سنديکائی فرانسه ب
  .نان از مبارزات و مطالبات کارگران ايران تاکيد کردآ ايران و نيز حمايت  درکارگری

 

   سنديکای سوليدر برای حسن سعيدی کنگره درحاضر ابراز احساسات نمايندگان 

ھن، شرکت متروی آ راه کنفدرايسونمايندگان سوليدر در در حاشيه کنگره سوليدر، حسن سعيدی توانست چند ساعت با ن
نمايندگان سوليدر و . پاريس و اتوبوسرانی فرانسه گفتگوھای سازنده داشته و در مورد مسائل جاری خود تبادل نظر کند

  طرفين روی اين امر مھم تاکيد وشرکت واحد در مورد ھمسوئی مسائل روزمره و مشک�ت موجود، وحدت نظر داشتند
. کردند که اخت�ف اساسی در باز بودن فضای اجتماعی فرانسه و آزادی سنديکاھا برای فعاليت در اين کشور است

 . اع�م داشتند ھای آتیفعاLن سنديکائی فرانسه اشتياق خود را برای تماس مستقيم با سنديکای واحد و ھمکاری

 

  حسن سعيدیمصاحبه فدراسيون راه آھن در کنگره  سنديکای سوليدر با 



 در . ت. د. اف.و ث . ت. ژ.ث ھای بخش بين المللی سنديکاين ژوئن، حسن سعيدی با مسئول١٩ دوشنبهبعدازظھر روز 
مقر دو سنديکا ديدار کرد و به تبادل نظر در مورد چگونگی ادامه ارتباط و نيازھای عمده سنديکای واحد و جھت گيری 

  .از ھمبستگی اين دو بزرگترين سنديکای  فرانسه قدردانی کردمبارزه فعاLن کارگری ايران  پرداخته و 

  

  

   ت. ژ.ثسنديکا با حسن سعيدی در مرکز 

 

ب ھمبستگی برای پشتيبانی از کارگران ش"  يکبه ابتکار کلکتيو سنديکائی فرانسه ژوئن، ١٩ دوشنبهعصر روز 
در اين نشست ع�وه بر نمايندگان کلکتيو سنديکائی، جمعی از . پاريس برگزار شد» بورس کار«  در محل "ايران

  .ان ايران و دوستان فرانسوی شرکت داشتندرايرانيان مدافع حقوق کارگ

  :در اين پيام آمده است. در آغاز ترجمه پيام سنديکای شرکت واحد به کلکتيو سنديکائی خوانده شد

وشحال ھستيم که کارگران ايران و اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی  بسيار خ«
به  . تھران و حومه در طی ساليان متمادی از ھمبستگی و پشتيبانی شما عزيزان برخوردار بوده ا ند

 پيش و پس از آن بی وقفه در حمايت در ،شما درود می فرستيم که در طی اج�س سازمان جھانی کار
 .بش کارگری ايران و حق ايجاد تشک�ت مستقل کارگری در ايران فعال بوده ايداز جن

ضمن . ھستيدھمچنين بسيار خوشوقتيم که شما دوستان ميزبان ھمکار و نماينده ما آقای حسن سعيدی 
 متاسفانه ،قدردانی مجدد از شما و سپاس از دعوت از آقای سعيدی و آقايان رضا شھابی و داود رضوی

 که به اط�عتان رسانده ايم آقايان رضوی و شھابی، اين دو عضو ھيئت مديره سنديکای ھمانطور
واحد، به دليل ممنوع الخروج بودن از امکان شرکت در اج�س سازمان جھانی کار به دعوت شما 

ند، ليکن بدين طريق ه ا برخوردار نبود"شب ھمبستگی با کارگران ايران"  از حضور دردوستان و نيز
 .قدردانی و ھمبستگی آنان را نيز به شما منتقل می کنيمپيام 

  
ھمانگونه که مطلع ھستيد فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد در طول ساليان اخير بطور روتين 
تحت تعقيب و اذيت و آزار و محاکمه و حبس بوده اند و نگاه و برخوردھای امنيتی نسبت به آنان و 

ت�ش جھت احقاق حقوق . رگری و فرھنگی لحظه ای متوقف نشده استفعالين ديگر تشک�ت مستقل کا
کارگران شرکت واحد و نيز پيشبرد مطالبات جنبش کارگری ايران بطور عموم با موانع بسياری از 

در عين حال، ھر ساله عده ای . جمله فشار قوه قضاييه و نيروھای امنيتی و انتظامی مواجه بوده است
در اج�س سازمان جھانی کار و برخی ديگر مجامع بين المللی شرکت می کنند به نام کارگران ايران 

 وظيفه شان اين است که مطمئن ا  که نه تنھا ربطی به کارگر و تشکل واقع کارگری ندارند بلکه اساس
اين روند غيرقابل قبول و تقلب . گردند شکايات عليه نقض حقوق کارگران در ايران راه به جايی نبرد

اميدواريم که با تداوم پشتيبانی شما ياران گرامی و ديگر تشک�ت کارگری . يد متوقف گرددبزرگ با
جھانی موفق شويم در عرصه ھای گسترده تری حق ايجاد تشک�ت و سنديکاھای مستقل کارگری را به 

  ».کرسی بنشانيم
  



کارگران ايران و به ويژه اج�س اخير  با رابطهسپس نمايندگان سنديکاھای فرانسه در مورد فعاليت چند ساله خود در 
روی اعتراض به اختناق در محيط  عمدتا، بر. سازمان جھانی کار و ابعاد مداخله خود اط�عات ارزنده ای دادند

فشار بر جمھوری اس�می جھت احترام به آزادی سنديکائی در ايران و توقف سرکوب فعاLن اعمال کارگری ايران و 
 که موفقيت شان در عين حال اذعان داشتند.  تاکيد کردند، فعاLن افکندنزندانبه فرمايشی و کارگری و محاکمه ھای 

سنديکاھای فرانسه . ی اقدام کنندر در مورادی توانسته اند برای آزادی فعاLن کارگمعھذا. نبوده،کافی مسلما  نسبی بوده و 
 تانتظار مجازا»  گراسه جانبه«نبايد از اين سازمان به نقش ديپلماتيک سازمان جھانی کار اشاره کردند و گفتند که 

ست که جمھوری اخود دولت ايران مثل دولت ھای ديگر بخشی از اين نھادند و ت�ش ما اين . دولت ايران را داشت
  . اس�می را وادار به احترام به مصوبات اين سازمان بکنيم

اين پيشنھاد دند که شکلکتيوی اروپايی يک وجود فرانسوی به کلکتيو مگسترش  آنان خواستار ،در راه پيشبرد اين اھداف
   . به عمل آيدمو قرار بر اين شد که در جھت تحقق اين امر کوشش ھای Lزسوئدی قرار گرفت سنديکای با استقبال 

 خود او پس از سپاسگزاری مجدد از کلکتيوسنديکائی فرانسه، از ديدارھای خوب و مفيد.  نوبت حسن سعيدی رسيدآنگاه
   .از وضعيت کارگران ايران را ارائه داد» گزارشی اجمالی«در فرانسه و سويس ياد کرد و سپس 

با اشاره به ميزان باLی تورم، افزايش حقوق ھا . او عمومی ترين خواست کارگران ايران را افزايش دستمزد بيان کرد
ستمزد ميزان رگران اشاره کرد و گفت که با توجه به به ديگر خواسته ھای کا» واحد«نماينده سنديکای . را کافی ندانست

. ان تبديل شده استربار زير خط فقر، آموزش و پرورش، پوشاک و ورزش و بھداشت به کاLھای لوکس برای کارگ چند
قدمی در کوچک ترين  يکی بعد از دبگریان، شرايط زندگی بدتر شده و دولت ھای راو افزود که به رغم مبارزات کارگ

  .بھبود وضع کارگران برنداشته اندراه 

يد،  آکه به اجرا در نمی کنونی  قانون کار ھمين دراص�حات با اشاره به تصميم دولت کنونی در ايجاد تغييرات و سعيدی
 گسترش ، دستمزدھا، برچيده شدن بيمه اجباریکاھش نخستين پيآمدشمسئله خصوصی سازی را مطرح کرد که 

او . است که امنيت شغلی را به کلی از بين می برد... و » شاگرد و استادی«يز استقرار طرح  و نسفيد امضاقراردادھای 
از وضعيت نامناسب شرايط کار و نبود امنيت در کارگاه ھا و به ويژه در رشته ساختمان صحبت کرد که  کارگران 

  وث کار يا دچار نقص عضو می شوندحوادطی  در ی، نظارت دولتبه واسطه فقدانروزانه استخدام شده، بيمه نداشته و 
به گفته سعيدی، استاندارد امنيت کاری و حرفه ای در ايران با استانداردھای جھانی . يا جان خود را از دست می دھند

  .او گفت که رايج شدن قراردادھای سفيد امضا و موقت موجب اعتراض فراوان کارگران شده است. تفاوت فاحش دارد

 از صحبت ھايش از فشارھای حکومتی بر فعاLن کارگری ياد کرد و گفت که حاکميت با حسن سعيدی در بخشی
ه و فعاLن اين داشتان برخوردھای خشن ر ھفت تپه و خانه صنفی کارگ نيشکرسنديکای واحد، سنديکای کارگران

دره، اشاره کرد که در مورد اعتراض کارگران معدن آق . دمی کنبه زندان ھای طوLنی محکوم   واخراجرا تشک�ت 
  . ندکرد را اجرا احکام کارگران را به ضربه ھای ش�ق محکوم کرده و » قضائی«با حکم 

دست و معلمی شغل دومی ھم حرفه  که در کنار ندن مجبورآکه و اين او  سپس به وضعيت بد حقوقی معلمان اشاره کرد 
آنان با اين که حق بيمه زيادی می . ت شغلی رنج می برندمعلمان نيز از فقدان امني.  معلم نيستيک کنند که شايسته پا

ترين اعتراضی به انفصال خدمت محکوم می شوند و   کوچکپیدر . پردازند ولی ھنگام بيماری پوشش مناسبی ندارند
 . عبدی به زندان محکوم می شونداسماعيل نظير  معلمينفعاLن کانون صنفی

  

 سشب ھمبستگی با کارگران ايران در پاري



اما حتی مدرسه ھای دولتی به .  قانون اساسی، آموزش در ايران رايگان است ٣٠حسن سعيدی افزود که طبق بند 
به خاطر گرانی زندگی و پائين بودن  هبازنشستان معلم. عناوين مختلف برای ثبت نام دانش آموزان پول دريافت می کنند

  .معيشتی ھستندھای حقوق بازنشستگی دچار گرفتار

ند و فعاLن آن به زندان ھای طوLنی محکوم ه اسنديکای نيشکر ھفت تپه نيز از زندان و محاکمه در امان نبود اعضای
 ی متوسل اعتراضاقدامات  به یناچاربارديگر از روی ان ر، کارگ آنصی سازی. به دليل خصودر حال حاضر. شده اند
  .شده اند

و ، »شوراھای اس�می کار» «خانه کارگر « نظير "رسمی" ی کارگران را وجود تشک�تراو يکی از مشک�ت کارگ
 دموکراتيک ايجاد نشده و مسئوLن شان منتخب کارگران روند يک  طیدانست که در گوناگون  زردانجمن ھای صنفی

، اعضای شورای اس�می و خانه کارگر که وظيفه شان کنترل اعتراضات ٢٠٠۵و اضافه کرد که در سال ا. نيستند
  . آوردندواردرده و آسيب ھای فراوانی بست به سنديکای شرکت واحد حمله اکارگری 

 گسترش اعتراضات کارگری پرداخت که به رغم سرکوب ھا، در سال  مسألهش، حسن سعيدی بهاندر بخش پايانی سخن
شاھد  ان بيشتر شده است به طوری که در سال گذشتهر درصد داشته و مطالبات کارگ٢٧ رشدی ١٣٩۴ نسبت به ١٣٩۵
ان ريکی از گرايش ھای نو در اعتراضات، شرکت خانواده ھا در کنار کارگ. بوديم اعتراض کارگری ١٣٠٠ بيش از

  .است و با حضور آنان مطالبات کارگران در سطح شھر  به خيابان ھا کشانده می شود

ديکاھای مختلف، ارتباط ، ارتباط بين سن ايرانسپس، حاضران پرسش ھای مختلفی در مورد نقش سنديکاھا در جامعه
سنديکاھای کارگری با جنبش ھای ديگر نظير زنان و دانشجويان، چشم انداز آينده، دفاعی يا تھاجمی بودن فعاليت ھا و 

اذيت و آزار و سعيدی تاکيد کرد که . پاسخ مقتضی داده شدبه آن ھا ميزان پيشرفت جامعه کارگری مطرح کردند که 
اليت ھای سنديکائی را با محدوديت زيادی مواجه می سازد اما سنديکای واحد، با مبارزه و تعقيب پليس مسئله گسترش فع

 معتقدم که با حرکت جمعی و متحد  به پيش  او در ھمين رابطه می گويد که. استاستقامت خود راه را باز تر کرده
 در می يابيم که گسترش  دولتیداراتاما از بازتاب مکاتبات بين ا.  روشن نيستچندان گر چه چشم انداز ،خواھيم رفت

  . ايجاد نگرانی کرده است و اين نشانه ای از موثر بودن فعاليت ھای ماستحکومتفعاليت ما برای 

  .در ميان تشويق حاضران جلسه ھمبستگی با کارگران ايران به پايان رسيد

  

  ٢٠١٧ ژوئن ٢٢پاريس ، 
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