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  از مبارزات کارگرانیگزارش گوشه ا

 ١٣٨۵بهمن ماه  در ی واحد اتوبوسرانیکايسند

 
                                                                                دهم اسفند ماه هشتاد و پنج وبالگ کارگریاختصاص 
 
    

ن اعتصابات يا. گذردی تهران وحومه میکسال ازاعتصاب رانندگان وکارگران شرکت واحد اتوبوس رانيک به ينزد

 خاطر احقاق حقوق ار پرداخته اند  بهي به آن بسی خبری در کل جامعه داشت و رسانه هایترده اگساريبسکه بازتاب 

د مسئوالن امر را نسبت به وضع  خواستنی میمدنن ابزاريله اي واحد بود که به وسرانندگان شرکت کارگران ویصنف

 یل تشکالت کارگري خود خواستارتشک دفاع ازحقوقیآنان بران امريدرکنار ا.  خودشان آگاه سازندیشتيسب معمنانا

 یخواست کارگران اعتصابازريغ یزي چ متقابل رگران شرکت واحد بودند که البته پاسخ کایکاي سندیاياح مستقل و

گر ي و دی اعتصاب گسترده رانندگان شرکت واحد  اتوبوس رانیبهمن ماه بود که در پ امين ايسال گذشته در هم. بود

 شد ناگهان صد ها تن از  در کالن شهر تهرانیترانسپورت عمومستم يجر به اخالل در سکه منن شرکت يکارگران ا

 یکايسندريآزاد گشتند اما دب ت آنانيادامه اعتراضات اکثروگذشت چند روزداشت شدند البته با بازیاعتصاب رانندگان

 یديچ اقدام مفين اعتراضات نه تنهاهي ابعد از.  برد در بازداشت به سریشتري مدت بی اسانلو برای آقایعنيکارگران 

 یشهر  یهااتوبوسزحمت کش  رانندگان  خصوصا  د واح کارگران شرکت  ی و صنف یشتيرفع مشکالت مع  یبرا

گر بازداشت شد که ي منصور اسانلو بار دی آقایعنيکا ين سندير ايگر دبيصورت نگرفت بلکه در ماه ها گذشته بار د

 تن از کارگران  به اتهام شرکت در اعتصاب و اعتراضات ۵۴ن در حدود يو در کنار ا آزاد گشتند یالبته بعد از مدت

ن که ي ایمسئوالن امر برا. ن جا ختم نشديداستان به ا. ف ماندنديق از کار گرفتند و به صورت بالتکلي حکم تعلیمدن

دست زيانگ سوال بریاقدام در حل آن آزاد کنندیبان خود را برايگرله مشکالت کارگران را پاک کنند وصورت مسئ

 آزاد یه داريستم سرماي سیا داراي در کشور هیحتن امري زدند که ای شهری ناوگان اتوبوس رانی سازیبه خصوص

و مشکالت   ها ی و موجب نا هماهنگ  بسپارندی را به بخش خصوص ی شهریاست که خدمات عموم  سابقه یز بين

 با  که  آن یجا به  ن امريا کناردر.  شدندیالير  یاتوبوس ها ن يا اده از استفیوندان برا   شهری تمامیبرا فراوان 

 شان بود به یط زندگيشدن شرا بهتری را که تنها اتهام شان اعتراض برایقي کارگران تعلیاصول ویقانون یبرخورد

ر ي معاون دبیم مدديابراه یآقا.  از آنان کردندیسر کار بازگردانند اقدام به صادر کردن احکام اخراج در مورد برخ

 یها  تهيا: دي گویلنا مي اینه به خبرگزارين زميد در انماينده آارگران تعليقي شرآت واح و ی اتوبوس رانیکايسند

 اخراج ی از آارگران تعليقي شرآت واحد را حل اختالف ادارات آار غرب و جنوب تهران، براي تعداديتشخيص 

  .اند  صادر آرده

ن احکام ي صدور ای نسبت به نحوه ی کارگران اخراجیاساملنا با ذکري ایگزار خود با خبریتگو گفیادامه شان دريا

حل اختالف   تشخيص ویها  هيات:  داردیم ن کارگران اعالم ي ان اگندي از نمایکيد خود را به عنوان ياعتراض شد



 آارگر ١٦ اخراج   واحد، به آارآنان شرآتی به پرونده تعليقیدر ادامه رسيدگادارات آار غرب و جنوب تهران 

 ، صادق خندانی، جميل بهادری، حسن آريمی، اآبرپيرهاد،ی اخراج آقايان داوود رضویاين اساس آرابر.  دادیرا

 با احكام ی و غالمرضا غالم حسينی محمود هژبر، غالمرضا خوش مرامی، حسن محمدی امير تاخيریيوسف مراد

 ، زاد حسينی علی، غالمرضا ميرزايی،غرب تهران و وهاب محمده آارجداگانه هيات تشخيص و حل اختالف ادار

  .  هيات تشخيص اداره آار جنوب تهران اعالم شدی از سوی فرد در قالب يك حكم آلی و حميد رضايیغالمرضا خان

  ی کند مز حکم را امضاي کارگران نینده يد نماي صدور حکم اخراج باین که براي در مورد ایم مددين  ابراهي هم چن

 یرا به نشانه مخالفت با يات تشخيص جلسه ه در حاضر  ینماينده آارگر  صادره، امضا یآرا  ازیبرخ در: افزود

  . وجود ندارد اخراج

د را يام ازی  بارقه ایقي تن از کارگران تعل٦ بر بازگشت به کار یز مبني نید کننده اما خبريبد و نا امن خبرياکناردر

 است که اگرامرن يبخش ا د يرنگ است اما نو کم  چند که هر آورده  به وجود  ن طبقه يا ن يفعالان کارگران و يمدر

خود کار و به سر ابنديباز ش رايدست رفته خوتوانند حقوق ازي میابد به احتمال قوي کارگران ادامه یاعتراضات مدن

هيات تشخيص اداره  شرآت واحد، ازی تعليقآارگراناز نفر٦:  شرآت واحد، گفتینماينده آارگران تعليق. بازگردند

  . ددريافت آردن بازگشت به آاریشرق تهران راآار

 هيات تشخيص اداره یسواساس احكام صادره ازبر:   گفت" یابراهيم مدد " ، ايلنا یگروه آارگربه گزارش خبرنگار

منوچهر  و  یآفايت ، جواد یاهرفضل اهللا مظ  ی آمساری مرتض،رضاپور غالمين، حبيب  تهران، ناصر شرق  آار

  . تبار به آار سابق خود در شرآت واحد اتوبوس راني تهران و حومه بازگردانده شدندیمهدو

کارگران شرکت واحد که دراعتراضات  تن از٣۵کند که تاکنون حدود يمهم ذکر ن نکته رايادامه ا دری مددیالبته آقا

 ی آارگر تعليق٣۵ یبرا  تا اين لحظه" راج گرفته اند  اخی حکم قطعز سال گذشته شرکت داشتنديو مسالمت آم  یمدن

  ." اخراج صادر شده استیشهر تهران را تشخيص ادارات آاریشرآت واحد از سوي هيات ها

خواهند يهم من ي همیبگذرند برا بازگشت به کاری خود برایهي و بد یعيحق طب اما قصد ندارند ازیکارگران اخراج

 آنها ی اخراج برای آه تا آنون رایآارگران: "ن احکام استفاده کنند ي اعتراض به ای برای قانونیهاکار راه یتماماز

  . ره اعتراض خود را اعالم آرده اند روزه نسبت به حكم صاد١۵ یصادر شده در مدت قانون

 وجود آن که هم واره وعده  روبرو هستند و بایده ايان  کارگران شرکت واحد با مشکالت عدين مياما متاسفانه در ا

 ی مین راه کارشکنينهاد ها و افراد در ا ازیشود اما برخي برخورد می  اصولیداده شده که با آنان به صورت قانون

 ی نمايندگان آارگری از نحوه مداخله برخیو: "   هم قرار گرفته است ی مددید آقاين امر مورد انتقاد شديکنند  که ا

 ی نفر۵٤ تشخيص ادارات آار به پرونده گروه ی هيات هایآار شرآت واحد در جريان رسيدگ ی اسالمیشوراهادر

عدالت حق برابر قانون ودر جنايتكاران   ی آه حتیحالدر: و افزود انتقاد آرد   شدت  اين شرآت بهیتعليق آارگران 

 یقضاوت اعضااعمال نفوذ در ویگار، با نامه نی افراد به ظاهر مدافع آارگریوآيل مدافع را دارند، برخاستفاده از

  .اند   تشخيص مداخله آردهیهيات ها

 بازگشت به کارشان ی کارگران برایز بر صحت  خواست و ادعاي و مسئوالن امر نی قانونیچند که خود نهاد هاهر

د يا باي تهران که گو غرب و جنوبیامور اجتماعده اند اما متاسفانه اداره کار و عدالت را داید دارند و قول اجرايتاک

 یآقا.  کندی میر قانون کارگران پافشاري کند بر اخراج غیاما بر خالف آن امر عمل ممدافع حقوق کارگران  باشد  



 بودن یسووالن در مورد صحت ادعا و قانون میها  با وجود وعده: " دي گوینه مين زمي در این فعال کارگري ایمدد

 تشخيص یها  رد آنها اجرا خواهد شد، هياتمو شرآت واحد و اينكه عدالت دریعليقآارگران تخواسته برگشت به آار

ي شرآت واحد به اخراج  آميته انضباطیغير قانون  ی رایمبنا غرب و جنوب تهران بریامور اجتماعوادارات آار

  ." داده استیآارگران را

 تهران ی رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانک سال از اعتصاب و اعتراضات کارگران وي شدن حدود ی بعد از سپر

ن کارگران که تنها خواست ي از ای است و بخشیر مشکالت بزرگين قشر زحمت کش جامعه هم چنان درگيو حومه ا

ق از کار و بعضا يدست رفته شان بوده است  اکنون با وجود تعل حقوق ازیفاي و استی به وضع بد زندگیدگيشان رس

 یده ايد با مشکالت عديد و عي سال جدین چند ماه در آستانه يش در ايار اندک خويحقوق بساخراج و نگرفتن همان 

 روزمره یبان هستند که موجبات وخامت اوضاع زندگيش دست به گري خوی خانواده های و مادین مالينه تاميدر زم

  . شان را فراهم آورده است
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