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کای کارگان  دس هیی از اعتراض اخیر سندی
شکت واحد اتوبوس رانی تهران و حوم

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در تاریخ دوازدهم مردادماه سال جاری تجمDDع اعتراضDDی

نسبتا بزرگی را در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران برگزار نمود. نظر بDه اهمیDت ایDن اقDدام اعتراضDی، چDه در

رابطه با خود سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالیت آن، چه در ارتباط با سایر تشکل های کارگری اعم از آن ها که

اتحادیه به فعالیت می پردازند  یا آن دسDDته از تشDDکل هایی کDDه تحDDت عنDDاوین دیگDDری سندیکا و  "تحت عنوان  " " "

فعالیت می کنند و به طور عمده، متشکل از فعالن کارگری هستند، حاوی درس ها و تجارب مهم و پررارزشی است که

کاربست آن ها می تواند تاثیرات مفید و مثبتی بر جنبش کارگری و رشDDد و گسDDترش آن داشDDته باشDDد، لDDذا در ایDDن
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نوشته اقدام اعتراضی در نوع خود برجسته ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را از نزدیک

مورد بررسی قرار می دهیم.

 تن از کارگران شرکت واحDDد و اعضDDای خDDانواده آن هDDا در آن۴۰۰درتجمع اعتراضی روز دوازدهم مرداد که حداقل 

شرکت داشتند، نخستین نکته ای که باید مورد توجه هر فعال کارگری قرار بگیرد تدارک قبلی و بدون جنجDDال ایDDن

حرکت و رابطه زنده و پویای فعالن سندیکا با کارگران این شDDرکت اسDDت. سDDندیکا چنDDد روز قبDDل از ایDDن حرکDDت

اعتراضی، تعدادی از اعضای فعال خود را به میان کارگران و بدنه تشکیلتی خود در پایانه هDDای بزرگDDی چDDون پایDDانه

آزادی، راه آهن، علم و صنعت و جوانمرد قصاب اعزام نمود تا ضمن جمع آوری حق عضویت ها، از نزدیDDک در جریDDان

مشکلت و خواست های کارگران قرار بگیرد. در جریان همین دیدارها و دیدارهای مشابه آن بود که سDDندیکا ضDDمن

تشویق کارگران برای شرکت در آکسیون اعتراضی، یک ارزیابی نسبتا دقیق از میزان آمادگی و مشارکت کارگران نیز

بدست آورد و با اعتماد به نفس وارد این کارزار شد. 

نکته مهم دیگری که همین جا باید به آن اشاره کرد، بسیج خانواده ها و کشاندن آن ها بDDه خیابDDان و عرصDDه مبDDارزه

است. گرچه حضور خانواده ها دراعتراضات کارگری منحصر به کارگران شرکت واحد نیست و ما در مDDوارد زیDDادی از

جمله مبارزات کارگران معدن نیزشاهد آن بوده ایم و حتا می توان گفت مشDDارکت خانواده هDDا در اعتراضDDات کDDارگری

اندک اندک به پدیده ای رایج در جنبش کارگری تبدیل می شود، اما حضور خانواده ها در اقدام اعتراضDDی سDDندیکای

کارگران شرکت واحد به نسبت چشمگیر بود و در هر حال این ابتکار عمل کارگری نقش بسDDیار مDDوثری در تDDوده ای

شدن مبارزه داشته است و دارد. حضور زنانی که مشت خویش را گره کرده و با دست دیگDDر، کودکDDان خDDود را بغDDل

نموده اند و در کنار مردان کارگر شعار می دهند و خردسالنی که همپای بزرگ سالن فریDDاد می زننDDد و پلکاردهDDای

کوچکی را در دست گرفته اند، نه فقط خصلت توده ای مبارزه را تقویت می کند، بلکه در بDDردن حرکDDت اعتراضDDی بDDه

درون توده های زحمتکش نیز بسیار موثر است. مشارکت خانواده ها درتجمعDDات و اعتراضDDات کDDارگری ضDDمن جلDDب
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توجه و حمایت سایر اقشار، به لحاظ تبلیغی نیز فوق العاده اثرگذار اسDDت در عیDDن آن کDDه احتمDDال هجDDوم نیروهDDای

سرکوب از نوع لباس شخصی ها، به صفوف اعتراض کنندگان را نیز تا حدی کاهش می دهد.

نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، موضوع سازماندهی است. سندیکای کارگران شرکت واحDDد در فراخDDوانی

 صDDبح۱۰ مرداد انتشار داد، ضمن دعوت از کارگران برای پیوستن به سندیکا، از آنان خواست که سDDاعت ۱۱که روز 

 مرداد با لباس فرم همراه با خانواده ها جهت پی گیری خواست مسDDکن، در مقابDDل شDDهرداری مرکDDز خیابDDان۱۲روز 

بهشت پارک شهر حضور بهم رسانند. به رغم وجود جو خفقان و سرکوب و با وجود آن که فاصله زمانی فراخوان تا روز

 نفره کDDارگران و خانواده هDDا حDDاکی از یDDک سDDازماندهی قبلDDی داشDDت. البتDDه۴۰۰تجمع بسیار کوتاه بود، اما حضور 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در چهار پنج سال اخیر اجتماعDDات اعتراضDDی مکDDرری از

جمله در برابر وزارت کار، شهرداری تهران یا به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر برگزار نمDDوده بDDود، امDDا شDDمار

 نفر تجاوز نکرده و به خصوص حضور خانواده ها تا بدین اندازه پرر رنگ۲۰۰شرکت کنندگان در این تجمعات از حدود 

نبوده است. فاصله ی زمانی کوتاه صدور فراخوان تا اجرای آن شاید در نگاه اول به لحاظ بسیج نیرو فاکتوری محDDدود

کننده و منفی جلوه کند، اما این موضوع در دیدارها و گفتگوهایی که فعالن سندیکا از نزدیک با کارگران و اعضDDای

سندیکا داشتند جبران شده بود، در عین حال این فایده را داشت که وقتی برای سازماندهی نیروی سرکوب و اعDDزام

لباس شخصی ها باقی نگذاشت یا آن را کاهش داد و تا آن ها به خود بجنبند، تجمع آغDDاز شDDده و پایDDان یDDافته بDDود.

سرعت عمل سندیکا در این اقدام اعتراضی نیز تایید دیگری بر تدارک و سازماندهی خوب آن بود.

 مرداد، تنها به این ها محدود نمی شود. شعارها و تبلیغDDات سDDندیکا۱۲اما مساله تدارک و سازماندهی اقدام اعتراضی 

در جریان برگزاری این آکسیون نیز حاکی از همین سازماندهی و تدارک و از نقاط قوت آن بود. پارچه نوشته بسDDیار

بزرگی که توسط کارگران تهیه شده و شعارهایی که پیوسته توسط آن ها سر داده می شد، توجه هر عابری را به ایDDن

حرکت اعتراضی جلب می کرد. در این پلکارد که در یک طرف آن آرم سندیکا نقش بسته بDDود، در سDDمت دیگDDرش
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نامه ای با سر برگ شهرداری تهران چاپ شده بود که در آن از موافقت شDDورای مسDDکن شDDهرداری تهDDران در مDDورد

مسکن کارگران شرکت واحد سخن رفته بود. در وسط این پلکDDارد بDDا حDDروف بسDDیار درشDDت، نDDام کامDDل سDDندیکا

عDDواقب ناشDDی از "(سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه) و در زیر آن چنین نوشته شده بDDود: 

عدم اجرای مصوبه شورای مسکن شهرداری تهران در مورد مسکن رانندگان و کDDارگران شDDرکت واحDDد اتوبDDوس رانی

. "تهران و حومه، متوجه شهرداری تهران می باشد

علوه بر این پلکارد بزرگ که از فاصله دور نیز قابل رؤیت بود، تعداد زیادی پلکاردهای سبک و ساده نیز تهیه شده

بود که توسط کارگران و خانواده ها و حتا کودکان حمل می شد که بر آن ها جملت و عبارات زیDDر نقDDش بسDDته بDDود:

بDDرای حDDق مسDDکن  ، رانندگان شرکت واحد خواستار اجرای عDDدالت هسDDتند  ، "مسکن مناسب حق مسلم ماست " " " "

بی خانمانی، گرانی، تDDورم سDDهم مDDا کDDارگران از انقلب،  ، تبعیض و بی حقوقی را محکوم می کنیم  ، "آماده ایم آماده " " "

. سهم مدیران از انقلب حقوق های چند میلیونی، سهم کارگران بی خانمانی، گرانی  ، "حقوق های نجومی حق شما؟ " "

افزون بر این ها کارگران و سایر اعتراض کنندگان، چه در حال ایستاده و چه در حDDالت راه پیمDDایی، شDDعارهایی را بDDا

مDDدیر  ، یک مسکن مناسب حق مسلم ماسDDت  ، مردم شهر تهران حمایت حمایت "صدای بلند سر دادند از جمله:  " " " "

تا ما جDDواب نگیریDDم اعDDتراض  ، مدیر خیانت می کند شهردار حمایت می کند  ، "بی کفایت نمی خواهیم نمی خواهیم " " "

قالیباف اعتصاب یادت نره که کارگران با ایDDن شDDعار در واقDDع اعتصDDابات "ادامه دارد و بالخره شعار هشدارگونه ی  " "

 را به وی یادآوری می کردند. مجموعه پلکاردهDDا۸۴خود در سال های گذشته بویژه اعتصاب های چندهزار نفره سال 

و شعارها نیز نه فقط گویای مشارکت جمعی و تدارک و سازماندهی قبلی، بلکDDه هم چنیDDن گویDDای تحDDرک میDDدانی

سندیکا و فعالن آن بود.

نکته مهم دیگری که در این حرکت اعتراضی برجسته بود و توانست اعتراض کDDارگران شDDرکت واحDDد را در مقیDDاس

بسیار وسیعی انعکاس دهد، تبلیغات به موقع و سریع و استفاده از امکانات فنی جدید ( شبکه تلگرام) بDDود. بDDه رغDDم
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آن که سایت و صفحه فیسبوک سندیکا در این زمینه کند عمل می کرد و ساعت ها بعد خبر کوتاهی را در این زمینDDه

انتشار داد، اما فعالن سندیکا با تهیه عکس های متعدد و فیلم های کوتاه، لحظه به لحظه اجتماع اعتراضDDی کDDارگران

شرکت واحد را در کانال تلگرام سندیکا منعکس کردند که از آن جا نیز چه در همین شبکه، چه در فیسبوک یا سایر

شبکه های مجازی به نحو گسترده ای انتشار یافت و سندیکای کارگران شرکت واحد در واقع در همان ساعات اولیه و

به سرعت به اهداف تبلیغی خود دست یافت.

، داود رضDDوی، حسDDن معصومه آباد "ساعت دو و نیم بعدازظهر به دعوت یکی از نمایندگان شورای شهر تهران به نام  "

سعیدی و محمد رمضانی به نمایندگی از طرف اعتراض کنندگان، در دفتر وی پیرامون مشکلت مسکن کارگران وارد

گفتگو شدند. در این ملقات قول هایی در مورد رسیدگی بDDه خواسDDت کDDارگران داده شDDد. در عیDDن حDال قDرار شDDد

کارگران مشکلت و خواست های خود را به صورت مکتبوب تحویل وی دهند. تجمع کارگران مبارز شDDرکت واحDDد و

 بعداظهر پایان یافت.۳ صبح آغاز شده بود، ساعت ۱۰خانواده های آن ها که از ساعت 

پایان حرکت اعتراضی اما پایان ماجرا نبود و نیست. نخست این که سندیکا بلفاصله مراتب تشDDکر خDDود را از حضDDور

کارگران در تجمع اعتراضی اعلم کرد و در راستای استمرار ارتباط زنده و ارگانیک با بدنه گDDام برداشDDت. سDDندیکای

کارگران شرکت واحد در اطلعیه های بعدی خود به کارگران اطمینان داد که به منظور پی گیری حقوق از دست رفته

آن ها، برنامه ریزی نموده و تا رسیدن به خواست های کارگران از هیچ تلشی فروگذار نخواهد کرد. برگزاری آکسDDیون

موفقیت آمیز دوازده مرداد در عین حال برای سندیکای کارگران شرکت واحد، فرصDت مغتنDDم و مناسDDبی بDود کDDه از

با اتحاد و همبستگی  و حضور بیش از پیش خود در سندیکا، به تحکیم هر چDDه بیشDDتر آن یDDاری "کارگران بخواهد 

"رسانند و سرانجام در پایان این تلش جا داشت که از کارگران این شرکت دعوت به عمل آیDDد بDDه سDDندیکای خDDود

دست در دست هم بتوانند حقوق از دست رفته خود را بدست "بپیوندند و آن را قدرتمند سازند تا به یاری یکدیگر و 

حضور مستمر کارگران در کلیه مراحDDل پیگیری هDDا . سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن تاکید بر اهمیت  "آورند "
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 مرداد مکتوب خواست ها و۱۹"برای دست یابی به تسهیلت مسکن یک هفته بعد از این تجمع، یعنی روز سه شنبه 

مشDDDDDDDDDDDکلت کDDDDDDDDDDDارگران در زمینDDDDDDDDDDDه مسDDDDDDDDDDDکن را در نDDDDDDDDDDDامه ای بDDDDDDDDDDDه

معصومه آباد تحویل داد. ی  شورای شهر تهران،   DDنماینده" "

اقدام اعتراضی سندیکای کارگران شرکت واحد در دوازدهم مرداد بDا خواسDDت تسDهیلت بلعDوض مسDDکن، درواقDع

درادامه مبارزات کارگران علیه مدیریت شرکت واحد و کارشکنی های آن دراین زمینه است. مبارزاتی که دست کDDم

) آغاز شد و پی گیری های مستمر سندیکا و تجمعات اعتراضDDی کDDارگران درمقابDDل شDDهرداری،۹۲از سه سال پیش(

سرانجام منجر به مصوبه ای از سوی شورای مسکن شهرداری در رابطه با چگونگی بهره مندی کارگران شرکت واحد

ازتسهیلت بلعوض مسکن گردید. به رغم کارشکنی های مDDدیریت، حراسDDت و شDDورای اسDDلمی کارشDDرکت واحDDد،

دراثرپافشاری کارگران سرانجام مقررشد تسهیلت بلعوض مسکن به همه کارگران پرداخت شود وایDن امDر برعهDDده

ستادمسکن شهرداری قرار گرفت. اما مدیریت شرکت بازهم سنگ اندازی نموده و تمام سعی خود را بکار بسDDت کDDه

ازاجرای مصوبه شورای مسکن شهرداری دراین زمینه نیز جلوگیری به عمل آورد. مبارزه سندیکا و کDDارگران درایDDن

مورد هنوز پایان نیافته است. این خواست تنها با اتحادگسرده تر و حضور بیشتر کارگران درعرصه مبارزه و تداوم آن

قابل تحقق خواهد بود.

صرف نظر از این که شورای شهر تهران یا شهرداری تهران و شورای مسکن آن به طور واقعی چه گام هایی در راستای

تحقق خواست کارگران شرکت واحد بردارند یا برندارند، اما اجتماع اعتراضی کارگران شDDرکت واحDDد و خانواده هDDا از

آغاز تا پایان آن یک اقدام موفقیت آمیز، مثمرثمر و مثبت برای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهDDران و

حومه و اعضای آن می باشد. تبلیغ سندیکا، جلب کارگران بیشتری بDDرای عضDDویت در سDDندیکا و بDDه عرصDDه مبDDارزه

کشاندن شمار بیشتری از کارگران از تاثیرات بی واسطه این حرکت اعتراضی است. سندیکای کارگران شDDرکت واحDDد

نشان داد که به رغم تمام فشارهایی که علیه این سندیکا و فعالن آن اعمال شده و می شود، تDا حDدی رابطه ی زنDده
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خود را با بخش هایی از کارگران این شرکت حفظ نموده و تلش اش باید این باشد که این ارتبDDاط را تDا حDDد ممکDن

وسعت دهد. ارتباط نسبی و فعال با بدنه تشDDکیلت، برقDDراری و اسDDتمرار پیونDDد نزدیDDک بDDا تDDوده کDDارگران، بسDDیج

۴۰۰خانواده ها، توده ای کردن مبارزه اعتراضی، تدارک و سازماندهی، سرعت عمل و برگزاری یDDک تجمDDع اعتراضDDی 

نفره، همه از نکات قوت و آموزنده ای است که نه فقط نفوذ نسبی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران

و حومه در میان کارگران این شرک را به اثبات می رساند، بلکه در عین حال می تواند راهنمای عمDDل دیگDDر تشDDکل ها

بویژه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه باشد که متاسفانه از فعالیت هDDای تDDوده ای و عملDDی آن اثDDر چنDDدانی دیDDده

نمی شود. مقصود البته این نیست که سندیکای کارگران هفت تپه عینا مانند سندیکای کارگران شرکت واحد در برابر

فلن اداره دولتی تجع اعتراضی برگزار کند یا نکند، مقصود این است که سندیکای کارگران هفت تپه، رابطDDه زنDDده و

از دست رفته خود را با توده کارگران این شرکت بازسازی و تقویت کنDDد و در هDDر حDDال چDDه در شDDکل تجمDDع چDDه

اعتصاب یا اشکال دیگر، توده کارگران را به میدان مبارزه بکشاند!

غیر از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که سابقه ارتباط فعال و ارگانیک با توده کارگران این شرکت و سازماندهی

تجمعات، راه پیمایی ها و اعتصابات بزرگ و مکرر کارگران این شرکت را در پرونده ی خود دارد و شایستگی خود را در

سندیکا نهاده اند و گDDاه بDDا اتحادیه و  "این زمینه به اثبات رسانده است، هستند تشکل های دیگری که بر خود نام  " " "

دعاوی پرطمطراق و سروصدای بسیار خودنمایی می کنند بی آن که البته قادر باشند حتا یک اعتصDDاب را سDDازماندهی

نموده یا ده کارگر را در محل کار مشتکل کرده باشند. اینان در واقع تشکل هایی متشکل از چند فعال کارگری بیش

نیستند که البته فعالیت هایی می کنند. اگرچه بحثی از نفی تلش و فعالیت آن ها در میان نیست اما تا آن جا که بDDه

فعالیت توده ای و بسیج کارگران برمی گردد بساط شان به کلی بی رونق است. این گونه تشکل ها نیDDز بایDDد از کDDارگران

شرکت واحد و سندیکای آن ها بیاموزند. مرکز فعالیت خود را نقطه تولید و محل تمرکز کارگران قرار دهند و در حد

توان خود، به سازماندهی کارگران در مراکز تولیدی و خدماتی روی آورند.
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سایر تشکل هایی که نام اتحادیه و سندیکا ندارند، کمیته ها و تشکل های مبارزی از فعالن کارگری هستند و از آن جا

که فاقد ارتباط زنده و فعال لزم و پیوند ارگانیک با توده کارگران یا حتا بخش پیشDDرو آن هDDا در محیط هDDای کDDار و

تولید هستند، فاقد نفوذ در میان کارگران اند. این گونه تشکل ها که در واقع جدا از کارگران و در بیرون از محیط کار

شکل گرفته اند، به رغم آن که در مبارزات کارگران بعضا شرکت فعال و نقDDش مثبDDتی ایفDDا کرده انDDد، امDDا این هDDا نیDز

متاسفانه قادر به متشکل نمودن کارگران و سازماندهی اعتصاب ها و اجتماعDDات اعتراضDDی کDDارگری نیسDDتند. همیDDن

جدایی و دوری از کارگران در نقطه تولید، آن ها را به محفل ها و تشکل های مجDDزای عمDDدتا  متشDDکل از روشDDنفکران

مبدل ساخته ، انفراد گرایی را در صفوف آن ها دامن زده وانرژی هائی را که می توانDDد درخDDدمت تشDDکل یابی طبقDDه

کارگر قرار بگیرد به هرزبرده است. این در حالی ست که کارگران در محل کار و تولیDDد تشDDنه آگDDاهی و تشDDکل اند و

چنین تشکل هایی مقدم بر هر چیز باید یاری رسان تشکل یابی کارگران باشند و تا آن جا که می تواننDDد بDDه فعDDالیت و

سازماندهی کارگران در محل کار و تولید روی آورند.

سازماندهی کارگران در محل کار و تولید، ایجاد کمیته های کارخانه و هسته های سرخ و متشکل ساختن کارگران در

هر شکل و شیوه ای که بر خواست کارگران منطبق باشد و برای آن تلش و مبارزه کند، نیاز مبرم جنبش کارگری و

حائز اهمیت جدی است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در حد توان و امکانات و با توجه به شرایط موجود در این

راه گام برداشت و بایستی امیدوار بود که گام های بزرگ تری نیز در این راه بردارد و رابطه خود را بDDا کDDارگران ایDDن

شرکت بیش ازپیش  گسترش دهد.

می ماند سایر تشکل های کارگری و تشکل های فعالن کارگری که از سازماندهی حرکDDت اعتراضDDی اخیDDر سDDندیکای

کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه  و ابتکارات آن بیاموزند و درس های آن را به کار بندند.

 نیمه دوم مرداد۷23نقل از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره 
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کای کارگان شکت واحد د مبارزه علیه گاه سندی جای
 "لیحه اصلح قنون کار"

بیست و سوم آبان ماه، فراخوان کوتاهی از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهDDران و حDDومه انتشDDار

 صDDبح۱۰ آبان سDDاعت ۲۵یافت که در آن از کارگران و رانندگان زحمتکش این شرکت دعوت به عمل آمده بود روز 

برای جلوگیری از تصویب لیحه به اصطلح  اصلح قانون کار که دولت به مجلس ارسال کDDرده اسDDت "با لباس فرم  "

مقابل مجلس حضور یافته و تجمع اعتراضی برپا کنند. در این فراخوان هم چنین ضمن اشاره به تلش کDDابینه بDDرای

، تاکید شDDده بDDود تجمیع بیمه ها "تصاحب دارائی ها و اندوخته های کارگران در سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان  "

دولت مصمم است دارائی ها و انداخته های کDDارگران در سDDازمان تDDامین اجتمDDاعی کDDه حاصDDل سDDال ها تلش و "که 

خون دل این قشر زحمتکش جامعه است را با ترفند(ی) به اسم تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و بیمه

"سلمت، تصاحب کند
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سندیکای کارگران شرکت واحد با تاکید براین دو محور، تنها دو روز قبل از روز تجمع، فراخوان بDDه تجمDDع اعتراضDDی

در برابر مجلس را در سایت سندیکا انتشار داد. این فراخوان با استقبال گسترده کارگران شرکت واحد روبرو شDDد. روز

 آبان، گروه گروه از کارگران این شرکت که قبل از ساعت ده به صورت جمع های پراکنده در خیابان هDDای اطDDراف۲۵

 آبان، روز سه شنبه و غیرتعطیل و در وسط هفته بود، امDDا۲۵گرد آمده بودند، راهی محل تجمع شدند. به رغم آن که 

کارگران شرکت واحد با حضور گسترده ای که در این تجمع داشDDتند، همDDراه بDDا سDDایر کDDارگران شDDاغل و بازنشسDDته

خصوصا کارگران حمل ونقل و نیز جمع هایی از معلمان و دانشجویان کDDه بDDا فراخDDوان مسDDتقل سDDندیکای کDDارگران

اتحادیه آزاد کارگران ایران در این گردهم آئی حضور داشتند، تجمع اعتراضی مDDوفقی را علیDDه "شرکت واحد و بخشا  "

اصلح قانون کار برگزار نمودند. سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از تجمع اعتراضی و مDDوفقیت آمیز  "لیحه  "۴۰۰

 نفر، دومین حرکت اعتراضDDی مسDDتقل و۷۰۰ مرداد در مقابل شورای شهر تهران، این بار با حضور قریب به ۱۲نفره 

موفق خود را ظرف حدود سه ماه سازمان داد.

کانون هماهنگی شDDوراهای اسDDلمی کDDار تهDDران و "لزم به ذکر است که پیش از سندیکای کارگران شرکت واحد،  "

"کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تهران نیز فراخوانی برای تجمع در   آبDDان انتشDDار داده بودنDDد و جمعیDDتی۲۵"

 نفر را نیز به محل کشانده بودند. اما حضور گسترده و متشDDکل کDDارگران شDDرکت واحد، تجمDع کDDانون۲۵۰قریب به 

شوراهای اسلمی را به حاشیه راند. تب و تاب جمعیت و شعارهای اعتراضی که پی درپDDی توسDDط کDDارگران سDDر داده

می شد، به حدی شدید و زیاد بود که چند بار صحبت های حسین حبیبی دبیر کانون فوق که قصد سخنرانی داشت،

قطع شد. همDDه جDا در مرحلDDه نخسDDت کDDارگران شDDرکت واحد، پرچم هDDا و شDDعارهای مسDDتقل سDDندیکای کDDارگران

اتحادیه آزاد کارگران ایDDران و افDDراد وابسDDته بDDه "شرکت واحد به چشم می خورد و در مرحله بعدی تعدادی پلکارد  "

 علم و کتل خود  را جمع و۱۱آن ها نیز دیده می شد. بساط اسلمی چی ها بی رنگ و بی رونق بود وازهمین رو ساعت 

"محل را ترک کردند. کارگران شرکت واحد و سندیکای آن ها به اعتراضات خود علیDDه لیحDDه اصDDلح قDDانون کDDار و "
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تجمیع بیمه ها ادامDDه دادنDDد . بدین سDDان یکDDی از بزرگ تریDDن و مDDوفقیت آمیزترین اجتماعDDات "تصمیم دولت برای  "

اصلح قانون کار و علیه تلش های مشترک کابینه و مجلس ارتجاع بDDرای تغییDDر "اعتراضی علیه لیحه ضدکارگری  "

قانون کار به نفع سرمایه دار، توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رقم خDDورد. سDDندیکای

کارگران شرکت واحد، با سازماندهی این تجمع اعتراضی، نام خود را در جایگاه یک نیروی متشکل کDDارگری پیشDDگام

در مبارزه علیه تعرض سرمایه ، درجنبش کارگری ایران تثبیت کرد. یک تجمع اعتراضی برجسته با موفقیت نسبی و

حضور گسترده کارگران.

اما نکات برجسته این حرکت اعتراضی کدام اند و موفقیت  نسبی سندیکای کارگران شرکت واحد در چیست؟

 مهم ترین نکته، کمیت کارگری این تجمع یا بسیج و حضور صدها کارگر در این حرکت اعتراضی ست. به رغم آن کDDه

 آبان) تنها دو روز برای تبلیغ و بسیج نیرو وجود داشت اما حضور نزدیک۲۵ آبان) تا روز تجمع (۲۳انتشار فراخوان (

 در میDDان کDDارگران ایDDن شDDرکت و کارگر در این تجمع، بیانگر نفوذ نسبی سندیکای کارگران شرکت واحDDد۷۰۰به 

و مداومی است که این سندیکا بدوندرعین حال بیانگر ارتباط فعال و زنده با بدنه کارگران وحاصل کارآموزشی آرام 

 آبDان نشDان داد کDه سDDندیکای۲۵جنجال و خودنمایی در میان آن ها انجام داده است. سازماندهی و اجرای تجمDع 

کارگران شرکت واحد چنان مناسبات و ارتباط هایی را با اعضا و از طریق اعضا با بدنه کارگران برقرار ساخته است کDDه

می تواند ظرف چند روز چنین تجمعی را سازمان دهد. گرچه فعالیت این سندیکا و ارتباط آن با بدنه کارگران بطDDور

 نرسیده و با آن قابل مقایسه۸۴اعتصابات بزرگ چند هزار نفره سال قطع هنوز به سطحی که در مقطع بازگشایی و 

نیست، اما این واقعیت را نمی توان انکار کرد که سندیکای کارگران شرکت واحد، علی رغم تمDDام فشDDارهای امنیDDتی و

قضایی، علی رغم سرکوب و اخراج و زندان برخی از فعالن و رهبران سندیکا و علی رغم هزینه های فوق العاده زیDDادی

که رژیم بر سندیکا و فعالن آن تحمیل نموده است، فعالیت این سندیکا با همه افت و خیزهایش، ادامه یافته اسDDت.

مهم تر این که سندیکا توانسته است در راستای زدودن گسستی که سDDرکوب های شDDدید و دسDDتگیری های گسDDترده
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 میان بدنه کارگران و سندیکا ایجاد  شده   بود،   گام های   مهمی   بر دارد. کار آگDDاه گرانه۸۴پس از اعتصابات سال 

در میان کارگران، ارتباط زنده و فعال با بدنه کارگری، از ملزومات کلیدی و درعین حال ضامن مDDوفقیت هDDر تشDDکل

توده ای کارگری است. بر متن تامین نسبی چنین شرایطی بود که سندیکای کDDارگران شDرکت واحد، بDا هوشDیاری و

 آبان انتشار داد و با نیروی مستقل، شDDعارها و پلکاردهDDای۲۵موقعیت شناسی، فراخوان مستقل خود را برای تجمع 

اصلحیه ضدکارگری قانون کار را سازمان داد. "مستقل، تجمع اعتراضی علیه  "

اما نکته مهم و برجسته دیگر این حرکت اعتراضی، کار پرزخمت تدارکاتی و سازماندهی آن است که فعالن سDDندیکا

به نحو شایسته ای آن را انجام داده بودند. پلکاردهایی که به مناسDDبت ایDDن تجمDDع تهیDDه و توسDDط کDDارگران حمDDل

"می شد، هر بیننده و رهگذری را متوجه می ساخت. علوه بر پلکDDارد  بزرگDDی  کDDه  آرم  سDDندیکا  و  ایDDن  جملDDه 

اصلح قانون کار که با قصد حذف و تغییر مواد حمایتی قانون کار به مجلس ارسال شDDده اسDDت را "کارگران لیحه  "

"محکوم می کنند و برای جلوگیری از تصویب این لیحه ضدکارگری به اعتراضات خود ادامه می دهنDDد بDDر آن نقDDش

بسته بود، چندین پلکارد کوچک تر نیز که همگی یک شکل و یک رنگ و یک اندازه بودند، توسDDط کDDارگران حمDDل

می شد. بر این پلکاردها نیز با حروف درشت و به رنگ زردطلئی بر زمینه سرخ، برخی شعارها و مطالبDDات کDDارگران

از جمله شعارها و مطالبات زیر نوشته شده بود:

"مجلس باید خیلی فوری لیحه ضدکارگری اصلح قانون کار را از دستور خارج کند 

لیحه ضدکارگری اصلح قانون کار مساوی است یا از بین رفتن تامین اجتماعی حداقلی برای کارگران

لیحه اصلح قانون کار مساوی است با دستمزد کمتر و روان سازی اخراج کارگران

لیحه ضدکارگری اصلحیه قانون کار، استثمار کارگران و برده داری نوین است

لیحه ضدکارگری اصلحیه قانون کار در خدمت سرمایه داران است

لیحه ضدکارگری اصلحیه قانون کار مرگ آنی مزدبگیران و خانواده های فرودست است
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"تجمیع بخش درمان تامین اجتماعی با بیمه سلمت، غارت  اندوخته کارگران است

کارگران شرکت واحد علوه بر این پلکاردها و تابلو نوشته هایی که پای تمام آن ها نام سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران قرار داشت، در این تجمDع، شDDعارهایی را نیDز بDا صDدای بلنDDد و بصDورت دسDDتجمعی سDر دادنDد.

قDDرارداد  ، وزیرکارفرمایی خجالت خجالت اصلح قانون کار به نفع سرمایه دار ،  "وزیرکارفرمایی استعفا استعفا ،  " " " " " "

کارگر اخراجی شDDاغل بایDDد  ، قرارداد موقت بردگی کارگر  ، قرارداد دائمی احیا باید گردد  ، "موقت ملغا باید گردد " " " " "

اعتصDاب، تجمDع، تشDکل حDDق  ، معیشت و منزلت حق مسلم ماست  ، شرکت پیمان کاری ملغا باید گردد  ، "گردد " " " " "

. کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد  ، کارگر اتحاد اتحاد  ، کارگر زندانی آزاد باید گردد  ، "مسلم ماست " " " " " "

در این تجمع که جمع هایی از دانشجویان نیز در آن حضور داشتند، وقتی دو تن از آن هDDا توسDDط نیروهDDای امنیDDتی

دانشجوی معترض آزاد بایDDد دانشجو را رها کن فکری به حال ما کن و  "وانتظامی دستگیر شدند، جمعیت با شعار  " "

"گردد خواستار آزادی دانشجویان شدند که در جا آزاد شدند. البته در این تجمع اعتراضDDی، شDDعارهای دیگDDری نیDDز

داده می شد و پلکاردهای دیگری نیز که توسط تشکیلت وابسته به حکومت تهیه شده بود حمل می شد، اما صDDدا و

 ها، در میان شعارهای پرطنین و پی درپی و پلکاردهای متعدد کارگران شرکت واحد گم بود.شعارها و پلکاردهای آن 

کارگران معترض در حین شعار دادن، در پیاده رو مابین درب شمال شرقی و شمالی مجلس دست به راه پیمایی زدند

 آبDDان کDDارگران۲۵و جمع هایی از دانشجویان نیز در این راه پیمDDایی بDDا کDDارگران همDDراه شDDدند. اجتمDDاع اعتراضDDی 

شرکت واحد به قدری چشم گیر بود که حتا برخی از سایت های وابسته به رژیم مانند ایسنا و ایلنا نیز از آن به عنDDوان

اعتراض گسترده کارگران یاد کردند.

۱۲اجتماع اعتراضی کارگران شرکت واحد به رغم حضور چشم گیر پلیس و نیروهای امنیتی تا سDDاعت یDDک ربDDع بDDه 

ادامه یافت. در این ساعت وحید فریدونی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد، بیانیه ای را کDDه بDDه همیDDن مناسDDبت

تهیه شده بود قرائت کرد و تجمع کارگران پایان یافت.
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از جمله نکات دیگری که می توان آن را در زمره موفقیت های سندیکای کارگران شرکت واحد به شمار آورد، تاثیرات

مفید و آگاهی بخش این حرکت بر کارگران بطور عام و نیز کارگران شرکت واحد است. چرا کDDه این گDDونه اقDDدامات و

اجتماعات اعتراضی سازماندهی شده و مرتبط با خواست های کارگران، اول فضای جدیDDد و امیدبخشDDی را فDDرا روی

تشکل کارگری با اعتماد به نفDDسجنبش مبارزاتی کارگران می گشاید. وقتی که کارگران به چشم خود می بینند یک 

وارد نبردی شده است که به همه کارگران مربوط است و در برابر تعرض سرمایه داران و دولت آن هDDا ایسDDتاده اسDDت،

بدیهی است که از این مبارزه نیرو بگیرند و فعDDالیت متشDDکل کDDارگری بDDه عنDDوان یDDک ارزش و ضDDرورت، در میDDان

کارگران جا و مکان بیشتری را به خود اختصاص دهد. کارگران می بینند که یک تشکل کارگری، یDDک سDDندیکا وارد

دولت به  "یک مبارزه جدی با لیحه ای شده است که آن را  مجلس فرستاده اسDDت. ایDDن مبDDارزه کDDه در واقDDع یDDک"

مبارزه سیاسی است جرات و شهامت کارگران در مبارزه علیه سیاست های دولت را تقویت می کند. اگرچه درهرحDDال

این مبارزه، مبارزه ای است در چارچوب قوانین و مناسبات بورژوایی موجود و این واقعیتی ست که در تحت مناسDDابت

"و قانون کار موجود، با اصلحیه  یا بدون آن، حقوق کارگر تضییع می شود، با این همه هیDDچ کDDارگری نیسDDت کDDه "

نسبت به شرایط زندگی و حد و حدود حقوق پایه ای کار و قوانین و معیارهای جاری در مناسبات کار بی تفاوت باشد

و بی تفاوت نیست. از این رو مبارزه و فعالیت کارگران و تشکل های کارگری در این خصوص، نه فقDDط مشDDروع بلکDDه

ضروری ست و تا هنگامی که شیوه تولید سرمایه داری باقی است، نمی توان از این فعالیت چشم پوشید. بدیهی ست که

بورژوازی آن جا که کارگران فاقد تشکل باشند، معیارها و مناسبات حقوقی سخت گیرانه تر، دستمزد و مزایای کم تDر و

بطور کلی سطح زندگی پایین تری را بر آنان تحمیل می کند. در فقدان تشکل کارگری، چه بسا کDDارگران بDDه تعDDرض

سرمایه داران تن می دهند، مغلوب کارفرما می شوند و دربرابر تشدید استثمار و بی حقوقی و تنزل سطح زندگی نیز به

اجبار تسلیم می شوند. در جریان همین تجمعات اعتراضی و مبارزات است که کارگران به چشم خود می بینند که بDDا

ایجاد تشکیلت قادرند به صورت متشکل و یکپارچه در برابر کارفرما و تعرضات سرمایه بایستند و در راسDDتای عقDDب
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راندن آن یا دست یابی به خواست ها و ارتقای سطح زندگی خویش گام های موثری بردارند.ازاین رو ضروری است کDDه

این مبارزه به عرصه های دیگری  نیز که دغدغه عموم کارگران است نظیر الغاء قرارداد های موقت، احیاءقراداد های

دائمی، برچیدن شرکت های پیمانکاری، تضمین شغلی و افزایش حد اقDDل دسDDتمزد بDDه بDDالی خDDط فقDDر تعمیDDم و

گسترش یابد.

و اما تا جایی که به هزاران کارگر شرکت واحد برمی گردد، تاثیرات مثبت این حرکDDت اعتراضDDی و تجمعDات اعتراضDDی

نظیر آن، از این هم بیشتر است. چرا که کارگران این شرکت می بینند که سندیکای شان بطور مستقل و با تکیDDه بDDه

نیروی کارگران برای تحقق مطالبات آن  ها، وارد صحنه مبارزه شده و به نحو موثری برای دست یابی به مطالبات آن ها

فعالیت و مبارزه می کند. بنابراین روشن است که از سندیکای خود حمایت کنند و شمار هرچه بیشتری بDDه صDDفوف

آن  به پیوندند.

وو بالخره از تاثیرات مستقیم و بی واسطه این اجتمDDاع اعتراضDDی کDDه در آن نقDDش اصDDلی را کDDارگران شDDرکت واحد 

لیحه اصلح قانون کار عجالتا از دستور کDDار مجلDDس "سندیکای آن ها برعهده داشتند، یکی هم این بود که بررسی  "

کمیته سDDه جDDانبه ملDDی کDDارگران، نظرات کارشناسی به اصطلح  "خارج شد و بررسی دوباره آن ظاهرا به دریافت  " "

اصلحیه قDDانون کDDار بDDه معنDDای تأییDDد و "کارفرمایان و دولت موکول گردید.نیازی به گفتن نیست که اعتراض به  " "

مانده حقوق حد اقلی که تحترضایت از قانون کارموجود نیست بلکه اعتراضی ست نسبت به تعرض سرمایه علیه ته 

شرایط معینی  پذیرش آن برسرمایه داران  و رژیم آن ها تحمیل شد.

کلم آخر 

این واقعیتی  ست که درگیری و کشمکش میان کارگران و سرمایه داران بر سر قانون کار، از همان بدو تصDDویب آن در

 تاکنون ادامه داشته است. در طول تمام این سال ها، تعرض سرمایه داران و دولت آن ها علیه حقوق کDDارگر و۶۹سال 

برای تحمیل بی حقوقی بیشتر بر کارگران ادامه داشته، گاه این یا آن بند و تبصره ماده قانون کار را نیز به سود خDDود
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تغییر داده اند. اما از آنجا که سودپرستی و حرص و آز سرمایه داران را حد و مDDرزی نیسDDت، بDDه ایDDن حDDد از تغییDDر و

دست اندازی اکتفا نکرده و تمام تلش خود را برای یک سDره سDاختن تکلیDف قDانون کDار و تشDDدید بیDش از پیDش

استثمار و بی حقوقی طبقه کارگر بکار بسته اند. رویارویی کارگران با سرمایه داران بر سر قDDانون کDDار و نDDبرد طبقDDاتی

آن ها در مقابله با یورش سرمایه داران ادامه یافته و هر بار تا آن جا که توانسته اند در برابر این تعرض دست به مقاومت

و مبارزه زده اند. این بار جنبش کارگری از این موقعیت برخDDوردار شDDد کDDه کDDارگران آگDDاه و پیشDDرو شDDرکت واحد و

سندیکای آن ها، پیشگام و پرچم دار این مبارزه شوند و سرمایه داران و دولت  آن ها را عقب برانند!

عقب نشینی سرمایه داران و نمایندگان آن ها در مجلس و کابینه اما به معنDDای خDDاتمه تعDDرض و دست شسDDتن طبقDDه

اصلحیه قانون کار نیست. سرمایه داران اصرار دارند این لیحه در مجلس بمانDDد و تصDDویب شDDود. جمDDال "حاکم از  "

مناظره تلویزیونی، درحالی که نمی توانسDDت "رازقی جهرمی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران در یک  " "

اصDDلحیه قDDانون۲۵خشم و ناراحتی خود را از تجمع اعتراضی  آبان کارگران در برابر مجلس و مخالفت آن ها بDDا   " "

تغییر کنDDد. بنDDابراین–سDDرمایه دارانDD  –  اDلDبته بDه سDDود بایدکار پنهان کند، صریح و بی پرده اصرار داشت که قانون کار 

مبارزه بر سر قانون کار پایان نیافته است. کارگران بایستی نسبت به نقشDDه ها و تحرکDDات سDDرمایه داران و ترفنDDدهای

عوامل شان در کابینه و مجلس هوشیار باشند. نباید گذاشت پرچمی را که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

تهران وحومه برافراشت، برزمین افتد.

۱۳۹۵ نیمه اول آذر ۷۳۰نقل از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره 
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کای پیشتاز همبستگی کارگی و یک سندی

 آذر و برخورد قهرآمیز دستگاه حکومDDتی۱۴یورش وحشیانه مزدوران سرکوب گر به صفوف کارگران شرکت واحد در 

با یک تجمع ساده کارگری، بار دیگر ماهیت ضدکارگری رژیم سرکوب گر سرمایه داری حاکم بر ایDDران را بDDه نمDDایش

گذاشت. براستی مگرکارگران زحمتکش شرکت واحد چه کرده بودند و چه می خواستند که می بایستی این چنیDDن

بیرحمانه زیر مشت و چکمه و باتوم مزدوران سرمایه له می شدند؟

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسDرانی تهDDران و حDومه، در راسDتای پی گیDری خواسDDت مسDDکن کDDارگران و در

اعتراض به مشکلت و مDوانعی کDDه مDDدیریت شDرکت واحد و شDDهردار تهDران در راه تحقDDق خواسDDت هDزاران کDDارگر

۱۴شرکت واحد بوجود آورده است، عموم رانندگان و کارگران این شرکت را به تجمع در ساعت ده صبح روز یکشنبه 
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آذر در مقابل شهرداری تهران فراخواند. بدنبال این فراخوان صدها تن از کارگران این شرکت، با لبDDاس فDDرم و بعضDDا

همراه با اعضای خانواده خود، راهی محل تجمع شدند. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلمی و شهردار آن در تهران که از

اقدام اعتراضی کارگران به وحشت افتاده بودند، ساعاتی پیش از آن که کارگران تجمع خود را آغاز کننDDد، انبDDوهی از

نیروهای سرکوب را به محل اعزام نمودند به نحوی که نه فقط محوطه مقابل شهرداری، بلکه سرتاسر خیابان بهشDDت

و پارک شهر، به اشغال نیروهای انتظامی درآمد. در برابر صف کارگران، صفی از پاسداران نظDDم موجDDود قDDرار گرفDDت.

کارگران که در پارک شهر گردآمده بودند، هنگامی که قصد داشتند از درب جنوبی پارک شهر خارج شوند و به سDDمت

شهرداری حرکت کنند، مورد حملت شدید و وحشیانه نیروهای سرکوب واقع شدند. مDDزدوران سDDرکوب گر بامشDDت

ولگد و باتوم به جان کارگران افتادند. کارگران که باچنین مانعی برخوردکرده بودند، ازدرب شمالی پارک شهر خارج

شده و در خیابان های اطراف به سمت شهرداری تهران دست به تظاهرات و راه پیمایی زدنDDد. در ایDDن هنگDDام یک بDDار

دیگر صفوف کارگران مورد حمله وحشیانه مزدوران رژیم قرار گرفت و سه تن از رانندگان به نام های ناصر محرم زاده،

حسن سعیدی و ایرج فدایی توسط مزدوری به نام سرهنگ عبدالرضا جعفری با باتوم از ناحیه سر و گDDردن مصDDدوم

شدند. با این همه کارگران تزلزلی به خود راه نداده و با تغییر مسیر و سردادن شعار درحالی که پلکارد بزرگDDی را بDDا

خود حمل می کردند، به راه پیمایی اعتراض آمیز خود ادامه دادند. امDا پلیDس سDرکوب گر بDرای بDار سDوم و ایDن بDار

وحشیانه تر، به صف کارگران یورش برد و ضمن ضرب و شتم شدید کارگران و جمع کردن پلکارد بزرگ سندیکا که

 تن از کارگران را دستگیر و به پلیس امنیت ارگ و شمار زیادی را مصدوم۱۶خواست مسکن بر آن نقش بسته بود، 

کرد که به بیمارستان سینا منتقل شدند.

سرکوب گران بر این خیال واهی بودند که با اقدام وحشیانه و برخورد قهرآمیز، می تواننDDد صDDدای اعDDتراض کDDارگران

شرکت واحد و سندیکای آن ها را خاموش سازند. اما سندیکای کارگران شرکت واحد، همان روز، به فوریت و چDDابکی،

از عموم رانندگان شرکت واحد خواست که در اعتراض به اعمال وحشیانه نیروهای انتظامی و به نشانی همبستگی بDDا
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۳۰ آذر  با چراغ روشن و سرعت پDDایین (۱۵کارگرانی که مورد تعرض و ضرب و شتم قرار گرفته بودند، روز دوشنبه 

کیلومتر) حرکت کنند. این خواست سندیکا به شکل نسبتا گسترده ای مDDورد اسDDتقبال راننDDدگان شDDرکت واحد قDDرار

گرفت. مدیرعامل شرکت واحد که از این اقدام سندیکا و گسترش حرکت اعتراضی کارگران بDDه وحشDDت افتDDاده بDDود،

بی ار تDDی و بDDر سDDر حراست، بازرسی و بهره برداری شرکت واحد را بسیج و در سامانه ها و خطوط  "کلیه نیروهای  " " "

چهارراه ها مستقر ساخت. عوامل مدیریت، از رانندگان می خواستند که چراغ ها را خاموش کنند و درعین حال به قصد

ارعاب، اقدام به  فیلم برداری می کردند. اما راننDDدگان شDDرکت واحد در حمDDایت از سDDندیکای خDDود و در اعDDتراض بDDه

برخورد خشن نیروی انتظامی با تجمع همکاران خویش، اتوبوس ها را با چراغ روشDDن و سDDرعت کDDم، بDDه نحDDوی کDDه

قطاری مرکب از اتوبوس های پشت سر هم را شکل می داد، به حرکت درآوردند.

بدین سان تلش مذبوحانه مدیریت شرکت واحد و همپالگی آن شهردار تهران برای خاموش ساختن صDDدای اعDDتراض

کارگران به کلی باشکست وناکامی روبDDرو گردیDDد. کDDارگران شDDرکت واحد، چDDه در شDDکل راه پیمDDایی و تظDDاهرات در

 آذر و چه با ابتکار عمل سندیکا و حرکت اتوبوس ها با چراغ روشن و سرعت۱۴خیابان های اطراف پارک شهر در روز 

 آذر، اعتراض خود در مقابل شهرداری تهران را عمل بDDه  اعDDتراض در خیابان هDDای مختلDDف تهDDران۱۵پایین در روز 

تبدیل نموده و پژواک اعتراض خویش را گسترده تر ساختند.

 آذر، پنجمیDDن تجمDDع۱۴تجمع اعتراضی چند صد نفره کارگران شDDرکت واحد بDDا خواسDDت مسDDکن در روز یکشDDنبه 

ادامDDهاعتراضی از این دست بود که توسط سندیکای کارگران شرکت واحد سازماندهی شده بود. ایDDن تجمDDع کDDه در 

 آذر، یکبار دیگر نشان۱۵تجمعات پیشین کارگران بود باضافه حرکت اعتراضی نمادین رانندگان شرکت واحد در روز 

داد که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پایه هDDای خDDود را در میDDان کDDارگران ایDDن شDDرکت

مستحکم ساخته است. اقدامات اعتراضی کارگران درعین حال نشان داد که عموم کارگران و راننDDدگان شDDرکت واحد،

به اهمیت داشتن تشکیلت و سندیکای خود پی برده اند و هر آینه سندیکا فراخوانی صادر کند بDDه آن پاسDDخ مثبDDت
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 شرکت واحد مستقل از آن که در یک تجمع اعتراضDDی سDDازماندهیداده و حامی سندیکای خویش اند. امروز هر کارگر

شده توسط سندیکا، حضور فیزیکی داشته یا نداشته باشد، خود را در آن اعتراض سهیم می دانDDد و بDDالتر از ایDDن، از

چنان درجه ای از روحیه اتحاد و همبستگی برخوردار است که خود را همدوش کارگر تجمع کننده و حتا در جای آن

قرارداده و در حمایت از رفقای همکار خود، هیچ گونه درنگی به خود راه نمی دهد و به فراخوان سDDندیکا کDDه پیشDDتاز

مبارزات کل کارگران شرکت واحد است، پاسخ مثبت می دهد. قدرت ما، در اتحاد، همبستگی و تشDDکل ماسDDت! ایDDن

است عصاره مفهوم حرکت اخیر کارگران شرکت واحد. کارگر شرکت واحد در پرتو مبارزات و فعالیت هDDای سDDندیکای

این شرکت، امروز به این درجه از آگاهی رسیده است که بداند گرفتاری ها ، مشکلت و خواسDDت های صDDدها کDDارگر

تجمع کننده، همان گرفتاری ها، مشکلت و خواست های تک تک کارگران و هزاران کارگر این شرکت است و این چیز

دیگری نیست مگر رشد آگاهی سیاسی و رشد همبستگی طبقاتی در میان کارگران شرکت واحد.

خواست مسکن که در تجمعات مختلف کارگران شرکت واحد به عنوان یکی از خواست های اصDDلی مطDDرح شDDده و در

یک مسکن مناسب حق مسلم ماست تجلی یافته است، خواست  اکثریت کارگران این شرکت اسDDت کDDه هDDر "شعار  "

یک به نحوی با آن درگیر هستند.

واقعیت این است که تنها درپرتو فعالیت ها و پی گیری های چند ساله و مستمر سDDندیکای کDDارگران شDDرکت واحد در

زمینه خواست مسکن و سازماندهی تجمعات اعتراضی مکرر در مقابل شهرداری تهران بود کDDه به رغDDم تمDDام سDDنگ

اندازی ها، مخالفت ها و موانعی که مدیریت شرکت بر سر راه کارگران و سندیکای آن هDا ایجDDاد کDDرده بDود، سDDرانجام

 منجر به مصوبه ای درستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران گردید که برطبق۹۴درتاریخ هشتم شهریور 

بند چهارم آن، بیش از شش هزار تن از رانند گان و کارگران شرکت واحد می بایستی از تسهیلت بلعDوض مسDDکن

بهره مندگردند. اما این مصوبه به دلیل کارشکنی قالیباف شهردار تهران و مدیریت شرکت واحد اجرایی نشده است.
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 که با اجبDDار مDDدیریت شDDرکت واحد بDDرای بهره منDDدی از۳ و ۲از سوی دیگر رانندگان و کارگران عضو پروژه سپیدار 

 سDDال از۳آن کDDه بیDDش از تسهیلت بلعوض مسکن، عضو تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد شده اند، با وجود 

موعد تحویل واحد مسکونی شان گذشته است، اما مسکنی تحویل کارگران داده نشده ودرحالی که پیشرفت سDDاخت

 متوقف شده است. در همین رابطه یک دعوی حقوقی سه  سDDاله نیDDز میDDان۹۰ درصد بوده، ازسال ۵۰پروژه کم تر از 

تعاونی مسکن و پیمان کار پروژه فوق وجود داشت که با رای دادگDDاه بDDه سDود تعDDاونی مسDکن خDاتمه یDافته اسDت.

مدیریت تعاونی مسکن وعده داده بود پس از صدور رای دادگاه، به سرعت ساخت  پروژه را آغاز خواهد کرد، اما ایDDن

وعده نیز عملی نشده است.

برخی دیگر از رانندگان و کDDارگران شDDرکت واحد کDDه بDDه همیDDن سDDیاق بDDه عضDDویت تعDDاونی مسDDکن اداره مرکDDزی

پروژه سهیل می باشند که واحدهای مسکونی خود را که از مصالح نامرغوب تهیه شده "شرکت واحد درآمده اند، عضو  "

بود، با چند سال تاخیر در حالی که حداقل های ضروری برای زندگی در این واحدها فراهم نیسDDت، تحویDDل گرفته انDDد.

این در حالی ست که مبالغی اضافه بر قرارداد نیز از کارگران گرفته اند.

پروژه مسکن مهر سازمان داده شده  اند و کارگران و رانندگان عضو  "همچنین گروه دیگری از کارگران که در قالب  " "

"شقایق کماکان با مشکلتی در زمینه مسکن روبرو هستند و حقوق آن ها نیز در این زمینه تضییع شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، خواستار حل مشکلت تمام کارگران این شرکت در زمینه

مسکن است و برای رسیدگی به این معضلی که اکثریت کارگران با آن دست بگریبانند، تجمعات اعتراضی مکرر و از

 آذر را سازمان داد. ارتجاع حاکم، به تجمع مسالمت آمیز کارگران شDDرکت واحد حمله ور۱۴جمله تجمع اعتراضی روز 

شد و با قهر و خشونت به مقابله با کارگران پرداخت. اما این اقدام وحشیانه نتایج معکوسی برایش ببار آورد. اتحDDاد و

همبستگی در میان کارگران شرکت واحد و همبستگی طبقاتی عموم کارگران را بیش از پیش تقویت کرد و حمDDایت

از سندیکا را گسترده تر ساخت.
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یورش ماموران سرکوب گر و حافظDDان سDDرمایه بDDه تجمDDع "سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه با صدور اطلعیه ای  "

مسالمت  آمیز کارگران شرکت واحد را محکوم کرد. از کارگران شرکت واحد حمایت و با آنDDان ابDDراز همبسDDتگی نمDDود.

بسیاری از تشکل های فعالن کارگری نیز حملت وحشیانه مDDزدوران حکومDDتی بDDه تجمDDع کDDارگران شDDرکت واحد را

محکوم و با آنان ابراز همدردی و همبستگی کردنند.

 آذر بلفاصله هجDDوم وحشDDیانه مDDزدوران حکومDDتی بDDه صDDفوف کDDارگران۱۴سازمان فدائیان (اقلیت) نیز همان روز 

شرکت واحد را محکوم کرد و مثل همیشه از مبارزات و خواست های کارگران شرکت واحد و سندیکای آن ها حمDDایت

بعمل آورد. افزون بر این ، بسیاری از سازمان ها و احزاب سیاسی دیگر، برخDDی اتحادیه هDDای کDDارگری در کشDDورهای

دیگر و تشکل های ایرانی خارج کشورکه درراستای دفاع و حمایت از مبارزات کارگران ایران فعالیت می کنند نیز این

اقدام وحشیانه را محکوم و با کارگران شرکت واحد ابراز همدردی و همبستگی کردند. و بدین سان می توان گفت کDDه

همبستگی کارگران از سطح کارگران شرکت واحد فراتر رفت.

ناگفته نماند که درخارج کشور تلش هائی برای سوءاستفاده از اقدام اعتراضی کارگران شرکت واحد و سندیکای آن

ها نیز بعمل آمد که سندیکای کارگران شرکت واحد با صدور اطلعیه کوتاهی درتاریخ شDDانزده آذر، راه را برهرگDDونه

"سوء استفاده مسدود کرد. دراین اطلعیه ازجمله گفته شده سندیکای کارگران شرکت واحDDد اتوبوسDDرانی تهDDران و

حومه دادخواهی ها و اعتراضات برای احقاق حقوق کارگران را با توجه به مشکلت موجود و خرد جمعی کDDارگران و

 در رسDDانه هDDا را سDDوءمصاحبه های عنصر سابق خDDارج نشDDین سDDندیکااعضای حاضر در سندیکا هدایت می کند. و 

بار دیگر صریحا اعلم می کنیم هیچ نماینده و یDDا استفاده های تبلیغاتی ایشان از این دادخواهی ها قلمداد می کند.

سخنگویی در خDDارج از کشDDور نDDداریم و هDDر گDDونه ادعDDای هویDDدا و نهفتDDه در ایDDن بDDاره را قویDDا رد و تکDDذیب مDDی

(تأکید ازماست) "کنیم.
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از سوی دیگر تعمدد آگاهانه روزنامه های رسمی در سکوت و بی تفDاوتی نسDبت بDه تجمDع کDارگران شDDرکت واحDDد و

برخورد خشونت آمیز باآن  نیز دوام نیاورد. موضوع سرکوب کارگران شرکت واحد و سندیکای آن ها به روزنامه ها نیDDز

جDامعه گزارشDDی درمDDورد تجمDع شهروند سخنان ایرج فدایی یکی از کارگران مصدوم را بازتاب داد. "کشیده شد.  " " "

کارگران همراه باتصویری از پلکارد و کارگران معترض را به چاپ رساند. یDDک عضDDو شDDورای شDDهر تهDDران (محسDDن

سرخو) از کارگران شرکت واحد و خانواده های آن ها عذرخواهی کDDرد. هفDDت تDDن از نماینDDدگان مجلDDس در خصDDوص

ضرورت پی گیری برخورد با تجمع  و ضرب و شتم کارگران شرکت واحد، به وزیر کشور تذکر دادند و غیره.

"اما این واکنش ها و این تذاکرات برای کارگران شرکت واحد مسکن نمی شود. تمام شDDواهد حDDاکی از آن اسDDت کDDه "

شDDDDDDDDDDDDDهرداری تهDDDDDDDDDDDDDران در رأس آن قالیبDDDDDDDDDDDDDاف و شDDDDDDDDDDDDDورای شDDDDDDDDDDDDDهر

تهDDDDDDDDDDران بDDDDDDDDDDه سDDDDDDDDDDادگی حاضDDDDDDDDDDر نیسDDDDDDDDDDتند خواسDDDDDDDDDDت کDDDDDDDDDDارگران را

عملDDDDDDDی سDDDDDDDازند. نحDDDDDDDوۀ برخDDDDDDDورد بسDDDDDDDیار زننDDDDDDDده ی  چمDDDDDDDران رئیس شDDDDDDDورای

معصومه آباد عضو شورای شهربا نمایندگان کارگران شرکت واحد  بDDاردیگراین واقعیDDت را بDDه اثبDDات "شهر تهران و  "

رساند.

 آذرو بDDا دعDوت۲۱داود رضوی و حسن سعیدی دو عضو سندیکا که به عنوان نمایندگان  کارگران شDDرکت واحد روز 

حضDDور آنقبلی، به منظور پی گیری مطالبه مسکن بDDه شDورای شDهر تهDDران مراجعDDه کDDرده  بودنDد، نDDه تنهDDا مDDانع 

هادرشورای شهر شدند، بلکه موردهتاکی وبی احترامی چمران رئیس شورای شDDهر تهDDران نیDDز قDDرار گرفتنDDد.آن هDDا

معصومه آباد عضو شورای شهر تهران مراجعه و درمورد پی گیری نامه سندیکا که درتاریخ  "هنگامیکه به   مرداد۱۹"

تحویل وی داده شده بود پرس و جو کردند، معلوم شد که هیچ کاری در این زمینه انجام نداده و آن نامه ، پنج مDDاه

خاک خورده و حتا به جریان هم نیافتاده است!این برخورد ها بار دیگر این واقعیت را به  اثبات می رساند که سرمایه

داران و نمایندگان آن ها، تا مجبور نشوند، حق و حقوق کارگررا نمی دهند. تنها با قدرت متشکل کارگری بDDا اتحDDاد
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گسترده تر و استمرار مبارزه و اتخاذ تاکتیک های موثرتر مبDDارزه اسDDت کDDه می تDوان و بایDDد عناصDر و نهادهDDای ضDDد

کارگری را عقب نشاند.

 تلش و پیگیDDری خودمDDان را"داود رضوی و حسن سعیدی بعد از این برخوردها در گزارش به کارگران نوشتند: ما 

انجام دادیم اما متاسفانه فساد و رانت خDDواری چنDDان در اینگDDونه مراکDDز ریشDDه گرفتDDه کDDه گویDDا هیچکDDس صDDدای

 تنهDDا راه دسDDت یابی بDDه حق مDDاندادخواهی و حق طلبی ما را دراین شهرداری و شورای شهر نمی شنود به نظDDر مDا

همان حفظ اتحاد و پی گیری است، لذا فقط انسان هایی شکست می خورنDDد کDDه دسDDت از تلش برمی دارنDDد، متحDDد

"باشیم و با تلش دیگر سعی در گرفتن حق مان کنیم. و درادامه، برپی گیری خواست کارگران چنین تأکید نمودند "

سندیکای کارگران شرکت واحد اعلم میدارد اینگونه پاسخگویی از سDوی نماینDDدگان شDورای شDهر(را)  بDی تفDاتی

نسبت به حقوق و مطالبات کارگران ورانندگان شرکت واحد میدانDDد و سDDندیکای کDDارگران شDDرکت واحDDد هرگDDز از

خواسته های بحق کارگران و رانندگان عقب نشنی نخواهد کرد و این اعتراضات را تDDا بدسDDت آوردن خواسDDته هDDای

"بحق ادامه خواهد داد.

طبقه کارگراساسا برای زیر وآری دشمن طبقاتی به آسانی عقب نمی نشیند و به خواست کارگران تمکین نمی کند . 

رو کردن نظم موجود و برچیدن استثمار و طبقات مبارزه می کند. ولی مادام که هنوز بساط سرمایه داری پابرجاست

و قدرت سیاسی دردست بورژوازی ست، طبقه کارگر راه دیگری ندارد جز آن که بDDرای تحقDDق خواسDDت هDDائی چDDون

افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار، برخورداری از یک مسکن مناسب و خواست هDDای دیگDDری نظیDDر آن نیزچنDDگ

درچنگ طبقه حاکم اندازد.

تنها اتحاد وهمبستگی و تداوم مبارزه متشکل است که می تواند نDDتیجه بخش باشDDد. شDورای شDDهر تهDDران، مDDدیریت

شرکت واحد، چمران و قالیباف و مانند این ها احتمال اعتصابات گسترده و چندهزار نفDDرۀ کDDارگران شDDرکت واحد را از

یاد برده اند! کارگران شرکت واحد و سندیکای پیشتاز آن ها، با تقویت اتحاد و همبستگی در صفوف خDDود، چنDDانکه در
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شعارهای خود نیزاشاره نموده و به شهردارتهران هشدارداده انDDد، باسDDازماندهی و برپDDائی اعتصDDاب، ایDDن حضDDرات را

ازفراموشی درخواهندآورد.

 ۱۳۹۵ نیمه دوم آذر ۷۳۱نقل از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره
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