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  : یک سازمـانـدهـی عظيم و یک پاسـخ خشـونـت آميـز

اعتصاب ) شرکت واحد(ان  رانندگان شرکت اتوبوسرانی منطقه بزرگ تهر٢٠٠٦در ژانویه 
 اعتصاب صدها تن از شاغلين در شرکت اتوبوسرانی دستگير  نمودند، در ادامه و در روز

  .گردیدند
 تحت رهبری سپاه پاسداران به اعتصاب  نيروهای امنيتی و اعضاء داوطلب بسيج،

دند، آنها کنندگان شرکت اتوبوسرانی حمله ور گردیدند، تا آنان را مجبور سازند به کار بازگر
  .عمال خود بعنوان راننده اداره امور را عهده دار شدند

علت اعالم اعتصاب، بازداشت مسئول هيئت اجرائی سندیکای رانندگان شرکت 
دستگيری او .  بوقوع پيوست٢٠٠٥ دسامبر ٢٢اتوبوسرانی ، منصور اسانلو بود که، در روز 

شاغلين با کارفرما وارد مذاکره در حالی بود که وی تالش ميکرد در مورد وضعيت مزدی 
  . گردد

  :اعـتصـاب همـبـسـتگی برای سندیـکا
 بنيانگذاری شد و فعاليت خود را بار دیگر ١٩٧٩سندیکای رانندگان شرکت واحد در سال  

  . سال ممنوعيت شروع نمود٢٥پس از 
تی که  ماهها به تاخير افتاده بود و ميبایس٢٠٠٥اعالم موجودیت دوباره سندیکا در سال 

دراین . علت آن حمالت مکرر پليس و اعضاء شورای اسالمی کاربود . سه بار تکرار ميگردید
  .حمالت کارگران زخمی شدند و اموالشان تخریب گردید

با " شرکت واحد"سندیکای مستقل کارگران و رانندگان شرکت دولتی اتوبوسرانی تهران 
 بين المللی حمل و نقل ای ت  عضو از بخش های مختلفش عضو سندیکای٤٠٠٠بيش از 

   . اما خود در ایران بطور رسمی شناسائی نشده است این سندیکا.  نيز ميباشد اف
اعضاء سندیکای رانندگان اتوبوسرانی بی وقفه بر عليه دستگيری مسئولشان با اعالم 

  :اولين اعتصاب اعتراض ميکنند
ون نمی آیند و این امر مشکالت در بيست و پنجم دسامبر صدها اتوبوس از قرارگاه ها بير

با این وجود، گزارشات . زیادی را در زمينه حمل و نقل در مرکز شهر تهران بوجور آورد
این اعتصاب به آزادی مسئولين هيئت . ،حاکی از حمایت مردم از اعتصاب کنندگان بود

  .  و فعالين سندیکا که با منصور اسانلو دستگير شده بودند منجر گردید اجرائی
 انجام ٢٠٠٦اعالم تعویق حضور هفت نفر ازفعالين سندیکا که قرار بود در اول ماه ژانویه 

  . گيرد در دادگاه انقالب ، نيز از دیگر اثرات اعتصاب بشمار ميرود
  :با اعالم اعتصاب وضعيت تغيير پيدا ميکند 
  .حسينی تبار از اعضاء هيئت اجرائی در حين پخش اعالميه دستگير ميگردد 
ر ادامه شش تن دیگر از اعضاء هيئت اجرائی بازداشت گردیدند، زیرا، که نسبت به د 

  .دعوت دادستان که از آنان اعالم لغو اعتصاب را خواستار بود بی اعتنائی کرده بودند 
  .همسران و کودکان اعضائ سندیکا واعضاء هيئت اجرائی نيز بازداشت گردیدند

   
  :انهاصـدها کـارگـر زن و مـرد در زنـد

   
  :همزمان نظرات صاحبان قدرت بر عليه اعتصاب شکل ميگيرد

شهردار تهران اعالم ميکند که اعتصاب غير قانونی است و از اعتصاب جلوگيری خواهد  
  .کرد



مدیر شرکت اتوبوسرانی به کارگران اعالم ميکند که در صورت شرکت در اعتصاب اخراج  
  .خواهند شد

 با اعالم اعتصاب نيروهای امنيتی با شليک گاز اشک آور ، گلوله و ٢٠٠٦ ژانویه ٢٨در 
  .بازداشت های دستجمعی واکنش نشان ميدهند

 بالغ بر پانصد تن از کارگران و فعالين سندیکا شرکت واحد در بازداشت ٢٠٠٦تا پایان ژانویه 
  .دندآنان از دستيابی به یک وکيل حقوقی نيز محروم بو. بودند

   
  : و اخـراج-آزادی  
   

حـوادث روی داده در ایران باعث گردید که تشکالت حقوق بشری و سندیکاهای کارگری 
  .در خـارج از ایـران شـدیـدًا اعتـراض کنند

سازمان عفـو بيـن الملل آکسيـون های اعتـراضـی خود را شـروع ميکند، اتحادیه های  
ــّی کا   .رگری، نامه های اعتراضی خود را ارسـال ميکنندآزاد کارگری، اتحادی های مل

   
  : اتحاد وهمبستگی بين المللی اولين اثرات خود را نشان ميدهد

  .یکی بعد از دیگری اعضاء اتحادیه کارگری از حبس آزاد ميگردند
ضمنًا از کارگران بزورکتبًا تعهد گرفتند که در آینده در اعتصاب و یا حرکات مشابه شرکت 

  . نکنند
  .عداد زیادی از بازداشت شدگان پيش از رهائی چنين اوراقی را امضاء کردندت

 روز جهانی حمایت برای   جبش بين المللی سندیکائی اعالم  فورویه از سوی١٥روز 
  .همکاران بازداشت شده در ایران گردید

بسر  تن از فعالين سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران در بازداشت ٨٠در این زمان هنوز 
  .ميبردند

تعداد زیادی از فعالين سندیکا ها از کشورهای مختلف برای این روز جهانی فراخوان  
  . دادند

در وین نيز سندیکای راه آهن و سندیکای خدمات منطقه ای اعالم تجمع همبستگی در 
  .روز اعتراض جهانی در یکی از قرارگاه های اتوبوس شهر وین کردند

ندان برای خروج بسياری از بازداشت شدگان باز ميگردد، اما بعد از این حرکت درهای ز
  . در زندان نگهداشته ميشوند- در بين آنان اعضاء هيئت اجرائی-هشت نفر

در حاليکه کارفرما پيش از این به بازداشت شدگان اعالم نموده بود که ميتوانند به محل  
  . محروم گشته بودندهای کاری خود باز گردند اّما عمال آنان از پذیرش دوباره

در این مورد به آنان گفته شده بود که وزارت خانه کار به علت شرکت آنان در تظاهرات از  
  .ابالغ اجازه پذیزش مجّدد آنان به کار ممانعت بعمل آورده است

 تن از شاغلين ٤٦ شرکت اتوبوسرانی اعالم ميکند که ٢٠٠٦در یازدهم ماه مارس 
   .ميبایستی که اخراج گردند

  . مدیریت شرکت علت را دستور صادره از سوی مقامات وزارت امنيت اعالم کردند
   
در ادامه دیگر اعضاء بازداشتی اتحادیه رانندگان اتوبوسرانی در قبال پرداخت وثيقه مالی  

  .آزاد گشتند
  :با یک استثناء  

ود، هنوز در مدیرعامل سندیکا منصور اسانلو، که بازداشتش باعث اعالم اعتصاب گردیده ب
  .زندان اوین در تهران بسر ميبرد بدون آنکه اعالم جرمی بر عليه او صورت گرفته باشد

  .او بعد از این نيز به حمایت بين المللی نياز دارد 



 


