
 
  افق روشنیت کارگريسا

 
  دو تن ازحبه با داوود رضوی و سعيد ترابيانمصا

  اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
  

 ور ماه هشتاد و پنجيشهردوم ست يب                                                                                          
 

  
ت شوراساي  

 
کارگران آقای ترابيان، اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد بويژه اعضای هيئت مديره آن برای دستيابی :شورا

  به مطالباتشان تاکنون چه مشکالتی را متحمل شده اند؟

 ما از همان لحظه شروع فعاليتهايمان برای احيای سنديکا که قبال نيز وجود داشته و انسانهای زيادی برای :ترابيان

ل بدلي. آن زحمت کشيده بودند با برخورد شديد بخش مديريت شرکت واحد و الخصوص واحد حراست مواجه شديم

اينکه اينان سالها در رابطه با حقوق کارگران به نفع دولت و کارفرما نظر ميدادند و منافع خود را با شروع فعاليت 

اين  فشار ها و محدويت ها . سنديکا در خطر افتاده می ديدند فشار ها و محدوديتهای زيادی را عليه ما آغاز کردند

 فعالين سنديکا به مناطق دوردست، قطع اضافه کاری، بازداشت و مدت زيادی به طرق مختلف از قبيل انتقال عمدی

اخراج و فرا خواندن به حراست و نهادهای امنيتی اعمال ميشد تا اينکه عوامل شورای اسالمی در شرکت واحد 

 انجام دادند در اين حمله اعضای حاضر سنديکا و بويژه...... حمله سازمانيافته ای را به محل سنديکا در تاريخ

منصور اسالو به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اموال آن از طرف مهاجمين تخريب شد و اسناد موجود 

بالفاصله پس از اين حمله  محل سنديکای خبازان هم که ما فعاليتهای خود را . توسط آنان مورد سرقت قرار گرفت

ی را از مهاجمين به دادگاه تسليم کرديم اما با بدنبال اين وضعيت ما شکايت. در آنجا متمرکز کرده بوديم پلمپ شد

به موازات و . وجود مشکالت زيادی که در اين راه متحمل شديم هنوز نتوانسته ايم از شکايت خود نتيجه ای بگيريم

  تعدادی از اعضای هيئت مديره سنديکا، منجمله منصور اسالو را ٨۴در ادامه اين فشارها در تاريخ اول دی ماه 

 را فراخوان داد و ۴/١٠/١٣٨۴در اعتراض به اين بازداشتها سنديکا اعتصاب مورخه .  کردندبازداشت

به استثنای ( همانطوريکه احتماال خوانندگان شما در جريان هستند اين اعتصاب با آزادی اعضای هيئت مديره سنديکا

اما با گذشت زمان نه تنها . پذيرفتو وعده هايی که قاليباف برای تحقق خواسته های ما داد پايان ) منصور اسالو

منصور اسالو آزاد نشد بلکه به هيچکدام از وعده های داده شده توسط قاليباف نيز عمل نشد ما برای دفاع از 

فراخوانی را  ٨/١١/١٣٨۵حقوقمان چاره ای جز اعتصاب مجدد نديديم و سنديکا برای اعتصاب ديگری در تاريخ 

صاب، نيروهای امنيتی قبل از شروع اعتصاب به منازل اعضای سنديکا يورش با فراخوان اين اعت. صادر کرد

بردند و در مواردی با ضرب و شتم همسر و فرزندان کارگران، دستگيرهای گسترده ای را آغاز کرده و شبانه 

 و يا به برخی توقفگاهها را اشغال کردند و صبح اول وقت، کارگرانی را که حاضر به کار نبودند يا دستگير کردند

اجبار به کار واداشتند بطوريکه تعداد کثيری از اعضای سنديکا دستگير و به زندادن اوين منتقل شدند از آن پس ما 



روزهای سخت تری را ميگذرانيم پس از آزادی دستگير شده گان وقتی آنها به سر کار خود مراجعت کردند مسئولين 

عتراض دوباره  ما و اعتراض سازمانهای کارگری در سطح دنيا بتدريج از پذيرش آنها خودداری نمودند تا اينکه با ا

 نفرازما بر سرکارهايمان تاکنون خودداری ۵۶دوستان ما موفق شدند بر سرکارهای خود باز گردند اما از پذيرش 

ا که مدت اين عده حدود هشت ماه است که دستمزدی دريافت نکرده اند و نيز دفترچه های درمانی کسانی ر. کرده اند

همچنين به ما اجازه خريد از فروشگاه را با دفترچه تعاونی . اعتبار دفترچه هايشان تمام شده است تمديد نکرده اند

بطور کلی ميتوانم بگويم که تمام  زندگی ما را به دليل دفاع از منافع صنفی مان به گرو گرفته اند و همه ما . نميدهند

وريکه در اين مدت برخی از دوستان ما به دليل فشارهای مالی در خانواده های دچار مشکالت عديده ای شده ايم بط

اما اين را هم بگويم که ما در اين مدت از طرف انسانهای زيادی حمايت شده . خود دچار مشکالت بسياری شده اند

ستيم تا رسيدن به ايم و همچنان انتظار حمايت بيشتری را داريم، اين امر به ما اميد بخشيده است و ما مصمم ه

خواسته هايمان به تالشهای خود ادامه دهيم، اين را ما حق خود ميدانيم و اميدواريم که بزودی با تالشهايی که ميکنيم 

  .به خواسته هايمان برسيم

  
   آقای رضوی، سنديکا چه تاثيری بر مسائل صنفی کارگران شرکت واحد داشته است؟:شورا

ر چيزی آگاهی و دانش اعضای خود و ساير کارگران را باال برد هم اکنون صدها  ببينيد سنديکا قبل از ه:رضوی

کارگر شاغل در شرکت واحد وجود دارند که به برکت سنديکا با حقوق خود آشنا شده اند و ديگر آنها آدمهای قبلی 

 فريب داد و يا براحتی نيستند، اين مسئله برای ما از اهميت زيادی برخوردار است چرا که کارگران آگاه را نميشود

از طرفی با تشکيل سنديکا و تحت فشار آن طبقه بندی مشاغل را که سالها بود در . حقوق صنفی شان را ناديده گرفت

شرکت واحد اجرا نميشد هر چند نه خيلی کامل، ولی به اجرا گذاشتند من به جرات ميگويم که اگر کارگران در 

بقه بندی مشاغل در شرکت واحد به اجرا در نمی آمد کما اينکه در جاهای سنديکا متشکل نميشدند هيچگاه طرح ط

اين وجود سنديکا و فشار آن بود که مسئولين را وادار به اجرای طرح طبقه بندی . ديگر به اجرا در نيامده است

مزدها و از ديگر دستاوردهای سنديکا اضافه شدن نزديک به سه هزار تومان به دست. مشاغل در شرکت واحد کرد

دادن بن های خريد رايگان به کارگران ميباشد که قبل از تشکيل سنديکا و مبارزه ما چنين بن هايی به اين وسعت به 

کارگران داده نميشد، دادن وامهای چند ميليونی به کارگران که قبال سقف آنها زير يک ميليون بود و واگذاری 

ه بود به نظر من از ديگر دستاوردهای سنديکا برای کارگران شرکت واحد به شهرداری که سالها بود معلق ماند

هر چند که ما هنوز نتوانسته ايم به همه خواسته های . شرکت واحد است، اينها ميسر نبود مگر به يمن وجود سنديکا

هم خود که يکی از اصلی ترين آنها برسميت شناخته شدن سنديکاست برسيم اما حقيقتش تا به اينجا، با وجوديکه 

 نفر از ما در بدترين شرايط بسر ميبريم از کاری که انجام داده ايم احساس ۵۶اکنون بيکار نگه داشته شده ايم و 

من .  هزار نفر از همکارانمان بگذاريم١٧رضايت ميکنيم، چرا که قادر شديم تاثير مثبتی را بر زندگی نزديک به 

حفظ و تداوم فعاليت آن است که انشاء اهللا ما به همه خواسته های ايمان دارم با اصرار ما جهت حفظ سنديکا و فقط با 

  .  خود خواهيم رسيد

  



آقای ترابيان، تاکنون حمايت کارگران ساير بخشها بويژه تشکلهای کارگری موجود از سنديکای کارگران : شورا

  شرکت واحد چه در سطح داخلی و چه در سطح بين المللی به چه ميزانی بوده است؟

در واقع بدون اين حمايتها .  هم در سطح داخلی و هم در سطح بين المللی حمايتهای زيادی از ما شده است:انترابي

در اين ميان بويژه حمايتهای بين المللی . من نميتوانم پيش بينی کنم که امروز ما چه وضعيتی ميتوانستيم داشته باشيم

ست  بطوريکه حول حمايت از سنديکای کارگران شرکت واحد سازمانها و نهادهای کارگری بسيار تاثير گذار بوده ا

اين سازمانها و نهادها با توجه به اينکه دولت جمهوری . يک همبستگی جهانی کارگری به منصه ظهور رسيد

اسالمی ايران يکی از کشورهای امضا کننده مقاوله نامه های بين المللی در حوزه مسائل کارگری می باشد مرتبا با 

مسئول در ايران نامه نگاری کرده و ضمن حمايت از ما، تعهدات دولت جمهوری اسالمی را به آنان مقامات 

و برخی قوانين (  سازمان جهانی کار ٩٨ و ٨٧ببينيد کار ما در سنديکا بر اساس مقاوله نامه های . يادآوری ميکردند

در اين چهارچوب .  قانونی بوده و هستکه جمهوری اسالمی يکی از امضا کنندگان آن است کامال يک کار) داخلی

سازمانهای کارگری در سراسر دنيا هر جا که حقوق کارگران نقض شود از همديگر حمايت ميکنند و اين مسئله 

امروزه اين حمايتها در سطح بين المللی تاثير بسزايی در تصميم گيريهای .  امری جا افتاده در تمام نقاط دنيا می باشد

در اين راستا در طول مدتی . مسائل کارگران دارند و ما نيز در ايران از اين قاعده مستثنی نيستيم دولتها در مورد 

که ما تالش خود را برای استيفای حقوق مان آغاز کرده ايم بطور مرتب در سطح بين المللی از ما حمايت شده است، 

 بهمن ماه  را بعنوان روز جهانی حمايت ٢۶ز بطوريکه حتی کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری  رو

در . از سنديکا و کارگران ايران اعالم کرد و بسياری از دوستان ما بدنبال اين حرکت بود که از زندان آزاد شدند

در نتيجه اين حمايتها و . رابطه با ازادی منصور اسالو نيز سازمانهای کارگری در دنيا تالشهای زيادی کردند

شمگيری که در ميان سازمانهای کارگری در رابطه با سنديکای ما وجود داشت ما به عضويت مساعدتهای چ

فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل نيز پذيرفته شديم و به اين ترتيب سنديکای کارگران شرکت واحد جهانی 

يم و طبق قوانين بين المللی االن ما در ميان سازمانهای کارگری دنيا يک سنديکای شناخته شده و مهمی هست. شد

بويژه بيش از هميشه از حمايت قوی فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل که خودمان نيز عضوش هستيم 

زمانی که اسالو آزاد . ما به کنگره اين فدراسيون دعوت شديم اما متاسفانه نتوانستيم در آن شرکت کنيم. برخورداريم

ل برگزاری بود و با شنيدن خبر آزادی اسالو از زندان، کنگره دقايقی کار خود را شد کنگره اين فدراسيون در حا

تعطيل کرده و نماينده های کارگران شرکت کننده از سراسر جهان در آن،  از جای خود بلند شده و به مناسبت آزادی 

 نهادهای اجتماعی در سطح داخلی هم حمايتهای زيادی از طرف کارگران بخشهای مختلف و.  اسالو دست زدند

البته به نظر من همه کارگران در . ديگر صورت گرفت اما حقيقتش اين حمايتها آنطور که ما انتظار داشتيم نبود

کشور ما قلبا در کنار ما بودند و با ما احساس همدردی و همبستگی ميکردند اما بدليل نبود تشکل و گسيختگی ايی 

من . دارد حمايتهای آنان از ما هم،  آنطور که بايد و شايد محقق نشدکه در ميان کارگران در کشور ما وجود 

اميدوارم که با ايجاد سنديکا و ديگر تشکلهای مستقل توسط خود کارگران روزی بشود که همه ما قادر شويم به طور 

  .  منسجم و سازمانيافته ای مانند کارگران ساير نقاط جهان از همديگر حمايت کنيم



ضوی، هم اکنون در تالش برای رسيدن به خواسته هايتان در چه وضعيتی قرار داريد و توقع شما از  آقای ر:شورا

  کارگران ساير بخشها چيست؟

حال حاضر با وجود دستاوردهای زيادی که سنديکای ما داشته است هنوز به ما رسما اجازه فعاليت  در: رضوی

از طرف ديگر  . ا بر اساس رای کارگران با تمام قدرت دنبال ميکنيمنداده اند با اينحال ما فعاليتهای سنديکايی خود ر

 نفر از ما همچنان معلق بوديم و ١٨٠پس از اعتصاب و بازگشت بکار بخشی از دوستان ما بر سرکار ، حدود 

ه همکاران ما  نفر، هم۵۶اجازه بازگشت بکار را به ما نميدادند  اما با پيگيريهايی که انجام داديم تا کنون به استثنای 

 نفر از حدود هشت ماه پيش تاکنون دستمزدی ۵٣همانطور که قبال هم گفتيم ما . بر سر کارهای خود باز گشته اند

ما بطور مرتب با مراجعه به وزارت کار و . دريافت نکرده ايم و از همه مزايای کارگران شاغل هم محروم بوده ايم

  ميکنيم، اخيرا ادارات  کار مربوطه اعتراض خود را دنبال 

 نفر از نظر معيشتی و ۵۶هر چند که ما . هم قولهايی به ما داده اند اما اينکه چقدر اين قولها عملی بشود معلوم نيست

ساير مسائل مربوط به زندگی شديدا تحت فشار هستيم و در وضعيت بسيار نا مناسبی قرار داريم اما تا رسيدن به 

نخواهيم داشت، توقع ما از کارگران ديگر اينست که همانند ما تشکلها و سنديکای خواسته هايمان دست از فعاليت بر 

موفقيت ما موفقيت همه کارگران ايران است، اگر ما . خود را بر پا کنند و بطور مادی و معنوی از ما حمايت نمايند

گران ديگر راحتتر به موفق شويم بدون شک اين مسئله در همه بخشهای کارگری ديگر تاثير خواهد گذاشت و کار

  . ايجاد تشکلهای آزاد خود برای رسيدن به مطالباتشان اقدام خواهند کرد

  
   آقای ترابيان، به کارگران ساير بخشها برای رسيدن به مطالباتشان چه توصيه هايی داريد؟:شورا

رگری که تشکل  توصيه ما اينست که بطور خستگی ناپذيری دست به متشکل کردن خودشان بزنند، کا:ترابيان

از اينرو ما از عموم . نداشته باشد در مقابل کارفرما تنهاست و بطور انفرادی نميتواند به حقوق پايمال شده خود برسد

ايجاد سنديکا و متشکل شدن تنها راه بهبود بخشيدن به . کارگران ميخواهيم که اقدام به ايجاد سندبيکاهای خود بکنند

  .وضعيت زندگی ما کارگران است

به نظر ما اينکار کارگران قانونيست و اگر خودشان آستينهايشان را باال بزنند و کوتاه نيايند موفق به ايجاد 

 سال است که زندگی ما کارگران روز بروز بدتر شده ٢٧. سنديکاهايشان خواهند شد ما چاره ای جز اينکار نداريم

فاده از تشکلهايمان  دفاع ميکرديم امروز وضعيت زندگی است بطور يقين اگر ما تشکل داشتيم و از حقوقمان با است

هيچکدام از ماها اينچنين نبود، همه ما کارگران شرمنده همسر و فرزندانمان هستيم، برای پايان دادن به اين وضعيت 

د، متشکل شوي! دوستان: از اينرو باز هم تاکيد ميکنيم. هم،  بدون تشکل و بصورت انفرادی هيچکاری نميتوان کرد

دست به اعتراض ميزنند از آنها حمايت .... از همديگر حمايت کنيد، اگر در گوشه ای کارگران يک واحد توليدی و

کنيد، همديگر را تنها نگذاريد، به ما در سنديکای شرکت واحد از نظر مادی و معنوی کمک کنيد، ما تنها با ايجاد 

  . گی خوبی را برای همسر و فرزندانمان به ارمغان بياوريمتشکل و حمايت از همديگر است که قادر خواهيم شد زند

 

 

 


