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اني ترابدي در مصاحبه با سعیمطالبات کارگران اتوبوسران  

 
  وهفتهشتاد اول خرداد                                                                                                       یکاوه مظفر

                                                                               
ارگران شرکت  کیکاي سندیاعضا ازیو.  استیشرکت واحد اتوبوسرانسال سابقه کاردر١٠ با ی کارگران،ي ترابديسع

 انتخاب شد، کاي سندرهي مدئتيه آارگران به عنوان عضویبا را١٣/٣/١٣٨۴ خيتار درانيتراب.  استیواحد اتوبوسران

 مشکالت و معضالت ی به بررسلي ذیگوِِگفت و.  کندی متي فعالکاي سندغاتي تبلونيسيهم اکنون به عنوان مسئول آمو

. پردازدی میکارگران شرکت واحد از نگاه و  

 
 در نکهي اد؟ي دهحي توضی که گذشت کمی در سالی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی کار و زندگتي درباره وضعلطفًا

  انجام دادند؟يی مشکالت چه کارهاني حل ای مواجه بودند و برایسال گذشته، کارگران شرکت واحد با چه مشکالت

 مشكالت نيحال حاضر، عمده تر در. هستندآشور در یآارگر  اقشارنيزحمتكش تر جمله  شرآت واحد از رانندگان 

 ی از کار افتادگاي ی و خرابی موقت، مسائل مربوط به مرخصیبحث قراردادها عبارت است از،یآارگران اتوبوسران

 کارگران د،يدانيکه مهمانطور. ذهاب است وابي ای هاسيسروکارگران، مسئله گري مشکل دن،يهمچن. هااتوبوس

 ی و برااب،ي اسيتنها سرو رانندگان صبح آاریاما برا.هستند صبح و بعدازظهرمشغول به آارفِتيدو ش دریاتوبوسران

 ابيس ايآارها سرو ذهاب وبعدازظهرسي صبح آارها سرویعني. است ذهاب برقرارسيتنها سرو عصرفتيآارگران ش

 احقاق حقوق معوقه ی براتيري با مدی نامه نگار،ی کارگران اتوبوسرانیكاي شدن سنداءي، با اح٨۴سال البته از. ندارند

 توان به اهدا آت و یاز جمله م.  کارگران داشته استی برای مثبتجي نتاکاي سندی هاتيتاکنون، فعال. آارگران آغاز شد

ی طرح طبقه بندی روزانه، اجراكي و آري ش،ی آارگریدرصد، بن ها ۵٠زان ي م آارگران به  حقوق  شيشلوار، افزا  

. اشاره کردگري دیاي مزایمشاغل و برخ    

د؟ي دهحي توضشتري بی کارگران قراردادتي درباره وضعلطفًا  

 ی شاغل میابتدا کارگران به صورت قرارداد. ستي نی خبرمياستخدام مستقدرحال حاضر، درشرآت واحد آارگران از

 ی راضی از کارگرتيريگر مدبعد از آن، ا.  شودی مدي سال هم تمد۴ سال است و تا کي قراردادها حداقل نيشوند آه ا

 ی آنكه به استخدام رسمی برای آارگران قرارداد،یطي شرانيدر چن.  کندی را استخدام رسمیبود، امکان دارد که و

 آه ی آوشا باشند، در حالطي بلی استفاده نكنند، و نسبت به جمع آوری و استعالجی از مرخصدي شوند، معموًال باکينزد

  با خطر فسخ،ی مشكلنيچكتر معموًال با آوی آارگران قراردادن،يهمچن. ستيبه عهده رانندگان ن قانونًا طي بلیجمع آور

.قرارداد مواجه هستند    

مشغول به کارهستند چگونه است؟ )  هایبه اصطالح تعاون (ی اتوبوسرانی خصوصی که درشرکتهای کارگرانتيوضع

 کارگران در اي آ  شرکت واحد دارد، وتيريمد  به یچه تفاوت شرکت ها ني اتيري روبرو هستند؟ مدیآنها با چه مشکالت

  شرکت ها استخدام شده اند؟نيا
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 سابق راني آه در شرآت واحد از سال گذشته آار خود را شروع آردند، معموًال توسط مدی خصوصیشرآت ها

در . شده شرآت واحد هستند دي شرآت ها، از رانندگان بازخرني از رانندگان ای تعدادن،يهمچن.  شوندیشرآت اداره م

 ی شرکت هاني، وارد ا)اي به عنوان مزاانهي سالكماهي افتي درءدر ازا( کردن خود دي رانندگان با بازخرنيواقع، ا

 ندارند یني تضمچي هی داده اند آه از لحاظ فنلي را تحويی شرکت ها، به رانندگان اتوبوس هانيدر ا.  شده اندیخصوص

 ها از ده راننني اتيدر حال حاضر، اآثر.  به عهده راننده استزي آنها نی نگهداری هانهي و هزراتي تعمهيو آل

 مراجعه آردند که متاسفانه مورد ی بازگشت به شغل قبلی از آنها برای تعدادی هستند، حتی اتوبوسها ناراضیواگذار

 ني آار و تامني و قوانستي به صورت استخدام نی راننده اچي هی خصوصیدر شرآت ها. موافقت قرار نگرفته است

  همانندراني مد در آنجا هم.  ندارد راننده در قبال   یتي مسئولچگونهي هزي نتيريمد.  شودینم حال آنها   شامل یاجتماع

. در شرآت واحد فقط فكر منافع خودشون هستندتيريمد    

BRT طرباره راه اندازی خد  

ن اتوبوس ياست؟ درين طرح چيب ايمعاا ويد؟ مزايح دهيتوض افتتاح شد،ی اتوبوسرانیرهاي مسیبرخکه سال گذشته در

 نظم دادن به ی را برایديط از دوش راننده ها برداشته شد، و قرار بود افراد جدي بلیفه جمع آورين بار وظي اولیها برا

؟ن طرح در حال حاضر چگونه استيت ايام کنند، وضعستگاه ها استخديا  

.  شده استیراه انداز)  شرقیدپو( تا سه راه تهرانپارس ی آزادداني مري تندرو تنها در مسیهاطرح سامانه اتوبوس 

در .  بهتر شده استیاما در حال حاضر کم.  مسافر روبرو شدی و حجم بااليی طرح در ابتدا، با مشكالت روشنانيا

 ی براشتري طرح بني ایايمزا.  استني اند، اما نظم کار هنوز پائگذاشته طي بلی جمع آوری برای مسئولستگاهيهر ا

 و ی امكانات رفاهنکهي دارد، از جمله ای راننده ها مشکالتیاما برا.  رسندی به مقصد معي هست آه سرنيمسافر

یبرا ی طوالنريس می بعد از طی نشده؛ بعالوه زمان استراحتهي خطوط هنوز تعبیو انتهاابتدا دری بهداشتی هاسيسرو  

. استهفته نشدنظر گرراننده در    

 کاي مانند سندیدر واقع، نهاد.  حقوق کارگران استني تری ازاساسیکي کا،ي سندلي وحق تشک،ی کارگرهي اتحادليتشک

 ميتنظزي کارگرو کارفرما را نانيرابطه مگري دی کند وازسوی کارگران کمک می کاروزندگطي و بهبود شراشرفتيبه پ

 انجام دادند ی خود چه اقداماتيیکاي و توسعه نهاد سندتي تثبخصوصه در  کند؛ کارگران شرکت واحد در سال گذشتیم

  رو به رو بودند؟یو با چه موانع

 تحقق یدر واقع، کارگران برا.  حق مسلم آارگران استكايداشتن سند ) ٩٨ و ٨٧( آار نيادي بنیبرابر مقاوله نامه ها

 ی توجه داشت که شوراديبا. حقوق آنها دفاع کندقل وآزادانه ازند که بتواند مست داراجي احتيیکاي به سندشان،يخواسته ها

 دفاع از ی به سر آار آمده اند، و به جایشي انتخابات فرماكي آند در ی می آارگران معرفندهيآه خود را نما آاریاسالم

. آارفرما هستندندهي زنند و در واقع نمای منهي را به ستيريحقوق آارگران معموًال سنگ مد  

  شود؟ی امسال برگزار مکاي سندیجمع عموم مايآ

 ن،يهمچن.  از آارگران اخراج شدندیادي، تعداد ز١٣٨۴ در سال يیکاي کارگران سندیاعتراضات صنفمتاسفانه، بعد از

به حراست شرکت احضار  تحت فشار قرارگرفته اند وكاي سندی ارتباط با اعضاليکارگران به دل ازیسال گذشته برخدر

 باعث شده که کارگران در نه، روزا حتاجي ماهيته  نهيباال بودن هز کنار  دراخراج رس از ت،یطيشرا  نيچندر .شده اند
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.  مجمع دوم گرفته نشده استی راجع به برگزاریميتصم روشي مسائل پليحال حاضر، بدلدر.نديايب آنارتيريبا مدظاهر  

 ی از آنها اخراج شدند و حتیادياق افتاد، تعداد ز شرکت واحد اتفیکاي که با کارگران عضو سنديی از برخوردهابعد

 ی خصوص، چه اقداماتني چگونه است؟ در ای کارگران اخراجني ای فعلتي به زندان محکوم شد، وضعکاي سندريدب

 انجام شده است؟

 یگروه.  ندارد منتظر بازگشت به آار هستندی به آن توجهتيري آه مدی آارگران با حكم بازگشت به آارنيا ازیگروه

اخراج آار ازیكاري بمهيبا احتساب ب٢٧ماده  باصي تشخئتيدانستن احكام هريغرب با مغاشعبه اداره آارازآارگران در

 یاخراج و همه آارگران اخراجآار ازيیاي مزاچيشرق بدون احتساب ه از اداره آار٢٧ اده هم با اعمال میشده و تعداد

. هستند شانتي شكاريگي پی عدالت اداروانيددر  

چه   خود،یصنف وی مدنی هاتي فعالیراستا در  و آنها ست،يچ  رانيا  یجامعه کارگر  مسئله نيمهمترشما  دهيعق  به

دهند؟قرارکاردستور دردي را بایمطالبات  

صادره  غو احكامل،يیكاي سندنيفعال ورهي مدئتي هیاعضا بازگشت به آاركا،ي سندرهي مدئتي هسيرئاسالو منصوریآزاد

 دستمزدها، شيافزا موقت ویقراردادهالغو وستهي شایداشتن تشكل مستقل، زندگادارات آار، انقالب ویطرف دادسرااز

.ی مستقل آارگری تشكلهاجادي موقت و ای به لغو قرادادهاديبا ام.  استران آارگی خواسته هانيمهمتراز  

 
 

یکاوه مظفر  

١٣٨٧خرداد ١ -دسترنج  


