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در  ۱۴ﺗﯿﺮ  ۱۳۳۵ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ واﺣﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ اﺗﻮﺑﻮس
از ﻣﯿﺪان ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد [1] .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﺳﺎل
ـﺪ
ـﺖ واﺣـ
ـﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐـ
ـﺘﻘﻞ ﮐـ
ـﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺴـ
ـﺲ ﺳـ
ـﺎت ﻣﻮﺳـ
ـﻦ ﻫﯿـ
 ۱۳۳۶اوﻟﯿـ
اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ دﻓﺘﺮی
را در زﯾﺮﭘﻞ ﭼﻮﺑﯽ اﺟﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ،
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۸۲ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۳۷ﺟﺸﻨﯽ ﺑﺮای
اﻓﺘﺘﺎح ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ در ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان واﻗﻊ در ﻻﻟﻪ زار ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ[2] .
ـﺎرﮔﺮان
ـﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐـ
ـﺪﯾﺮه ﺳـ
ـﺎت ﻣـ
ـﺎت ﻫﯿـ
ـﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑـ
ـﺮ  ۱۳۳۷اوﻟﯿـ
در ﻣﻬـ
اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ .و ﻓﺮج ﻓﺮج اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ
ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه و ﯾﻮﺳـﻒ ﺳﺎروﺧﺎﻧﯿـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﺑﯿـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه
ﺑﻮد.اوﻟﯿﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ درﺳﺎل ۱۳۳۹ﺑﻮد
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺎل
ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ از دادن ﺣﻖ ﻋﺎﯾﻠﻪﻣﻨﺪی ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدداری و روز ﺟﻤﻌﻪ
را روز ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎﺑﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎر در روز ﺟﻤﻌﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ .راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﭘﺎرک ﮐﺮدن اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر
ﺧﯿﺎﺑﺎن و در ﺳﮑﻮت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی ﺟﺪول ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی راﻧﻨﺪﮔﺎن
اﻋﺘﺼﺎب را درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ .راﻧﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﺧﺮاج
ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ دﺑﯿﺮی ﯾﻮﺳﻒ ﺳﺎروﺧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ وارد
ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﻖ ﻋﺎﯾﻠﻪ ﻣﻨﺪی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭘﺲ
از آزادی راﻧﻨﺪﮔﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ،راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۴۰در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ از ﺷﺮﮐﺖ
واﺣﺪ ،اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ در ﻣﺤﻞ

ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در ﻧﺎرﻣﮏ ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ وی داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺣﻘﻮق ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺮاض
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ اﯾﻦ
ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺳﻮدﺣﺎﺻﻠﻪ از درآﻣﺪ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﮐﺴﺮ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۹از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ازﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﻣﻌﺎف
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را اداﻣﻪ
داد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ و
ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
اواﺧﺮ ﺳﺎل  1383ﺑﺮﺧﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ
ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ۸۷و  ۹۸ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﮐﺎر – ﮐﻪ آزادی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ – اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻲ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪای را در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﺒﺎزان واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان
ﺣﺴﻦآﺑﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی
از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن داده
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ و راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻻن
ﮐﺎرﮔﺮی در ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪی
اﻧﺴـﺎﻧﯽ ،ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ از ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ،رواﺑـﻂ ﮐـﺎر ،ﻗـﺎﻧﻮن ﮐـﺎر و
داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی و … آﻣﻮزش داده ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی
ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان آﻣﻮزش
دﯾﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران دﯾﮕﺮﺷﺎن در ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در
ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ،ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را در ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر،
در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻓﻮاﯾﺪ داﺷﺘﻦ ﺗﺸﮑﻞ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺎه راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮدی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭼﻬﺮهﺑﻪﭼﻬﺮه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  83ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ از
اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  84ﺷﮑﻞ ﭘﯽﮔﯿﺮاﻧﻪ و ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪی
ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻫﯿﺌﺖﻣﺆﺳﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﺎن در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﮔﺮان آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را
دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ در ﺗﻮﻗﻒﮔﺎهﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺧﻄﻮط و
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرانﺷﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻔﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  84ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ
ﺧﺒﺎزان در ﻣﯿﺪان ﺣﺴﻦآﺑﺎد دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار

ﻣﯽﺷﺪ و راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﺎریﺷﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ اواﯾﻞ ﺑﺎ  50-60ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻌﺪاد راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ ،ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ روزﻫﺎی ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ و روزﻫﺎی
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻫﺮ روز ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻣﺆﺳﺲ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪی
ﻋﺎدی
ﺧﺒﺎزان ﮐﺸﯿﮏ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻈﺮات راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و از آﻧﺎن ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺑﺘﯽ
داده ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎریﺷﺎن و
ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖﻣﺆﺳﺲ ﺟﻤﻊ آوری اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮد راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد .ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺌﺖﻣﺆﺳﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻮﻟﺘﻦﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ،رواﺑﻂ ﮐﺎر و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار داده ﻣﯿﺸﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻣﺆﺳﺲ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت راﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ،ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن را از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮق و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ،ﮐﻤﮏ
راﻧﻨﺪه و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﻤﯽ
ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ارﺗﺒﺎط ﭼﻬﺮهﺑﻪﭼﻬﺮه ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
راﻧﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﻀﺎﻫﺎی ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه از
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ادارهی ﻛﺎر ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺪی ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪی ﻛﺎرﮔﺮ و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ و ﺣﺮاﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي
ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ را دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  19ﺷﻬﺮﯾﻮر  84ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و
اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﻲ)رﻳﻴﺲ ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮهي ﻛﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎر( ،اﺣﻤﺪي ﭘﻨﺠﻜﻲ)رﻳﻴﺲ ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮهي ﻛﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎر اﺳﺘﺎن( ،ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺟﻲ)رﯾﯿﺲ شورای اسلامی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
وراﻣﯿﻦ( در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ وﻫﺮﭼﻪ در ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎ رﻓﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ روﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب
ﻧﺮﺳـﯿﺪن ﺣـﺎﺿﺮان ﺗﺸﮑﯿـﻞ ﻧﺸـﺪ .ﺳـﭙﺲ از ﻃﺮﯾـﻖ روزﻧـﺎﻣﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿـﻦ
وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺎر
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن
دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای  19ﺧﺮداد اﻋﻼم ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﯿﺄت ﻣﺆﺳﺲ از ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد .ﺣﺪود  60ﻧﻔﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪي ﺧﺒﺎزان را در
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در آن روز ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﻃﺮاف
ﺣﺴـﯿﻨﯿﻪ راهﭘﯿﻤـﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و در ﻣﯿـﺪان ﺣﺴـﻦآﺑﺎد ﺗﺠﻤـﻊ ﮐﺮدﻧـﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ازادی ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮدﻧﺪ.
راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻇﻬﺮ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن آزاد و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻣﯿﺪان
ﺣﻮاﻟﯽ
ﺣﺴﻦآﺑﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪن داﺷﺖ اﻣﺎ
ﭘﺎﻓﺸﺎری و اﺻﺮار راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ،در
ﺣﻀﻮر ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻟﺒﺎسﺷﺨﺼﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی وزارت ﮐﺎر،
راﻧﻨﺪﮔﺎن در دﺳﺘﻪﻫﺎی  10ﻧﻔﺮی وارد ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮدﺷﺎن را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎرش آرا،
 19ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و  2ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و
ﭘﺲ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﻢﺳﺎﻋﺘﻪ ،اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺧﻠﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎر اﻋﻀﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞﺗﺮ و رﺳﻤﯽﺗﺮ ﺷﺪ .ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ و
ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .اﻋﻀﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت راﻧﻨﺪﮔﺎن
در ﻣﻨـﺎﻃﻖ و ﺧﻄـﻮط ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻫـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺰارﺷـﯽ از ﯾـﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در
ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت راﻧﻨﺪﮔﺎن
در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎری از ﺟﻤﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺗﻮﺑﻮس ،ﻣﺮﺧﺼﯽ ،ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه،
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﻮط ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن و …

ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﺪ.

ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮهی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و در ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺮفﻫﺎ و درد دلﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و
ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﻣﯽﮐﺮد و در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺸﮑﻼت و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﺎن را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ
و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ اﻋﺘﺮاض روﺷﻦ ﮐﺮدن
ﭼﺮاغﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  16ﻣﻬﺮ  84ﺑﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ،
در روزی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﺮاغﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان روﺷﻦ ﺷﺪ
ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺖ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه در ﻫﻤﺎن
روز در دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮري ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻄﺮح

دوﻣﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻋﺘﺮاض راﻧﻨﺪﮔﺎن،
اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺑﻠﯿﻂ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎ ديﻣﺎه  84ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ از دوش ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﺑﻞﻛﻪ
اﻳـﻦ
ﺗﻌـﺪاد دﻳﮕـﺮي از اﻋﻀـﺎي ﻫﻴﺌﺖﻣـﺪﻳﺮه ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧـﺪ.
ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺮان و ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از
در ﻣﺠﻤﻊﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪﮔﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻋﺘﺼﺎب ﻛﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ درون
راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮای ﺷﺮوع اﻋﺘﺼﺎب اﺧﺘﻼف ﺑﻮد و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﻋﺘﺼﺎب آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮد.
ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼﻋﻴﻪی آﻣﻮزش اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
اﻳﻦﻛﻪ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن رﺳﻴﺪ ،رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه ،ﻣﻨﺼﻮر
اﺳـﺎﻟﻮ ،و ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻧﻔـﺮ از اﻋﻀـﺎي ﻫﻴﺌﺖﻣـﺪﻳﺮه دﺳـﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧـﺪ .اﻳـﻦ
ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻛﺎرﮔﺮان رﺳﻤﺎً و ﺑﺎ اﺻﺮار از ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
اﻋﺘﺼﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻌﺪادي از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﺻﺪور اﻃﻼﻋﻴﻪای ،روز  4دیﻣﺎه 1384را روز اﻋﺘﺼﺎب اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ
از آن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮی از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه و اﻋﻀﺎی ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
دﺳﺘﻤﺰد ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ،اﯾﺠﺎد
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،رﻓﺎﻫﯽ و ورزﺷﯽ و  . . .ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﻪی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
داﺷﺖ ﮐﻪ آزادی اﻋﻀﺎی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﻮد .ﻫﺮ
ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ،ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﻧﺪ
اول ﺻـﺒﺢ و زودﺗـﺮ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻀـﻮر داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻨـﺪ و
راﻧﻨﺪﮔﺎن را دﻋﻮت ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در
ﻣﻮرد روز اﻋﺘﺼﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮدم و ﺻﺒﺢ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن در آن
زود و ﺟﻠﻮﺗﺮ از دﯾﮕﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم .ﺟﻠﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ از ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻟﺒﺎسﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻮد .ﺗﻌﺪادی از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮف اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎیﺷﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻤﻪی
راﻧﻨﺪﮔﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ و اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ اﺗﻮﺑﻮس را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج
ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪی  4ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  11ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آن را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻻن اﻋﺘﺼﺎب
در ﻣﻨﻄﻘﻪی ) 5ﺗﻮﻗﻒﮔﺎه  17ﺷﻬﺮﯾﻮر( ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی
اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺎن آزادی آنﻫﺎ ﺷﺪه
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺄﻣﻮران وﺣﺸﺖزده ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻣﻨﻄﻘﻪی  4آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻋﺘﺼﺎب را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  12:30ﻇﻬﺮ ﻧﮕﻪ

دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎﻧﻮن اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪی  6ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرﻓﺖ؛ راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
اﻋﺘﺼﺎبﺷﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ آنﺟﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﺧﺮوج اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺪدی ﻛﻪ ﻫﻤﺎن روز از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه
ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ داده
ﺑﻮد ﻧﯿﺰ در آنﺟﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان در ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﻀﻮر
او در ﻣﻨﻄﻘﻪ  6اﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻮد .در ﭼﻨﺪ روز
ﺑﻌﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آزاد ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻬﺮدار ﻫﻢ ﺑﺎ
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺟﻠﺴﻪاي ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﻮل ﻫﻤﻜﺎري داد .ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ
ﻧﻪ اﺳﺎﻟﻮ آزاد ﻧﺸﺪ و ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰي ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي
ﻫﻔﺘﻪ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺷﻬﺮدار ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻼﻗﺎﺗﻲ را ﺑﺎ ﻛﻞ راﻧﻨﺪﮔﺎن

در اﺳﺘﺎدﻳﻮم  12ﻫﺰار

از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﻧﻔﺮي آزادي داد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن را
ﺳﻨﺪﻳﻜﺎیﺷﺎن ﻣﻨﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻴﺶ از  8ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.ﺧﺎﻧﻮادهی اﺳﺎﻟﻮ ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﺗﺎ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮل آزادي اﺳﺎﻟﻮ را از ﺷﻬﺮدار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان
در ﺳﺨﻦراﻧﻲ ﺧﻮد ﺿﻤﻦ دادن وﻋﺪهی رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت راﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﻌﻲ
داﺷﺖ ﻛﺎرﮔﺮان را ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ
ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻜﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﺧﺸﻢ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ و راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮاي آزادي اﺳﺎﻟﻮ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ دادﻧﺪ .آﻧﺎن
»ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف اﻋﺘﺼﺎب ﻳﺎدت ﻧﺮه« را ﺳﺮ ﻣﻲدادﻧﺪ.

ﺷﻌﺎر

ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ در ﺷﻬﺮداري اﺟﺎزهی ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﯽدادﻧﺪ
و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﻲ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﻳﺪ و ﻫﻤﺎن ﺣﺮفﻫﺎي رﺋﻴﺲ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ
و »ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي
»ﻣﻦ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﻢ«
ﻛﺎرﮔﺮان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ« را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ داد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻋﺘﺼﺎب دوم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻃﻼﻋﻴﻪی اﻋﺘﺼﺎب از ﻃﺮف ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ ،از ﺳﻮی ﺷﻬﺮدار و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ
واﺣﺪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮهی ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ و در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ ﻣﺪدي ،رﺿﻮی و ﺳﻠﻴﻤﻲ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺬاﻛﺮه رﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺎ روز اﻋﺘﺼﺎب دوم ﻳﻌﻨﻲ  8ﺑﻬﻤﻦ ،84ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ
وﻗﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻮد و اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻣﺘﻴﺎزي ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮﻓﺖ و

در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .ﻣﺬاﻛﺮه در ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺮاﺳﺖ
ﺷﻬﺮداري ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهی ﺷﻬﺮدار ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ و ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ
واﺣﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  2ﻇﻬﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪود  9ﺷﺐ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻃﺮفﻫﺎي
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻀﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دادن ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻴﺎزي ﺟﻬﺖ ﺷﻜﺴﺘﻦ اﻋﺘﺼﺎب
ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ وﻋﺪهﻫﺎی ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻧﺸﺪﻧﺪ!
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺬاﻛﺮه ،از ﻃﺮف وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي
ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
ﻛﻪ ﺗﺎ ده ﺷﺐ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  209زﻧﺪان
اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻋﺘﺼﺎب در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺷﻜﻞ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﻲ از ﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻋﺘﺼﺎب راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در
روز اﻋﺘﺼﺎب ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از راﻧﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و رواﻧﻪی زﻧﺪان
اوﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻴﺶ از ﺳﻲﺻﺪ ﻧﻔﺮ در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪی ﭘﺲ از اﻋﺘﺼﺎب
از ﻛﺎر ﺑﻲﻛﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺎ ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﻲ
ﺑﻪ ﺟﺰ  45ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﻨﺪ و اﻋﻀﺎي ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻗﺮارﻫﺎي وﺛﻴﻘﻪی ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ از زﻧﺪان آزاد
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺷﺪﻧﺪ و داراي ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي در اﻧﺘﻈﺎر دادﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ از ﺳﺎل  84ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﺑﻴﺶ از  400ﺑﺎر اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ
ﺑﺎزداﺷﺘﻲ داﺷﺘﻪ و دهﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎﯾﻲ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آن ﭘﺲ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺣﺒﺲ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺎﻫﯽ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه و …

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از:
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ
www.kanoonm.com

] – [1اواﯾﻞ دﻫﻪ ﺳﯽ ،دو ﺑﻨﮕﺎه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ در
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی اﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺗﻮﮐﻞ و اﺗﻮ

واﺣﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ واﺣﺪ .در دوران دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻗﺮار ﺑﻮد ﻃﺮﺣﯽ
اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ در ﺗﻬﺮان
راه اﻧﺪازی ﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺣﺎج آﻗﺎ واﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻗﯿﺐ را از
ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﮐﺮده و اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ،و ﻗﺮار ﺷﺪ اﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻫﻢ ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺣﻮﻣﻪ
ﺗﻬﺮان را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
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