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کانون مدافعان حقوق کارگر -

دومين اعتصاب سنديكاي كارگران شركت واحد
نشانگر اتكاي سنديكا بر اعضاي سنديکا
داوود رضوي فعال سنديكايی
 ٨بھمن  ١٣٨۴ساعت ۴/٣٠بامداد ھنوز ھوا تاريك بود .ھر روز صبح اولين ترددكنندگان شھر
تھران ،رانندگان شركت واحد ھستنند كه با اتوبوس ھاي سرويس از دورافتاده ترين نقطه تھران به
محل كارخود مي روند .معموال اولين اتوبوس سرويس رانندگان در ساعت ده دقيقه به پنج صبح به
توقفگاه اتوبوس ھا مي رسند .آن روز با روزھاي ديگر فرق داشت .طبق اطالعيه سنديكاي كارگران
شركت واحد ،رانندگان قرار بود اعتصاب كنند .قرار براين بود با حاضر شدن در محل كار ،خود بطور
آگاھانه دست از كار بكشند .از آنجايی كه مقامات اطالعاتي وامنيتي و مدير عامل شركت واحد و
حراست شھرداري با مذاكره كنندگان سنديكايی به توافق نرسيده بودند ،اكثر اعضاي ھيات مديره
سنديكا و بخشي از فعالين را دو روز قبل از اعتصاب بازداشت كرده بودند.
سال ھا بود كه تھران چنين فضاي امنيتي را در سطح شھر به خود نديده بود .شايد بتوان گفت بعد از
وقايع كوي دانشگاه در سال  ٧٨اين اولين باري بود كه حضور گسترده اي از يگان ھاي ويژه و
مامورين لباس شخصي ھا در خيابان ھاي تھران به چشم مي خورد .توقفگاه ھاي شركت واحد در
مناطق  ٢٢گانه شھر تھران قرار دارد ،به دليل اين پراكندگي و اھميت سركوب اين اعتصاب كه
بسيار مھم بود ،شايد بتوان گفت ده ھا ھزار نيروي يگان ويژه در سركوب اين اعتصاب شركت
داشتند .به طور مثال ھر چند توقفگاه منطقه يك و دو در آن زمان در خيابان ھنگام بعد از ميدان
رسالت قرار داشت ،اما حضور ماموران و لباس شخصي ھا از پل سيد خندان به طور پراكنده و
فشرده در كل بزرگراه رسالت تا درب توفقگاه به چشم مي خورد.
در ميدان رسالت از رھگذران كارت شناسايی مي خواستند و ھر كه راننده سنديكايی شركت واحد
بود ،قبل از رسيدن به محل كارش بازداشت مي شد .در مناطق مختلف اتوبوسراني در داخل توقفگاه
ھا حضور يگان ھاي ويژه حتي از تعداد رانندگان بيشتر بود .در منطقه چھار اتوبوسراني در محله
نازي آباد ،تونل بزرگي از مامورين يگان ويژه در مقابل درب توقفگاه درست شده بود و رانندگان
بايد از اين تونل عبور مي كردند و به داخل مي رفتند .از تک تک آنھا سوال مي شد آيا كار مي كني
يا نه ؟ آنھايی كه كار نمي كردند تا ته صف برسند زير ضربات باتون قرار مي گرفتند و داخل
اتوبوس ھايي انداخته مي شدند که از قبل آماده شده بود .معموال اكثرا از اين ضربات بی نصيب نمی
ماندند .در منطقه  ٩اتوبوسراني آنقدر حضور مامورين يگان ويژه زياد بود كه سطح توقفگاه از اين
حضورسياه رنگ به نظرمي رسيد.

البته اين مطالب را از اين جھت عنوان كردم كه بگويم چقدر براي عوامل اطالعاتي مھم بود كه اين
اعتصاب صورت نگيرد و به ھمين دليل از تمام نيرو و امكان خود استفاده كرده بودند و حتي تعدادي
از نيروھاي سپاه و بسيج به عنوان راننده در روز  ٨بھمن  ٨۴به جاي رانندگان در خطوط كار مي
كردند .اكثر كارخانه ھا ھم سرويس ھاي خودشان را در اختيار شركت واحد گذاشته بودند ،اما آنقدر
ھمكاري رانندگان سنديكايی و تالش كار جمعي منظم و حساب شده بود كه باز ھم اين اعتصاب شكل
گرفت .تردد مردم در بخش ھايی از شھر با مشكل مواجه شده بود.
مطابق خاطرات رانندگان ،در داخل توقفگاه ھا ما مورين لباس شخصي بعد از شناسايی سنديكايی ھا،
گوني ھاي مخصوصي را که داشتند از سر تا پاي راننده مي كشيدند که با كشيدن نخش بسته مي شد
و سپس رانندگان اعتصابی بسته بندي شده را داخل اتوبوسھايی مي انداختند که به ھمين منظور
آماده کرده بودند .به ھمين ترتيب صدھا نفر از رانندگان معترض بازداشت شدند و صدھا نفر ھم
محل كار خودشان را ترك كردند .اين نوع برخورد ھم نتوانست باعث عقب نشيني رانندگان از
خواسته ھايشان شود ،بلكه آنھا را مصمم تر كرد تا بروي خواست ھايشان پافشاري كنند .البته با
وجود با تدابيري كه انجام داده بودند و بازداشت اكثريت اعضاي ھيات مديره سنديكا و فعالين
سنديكايی دو روز قبل از شكل گيري اعتصاب  ،تا ساعت ده صبح در سطح شھر كمبود اتوبوسھا به
وضوح به چشم مي خورد.
اين حرکت خود نشانه اي از كار جمعي و تشكيالتي بود .اعتصاب دوم رانندگان سنديكايی ثابت كرد
كه سنديكاي كارگران شركت واحد عليرغم آگاھي از برخورد نيروھاي امنيتي ،به اتفاق ارا تصميمي
آگاھانه و يك پارچه گرفت .از دو روز قبل از اعتصاب ،اكثريت اعضاي ھيات مديره صدھا ساعت
مورد بازجويی و تھديد قرار گرفتند تا از اعتصاب جلوگيري شود ،اما ھيات مديره سنديكا پايبندي
خودش را به تصميم و خرد جمعي نشان دادند و ھيچكدام از اين اعضا حاضر به متوقف كردن
اعتصاب نشدند .به ھمين دليل در ساعت١١شب پنج شنبه مورخ  ٨۴/١١/۶اعضاي ھيات مديره از
دادگاه انقالب )كه تنھا مشتريانش در آن وقت شب بود( مستقيم به بند ٢٠٩اوين منتقل شدند .در اين
اعتصاب بيش از  ۵٠٠تن دستگير شدند و بيش ۴٠٠تن از كار اخراج شدند كه با پايداري و تالش
اعضاي سنديكاي شركت واحد تقربيا اكثرا از زندان آزاد و بعد از مدتي به سر كار خود بازگشتند .
اين اعتصاب ثابت كرد كه سنديكاي كارگران شركت واحد متكي به فرد نيست و با وجود زنداني شدن
اكثريت اعضاي ھيات مديره اش  ،باز ھم بدنه اين تشكل واقعي كارگري از حركت نايستاد و تا امروز
با تمام فشارھا و سركوب ھا به حيات خودش ادامه داده و مي دھد.
گرامي باد نام تمامي كساني كه با از خودگذشتگي و تالش خود باعث تغييراتي عظيم و باورنكردني
در شركت واحد و جامعه كارگري كشور شده اند و ھرگز نامشان در جايی شنيده نشده است .ما به
تمام اين انسانھاي گمنام و تالشگر درود مي فرستيم.
به اميد آينده اي روشن براي كارگران و حق آزادي تشكل ھاي واقعي كارگري دركشور

