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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  تشکيل اتحاديه آزاد کارگران ايران
 

 فرورين هشتاد وهفت  اول ارديبهشت                                                                    اتحاديه آزاد کارگران ايران

  
) اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار( مجمع عمومی اتحاديه آزاد کارگران ايران  ٣٠/١/١٣٨٧امروز جمعه 

  . نفر برگزار شد١٠٠ ازبا حضور بيش

دج پس از تصويب اساسنامه  و تصويب نام اتحاديه  در شهر سنن٣٠/١/١٣٨٧ صبح  روز جمعه ٩اين مجمع از ساعت 

  آزاد کارگران ايران  به جای اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار، وانتخاب اعضای هيئت مديره و بازرسين

  . به کار خور پايان داد ١٦ساعت در

در اين مجمع .... عسلويه و، مختلف ازجمله قم، تهران، نماينده کارگران شهرهای راهاست به دليل دوری ذکرقابل

  .شرکت داشتند

  .گزارش تکميلی ارسال می شود

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

٣٠/١/١٣٨٧ 

 گزارش برگزاری مجمع عمومی دوم اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار
 

 کارگران ازنفر١١٠شرکت  با٣٠/١/١٣٨٧مورخه دربيکار ودومين مجمع عمومی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی

عضو اتحاديه از شهرهای تهران، سنندج، کرمانشاه، عسلويه، شهر صنعتی قم، مهاباد و برخی نقاط ديگر، در شهر 

عسلويه، شهر صنعتی قم، تهران و پتروشيمی پلی اتيلن  شرکت کنندگان ازدر اين مجمع برخی. سنندج برگزار شد

 .رکت داشتندسنگين کرمانشاه به نمايندگی از جمع های خود در آن ش

 صبح با خوش آمد گويی حسن زارعی مسئول تشکيالت اتحاديه به شرکت گنندگان و اعالم يک ١١ساعت  مجمع دراين

خود را با رای گيری برای انتخاب هيئت رئيسه مجمع آغاز  و کاردقيقه سکوت به ياد جانباختگان طبقه کارگر تشکيل

آقايان زاهد کريمی  ون رئيس، سيد هادی احمدی به عنوان نايب رئيساين رای گيری آقايان رضا شهابی به عنوادر.کرد

 .و کيوان ساعد پناه به عنوان منشی های هيئت رئيسه مجمع، کار هدايت مجمع عمومی اتحاديه را بر عهده گرفتند

و بدنبال آن سپس آقای شريف ساعد پناه بازرس اتحاديه گزارش خود را از فعاليت يکساله اتحاديه به مجمع ارائه کرد 

جعفر عظيم زاده به نمايندگی از طرف هيئت مديره طی سخنانی به فعاليتهای اتحاديه در يکسال گذشته پرداخت و با 

آن در باره دستور کار مجمع رای گيری و به پس از. برشمردن نقاط ضعف و قوت آن، گزارش خود را به پايان رسانيد

  . پشنهادهای ارائه شده را آغاز کردمورد دربحث و رای گيری مجمع کاراين ترتيب

 :پيشنهادهای ارائه شده به مجمع و مصوبات آن عبارت بودند از
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  تغيير نام اتحاديه از اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار به اتحاديه آزاد کارگران ايران-)الف

 تصويب شرکت کنندگان در مجمع عمومی اين مورد، تغيير نام اتحاديه به اتفاق آرا به زاده درعظيم ازسخنان جعفرپس

  .رسيد و بيانيه ای در اين رابطه مصوب گرديد

  تغيير موادی از اساسنامه اتحاديه متناسب با تغيير نام آن-)ب

 :اهم اين تغييرات عبارت بودند از

 )يدبه اتفاق آرا به تصويب رس(  تغيير فصل اول اساسنامه که مربوط به تعاريف و اهداف اتحاديه بود-

 )با اکثريت نسبی به تصويب رسيد( اضافه شدن ماده ای در مورد مناطق کشوری اتحاديه به اساسنامه -

و ) به اتفاق آرا به تصويب رسيد(به ماده کميسيونهای اتحاديه " عليه بيکاری"  اضافه شدن کميته ای تحت عنوان -

  .گان در مجمع رسيدبرخی تغييرات ديگر که همگی به اتفاق آرا به تصويب شرکت کنند

اين مجمع کار با انتخاب اعضای اصلی و علی البدل اتحاديه آزاد کارگران ايران و بازرسان آن، کار خود را به پايان 

  .رسانيد

 :اسامی اعضای اصلی هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران منتخب مجمع عمومی عبارتند از

 - اسماعيل کاظمی - حسن زارعی - حسين قادری - جميل محمدی - خالد سواری -عظيم زاده جعفر -صديق کريمی

   محمد فرجی- جبار خدامرادی - سالم شيخی - جوانمير مرادی - طيب ماليی -شريف ساعد پناه 

 :اسامی اعضای علی البدل هيئت مديره اتحاديه منتخب مجمع عمومی عبارتند از

   يداهللا مرادی- طه آزادی - فرامرز قربانی -هاد عرب زاده  فر-- بهروز چاپاری - فايق کيخسروی -اسرين واصلی 

 : اسامی بازرسان اتحاديه ، منتخب مجمع عمومی عبارتند از

   سيد سعيد سيد محمدی - حبيب اهللا فقيه سليمانی -فرشيد بهشتی زاد 

 و مهاباد در بعد الزم به يادآوری است که به دليل دير شروع شدن مجمع و مصادف شدن شيفت برخی کارگران سنندج

از ظهر روز برگزاری مجمع، مجمع عمومی نتوانست پيام کارگرانی را که از برخی نقاط به مجمع رسيده بود قرائت 

کرده و طبق برنامه تريبون آزاد را برگزار و به مسئله خواست شورای همکاری مبنی بر امکان برگزاری مراسم 

 . ری يکی از شرکت کنندگان در مجمع مطرح شد، رسيدگی نمايدمشترک اول ماه مه که از سوی بختيار پير خض

در اين مجمع پس از پايان گزارش بازرس و مسئول روابط عمومی اتحاديه، نيروهای انتظامی در محل حاضر شدند و 

تا پايان مجمع در کنار شرکت کنندگان در مجمع حضور داشتند، با اينحال هيچگونه مشکلی پيش نيامد و مجمع کار 

  .خود را با موفقيت به پايان رسانيد

 ٣١/١/١٣٨٧اتحاديه آزاد کارگران ايران 

www.ettehade.net 

k.ekhraji@gmail.com 

  ١٣٨٧ فروردين ٣١ -اتحاديه سراسری آارگران اخراجی و بيكار 
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 ی و بيکار به اتحاديه آزاد کارگران ايرانبيانيه تغيير نام اتحاديه سراسری کارگران اخراج
  

  "مصوب مجمع عمومی دوم اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار"

از آنجا که در مدت يکسال فعاليت اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار، کارگران شاغل بيش از پيش به اين 

کز کارگری به دليل محدوديتها و فشارهای موجود در اتحاديه روی آورده اند و از آنجا که کارگران شاغل در مرا

شرايط حاضر آنچنان که بايد، نميتوانند اقدام به برپايی تشکلهای مستقل خود بنمايند و از آنجا که حتی در شرايط 

متعارف اجتماعی هميشه بخشهايی از کارگران به دليل شرايط خاص شغلی و يا بيکار شدن و اخراج نميتوانند بصورت 

يداری تشکلی را ويژه خود بر پا نمايند لذا مجمع عمومی دوم اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار که شرکت پا

کنندگان در آن از کارگران شاغل مراکز کارگری و کارگران اخراجی و بيکارمی باشند رای به تغيير نام اتحاديه از 

 .زاد کارگران ايران ميدهنداتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار به اتحاديه آ

بديهی است با توجه به اينکه در اتحاديه آزاد همه مزدبگيران بدون در نظر داشت صنف و يا شاغل بودن و بيکار بودن 

ميتوانند متشکل بشوند، اين اتحاديه بيش از اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار که وزن آن بر روی کارگران اخراجی و 

 قادر خواهد شد با اتکا به قدرت کارگران شاغل در رشته های مختلف، حافظ منافع کارگران در بيکار بنا شده است،

 . معرض اخراج يا بيکار باشد

عليه "در اين راستا مسائل مربوط به اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار، در قالب کميته ای ويژه تحت عنوان 

 و مسائل اتحاديه آزاد کارگران ايران در اولويت فعاليتهای آن قرار خواهد بعنوان يکی از مهمترين دغدغه ها" بيکاری 

گرفت و اين اتحاديه با سازماندهی کارگران اخراجی و بيکار در اين کميته و با پشتوانه کارگران شاغل در اتحاديه 

 . آزاد، از منافع کارگران اخراجی و بيکار دفاع خواهد نمود

 

 راسری کارگران اخراجی و بيکارمجمع عمومی دوم اتحاديه س

٣٠/١/١٣٨٧  

  

 پيام کارگران عسلويه به مجمع عمومی دوم اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار

 
قبل از هر چيز سالم ما جمعی از اعضا اتحاديه و دوستان کارگر خود را در منطقه ! دوستان شرکت کننده در مجمع

 .عسلويه بپذيريد

کت در مجمع و حضور در کنار شماها را داشتيم، اما به داليلی که فکر می کنيم برای همه ما آرزومندانه مشتاق شر

شما آشنا باشند از جمله دوری مسير، نتوانستيم به احساس گرم با شما بودن خود پاسخ مثبت دهيم، اما با تمام وجود 

ه تصميم گيرهای شما را مبنای اين دوره برای هر چه قدرتمندتر کردن اتحاديه با شماها همدل و هم رأی هستيم و نتيج

 .از کار قرار خواهيم داد
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ما در يکسال گذشته دوره ای را با فعاليت در اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران به سر رسانديم که 

ان در اين مسلما ما می توانستيم بهتر و بيشتر در اعتراضات و مبارزات کارگر. دارای نقاط قوت و ضعف بوده است

دوره تأثير داشته باشيم اما به هيچ وجه خود را سرزنش نمی کنيم چون ما در شرايطی قرار داريم که خوشبختانه هر 

قدر به سرعت خود بيافزائيم باز به دليل گستردگی روزافزون اعتراضات کارگری انتظارات از ما نيز از سوی 

که می خواهيم با تبديل کردن اتحاديه سراسری کارگران اخراجی کارگران هر روز بيشتر می شود و امروز خوشحاليم 

و بيکار به اتحاديه آزاد کارگران ايران بخشهای وسيعتری از کارگران را با خود همراه کنيم و بيشتر به انتظاراتی که 

 . از يک تشکل واقعا کارگری می رود پاسخ دهيم

طريق ايجاد همبستگی و حمايت متحدانه از اعتراضات مطالباتمان از به رسيدن منظور آسانتردر پايان الزم می بينيم به

 .کارگری در بخشهای مختلف از همه کارگران شاغل و بيکار در ايران دعوت کنيم به اين اتحاديه بپيوندند

 

 .برايتان آرزوی پيروزی و موفقيت می کنيم

 

 جوانمير مرادی

 سعيد حضرتی

 محمد خويشکار

 محمد موسوی

 :ز کارگرانو جمعهايی ا

  عسلويه١٠ و ٩پااليشگاه گاز فازهای 

 شرکت توسعه سيلوها 

 شرکت پتروشيمی مبين عسلويه

  
  ١٣٨٧ فروردين ٣١ - و بيكار  سراسری آارگران اخراجیاتحاديه

www.ettehade.net 

k.ekhraji@gmail.com  
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راني آزاد کارگران اهي اتحادرهي مدئتي جلسه هنيگزارش اول  
 

 در هي اتحادی پس از اتمام مجمع عمومی ساعات٣٠/١/١٣٨٧ روز راني آزاد کارگران اهي اتحادرهي مدئتيه ه جلسنياول

: انتخاب شدندري به شرح زرهي مدئتي هی با اتفاق آرا اعضاهي اتحادني جلسه مسئولنيدر ا. شهر سنندج برگزار شد  

 
رهي مدئتي هسيرئ                زاده            ميجعفر عظ -١  

رهي مدئتي هسي رئبينا                                یخالد سوار -٢  

یسخنگو و مسئول روابط عموم                                 يی مالبيط -٣   

ی مالونيسيخزانه دار و مسئول کم     ساعد پناه                       فيشر -٤  

  "یکاري بهيعل " تهي کمنيلمسئو        ی و جبار خدامرادیحسن زارع -۵

غاتي تبلونيسيمسئول کم                               ی محمدليجم -٦   

 
 مراسم اول ماه ی برگزاری مجوز براافتي در سنندج نسبت به درهي اتحادني مسئولدي جلسه مصوب گردني در انيهمچن

 مراسم اول ماه مه صادر نشود ی برگزاریچه مجوز برا که چناندي گرددي امر به اتفاق آرا تاکني و بر انديمه اقدام نما

  اعضادي مقرر گردنيهمچن. دي مراسم اول ماه مه بنمای به برگزاردام اقی که به نحو مقتضداندي حق مسلم خود مهياتحاد

.ندينما مراسم اول ماه مه اقدام ی نسبت به برگزاری به نحو مقتضی شهرها و مراکز کارگرري در ساهي اتحادنيو فعال    

ی مال ني تام یراهها  و  شددي تاک هي اتحاد یتهاي فعال تداوم  یبرا  آن یاتي حتياهم  و یمسئله مال جلسه بر ني اانيپادر  

  ی ماههای طه،ياتحاد  یشارويپاسخ به مسائل پ  ی برادي مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردیآن در سالجار یتهايفعال

. برگزار شودرهيمد ئتي هدشنهاي فوق العاده به پی مجمع عمومکي ندهيآ  
 
 

٣٠/١/١٣٨٧ راني آزاد کارگران اهياتحاد  
 

www.ettehade.net 

k.ekhraji@gmail.com 


