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  کجای کاريم ؟......بعد از يکسال

 ١جمع بندی ساليانه 
ششن ماه هشتاد ويفروردششم                                                                                    خبرنگار سنديکا 
 

 
  در آستانه سال نو در کجای زمين ايستاده ايم ؟ 

  !خط فقر چهارصد هزار تومان در ماه اعالم می شود 

  !سه هزار تومان تصويب می شود حداقل دستمزد ماهيانه کـارگران يکصد و هشتاد و 

  .سـال گذشته حداقل دستمزد کارگران يکصد و هشتاد هزار تومان اعالم شد 

  ! وجاهت قانونی ندارند ٨۵شوراهای اسالمی شرکت واحد از خرداد 

ورم از سوی مراجع رسمی  رخ ت ته ن دگی % ١۵طی دوسال گذش ه واقعيت زن ه ب ر رسمی ک ابع غي و از سـوی من

قيمت  . رشد داشته است  % ۴٠هزينه اجاره بهای مسکن نزديک به. اعالم می شود % ۵٠ت ، بيش از    نزديک تر اس  

  .رشد داشته است % ۵٠زمين و ساختمان در شهرهای بزرگ بيش از 

  . ميليارد دالر گذشت ۴۶ واردات کاال طی سال گذشته از مرز

  .گران هرروز بيشتر می شودآمار تعطيلی و بسته شدن کارگاه ها و کـارخانه و بيکار شدن کار

  .تعداد بيکاران طبق آمار رسمی به بيش از چهار ميليون و سيصد هزار نفر رسيده است 

    .تعداد ليسانسيه های بيکار از مرز ششصد هزار نفر هم گذشت 

  .وبی کاری همچنين شامل فوق ليسانسيه های بيکار هم می شود  

                                                                              

  ٢جمع بندی ساليانه 
   

  !خصوصی سازی يا خودمانی سازی صدها هزار کارگر را بيکار کرده است 

ا        ١٩١ن از مفاد قانون کار طبق ماده تعميم معافيت کارفرمايا    و ديگر مصوبات مجلس و دولت باعث خروج ميليونه

  . نفر کارگـر کمتر دارند١٠کارگاه هايی که از : از جمله . کارگر از نظارت وشمول قانون کار گرديد 

اده       الف م ر خ ی ب فاهی و کتب ه صورت ش ار ب ت ک رارداد موق د ق ان د  ٧عق وی کارفرماي ار از س انون ک ی و  ق ولت

ا از                        خصوصی به سرعت   ز هست ،کارفرماه ی در کارهای مستمر ني ی حت ارگران ايران ه ک ه کلي  در حال سرايت ب

  .قرارداد کارهای موقت يکماهه و سفيد امضاء در برابر کارگران بدون تشکل استفاده می کنند 

د                            ار نکنن ر انسانی محيط ک ه شرايط غي ا اعتراضی ب د ت فته می گيرن انون      . از کارگران س د ق نهاد اصالحيه جدي پيش

  . دهدیعدالت جويانه انقالب را بر باد م آخرين دستاوردهای  کار

  

  



   و ٢٧ و سعی در حذف ماده ٩٨ و ٨٨اصالح نکردن فصل ششم قانون کار بر طبق تعهد دولت نسبت به مقاوله نامه 

: وب سنديکاهای مستقل کارگری مانند و سرک ٨٧ قانون اساسی و مقاوله نامه       ٢۶ قانون کار و عدم توجه به اصل         ١٧

ر خالف                   سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه برای جلوگيری از تشکل يابی مستقل کارگران ب

  .تفاهم نامه های امضا شده در سال های قبل کماکان ادامه دارد 

وق و دستمزد خود را دريافت                      ه حق ا است ک اه ه ـارگران م ر از ک ی و     صدها هزار نف ان دولت د و کارفرماي  نکرده ان

  .  هرروز بی توجه تر به حقوق قانونی و انسانی کارگران شدند ١٣٨۵خصوصی طی سال 

ا    . موج اعتراضات کارگری به اشکال گوناگون صحنه اجتماعی کشور را دگرگون ساخته است          اه ي هرروز در کارگ

  . کارخانه ای حقی ديگر از کارگران پايمال می شود 

ه بخش              . اران نيز به صنوف معترضين صنفی کارگری پيوستند         آموزگ ه مثاب ان ب اران و معلم طی هفته گذشته آموزگ

د          ه ای کردن ای صنفی ـ اتحادي ترده گفتگوه ه صحنه گس ديل ب س را تب وی مجل ران ، جل ارگر اي ه ک ی طبق . فرهنگ

ر رياست        وی مجلس ـ دفت ی هرروز در جل اتر    کــارگران کارخانه ها و شرکتهای دولت ار و دف  جمهوری ، وزارت ک

  .مرکزی شرکتها در شمال تهران به دنبال حقوق خود بوده اند

ود شرايط                         رای بهب ارگران را ب دهای ک افزايش دستمزدهای کارگران در مقابل نرخ فراينده تورم و گرانی آخرين امي

 کارگران در تشکيالت مستقل و آزاد عدم حضور نمايندگان واقعی   . کار و زندگی آنها و خانوادهايشان بر باد می دهد           

رود             اد ، بازگشايی و   . سنديکايی خود ، باعث شده است هرروز بخشی از دستاوردهای گذشته کارگران از کف ب ايج

رين راه حضور                            ارگران و ديگر دستمزدبگيران بهت ارگری از سوی ک نديکاهای آزاد و مستقل ک اد س گسترش و اتح

  !ردرگم اقتصادی امروز ايـران است وتأ ثير گذاری بر روند حوادث س

  

  )اخبار کارگری ( 
  ! حوادث ، ضمن کار روزانه جان ده ها تن از کارگران ايران را می گيرد 

  :خالصه ای از بدترين حوادث کار در شرکت واحد  

ر عدم        ٢مجتبی حسن زاده راننده منطقه       ا در پارکينگ                   بر اث ار از سوی کارفرم ی و بهداشت ک وارد ايمن رعايت م

بدليل نبودن نور کافی و خط کشی نکردن کف     .  شرکت واحد به شکل بی رحمانه ای جانش را از دست داد         ٢منطقه  

ده م              ٢توقفگاه منطقه   شب  ١٠ در ساعت  ٢ واقع در کوه های سرخه حصار جاده آبعلی ، آقای مجتبی حسن زاده رانن

د ، برخورد                     و ه  ارگران رديف آن را می ران ه يکی از ک نگام تالش برای رسيدن به سرويس رانندگان با اتوبوسی ک

دگان      .  شود   کرده و سپس به زير چرخهای عقب اتوبوس می افتد و سر او زير چرخها متالشی می                 از مان چه برسر ب

   آيد ؟یاو م

تن                 دو راننده بکسل به دليل نداشتن ابزار کار        ٩در منطقه    ر در رف ر اث ر اتوبوس ب ام جک زدن زي ه هنگ  مناسب و ب

ای مهدی            . جک و افتادن اتوبوس بر روی آنها صدمات جدی ديدند            ار ، آق عرب جان    ) رضا (در اين حادثه ضمن ک

رد   سپرد و همکار او آقای ابوالفضل زرکوب از زمان ارسال خبر مرگ همکارش تا حاال در ب                 يمارستان به سر می ب

  . باشدیو بستری م

  



د ،                       ه عمل آم نديکا ب ارگران شرکت از سوی اعضای س نديکای ک در آخرين آمارگيری که در زمان بازبودن دفتر س

ر داشت                      ا مرگ های زودَرس همکاران را در ب ار و ي اه  . ارقام باورنکردنی در رابطه با حوادث ضمن ک در آذر م

ر تصادف جان            آمار مرگ سی و پنج نفر از همکاران را طی فصل پاييز              ١٣٨۴ ر اث داشتيم که دو نفر از رانندگان ب

دگان      ٧يکی از رانندگان منطقه    . سپرده بودند    ود و يکی از رانن  با يک بونکر سيمان در منطقه امين آباد کشته شده ب

  ! زيرچرخ های اتوبوس جان سپرد۶در منطقه 

  خط قصر الدشت 
دار     دش  ـ در رابطه با حادثه ضمن کارخو ۶يکی از رانندگان م  ای حسين دي ه يکی از اعضای    )ک۴٧٢۵٨( با آق ک

ايی                         انون او را راهنم دار از لحاظ ق ای دي د و آق انونی می      سنديکای کارگران شرکت واحد می باشد ، گفتگو می کن  ق

دار        کند ، خبر چين ها به مديران منط        ای دي ه     را  قه خبر می دهند آنها آق ارگزينی منطق ه ک زد   ۶ب ای مهدی      ن  ،زاغی آق

د ادر می خواهن اون آنج ـس و  اداری  مع ارگزينرئيــ را یک ه چ د ک رده ان ه اخراج ک د ب دار را تهدي ای حسين دي  ، آق

  . سائل حقوقی و قانونی آشنا می کنیهمکاران و رانندگان را با م

اريخ   ) ۴٧٢۵٨ک ( ـ  ۶طی هفته گذشته آقای حسين ديدار راننده م  ه ع ١٣/۴/١٣٨٣که در ت ار      ب ه ضمن ک لت حادث

ه داخل            که اتوبوس را بدليل نبودن راننده داخـل تعمير گاه، مجبور شده است به داخل تعميرگاه ببرد که ُسرخورده و ب

ه                     چال سرويس می افتد و دچار شکستگی دست و کتف سمت راست گرديد که به مدت بيش از شش ماه بستری شد ک

اری و م  ه بيم ان هزين ون توم يش از شش ميلي رد ب ران  . داوا را پرداخت ک م جب تری ،حک ه دادگس کايت ب د از ش بع

  .شدصادر) ديه مربوطه ( خسارت فوق 

رداری شرکت                ۶ وقتی به شرکت واحد مراجعه نمود آقای مجتبی حسينی مدير منطقه           ره ب دير کل به ون م که هم اکن

رده است     تهديدکارگر فوق او رابرابرعالوه بر رفتار توهين آميـز در. واحد شده است   .  به اخراج از شرکت واحد ک

ار بعدی    . دست بردارد ديه مربوطهتا از شکايت قانونی خود و اخذ         نديکا اخب پيگيری های آقای ديدار ادامه دارد و س

اند           د رس ان خواه ر او    .در اين باره را به اطالع همکاران و ديگر کارگران ايران و جه ق آخرين خب توانسته حکم   طب

  . جلب مجتبی حسينی را بگيرد

ار      کـارگران ه سر ک  شرکت واحد که طی سال گذشته با دادن تعهد عدم همکاری با سنديکای کارگران شرکت واحد ب

ا                        ا را ب ادی از آنه داد زي د و تع ه سر می برن ديدًا تحت فشار ب بازگشتند ، از سوی حراست و مديران شرکت واحد ش

د و مشکالت خود                    . اج کرده اند    بهانه های واهی اخر    ه ان ده ها کارگر به کار باز گشته با اعضای سنديکا تماس گرفت

د            ان گذاشته ان ارگران متوجه می شوند               را با آنها در مي دريج ک ه ت ا و            . و ب وگيری از ستمهای حراستی ه رای جل ب

 و مسئوليت های کميسيونی   تر شوندرفتارهای غير قانونی مديران مناطق دوباره بايد در حول سنديکای خود متشکل       

  .بپذيرند

  )گــزارش به همکاران ( 
   

  .دفتر سنديکای کارگران شرکت واحد باز گشايی شد

  ور هيأت نظارت بر حقوق شهروندی به سرپرستی  که کارگران عضو سنديکا بر اساس دست٢١/١٢/١٣٨۵از تاريخ 

  



ام ـ                 ان هنگ ع در خياب ه اداره مرکزی شرکت واحد واق ران ب رم دادگستری استان ته دير کل محت ی م جناب آقای آواي

و نيروی انتظامی شرکت     ) پليس امنيتی   (ميدان رسالت ، مراجعه کردند ، مديريت شرکت واحد با هماهنگی حراست             

وی   )اجرائيات  ( واحد    و پليس امنيتی دو پاسگاه نيروی انتـظامی منطقه نارمک و پليس امنيتی منطقه چهار تهران جل

اده روی          ورود کارگران را به اداره مرکز        گرفتند ، و کارگران سنديکايی از صبح تا ساعت چهار بعد از ظهر در پي

رهگذر و نيروهای انتظامی و اطالعاتی       خيابان و روبروی اداره مرکزی شرکت واحد ماندند و با همکاران و مردم              

ردا ساعت       ا ليست    ٩گفتگو کردند که عاقبت يکی از عوامل حراست به آنها مراجعه کرد و از آنها خواست ف  صبح ب

ديريت و ح       . کارگران اخراجی به اداره مراجعه کنند        دهای م ه سعی م               يکی از ترفن ود ک ن ب  یراست شرکت واحد اي

ردی                کردند نظم سنديکايی و سلسل     رهم و ف م و ب ه مراتب سنديکايی ها را زير پا بگذارند و با کارگران به شکلی در ه

د ،                         برخورد کنند و با ايجاد ترديد و با اسلحه تطميع و ترس و قول آنکه کسانی که تعهد بدهند با سنديکا همکاری نکنن

ردازيم                       ا را می پ ادگی های آنه ه عقب افت ردانيم و هم انع از      آنان را سر کار برمی گ ارگران م نديکايی ک اد س ه اتح ک

ا                       . پيروزی اين سياست تفرقه افکنانه شد        وق ت د ، حراستی ف ه کردن ه اداره مرکزی مراجع ارگران ب ه ک فردا صبح ک

ويی                                 روی انتظامی متوجه دروغ گ أموران انتظامی و امنيت و اطالعات ني داد و م يچ جوابی ن يم ه ازده و ن ساعت ي

ين   . مأمور فوق شدند     ه               همچن أمور حراست سابق منطق ل صادقی م ارگران             ٧در روز قب زد ک ره ای ن ده تي ه پرون ک

ه              ٧منطقه    شرکت واحد دارد و به تازگی در اداره حراست مرکزی شرکت واحد مشغول به کار شده است می گفت ک

ده است              ) هيأت(هيچ نامه ای از دادگاه       ه شرکت واحدنيام ه    . نظارت بر حقوق شهروندی ب ه   هر وقت نام د ، ب  ای آم

ر            .  خبر می دهيم     شما أت نظارت ب ر هي ه دفت ارگران شرکت واحد ب نديکای ک يس س همان موقع آقای مددی نايب رئ

ودی                            ای بهب ود وآق أت گفتگو نم رم هي ر محت دی دبي حقوق شهروندی تلفن زد و با آقای بهبودی رئيس دفتر آقای رازقن

ود                 به د  ٢٠/١٢/١٣٨۵شماره نامه ارسال شده به تاريخ        دير عامل شرکت واحد را اعالم نم ر م دير     . فت در حاليکه م

دعی                  م م ه ايشان ه ای شمسايی ک اق آق ه اتف م می باشد ب عامل شرکت واحد آقای احمدی بافنده که در ضمن پاسدار ه

ه                       ان صادقی حراستی منطق پاسدار بودن و خيلی مزايای ديگر هستند و آقای سادات رئيس جديد حراست مرکز و هم

ه و           هم   ٧ ود حضور يافت يکروز قبل از آن در جلسه ای که از سوی هيأت نظارت بر حقوق شهروندی احضار شده ب

ر پرداخت   ١٨صورتجلسه ای را دال بر اجرای تبصره ماده     ارگران     %۵٠ قانون کار را مبنی ب وق و دستمزد ک  حق

ن     سنديکايی تعليقی که پرونده های آنها در ادارات کار در حال رسيدگی می با     ود اي د داده ب ود و تعه شد امضاء کرده ب

ای سادات            . اما شوراهای اسالمی و حراست مانع از اين کار می شدند          . ُمّر قانون را اجرا نمايد       ه آق وم شد ک دًا معل بع

ه حق      د است ک ده است نظر ديگری دارد و معتق د منصوب ش ام رياست حراست شرکت واح ه مق ازگی ب ه ت ه ب ک

د                       کارگران بايد داده شود    ران باي دير کل دادگستری استان ته ی م ای عليرضا آواي وق و    %۵٠ و مطابق دستور آق  حق

 هم گذشت و همکاران متوجه       ٢١/١٢/١٣٨۴به هر حال روز     .  ماه دوران تعليق کارگران پرداخت شود        ١٣دستمزد  

ه اداره                          وق خود ب رای دريافت حق دير عامل ب انونی و امضای م ا         شدند که سنديکايی ها با نامه ق د ام ده ان  مرکزی آم

ه       . مديريت شرکت واحد به قول خود وفا نمی کند   ويی صادقی ک م متوجه دروغ گ ی ه حتی نيروهای انتظامی و امنيت

ميگفت نامه ای به شرکت واحد نيامده است شدند و شماره نامه اعالم شده را گرفتند و باال بردند و سپس اعالم شد که                        

ری      . ده است مدير کل مالی هم به جلسه دعوت ش  م خب د از ظهر ه ا بع ام می          وت ًا انج ردا حتم ه ف د ک ول دادن نشد و ق

  وقتی فردای آن روز ليست کارگران اخراجی هم آورده شد تا بعد ازاذان ظهر باز هم خبری نشد و فقط قول می . شود

  



ز هم خبری نشد و وقتی حسن       اما با . دادند که مشغول انجام کار هستند تا مبالغ پرداختی به کارگران را محاسبه کنند               

ر                       ۵بهرامی شورايی سابق منطقه      ار شمال و شمال غرب دال ب رای اداره ک  شرکت واحد که حکمی غير قانونی را ب

  جلوگيری از شکايت کارگران اخراجی در هيأت های حل اختالف را با مهر وامضای کانون شوراهای غرب تهران

ران   نماينده اداره آار غرب تی گودرزیواحد شود البته متأ سفانه آقا داده بود ، خواست وارد اداره مرکزی شرکت        ه

انون        ه غيرق ان نام انون        یبر اساس هم ر ق م اخراج غي ارگران ر   ی حك ود          آ رده ب د آ أت تشخيص تأيي و ،ا در هي  ی درجل

رده   آن حملی آارگران واعضای بود آه با چوب وچماق به سنديكای در ضمن او جزء آسان  ،شرآت واحد ديده شد    ه آ

رار را                ،بودند ان ف ا چشمان گري رجيح داد          مشاهده او باعث اعتراض آارگران گرديد آه ب رار ت ر ق ين وقت   .  ب  یهمچن

دويخواه يكیعل ورايی مه ر از ش ای ديگ انون  ی ه ر ق راج غي م اخ اءآننده حك ه اداره  ی امض د ورود ب ارگران قص  آ

داي سين   را داشت با نفرين و خشم آارگران روبرو شد او و ح           یمرآز ال ب    ی شوراي یخ ه شش در آم  ی رحم ی منطق

ه حق       : (  از آارگران فرياد زد      ی يك یوقت.  آنند   یا نون آارگران را آماآان امضاء م      حكم اخراج خالف ق    ن ب ا ئ وق خ

ارگران  اد )آ ت زي ين جمعي ان می در ب ه در خياب ط علی آ د فق مت صدا برگشت   ی رفتن ه س ه ب ود آ دويخواه ب  مه

ال گستاخ          آارگر ی با اعتراض رو در رو     یاو در هفته قبل وقت    . گذاشت  پا به فرار     وبعد    یان رو برو شده بود در آم

   .حكم اخراج هرآه را بخواهم امضاءميکنم    مي خواهد  دلم : جواب داده بود 

ه تلفنی از او سؤال ادارای آارگران شرآت واحد از جلوی دروقتی يعقوب سليمی عضو هيأ ت مديره سنديكاما ديروز

 حكم اخراج آارگرانما به زور: آرده بودعلی مهدويخواه اقرار؟ كم اخراج آارگران را امضاء ميكنیحآرده بود چرا

برگشت به  ما حاضريم آه نظر جديد برای   .شقيقه ما گذاشتند یبرای اخراج شما هفت تير رو ، را امضاء می آنيم 

در ادامه اين پيگيری ها صدها نفر از رانندگان و کارگران و کارمندان شرکت واحد ! آار سنديكايی ها را اعالم آنيم 

د ، می دانستند نعذاب هايی که آنها کشيده بودخود را مديون تالش ها وی ها دلجويی و احوالپرسی کردند واز سنديکاي

و اعالم می کردند برای همکاری با سنديکای خود آماده اند و از اينکه هيأت مديره و فعاالن سنديکا هنوز در اخراج 

آموزش به سر می برند ناراحت و شرمنده اند و دل آنها می خواهد که هرچه زودتر در دفتر سنديکای خود حاضر و 

تازه رداخت حقوق کارگران صورت نگرفت وهيچ اتفاقی برای پظهرال تا بعد ازحبه هر. های حقوقی ـ قانونی ببينند

که منجر به  ،هيچ خبری نيست و پرداختی  کرد که هيچ  اعالم ظهر از  بعد ٣تا  ٢۵/٢ساعت در حراستی  صادقی 

های راهروی طبقه ت، خود را به دفتر مدير عامل شرکت واحد در انتعليقی شد که با فرياد اهللا اکبرکارگران  اعتراض

آقای احمدی بافنده مدير عامل  .  را به گوش مقامات و خدا رساندنددوم شرکت واحد رساندند و فرياد دادخواهی خود

نهايتًا با پادرميانی و قول هايی که آقای سادات رئيس جديد حراست و سرگرد گودرزی . اتاق کنفرانس بيرون نيامداز

%  ۵٠شرکت واحد دادند قرار شد که فردای آن روز ساعت يازده پاسخگو باشند و  یرئيس اجرائيات نيروی انتظام

خره اعضای اخراجی کارگران سنديکای شرکت واحد به احترام قول يکی از باالای معوقه را بپردازند ، که دستمزده

ه مرکزی شرکت واحد را رسرگرد گودرزی و آقای سادات محل ساختمان اداسران نيروی اجرائيات شرکت واحد واف

 آقايان مددی ـ ُاسالو ـ غالمی ـ ٢٣/١٢/١٣٨۵ صبح روز ٨ظهر ترک کرده و فردا ساعت بعد از ۵حدود ساعت در

حقوق شهروندی مراجعه و شرح ماوقع چند روز گذشته را ضمن ژند کودکی به دفتر هيأت نظارت برحيات غيبی ـ ن

رم آقای آوايی دادند ت نامه فوق را به دفتر آقای درخشان نيا معاون محتشيک نامه و توضيحات شفاهی اعالم و رونو

از سنديکايی ديگر، بيست و شش نفرساعت يازدهدر. ه اداره مرکزی شرکت واحد رساندندساعت يازده بو خود را در  

 



نی شرکت واحد و همه کارگران نيروهای امنيتی ـ پليسی ـ انتظامی ـ نگهبانان آتش نشا  ها به آنها پيوستند و حاال همه

و رانندگانی که از آنجا می گذشتند به حقانيت کارگران سنديکايی اعتراف می کردند و همه آنها بارها و بارها از پله 

،، سکوت می شدهرچه زمان طوالنی ترو آوردندمی  برای کارگران اخراجی سنديکا خبرها باال و پايين می رفتند و  

قتدار قانونی کارگران  سنديکايی شرکت واحد ، حقانيت آنها را به نيروهای انتظامی هم آشکارتر نظم ، آرامش و ا 

می کرد تا جايی که مأموران نيروی انتظامی هم اعتراف به حقانيت آنها کرده و نگهبانان آتش نشانی شرکت واحد 

دازظهر به بعد با نظارت آقای مددی و   بع۴باالخره از ساعت . ش های سنديکا اعالم می کردند خود را مديون تال

همکاری آقايان سادات ـ گودرزی ـ عرب و مسعودی ، چک های مطالباتی دستمزدهای کارگران صادر گرديد و 

ين که وقتی کارگران يک جالب  ا.  کارگران يک به يک به قسمت مالی مراجعه و چک های خودرا دريافت نمودند 

قسمت مالی مراجعه می کردند همراه هر کدام يک افسر نيروی انتظامی همراه به يک برای گرفتن چک هايشان به 

می شد و در دوسوی راهروی اداره مرکزی افسران و درجه داران نيروی انتظامی به حالتی احترام آميز رديف 

 که همه وقتی. رفت مجددًا همراه يک افسر تا دم در بدرقه می شد ايستاده بودند و هر کارگری که چکش را می گ

چک ها داده شد ، سرگرد گودرزی رئيس اجرائيات نيروی انتظامی شرکت واحد چک مربوط به آقای مددی را با 

: دادند  اين چک فرمانده است ، که آقای مددی جواب: رفتاری احترام آميز و با دو قدم به پيش به ايشان دادند و گفتند 

آقای مددی جواب ! سرگرد گودرزی تأکيد کردند شما فرمانده هستيد . من فرمانده نيستم ، خدمتگذارم و تشکر نمودند 

کار می کنم اما شما دستور از باالئی ها می گيريد به هر حال از شما به ) کارگران(من با دستور پائينی ها : دادند 

. زد کارگران آمدندرا به همراه يکی از افسران ترک کرده ونسپس محل دفتر. نمايندگی از کارگران قدردانی می کنم

 به اداره مرکزی شرکت واحد ٢۴/١٢/١٣٨۵ده نفر ديگر از کارگران که چک های خود را نگرفته بودند صبح 

نگام اما در اين ه. مراجعه و چک های خود را گرفته و در بانک ملی شعبه شرکت واحد چک خود را نقد کردند 

دستمزد خود رانگرفته اند ، %  ۵٠غالمحسينی هنوز دان و، آقای صادق خنشخص شد که دو تن از اعضای سنديکام

پس از مذاکراتی قرار شد ، شنبه صبح مشکل آنها حل شود و اعضای سنديکا در حمايت از همکاران خود از مبالغ 

رند و همچنين تصميم گرفتند برای احقاق حق همکاران دريافت کرده خود ، مبالغی را برای ياران خود در نظر بگي

آن روز صبح همه رهگذران و کارگران با عدسی پخته شده توسط . ، راه قانونی حق طلبانه خود را ادامه دهند خود 

همه کارگران ، رانندگان و حتی همه .   آقای غالمحسينی و نان داغ بربری و چايی لب سوز سنديکا پذيرايی شدند 

گران سنديکايی به قسمتی از حقوق خود رسيده اند ندان و برخی مديران مردمی و حامی کارگران از اينکه کارکارم

  خوشحال بودند ، امسال نوروز چند روز زودتر به  خانه کارگران شرکت واحد آمد

  

 (ادامه ماجرا)
 به دفتر هيأت ٨آنها صبح ساعت . وباره به جلوی اداره مرکزی آمدند سنديکايی ها د٢٧/١٢/١٣٨۵روز باال خره در

  آوايی  آقای سرپرستی  به   هيأت عضای ا،شرح ماوقع را به آنجا دادندندی مراجعه کردند وحقوق شهرونظارت بر

. اين دو کارگر زحمتکش دادند%) ۵٠(زد عقب افتاده کل محترم دادگستری ُاستان تهران رأی به پرداخت دستممدير

عامل شرکت واحد آوردند ی احمدی مديرغالمحسينی گرفته و برای آقاوقايان مددی ـ ُاسالو ـ نعمتی پورنامه فوق را آ  

 



کارگران داده بود، يعنی دستورله نيروهای انتظامی خودداری نموددريافت نامه به وسيمتأ سفانه آقای احمدی بافنده از

نتيجه سرگرد گودرزی نقش واسطه و نامه رسان را به عهده گرفت و ، درنديکا را به داخل شرکت راه ندهندعضو س

ثبت دفتر کرد سپس شماره ثبت و تاريخ آن را برای نمايندگان کارگران آورد کشيد نامه را به دبير خانه برد وزحمت 

، رفتند اعتماد کردندکارگران به قول او. شيد تا من خودم جوابگوی شما باشمجا با اين٩و تأکيد کرد فردا صبح ساعت 

. صبح بازگشتند٩و فردای آن روز، ساعت   

درزی نزد آنها آمد و گفت آقای سرگرد گو١١ساعت کس جوابگوی آنان نبود باالخره درهيچ ١١ صبح تا ٩ساعت از

مانی که به آنجا رفتند ز.  بياييد١منطقه با من به جلوی در! ، خوب نيستاصلی روبه روی اجرائيات نايستيدجلوی در

بری نشد ، در اين ساعت سه  بعداز ظهر خ١تا ساعت . شم باشما ارکن به داخل اداره می روم تا پيگيرم: ايشان گفت

که : با کارگران گفتگو کردند و گفتندنارمک به آنجا مراجعه و١٣۶ يا کالنتری ۴مأموران پليس امنيتی منطقه نفر از

ستمزد د% ۵٠ايد مديريت شرکت واحد بست و طبق دستوراقوه قضائيه باالترين دستورمه ازکارگران حق دارند و نا

از ظهر هم خبری  بعد ٣دوباره تا ساعت . اره می رويم تا حق شما را بگيريمکارگران را بدهد و گفتند ما به داخل اد

می رويم با رئيسمان صحبت کنيم ، !  ما موفق نشديم  : نشد ، در اين ساعت سه مأمور از اداره بيرون آمدند و گفتند 

:  جلوی آنها را گرفته بودند ، گفتند ١يروی انتظامی که در جلوی در منطقه افسران ن بعداز رفتن آنها کارگران به

ه ديگری به همراه همکاران و خانوادروزهراما ما فردا و! شما جلوی دستورقوه قضائيه را گرفتيد عيبی ندارد امروز

ه دادگستری  رسانيم و جواب ناممی) رعاملمدي(،آقای احمدی بافندهود را به دفترخهايمان به شرکت مراجعه نموده و

جلوی شرکت رفتند به غروب می رفت که کارگران ازرو گذشته بود و خورشيد ۴ساعت از . را از او خواهيم گرفت

جلسه ای در. بی پول نمانندروزهای نوروزخود دادند تا آنها درهمکارا گرفته بودند مبلغی به دور % ۵٠هايی که و آن

، يکی برای همههمه برای يکی: که طبق اصل سنديکا گذاشتند   داشتند قرار  هم  با  سنديکا ضایاع ظهر از که بعد   

 از حراست شرکت واحد به ٢٩/١٢/١٣٨۵، فردای همان روز يعنی روز بعد به اداره مرکزی مراجعه کنند روزهای

 ظهر بيايند ١٢قبل از ساعت . که چک های اين دو نفر هم حاضر است : برادر آقای صادق خندان تلفن زدند و گفتند 

.و چک هايشان را بگيرند   

سال خانواده های کارگران عضو سنديکای کارگران شرکت واحد شنيدند ، حاال اين بهترين خبری بود که بعداز يک

.زنده باد اتحاد کارگران.  را واقعًا شاد بود و جــشن گرفتمی شد نوروز   

          

 خبرنگار سنديکا

١٣٨۵ اسفند  ٢٩   

سايت سنديکای کارگران شرکت واحد: منبع  


