
 

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  پيک سنديکااخبارو گزارش

خبرهای ديگرو  از گردهمآيی کارگران در آبشار خور  
)همراه با تصاوير(   

  شش وماه هشتادبهشت ياردم نه                                                                                            پيک سنديکا
 

   

  کارگران برای استقبال از اول ماه می در گل گشت

  . شرکت کردند١٣٨۶ ارديبهشت ٧اريخ  خانواده های کارگری در ت
   

ايران خودرو ، سايپا ، پارس ، ساپکو ، سنديکای کارگران هزاران کارگر با خانواده هايشان از کارخانه های 

شرکت واحد و ده ها کارخانه و کارگاه ديگر از شهرستانهای ساوه ، ورامين ، کرج ، قزوين ، کرمانشاه ، سقز ، 

مراسم با بازی و ورزش ، سنگ نوردی ، واليبال برای جوانان و کودکان . شرکت کرده بودند ...سنندج ، رشت و 

کودکان کار و خيابان قطعات موسيقی و سرودهای زيبای کودکانه خود را در دل کوه و هم صدا با رود . ز شد آغا

کارگران و کودکان زن و مرد و پسر و دختر قدم زدند ، هوا . و همراه باد و نسيم در گوش جمنزار نجوا کردند 

دند ، به سنديکای کارگران شرکت واحد کمک خوردند ، گفتگو کردند ، همدردی کردند ، از يکديگر پشتيبانی کر

يک روح وحدت گرايی و نزديکی به اهداف مشترک . مالی دادند ، در جلسات همگانی گفتگو و همفکری کردند 

برای بهبود شرايط کار و زندگی کارگران در همه موج می زد ، که تاثير آنرا در قطعنامه های صادره در روز 

کارگران کارخانه های نساجی شاهو و سنندج قول دادند که . و ايران خواهيم ديد  در تهران ٢٠٠٧اول ماه می 

دانشجويان ، زنان ، هيئت موسس انجمن . برای کمک به محمود صالحی ، سنديکای کارگری خود را سازمان دهند 

دان بانک ها ،  ساپکو ، کارمن-پرستاری کرج ، خانم های کارگر بازنشسته جوراب آسيا ، کارگران ايران خودرو 

تالشگران بهبود شرايط زندگی کودکان کار و خيابان ، حتی زنان خانه دار که همراه خانواده های کارگری 

خودشان به گل گشت خود آمده بودند ، همه تمايل داشتند تا راز کار مشترک و ماندگاری سنديکای کارگران شرکت 

آنها توضيح داده شد ، اين راز با آموزش آغاز می شود با پيگيری به . واحد را بدانند و از آن تجربه استفاده کنند 

دنبال می شود و در تشکيالت سنديکايی و کميسيون های آن که به همه کارگران مسئوليت و شخصيت می دهد 

  .متجلی می شود 

 چند سنديکا ، پس از آن از به هم پيوستن. سنديکا مظهر اتحاد و تجلی همبستگی تشکيالتی پايه ای کارگران است 

اتحاديه و از به هم پيوستن اتحاديه ها ، فدراسيون های استانی و از بهم پيوستن فدراسيون ها ، کنفدراسيون 

سراسری سنديکاهای کارگران در سطح ملی و کشوری شکل می گيرد ، آنگاه کارگران می توانند در امور 

ی ، قوه مقننه ، اجرائيه و حتی قضائيه از طريق  سياسی ، انتخابات و حضور در مراکز تصميم گير-اجتماعی 

بايد . کميسيون های حقوقی ملی خود حاضر شوند و در جهت تغيير قوانين و وضعيت به سود کارگران اقدام کنند 

بايد نظر کارگران . حداقل دوسوم نمايندگان مجلس از سوی کارگران و اتحاديه های آنها به مجلس فرستاده شوند 



 

ای کالن توسعه و اقتصادی لحاظ شود و امروز کارگران فقط کسانی که بيل می زنند يا آچار و پتک در برنامه ه

امروز همه زحمتکشانی که در مقابل کاری که می کنند مزد دريافت و اين مزد از ماهی يک ميليون . دارند نيستند 

انندگان ، مکانيک ها ، اپراتورهای تومان در ماه کمتر است ، مثل معلمان ، پرستاران ، اساتيد دانشگاه ، ر

کامپيوتر ، کاربران اينترنت ، مهندسين و متخصصان حقوق بگير و فاقد وسيله توليد و خدمات که بدون بهره کشی 

از کار ديگران در مقابل کاری که انجام ميدهند ، دستمزد دريافت می کنند ، حتی کارمندان فروپايه نيز جزو طبقه 

ت حداکثری ما هستيم که اين جمعي. و اين يعنی بيش از هشتاد درصد از جمعيت ايران . يند کارگر به حساب می آ

شکيل سنديکاهايمان اين راه دشوار و طوالنی را آغاز کنيم و هزينه های بهبود شرايط زندگی مان را بايد با ت

ای موسس سنديکاهای خود  ههمه حاضرين اين صحبت ها را قبول کردند و قرار شد برای تشکيل هيئت. بپردازيم 

 .تالش کنند

 

 : خبر 
   
 مراسم گراميداشت روز جهانی کارگر ، اول ماه مه ، ازسوی هيئت موسس سنديکاهای کارگری و سنديکای -

واقع در   بعد از ظهر در محل تاالر باختر ٨ تا ۴کارگران شرکت واحد در تاريخ يازدهم ارديبهشت از ساعت 

 ضلع غربی خيابان کارگر –ه خيابان جمهوری  متر پايين تر از ميدان انقالب ، نرسيده ب٢٠٠خيابان کارگر ، 

 .ه گرامی داشت روز کارگر آزاد استبرگزار می شود حضور برای عموم عالقه مندان ب

  

  هيئت موسس سنديکاهای کارگری

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  ١٣٨۶ ارديبهشت ٣خبرنگار پيک سنديکا 
  

به  ١٣٨۶ ارديبهشت ای منصور حيات غيبی مسئول کميسيون تشکيالت سنديکا فردا  خانم مريم ضياء همسر آق-

وکيل .  دادگاه انقالب محاکمه می شوند ١٣اتهام تبليغ عليه نظام و حضور در تجمعات غير قانونی در دادگاه شعبه 

 ٢٢دکتر يوسف مواليی معتقدند ، اتهامات وارده به ايشان مطابق با عمل ارتکابی نيست حضور در تجمع ايشان 

  . قانون اساسی جرم نيست ٢٧ و يا حضور در ميدان هفت تير به هر دليل به استناد اصل ٨۵خرداد 

غالمحسينی عضو فعال سنديکای کارگران سنديکای شرکت واحد بدليل پخش اطالعيه  محاکمه آقای غالمرضا -

  .های سنديکا برای رعايت حقوق سنديکايی و آزادی منصور اسالو رئيس هيات مديره سنديکا 

 دادگاه انقالب ۶ در شعبه ١٣٨۶ ارديبهشت ٩ دستگير و فردا ١٣٨۵ آبان ١۶در تاريخ  آقای غالمرضا غالمحسينی 

وکيل ايشان پرويز خورشيد در . محاکمه می شود )  قانون مجازات اسالمی ۵٠٠ماده (تهام تبليغ عليه نظام به ا

   .مصاحبه با خبرنگار پيک سنديکا اظهار داشتند که اتهام وارده مطابق قانون نبوده و اتهامی به ايشان وارد نيست 

 مديره سنديکای کارگران شرکت واحد که برای  حراست دانشگاه تهران ، از ورود منصور اسالو رئيس هيئت-

سخنرانی در مراسم بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر از سوی دانشجويان دانشکده حقوق و علوم سياسی 

  .دانشگاه دعوت شده بود ، جلوگيری کرد 



 

 ارديبهشت ٨ز درپی دعوت هفته گذشته دانشجويان اين دانشکده از رئيس هيئت مديره سنديکا برای مراسم رو

 در دانشکده حقوق ، هماهنگی های الزم برای برگزاری اين مراسم به عمل آمده بود که حراست دانشگاه ١٣٨۶

بدون ارائه حتی يک برگ قانونی يا يک رای دادگاه يا حتی نامه اداری از موضع زور و تهديد از دانشجويان 

در نهايت دانشجويان در . ه دانشگاه و سخنرانی ندارد خواست که مراسم برگزار نشود و منصور اسالو حق ورود ب

 آذر به استقبال اعضای هيئت مديره سنديکا و اعضای فعال اين سنديکا ١۶جلوی در غربی دانشگاه واقع در خيابان 

آمدند و همانجا مسائل مربوط به سنديکا و روز جهانی کارگر و تاثير سنديکا بر جنبش عمومی مردم بين دانشجويان 

 کارگران به بحث گذارده شد و اسالو از دانشجويان خواست با تشکيل هيئت های موسس سنديکاهای دانشجويی و

خويش همانند دانشجويان فرانسه در عرصه اجتماعی و تحصيلی و برای دفاع از حقوق کارگران که خود نيز در 

 سنديکايی و با روش های –آموزشی آينده به صف کارگران متخصص خواهند پيوست ، وارد شوند و با شيوه های 

در انتها پرسش و پاسخ بين دانشجويان و کارگران انجام . قانونمند و تجربه شده خود را برای زندگی فردا آماده کنند 

شد و خبرنگاران رسانه های مختلف مثل روزنامه اعتماد ، ايلنا ، ايسنا ، ايرنا ، راديو دويچه وله در جريان اين خبر 

   .تند قرار گرف

 با تالش های حقوقی سنديکای کارگران شرکت واحد و حضور وکالی برجسته مدافع حقوق کارگران هيئت های -

تا امروز که در ادارات . حل اختالف ادارات کار هر روز بيشتر به طرف رفتارهای قانونی گرايش پيدا می کنند 

کيل می شود ، راهی طوالنی و پر فراز و نشيب  نفر تش٧کار غرب و شرق تهران اين هيئت ها با حضور حداقل 

بارها و بارها جدل . طی شد ، بحث های زيادی انجام گرفت ، نامه ها و شکايت نامه های فراوانی نگارش شد 

حقوقی بين وکالی کارگران و مسئوالن هيئت ها در گرفت ، تا اينکه امروز ال اقل به لحاظ شکلی و تا حدی 

حضور وکالی برجسته و حقوق دان همچون .  قانون و آيين نامه مربوطه تشکيل می شوند محتوايی هيئت ها مطابق

در دکتر يوسف مواليی ، محمد شريف ، صالح نيک بخت ، پرويز خورشيد ، عبدافتاح سلطانی ، آقای يارويسی 

د رو به رشد هيات ادارات کار و هيئت های حل اختالف به همراه کارگران و موکلينشان ، تاثير به سزايی در رون

بنا به گفته برخی از . های حل اختالف در رابطه با پرونده های کارگران سنديکايی شرکت واحد داشته است 

 نفر عضو ٧ سال برای اولين بار است که به دليل وجود سنديکا اين هيئت ها با حداقل ١٧اعضای هيئت ها بعد از 

 تشکيل می شود و اين را بايد به فال نيک گرفت و از مزايای برای رسيدگی به شکايات کارگران و کارفرمايان

  . که امور را به سوی قانونيت و مدنيت هدايت می کند   وجود سنديکاست

 پرونده دو نفر از کارگران عضو سنديکای کارگران شرکت واحد در شعبه دوم هيئت ١٣٨۶ ارديبهشت ٨امروز  -

 نفر از اعضای هيئت ٧اما به دليل حضور کمتر از . ار غرب تهران مورد رسيدگی قرار گرفت حل اختالف اداره ک

، اين جلسه رسميت نيافت و کارگران کماکان بايستی يکی ، دو ماهی ديگر با مشکالت ناشی از تعليق و بی پولی و 

  .هزينه های گزاف ، زندگی را به سر برند 

خانم مژده دهنده کارشناس امور کار هيئت اعالم کردند که جلسات . داشتند  نفر از اعضا حضور ۶در هيئت امروز 

 با نظم و دقت و حضور کليه اعضای هيئت در حداقل قانونی ١٣٨۶ ارديبهشت ٢٢تجديد شده کارگران سنديکايی از 

  .تشکيل خواهد شد )  نفر ٧(هيئت 



 

ئول شعبه اول هيئت حل اختالف اداره کار شرق آقای جعفر بيگی کارشناس امور کار اداره کار شرق تهران و مس

هيچ مدرکی که دال بر تخلف کارگران سنديکايی باشد در پرونده ها نيست و اشاره آقای احمدی بافنده :  گفت تهران

مدير عامل شرکت واحد در نامه ارسالی اش به اداره های کار مناطق مختلف تهران دال بر نظر شورای تامين 

قانونی ندارد و در قانون کار ، نظر شورای تامين استان به عنوان ناظر يا مسئول و تصميم گيرنده استان هيچ مدخل 

  .يا رای دهنده پيش بينی نشده است و ادعايی خالف قانون کار موجود است 

نايب در گفتگو با آقايان منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکا و مددی آقای صفايی رئيس اداره کار شرق تهران 

رئيس سنديکا و يعقوب سليمی مسئول کميسيون حقوقی سنديکا ، ابراهيم گوهری مسئول کميسيون حل اختالف 

سنديکا گفتند نامه های محرمانه ای که شرکت واحد برای اداره کار فرستاده است ربطی به قانون کار ندارد و از 

. احد نمی تواند برای اداره کار تعيين تکليف کند مدير عامل شرکت و. پرونده کارگران سنديکايی خارج خواهد شد 

اما همين آقای صفايی به استناد يک مهر محرمانه که اداره حراست شرکت واحد به نامه های معمولی اداره در 

 نفر از کارگران سنديکايی را به ١٠مورد اخراج غير قانونی کارگران زده است و طی آن اعالم کرده است که 

اگر رای هيئت حل اختالف دال بر . و اين برخالف قانون است !  نفر را هرگز ۶اما . از می گردانند تدريج به کار ب

بازگشت به کار کارگران باشد ، احمدی بافنده مدير عامل شرکت واحد بايد به قانون تمکين کند و آنها را باز گرداند 

 پايه ای که به کارگران اخراجی زده شده است و به ، به استناد وحدت رويه در آراء صادره و به استناد اتهامات بی

استناد بازگشت به کار آقای رضا ترازی عضو هيئت مديره سنديکا که بدون دادن تعهد مبنی بر عدم همکاری با 

.  برگشته است ، همه کارگران سنديکايی بايد به سر کارشان باز گردند ٣سنديکا به محل کار خود واقع در منطقه 

آقای عبدالفتاح سلطانی يکی از وکالی کارگران سنديکايی ، اسناد طبقه بندی شده و محرمانه طبق قانون طبق گفته 

تعريف دارند و هر اداره ای مثل شرکت واحد نمی تواند به دلبخواه خودش روی نامه اداری که مربوط به اخراج 

قای صفايی به استناد آن مهر غير قانونی کردن غير قانونی کارگران است مهر محرمانه بزند و رئيس اداره کار آ

 چون دو طرف طبق قانون و آيين نامه  .نمی تواند کارگر و وکالی او را از ادعاهای کارفرما بی خبر بگذارد 

موجود حق دارند از کليه اوراق پرونده فتوکپی و رونوشت داشته باشند ، تا با اطالع و دانايی از محتويات پرونده 

در همين رابطه نامه ای به مدير کل کار . انونی و مستدل را به هيئت های رسيدگی کننده ارائه نمايند بتوانند دفاع ق

استان تهران آقای حاجی قاسمی نوشته شد و ايشان به تمام ادارات کار دستور کتبی دادند تا از کليه اوراق پرونده در 

 اداره کار شرق به رياست آقای صفايی از انجام اين صورت درخواست طرفين طبق قانون فتوکپی بدهند ، اما باز هم

  .عمل قانونی خودداری می نمايند 

 شرکت ١٣٨۶ ارديبهشت ٧ کارگران برای استقبال از اول ماه می در گل گشت خانواده های کارگری در تاريخ -

  .کردند 

س ، ساپکو ، سنديکای کارگران هزاران کارگر با خانواده هايشان از کارخانه های ايران خودرو ، سايپا ، پار

شرکت واحد و ده ها کارخانه و کارگاه ديگر از شهرستانهای ساوه ، ورامين ، کرج ، قزوين ، کرمانشاه ، سقز ، 

مراسم با بازی و ورزش ، سنگ نوردی ، واليبال برای جوانان و کودکان . شرکت کرده بودند ...سنندج ، رشت و 

ن قطعات موسيقی و سرودهای زيبای کودکانه خود را در دل کوه و هم صدا با رود و کودکان کار و خيابا. آغاز شد 

کارگران و کودکان زن و مرد و پسر و دختر قدم زدند ، هوا . همراه باد و نسيم در گوش جمنزار نجوا کردند 



 

شرکت واحد کمک خوردند ، گفتگو کردند ، همدردی کردند ، از يکديگر پشتيبانی کردند ، به سنديکای کارگران 

يک روح وحدت گرايی و نزديکی به اهداف مشترک . مالی دادند ، در جلسات همگانی گفتگو و همفکری کردند 

برای بهبود شرايط کار و زندگی کارگران در همه موج می زد ، که تاثير آنرا در قطعنامه های صادره در روز اول 

ران کارخانه های نساجی شاهو و سنندج قول دادند که برای کارگ.  در تهران و ايران خواهيم ديد ٢٠٠٧ماه می 

دانشجويان ، زنان ، هيئت موسس انجمن . کمک به محمود صالحی ، سنديکای کارگری خود را سازمان دهند 

 ساپکو ، کارمندان بانک ها ، –پرستاری کرج ، خانم های کارگر بازنشسته جوراب آسيا ، کارگران ايران خودرو 

بود شرايط زندگی کودکان کار و خيابان ، حتی زنان خانه دار که همراه خانواده های کارگری خودشان تالشگران به

به گل گشت خود آمده بودند ، همه تمايل داشتند تا راز کار مشترک و ماندگاری سنديکای کارگران شرکت واحد را 

شود با پيگيری دنبال می راز با آموزش آغاز می به آنها توضيح داده شد ، اين . بدانند و از آن تجربه استفاده کنند 

  .دهد متجلی می شود  همه کارگران مسئوليت و شخصيت ميتشکيالت سنديکايی و کميسيون های آن که بهشود و در

پس از آن از به هم پيوستن چند سنديکا ، . سنديکا مظهر اتحاد و تجلی همبستگی تشکيالتی پايه ای کارگران است 

ز به هم پيوستن اتحاديه ها ، فدراسيون های استانی و از بهم پيوستن فدراسيون ها ، کنفدراسيون سراسری اتحاديه و ا

 سياسی –سنديکاهای کارگران در سطح ملی و کشوری شکل می گيرد ، آنگاه کارگران می توانند در امور اجتماعی 

 حتی قضائيه از طريق کميسيون های حقوقی ، انتخابات و حضور در مراکز تصميم گيری ، قوه مقننه ، اجرائيه و

بايد حداقل دوسوم نمايندگان . ملی خود حاضر شوند و در جهت تغيير قوانين و وضعيت به سود کارگران اقدام کنند 

بايد نظر کارگران در برنامه های کالن توسعه . مجلس از سوی کارگران و اتحاديه های آنها به مجلس فرستاده شوند 

امروز همه . حاظ شود و امروز کارگران فقط کسانی که بيل می زنند يا آچار و پتک دارند نيستند و اقتصادی ل

زحمتکشانی که در مقابل کاری که می کنند مزد دريافت و اين مزد از ماهی يک ميليون تومان در ماه کمتر است ، 

اتورهای کامپيوتر ، کاربران اينترنت ، مثل معلمان ، پرستاران ، اساتيد دانشگاه ، رانندگان ، مکانيک ها ، اپر

مهندسين و متخصصان حقوق بگير و فاقد وسيله توليد و خدمات که بدون بهره کشی از کار ديگران در مقابل کاری 

و اين . که انجام ميدهند ، دستمزد دريافت می کنند ، حتی کارمندان فروپايه نيز جزو طبقه کارگر به حساب می آيند 

اين جمعيت حداکثری ما هستيم که بايد با تنشکيل سنديکاهايمان اين راه . شتاد درصد از جمعيت ايران يعنی بيش از ه

همه حاضرين اين صحبت ها را . دشوار و طوالنی را آغاز کنيم و هزينه های بهبود شرايط زندگی مان را بپردازيم 

  .الش کنند قبول کردند و قرار شد برای تشکيل هيئت های موسس سنديکاهای خود ت

   ادامه پرونده ضرب و شتم کارگر توسط مامور حراست شرکت واحد -

 برای بردن مامور مراجعت کرد يکی از افسران به نام آقای ١٣۶بعد از آنکه آقای عبداله حسينی به کالنتری 

کنند ، آقای سنجری به گفت از اين شکايت دست بکش واال حراستی ها برايت پاپوش درست می کنند و اخراجت می 

بعد از بردن مامور به حراست ، " . اشکالی ندارد ، شما به وظيفه قانونی ات عمل کن : " عبداله حسينی گفت 

آقای حسينی به ما توهين کرده و : و همکارانش در حضور مامور دروغ گفتند و اعالم کردند " راد"مامور حراست 

آقای عبداله حسينی قرآنی را که در جيبش بوده در می آورد و . ختيم فحش داده ما او را هل داديم از دفتر بيرون اندا

می گويد به اين قرآن قسم بخوريد که من فحش دادم و شما مرا هل داديد و آقای راد به من حمله " راد"به آنها و به 

 باشد ، دروغ که هيچ يک از آنها قسم نخوردند و اگر مامور منصفانه گزارش را نوشته. نکرد و تو گوش من نزد 



 

. بی رحم حراست فحش بدهد حضور چند مامورگر جرات دارد به حراست برود و درکدام کار. آنها آشکار می شود 

من بايد گزارش بنويسم شما : " به هرحال بعد از برگشتن آقای عبداله حسينی و مامور به کالنتری ، مامور می گويد 

  " .امروز برو فردا بيا 

به کالنتری می رود و مامور اطالعات امنيت کالنتری به سينکايی که قد بلند و الغر است به او آقای حسينی فردا 

از اين شکايت دست بکش ، اسالو و مددی شما را هدايت می کنند و آخر سر شما هم به درد سر می افتی : "ميگويد 

  . "و بيکار می شوی 

ه آنها چه کار داريد ؟ راد توی گوش من زده و من از او شما ب: " آقای عبداله حسينی راننده زحمتکش می گويد 

  . "شاکی هستم ، شما گزارش مامور را پيش داديار شعبه ششم بفرست 

 اطالعات پرونده شکايت عبداله حسينی را به قسمت خودش –به هر ترتيب آن روز هم آقای سينکايی مامور امنيت 

چند مامور ديگر هم .  امنيت ندارد –شتم ربطی به اطالعات درصورتی که پرونده ضرب و . در کالنتری می برد 

اما چون آقای . از زاويه ای که در روحيه آقای عبداله حسينی ترس و وحشت ايجاد کنند با او صحبت می کنند 

عبداله حسينی آموزش های حقوقی و قانونی را در سنديکا خوب فرا گرفته است از آن تهديدها نترسيد و باالخره 

برو ده روز ديگر : آنجا هم به آقای عبداله حسينی گفتند . ر شدند بعد از چند روز پرونده را به دادياری بفرستند مجبو

  .بيا که آقای عبداله حسينی هم منتظر است ده روز بگذرد تا به دادياری برود 

نی کارگر دوهزار  روز جها٢٠٠٧ اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد به مناسبت فرارسيدن اول ماه می -

بسته شکالت و کارت تبريک اول ماه می و آموزش هايی از منشور حقوقی سنديکايی را بين همکاران خود و ديگر 

  .کارگران پخش کردند 

 و هشت ارديبهشت ماه اين عمل سمبوليک به نشانه همبستگی کارگران با هم در آستانه روز ٧ ، ۶طی روزهای  

  .تمام مناطق و خطوط به صورت نسبی تحت پوشش اين اطالع رسانی قرار گرفتند " يباتقر. اول ماه می انجام شد 

   

  : سيزده بدر سنديکايی -
بيش از بيست خانواده از کارگران عضو سنديکای ما در روز سيزده بدر به دامن طبيعت و باغ ها رفتند تا اين سنت 

بارش باران مدام که برکت و سرسبزی و نشاط می آورد ، همه ء ايرانيان و . آورند ايرانی دلنشين را به جای 

در اين سفر يکروزه خانواده های اعضای سنديکا با هم آشناتر و هم دل تر و هم . اعضای سنديکا را خوشحال کرد 

 .راه تر شدند 

  

  واحد گل گشت سنديکا

  ١٣٨۶ ارديبهشت ٨خبرنگار پيک سنديکا 
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