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  مجمع عمومی اول

  کارگران اخراجی و بيکار برگزار شد اتحاديه سراسری

 
شش ون ماه هشتاد يفروردششم  ستيب                                         اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار 
 

 

 ١۴٩ اولين مجمع عمومی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار با شرکت ٢۴/١/١٣٨۶روز جمعه مورخه 

اين در حالی . نفر از کارگران اخراجی، تعليقی و موقت مراکز مختلف کارگری کشور در شهر سنندج برگزار شد

د که دهها تن از اعضا که کارت موقت عضويت دريافت کرده بودند، به دليل گرفتاريهای شخصی موفق به بو

  .شرکت در مجمع عمومی نشدند

اين مجمع ساعت يازده صبح و در فضايی پر شور، با اعالم يک دقيقه سکوت به ياد جان باختگان راه آزادی و 

. و ديگر شرکت کنندگان در مجمع، رسما کار خود را آغاز کردبرابری و سخنرانی شيث امانی دبير هيئت موسس 

سپس مجمع با انتخاب هيئت رئيسه، بررسی و تصويب اساسنامه پيشنهادی هيئت موسس را در دستور کار خود 

قرار داد که با وارد شدن برخی اصالحات به آن، اساسنامه پيشنهادی هيئت موسس، به اتفاق آرا به تصويب شرکت 

بدنبال آن ليستی از داوطلبين کانديداتوری هيئت مديره و بازرسان اتحاديه تنظيم گرديد و . در مجمع رسيدکنندگان 

 نفر از داوطلبين عضويت در هيئت ١٨مجمع وارد انتخاب اعضای هيئت مديره و بازرسان اتحاديه شد که از ميان 

همچنين از .  البدل هيئت مديره انتخاب شدند نفر به عنوان اعضای علی٣ نفر به عنوان اعضای اصلی و ١۵مديره، 

ميان چهار نفر داوطلب عضويت در بازرسی اتحاديه، سه نفر به عنوان اعضای اصلی و يک نفر به عنوان عضو 

  .علی البدل انتخاب شدند

در برگزاری مراسم اول ماه مه و مسئله تالش برای آزادی  محمود صالحی از جمله ی ديگر مسائل مهمی بودند که 

مجمع به اتفاق آرا خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط محمود صالحی شد .  اين مجمع مورد بررسی قرار گرفتند

و تصميم گرفت که به اتفاق همه کساني که خواهان آزادي محمود هستند با تشکيل کميته آزادی محمود صالحی در 

وز اول ماه مه استفاده نمايد و چنانچه محمود صالحی شهر سنندج از همه توان و پتانسيل خود برای آزادی وي تا ر

تا اول ماه آزاد نشد مسئله خواست آزادی محمود صالحی و اعتراض به زندانی شدن وی در محور خواستهای اول 

  . ماه مه امسال قرار گيرد

امسال، تالش در تريبون آزاد اين مجمع، سخنرانان بر ضرورت برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم اول ماه مه 

برای آزادی فوری محمود صالحی و نقش تشکلهای غير وابسته به دولت و کارفرمايان در رسيدن کارگران بر 

. خواست هايشان تاکيد کردند که با استقبال پر شور و کف زدنهای ممتد شرکت کنندگان در مجمع روبرو گرديد

  . يگر مسائلی بود که برخی سخنرانان به آن پرداختنداهميت داشتن مکانی برای اتحاديه در شهر سنندج از جمله د

  در مقابل زندان   مجمع   از برگزاری روز قبل  اتحاديه،  هيئت موسس  از اعضا  که تعدادی الزم به يادآوری است 

  



مرکزی شهر سنندج حاضر شده و  ضمن مالقات با همسر و فرزندان محمود، با محکوم کردن بازداشت وی، بر 

  .  حمايت از محمود صالحی تاکيد کردندعزم و اراده خود در

 تشکل و آزادی بيان -کارگران جهان متحد شويد :  در اين مجمع پالکاردهايی با شعارهاي زير به چشم می خورد

 ما خواهان آزادی فوری و - اتحاديه بر مجمع عمومی و اراده کارگران متکی است -حق مسلم ما کارگران است 

  .حی هستيمبدون قيد و شرط محمود صال

 بعد از ظهر و در فضايی مملو از شور و نشاط خاتمه يافت و بدنبال آن اولين جلسه هيئت ۴اين مجمع در ساعت 

مديره اتحاديه با شرکت همه اعضای اصلی و علی البدل  در مکان مجمع و در حضور جمع زيادی  از اعضا 

  .اتحاديه برگزار گرديد

 خالد سواری را به –شيث امانی را به عنوان رئيس هيئت مديره : ق آرا آقايانشرکت  کنندگان در اين جلسه به اتفا

 جعفر عظيم زاده را به عنوان سخنگو و مسئول روابط عمومی اتحاديه و بهزاد –عنوان نايب رئيس هيئت مديره 

 اول ماه مه مقرر در اين جلسه با توجه به نزديک شدن روز. سهرابی را به عنوان خزانه دار اتحاديه انتخاب کردند

گرديد ساير مسائل مربوط به اجرايی کردن ساز و کار اتحاديه و انتخاب ديگر مسئولين آن، به بعد از اول ماه مه 

موکول شود تا اتحاديه قادر گردد در روزهای باقی مانده به اول ماه مه، همه توجه خود را معطوف به برگزاری هر 

همچنين مقرر شد هيئت مديره در اولين فرصت اسناد مربوط به مجمع و .  چه با شکوه تر مراسم اين روز نمايد

 . انتخابات آنرا را به همراه نامه اي جهت ثبت اتحاديه، به اداره کار تحويل دهد

   
  :اسامی اعضای اصلی هيئت مديره اتحاديه که در اين مجمع انتخاب شدند به شرح زير است

   صديق کريمی-۶ جبار خدا مرادی -۵ وفا يونسيان -۴عظيم زاده  جعفر -٣ حسن زارعی -٢ شيث امانی -١

 اسماعيل -١٣ حسين قادری-١٢ فرامرز قربانی -١١ خالد سواری -١٠ بهزاد سهرابی -٨ اسرين واصلی -٧ 

   جميل محمدی-١۵ احمد فاتحی -١۴کاظمی 

   صابر فاتحی-٣ اسعد امانی -٢ محمد نعمتی -ا: هيئت مديره اتحاديه به شرح زير استاسامی اعضای علی البدل 

  
 شريف ساعد پناه و يداهللا قلعه ويسی -کمال کيانپور : اسامی بازرسان اصلی و علی البدل اتحاديه به شرح زير است

  .به عنوان اعضای اصلی و محمد فرجی به عنوان عضو علی البدل
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