همزمان با رفتن افرادی تحت نام سنديکای واحد به اروپا اطﻼعيه ای برای سنديکاهای فرانسه فرستاده شد ،متاسفانه سنديکاهای فرانسه به جای جواب
دادن به آن نامه که توسط صدها نفر از کارگران شاغل شرکت واحد تنظيم شده و برايشان ارسال شده بود از طريق افرادی غيرمستقيم به عنوان سخنگوی
سنديکاهای اروپايی در يک حرکت نابرابرانه در رسانه ها نظرات نادرستی را برعليه جنبش مستقل کارگری مطرح کردند عﻼوه بر آن برخی از افراد سابق
که سنديکا را وسيله ای برای بيان مواضع ضد کارگری خود کرده اند اتهامات بدون سند و مدرکی به امضا کنندگان اين بيانيه زده اند ،همچنين موارد ضد
کارگری افراد سفرکرده در تخريب فعاﻻن کارگری داخل و خارج کشور ما را بر آن داشت که چاره ای به جز اعﻼم علنی نوشته رو به جامعه کارگری ايران
و منطقه نداشته باشيم .
شورای سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد
خرداد ٩٧

نامه سرگشاده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
ما تعدادی از کارگران ،اعضای هيأت مديره و فعالين سابق سنديکا ی واحد در يک نامه خطاب به سنديکاهای کارگری فرانسه از آنهاچند سوال کرديم و
خواهان روشن شد ن وضعيت همبستگی آنها با جنبش کارگری ايران شديمدر کمتر از چند ساعت از فرستادن اين متن به اين سنديکاها ما شاهد اعتراض و
تهديد يک راننده تاکسی به نام حسن سعيدی "که به خاطر فساد اداری و کاری از شرکت واحد اخراج شده است روبرو شديم اين امر چند موضوع را برای
ما روشن کرد اول اينکه سنديکاهای فرانسه در رابطه با کارگران ايران حتی به اساسنامه خود نيزپايبند نيستند چرا که اگر سوالی از يک سنديکا می شود
بايد در خود هيِئت مديره خودشان ابتدا بحث شود سپس جواب يا عدم جواب را در جلسه ثبت کنند،آنها بدون کوچکترين تاملی نامه ما را به محافل
همکارخود انتقال دادندو اين محافل ايدئولوژيک بدون کوچکترين تفکری خواستار عقيم کردن هر نوع سوالی از طرف ما شدند .

همانطور که بارها اعﻼم کرديم پس ازآنکه همه فعالين کارگری که در اعتراضات سال  ١٣٨٤اخراج شده بودند  ،به کار
بازگشتند سنديکای کارگران شرکت واحد به هيچ عنوان احتياج به کمک مالی از خارج کشور نداشته و ندارد،ما نه
انتظاری از سنديکاهای فرانسه داريم و نه محافل به اصطﻼح کارگری ايرانی و نه اين هوچی گری ها ما را از وظيفه
اصليمان دور می کند .همانطوری که منصور اسالو نشان داد که تا چه اندازه مطالبات کارگران برايش مهم است اين افراد
نيز همان کار را می کنند
ما کارگران امضا کننده اين نامه اعﻼم می کنيم تا برگزاری مجمع عمومی و با حمايت تشکل های مستقل کارگری دست از روشنگری بر نمی داريم و
اميدواريم بخش وسيعی به اين راه بيايند که کارگران خودشان می توانند مشکﻼت خودشان را حل کنند و ديکران فقط به فکر منافع خودشان هستند .
با اميد به رفع تزوير در فعاليت های صادقانه کارگری
جمعی از فعالين کارگری پيشرو در شرکت واحد
شورای سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد
خرداد ١٣٩٧

اسامي كارگران امضا كننده ؛
:١حسن ميرزايی اتوبوس برقی  -٢والح عباسی سامانه دو  -٣حسين جواهری راننده اخراجی  -٤مهدی اليکايی سامانه دو  -٥اکبر بديعی نيا سامانه دو  --٦ﷴ
فيوج سامانه دو  -٧صفر نيک نفس سامانه دو -٨بيژن نبردی سا مانه شش  -٩مصطفی احمديان سامانه شش  - ١٠داود بيگی سامانه دو -١١جواد خبری شاغل
سامانه چهار -١٢يحيی طالبی شاغل سامانه سه  -١٣مرتضی سيفی مانهر ساشاغل سامانه پنج -١٤رضا سپهری کارگر سنديکايی بازخريدی سامانه پنج -١٥
مرتضی آقا خانه شاغل سامانه سه  -١٦محبوب ياقری شاغل سامانه دو -١٧علی طالبی بازنشسته سامانه نه  -١٨علی پروز شاغل سامانه دو  -١٩محود نعمان
زاده شاغل سامانه دو  -٢٠ﷴ اصﻼنی انهشاغل سامانه سه  -٢١روح اله شکری شاغل سامانه سه  -٢٢سيد ابولفضل علوی انتظامات برقی  – ٢٣مسعود رايی
سام  -٢٤ولی عباسی شاغل سامانه دو  -٢٥داود کريمی شاغل سامانه دو  -٢٦رضا حميدی کارگر اخراجی سنديکايی  – ٢٧حميد طالبی امداد خودرو  -٢٨شعبان
وطن دوست شاغل سامانه دو - ٢٩رضا بوربوران تعميرگاه  – ٣٠سعيد آزری شاغل سامانه دو  -٣١حميد عيسايی شاغل سامانه دو  -٣٢رضا تبريزی شاغل سامانه
پنج  -٣٢حسين احمدی سامانه دو  -٣٣علی پرور شاغل سامانه دو  ٣٤بهرام نورﷴی شاغل مدير خط  -٣٥فرهاد آزری کارگر سنديکايی بازخريدی  ٣٦رضا
حميدی مددکاری  -٣٧مرتضی احمدی امداد خودرو  – ٣٨رضا صفايی تعميرگاه  -٣٩داود کريمپور شاغل سامانه دو  – ٤٠تقی حسينی شاغل سامانه دو -٤١
مرتضی شيشه گر بازنشسته  -٤٢حسن حميدی شاغل سامانه  -٤٣ ٥ﷴ اصﻼنی سامانه  -٤٤ ٣حسين مهری سامانه  -٤٥ -٣روح ﷲ شکری سامانه سه -٤٦
جواد کوپايی شاغل سامانه  – ٤٧ ٦رضا تلخ آبی سامانه  – ٤٨ ٨ﷴ حمزه ای سامانه  – ٤٩ ٣قادر عليخانی سامانه  -٥٠ ٦جمال رضايی مددکاری  -٥١محسن
باقری سامانه دو -٥٢ﷴ حبيبی سامانه سه  -٥٣جمال رضوی نيا سامانه  _٥٤ ٧وهاب عسگرپور سامانه -٥٥ ٢علی اصغر مهماندوست  -٥٦ ٢کشکولی ٢
 -٥٧عليرضا گودرزی  -٥٨ ٢اميد آزاد جدی  -٥٩ ٢داورزنی ک  -٦٠ ٥٦١٥٨حميد ببريان ک  -٦١ ٣٤٨٦٨ﷴ رضا قاسمی  -٦٢ ٥٩٥٧٠خانمحمدی

 – ٦٣ ٥٢٨٤٣حسين کﻼته -٦٤ ٥٣٧٩٥محمود ميرزايی  -٦٥ ٥٤٥٣٧حسن صالک  -٦٦ ٦١٧٥٠سيد ابوالفضل خاوری  -٦٧ ٦١١٠٥عليرضا پرور
 -٦٨ ٥١٧٤٩فرهاد اکبری  -٦٩ ٥٠٤٧١علی رضا حيدری  – ٧٠ ٤٦١٩٣حسين کشاورز  ٧١ ٤٥٠٨٣حميد زاهدی  ٧٢ ٥٦٤٢٨مهدی پهلولنی
 -٧٣ ٦٠٨٥٩اسماعيل براتی  -٧٤ ٤٨٨١٠علی بخش چراغی  -٧٥ ٥٦٤٧٦حميد عرب  – ٧٦ ٥٦٥٦٧رضا نصرالهی  -٧٧ ٤٨٦٩٩حسن هاشم پور
-٨٢مهدی
 -٧٨ ٥١١٥١قهرمان عباس پور  -٧٩ ٤٨٨٣٧ناصر جوانی  -٨٠ ٤٨٨٧٠عليرضا دادآبادی  -٨١ ٤٧٢١٩ميرسعيد محسنيان ٦١٦٢٨
پهلولنی  ٨٣ ٦٠٨٥٩مهدی شهابی  -٨٤ ٦١١٩٠بهروز حقايق  -٨٥ ٥١١٣٩علی اکبر تقی تسبی  -٨٦ﷴ رضا مالوکی  -٨٧ ٥٤٠٩٤ﷴ صادق کاظمی
 -٨٨ ٥٥٤٤٣سيد قاسم ميرکانی  -٨٩ ٥٦١٧٩وهاب خانمحمدی  -٩٠ ٥٤٠٩٨ﷴ رضا حسينيان  -٩١ ٥٦٩٤٨بهروز جوانبی سامانه  -٩٢ ٣مجيد
اعتصامی ٩٣ ٥٦٠٥٩ميرسادات قاسم زاده ٩٤علی ميرزايی  -٩٥سيد محسن حسينی نيا  -٩٦تقی ثابت نيا اتوبوس برقی  – ٩٧محبوب معصومی ٥٤٦٢١
 ٩٨قادر جعفری  -٩٩سعيد احمدی زاد  ١٠٠حسين محزون  ١٠١ ٥٥٥٥١جواد اسﻼمی آذر  -١٠٣ ٥٥٦٠٤عيوض رييسی  -١٠٤ ٥٩٨٦٨تقی داورزنی
 -١٠٥ ٥٩٢٦٥سعيد نصراله پيشه  -١٠٦ ٥٥٧٠١رضا ميرکريمی  ١٠٧ ٥٥٨١١حسين ماهوتی نسب سامانه  – ١٠٨ ٨رضا بادی سامانه  – ١٠٩ ٢سيد
قاسم مير کاشی  – ١١٠ ٥٦١٧٩عليرضا پيرحياتی  -١١١ ٥٩٥٨٣هادی رجايی اتوبوس برقی -١١٢سيد مصطفی علوی  -١١٣ ٥٤٦٢٢رضا بهمنی ٥٣٣٨١
 -١١٤اکبر کرمی  -١١٥ ٥٥٥٨٣ﷴ صادق کاظمی نيا  -١١٦ﷴ رضا کمالی  -١١٦ ٥٤١٦٣مرتضی شيشه گر  – ١١٧ ٣٩٤٣٣امير حسين ملکی ٥٨٤٢٧
 – ١١٨ناظر ﷴی  -١١٩ﷴ عبرانی سامانه  -١٢٠ ٢بابک ﷴی  -١٢١ ٦٠٢٦٠قيصرص پور  -١٢٢ ٤٩٧٢٢محسن حاجی طﻼ  – ١٢٣حسن آقايی
 ١٢٤علی آقايی  ١٢٥هاشم طﻼيی  ١٢٦ ٦٠٤٨٩عليرضا نظر خانی  ١٢٧قريشگانی  ١٢٨سمندری حسين  ١٢٩محمود رحيميان – ١٣٠ ٥١٥١٣
محمود رحيميان  – ١٣١ ٥١٥١٣جﻼل نادری  -١٣٢قاسم همگانی  – ١٣٣رضا واﻻزاده سامانه  ١٣٤ ٢مهدی مخلوقی  -١٣٥ ٦١٥٩٣ساجد ٥٤٧٧١
 – ١٣٦وحيد اميری  -١٣٧حميد عادلی  – ١٣٨رضا برزووند  ١٣٩جمال خداويسی  ١٤٠اردشير آسمانی  ١٤١ ٥٢٣٢٩رضا جهان شاهی -١٤٢ ٤٦٧٩٠
پهلوانی جﻼل بشری عارف  -١٤٣ ٤٧٣٨٣جهانشاه ملکی سامانه  -١٤٤ ١موسی ﻻهرودی  -١٤٥احمدی  -١٤٦ ٤٨٥٧٤زمانی  -١٤٦ ٦٢٠٩٤محسن
علی اصغری  ١٤٧ ٦١٤٨٧صفا روحانی  -١٤٨جمشيد ارسطو  -١٤٩واحد عسگری  -١٥٠ﷴ جعفری نيا اداری  -١٥١جواد اسطوری  ١٥٣رحيم
مرادی  -١٥٤محبی  ١٥٥ ٦٠٦٠٧داود کريمی  -١٥٦ ٥١٣٢١ﷴ فيوج  -١٥٧ ٥٠٦٩٣حسينی  ١٥٨ ٥٤٩٨٠حميد رستمی کيا -١٥٩ ٥٩٧٦٤
موسی ارويی  ١٦٠ ٥٥٨٦٣مسعود آرويی  ١٦١ﷴ حسين فراهانی  -١٦٢اکبر بدعتی سامانه دو  ١٦٣جواد ريوفی ١٦٤حسن ميرزايی  -١٦٥جالب پور
 -١٦٦اکبر طالبی  -١٦٧محمود رحيميان  -١٧٨ ٥١٥١٣بداغی  -١٧٩ ٥٧٣٦٨پهلوانی  -١٨٠ ٦٠٨٥٩ﷴ حسنی  -١٨١ ٥٩٨٦٠ﷴ ثابت نيا ٥٩٧٦٤
١٨٢ﷴ علی واحدی  ١٨٣ ٥٢٧١٨حمداله بايرامی  -١٨٤حسين اکبری  ١٨٥رضا جهد آسا  -١٨٦محمود يزدی انتظامات برقی  – ١٨٧پرويز مراديان
 -١٨٨صفر ماکوهی  -١٨٩جعفر حميدی  ١٩٠رضا خسروی نيا  ١٩١ ٥٧٤١٨بهروز نيرنگر  -١٩٢بهروز آبياری  ١٩٣ساسان اصغری  -١٩٤عليرضا
جهانشاهی  -١٩٥بخشی  ١٩٦ ٥٦٦١٦حسن ضميری منش – ١٩٧احمد صحرای شهريور  -١٩٨ ٥٦٥٠٤احمد ربيعی  -١٩٩ ٥٤٣١٧شعبان وطن دوست
 – ٢٠٠ ٥٢٦١٦غﻼمرضا حسنی  -٢٠١جواد راستی  ٢٠٢ ٦١٤٨٣بهنام سعادتی  -٢٠٣مجيد کارگاهی  -٢٠٤جميل نادری  -٢٠٥محمود لکه چشمه
سلطانی  -٢٠٦ ٥٠٨٥٩عليرضا رحمانی  -٢٠٧ ٥٩٥٦٤سيد محسن قدمگاهی  -٢٠٨ ٦٠٢٠٣مرادحسين عسگری راد  -٢٠٩ ٥٤٢٧٩محسن علی اصغر
نژاد  -٢١٠ ٦١٤٨٧سهند رازقی  -٢١١داود رزاقی نيا  ٢١٢حسن هاشمی  ٢١٢صادق نيابتی سامانه يک  -٢١٣صمد راهی  ٢١٤جمال حسينی – ٢١٥
سيد ﷴ مکی  -٢١٦حسين عرب قلعه  -٢١٧ ٥٥٣٤٧سعيد محزونی سامانه يک  -٢١٨سعادت خسروانی مددکاری  ٢١٩جاهد حسينی منش  -٢٢٠عباس
ستوده٠ -٢٢١ ٦١١٦٣مجيد هزاره فر برقی  -٢٢٢قادر سليمانپور  – ٢٢٣ﷴ عطايی  ٢٢٤جانب پور سامانه  ٢٢٥ ٢خ اکبرپور سامانه  -٢٢٥ ٢رحيم
مرادی خواد  ٢٢٦بهروز ننه آقايی  ٢٢٧اروين سعادتی اداری  ٢٢٨اکبر صبری  -٢٢٩ ٣٥٨١١عزت سرلکی  ٢٣٠علی اکبر خليف – ٢٣١ ٤٥٠٠٥نصرت
برات زاده --٢٣٢ ٤٥٠٧٦نريمان قاطع  ٢٣٣حسين ناصری  ٢٣٤جمشيد هداوند  ٢٣٥رضا مرادی خواه  – ٢٣٦محسن کارگر سامانه دو  -٢٣٧ابراهيم
زالی  -٢٣٨عباس سيری  -٢٣٩ ٤٩١٤٥بهادر همتی – ٢٤٠ ٤٩٣٩٥عباس دلير  -٢٤١ ٤٩٨٠٣ﷴ هوشمند  ٢٤٢حسن دليری  -٢٤٣ﷴ صديق – ٢٤٤
حسن قمی فنی  -٢٤٥ﷴ حسين فهمی فنی  -٢٤٦جواد رضايی فنی  -٢٤٧جاويد سلی فنی  -٢٤٨حسين احمدی  -٢٤٩ ٥١٥٥٩علی باباييان بهرهبرداری
 -٢٥٠رضا صادقی  -٢٥١سمير کاشفی بهرهبرداری  -٢٥٢حسين احمری کارگر فنی  -٢٥٣سعيد خسروی فنی  -٢٥٤احمد احمدی فنی  -٢٥٥رضا حسينی
فنی  -٢٥٦کمل مرادی  -٢٥٧ﷴ عطری راننده  -٢٥٨ﷴ رضوانی فنی  ٢٥٩عباس فﻼحتی  ٢٦٠جميل راستگو  -٢٦١حسين اخگری  -٢٦٢رضا مظاهری
 -٢٦٣مجيد زمردی  ٢٦٤جليل سيامک فنی  -٢٦٥حسين ملک بهرهبرداری  -٢٦٦جمشيد حسينی نسب فنی  -٢٦٧صادق کاکرانی  ٢٦٨حميد خوش لهجه
 -٢٦٩ابوالفضل ترانی زاده  -٢٧٠جمال حسينی نيا بهره برداری  -٢٧١جعفر بجنود  -٢٧٢علی مرادبيگی بازنشسته  -٢٧٣غﻼم کامران زاده  ٢٧٤رضا
سيادتی مددکاری  -٢٧٥ﷴ اردشيری  ٢٧٦حسين کامياب  -٢٧٧مجيد متکی سامانه  -٢٧٨ ١رضا فيروز  -٢٧٩سعيد خانزاده  ٢٨٠طهماسب حسينی ٢٨١
سيد جمال لری فنی  ٢٨٢خدارحم فيضی  ٢٨٣جﻼل جابی  -٢٨٤احمد تقی آسا  -٢٨٥يوسف عطايی  ٢٨٦حميد سيفی  ٢٨٧جاويد نيازی سامانه  -٢٨٨ ٧رضا
کرامتی تعميرگاه  ٢٨٩رحيم ميرزايی  ٢٩٠جواد کاسبی  ٢٩١سعيد صادقی  ٢٩٢سعيد آزری  ٢٩٣ﷴ حسين عبايی  ٢٩٤رضا بوريان  ٢٩٥حسين کاهی
سامانه يک  -٢٩٦محسن حاجی خان فنی  ٢٩٧رضا صابری  ٢٩٨حسين بادکوبه  -٢٩٩جمال نيازيی  ٣٠٠اکبر مدنی  -٣٠١صفر حسينی  ٣٠٢حميد لطفی بهره
برداری  -٣٠٣علی لطفی  ٣٠٤رضا مرادی خواه سامانه سه  -٣٠٥علی صالحی فنی  ٣٠٦رضا جوادی  -٣٠٧محمود کاشی نيا  -٣٠٨ﷴ تقی زاده  ٣٠٩روح
اله آذين فنی  -٣١٠فرهاد اکبرزاده  -٣١١ ٥٠٤٧١رضا نصر  ٣١٢ -٤٨٦٩٩جوان  -٣١٣ ٤٨٨٧٠اکبر تقی  ٣١٤ ٥٥٦٠٠رحيم حسينی فنی  -٣١٥صفر
نيک نفس  ٣١٦صادق ﷴی  ٣١٧اکبر زمانی  -٣١٨عباس بخشش بازنشسته  -٣١٩سعيد خانلی بازنشسته  -٣٢٠ﷴ اکبرپور  ٣٢١رضا کهندانی نگهبانی
 -٣٢٢رضا تقيان فنی  ٣٢٣حسين جاه شناس فنی  ٣٢٤منوچهر آزادی فنی  -٣٢٥حسين شيرازی اداری  -٣٢٦صادق کمالی فنی  -٣٢٧ﷴ علی واحدی
 -٣٢٨ ٥٢٧١٨امير عباسی  – ٣٢٩ ٥٢٣٣١مهدی اليکايی  ٣٣٠ ٥٢٨٦٥رضا فرزانه  -٣٣١ﷴ حسن کمالی فنی  -٣٣٢سعيد نصراله زاده ٥٥٧٠١
 -٣٣٣رضا بهمنی  -٣٣٤ ٥٣٣٨١حسين مهری شاغل سامانه سه  - ٣٣٥داود بهلولی  -٣٣٦ ٥٩٠٠٨کيومرث کاظمی رابط برقی  – ٣٣٧جواد ابيضی برقی
 – ٣٣٨نادر گلچين سامانه  -٣٣٩ ٨صفر لک برقی  -٣٤٠همايون نژندی برقی  ٣٤١جمال رستمی نگهبانی  -٣٤٢فرهاد کاظمی سامانه شش  – ٣٤٣ﷴ کريم
زاده نگهبان برقی  -٣٤٤ﷴ نصيری شعله بس اتاقدار برقی  ٣٤٥ارژنگ رضايی فنی  -٣٤٦رامين حسين نيا فنی  -٣٤٧صادق صادقی رابط  – ٣٤٨حسين
ديو ساﻻر مددکار برقی  -٣٤٩مهدی اکبری ننه کران راننده برقی  -٣٥٠حسن آقايی راننده برقی  -٣٥١کاکران فرزدی خدمات برقی  -٣٥٣حميد قادرزاده سامانه
يک  -٣٥٤حميد حق وردی خدمات  ٣٥٥ﷴ انصاری اداری برقی  -٣٥٦هاشم ماکوئی اتاقدار برقی  -٣٥٧سجاد کامرانی  -٣٥٨نادر بزرگی برقی  -٣٥٩سعيد وطن
دوست  ٣٦٠ابولفضل اليکايی سامانه  -٣٦٢ ٢سيد حسين حسينی اداری برقی  -٣٦٣احمد مزينانی راننده برقی  -٣٦٤مسعود سجادی انتظامات  -٣٦٥علی
محرابيان راننده برقی  -٣٦٦تقی ثابت نيا زاده اداری برقی  -٣٦٧مرتضی طاهری برقی  ٣٦٨رضا طاهری فنی  ٣٦٩کامبيز جوانرودی  ٣٧٠رضا طﻼيی -٣٧١
رضا کﻼته  ٣٧٢اصغر کﻼته برقی  – ٣٧٣رضا مزينانی ايرانی برقی  -٣٧٤مصطفی احمدزاده  – ٣٧٥ ٥٧٣٤١مهدی خانی  -٣٧٦ ٦٠٠٥٥حميد رضا

طﻼيی  ٣٧٧ ٥٥٠٤١جواد کيانی  -٣٧٨ ٦٠٥٤٨ﷴ عباسی  -٣٧٩ ٥٧٥٢٣داود هداوند  -٣٨٠ ٥٧١٨٧سعيد آقازاده  -٣٨١ ٥٦٦٠٩رضا موسوی
سامانه هفت  -٣٨٢محسن بخشايش  -٣٨٣ ٤٩٤٩٩حميد خادمی  -٣٨٤ ٦١٩٦٤قاسم ابراهيمی  -٣٨٥ ٥٨٤١٨نجف قربانی سامانه پنج  ٣٨٦رمضان
حيدری راننده  -٣٨٧محمود رمضان  -٣٨٨ ٥٦٢٢٠ﷴ عباسی دستجردی  -٣٨٩ ٥٧٥٢٣قادر نمازی راننده بازنشسته  -٣٩٠رضا امرﷲ  – ٣٩١سعيد
ميرشکار  -٣٩٢ ٥٥١٧٢عباس عصمتی  -٣٩٣ ٥٧٥٣٣عليرضا نقابيان  -٣٩٤ ٥٥٨٢٣علی اصغر شفيعی  -٣٩٥ ٥٨١٣٠عليرضا ﷴی -٣٩٦ ٥٢٨٠٤
ﷴ رحيمی  – ٣٩٧ ٥٥٣٩٢مهدی بيات  -٣٩٨ ٥٩٥٣٨سﻼم شکری برقی  -٣٩٩محسن تنابيان رانده  – ٤٠٠ابولفضل جعفری  -٤٠١ ٥٥٨٢٣نعمت طاهری
 -٤٠٢ ٥٣٩٢٠حميد کادری  ٤٠٣اصغر حيدرزاده  -٤٠٤اصغر باقرزاده  -٤٠٥ ٤١٥٨٥ابراهيم بختياری  -٤٠٦ ٥٥٢٩٢محسن سبزعلی -٤٠٧ ٥٧٥٠٧
 -٤١٠اکبر کريم زاده  -٤١١ ٦٠٠٤٣بهمن صلحی -٤١٢ ٥٧٣٥٨
تقی سيافی  ٤٠٨ ٥٩٦١٥مجيد افشين  -٤٠٩ ٥٧٥٠٩محسن عليخانی ٦١٦١٣
حسين نوبخت  -٤١٣ ٥٥٥١٤حميد بهرامی  -٤١٤ ٦٠٤٥٤حسن لشنی  -٤١٥ ٥٥٠٤٠غﻼمرضا جعفری  -٤١٦ ٤٣٨٠٠ﷴ رضا بهنام فرد ٥٢٢٠٩
 -٤١٧رضا کامرانی مددکاری  -٤١٨احمد قربانی  ٤١٩ ٦١٤٩١شکراله عقيل زاده  -٤٢٠ ٥٠٨٩٧حميد رصا ايجی  -٤٢١ ٥٥٩٣٢عسگر نصيری
 -٤٢٢ ٥٦٣٦٢مجيد سوريان  -٤٢٣ ٥٦٢١٠طاهر ازری  -٤٢٤ﷴ کامران فنی  ٤٢٥رضا سجادی قنی برقی  -٤٢٦ﷴ عيسی نزاد فنی  -٤٢٧رامين
مرتضايی نگهبان  -٤٢٨ﷴ عليرضايی  ٤٢٩سيد احمد حسينی فرد -٤٣٠ ٥١١٧٣رضا رحيم پور  ٤٣١ ٦١٨٤٦مرتضی بادری  – ٤٣٢وفا حسينی اداری
 ٤٣٣مختار کشاورز راننده ٤٣٤داود زند مقدم  -٤٣٥ ٥٩٧٥٠عليرضا قنبری  -٤٣٦ ٤٧٦٠٢اکبر باقری  -٤٣٧ ٤٩٧٦٤ﷴ تسويه چی  ٤٣٨ ٥٣٤٦٤ﷴ
نظرخواه راننده  -٤٣٩علی اصغر فومن کناری  ٤٤٠ ٤١٥٧٧سيد رضا قاسمی  -٤٤١سيد علی شريفی  -٤٤٢ ٤٩٠٧٩رضا فتحی  -٤٤٣ ٥٠٧٨١مهرداد
نادری  -٤٤٤ ٤٧٤٦٢مسعود خانقاهی اداری  -٤٤٥ﷴ اعتمادی فنی  -٤٤٦علی آقا ﷴ رضا  ٤٤٧ ٦٠٤٥٥فرزاد رمضانی  -٤٤٨منصوری  – ٤٤٩حبيب
دانشور ................. -٤٥٠قابل ذکر است تعداد کثيری از کارگران با امضا و شماره کارگزينی و شماره تلفن اين نامه اعتراضی را تاييد کرده اند و طی روزهای
آينده ادامه اسامی جهت روشن شدن اذهان عمومی منتشر می شود .

خطاب به :
كنفدراسيون سراسري كارگران فرانسه CGT
كنفدراسيون دموكراتيك سراسري كارگران CFDT
اتحاديه همبستگي فرانسه FSU
اتحاديه دموكراتيك همبستگي SUD
اتحاديه ملي سنديكاهاي مستقل UNSA
در چند سال گذشته نهادهاي شما در همبستگي با كارگران ايران فعاليت هاي ارزشمندي انجام داده است اما در رابطه با سنديكاي كارگران
شركت واحد ما چند موضوع را اعﻼم مي داريم ؛
متاسفانه در چند سال گذشته بدون هيچ ضابطه اي بر اساس روابط شما اقدام به دعوت از افرادي كه گاه نه كارگر شركت واحد مي باشند ونه
حتي براي فعاليت هاي سنديكايي در زندان بوده اند حركت كرده ايد اين عمل خارج از حوزه فعاليت هاي حمايت هاي بين المللي وجهه
همبستگي با جنبش كارگري را از بين برده و مي برد و ما ناچار هستيم از شما بخواهيم جوابگوي اعمال خود باشيد .
آيا سنديكاي كارگران شركت واحد عضو نهاد هاي سنديكايي شما هست ؟ آيا شما با نهاد مادر ما يعني ITFهماهنگ مي كنيد ؟بر اساس
كدام معيار اين افراد را نمايندگان سنديكاي شركت واحد مي دانيد؟چرا اجازه مي دهيد افراد سياسي ايراني كه نزديك به چهار دهه ايران را
نديده اند و نمي دانند وضعيت جنبش كارگري ايران چگونه است سياست شما را تعيين كنند ؟ آيا شما حاضر هستيد كسي كه در محيط كار
 ،كار نمي كند و حتي ربطي به نهاد هاي شما ندارد سخنگوي شما در سازمان جهاني كار باشد ؟
برابر ماده  ٥-٢اساسنامه سنديكاي كارگران شركت واحد شاغل بودن در محيط كار يكي از اصول عضويت در سنديكا مي باشد همچنين
برابر ماده  ١٦اساسنامه مدت فعاليت سنديكا مدت  ٢سال معين و برابر ماده  ٣١اساسنامه اگر  ٦ماه از زمان اعتبار اعضا بگذرد و مجمع

عمومي برگزار نشودعمﻼ شرايط انحﻼل محقق شده است .حال از اشخاصي كه در سال هاي گذشته بر خﻼف اساسنامه و راي موثق اعضا با
دعوت شما به تورهاي سياحتي آمده اند نكاتي را ذكر مي كنيم ؛
آيا براي شما سوال پيش نيامده  ٢نفر از كساني كه در سال گذشته به خاطر منع قانوني كه هيچ گزارشي مبني بر مرتفع شدن اين مشكل
منتشر نشده از خارج شدن آنها جلوگيري به عمل آمد  ،چگونه امسال توانسته اند بدون هيچ مشكلي از كشور خارج شوند؟ﻻزم به ذكر است
آقاي رضوي كه براي تور سياحتي با هزينه هاي گزاف از كشور خارج شده اند در سال گذشته وقتي توسط دوستان نزديكش براي شركت در
كنفرانس شما و خارج شدن از كشور منع شده بو د ،با پرخاش و بي ادبي جواب مي دهد كه به شما ربطي ندارد و هرجا دلم بخواهد مي روم
همچنين اين نكته حايز اهميت است كه نامبرده كه به عنوان خزانه دار سنديكا فعاليت مي كرد به دليل برخي مسايل مالي با راي اكثريت
اعضا از اين سمت عزل مي شود و يكي ديگر از اعضاي هيئت مديره به عنوان خزانه دار معرفي مي شود و در رابطه با آقاي رضا شهابي برابر
استنادات منتشر شده در اخبار رسمي دستگيري و زندان نامبرده به هيچ عنوان در راستاي فعاليت كاركري نبوده و نفر سوم كه سال
گذشته از كشور خارج شد با نام حسن سعيدي به خاطر پرداخت رشوه در ادارات كار و دريافت مبالغ سنگين از كارگران براي پيگيري امور
كارگران اخراجي در سال هاي گذشته از كار اخراج و هم اكنون راننده تاكسي شخصي مي باشد و به هيچ عنوان در زمان اعتراضات كارگري
در سال هاي ابتدايي احياي سنديكا هيچگونه ارتباطي با سنديكاي شركت واحد نداشته وپس از اخراج براي بازگشت به كار خود را به هر
دري مي زند .
شما چرا به جاي تفرقه در ميان كارگران شركت واحد نمي خواهيد تا با حمايت از ITFكمك كنيد حق تشكل در ايران به رسميت شناخته
شود و بجاي انتخاب و اعزام اشخاص مجهول الهويه كه در حال حاضر هيچ ربطي به سنديكا ندارندكمك كنيد تا نمايندگان خدوم و واقعي
كارگران با انتخاب خود كارگران در جلسات و كنفرانس هاي جهاني براي ارايه موارد و راهكارهاي ايجاد تشكل مستقل سخنراني كنند .
همانطور كه مطلعيد در سال  ١٣٨٤سنديكا به عضويت  ITFدر آمد و در سال هاي بعد با انتخاب اعضاي هيئت مديره يك نفر به خارج اعزام
شد و تمامي خواسته هاي قانوني سنديكا را در مجمع مديران كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري مطرح كرد در تمامي اين مدت و
شركت نماينده در سازمان هاي كارگري همه اعضا از موضوع جلسات آگاهي داشتند و ايشان نيز با همراهي و همفكري  ITFدر جهت
حمايت از كارگران شركت واحد عمل مي كرد اما در رابطه با سال هاي گذشته نه سنديكا مي دانست و نه تصميم ضروري براي حضور در
هيچ يك از اجﻼس وجود داشت .
شرايط كار كارگري در ايران هزينه بسيار باﻻيي دارد و ما نمي توانيمبازيچه زد و بند دولت شما با دولت ايران براي انعقاد قراردادهاي
اقتصادي باشيم .
سنديكا بايد مستقل باشد و ما اعﻼم مي كنيم تا بركزاري مجمع عمومي سنديكا هيچ كس نمي تواند به عنوان نماينده اين تشكل خود را
معرفي كند.
در همبستگي با شما
شورای سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد
٩٧/٣/٩

