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  سنديکای شرکت واحد در سالن شهدای ارجاخراجی کارگران 
 
 

اسفند ماه هشتاد و پنجبيستم                                                                                              جالل ناصری     
 

 
ور تعدادی از با حض جاده مخصوص  ٧ واقع درآيلومتر   ارج جلسه ای در سالن شهدای  ٩/١٢/٨۵درمورخ 

ا وخبرنگار نماينده سايت ُرست  نماينده انجمن بدون مزد و-آارگران صنايع خودرو سازی نماينده انجمن آودآان آار

 به جمع آوری آمك مالی و جنسی ٣٠/١٨ الی ٣٠/١۶مجله راه آينده همچنين تعدادی از فعالين آارگری از ساعت 

بمنظور آمك به آارگران اخراجی سنديكای شرآت اتوبوس واحد تهران برگزار گرديد آه در نتيجه مبلغ 

رم برنج ايرانی آه تحويل نماينده سنديكا آقای آيلوگ ٨٠ دست لباس آودآان و نوجوانان١٣تومان وجه نقد ٣١٨٠٠٠

لبی را در خصوص اخراج اگوهری گرديد در اين برنامه ابتدا بيژن اميری يكی از آارگران حاضر در مراسم مط

آارگران و جمع آوری آمك مالی ارائه نمودند سپس آقای گوهری نماينده سنديكا ضمن تشكر مطالبی را در 

تومان توسط ٣۴٣١٠٠ج آارگران آن ابراز داشتند در ضمن پيش از اين مبلغ خصوص وضعيت سنديكا و اخرا

 گروه - صنايع فوالد خوزستان -پارس خودرو ( تعدادی از آارگران خودرو سازی جمع آوری شده بود شامل

بانكی سنديكا واريز و فيش آن تحويل سنديكا  آه به حساب ) بانك سپه تهران-آوهنوردی آارگران خودروسازی 

  . رديدگ

  گزارش و صحبتهای بيژن اميری به کارگران حاضر در سالن شهدای ارج

  
  دوستان و همکارن گرامی

 نفر حکم اخراج گرفته ٢٨ کارگران تعليقی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نفر ۵٢طی هفته گذشته از آن 

  که دادگاه تشخيص  اداره کار تاچند رار استو ق.  نفر از کارگران هنوز درحالت تعليق به سر می برند١۴  .اند

که می بايست اين . وجود داردآنها ضمن فرصت تجديد نظربرای اين در. روشن کنند نيزکليف آنها راتروزديگر 

تا  دوستان شکايت کرده و درخواست فرجام برای هيئت حل اختالف و بعد به ديوان عالی اداری ارسال دارند

ما حقيقتا خواسته مان اين است که اين دوستان به سر کارشان بر گردند يعنی حکم . تکليفشان درنهايت مشخص شود

 سازمان جهانی  کار ٨٧دليلی ندارد که دوستانی که مطابق قانون مطابق با مقاوله نامه . بازگشت به کار بگيرند

  .سنديکای خودشان را احياء کردند حکم اخراج دريافت دارند

اعتراض کارگران شرکت واحد به خاطر .  سياسی نيست يک مسئله صنفی استمسئله کارگران شرکت واحد که

و اين خواسته ها درقالب سنديکا بيان  بوده است دستمزد، به خاطر ندادن پول لباس ، به خاطر بن های کارگری،

يا باشيم ، اين ايجاد تشکل سنديکای نباشيم و  ما کارگرانی که در اينجا جمع شده ايم طرفدارحاال ممکن است. داشتند

  .ولی اين دوستان به ناحق حکم اخراج دريافت کرده اند. بستگی به خودمان دارد



و حکم  .ما بازهم تکرارميکنيم ميدانم خواسته قلبی تک تک ما اين است که اين دوستان بسرکارهايشان بر گردند

تان که من ازآنها سپاسگزارم اينجا برگشت به کار دريافت دارند درهمين راستا ما خواهش کرديم که تعدادی ازدوس

 همبستگی کارگری مان درحد توان مبلغی چه نقدی چه جنسی کمک با هم به عنوان نشانتشريف بياورند تا بتوانيم 

  .جمع آوری کنيم

ميتوانند خودشان هم گزارشی از .  هم آقای گوهری تشريف آوردند کارگران شرکت واحد ازطرف سنديکا

  .صر خدمت شما ارائه بدهند بقيه  دوستان هم  اگر صحبتی دارند می توانند مطرح کنندوضعيتشان به شکل مخت

   کمک های هم که تا به حال جمع آوری شده است
از سالن کارگران  ريال، تعدادی از ١٠٠٠٠٠٠ کيلو برنج ، آقای جاويد ۶٠دوستان پارس خودرو سالن قالب افزار 

 ريال به اضافه يک کيسه برنج، ٢٠٠٠٠٠قای حسنی زحمت کشيدند  ريال، کودکان کار آ١٠٠٠٠٠٠ دستگاه ٣۵

 ريال، آقای صالحی ٨٠٠٠٠٠ ، آقای موسوی ايران خودرو ٨٠٠٠٠٠آقای اعظمی از شرکت ايران خودرو 

 هزار تومان ٣٠ سايپا   تخيلی آقای،  ريال١٠٠٠٠٠قای اخوان  به اضافه يک عدد کاپشن و حوله، آ ريال۶٠٠٠٠٠

يگری هم باشد اينجا جمع آوری می کنيم و طی صورت جلسه ای خدمت آقای گوهری نماينده اگر کمک های دو

  .سنديکا تقديم خواهيم کرد

اجازه بدهيد من فقط خاطره ای راکه مربوط . دوستان خيلی ازکارگران کارخانجات ديگر هم همين شرايط را دارند

و کنم دوستان پوشينه بافت ما درقزوين، آنها هم حدود به روز يک شنبه  همين سه چهار روز پيش است برايتان بازگ

 ماه است که دستمزد هايشان را دريافت نکرده اند روز يکشنبه کارگران تصميم داشتند به تهران بيايند و مقابل ٢۴

اجازه ندادند وسط راه قزوين کرج جلو اتوبوس های . دفتر رياست جمهوری دفتر اجرائی خيابان پاستور تجمع کنند

يکی ازدوستان پوشينه بافت می گفت در نزديکی محلی که مارا پياده . نها را گرفته و آنها را از اتوبوس پياده کردندآ

ما و پياده کردن ما از اتوبوس توجه شان به ه پارک کرده بودند که با ديدن ما، کردند دو اتوبوس ترانزيت کنارجاد

برايشان جريان پرداخت نشدن دستمزدمان و .  بودند به طرف ما آمدندن دو راننده، راننده اروپائی، آلمانیآ. جلب شد

آنها هم گفتند  که ما هم در اعتصاب بسر می . اينکه می خواهيم جلو دفتر رياست جمهوری تجمع کنيم تعريف کرديم 

سنديکا  ما تمام راننده های عضو. دستمزد اعالم اعتصاب کرده استباال بردن سنديکای ما به خاطرمروزبريم ا

درسراسراروپا درهر نقطه دنيا که هستيم، دست از کار کشيده همينطور ايستاديم در جاده يا در هرکجايی که هستيم 

اين نشانۀ  اين است که  تشکيالت  می تواند کارگران  را به . همينطورايستاديم  تا تکليف  دستمزدمان  روشن شود

ند می توانند با هم و متحدانه برای تحقق خواسته هايشان مبارزه در هرکجای دنيا که باش. هم نزديک و متحد کند

در . يا بهتر است بگويم خلع سالحمان کردند.  ما کارگران واقعا خلع سالح شديم توی اين مملکتاما دراينجا. کنند

ت جمهوری درحالی که خود دول. برای بوجود آوردنش هم با هزارمشکل روبرومان می کنند. اينجا ما تشکلی نداريم 

اسالمی ايران با عضويت درسازمان بين المللی کار اين مسئله را پذيرفته است و زير اين  مقاوله نامه ها امضاء 

عمل دوستان سنديکای واحد قانونی است  کار و  آی ال او٨٧ و مقاوله نامۀ  هاطبق اين مقاوله نامه. گذاشته است

در صورتی که جمع شدن آدمها دورهم و متشکل شدن آدمها احتياج به  . انجام نداده اند " قانون " وهيچ عمل خالف

کارفرماها تو تشکيالت ها و سنديکاهای خودشان متشکل . خود آقايان هرکدامشان چند تا حزب دارند. قانون ندارد

ی و بگير هستند، وقتی به ما می رسد يا تشکيالت های وابسته به دولت را برايمان علم می کنند يا نيروهای انتظام



ما کارگرها حتی برای تحقق کمترين خواست هايمان هيچ . ببند و اخراج ويا هزارمشکل ديگررا تدارک می بينند

راهی و سالحی جزء تشکيالت نداريم ، آنهم نه هر تشکيالتی ، ما حقيقتا به يک تشکيالت حق بگيرکه بتواند با 

ما و دولت بايستد و از حق و حقوق کارگرها دفاع کند مثل نان پشتيبانی کارگران و با اتحاد و همبستگی مقابل کارفر

  . بايد خودمان با نيروی خودمان ايجاد کنيم  را هم شب احتياج داريم و آنهم

  .آقای گوهری اگر صحبتی داريد بفرمائيد چند لحظه ای در خدمتان باشيم
ای هيئت مديره يک نفر نوروزی با سالم من ابراهيم گوهری هستم ، البته من نوروزی گوهری هستم  چون در اعض

ازاعضاء هيئت مديره شرکت . داريم  و می خواستيم اين تفکيک و مشخص شود من به اسم گوهری معروف شدم

واحد هستم همانطورکه آقای اميری زحمت کشيدند و ما را معرفی کردند ديگر نيازی نيست که ما خودمان را 

 و براساس آنکه  دولت ايران عضو سازمان ٩٨ و ٨٧وله نامه های همين قدربگويم  که ما طبق مقا. معرفی کنيم 

آقايان اين مقاوله نامه ها را امضاء کردند و قبول کردند، حداقل می ( ،ما هم براساس همين. بين المللی کارمی باشد

  درجامعه درگذشته.  سنديکای خود را در شرکت واحد احيا کرديم) بايستی به حرف و عمل خودشان احترام بگذارند

 سال انقالب به ما که مثال سنديکايی برقرارکرديم بگويند سنديکا ازخارج ٢٨ما سنديکاها  بودند نه اينکه االن بعد از 

آمده، ازآمريکا آمده، نميدانم ازکجا آمده، اين حرفها نيست، سنديکا حق مسلم کارگران هرجامعه است که  توسط  آن  

 با معيارهای که دادند ميدانند که سنديکا مدافعشان وو با زحمانی که می کشند . دبتوانند ازحق و حقوشان دفاع کنن

اين بود که ما توانستيم طبق آن مقاوله نامه ها و . طريق تشکل می توانند خواسته هايشان رابه دست بياورند و ازاست

تا از اين راه  بتوانيم حق  . کنيمبر اساس مجمع عمومی هايی که تشکيل داديم سنديکای کارگران شرکت واحد را احيا 

  .و حقوق کارگران را درجامعه مان درصنف شرکت واحد بدست بياوريم

اما به صورت جمعی و از طريق . کارگر بصورت فردی کارزيادی نميتواند بکند و صدايش به جايی نمی رسد

  .تشکل  و از طريق سنديکا باعث شد بتوانيم طلبکار موضع گيری کنيم

جه به اينکه اين همه شکنجه و اذيت و آزار از طرف کارفرما ها و شوراهای اسالمی کاروخانه کارگرديديم  ما با تو

  .، توانستيم سهم بزرگی درتحقق بخشی ازخواسته های  کارگران شرکت واحد داشته باشيم 

ن کاالی خريد به  هزار تومان فقط جهت گرفتن بن، ب۴٨٠يکم اينکه سی در صد حقوق کارگران را باال بردند و 

اين بود که ما توسط سنديکا توانستيم اين موفقيت ها .  تعلق گرفته است٨۵کارگران و رانندگان شرکت واحد درسال 

  . را بدست بياوريم

با اميد  به  اينکه در جامعه ما سنديکاهای  کارگران در شرکت ها  و کارخانه های  مختلف در شهرستانها درجاهای 

درشرکت های  مختلف کارگران بتوانند  سنديکاهای خودشان را تشکيل بدهند  و توسط سنديکا . يدمختلف بوجود بيا

اميدوارم که موفق . ها  اتحاديه هاشان  شکل بگيرد  و توسط اتحاديه ها  فداسيون وکنفدراسيون به ترتيب شکل بگيرد

  .نون هستيمآقای گوهری از حضور شما در اينجا مم: بيژن اميری     .و مؤيد باشيد

  

 جالل ناصری
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