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اکيندس هيعل از توطئه بر یگزارش ،همه بر ضد کارگر  
 

   م آذرماه هشتاد و ششنه                                                                                  شنقاگران ر کایکايسند
 

        
مورد مورد تخلفات انجمن صنفی درافشاگريهای گسترده درران نقاش و با شکايت هيات بازگشايی سنديکای کارگ-١

طرف سازمان  از آبان ماه،٢۵تاريخدر!) کارفرمايی (برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفیشرايط انتخابات، مجوز

.لغو می شودکار  

توسط سازمان !) کارفرمايی( جعل اساسنامه انجمن صنفی ١۵/٨/٨۶ سرانجام با پيگيری هيات بازگشايی در تاريخ -٢

د جعل اساسنامه پس از آن با شکايت چند نفر از اعضای سنديکا، پرونده ای در مور. کار مورد تاييد قرار می گيرد

.در دادگاه تشکيل شد  

 هيات کالهبرداری اعضای هيات مديره انجمن صنفی بهمديره انجمن صنفی، مدارکی دال برهيات  عضو... آقای -٣

اين رابطه ضمن در داد و ده اعضای هيات مديره راقول همکاری برای افشای سوء استفا و بازگشايی سنديکا ارائه داد

برگزاری مجمع عمومی تعاونی مسکن، شکايتی را تسليم سازمان کار ی اعضای انجمن صنفی درافشای جعل امضا

  .کرد

 شکايت هيات بازگشايی سنديکای کارگران نقاش در مورد سوء استفاده اعضای انجمن صنفی ١٢/٨/٨۶ در تاريخ -۴

 ١٠٠در اين رابطه نزديک به . شداز تعاونی مسکن در مجتمع قضايی شهيد باهنر و سازمان کار ثبت !) کارفرمايی(

نفر از کارگران نقاش، با حضور در مجتمع قضايی باهنر اعالم کردند که حاضرند در دادگاه شهادت بدهند که در 

  .رابطه با تعاونی مسکن هيچ انتخاباتی انجام نشده است

ه صورت تلفنی به پايگاه  آبان ماه رضا دهقان، از اعضای سنديکای کارگران نقاش ساختمان، ب٢٧ صبح روز -۵

  . چهارم پليس امنيت احضار می شود

زرکانی، رئيس تشکل های کارگری در سازمان کار استان : فردای آن روز در سازمان کار اتفاق جالبی رخ می دهد

تهران، در جواب اعضای سنديکا که برای پيگيری شکايتشان نزد او بودند، آنها را به پليس امنيت ارجاع داده و 

 -  درجه ای اعالم ميکند که بايد مجمع انجمن صنفی١٨٠و در يک چرخش ! شکل شان را امنيتی می خواندم

ساعتی بعد رضا دهقان در پايگاه چهارم پليس امنيت بازداشت می شود و هم اکنون، به !! کارفرمايی برگزار شود

ه تحت حکم مراجع قضايی بودند، برای همچنين کليه شکايات ک! جرم سنديکا خواهی در زندان اوين به سر می برد

هر يک از اعضای سنديکا به نحوی تهديد می شود که از ادامه ! پيگيری به وزارت اطالعات تغيير مسير ميدهند

  . ..ت همچنان پا برجاسسنديکابا اين حال      ....و ! فعاليت منصرف شوند

ن ساختماناتيتزئ کارگران نقاش و یکايسند  

  ١٣٨۶ هشتم آذر پنجشنبه


