
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: skfelezkar@gmail.com 

 کارگر متحد همه چیز ، کارگر متفرق هیچ چیز

 چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است

 نشریه

 پیام فلز کار

 دادرم –دهمشماره 

1931 

 

 سالمیآقای شیخ االنامه سرگشاده به وزیر کار 

 (شعر)پاداش خدمت ،دشمن وطن 

 مسوول جان باختن زحمتکشان کیست؟

 فراخوان فدراسیون جهانی مواد غذایی

 قطعنامه مجمع عمومی شورای جهانی صلح

 44خبرنامه فلزکار شماره 

 افزایش سطح آگاهی تاثیر مستقیم درمبارزات کارگران

 چه باید کرد؟             گزارشات کارگری

 همراهی سرمایه داری جهانی باسرمایه داری انگل تجاری

 مرداد وپیامدهای آن برای طبقه کارگر 82کودتای 

 کودکان کار کارگران فردا –کودک،کار،زندگی 

 



 Email: skfelezkar@gmail.comنشریه پیام فلزکار 
 

1 
 

 نامه سرگشاده به وزیرکار آقای شیخ االسالمی

نیز به کمک گرانی آمده سفره کارگران  برابر زیرخط فقر،آشکاربودکه تورم3باتعیین دستمزدی 

اما آنچه دراین میان قابل پیش بینی بود شدت یافتن اخراج کارگران .هرچه بی رنگتر خواهد شد

وباصرفه نبودن تولید درکارگاه های کوچک که همگی دست به دست هم داده تا بکارگیری کودکان 

افتن بکارگیری دختران بسیارجوان شدت ی.ودختران جوان برای کارفرمایان قابل صرفه ترباشد

 تاسف.سال ،درسال جدید روندی بشدت رو به رشد داشته است 11سال وپسران  11بامعدل سنی 

بارآنکه استثمار وفشار به کودکان مهاجر فاجعه بارتراست،وبی پناهی وبی حقوقشان گسترده 

باشند،درکارگاههای نمور پسران ودخترانی که باید درپشت میز مدارس به فراگیری علم مشغول .تر

وغیربهداشتی ودرشرایط کاری بسیارسخت ، بی رحمانه استثمار می شوند تاکارفرمایان بتوانند هزینه 

فاطمه قاسم زاده .های افزایش یافته حامل های انرژی واجاره بها را ازاین طریق جبران کنند

چون »:لنا به درستی می گویدبه خبرگزاری ای 11/4/1331عضوهیات علمی دانشگاه تهران درتاریخ 

کودکان نیروی کار ارزان هستند واز قوانین ومقررات بی اطالع وقدرت اعتراض ویامراجعه به 

مراکز قانونی راندارند ودستمزدی ناچیز دریافت می کنند،به همین دلیل از سوی کارفرمایان سودجو 

ا باعث رونق بازار کودک می شود این مزیت ه.به فراوانی مورد سواستفاده واستثمار قرارمی گیرند

 «.وهمیشه متقاضی کار کودک وجود دارد

اتفاقی که درحال افتادن است پژمرده شدن سالهای جوانی این کودکان است که همچون فرزندان شما 

تاسف بارتر اینکه دستمزدهای این .می باید ازحقوقی که درقانون پیش بینی شده است،برخوردار باشند

خوشبخت کسی است که کارفرمایش همین حقوق را .هزارتومان درماه است  111 تا 01کودکان از

ساعته،بیمه نبودن،عدم 11الی  11ضرب وشتم، ساعت کاری .درسر هرماه به کارگرش پرداخت کند

ماهه بدون دستمزد،شرایط فاجعه بار غیربهداشتی،و در مورد 3امنیت شغلی وجانی،کارآموزی 

 .یطی است که این کودکان کار درآن بسر می برنددختران سواستفاده جنسی ،شرا

پی ریزی اقتصاد صحیح وعادالنه برطبق ضوابط اسالمی : قانون اساسی می گوید 3ازاصل  11بند 

جهت ایجاد رفاه ورفع فقر وبرطرف ساختن هرنوع محرومیت درزمینه های تغذیه،مسکن،کار 

 .وبهداشت وتعمیم بیمه

دولت مکلف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای : ...وم می گویدقانون اساسی پاراگراف د 13اصل 

عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم،خدمات وحمایت های مالی فوق رابرای یک یک افراد 

 .کشورتامین کند

دولت موظف است وسایل آموزش  وپرورش رایگان رابرای همه : قانون اساسی می گوید 31اصل 

فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بطور ملت تا پایان دوره متوسطه 

 .رایگان گسترش دهد

برای تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر : قانون اساسی می گوید 43اصل 

ومحرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد،باحفظ آزادگی او،اقتصاد جمهوری اسالمی 

 :ضوابط زیراستوار می شودایران براساس 
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مسکن،خوراک،پوشاک،بهداشت،درمان،آموزش وپرورش وامکانات الزم : تامین نیازهای اساسی-1

 برای تشکیل خانواده برای همه

 ...تامین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل-1

 وجلوگیری از بهره کشی ازکاردیگریرعایت آزادی انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به کاری معین -3

سال این حق ماست که دلیل اجرایی نشدن 34آقای وزیر این قوانین برای اجرا تدوین شده اند وپس از 

قانون اساسی مسوول این وقایع  131شما وهمه هیات وزیران طبق اصل .آن را جویا باشیم

پیمان نامه حقوق کودک و عضو آقای وزیر شما بخوبی مطلع هستید که ایران امضاکننده .هستید

 101و 130پیمان نامه حقوق کودک وکنوانسیون های  34و 31سازمان بین المللی کار است ومواد

قانون مدنی ایران  3طبق ماده .کودکان کار را امضا نموده و ملزم به رعایت این قوانین است

نعقد شده باشد،درحکم مقررات وعهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول م»

ما ضمن محکوم کردن .انتظار زحمتکشان توقف این روند خطرناک ومسموم است«.قانون است

سیاست هایی که فرزندانمان رابه جای مدرسه به کارگاههای نمور وخیابان کشانده است،خواستار 

 . اجرایی شدن قوانین فوق می باشیم

 25/5/1391س کارگران فلزکارمکانیک  باسپا                                    

 

 پاداش خدمت  

 پس ازسی سال خدمت در اداره                                      ندارم جزُکت وشلوارپاره

 مرا درپاست کفش دست دوم                                         همانند خیاری دردل ُخم

 پس ازسی سال واندی کوشش وکار                           کسی چون خودنمی بینم گرفتار           

 تهیدستی چنانم کرده کم هوش                                       که گاهی می کنم خودرافراموش

 نه مسکن دارم ونه سرپناهی                                        کنم تاسردرآن جا،گاهگاهی 

 صاب                                         به صاحب خانه هم بابرق وباآببدهکارم به بقال وبه ق

 به صدهادرد بی درمان وجانسوز                                  به شندرغازمی سازم،شب وروز

 مرادریافتی درطول یکسال                                          نباشد عاید یک روزدالل

 اداش خدمت                                         چنین باشد پس ازسی سال زحمت؟چرادرعصرماپ

 (کارگر)علی جعفری                                       
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 مسوول جان باختن زحمتکشان کیست؟

چندسال پیش .ورزقان و اهر می گذرد -هفت روز ازجان باختن صدها نفرازکشاورزان هریس

ورزقان واهر،وفرداگوشه  -اردبیلی وبمی عزیزان شان راازدست دادند و امروزهریسزحمتکشان 

خانواده های روستایی که می باید پول نفت .دیگری ازاین آب و خاک،وخانواده های زحمتکش دیگری

پس ازمرگ سهراب نوشدارو است که توزیع می .برسرسفره اشان می آمد،مرگ برسراغشان آمد

صاد، مسکن وشهرسازی ومعاون رییس جمهور ازپرداخت های میلیاردی وزیربهداشت، اقت.شود

آیا نمی شد همین مبالغ قبل ازاینکه زلزله به سراغ .وبالعوض به این روستاییان خبرمی دهند

روستاییان بی پناه بیاید،دراین مناطق برای بهسازی خانه هایشان صرف می شد؟امروزاین 

کرد؟درکشوری که جهانی سازی بنابر دستورصندوق بین  پولهاعزیزان روستاییان رازنده خواهد

المللی پول درحال اجراست وسرمایه داری دالل و انگل تجاری با واردات،ثروت زحمتکشان رابه 

غارت می برد ودزدان باچراغ هزاران میلیاردی به سرقت می برند،چه جایی برای برنامه های 

له،دالالن بی ُمروت محصول یکسال زحمت ورنج قبل از زلز.بهسازی خانه های روستایی می ماند

باغداران  هریس و ورزقان واهر را چنان ُمفت ازچنگ شان ُربوده و به خاک سیاه نشاندند، که این 

 .کشاورزان خانه خراب شده،آرزوی مرگ کردند

ازایران اهر آواره کوه ودشت هستند ،فردامعلوم نیست کدام نقطه  -ورزقان -امروز کشاورزان هریس

 .آنچه که حتمی است خانه خرابی مردم ایران است.عزیز این حادثه راتجربه کند

 !اهر  -ورزقان -زحمتکشان هریس

اگر امروز شمادر داغ عزیزانتان خون گریه می کنید،کلیه زحمتکشان ایران همدرد وداغدار این 

مازنی،خراسانی، نیز زحمتکشان ُکرد،ترکمن،فارس،لُر،عرب،بلوچ،بختیاری،گیلک،.حادثه هستند

 .دراین حادثه براداران وخواهرانشان راازدست داده اند

 !هموطنان ایرانی ! کشاورزان آذری 

. اگرمیخواهیم اینگونه حادثه ها جان خانواده هایمان راتهدید نکند،قبل از وقوع باید چاره ای اندیشید

ت ها وقلب هایمان،حقوق چاره کارمتشکل شدن دراتحادیه های صنفی است، تا با یکی شدن دس

اجتماعی پایمال شده وثروت های به یغما رفته امان را ازسرمایه داری انگل تجاری باز پس 

 .تصمیم با ماست.گیریم

 82/5/1931کارگران فلزکارمکانیک 
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 .دستهایی که کمک می کنند مقدس تراز لبهایی هستندکه دعامی کنند

 

 فراخوان فدراسیون جهانی مواد غذایی

دراین فراخوان فدراسیون خواهان توقف هرگونه اذیت وآزار،زندانی وبازگشت به کار فعاالن 

آزادی علی نجاتی ولغو هرگونه  -1: »موارد این فراخوان عبارتند از.سندیکای هفت تپه شده است

 3بازگرداندن تمامی کارگران اخراجی به کار ودلیل برگشت به کار  -1حکم زندانی باری ایشان 

در دوماه گذشته نیروهای امنیتی به اعضای هیات  -3ینده سندیکای هفت تپه به صورت موقت نما

مدیره سندیکا فشار می آورند برای منحل کردن سندیکا وگرفتن تاییدیه ازجانب آنها که دیگر فعالیت 

 «.سندیکایی نخواهند کرد

کات را در راستای نقض کارگران فلزکارمکانیک ضمن محکوم کردن اینگونه فشارها،اینگونه حر

ماحمایت بی دریغ خود راازسندیکای کارگران هفت تپه .قانون اساسی وحقوق شهروندی می داند

 . می کنیمم ری سندیکای کارگران هفت تپه اعالوخانواده های فعالین کارگ

 3/5/1931کارگران فلز کارمکانیک 

 قطع نامه مجمع عمومی شورای جهانی صلح درباره ایران

جهانی صلح ،نقشه های امپریالیستی آمریکا واتحادیه اروپا وناتو رابرای حمله به ایران،زیر شورای 

. هر پوشش وبهانه ای،ازجمله به بهانه برنامه هسته یی آن کشور،قاطعانه محکوم ومردود می شمارد

و  این فقط به عهده مردم ایران است که بدون هرگونه دخالت سیاسی ونظامی خارجی،درباره آینده

شورای جهانی صلح ،بانیروهای مترقی وصلح دوست ایران که در .رهبری کشور خود تصمیم بگیرند

راه حفظ صلح پیکارمی کنند،ودر برابرامپریالیسم مقاومت می ورزند،همبستگی خود راعالم می 

مجمع عمومی شورای جهانی صلح،همبستگی رزم جویانه خود را با زحمتکشان ایران درمبارزه .دارد

چیده شان در راه صلح،پیشرفت اجتماعی،وزندگی شایسته ونیز حمایت خود را ازمبارزه شان در پی

مامردم جهان را فرا می خوانیم تادر برابر .دستیابی به حقوق دمکراتیک ومردمی آنان اعالم می کند

 . نقشه های آتی امپریالیسم برای جنگ ُهشیارباشند

 1/5/1931  مجمع عمومی شورای صلح،کاتماندو ، نپال
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 44خبرنامه فلزکارشماره 

. خبرهای داخل گیومه ،همگی ازخبرگزاری ایلنا وروزنامه کاروکارگرنفل گردیده است!دوستان کارگر

چنانچه نظر یا انتقاد ویاپیشنهادی دارید ،برایمان ایمیل کرده ونشریه پیام فلزکار رابرای هرچه بهتر 

تحریریه پیام فلزکار          .            سپاسگزاریم.شدن یاری کنید  

رعایت تعریف جهانی ازبیکاری وشاغل دانستن افرادبایک ساعت :عادل آذر رییس مرکزآمارایران»

اصراری که آقای آذر ازشاغل بودن بایک ساعت کاردرهفته دارد،تعریف «.کار درهفته اصرارداریم

اطالع نیستند که باهمین حقوق  آقای آذر بی.صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی است

آقای .وای بحال یکساعت کاردرهفته.روزه هم زحمتکشان در اواسط ماه جیب شان خالی است 93

سواره از پیاده خبرنداره: آذر می گویند  

مالک این کارخانه .کارگر کارخانه نقش مهران قزوین 40ماه بیمه 4ماه حقوق و11عقب افتادن »

کارخانه رااجاره دهد،پرداخت معوقات حقوقی این کارگران جبران  اگرفقط انبارهای خالی این

کارگرکارخانه کامکارسیرجان سازنده پیچ ومهره پس ازاتمام قراردادشان بیکارشدند  11  -خواهدشد 

کارگر درهمان روز و 1خرداد، 11ماه حقوق در4بااعتراض کارگران پرلیت آسیا به عقب افتادن  -

سامان کاشی حق بیمه  -.گذشته ازاین شرکت اخراج شدندکارگر دیگر دریک ماه  11

تجمع کارگران صنایع تبدیلی الوند همدان  –کارگرخودرادرسه ماه گذشته پرداخت نکرده است 111

آنان پالکاردی دردست داشتند که نوشته .ماه حقوق عقب افتاده12درمقابل استانداری برای زنده کردن 

 111تجمع  –ماه،آیاکسی هست به دادمابرسد  12قه در دولت عدالت محور،حقوق معو:بود

نفرازمعلمان زن مقطع پیش دبستانی برای چندمین بار درمجلس نسبت به عدم استخدام درآموزش 

ماه  1تجمع کارگران مخابرات آذربایجان غربی در مقابل مجلس به جهت عدم دریافت  –وپرورش 

ماه بیمه ،که  11ماه حقوق و  0م دریافت کارگرصنایع فلزی دراعتراض به عد211تجمع  –حقوق 

یکروز جاده های منتهی به کارخانه درجاده قدیم رابستند و روز بعد درمقابل وزارت صنایع دست به 

 «.اعتراض زدند

همانطور که پیش بینی می شد وخبرهای باال هم تایید می کند،رکود واخراج گریبان طبقه کارگر و 

هرچند .ماه به باال حکایت دارد 9یکاری وعقب افتادن حقوق ها از ب.واحدهای تولیدی راگرفته است

که کارگران درصنایع تبدیلی الوند ومخابرات آذربایجان وکارگران صنایع فلزی ومعلمان تجمع 

کردند، اما حاصلش چه بود؟این اخبار به مایادآوری می کند که تا سندیکا نباشد این اعتراضات 

وپس ازچندی کارگران سرخورده شده دست ازاعتراض ومبارزه  وتجمات به جایی نخواهد رسید

 .خواهندکشید

بسیاری ازصنایع وتولید کنندگان خودرو به دلیل کاهش سفارشات دربحران مالی :دبیر خانه کارگر»

ماه گذشته تعطیل شده  1واحد قطعه سازی در 23: گلرودی رییس انجمن قطعه سازان –بسر می برند 
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کارگر غرب استیل سمنان  411 -نفر ازشاغالن این صنعت بیکارشدندهزار 111اندو حدود 

کارگر شرکت پخش فرآورده های  3کشته شدن  –ماه حقوق نگرفته اند 3تولیدکننده قطعات خودرو 

گودبرداری غیراصولی ازیک ساختمان ومرگ یک  –شیالتی بندرعباس درچاه فاضالب صنعتی 

روز  11کارگر مجروح شدند،این کارگران کمتراز 13ر قشم باانفجار در کارخانه آلیاژگست –کارگر 

هزارتن  111واردات  –واردات گوشت به کشور آزاد شد  -بودکه به این کارمشغول شده بودند

درصدی سکته  13افزایش  –باواردات کارخانه شوفاژکارهم درآستانه تعطیلی قرارگرفت  –الستیک 

 «درشیفت های نامنظم کاری

سوی یک قیچی هستند،که تولید راازنفس انداخته اند وسرمایه داری انگل  8واردات وتحریم  

تاهم .تجاری برای غارت هرچه بیشتر ارزهای با ارزش نفتی به واردات سرعت بیشتری داده است

کارفرمایان بی ُمروت هم دراین اثنا باکاهش هزینه ایمنی شغلی جان .بیکاری افزایش یابد هم سکته

سرمایه داری انگل تجاری که دراقتصاد وسیاست ایران نفوذ دارد حتا به اندازه .دکارگران رامی گیرن

ترکیه باهدف حمایت »:به این خبرتوجه کنید.سرمایه داری ترکیه هم منافع ملی اش رادرنظر ندارد

کاش  «ازتولید کنندگان داخلی مقررات بازدارنده ای برای واردات نخ نایلون از ایران به اجراگذاشت

ما هم کمی از دولت ترکیه یاد بگیرد وبرای حفظ منافع ملی از واردات اجناس ترکیه ای وهم  دولت

چنین ترانزیت کاال توسط کامیون هاوتریلی های ترکیه ای درجاده هایمان جلوگیری کند،تاحداقل حمل 

بارتوسط رانندگان ایرانی صورت گرفته که هم ارز از کشورخارج نشود وهم رانندگان ایرانی 

 .بیکارنباشند

میلیارد تومانی خودبه سیب زمینی  1/11دولت بدهی :رییس هیات مدیره اتحادیه سیب زمینی کاران»

دوستان مشکل یکی دو تا نیست،همانطور که درباالگفته شد رخنه سرمایه داری  «کاران رانمی دهد

لکه پنبه کاران و انگل تجاری دراقتصاد وسیاست ایران باعث شده که نه تنها سیب زمینی کاران ب

چایکاران نیزنتوانند طلب های خود رابگیرند ومزارع رایابحال خودرهاکرده وبه شهرهاآمده رقیب 

برادران شاغل درکارخانه هاشوند ویاباغهارابا نازلترین قیمت به ویالسازان فروخته واین باغهابه 

دصد میلیاردی شوند،تاآقایان ویالهای آنچنانی برای افراد معدودی تبدیل به کاخهای افسانه ای چن

سرمایه داردالل باپولهای بادآورده وایران برباد ده در ویالهای شمال خوش گذرانده وبادعوت 

ازهمتایان خارجی برای خوشگذرانی درایران آنهارابه ویالهای افسانه ای شمال برده به خیانت 

 .خودبه منافع ملی و مردم ایران افتخارکنند

صاحبان هواپیماهای شخصی  –درات نفت خام توسط بخش خصوصی صدور مجوز برای صا»

دوستان این بخش خصوصی که نفت راصادرخواهد کردکیست؟که «مجوز تاسیس فرودگاه میگیرند

اینان نفت رابه چه قیمتی .حتابرای راحتی خودبه دنبال مجوزتاسیس فرودگاه هم هست

م تبدیل به موز،پرتقال،ناخن وُمژه خواهندفروخت وارزهایش راچکارخواهندکرد؟آیااین ارزهاه

مصنوعی،دسته بیل،پوست خربزه ، دمپایی تبدیل شده واردکشور خواهدشد؟تاهم بیکارانمان بیشتر 

 .شود وهم اقتصادمان وابسته

آنچه مسلم است سرمایه داری انگل تجاری باواردات اقتصاد رافلج،جامعه رادچاربحران،فساد 
ردن صنایع کارگران رابیکاروبه ناهنجاری های اجتماعی دامن با ورشکسته ک.راترویج خواهد کرد

وچه زیبا می .وطن ومنافع ملی برای او درچمدان هایش وحساب بانکی اش نهفته است. خواهد زد
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 را آنانکه درشهرنان قسمت می کنند،او! فاحشه راخدا فاحشه نکرد »گوید صادق هدایت
 .ی ماندند،اورابه نانی بخرندلنگ نان گذاشته اند،تاهرزمان که لنگ هم آغوش

 

 افزایش سطح آگاهی  تاثیرمستقیم درمبارزات کارگران دارد

 وباعالقه وپشتکاری که درکارم نشان دادم ، دریک کارگاه تولیدی به کارمشغول شدم 1311درسال

ن کارفرما امورداخلی کارگاه رابه من محول کرد،به این ترتیب که درنبوداو مدیریت کارگاه برعهده م

درسندیکای کارگران کفاش داشتم  ودرواقع 1333تا 1312با توجه به تجاربی که درسالهای .بود

شنبه حدودیک ساعت برای کارگران درباره قانون کار وتامین 1ازفعاالن آن بودم،در روزهای 

پس .گه گاه مطالبات تامین اجتماعی به وسیله پست به کارگاه می رسید.اجتماعی صحبت می کردم

الزم است کارگران رابیمه کنی ولیست حقوق :ده کردن کارگران ، یک روزبه کارفرما گفتمازآما

ومزایا رادرلیستی تنظیم کنی وبه شعبه تامین اجتماعی بفرستی،وبرایش توضیح دادم که سازمان 

پس بهتراست مارابیمه کنی وادامه دادم که .مطالبات خودرا حتا ازطریق دادگاه دریافت خواهدکرد

خالصه .ه شدن کارگران بهره وری باال خواهد رفت وازضایعات بیشترجلوگیری خواهدشدبابیم

نفر ازکارگران بیمه شدندوسپس یکی ازکارفرمایان که  2باپیگیری وتالش واستفاده ازتجربیات گذشته،

جوازکسب وتولیدبه نام اوبودبه عنوان مشاغل آزاد و دیگری به عنوان کارگربه سازمان معرفی 

بدین ترتیب همه .نوان نماینده کارگاه وهمه کارگران وکارفرمابه عضویت بیمه درآمدشدوبه ع

زیرپوشش بیمه قرارگرفتندوتولیدبیشترشدوبهره وری به حدی باال رفت که کارفرماطی مراسمی ازمن 

تقدیرکردپس ازبیمه شدن کارگران،هرماهه لیست حقوق ومزایا را تنظیم وازکارگران وکارفرما امضا 

با اجرای بیمه،قانون کارراهم برای .فتم وخودم هم به عنوان تنظیم کننده لیست امضا می کردممی گر

ساعت کاردرهفته وعیدی و بن کارگران راهم به اجرا درآوردم 44ومساله  کارگران توضیح دادم

روزباحقوق،موردپذیرش ورضایت کارفرما قرار گرفت وباردیگرثابت شدکه 11ومرخصی نیزتاحد

ح آگاهی کارگران تاچه حد درتوسعه فعالیت  واجرای کامل قانون کار وتامین اجتماعی افزایش سط

 محمودآقا کفاش.                               موثراست

 

 چه باید کرد؟

دهه واندی از بیست ودو بهمن می گذرد و  3امروز کارگران وزحمتکشان ومردم ایران می بینند که 

بیکاری کارگران باعث بی رونقی مغازه دار هاشده .وضع کار ومعیشت روز به روز بدتر می شود
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واده باتعطیل تولید در کارخانه ها،صدها صدها نفربیکار شدند واین بیکاری باعث آلوده شدن خان.است

این مشکالت به عهده چه کسی است،که جوابگوباشد؟قیمت امروز .های کارگری به فساد می باشد

 –هزارتومان 1111تومان،گوشت مرغ کیلویی 111نان بربری .،یک نرخ است وفردا یک نرخ دیگر

تومان آرزویی محال است،برنج بی خود  12111گوشت گوسفند هم -که الحمدهللا گیر ما نمی آید

تومان بخور وصدتا مرض بگیر،میوه هم که نباید حرفش را زد چراکه برای نان خالی 1111 خارجی

شما بگو خانواده کارگری .اجاره خانه هم که موشک شده همین طور می رود باال.توش مانده ایم

یعنی این کشور حساب کتاب ندارد؟ آیا وقت آن نرسیده که این وضع روشن شود که چرا .چکارکند

ین روز افتاده؟ نباید مسوولین جوابگو باشند؟ اگرما سندیکاداشتیم رهبران سندیکا وقت می کشور به ا

اگر دولت باسندیکا حرف نمی زد،سندیکا ازکارگران مثل همه کشورها . گرفت بادولت حرف می زد

اماسندیکا نیست و دست کارگر هم .می خواست که تظاهرات کنند، تامسوولین فکرچاره باشند

 داود عرفانی.        یایید باهم سندیکا تشکیل بدهیم تاکمی از مشکالتمان حل شودپس ب.بسته

 

 گزارشات کارگری

دراین کارخانه .سازنده لوازم آزمایشگاهی وپزشکی درجاده کرج واقع شده است کارخانه سوپا
موقعیت شغلی زنان دراین کارخانه .ماه مشغول بکارند 2ماه تا 3کارگران باقراردادهای موقت 

مدیریت .بدرفتاری وتوهین وتهدید به اخراج درمورد زنان کارگربیداد می کند.بسیارشکننده است
این پادوهای .تولیدوسرپرستان برای باالبردن تولید به هرشکل اختیارتام داده است کارخانه به مدیران

دوستان فلزکار،خواهران .استثماربرای خوش رقصی ،به هرظلمی درحق کارگران کوتاهی نمی کنند
بااستثمارما سوپا یکی .شمادراین شرایط دریکی ازمعتبرترین کارخانه های ایران روزگارمی گذرانند

 .تولیدکنندگان لوازم پزشکی است ازبهترین

 

کارگر دارد که دربخش های تولیدی ،خدماتی،ریخته گری،تراشکاری کارمی  311 کارخانه شوفاژکار

کار درقسمت ریخته گری بسیارسنگین وطاقت فرساست وهیچ کارگری دراین قسمت .کنند
باواردات .رفراریبیشترازشش ماه نمی تواند دوام بیاورد،چون یامریض می شود ویاازسختی کا

دراین کارخانه قرارداد موقت .محصوالت مشابه کارخانه ما ،شوفاژکارهم درآستانه تعطیلی قراردارد
بعداز عید امسال اضافه کاری ومزایاقطع .ماه است2ماه ومهندسین  3برای کارگران یکماه،سرپرستان 

 .رونصرف نمی کند،هرکس نخواست بی:می گویند رییس کارخانه گفته .شده است

 

یکی ازثروتمندترین کارخانه های خودروسازی ایران است،که بعدازعیدبیشترتولیداتش کارخانه مزدا
همه .کارگر رااخراج کرده311راافزایش قیمت داده ،درعوض ازدیماه سال گذشته تاکنون 

عدد روغن 1ازعید تاامروز چندبسته ماکارونی یک قوطی رب و.مزایاواضافه کاریهاقطع شده اند

یعنی هروقت دادیم دادیم هروقت .ی ماه رمضان به کارگران داده اند که به این ها می گویند هدیهبرا
اگراعتراضی .بااین دستمزد کم وقطع مزایا واقعااشک کارگران درآمده. هم ندادیم اعتراضی نباشد

نگی دوستان فلزکارچه کنیم؟آیا خانواده های ما باید گرس.بکنیم خیلی سریع اخراجمان می کنند
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واقعا ,بفروشد و هیچی بما ندهد؟این میلیون گرانتر 11بکشند،آنوقت کارخانه ،ماشین مزدا تی ری را 

 .ظلم است

  

 

  

 

 همراهی سرمایه داری جهانی وسرمایه داری انگل تجاری و

 وظیفه پیشروان کارگری

صندوق بین  درچندسال اخیر گام نهادن درمسیرنئولیبرالیسم اقتصادی و سرسپردن به برنامه های
المللی پول وسازمان تجارت جهانی باعث بحران هرچه بیشتر درساختارسیاسی واقتصادی 

درهمین راستا محفل های جنگ طلب داخلی وامپریالیسم جهانی درجهت شعله . کشورگردیده است
ورشدن یک جنگ می کوشند،که می توان به ترور غیرانسانی متخصصان هسته ای برای شروع این 

اوضاع کشورمان باشدت یافتن پی درپی تحریم ها وپیامدهای برنامه های اقتصادی .ره کردجنگ اشا
نفوذ عملی سرمایه داری جهانی .خانمان برانداز،دروضع بسیارنگران کننده ای قرارگرفته است

دراقتصادکشوربخصوص واگذاری بخش های کلیدی اقتصادازجمله صنعت نفت وپتروشیمی وفوالد 
اقتصادسیاسی ایران بر اساس تمرکزسرمایه های کالن در دست سرمایه داری انگل .کتمان ناپذیراست

برنامه های اقتصادی رژیم در دو دهه گذشته هرچه بیشتر . تجاری متصل به هرم قدرت است
درحال حاضربا .بناشده اند(خصوصی سازی، بازارکارانعطاف پذیر)براساس نئولیبرالیسم اقتصادی

رفتن برنامه ریاضتی کنونی که بصورت بسیارفجیعی اجرامی شود،فرایندی حذف یارانه هاوبه کارگ
برنامه های اقتصادی کنونی ازسوی صندوق بین .که باشتاب و وسعت بیشتری عملیاتی گردیده است

درحال حاضرسرمایه داری جهانی باهمراهی وپشتیبانی ازبرنامه .المللی پول تایید وتشویق شده است
متاسفانه .رادرصدد تقویت وتعمیق نئولیبرالیسم اقتصادی درایران استهای اقتصادی درحال اج

بامحدود شدن هرچه بیشترسندیکاهای کارگری که مخالف این گونه سیستم سرمایه داری است تحمیل 
گزارش صندوق بین المللی پول درعمل .شوک های اقتصادی بدون هیچ مخالفتی درحال اجراست

این همراهی سرمایه داری جهانی وسرمایه داری انگل .ی استکمک به تداوم این سیاست اقتصاد
تجاری باواردات وغارت هرچه بیشتر ثروت نفتی زحمتکشان از طریق ارزهای نفتی وسرمایه 
گذاری درآنطرف آبها،ضربات جبران ناپذیری به اقتصادومعیشت زحمتکشان وارد ساخته 

ونابودی زیرساخت های اقتصادی تنها بیکاری، رکود درکارخانه های تولیدی،فرارنخبگان .است
نئولیبرالیسم تنهاکشورمارانشانه نگرفته .گوشه ای ازخرابکاری سرمایه داری انگل تجاری است

است،بلکه بحران درگوشه گوشه جهان،نابودی صدهاهزارشغل،بیکاری کارگران، کاهش شدید 
که باتظاهرات واعتراض دستمزدها، افزایش سن بازنشستگی ومالیات وکاهش سطح تامین اجتماعی 

واعتصاب کارگران جهان پاسخ داده شده است و سرنگونی رژیم هایی چون یونان،فرانسه، 
وظیفه پیشروان کارگری درقبال این بحران وبحران جهانی . ایتالیا،اسپانیارانیز درپی داشته است

 چیست؟

نتیجه سیستم سرمایه ما بحران را.روشن کردن ماهیت وطبیعت بحران سیستم سرمایه داری است-1

بایدباهرگونه خیال پردازی .جهان بابحران اضافه تولید و انباشت تولید مواجه است.داری می دانیم
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آمدن چهره های .ازبحران درچارچوب سیستم سرمایه داری برخورد کرد«برون رفت»درمورد 
ایان می سیاسی سوسیال دمکراسی باردیگردرمقام مجری وفادار سیاست های سرمایه داری نم

شکست این چهره های سیاسی سوسیال دمکراسی با هیاهوی بسیار جهت برون رفت ازاین .شود
سوسیال دمکراسی درمقام . بحران،ترفندی است که طبقه کارگردرجهان بارها تجربه کرده است

شکست سوسیال دمکراسی زمینه ای برای رشد راست .مجری وفادار سیاست های سرمایه داری است
 .فاشیسم دردهه های سی قرن بیستم ایجاد می کندافراطی و

پیشروان کارگری درهرکشوری بخصوص کشورمان ایران،روند ویژه باال بردن آگاهی های  -1

نیازهایی چون شغل،دستمزد ،حقوق .کارگران ومردم دررابطه با مبارزه هایشان راجستجو کنند
،مخارج زندگی وامنیت اجتماعی، کمک های اجتماعی،آموزش،سالمتی،بازنشستگی،مسکن

تابتوان تبلیغات کارگری رابرضد دشمنان عدالت .بحران کنونی امکانی رابوجودآورده است.اجتماعی
مبارزات روزمره مابرای شرایط بهترزحمتکشان نقشی .اجتماعی و رفاه اجتماعی کارگران عقب راند

 .اساسی دارند

م جنگی سرمایه داری جهانی هرچه بیشتر ناتو،اهر«اقتصاد وابسته به جنگ راحادمی کند»بحران -3

اودرمنطقه خلیج فارس،خاورمیانه،اقیانوس آرام،اقیانوس هند وهمه .تجاوزگرمی شود
سرمایه داری جهانی برای رفع موقت بحران به .جادردنیانفوذومداخله نظامی کرده وتنش ایجاد می کند

افشای نقشه های جنگ افروزانه وظیفه پیشروان طبقه کارگر .جنگی دیگراحتیاج بیش ازپیش دارد
سرمایه داری انگل تجاری .درجنگ سرمایه داری جهانی بحران خودراموقتاحل خواهد کرد.است

ازموقعیت جنگی برای غارت هرچه بیشترسود خواهدُبرد وفرزندان کارگران وخانواده های کارگری 
 .به قربانگاه جنگ برده خواهندشد

 یز پویانپرو                                                                                 

  

 

 

                                        

 

 دشمن وطن نشدم

 

 خسته از راه خویشتن نشدم                                                  آلت دست اهرمن نشدم

 دشمن خلق خویشتن نشدم                              از ره جیره خواری و مدحت                   

 دل نبستم به جاه ومال و منال                                               بار بر دوش مرد وزن نشدم

 برو ای جیره خوار تن پرور                                                خلق را چون تو گورکن نشدم

 دوزخ است مرا                                                   هرگزم دشمن وطن نشدموطنم گرچه 
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 سرفرازم که در نشیب و فراز                                         

 (کارگر)خسته از راه خویشتن نشدم             علی جعفری                                         

   

 

 

 

 

 

 پیامدهای آن برای طبقه کارگر مرداد و 82کودتای 

                        

    مازیار گیالنی نژاد                                                                                                  

عوامل داخلی اش مرداد که توسط پلیدترین دشمنان ایران وپست ترین وشریرترین  10کودتای 

صورت گرفت پیامدهای بسیارسنگین برای طبقه کارگرپدید آورد وبخشی ازدستاورد های این 

نظری اجمالی برروند .زحمتکشان که همانا آزادی،استقالل وعدالت اجتماعی بود،پایمال گردید

رای طبقه مبارزات کارگران نشانگر آگاهی پیشروان این طبقه برای حصول عدالت اجتماعی نه تنها ب

نقش جنبش کارگری در مبارزات آزادیخواهانه وعدالت .کارگر بلکه برای همه مردم ایران است

 .جویانه نقشی انکارناپذیراست

به رهبری سید محمد دهگان،ازجمله خواسته هایش یکی  1134اعتصاب کارگران چاپخانه ها درسال 

بیمه کامل »طرح 1/3/1133تاریخ  با آغازکنفرانس کارگران دربندرانزلی به.خدمات پزشکی بود

دولت ومرخصی یکماه  -اجتماعی ازبرای تمام انواع صدمات برتوانایی کار،بیکاری ازبودجه کارفرما

واین پایه ای .درخواست شد«با دریافت مزد برای کارگرانی که به مدت یکسال مداوم کارکرده باشند

ازکارگران راهسازی روزانه »که 1/1/1311گردید برای بنیان گذاری صندوق بیمه های اجتماعی در

واین به «درصد ازدستمزدشان کسرمی شد1یک شاهی وازکارگرانی که قرارداد داشتند به میزان 

وبازگشایی اتحادیه های  1311پس ازشهریور.همت پیشروان واتحادیه های کارگری میسرشد

درسال .کارنهادندساعت کاروقانون  0کارگری،آنان بیشترین همت خودرا صرف دستیابی به 

سازمان سندیکایی، این خواسته ها دراولویت  4وتشکیل شورای متحده با شرکت  11/1/1313

نخست وزیرقوام السلطنه درمالقات با رهبران شورای متحده  10/1/1311قرارگرفت،بطوریکه در 

ات هیات وزیران به موجب تصویب نامه ای شورای متحده را برسمیت بشناسد وساع»موافقت کرد

ساعت کاهش یابد وجمعه ها تعطیل با استفاده  40کاردرهفته به موجب تصویب نامه دولت به 

ازحقوق محسوب شود ونمایندگان شورای متحده اجازه یابند درجلساتی ازشورای عالی اقتصاد که 
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اما اتحادیه های کارگری به این بسنده نکرده الیحه «مسایل کارگری مطرح می شود،شرکت کنند

کاردرکمیسیونی با شرکت رضا روستا دبیر شورای متحده،مهندس  زاوش ومهندس تبریزی  قانون

درجشن روزکارگرسخنرانان 11/1/1311متعاقب آن در .تهیه وتنظیم وبه مجلس فرستاده شد

ساعت کار،افزایش دستمزد ، بهبودوضع مسکن، حقوق روزجمعه 0بخصوص درخوزستان خواستار

اولین قانون کار در حکومت ملی آذربایجان به رهبری 11/1/1311در.وتدوین قانون جامع کارشدند

پس ازآنکه نمایندگان  11/1/1311در تاریخ . سید جعفرپیشه وری به تصویب رسیده واجرایی گردید

مجلس شورای ملی درتهران ازتصویب الیحه قانون کارطفره رفته ومجلس راازاکثریت می 

هرنماینده ای که قصدخروج ازمجلس راداشت،به داخل انداختند،مجلس توسط کارگران محاصره و

باالخره با فشارطبقه کارگراین الیحه تصویب وروزبعد جهت اجرابه تمام . مجلس بازگردانده می شد

هرچندقانون کارفقط تصویب وابالغ شد، ولی برای اجرایی شدن آن تا .موسسات ابالغ شد

البته اتحادیه های کارگری حتی قبل .داشتهنوز کارشکنی هاادامه  31مرداد  10بعدازکودتای 

ساعت کار،تعطیلی  0ازتصویب این الیحه دربسیاری ازصنوف وکارخانه ها کارفرمایان رابه اجرای 

برای .روزجمعه باحقوق واخراج کارگران راتنها با موافقت اتحادیه های کارگری، وادارساخته بودند

این .همیشه جاری ونمایان بودبه اجرادرآمدن این حقوق ،ردی از خون کارگران 

 .دستاوردهابااخراج،دربدری وزندانی گشتن فعاالن کارگری بدست آمده است

. کاله یخی گذاشته اورا کشتند 1310برسرمحمد حجازی کارگرچاپ ونویسنده اعالمیه روزکارگرسال 

ل علی فرهودی استاد قالیباف مشهدی وبنیان گذارکالس های سواد آموزی رادرزندان به قت

فرخی یزدی شاعرورییس اتحادیه مستاجران را به امررضاخان با آمپول هوا به شهادت .رساندند

سیدمحمد تنها نماینده کارگران نساج اصفهانی درزندان قصربدلیل صدمات وارده کشته .رساندند

محمد صادق پوروعلی شرقی ازمسوولین اتحادیه مخفی کارگران شرکت نفت انگلیسی به علت .شد

استاد غالمحسین .محمد انزابی آموزگاراردبیلی ازبی غذایی مرد.بد زندان درگذشتندشرایط 

 .نجار،یرواند یغیکیان،پوررحمتی ازدیگرکشته شدگان راه بهروزی طبقه کارگرند

جشن روزکارگر در خوزستان  11/1/1311درتاریخ ملی شدن صنعت نفت این کارگران بودند که در

ایران خواند وانگلستان را متهم کرد که برای خوراک سگها  یک سخنران زن،نفت را مروارید»

واین «بیشتر ازمزد کارگران خرج می کند وخلع ید ازشرکت نفت ایران وانگلیس را خواستارشد

با اعتصاب سراسری اتحادیه  11/1/1331.آغازحمایت طبقه کارگرازیکی ازخواسته های تاریخی بود

هفته اعتصاب را خواستارنبودند،بلکه ملی شدن  3تمزد کارگران نفت درخوزستان،این بارفقط دس

 21111خواسته های اقتصادی با خواسته های سیاسی گره خورد و.صنعت نفت را نیزخواستارشدند

 13در.بار دیگر این دستاورد راتجربه کردیم 1311کارگراعتصاب کردند،که ما دراعتصابات سال 

پالکاردی . هیات نفتی آمریکایی سازمان داد شورای متحده تظاهراتی را علیه ورود 1331تیر

فروش نفت آری،امتیاز »درپیشاپیش صف تظاهر کنندگان توسط زحمتکشان حمل می شد که شعار

دراین تظاهرات که توسط ارتش محمدرضا شاهی به خون کشیده شد، .رابه نمایش گذاشته بود«هرگز

جوی رشته پزشکی دانشگاه تهران برای اسداله کاری جانی کارگرکفاش کشته وپروانه شیرینلو دانش

ممانعت ازحمله تانکها به کارگران روی زمین خوابید که تانک ازروی پای اوحرکت کرده واین دختر 

نفرذکرکرده  11روزنامه اطالعات تعداد مقتولین را .فداکارتا پایان عمرازداشتن پا محروم گردید
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بلیغات سندیکای کارگران کفاش درچهارراه سخنرانان کارگری همچون حسین سمنانی مسوول ت. است

مخبرالدوله برروی ماشینی به دفاع ازملی شدن صنعت نفت پرداخت که گویای حمایت کارگران از 

اما با این احوال محدودیت ها علیه کارگران واتحادیه های کارگری ادامه .ملی شدن صنعت نفت بود

چون طاقت »:تمی است که به کارگران می شداستعفای رییس اداره کارهمدان گویای ظلم وس. داشت

مرگ را به این ریاست ترجیح .ندارم وضع رقت بار کارگران رابه این حدو حصربه چشم خودببینم

بیکاری،گرانی،اخراج های متوالی کارگران فعال،عقب افتادن حقوق کارگران .«محمود خانی.می دهم

ری به باشگاههای کارگری وقتل وزخمی برای ماههای متمادی، حمله اوباش ودسته های ضد کارگ

براتعلی بزدوده، نوروزعلی غنچه،قازارسرکیسیان،حسن .کردن کارگران فعال همچنان ادامه داشت

با .بخشی ازکشته شدگان هستند.... حیدرپور،حسین خان گلناری،اسحق رحمت،شیروان محمودی

رگترین حمایت قدرتمندانه را به اختالف شاه ودکترمصدق این طبقه کارگربودکه پس ازاستعفای او بز

ساعته ازطرف کارگران سیلو،دخانیات،سیمان تهران  10اعتصاب 13/4/1331در.نمایش گذاشت

تظاهرات وسیع درآبادان توسط شورای متحده به حمایت .وچیت سازی وراه آهن اعالم شد

اهپیمای شورای با ر31/4/1331در.ازدکترمصدق به راه افتاد که به کشته شدن چندین کارگرمنجرشد

متحده ازچهارراه مخبرالدوله تا بهارستان با شعارهای مرگ براستبداد،دست شاه از دخالت 

،مرگ برشاه،مرگ براشرف،یامرگ یامصدق،ازجان خود نئدرامورکشورکوتاه،مرگ برقوام خا

 سخنرانی حسین سمنانی ازاتحادیه کارگران کفاش بعدازبهم. گذشتیم،یامرگ یا آزادی،آغاز گردید

خوردن مراسم رسمی درظهراین روزدرمیدان توپخانه وکشته شدن ماناس وقازارحزون کارگران 

کفاش بدست مزدوران شاه دراین روزنشانگرحمایت بی دریغ طبقه کارگرازحکومت ملی دکترمصدق 

 .است

درکودتای اول .این آخرین بارنبود که اتحادیه های کارگری به کمک دولت ملی دکترمصدق شتافتند 

مرداد  11ازظهر.کارگران به خیابانها ریخته ازدولت ملی دکترمصدق حمایت کردند 11/1/1331

میتینگ های موضعی،پایین آوردن عکس ها ومجسمه های شاه .خیابانها دراختیارطبقه کارگربود

که دکتر  11/1/1331تاعصر.درمیادین وفریاد زنده باد جبهه متحد واحد ضد استعماری راسردادند

بدستورسرتیپ ریاحی رییس ستاد ارتش کارخانه های .ورجلوگیری از این تظاهرات را دادمصدق دست

چیت سازی،سیمان تهران، دخانیات،بلورسازی،دباغی ها،کوره پزخانه ها وراه آهن محاصره واز 

نفرازکادرهای شورای متحده دراین روز  111.حضورکارگران در خیابانها بشدت جلوگیری شد

با ممانعت از تظاهرات کارگران وبه خانه فرستادن ومحاصره کارخانه ها .نددستگیروبازداشت شد

توسط ارتش،دست رجاله های ارتشی و اوباش بازشد تا پهلوان پنبه میدان وقوت قلب کودتاچیان 

ستون فقرات تشکیالت کارگری تهران را کارخانه های سیلو،چیت سازی،دخانیات،کوره . شوند

سنگ را بسته وسگها را رها .می داد که به محاصره ارتش درآمده بود پزخانه ها وراه آهن تشکیل

 .کرده بودند

بعدازکودتاآنچه نصیب طبقه کارگرشد،اخراج،دربدری،زندان،شکنجه،ترور،اعدام وبدترازهمه نابودی 

اماچه باک،مابسیاریم وخلق را .دستاوردهای کارگری بودواتهام عدم حمایت ازدولت ملی دکترمصدق

 0مرداد بسیاری ازمواد قانون کارازجمله  10پس ازکودتای .نی وتجربه ای دیگراستشکست،آزمو

ساعت کار،تعطیلی روزجمعه،اخراج ها وازهمه مهمترداشتن اتحادیه نادیده انگاشته شدوکشتار 

حسن کارگرحلبی سازدرزندان زیر شکنجه کشته شد،محمد کریمی دهقان زاده ای .کارگران آغازگردید
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ته ورامین ونماینده کارگران درفستیوال صلح درجریان شکنجه و زیر ضربات باتون ازروستای گلدس

آودیس مسروپیان کارگر .قازاریان درالله زارمورد هدف گلوله قرار گرفت.مشاعرش را ازدست داد

مالنصراله .آرماییس ازفعاالن کارگری اصفهان توسط داشناک ها ترورشد.قناد با مسلسل درو شد

بارز گرمساری بوسیله مرتجعین ربوده،آب جوش روی بدنش ریختند واورا تحریری دهقان م

ابوالفضل فرهی .وارطان ساالخانیان کارگرکفاش تکه تکه شد،ولی سخنی نگفت.بطرزدلخراشی کشتند

وازفعالین اتحادیه کارگران شرکت نفت  1313ازبنیان گذاران اتحادیه قالیبافان خراسان درسالهای 

اما هیچ خبری به اندازه دستگیری هیات دبیران شورای متحده،رژیم کودتارا .درزیرشکنجه کشته شد

اعتصاب بزرگ  11/11/1333این هیات دبیران که توانسته بود تا زمان دستگیری.خوشحال نکرد

کارگران کفاش تهران را سازماندهی کرده و تجمعات موضعی را علیه رژیم کودتا ،ازبرای شکستن 

رده وسازمان گسترده ای برای حمایت وکمک به خانواده های زندانی روحیه ضعف وشکست برپا ک

رفتاری که درزندان با این کارگران شد گویای عمق . سیاسی ایجاد کند،رژیم رابه وحشت انداخته بود

دست خسرو عیوضیان بهترین کفاش زنانه دوز و دبیراتحادیه .وحشت رژیم ضد کارگری شاه بود

گذاشته شکستند، اباذر برنگی عضوکمیته اعتصاب کارگران کفاش کارگران کفاش را الی گیره 

راچنان شکنجه کردند که کلیه هایش ازکار افتاد،رحمت اله جزنی راچنان با شالق زدند که تا ماهها 

جراحت هایش رامداوانمی کردند تا باعث چرک شده،خارش وعذاب .به پشت نمی توانست بخوابد

اده پارچه فروش دوره گرد واز مسوولین شورای متحده رابدلیل بهرام یعقوب ز.بیشتری نصیبش شود

مقاومتش درزیرشکنجه وبخصوص کلیمی بودنش عذاب فراوانی دادند وباگذاشتن سیخ داغ بین 

محجوب عظیمی کارگر آهنگر و دبیرشورای متحده .دورانش،فداکاریش درراه طبقه کارگر را ستودند

 . ن عمر اثراتش باقی بودتهران را چنان شکنجه کردند که تا پایا

رودخروشان وزاینده زحمتکشان راهیچ سدی نمی .اما سرمستی رژیم ضدکارگری شاه دیری نپایید

سندیکاهای خودرا ایجاد  1334طبقه کارگربا بازسازی خود ازاوایل سال .توانست ازحرکت بازایستاند

ها آب رفته رابه جوی بازگرداند نه تن.کرده ودر پی دستیابی حقوق ازدست رفته آستین ها را باال زد

بیمه .بلکه دستاوردهای برادران تکه تکه شده وزیرشکنجه های حیوانی له شده اش راگسترده ترکرد

های اجتماعی راهمگانی کردند،حق عایله مندی را نه تنها برای زحمتکشان،که برای همه مزدبگیران 

ت لباس کاروکفش،تعطیالت تابستانی، دس 1رسمی شدن کارگران به امری عادی بدل شد،.کسب کردند

ماه 1استراحتگاه محمودآباد،کمد لباس،سالن غذاخوری،سرویس رفت وآمد،مهدکودک،شیرخوارگاه،

مرخصی با حقوق برای زنان باردار،حتی شیروصابون را نیزبه دیگر حقوق زحمتکشان ومزدبگیران 

رده ترشدن بیمه برای همه صنوف و تالش برای گست.افزودند،تاشامل آموزگاران وحتانظامیان نیزشود

قانون کار شاه،ازشاهکارهای طبقه کارگر  33ازهمه مهمترقانونی کردن حق اعتصاب درماده مکرر 

طبقه کارگر برای سپاس گذاری از پیشکسوتان خود راهی جز تعمیق وگسترده تر کردن این . بود

می آورد شامل تمام زحمتکشان طبقه کارگر مبارزه می کند تا حقوقی را که بدست . حقوق ندارد

 نژاد مازیارگیالنی                                                                              .شود

 

 دست من ، دست تو 
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 .دستهای بیکران

 .زنجیری ست به دست 

 بجویم دیگری را،

 او مرا

 شاید شویم موج 

 دالور. م.       پیکار موجهای بیکران

 

                      

 

 کودکان کار، کارگران فردا –کودک،کار،زندگی 

خانه ی کودک مهر ازمدرسه .ما خانه ی کودک مهر را دوست داریم ومعلم هایش را هم همین طور

تومان 111که ازماپول بگیرند وبه خاطر یک کیک .ومثل دیگر مدرسه هانیست.های دیگر خوبتراست

من واقعا این .ادیگرخوراکی هاپول نمی گیرند وماخیلی خوشحال هستیماین جا برای کیک ی.بگیرند

 111هزارتومان وثبت نام  11مدرسه های اصفهان به خاطرکتاب های درسی .مدرسه را دوست دارم

مدرسه ی ما می .هزارتومان می گرفتند وماآن قدرپول نداشتیم وماازفامیل واقوام خودپول می گرفتیم

پدرمن شب ها به خانه نمی آمد ما هم زیادپول نداشتیم .ه راخودتان بخریدگفت که باید لباس مدرس

وهمین طورلوازم تحریر وچیزهای .وازفامیل هایمان قرض می گرفتیم ولباس مدرسع تهیه می کردیم

وسایل ودیگرچیزها راهم به ماکمک می .این مدرسه خیلی به ماکمک کرده است.دیگرهم می خریدیم

دراصفهان که بودیم .وخانم بشیری وهمه ی دست اندرکاران را دوست داریم ماهمه آقای بشیری.کند

 .تومان هم نمی گیرند111تومان می گرفتند ولی اینجا ازما 1111وقتی اردو می رفتیم ازما

 فریبا موسایی از موسسه حمایتی مهر کودکان                                                   

 تو که کار می کنی

 تو کار می کنی

 آری،

 و رنج می بری

 باری،

 . اما تمام حرف این نیست 

 .تو کار می کنی، زان رو باید بیندیشی
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 که چرا،

 هم کار می کنی 

 و هم 

 .رنج می بری

 (شعر برگرفته ازبروشور انجمن حمایت از کودکان کار)
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