
 ILO سازمان محترم ریاست

 گشته کشورمان گریبانگیر که اقتصادی سخت بسیار شرایط به توجه با

 با متاسفانه.کنند نمی وزندگی کار مطلوبی درشرایط ایرانی است،کارگران

 محترم سازمان آن بنیادین های نامه کشورمان،مقاوله داخلی قوانین نقض

 :کنیم می جلب آن از بخشی به را شما نظر که است شده زیرپاگذاشته هم

 توسط شده اعالم درصدی 53 تورم با مطابق جاری درسال دستمزدها-1

 درصد53 یعنی درصدکمتر 11و نداشته مطابقت هم ایران مرکزی بانک

 نیز کاررا عالی عضو شورای احمدی اعتراض که بطوری یافت افزایش

 مزد حداقل افزایش همیشه گذشته سال15در»:گوید اومی داشت درپی

 «است بوده مرکزی بانک توسط شده اعالم تورم رسمی کمترازنرخ

 اصل از 15وبند کار قانون 11 ماده آشکار نقض این که( 1/5/1535ایلنا)

 آن بنیادین های نامه ازمقاوله 33 واصل کشورمان اساسی قانون 5

 .است سازمان

 111 کارگران،اعتراض حقوق موقع به پرداخت عدم درخصوص همچنین

 از نمایندگی به که 51/8/1531 مجلس درمقابل مازندران کارگرنساجی

 نشده پرداخت شان حقوق است ماه 52 که کارخانه این کارگر 811 طرف

 15/11/1531 ساوه صفادراستان سازی کارگرلوله1511اعتراضو است

 3/5/1535 در مجلس ازنمایندگان یکی محجوب.نمود اشاره ماه6 مدت به

 .برند می رنج حقوق پرداخت تاخیروعدم از کارگر هزار 511 کرد اعالم

اقتصاد، تولید  کردن آزاد سیاست با تنها نه زایی اشتغال دربحث -5

 سازی قطعه کوچک کارگاههای شد،بلکه دچارنقصان کشورمان صنعتی

 هیات عضو .شد کشیده تعطیلی نیزبه سازی خودرو صنایع به وابسته



 :گوید می دروادی سیدحمزه کشور کارفرمایان عالی کانون مدیره

 «نیست اطمینان قابل وبیکاری اشتغال درباره دولت آمارهای»

 اشتغال اهداف» :گوید می اقتصاددان ودکترمردوخی( 15/8/1531ایلنا)

 درصد 13کشوراز شاغل جمعیتدر زنان ناچیز واشتغال نشد محقق زایی

 گزارش ایران کار خبرگزاری وهمچنین( 3/11/1531 ایلنا)«.تجاوزنکرد

 تعطیل تولیدی واحد5111و بیکار هزارکارگر 511 گذشته درسال که کرد

 کارگر1111 اخراج به توان می هم ها بیکارسازی در آخرین.اند شده

کرد  اشاره قزوین الوند سازی المپ کارگر331و هرمزگان استان بر جبل

 اساسی قانون 15 اصل از 5 بند آشکار نقض مواد این که( ایلنا از نقل به)

 .است سازمان آن بنیادین های نامه مقاوله 155 واصل کشورمان

 های کارخانه درکلیه توان می را کار ،مذهبی،محیط جنسی تبعیض -5

 دینی های اقلیت ازاستخدام که نمود مشاهده وپروتینی موادغذایی

 همچنین .گیرند نمی تولیدقرار درخط افرادهیچگاه واین کرده خودداری

 پیاپی دستورهای با زنان وشغلی تحصیلی های رشته از دربسیاری

 مهندسی شوندازجمله می منع خود عالقه مورد شغل به راهیابی ازامکان

 جمعیت در زنان ناچیز اشتغال»: دکترمردوخی اقتصاددان گفته به. معدن

 13اصول ناقض موراد این«.است تجاوز نکرده درصد 13کشوراز شاغل

 .است بنیادین های نامه مقاوله111واصل کشور اساسی قانون 51و

 زاده حبیب بامردان،افشین کارمساوی برای مساوی دستمزد دربحث -1

 کوچک درکارگاههای» :گوید می کارایران خبرگزاری مدیره عضوهیات

 به بعضا که شود می پرداخت زن کارگران به پایینی دستمزد نفر11 زیر

 «.رسد نمی کارهم عالی شورای مزدمصوب حداقل نصف

 می دریافت مردان به نسبت کمتری حقوق تنها نه زنان( 3/5/1535ایلنا)



 که گیرند می قرار نیز جنسی تعرض مورد ازمواقع دربسیاری بلکه کنند

 ازشکایت آبرو ترس از آنان زنان به شده تحمیل اجتماعی روابط دلیل به

 اولین زنان.نیست.موجود مورد دراین رسمی آمار وهیچ کرده نظر صرف

 کارگر زنان اتحادیه رییس.شوند می ازکاراخراج که هستند ای دسته

 کار دربازار تعدیل قربانیان اولین زنان»:گوید می شرقی آذربایجان

 (11/5/1535 ایلنا) «هستند

 وجان زندگی که است مواردی از دیگر یکی شغلی حوادث افزایش -3

 روایط کل اداره گزارش به.است انداخته مخاطره به را ایرانی کارگران

 حوادث آمارتلفات ایران قانونی پزشکی سازمان الملل واموربین عمومی

 زنان نفر 53تعداد این از که بوده نفر 1233 1531 سال در ازکار ناشی

 داشته درصدافزایش13 ،1531سال به نسبت و است شده می شامل را

 (ایلنا از نقل به.)است

 در خود صنفی های فعالیت برای سندیکایی فعاالن حاضر درحال -6

 کارگران سندیکای مالی مسوول شهابی رضا آقایان.برند بسرمی زندان

 ازهیات زمانی وشاهرخ تهران،محمدجراحی واحداتوبوسرانی شرکت

 نصرالهی، تهران،پدرام وتزئینات نقاش کارگران سندیکای بازگشایی

 آزادی،حامد الهی،رضاقادری،علی حسینی،بهزادفرج خالدحسینی،غالب

 آقایان.هسند زندان در اکنون هم بداغی،عبدالرضاقنبری محمودنژاد،رسول

 کار، سابقه سال15 با سعیدی ،حسن کار سابقه سال11 با زاده ناصرمحرم

 شرکت کارگران سندیکای کارازاعضای سابقه سال3 با فریدونی وحید

 از مجیدزاده ونجیم خدادادی وبهنام گذشته درسال  تهران واحداتوبوسرانی

 در جنوبی درپارس شاغل اصفهان وساختمان برق کارگری انجمن



 این که. اند شده ازکاراخراج صنفی های فعالیت علت به امسال فروردین

 است محترم سازمان آن 38و82 های نامه مقاوله نقض

 به اعزامی هیات در ایرانی ازکارگران نمایندگی به جمعی حاضر درحال

 کارگری سندیکاهای تایید مورد وجه هیچ به که دارند قرار محترم نهاد آن

 آن به خود نمایندگان عنوان به را افراد این که نهادهایی. نیستند ایران

 توسط اشان وبرنامه اساسنامه که هستند نهادهایی اند فرستاده اجالس

 اصطالح به نمایندگان وحتا است شده نوشته برایشان ایران کار وزارت

 کسب را نمایندگی سمت تا بگذرند کار وزارت فیلتر از باید می کارگری

 کارگر میلیون51 نظر برخالف کار عالی شورای در که افرادی.کنند

 خانواده مرگ سند فقر، خط زیر برابر1 حقوقی حداقل تصویب با ایرانی

 اخراج حکم آنان اعزامی های ونهاد کنند می امضا را کارگری های

 ایران زحمتکشان به تعلقی هیچگاه کنند می تایید را خود کارگر برادران

 انسانی حقوق نقض موارد که خواهیم می مصرانه ازشما ما.ندارند

 کارگری اصطالح به نمایندگان پذیرفتن واز پیگیری را ایرانی کارگران

 .کنید خوداری

 تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای

 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 نقاش کارگران سندیکای بازگشایی هیات

 2931خرداد                                                     

 

 



 گزارش اول ماه مه از سندیکای شرکت واحد

 

 

 واحدعلیرغم  شركت كارگران سندیكای اعضای11/5/35 مورخ امروز

 جمع در كاری ساعات ازاولین رو پیش های سختی وتمام فشارها

 عوامل و كارفرما های فشار به توجه با و كردند حضورپیدا خود همكاران

 مي تهیه فیلم و عكس سندیكایی رانندگان اعضای از مرتب كه حراست

 اما ، كنند جلوگیری همكاران استقبال از وحشت و رعب با شاید تا.كردند

 خود واقعی نمایندگان از رانندگان بلكه نشدند موفق تنها نه خوشبختانه

 همكاران استقبال به یرینیش باپخش سندیكا اعضای.كردند بیشتری استقبال



 دیدار واحد شركت كارگران و رانندگان با پایانه چندین در و رفتند خود

 از یكي كه آزادی پایانه به آخر در و گفتند تبریك را كارگر روز و كردند

 استقبال با و كرده  مراجعه است تهران اتوبوسرانی های پایانه بزرگترین

 محل در راهپیمایی و رانندگان تجمع با كه شدند روبرو رانندگان شكوه با

 از را مه ماه اول كه پالكادری حمل با را مه ماه اول مراسم آزادی پایانه

 این در. دادند انجام بود گفته تبریك واحد شركت كارگران سندیكای طرف

 سندیكای مدیره تهیا عضو شهابی رضا  آزادی بادرخواست  مراسم

 بپایان رانندگان ازطرفامضا  آوری جمع با قضائیه قوه یسیازر  زندانی

 واحد شركت كارگران سندیكای اعضای مه ماه اول مراسم از بعد .رسید

 جمعیت ولینمسو استقبال مورد و رفتند كار كودكان یها بچه دیدار به

 و عكس گرفتن با كه گرفتند قرار كار كودكان های بچه و كار كودكان

 . رسید بپایان دیدار این مه ماه اول جشن مناسبت به سرودهای خواندن

 

 گزارشی از اول ماه مه درجهان

آمارهای  هدبزرگترین تظاهرات بود بر اساسامسال اسپانیا شا مه اول ماه

این تظاهرات . هزار نفر در تظاهرات شرکت کرده بودند  511مختلف تا 

تقریبا همه نیروهای اجتماعی آسیب دیده از سیاست های اتحادیه اروپا را 

کارگری  اما شرکت گسترده کارگران و اتحادیه های. به میدان آورده بود 

ای اروپائی مثل یونان ، انگلیس دیگر کشورهدر.ودرآن بسیار چشمگیر بو

یاری بس در.بهی با جمعیت کمترانجام شدتظاهرات های مشا..... آلمان و و

حمله پلیس به خشونت کشیده شد و پلیس با از شهرهای اروپا تظاهرات با

ش به تظاهر کننده گان اسب و سگ های تربیت شده و ماشین های آب پا

در بیشتر کشورهای اروپا شرکت کننده در تظاهرات خواهان .حمله کرد



توقف سیاست های ریاضت اقتصادی ، لغو بهره های سنگین بانک از 

بزرگترین  درکوبایکی از.مایت ازسالمندان وبیکاران شدندردم و حدوش م

رات با تظاهرات اول ماه می روز جهانی کارگر برگزار شد این تظاه

ر حمله به سرمایه داری و دفاع بیشتر شعارها د.پشتیانی دولت برگزار شد

 دربسیاری ازکشورهای آمریکای التین نیز.ازهمبستگی مردم بود

بولیوی ،شیلی  ، کلمبیا ،توجهی از جمله در ونزوئالتظاهرات در خور 

تظاهرات در شیلی به خشونت کشیده شد و پلیس با حمله .انجام گرفت... و

در ترکیه در شهرهای مختلف به .تظاهرات بسیاری را دستگیر کرد به

یده شد و ویژه استانبول تظاهراتی برپا شد که توسط پلیس به خشونت کش

 .لیپین تظاهرات سازمان یافته ای برگزار شد یفرد.بسیاری دستگیر شدن

شاهد یک تظاهرات مسال میدان التحریرقاهره درمصراروز جهانی کارگر

ضد دولتی علیه دولت اخوان المسلمین و در دفاع از آزادی های اجتماعی 

 .آن شرکت کرده بودندهزارنفردر 11آمارهای مختلف تا بود که بر طبق 

 رگزارشدوکارگران به طوربسیاربزرگی ب در بنگالدش نیز تظاهرات

آتش گرفتن کشتار کارگران دوبار ناشی از.آن حضورداشتندچشمگیری در

و فرو ریختن بنای کارخانه ها خشم کارگران را برانگیخته است که این 

یکی از دالیل شرکت گسترده آنان در مراسم روز جهانی کارگر امسال 

م گرفت و تظاهرکنندگان خواهان در گرجستان تظاهرات بزرگی انجا. بود

در بسیاری از . آزادی زندانیان سیاسی و اتحادیه های کارگری شدند 

شهرهای آمریکا تظاهرات اول ماه می برگزارشد بزرگترین آنها در لوس 

آنجلس و سیاتل بود که پلیس به تظاهرکنندگان در سیاتل حمله ور شد و 

شهر مونترال کانادا امسال  .شده نتیجه آن بود تعدادی زخمی و دستگیر

 111به تظاهرات  شاهد یکی از برزگترین تظاهراتش بود پلیس با حمله

در .کننده گان کرد سعی به درهم شکستن صفوف تظاهرنفر را دستگیر و



امسال به نسبت . استرالیا در برخی شهرها تظاهرات آرامی انجام گرفت 

 . سال گذشته تعداد بیشتری شرکت کرده بودند

طورکلی، در روز جهانی کارگر در هر پنج قاره جهان تظاهرات های  به

در کشورهای اروپائی به علت وجود اتحادیه های . گوناگونی برگزار شد 

کارگری قوی سطح تظاهرات و شرکت طبقه کارگر در آنها گسترده تر 

حضور طبقه کارگر امسال به لحاظ کمی نسبت به سال گذشته بیشتر . بود 

یبا اکثر مراسم روز جهانی کارگر توسط اتحادیه های کارگری و تقر. بود 

سفانه پراکندگی متا.کمونیست سازماندهی و برگزار شداحزاب چپ و 

می .ت ها درهمه جا به چشم می خورداین تظاهرانیروهای موجود در

توان به جرات گفت که در همه این مراسم و تظاهرات همه در اعتراض 

تند و پوچی شعارهای دموکراسی خواهی به سرکوب آزادی سخن گف

روز جهانی کارگر . حاکمین سرمایه داری جهان را به نمایش گذاشتند 

امسال روزی بود که جوانان کارگر ، روشنفکر بیشترین نیروی شرکت 

ان دهنده شکست سیاست های کننده را تشکیل می دادند، که این خود  نش

 ردن نیروی جوان جوامعیرسیاسی کداری نئولیبرال برای غسرمایه 

مراسم ها به صورت روال سنتی خود با چند سخنرانی  زبرخی ا. است

کوتاه از فعالین سیاسی و کارگری آغاز و با یک راهپیمائی در خیابان 

شهرهای بزرگ و گذاشتن میز کتاب و نمایش های سمبلیک و اعتراضی 

اما اکثریت راهپیمائی های روز جهانی کارگر توسط پلیس .به پایان رسید 

ها به خشونت و درگیری کشیده شد با حمله به آنکشورهای سرمایه داری 

در برخی کشورهایی که هیچگونه آزادی های بورژوایی هم وجود ندارد 

و حاکمین فقط با تکیه بر زندان و اعدام و شکنجه حکومت می کنند ، 

تظاهرات اول ماه مه ممنوع است و اتحادیه های کارگری یا وجود ندارد 

صوری از یک اتحادیه کارگری است و یا  و یا آنچه که علنی است شکلی



شه زیر سرکوب دولتی قرار اینکه مستقل از دولت تشکیل شده و همی

به هرصورت در این کشورها که ایران هم یکی از آنهاست .دارند

. تظاهرات روز جهانی کارگر همیشه زیر سرکوب پلیسی بوده است 

ا نداد ولی اجازه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ر دولت امسال

در زندان .ای محدود تر آنرا برگزار کردندفعالین کارگری در جمع ه

و تهران با تالش فعالین کارگری مثل شاهرخ زمانی و محمد  زیرتب

 . سم روز جهانی کارگر برگزار شد جراحی مرا

گر نیروهای معترض به همه کشورهای جهان به همراه دیطبقه کارگر در

مین را در عرصه های مختلف مورد نقد و سیاست های حاکوضع موجود،

تظاهرات امسال نسبت به حضور گسترده ترطبقه کارگر در.دحمله قرار دا

،قادر به د شدنصورت متحدرگذشته نشان می دهد که طبقه کارگرسال چند

 عرصه تغییرات عظیم بین المللی استحضور قدرتمندی در

 اخبارکارگری

 و كمر شدید درد علت به شهابی رضا چهارشنبه53/5/35 مورخ امروز*

 ام جهت بیمارستان به اوین زندان از  بدن چپ سمت از بخشی حسی بی

 جسمی مشكل  شهابی رضا همسر اظهارات طبق. گردید اعزام ای ار

 از بعد نیست رفتن راه به قادر دیگران كمك بدون كه است حدی در رضا

 دیگر هفته تا شد قرار الزم معاینات و بیمارستان در ساعت سه حدود

 تا است تالش در شهابی همسر هم طرفی از بدهند را ار ای ام جواب

 پزشكی مرخصی از بتواند رضا كه متقاعدكند را قضائی مسئوالن بتواند

  .كند اقدام زندان از بیرون خود درمان برای



سرمایه داری انگل تجاری  با توصیه های صندوق بین المللی پول و*

حرف اول رادرتولید نیشکر خاورمیانه که درجات نیشکرهفت تپه کارخان

 در کارگر 5111کارگر داشت ،امروز با 2111زد ویکمپوست موقند و

 .حال فعالیت است

کارگران کارخانه شیشه آبگینه قزوین که درتملک بانک ملی است * 

 .ماه حقوق عقب افتاده دارند11

ماه 3ه سازی ایران خودرو کارگران دقت خودرو از کارخانه های قطع* 

 . حقوق طلب کارند

 ادامه ی مشکالت روزافزون کارگران ورانندگان شرکت واحد

 از بین رفتن عایق بندی و نوارهای اتوبوس ها، آلودگی صوتی و بر اثر

استاندارد موجب تاثیر کم شدن شنوایی وعصبی  سروصدای بیش از حد

  هر روز اخبار زیادی از. آورد شدن رانندگان وکارگران را فراهم می

بیمارستان های  واحد و بستری شدن آنها در بیماری کارگران شرکت

 که بخش زیادی از این بیماری ها داریم... قلب رجایی و  سرخه حصار،

شغلی و آلودگی های صوتی،  ناشی از عدم رعایت استانداردهای حفاظت

ر بر کارگران محیط کا و شرایط یک طرفه و خردکننده هوایی، پارازیتی

 وغبار و خاک آلوده ی کف توقف گاه ها و ورود آلودگی هوا و گرد.است

عایق بندی مناسب اتوبوس ها  درون اتوبوس ها به علت عدم خیابانها به

و کارگران توقفگاه ها ریوی و پوستی رانندگان وچشمی، موجب بیماریهای

آن  پول و بقیه هن و دادن خردراگرفتن پول از مساف. است تعمیرگاه ها شده

 برای رانندگان تبدیل شده است که به نسبت یک سویهبکاری طاقت فرساو

رانندگی یی واز سوی راهنما.،خیلی کاربیشتر وشاق تری استگرفتن بلیط



و نامه نگاری های سندیکا امری بلیط توسط رانندگان باتالش ها گرفتن

برای داشتن درآمدی ده اند شرانندگان ناچار اما اکنون.شد غیرقانونی اعالم

 اگربخش خصوصی یا ریالی نبود،.رابپذیرند غیرقانونی این وظیفهبیشتر،

به این اضافه کاری بورنمی کردند ولی مج قبول اضافی رااین کارهرگز

یک کمک گذشته هراتوبوس باید وعرف حالی که طبق قانوندر .هستند

 داشته باشیم،وبوس اتاگرده هزار.بگیرداننده داشته باشد تاپول بلیط رار

 .شودمیایجادرجوان بیکاهزار شغل کمک رانندگی برای دهحداقل ده هزار

 حداولین مدیرعامل شرکت وا وخاطرهیاد             

رانی دریکس هاف اولین مدیرعامل اتوبوس  حداولین مدیرعامل شرکت وا

 یوسف ساروخانیان.بود 1556شرکت واحد اتوبوس رانی تهران در سال 

وبرق و  فنی از پایه گذاران سندیکای کارگران شرکت واحد و متصدی

 موتورخانه های شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه در خاطره ای

در خیابان تهران نو روبروی  1556روزی در سال »:ازاو نقل می کند

بوعلی سینا،اتوبوسی روی یک چرخ هندوانه فروشی می رود،  بیمارستان

دیوارگیرمی کند و با فشار زیاد اتوبوس  بین چرخ وهندوانه فروش 

رامی کشیده که دریکس هاف با  درحال خفه شدن بوده و نفس های آخر

ماجرا، باالفاصله  دیدن اتومبیل شخصی اش از آنجا عبور می کند و با

اتوبوس جان  جلوی اتومبیلش را نگه داشته و با خالی کردن باد چرخ های

بیمارستان  به سپس او را بالفاصله. می دهدهندوانه فروش را نجات 

برخورد  این نمونه ای از«.رسانده و با هزینه شرکت واحد درمان می کند

هنوز چون صحنه ای  سال 33انسانی و خالقانه یک مدیر است که بعد از 

در ذهن کسانی می درخشد که آن صحنه را دیده اند وهنوز زنده  واقعی

 .اند



 عامل سازمان ماجرای من واولین مدیر

نمی .سال سن،یکی ازقدیمی ترین کارکنان تامین اجتماعی هستم 21 با

بگویم که من از اولین روزپایه گذاری  همین قدر.خواهداسم مراذکرکنید

درآن  .سازمان،درکنار رییس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان بودم

،حوالی فروشگاه فردوسی ،روبروی بانک ملی ،ساختمان یک طبقه زمان

ای اجاره کرده بودیم وروزهای اول حتامدیرعامل صندلی نداشت 

کل کارکنان .بنشیندومن رفتم یک صندلی برای ایشان تهیه کردم وآوردم

کم کم سازمان پاگرفت وشعب متعددتاسیس .دریک طبقه مستقرشدند

کسی حق بیمه نمی دادومدیرعامل  .سازمان درابتدا آه دربساط نداشت.شد

 بروبیایی درکار.سته بود ودر چارتاق باز بوددریک اتاق ساده نش

رفت وآمدهاشروع شدو .اماناگهان همه شروع کردندبه شناختن بیمه.نبود

سازمان تامین اجتماعی سری توی سرها درآوردوصندق آن ُپرازاسکناس 

 .شد وشد آنچه شد

وامابعد،از قول من بنویسید،عیدی وکمک عایله مندی مستمری بگیران را 

زودتر بدهند، تا قبل ازآنکه جنس هاگران شود وکسبه دوال پهنا دو،سه ماه 

 امضا محفوظ                    .حساب کنند،خریدمان رابکنیم

 :قانون اساسی 93اصل 

دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان »

 رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و

 خودکفایی کشوروسایل تحصیالت عالی را تا سرحد 

 «.بطور رایگان گسترش دهد



 

کارگر زحمتکش وبازنشسته سرفرازامروزی،علی جعفری مرندی متولد 

آهنگری شاگرددر معدن شمشک با شغل  2921از سال ، 2933سال 

سال به  9پشتکاری که ازخود نشان دادبعد از  شروع بکارنمود وبا

 2913از شهریور ایشان بعد .عنوان آهنگردر معدن شمشک شناخته شد

گزاری اتحادیه  دربنیان همچون محبوب عظیمی یبه همراه کارگران آگاه

یات مدیره نیز که به عضویت ه،شرکت داشتکارگران معدن شمشک 

بوجود آمده توسط عوامل سید ضیا که به کشته  با درگیری .انتخاب شد

انجامید،او به همراه اعضای 2911شدن یکی از کارگران معدن در سال 

از معدن شمشک اخراج پس از آزادی،.هیات مدیره بازداشت وزندانی شد

سازمان آب تهران مشغول بکار  او در 2991مرداد  12از  بعد.گردید

کمیته اعتصاب شیرزاد،اسفندیار نوایی،ی انقالب به همراه در روزها.شد

او روزهای بازنشستگی را با  .کارکنان سازمان آب را تشکیل دادند

افتخار می کند (کارگر)فری مرندیعلی جع.پری می کند سرودن شعر س

سالگی خود را یک کارگر  32سن یک سندیکالیست بوده وهنوزهم درکه 

 د وافتخار به شرف وهمت کارگری اودرو            .سندیکایی می داند

 هیات تحریریه پیام سندیکا                                              

 

 



 تالشگران سندیکای کارگران فلزکارمکانیکتقدیم به 

 افتخار ملت ما درجهان         ای شما زحمتکشان     " فلزکار" در

 تن نداده زیربار بندگی                     باخبر ازپیچ وتاب زندگی 

 زندگی را باخبر ازخیر وشر                 قهرمان در کار واظهارنظر  

 تا که دست آورد باشد در امان                    آگه از فرهنگ امروز زما

 هرجا مهارشود "باند یک درصد"             حال برآنید دراین روزگار   

 زندگی بر کام هرانسان شود             درد با دست خرد درمان شود   

 تنگ کردن زندگی برمردمان                 غیرانسانیست در آیین تان   

 ارتان جاوید بادکوشش ُپرب

 ای شما بیگانه با فقر وفساد

  (کارگر)علی جعفری مرندی                                                   

 و صنعت،کشاورزی،دامداری ونابودکننده رویه بی واردات مامخالف»

 گرفتن موافق ما.هستیم خارجی بازرگانی بر شدید نظارتی اعمال موافق

 قمار و تجاری انگل داری سرمایه از شده ریزی وبرنامه اصولی مالیات

 ودیگر کارگری سندیکاهای دخالت موافق ما.هستیم اقتصادی بازان

 هستیم،بخصوص واجتماعی اقتصادی مسایل درامر مردمی های تشکل

 واحدهای بر ونظارت کار قانون کامل واجرای اجتماعی تامین درمدیریت

 و کار،ایمنی قانون دقیق واعمال بکارگیری وهمچنین زده بحران تولیدی

  «.هستیم تولیدی واحدهای در اجتماعی وتامین کار بهداشت



  :در مصاحبه با ایلنا یک فعال صنفی ساختمانی

 افزایش بهای رنگ، مزد نقاشان ساختمانی را پایین نگه داشته است

 

 
درصدی حداقل مزد، درآمد  52با وجود افزایش »: چکیده

درصد افزایش یافته  01کارگرن نقاش ساختمانی تنها 
های رنگ  بعید است که کارگران شاغل در کارخانه/است

 . «سازی از این افزایش درآمد نصیبی برده باشند

امسال با وجود : یک فعال صنفی کارگران ساختمانی گفت
نرخ رسمی تورم، دستمزد کارگران درصدی  50.2افزایش 

« حسین امیدی».درصد افزایش یافته است 01نقاش تنها 
 عقب ماندن: ین مطلب به ایلنا گفتبا اعالم ا

دستمزدهای کارگران نقاش ساختمانی در حالی است که 
کنند و به واسطه نوع  این کارگران بصورت فصلی کار می

های پوستی، ریوی  کار هر روز با خطر ابتال به انواع بیماری
وی بابیان اینکه به دلیل گران .و چشمی مواجه هستند

شدن بهای تولید و فروش رنگ توسط تولیدکنندگان، 
اند که حداقل  فروشندگان و کارفرمایان مانع از آن شده

 52دستمزد کارگران نقاش مانند سایر کارگران حداقل 
به این فعال صنفی کارگری با اشاره .درصد افزایش یابد

: درصدی بهای رنگ در سال گذشته گفت 011افزایش 
حتی اگر مسئله افزایش بهای رنگ به دلیل افزایش دالر 



مبنای واقعی داشته باشد بازهم بعید است که درآمد و 
های رنگ سازی بیشتر از  سهم کارگران شاغل در کارخانه

وی با بیان .ها بوده باشد درآمد حاصل از فروش کارخانه 52
مسئله امروز کارگرن به جای گرانی مواد غذایی و اینکه 

در نتیجه : کاالهای ضروری، فقدان نقدینگی است گفت
این شرایط، امروز کارگران ساختمانی به دلیل نداشتن پول 

اند که امتیاز مسکن مهر خود در  برای دریافت وام مجبور
میلیون تومان درقبال امضای  2شهرک پردیس را با مبلغ 

 .های معامالت ملکی بفروشند یلیونی در بنگاهم 01سفته 
های اجباری  وی همچنین عدم برخورداری از مزایای بیمه

تامین اجتماعی را یکی دیگر مشکالت کارگران نقاش 
از یکسو به دلیل ناآشنایی : ساختمانی عنوان کرد و گفت

اغلب کارگران ساختمانی با رایانه و اینترنت، و از سوی 
مال محدویدت برای تشکیل پرونده، دیگر به دلیل اع

های تامین اجتماعی در حال  مسئله برخورداری از حمایت
 .حاضر یكی از مشکالت اصلی کارگران ساختمانی است

 زندگی به یافتن دست تا جهان زحمتکشان
 !نشینند نمی آرام ، شایسته

زندگی بهتر،حق همگانی انسانهاست،وامکان 
 .پذیراست

کشید،مبارزه کرد وشرایط بایدبرایش زحمت 
 .رابه نفع طبقه کارگرتغییرداد

 



 25فلزکارشماره تحلیلی خبرنامه 

ن نمایندگان به اصطالح در هفته های گذشته همچنا
شورای عالی دستمزد بازی افزایش حق مسکن کارگری در

سفر این نمایندگان و کارگران را همچنان ادامه دادند که با 
بازی موکول به بازگشت آقایان از ،ادامه این شخص وزیرکار

اجالس سازمان جهانی کار به همراه وزیر کار گردیده است 
که پس از بازگشت وزیر وهمراهان بعید به نظر می هرچند.

تمایلی  وزیرکارماه باقی مانده از صدرات ایشان ،5رسد که 
های م اطرف ایلنا نوقتی از.به اینکارداشته باشند

اعالم شدمشاهده فرستادگان به سازمان جهانی کار 
جزو معترضین  کهبه این اجالس رفته اندکارگرانی که گردید

البته  .ندادرصدی حداقل حقوق نبوده  52افزایش  به 
همراهی این افراد با کارفرمایان و وزیرکار ومشاورینش 
نشان دهنده یکدست بودن فرستادگان به ای ال او می 

ر افرادی که در این نشست به نام نمایندگی اکث.باشد
کارگران شرکت داشته اند بقول آقای حمزه ای مسوول 

دولت ترکیب گروه کارگری به »:روابط عمومی خانه کارگر 
پس بی ربط نیست که  «.این اجالس را انتخاب کرده است

بگوییم که این کارگران نه منتخب کارگران بلکه هماهنگ با 
ن که که دولت خود بزرگترین دولت دولت وکارفرمایا

انتظار داشته رفرماست راهی این اجالس شده اند،ونبایدکا
باشیبم که این کارگران از حقوق کارگران در آنجا دفاع 

اساسنامه وحتا تایید  بته وقتی یک گروه کارگری ازال .کنند
وزارت کار باشند اش باید موردتایید هیات مدیره کاندیداهای

ه اینجا ختم خواهد شد که دولت افرادی چنین روندی ب
را به اجالس های جهانی وهمسو باخوددست چین شده 



شاید جالب ترین این افراد یاراحمدیان باشد که که .ببرند
 ازطرف مجمع عالی نمایندگان کارگری به آنجا رفته و

کارگران  عالی بااعالم نمایندهمدتهاست که دررسانه ها
اینکه ایشان چگونه  .را میکند اظهاراتی دون شان کارگران

کارگری است که در مقطع فوق لیسانس ادامه تحصیل 
ما .می دهد تعجب همه کارگران را درپی خواهد داشت

دراینجا گزارش ایلنا را بدون کم وکاست در مورد این افراد 
 .نقل می کنیم

  :دهد ایلنا گزارش می

 هزار تومانی در راه ژنو ۷۸۴خالقان مزد 

های رسمی کارگری فردا عازم ژنو  تشکل نمایندگان
شوند تا با بیان مشکالت و مطالبات کارگران ایرانی در  می

اجالس سازمان جهانی کار، راه حلی جهانی و مشترک 
برای آن پیدا کنند و این در حالی است که برخی فعاالن 

های  این تشکلكارگری معتقدندصدای اعتراضی از مستقل
كه « حقوق بنیادین کار»دن رسمی نسبت به پایمال ش

مورد تاكید این سازمان جهانی است در داخل ایران شنیده 
به گزارش ایلنا، یکصد و دومین کنفرانس سالیانه .شود نمی

میالدی  ۳۱۵۲ژوئن سال  ۵۵تا  ۵سازمان جهانی کار از 
در شهر ژنو سوئیس برگزار ( ۲۳خرداد ماه سال  ۲۱تا  ۵۵)

 شرکت کننده دراین اجالس،کارگری اعضای گروه .شود می
شامل آقایان هادی سعادتی، مجید درویش و علی اکبر 

های صنفی کارگری،  عالی انجمنسیارمه از جانب کانون 
مجمع عالی فیروز عبدی ازمحمد یاراحمدیان و سید

بیگی از   نمایندگان کارگری و محمد گل بامری و اولیا علی



االن كارگری فع.کار هستند کانون عالی شوارهای اسالمی
آستانه سفر نمایندگان منتسب به خود، عملكرد این در

رسمی در مسائل روز جامعه كارگری از جمله   سه تشكل
كاهش چشمگیر امنیت شغلی كارگران با گسترش 
قراردادهای ناعادالنه پیمانی و موقت، تهدید سرمایه 

به تبع ازمان تامین اجتماعی توسط دولت وكارگران در س
ماعی، افزایش فجایع ناشی از های اجت تكاهش حمای

ه مثلهای شغلی، رفتن فرصت هاوازبین تعطیلی كارخانهكار،
الیحه ارسالی به مجلس، كردن مواد حمایتی قانون كار در

رشد كار سیاه از جمله سوءاستفاده از نیروی كار كودكان 
جاری كه بیش از شش درصد  و به ویژه مصوبه مزدی سال

ل عملكرد این حاصسمی است راكمتر ازنرخ تورم ر
 .دانند حقوق صنفی كارگران ایرانی میها در دفاع از تشكل

پای مصوبات ضد  ILOامضای نمایندگان کارگران در 
 کارگری

جمن صنفی کارگران پتروشیمی رئیس ان« ناصر چمنی»
صالحیت نمایندگان کارگری هایی درمورد تبریزباطرح پرسش

آیا » :گوید عازم به اجالس سازمان جهانی کار به ایلنا می
یابند  کسانی که در اجالس سازمان جهانی کار حضور می

پتانسیل دفاع از حقوق کارگران را دارند؟ آیا در چند سال 
ها را  اند یا اینکه امضای آن اخیر از حقوق کارگران دفاع کرده

به «کنیم؟ مصوبات ضد کارگری مشاهده میها و  زیر بیانیه
هایی که مصوبٔه ناعادالنٔه مزد  تشکل»گفتٔه آقای چمنی، 

و نیم درصد افزایش مزد  ۶را با چشم پوشی از  ۲۳سال 
هزار تومانی  ۵۱و حتی توانایی افزایش کارگران،امضا کردند



نمایندگان واقعی جامعه توانند  حق مسکن را ندارند نمی
« محمد رضا عمادی«».بین المللی باشند مجامعکارگریدر

توصیه »حضور افراد س مسائل کارگری نیز با انتقادازشنا کار
اجالس رگری دربه عنوان نمایندگان جامعٔه کا«شده

نمایندگان فعلی، بیشتر »:سازمان جهانی کار،معتقد است
از آنکه نمایندٔه کارگران باشند توسط وزارت کار انتخاب 

ان اینكه اعضای گروه کارگری باید درک و با بیا«.اند شده
افراد »ن داشته باشند، گفت درستی از مشکالت کارگرا

بیش از آنکه نمایندٔه کارگران باشند نمایندگان منافع فعلی،
 «.های خود هستند تشکل

 های رسمی سرخوردگی کارگران از تشکل

های  های رسمی کارگری در سال عملکرد ضعیف تشکل
کار به . کارگران شده است« سرخوردگی»اخیر، موجب 

کند  ها اعتراف می جایی رسیده که رئیس یکی از تشکل
کارگران ای از سوی  های رسمی کارگری، پشتوانه تشکل»

رئیس اتحادیه کارگران « ه بیاتفتح ال«».کنند احساس نمی
های مذکور را اینگونه  ، عملکرد تشکلقراردادی و پیمانی

های رسمی کارگری  نمایندگان تشکل»:کشد به تصویر می
کارگران  های های اخیر، نه در بحث مزد به خواسته در سال

ی برای کارگران نه امنیت شغلاند، جامٔه عمل پوشانده
و نه در لغو قراردادهای موقت و سفید امضا اند، فراهم آورده

کارگران امیدوارند نمایندگان انتخاب «.اند هتحولی ایجاد کرد
ها، به اجالس سازمان جهانی کار نه به  شده برای آن

بلکه ،«امتیاز تشکیالتی»و « ی توریستیسفر»شکل 



میلیون کارگر  ۸برای فریاد مشکالت بیش از « فرصتی»
 ««.ایرانی بنگرند

 ، کند انکارمی را وآن داند می را  حقیقت که کسی
 برشت برتولد. تبهکاراست

 «،بدانیم، بکار ببندیمبیاموزیم »

ین یرا به چند شیوه پا رشد بحران نظام سرمایه داری ،ارزش نیروی کار

از طریق باال رفتن قیمت کاال در تقریبا تمامی  یکمآورده است  

از طریق از بین رفتن کارهای دائم و کاهش  دوم. کشورهای جهان 

ساعات کاری و تغییر کارهای دائمی به کارهای موقت و ایجاد لشکر 

ایجاد بحران های کاذب و سقوط سوم  انبوهی از بیکاران و باالخره  

 . ارزش پول کشورهای مختلف 

همزمان برای ادامه و تثبیت روند کاهش ارزش نیروی کار طبقه کارگر، 

ه داری جهانی با توصیه های سازمان تجارت جهانی وصندوق بین سرمای

چند مسئله  مالی هر کشوری،المللی پول،وبا همدستی سرمایه داری 

سرکوب  یکم: اساسی را همراه هم سازماندهی کرده و به جلو می برد

آزادی های اجتماعی و به ویژه جلوگیری از ایجاد تشکل های کارگری و 

درهم شکستن تفکر انقالبی در  دوم. سازمان های مدافع طبقه کارگر

جوامع و پر کردن آن با خرافات و اندیشه های ضد دموکراتیک در طبقه 

نظامی و باالخره  –ایجاد دولت های مرتجع بوروکراتیک  سوم. کارگر

 .ایجاد جنگ های منطقه ای داخلی و بین دولت هاارم چه

 

 



 یادی از مبارزات قهرمانانه زحمتکشان ایران

 

نه تنها به ندیکایی کارگران ایران،این نوشته برای بازگویی مبارزات س

بلکه برای کسانی است که رای اطالع از گذشته ُپرافتخارخود،کارگران ب

کارگران ایران مطلع نیستند وبا تکرار از تاریخچه مبارزات سندیکایی 

ذهنیات خود،ارزش مبارزات سندیکایی کارگران ایران را به زیر سوال 

دیکایی  توصیه می کنند که دست برده وحکیمانه به کارگران وفعاالن سن

چه باید "ی برداشته و به تشکلهایی که هنوزدراول پیچ مبارزات سندیکایاز

روان سندیکایی می دانند که با ارتقا سطح پیش.،بپیوندندمانده اند" کرد

 ی کارگران،می توان از کارگران انتظار داشت تا به ارتقا فرهنگی وزندگ

سندیکاها مدرسه دائمی آموزش وپرورش  .سیاسی خود همت بگمارند

 .بوده وهستند کادرهای آینده جنبش کارگری و جنبش آزادی خواهی

وزحمتکشان ایران در  کارگران مرکزی تشکیل شورای متحدهپس از

و موفقیت های پیاپی این تشکل سراسری کارگران در  11/2/1121

دستیابی به حقوق زحمتکشان وپیروزی کارگران برفئودالهای تازه 

 محمد رضاپهلوی و استعمار،سرمایه دارشده و کارفرمای مستبد وبزرگ 

گترین اعتصاب کارگری در بخش نفت در خاورمیانه شکل رانگلیس ،بز

در اردیبهشت  کارگران وزحمتکشان ایران مرکزی شورای متحده.رفتگ

 خوزستان در اعتصاب آغاجاری که توسط شورای متحده 1121سال 



عنوان نمایندگان کارگران روبروی درتمامی مذاکرات به ،رهبری می شد 

 روسای استعماری شرکت نفت ونمایندگان حکومت مستبد محمدرضا و

 فئودالهای عرب ازموضعی قدرتمندانه وارد انگلیسی واستاندار به غایت 

درتاریخ ایران بی سابقه »:خبرنگار تایمزلندن گزارش داد.مذاکره شد

سفارت انگلیس «.است که بابت شش روزکار حقوق هفت روز را بدهند

 شرکت نفت ایران وانگلیس هیچ راهی جزمذاکره ندارد،»:گزارش دادکه

ر موضعی بسیار قوی قرار دارد وحدود زیرا شورای متحده زحمتکشان د

کنسول «.درصد کارگران نفت را به عضویت اتحادیه درآورده است 57

پذیرفت ه شرکت نفت این توافق نامطلوب راک»:خرمشهرنوشتانگلیس در

 وشورای متحده رانماینده تام کارگران دانست،چراکه ازگسترش ونفوذ

یشگاه آبادان سرایت کمونیسم اطالع داشت ومی ترسید اعتصاب به پاال

به همین خاطر استعمارانگلیس واستبدادمحمدرضاپهلوی وفئودالهای «.کند

عرب جیره خوارانگلیس با همدستی استاندارکارگرستیزخوزستان برای 

 خوزستان دست به تحریک کارگران زدندوسرکوبی شورای متحده 

هشت دراقدامی ابلهانه توافق شرکت انگلیسی نفت را درمذاکرات اردیب

مبنی بر پرداخت دستمزد روزهای جمعه زیرپاگذاشتند وموجب اعتصابی 

بزرگ وتعیین کننده درمبارزات پیش روی طبقه کارگر برای ملی کردن 

شورای متحده کارگران وزحمتکشان  خواسته های .صنعت نفت شدند

 اضافه شدن دستمزدها،»:چنین بود11/2/1121خوزستان دراعتصاب

 کارگران،تهیه دکتر وقابله ودرمانگاه برای کارگران،ساختن خانه برای 

 12/4/1121وبه دنبال آن در اعتصاب « پرداخت مزد روزجمعه

پرداخت دستمزد روزهای جمعه،گماردن کارگران درکارگاههابرای حل »

 وفصل اختالفات میان کارگران وشرکت نفت،افزایش ساالنه دستمزدها،



 ازخانه هایشان تا محل کار یرندوسایل نقلیه برای کارگرانی که ناگز

 «چندین کیلومترپیاده روی کنند

دو برادرمبارز هارون  پیشکسوت این مبارزات تنها بازماندگان متاسفانه 

امروزبا استناد به یش زنده بودند ازمیان ما رفتند،وکه تاچندی پبارون  و

اهامیان به این اعتصاب باشکوه می آبریرواند  پرفسورکتاب ارزشمند 

این نوشته بیاد رهبران مبارز این اعتصاب بیادماندنی نجفی،  .پردازیم

مرادی،متقی،وفایی،تربیت،کبیری ورمضان کاوه ورهبران  رضا غالم

تقدیم کارگران مبارز بارزات حفیظ اله کیانی وعلی امید،سرشناس این م

 .دباشما امروز مبارزاتمشعلی فرا روی کنونی می شود تا

امابعدمعلوم شد که بیشتربه .تیر رخ داد91ر دررودر رویی مورد نظ»

درآن روز،شرکت نفت وعده دستمزد روز .تحریک مقامات بوده است

استاندارهوادارانگلیس حکومت نظامی برقرارکرد .جمعه را زیرپاگذاشت 

فرمانده نظامی آغاجاری رهبران کارگری محلی راکه به مذاکرات  و

که  خودجوش صورت گرفتاعتصابی .دعوت کرده بود،دستگیرکرد

 «.کرد کارگران وزحمتکشان بی درنگ آن راتاییدمرکزی شورای متحده 

: به نوشته حبیب الجوردی در کتاب اتحادیه های کارگری وخودکامگی

بامداداعتصاب کارگران آبادان تحت رهبری  6ساعت  1121تیر 21در 

ز ربطاعتصاب : ترات سرکنسول انگلیس اقرارکرد.شورای متحده آغازشد

هنگامی که کارگران دست .نظم بودمشگفت آوری خوب سازمان یافته و

ازکارکشیدند،نزدیک به هزارتن ازآنان به توزیع جزوه هایی پرداختندکه 

کارمندان در سراسر تمام  ».علل اعتصاب رابه اختصار توضیح می داد

ناری استانداراز تیرتا برک 22خوزستان به خوداری از رفتن به سرکاردر 

،و ری،لغوحکومت نظامی،آزادی رهبران کارگوی حکومت مرکزیس



هزار 57بیش از.ه،دعوت کردندتضمین پرداخت دستمزد روزهای جمع

وبزرگترین اعتصاب شورای متحده خوزستان پاسخ گفتند به دعوتکارگر

 .آوردند ازبزرگترین اعتصابهادرخاورمیانه را بوجود صنعتی ایران ویکی

هزارنفرکارگری یدی وکارمنددفتری شرکت 75این اعتصاب نه تنهاشامل 

،هزاران آتش نشان افزارمندهندی درپاالیشگاه آبادان255نفت بود،بلکه 

انش آموزدبیرستان گرنساجی ودار،راننده کامیون،رفتگر،کارگرراه آهن،ک

 حتا تگرو سوداگرنوپای بازار،وع،صدهامغازه دار،صندرسراسرخوزستان

 .خانواده های اروپایی رانیزدربرمی گرفتآشپزها،راننده ها،ومستخدمان 

 اعتصاب با قدرتی عظیم پا:" کنسول انگلیس دراهوازگزارش دادکه

کنسول خرمشهر نوشت که اعتصاب درآبادان با راهپیمایی منظم " گرفت

وابسته نظامی انگلیس نیزگزارش .مقابله با مقامات نظامی شروع شد در

بالفاصله اداره کامل مناطق "دادکه اعتصاب عمومی با آرامش آغازشد و

اگرچه اعتصاب ." صنعتی خوزستان رابه شورای متحده خوزستان سپرد

رویی خشونت بار بین کارگران  عمومی درآغازآرام بود،بزودی به رو در

روز دوم اعتصاب عمومی در.،مقامات نظامی واعراب بومی مبدل شدنفت

حمله به  رمسلح عرب وتدارککه خبرمحاصره آغاجاری ازسوی عشای

کنسول انگلیس .،به این شهر رسید،به ترس و وحشت تبدیل شدآبادان

گزارش دادکه او به رهبران عرب توصیه کرده است افرادخود را از 

شایعه ای قوی وجود دارد که فرمانداربه شیوخ "آبادان دورنگه دارند اما

به را گرد آورندو دفتر حزب توده را عرب دستور داده است عشایرخود

به عربها متوسل شده "کنسول افزودکه استانداراحتماال "ش بکشندآت

باپخش شدن این .سرباز دارد 275زیراپادگان آبادان تنها" است

شایعه،مردم خشمگین در اطراف دفاتراتحادیه عرب جمع شدندو زمانی 

 که پلیس به ارعاب وتیراندازی پرداخت،جماعت خشمگین به دفاتر



به این ترتیب در طول شب دست به شورشی و. اتحادیه عرب حمله بردند

شورشها تا صبح روزبعد .ی به جای نهادزخم 333کشته و 91زدند که 

این .که هیاتی اظطراری ازتهران به فرودگاه آبادان وارد شد،ادامه یافت

هیات شامل مظفرفیروزازحزب دموکرات،رضارادمنش ازحزب توده،و 

 .وزحمتکشان ایران بودحسین جودت از شورای متحده مرکزی کارگران 

پس از هفت ساعت بحث وگفتگوبا شرکت نفت،استاندار،و شورای متحده 

کارگران وزحمتکشان خوزستان،هیات اعزامی مصالحه ای میان طرفین 

طبق این توافق،شورای متحده خوزستان پذیرفت که .مخاصمه برقرارکرد

 و ذرد،به اعتصاب عمومی پایان دهد،از درخواست برکناری استانداربگ

 .اتهامات وحمالت تند خودبه شرکت نفت واتحادیه عرب متوقف سازد

 رهبران شورای متحده خوزستان را آزاد کردند ومتقابال،مقامات نظامی،

عطیل وهم با افزایش حداقل شرکت نفت ،هم با پرداخت حقوق روزهای ت

شورای متحده کارگران بدین سان .لایر موافقت کرد37روزانه به دستمزد

 .به خواسته های اقتصادی اصلی خود رسید  حمتکشان خوزستان وز

 زمانی که کارکنان به سرکارخود بازگشتند،نوئل بیکر وزیرکشور

 داشت که کل ه وزرای همکارخود درکابینه اظهار،محرمانه بانگلستان

ایام تعطیل بروز سر حقوق رامی براثر سخت گیری شرکت نفت برآنا

ت نفت به وزارت شرکترتیب مقامی ناشناس در به همین.کرده بود

خارجه نوشت که دراعتصاب عمومی چهارروزه رهبران سرسخت 

 عاجز بوده ، شرکت نفت مقصر بودند،که از درک مشکالت کارگران

 شناخت آنان"تجربه ای در برخورد با نیروی کارسازمان یافته نداشتند و

ای محدود می شود که شوخیهای کهنه از اتحادیه های کارگری به تکرار

واز با جمع بندی سرانجام کنسول انگلیس در اه"رنگ باخته است

 اعتصاب عمومی ،اخطار کرد که توفیق اقتصادی ،گزارشهای خود از



نفوذ کمونیستها را برکارگران تقویت کرده است وکارگران همچنان تاکید 

ینده می ورزند که در مذاکرات آنها با شرکت نفت ،حزب توده باید نما

با پیروزی اعتصابات عمومی در اصفهان و خوزستان طی .آنان باشد

زحمتکشان ایران به  شورای متحده مرکزی کارگران و 9327تابستان 

 «.اوج موفقیت های خود دست یافت

 مازیارگیالنی نژاد                                    

 

 

 کودک کار جهانی روز مناسبت به

 چهارم یک برابربا دستمزدی فقردرجامعه،تعیین گسترش ازپیامدهای یکی

 سراسر در کودکان بخصوص وفقرغذایی آمارسوءتغذیه فقروافزایش خط

 هزار12 کشور در»داد گزارش گذشته سال اسفند 22 در ایلنا.کشوراست

 غذایی دچارفقر سال 6زیر هزارکودک222 از وبیش العالج بیمارصعب



 و اجتماعی وبیمه اموربهداشت گزارش،مدیرکل بنابراین«وجوددارد

 و سیستان استان»: کند می اعتراف ایلنا با مصاحبه امداددر کمیته درمان

 در را مشکل بیشترین فقرغذایی به مبتال هزارکودک2 داشتن با بلوچستان

 12 به حاضر حال در که هستند مناسب نیازمندتغذیه کودکان.کشوردارد

 که است درحالی گیردواین می تعلق غذایی نیازمندسبدهای هزارکودک

 را کودکان تمامی ایم اندونتوانسته قرارگرفته درنوبت هزارکودک 222

 رشد زمان بهترین اینکه به توجه با سال6زیر کودکان تغذیه.دهیم پوشش

 دراین مناسبی اگرموادغذایی.دارد مهمی است،اهمیت سالگی شش مغزدر

 نمی کودک آن شودودرآینده نمی کامل نرسدرشدمغزی کودک به زمان

 تحت آموز هزاردانش 22از.شود مند بهره درجامعه خوبی تواندازجایگاه

 مشکوک نفر2622 اند قرارگرفته موردغربالگری امدادکه کمیته پوشش

 فقرغذایی از ناشی های وبیماری خونی کم مثل هایی بیماری مبتالبه یا

 «هستند

 های منطقه ویژه اخیردرسراسرکشور،به درسالیان وفقرغذایی سوءتغذیه

 و جنوبی،کهکیویه وبلوچستان،خراسان سیستان استانهای مانند محروم

 ونوجوانان کودکان.است داشته گننده نگران ،افزایشی وکرمان بویراحمد

 سطح.ندارند دسترسی ومناسب کافی غذای ،به جامعه محروم های طبقه

 و کارگری،کارمندی،روستایی،فقرغذایی خانوارهای درآمد دستمزدومیزان

 بایداضافه.است بخشیده خانوارهاشدت این کودکان رادرمیان سوءتغذیه

 و فصلی آنان،کارگران های وخانوده شده کارگراخراج هزاران که کرد

 اند،معلمان کرده شهرهاکوچ حاشیه به که فقیر هایشان،روستاییان خانواده

 وبامقایسه ترتیب این به.برخوردارنیستند ثابت ازدستمزدهای حتا اخراجی

 کننده رشدنگران علت به توان می تورم باالی ونرخ دستمزدها پایین سطح

 هایی برنامه اجرای.برد پی تر کشوربهترودقیق کودکان درمیان فقرغذایی



 و فقر درگسترش تاثیرجدی( ها یارانه هدفمندی) اقتصادی نظیرآزادسازی

 و جامعه مزدبگیران وکلیه زحمتکشان.ودارد داشته جامعه امنیت نابودی

 توسط ما اقتصاد به شده دیکته های وبرنامه ها سیاست قربانی کودکانشان

 انگل داری سرمایه کشور داخل در آن ومجری پول المللی بین صندوق

 کارشناسان رضا.                               اند تجاری

 

 ای ترکیه زحمتکش وبرادران خواهران

 غیرمعقول تصمیم به نسبت کشورتان شمادرشهرهای روزازاعتراضات ده

 نقض به توجه با.است شده روبرو وسرکوب بازداشت با اردوغان دولت

 به گشودن آتش در اردوغان دولت توسط وکارگری انسانی ابتدایی حقوق

 تنها نه ایرانی آرامتان،ماکارگران وتظاهرات غیرمسلح مردم روی

 میدان درمورد شده گرفته تصمیم از اردوغان دولت نشینی عقب خواستار

 و وجرح وضرب دستورآتش که افرادی کلیه مجازات هستیم،بلکه تقسیم

 داری، سرمایه های دولت همه.نیزخواهانیم اند راداده معترضان کشتن

 کارگری ضد دولت درمورد واین خوانند آشوبگرمی افرادی را معترضین

 .رسید اثبات به نیز اردوغان

 و اعضا ازبازداشت دولت باشما،خواستارعذرخواهی همبستگی ضمن ما

 معلمانادی واتحKESK  ترکیه عمومی بخش کارکنان اتحادیه رهبران

EGITIM SEN ضدتروریستی قوانین بهانه به 2211 فوریه11 در 

 و راکارگران ها بازداشتی بزرگ بخش که کنونی معترضین وهمچنین

 های بازداشتی کلیه آزادی خواهان و شود،شده می راشامل زحمتکشان

 .اخیرهستیم



 باشد امیدی پیام ما مشترک مواضع واتخاذ نظر همکاری،تبادل بگذار

 .وایران ترکیه کارگری جنبش برای

 وترکیه ایران سندیکاهای بین کارگری بادهمبستگی تر گسترده

 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 وتزیینات نقاش کارگران سندیکای بازگشایی هیات

                                 25/3/9312 

 

 کارگران با  همبستگی تجمع برای ت.ژ.س سندیکای پیام

 ژوئن 29 روز ژنو در  ایران

 سازمان سالیانه اجالس صدودومین مناسبت به دیگر بار یک ، هم امسال

 به نسبت را خود عمیق نگرانی و نارضایتی مراتب ت.ژ.س ، کار جهانی

 های تشکل دائمی سرکوب چنین هم و سندیکایی یهای آزاد مکرر نقض

 .دارد می ابراز ، ایران رژیم توسط سندیکائی مستقل

 مستقل فعالیتهای کردن خفه برای را ایرانی مقامات رفتار ت.ژ.س

 محکوم قاطعیت ،با دولتی   قدرت از استفاده سوء با کارگری های اتحادیه

 میلیون51 از حمایت  برای سریعتر هرچه که است ضروری.کند می

 جنسی تبعیض یا و مذهبی تبعیض. کنیم تالش موثر بطور ایرانی کارگر

 می آنان به را حقوق ازحداقل درصد پنجاه گاهی که زنان به نسبت

 ما که است کارگران اسفبار وضیعت از دردناک نمونه یک تنها پردازند

 .کند می نگران را



  نیز امروز و کرده اقدام کارگران از حمایت برای ت.ژ.س قبل سالها از

 در. داشتد نخواهد بر دست خود حمایت از باشد ضروری که زمانی تا

 شده دعوت ت.ژ س کنگره پنجامین به صالحی محمود جاری سال اوایل

 لحظه.کرد سخنرانی کارگری، نماینده 1111  حضور با نشستی ودر بود

  بود شکوهی با بسیار

 و داشته ابراز کارگران به نسبت را خود کامل همبستگی مجدا ت.ژ.س.

 در اکنون هم که زمانی شاهرخ و شهابی رضا جمله از کارگری فعالین به

 خاطر به که کارگرانی به چنین هم ، کند می احترام ادای ، هستند زندان

 .کند می احترام ادای اند،نیز شده اخراج کار از سندیکایی فعالیتهای

 1329 ژوئن 29 ژنو               المللی بین همبستگی باد زنده

 

 «متن سپاسگزاری از سندیکاهای کارگری فرانسه»

 عضو کارگر رفقای و رییس

 ت.د.اف.ث ، یو.اس.اف ، اونسا ، سود ت،. ژ.ث

 ومردم کارگران مبارزات با کارگریتان همبستگی از سپاسگزاری ضمن

 اعتراض شما وباسازماندهی یافت تجلی  ILO اجالس در که ایران

 38 های نامه ومقاوله کارگری و انسانی قوانین نقض به ایران کارگران

 اصطالح به حضورنمایندگان به ما جانب از شما اعتراض وهمچنین 82و

 درودهای اجالس،مایلیم در اعتراضی های اعالمیه وپخش ایران کارگری



 ،سود، ت.ژ.ث عضو براداران و خواهران شما به را خود کارگری

 .کنیم اعالم تان مرکزی وشورای.ت. د اف اس یو، اس اف اونسا،

. برند سرمی به زندان در بسیارناگواری شرایط در ما بند در رفقای هنوز

 زندان ازفشار ناشی جسمی مشکالت دلیل به شهابی رضا راستا درهمین

 نیز اقدام ترین تازه در و گردیده اعزام بیمارستان به زندان از مجددا

 احضار تپه هفت کارگران سندیکای مدیره هیات عضو نجاتی همسرعلی

 برایش کردستان در که ای پرونده برای نیز نجاتی وخودعلی گردیده

 محدودیت اعمال.یابد حضور باید می دادگاه در هفته همین در  اند ساخته

 آنان که است زیاد آنچنان تپه هفت کارگران سندیکای مدیره هیات به ها

 .هستند بیمناک نیز اندک های فعالیت از

 وسایر دوستان این به شده اعمال فشارهای به نسبت کنیم می تقاضا ما

 .کنید استفاده روند این به اعتراض برای خود نفوذ ازهمه همکارانشان

 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 2/4/2931     وتزیینات نقاش کارگران سندیکای بازگشایی هیات

 

هریک ازکشورهای عضوسازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه »

 :درباره آنها الزم االجرا است،متعهدبه اجرای مقررات زیراست 

کارگران وکارفرمایان بدون هیچگونه تبعیضی می توانندآزادانه وبدون 

 وجوداجازه قبلی سازمانهای خودراتشکیل دهندیابه سازمانهای م

منجربه محدودیت  مقامات دولتی نبایدازهرگونه مداخله ای که.بپیوندند

 «.این حق یا اشکال دراجرای قانونی آن شود،خوداری کنند


