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سندیکا یک نهاد دمکراتیک است که با رای اعضایش شکل 

رهبران سندیکایی همانند هرعضو . گرفته و به آنان پاسخگوست

انجام وظیفه نموده و درقبال دیگر،زیرنظرهیات مدیره 

حیطه فعالیت سندیکا . عملکردشان به هیات مدیره جوابگوهستند

همه ی مسایل صنفی و اجتماعی است، که با زندگی طبقه کارگر 

سندیکاها در مسایل کالن سیاسی نیز موضع . در ارتباط است

مسایلی مانند جنگ، انقالب و تجزیه بخشی . گیری می کنند

دا شدن بحرین از ایران که سندیکای کارگران مثل ج. ازکشور

 .کفاش طی اطالعیه ای این کار را محکوم کرد

این تعاریف در زمانی قابل اجراست که سندیکا زندگی عادی اش 

اما درشرایط فعلی که بیشتر فعاالن کارگری . را می گذراند

مواجه با کارشکنی های عدیده توسط جریان ضد سندیکایی 

رد؟ آیا می توان مجمع عمومی گذاشت و از است، چه باید ک

افراد دعوت کرد تا درمورد نارسایی سندیکا و عملکردش نظر 

بدهند؟ آیا در شرایطی که رهبران سندیکایی با جزیی ترین 

موارد به زندان افتاده، زندگی سندیکا و هم زندگی شخصی فرد 

سندیکالیست و خانواده اش با مخاطره روبرو می شود،چگونه 

 ید فعالیت کرد؟با

فعالیت در شرایط سخت ویژگی های خود را داراست و اعضای 

رهبری سندیکا مجبورند بدلیل شرایط ویژه ،مسوولیت کلیه 

و حتا . کارهای سندیکایی را به تنهایی قبول کرده و به پیش ببرند

اما سوال . جور کمیسیون های سندیکایی را نیز متحمل شوند

مشکالت رهبران سندیکایی مجازند از اینجاست، آیا باهمه این 

حیطه فعالیت سندیکایی پا را فراتر گذاشته و خارج از چارچوب 

اساسنامه فعالیت کنند؟ آیا رهبران سندیکایی مجازند کارسیاسی 

کنند؟ و به کارهای غیر ضرور، ازجمله دادن بیانیه و اعالمیه 

رت های شخصی که خود و سندیکا را به مخاطره اندازند، مباد

ورزند؟ آیا آنان مجازند بدلیل شرایط ویژه برای خود امتیازاتی 

را قایل شوند؟ آیا رهبران سندیکایی مجازند بدلیل جایگاه ویژه 

خود نزد سندیکا و نزد مردم اعالمیه و بیانیه سیاسی بدون 

مشورت با سندیکا بدهند؟ آیا خانواده رهبران سندیکایی می 

ر امور جاری سندیکا دخالت کرده و توانند در نبود این رهبران د

ورزند؟ آیا آنان مجازند بدلیل شرایط ویژه برای خود امتیازاتی 

را قایل شوند؟ آیا رهبران سندیکایی مجازند بدلیل جایگاه ویژه 

خود نزد سندیکا و نزد مردم اعالمیه و بیانیه سیاسی بدون 

هند؟ آیا خانواده رهبران سندیکایی می مشورت با سندیکا بد

توانند در نبود این رهبران در امور جاری سندیکا دخالت کرده و 

 یا امتیاز ویژه ای را طلب کنند؟

واقعا چه فرقی بین رهبران کارگری و رهبران اتحادیه های 

کارفرمایی است؟ رهبران اتحادیه های کار فرمایی هر حرکتی 

زیابی کرده بجز منافع شخصی و را از دریچه سود شخصی ار

گروهی به هیچ مسئله دیگری توجه ندارند، کما اینکه امروز 

برلوسکونی و سارکوزی نماد این گونه رهبران کارفرمایی 

 .هستند

فعالیت هر نهادی به خصوص سندیکاهای کارگری در شرایط 

سخت باید در راستای شفافیت عملکرد و درچارچوب اساسنامه، 

و تشکیالتی برای هیات مدیره و فعاالن سندیکایی انضباط مالی 

باشد، تا در دوران فضای باز به اعضا و دوستدارانشان گزارش 

شفافیت عملکرد رهبران کارگری حتا . روزهای سخت را بدهند

در شرایط سخت باعث فشردگی صفوف اعضای فعال درشرایط 

آینده با گذر از این شرایط رهبران می توانند در. ویژه خواهدشد

برای اعضا توضیح دهند، درآن شرایط که نمی شد گزارش کار 

 .داد، سندیکا و رهبرانش چگونه عملکردی داشته اند

حفظ اسناد مالی و تشکیالتی و مهمتر از همه مسایل درون 

گروهی و اختالف سلیقه ها و نظرات بدور از چشم اغیار، نه 

یکا و حتا تنها وظیفه رهبران سندیکایی ، بلکه هر عضو سند

بخصوص اسناد . دوستداران سندیکایی در شرایط سخت است

دوام ندیکا را قوام و ــمالی که هزینه کرد و زندگی مالی س

شرایط سخت یکی از آفت هایی که دامن هر نهادی را می گیرد، 

آیا در شرایط سخت، سندیکاها مجازند ازهر . مسایل مالی است

اینکه رهبران درشرایط  نهادی کمک دریافت کنند؟ آیا بدلیل

 سخت

 

 

 آسیب شناسی جنبش سندیکاخواهی نوین 

 

 

 

 

 مازیار گیالنی نژاد
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در شرایط سخت یکی از آفت هایی که دامن هر نهادی . می دهد

آیا در شرایط سخت، سندیکاها . را می گیرد، مسایل مالی است

مجازند ازهر نهادی کمک دریافت کنند؟ آیا بدلیل اینکه رهبران 

زندانی هستند، باید این وجوه درشرایط سخت گذران کرده و یا 

مالی به آنان اختصاص یابد؟ و خانواده این رهبران از شرایط 

ویژه بر خوردارشوند؟ کافی است نگاهی به گزارش مالی دبیر 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ،کارگر خوشنام 

بیندازیم تا اهمیت مطلب را 2332یوسف ساروخانیان ،درسال 

 .*متوجه شویم

جربه جنبش کارگری نشان می دهدکه رهبران کارگری از ت

فداکارترین ،آگاه ترین و مبارزترین افراد جامعه بشمار می 

درشرایطی که یوسف افتخاری از رهبران اتحادیه مخفی . روند

، در  2323تا 2333شرکت نفت ایران و انگلیس در سالهای 

فاه کامل دهه پنجاه بدلیل پشت کردن به آرمانهای کارگری با ر

به بعد  2333زندگی می کرد، علی امید این همرزم سالهای 

. او،در بیمارستانی در تهران با گمنامی و فقر بدرود حیات گفت

علی امید از زمره کارگران با شعور کارگری بود که هرگز 

برای خودهیچ نخواست و زندگیش را برای طبقه کارگر و آرمان 

فقر و نداری ،اگر کمکی  درهمان سالهای. کارگریش فدا کرد

بدست علی امیدها می رسید، این رهبران آنرا به صندوق سندیکا 

رسانده و سندیکا با صالح دید خود آنرا هزینه و یا کمک به 

در همان روزها بسیار بودند از . کارگر نیازمندی می کرد

رهبران کارگری که داوطلبانه خود را محروم از کمکهای 

این .، تا درس فداکاری به کارگران بدهندسندیکایی کرده بودند

مناعت طبع باعث شده بود که نه تنها ساواک ، بلکه کارفرمایان 

و هر آن کس که چشم دیدن سندیکا و رهبرانش را نداشت، 

جرات نزدیک شدن به این رهبران را نداشته باشد، تا چه رسد به 

زیزان نیز خانواده های این ع. اینکه به آنان پیشنهادات مالی بدهد

با درک شرایط ویژه همسرانشان به تکیه گاه و حتا در بسیاری 

در . مواقع همرزم، و فرزندانشان یاری دهنده اشان می گردیدند

هر شرایطی ،هر کمکی که به سندیکا می شود ، باید به صندوق 

سندیکاهم . سندیکا واریز شده به یاری دهنده قبض تحویل گردد

سندیکا . اش کمک ها را هزینه می کندبسته به نیاز و برنامه 

بجز دریافت حق عضویت و کمک های کارگران عضوش تنها 

 .می توانستند از سندیکاهای برادر درخواست کمک داشته باشند

بسیار اتفاق می افتاد که کارگران سندیکایی برای مقابله با 

بیکاری اعمال شده توسط کارفرمایان علیه رهبران سندیکایی، 

ی گرفتند که در هفته یک روز کار خود را به این تصمیم م

رهبران اختصاص داده و یا آنروز کاری خود را به رهبر 

سندیکایی واگذار کرده، و او به جای کارگر شاغل کار 

در اواسط دهه . کرده،مزد آن روز را برای خود برمی داشت

چهل کارگران سندیکای کفاش با در اختیار قراردادن یکروز در 

کار خود به حسین سمنانی و جواد مهران گهر، این امکان  هفته

را به این رهبران می دادند که با کار کردن بجای آنان، زندگی 

هیچ رهبر سندیکایی حق بیکار . خود را تا حدودی اداره کنند

سندیکا واعضایش در قبال عضو سندیکایی . ماندن را نداشت

 . دریغ نمی ورزیدند

 

بیکار شده، مسوول بودند و از هر تالشی برای شاغل کردن او 

 . دریغ نمی ورزیدند

هیچکس حق دخالت در امور سندیکا را ندارد، بجز اعضا، 

حتا سندیکاهای برادر، چنانچه . فعالین و اعضای هیات مدیره 

کجروی و یا اشتباهی در عملکرد سندیکای دیگر مشاهده کردند، 

رفیقانه، آنهم با قبول درخواست شان از  تنها می توانند بصورت

طرف سندیکای مقابل، اقدام به نوشتن مطلب و دادن آن به 

سندیکای مربوطه کنند و یا در جلسه هیات مدیره سندیکای مورد 

نظر در صورت موافقت، حضور یافته به طرح پرسش ها و 

هیچ مقامی حق ندارد به اتحاد طبقه کارگر .نظرات خود کنند

ند، مسایل درون گروهی هرسندیکا مختص به خود و لطمه بز

افشای آن توسط هر کس خیانت به سندیکا و جنبش سندیکایی 

دوستداران سندیکا باید با مشورت های خود و هم آموزی . است

باعث اتحاد هر چه بیشتر در صفوف سندیکاها باشند و اگر 

کمکی از دستشان بر نمی آید و یا نظرات شان مورد قبول 

دیکای مربوطه قرار نگرفت، سکوت اختیار کنند،چه برسد به سن

اینکه سعی در ایجاد دسته بندی و تقویت یک گروه علیه گروه 

 .دیگر در سندیکا کنند

خانواده رهبران زندانی و بیکارشده می باید نهایت کمک 

در هر   گره گاهی از . وهمبستگی را با سندیکا داشته باشند

بخواهند تا همه چیز با هماهنگی و  رهبران سندیکایی مشورت

هر گونه ارتباط با دولت، .خرد جمعی سندیکایی حل و فصل شود

کارفرمایان و مخالفان سندیکایی توسط خانواده این رهبران، با 

فرزند، برادر، . صالح دید و مشورت سندیکا، باید صورت گیرد

همسر این رهبران نمی باید بدون صالح دید سندیکا دست به 

ری بزنند، چرا که امکان دارد این حرکت آنان به سندیکا کا

وعضو زندانی و بیکار شده صدمه زده و زندگی سندیکا را به 

 .مخاطره اندازد

رهبران ارشد سندیکایی در شرایط سخت نیز می باید از هر 

گونه تک روی و اعمال نظر شخصی بپرهیزند و مطابق 

ی نمی تواند ادعا کندکه هیچ رهبر سندیکای .اساسنامه رفتار کنند

در دهه پنجاه زمانی . کارهای شخصی او به خودش مربوط است

که کنگره آزاد مردان وآزاد زنان برگزار می شد،دبیر سندیکای 

کارگران کفاش به عضویت هیات رییسه سنی روز افتتاح انتخاب 

ازطرف هیات مدیره سندیکای کارگران کفاش به او . می شود

که این کار او سیاسی و به روند استقالل تذکرداده می شود 

ولی پاسخ می شنوند . سندیکا لطمه خواهد زد

هرعضوسندیکا می تواند، خارج از سندیکا عضوهر »:که

هیات مدیره سندیکا در جلسه . «سازمان و دسته سیاسی بشود

رفتار سیاسی او به نام همه اعضا »:دیگر به او تذکر می دهند که

گران کفاش نوشته خواهدشد، نه تنها فرد و رهبری سندیکای کار

اما دبیر سندیکا با بی اعتنایی در جلسه افتتاح شرکت .«خودش

کرده و فردا در همه روزنامه ها عکس او در جایگاه هیات 

هیات . رییسه سنی کنگره آزاد مردان و آزاد زنان چاپ می شود

 مدیره 
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  سندیکا سنگر طبقه کارگر

 جوشکار پروژه ای      –اوس محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیره سندیکای کارگران کفاش با تقاضای برگزاری مجمع 

عمومی فوق العاده و با گزارش به اعضای حضور یافته در 

دبیر سندیکا را تقبیح کرده ، ازاعضای مجمع،این حرکت زشت 

حاضرمی خواهد که دبیرسندیکا را از دبیری خلع کنند تا وجه و 

شخصیت رهبران مستقل و سخت کوش کارگران کفاش خدشه 

این تجربیات حاصل زحمات پدران پیشکسوت مان .دارنگردد

. است که بارنج وتحمل دربدری ،به یادگار برایمان گذاشته اند

دبیرسالهای اولیه انقالب سندیکای کارگران کفاش  حسن یونسی

در سال گذشته در گمنامی مرد، اما کارنامه درخشان از خود به 

او بر خالف مدعیان امروزی فعاالن کارگری تن . جای گذاشت

به مهاجرت نداد و روی چارپایه کفاشی اش در الله زارتا 

 الیان دراز ــبا آنکه س. آخرعمر نشست و تبلیغ سندیکایی می کرد

 

چسب و کار درمحیط های غیربهداشتی  بدلیل استنشاق بوی

جسمش فرسوده گشته بود، ولی به کارگران یاد آورمی شد که 

 «چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است»

مبارزات عدالت خواهانه سندیکا در گرو کار جمعی و خرد 

شهرت همچون حبابی است که به فعاالن و . جمعی نهفته است

. ر صدمه خواهد زدسندیکا و روند مبارزات اجتماعی کشو

رهبران کارگری بر خالف همتایان کارفرمایانشان بدور از هر 

گونه شهرت طلبی و جنجال، نمایانگر آرمانخواهی کارگری و 

رهبران سندیکایی به خود تعلق ندارند، بلکه رفتار و . فداکاریند

 .حرکت هایشان بخش جدایی ناپذیر از سندیکاست

 
ی کارگران شرکت واحد، در سایت سندیکا2431گزارش بیالن مالی *

                                                  سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد درج گردیده است
 

 منشور حقوق سندیکایی جهانی

کاااران حق داااد سحایاااا  اااگای رشری کاااران ی   ااا    سشگاااا    ااا  

 گای ری موجوس  پ ویایا  ی آی   حجرزه یر یظارا  مارمار  ستی ای 

 .یر کراف مریرق الزم  رشا   سا ش  فعری ت  گای ریی ش کت کگگا

سحایا سا مح  کرا خوس ت یر سا ش  جری سیگا  نا س  کران حق دد

شااآ آیگااا    اا  مااشحک ه  گ اا گگا ت راریااا خااوس اح سا خ ااو    اارم 

 .مسرئلی ک     آیرق م  وط ح ت آزحسحی  ح  حز سحایا 

کران حق دد سحایا ی  یر  ماواس یظا  خاوس اح  نوحیگاا   ی ا ی  

ی  اگای رشر شری  گای ریی ت کران ی اح پنش کگگا ت     بل غ   ح

 . پ سحزیا

کران حق دد سحایا سا سفرع حز مگرفع خوس   سا ش  ر ا  م ا    

حرآ حز حر  رب    ظرش ح  یر سیگا  فعری  ااری  اگای ریی شا کت 

 .کگگا

 

حیگ زه یوش ن جزته درض  پر نی ش چگا یرقص    یک 

حقعی کران حق می ض تا  ر لی ت یزتم        گای رشری ت

حین حم     ش   کران حق آنره   ت مبرازین شوحه خوح طبا  . رشا 

کران  آش را ح ت ش چگا د ک اری موث ی سا احه حیجرس حین 

تیی ش وحاه حین  ئوحل ک  یک  گای ر . رزمریار حیجرم شاه ح ت 

سا ر   چگوی   ر  س می شوس ت چ  زم گ  شریی حز فعری ت اح 

 حوال  ر  د حق  رسی حاتپر .مط ح  وسه ح ت سا    می ن  س 

سا ق ق شری حخ   موجب  ع  ن اتح ط  وی ا ت سط ت  و ع  

مگر بر  جایای شا ک  ش حیط کرا ت زیانی قس ت حرظآ 

 وسه ی ک رتازحق ت پ    تاحق . وی اکگگانرق اح سن نوق  رخت 

حز ح زحا ت ت ری   وی ا خوس مح تم   ت   حی حم حا معرش    

 ..ی ه کرا   مزستای ک ریاه شایا سح

یعگی یرچرا شایا حز ط ید ف تش ی  تی کرا خوس    صردبرق 

ت ری   وی ا یر   مری  سحاحق زیانی ت معرش زق ت ف زیاحی رق 

ش حیط کرا مزستای  طوا کلی  ر ش حیط کراپ    .اح  رم ن کگگا

اتح ط خر  ح  رس ت شرن س سا کرانرشاری .تای  فرت  سحشت 

جری خوس اح    اتح ط کران  ت کراف مر سحس  ر ح  ث رای  کوچک

کران حق شاسیا   ت جگگ طبار ی ش   سیگ ی  نوس 

مسئل   ر  س  گای رشری تحقعی سا ش حیط حم تزی جرمع  . گ  س

زی ح طی  ریاری طوالیی کران حق  .مر  ط ز درسی مط ح ح ت

ج ع سا مر سا زی  یوغ ح  باحس شرشی حز ش  نوی  حم رق   حی  

  رزمریاری کران ی ت سفرع
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سا .  رزمریاری کران ی ت سفرع حز دااو  خاوس محا تم  اوسه حیاا 

ستاحق ح اااا باحس    ااااگای رشری ف مری اااای ش دگااااره  ا اااات خااااوس 

کران حق ت یر یرشای حز ی رزشار ت یار مسارئ  آیاار   ا    ی ای شاا   

 وسیاا کا   ا ا وا  گای رشر مث  قوط اری حز پ ش  ارخ   شااه حی 

مارمر  ستی ی ت د وم ی سا ش  کراخری  یر حسحاه ی ب می شایا 

ت سا مج ااوع حناا  یاااش یاار اح طاا  حی  اار کااران حق سحشاا گا ش اارق .

 ا  .اح ط   ح       کران حق  وس   ی  اح ط  سفرع حز دااو  آیارق 

ش  ن جات حم تز ی رز طبا  کران  سحش ن  گای ر ش  اتز       

س چ ح ک  کران حق  ر مسارئ   سا را زیارسی ات ا ت حدسرس می شو

شس گا ک     ش حیط اتزم ه زیانی ت ستا ی ری آیگاه آیار م  اوط 

 .می شوس 

 ر  س ر لی یک  گای ر سا یک کراخری  مع اوال  ا  ست صاوا  

یر سا کراخری  حی مسئل  درسی  وجوس می آیا ماث  . حیجرم می ن  س

کراف مر کراخری  اح اشر می کگا راه حی حز کرا    را می شویا   

ت م ااا تس ت یااار مرشاااار دااااو  کاااران حق پ سحخااات ی ااای شاااوس کااا  

سا ج یرق . کران حق  طوا خوس    خوسی    مبرازه    می خ زیا

حین مبرازه ت حز سل  لویاری کوچک  ارزمریی کا   ا حی دا  حیان 

حتیاا ن جوحیاا  ی یااک  اارزمرق  ااگای ریی . م اا    وجااوس ماای آیگااا 

 ااپس  اا  یااک  اارزمرق سحئ اای  اار یااک ح ر ااگرم  ت  اشااا کاا سه ت

ت یااار سا یاااک . حانریااااری م ااانص شااا تع  ااا  فعری ااات مااای کگاااا 

کراخریاا     اار تجااوس مساارئ  ت یراضااری ی شااری  ساا رای   شگااوز 

خوح    شر ت مطریبر  م ن ی حز ط ف مج اوع کاران حق   ارق 

تیاای سا م اارق کااران حق رگرصاا  آ نااره  اا ی د ااوا . ی اااه ح اات 

قرسایا حین یراضری ی شر ت ک بوسشار اح سا شا حیط کارای سحایا ک  

ت یاار م اازحق س اا  زسشر ت ص اا ه   ااوا  اتشااگ    ب گگااا ت آیااار اح 

  رق ک سه ت احه د  شاری مگر اب اح  ا حی  حااد حیان خوح ا   شار 

سا حیاان صااوا  حیاان رگرصاا  آنااره ت  فاا  سحایااا سا .پ  ااگارس کگگااا

اتشااگگ ی اح آصاارز ساتق کراخریاا  یاار کرانااره یااک فعری اات ت اا ع 

اکاان ح ر اای حیاان اتشااگگ ی  ریااا   اا یی مساارئ  تحقعاای ت . کگگااا 

مل ااوس م اا    کااران حق  رشااا   کاا  سا ساتق کراخریاا  تجااوس 

سحایا مریگا ک ی س   زس یسبت  ا  حفازحیش شزیگا  زیاانی   مسائل  

  تیس افت ت آما کران حق  فااحق ت ری   ااحش ی چوق د ارم   

یاحش ن یبرس کارا   مسائل     ا  حج  ارری  مس  حح سا مح ط کرا  

ت دوحسث   مسئل  مس ن ت حضرف  کرایاری  ح  لی   ق حاسحسشاری 

تق ی حیان ک بوسشار ت یراضاری ی . موقت   یبوس طبا   گای م رص  

شاار کاا  ش اا  کااران حق  طااوا مل ااوس حدساارس ماای کگگااا   ااوا  

  مسائل. اتشن ت سا قریب خوح    شر ت مطریبر  م نص   رق شا 

ا  اق    خوح    شر ت یرف ن ت ری  مگر ب  ا حی ا ا اق  ا  آیاار 

آیگره رگرص  آنره  ریاا ضا تا    ا     اگای ر .مط ح می شوس 

یعگی یک  رزمرق م     اح ک   طوا سحئ ای ت ماگظآ  ا حی سفارع 

حز داااو    اارم کااران حق مباارازه کگااا اح اتشاان ی ریگااا ت  اا حی آق 

تی مسارئ  تحقعای کاران حق حیجارم اتشگگ ی  ریا    ا . بل غ کگگا 

ن  س   یعگی  ریا    ز رق خوس کران حق ت حز م ا    آیارق یرشای 

شوس   سا حین شگگرم رگرص  آنره    س ت    ف حشآ ک سق مااامر  

 اا    ح ر ااگرم  ت خااط م اای  ع اا ن کاا سه.  اا     ااگای ر ماای زیگااا

ر اااون  ی مااای پ سحزیاااا ت  اااپس زماااریی کااا   عااااحس کاااران حق 

 ااگای ر  اا  دااا ی اارب ا اا ا مج ااع ر ااومی  ااگای ر اح خوح اا را 

 .      می سشگا 

 

سا شا   کجاری سی ار   ا لی صاوا  ی ای ن ا س  .      می سشگا 

تق ی مر آنرشی طبار ی  یاحش    رش آ چگویا  . مگ     د آ آنرشی 

مااای  اااوحی آ  ااار حماااوح   اااا گ گی کااا   ااا مری  سحای سا حق اااریوس 

آق قاریا حق .حیاحخ ا   ا  مبارازه   خ ازیآ     حق طبا  کران    حه 

پ   اح سا یظ    رتایا ک  تق ی سایر      طآ می حف ا ت د ی حن  

مو وا قارید حز کارا   رف اا    ار پارات ت  ار م ی ات تیای پا  قااا  

سا احه دد طلبی رجل  موجب .قرید خویش اح     رد  می ا ریا

نااارشی ت پ  ااا فت کااارا ی سااات چاااراه کااارا م ریااات ت صااابوای ت آ

آنرشی  اطحی شاآ  اااس مار ی ای .   س رای ت حر  رس    یفس ح ت 

 .خواس چ ح ک    چوق   گ پرئ زی زتس حز شرخ  جاح می شوس 

ق ا  گای ر پ تاش کران   ر ف شگگ ح ت    ااین جاات  ریاا حز 

آموزش حت صرف  ی ریا   ت  ر آیجر ک  م  ن ح ت  ریا  عی ک س ک  

  ف سی  ر حی برط  را   ریا ت حز د ث آموزش م و ط اح   رم کگا 

 ریااا .  ر اای اشااا کگااا   ت  اا  ر ااو فاااحکرا طبااا  حش  ااال ناا سس

 اا    اارق .حدساارس ت  فاا  ت مفاااوم حف ناارا اح سا حت پاا تاش سحس 

سیگ  حت  ریا حز ی رقت ت شریس گی خوس ت طباا  خاوس   آنارشی یر اا 

خویش  حت  ریا حز ت ریف. ت حز آق حدسرس ص تا ت    لگای کگا 

یسابت  ا  طباا  حش تقاوف یر ااا ت   ارموزس کا  چگویا  حز ست اا ش 

حت  ریااا  احیااا کاا  چگویاا  سا . ف ماارق  باا س ت یاار  اا  حت ف ماارق سشااا 

موقع  اری من لف زیانی ت سا ج یرق مبرازه کران ی   ما  ارق 

فااان  ااارزمریاشی اح .  جااای   آشااا ی یرپاااشی  ت چ ااا ه س اات  رشاااا 

م   خوشاا ن سحا ت جااای  رشااا    اار ف حن اا س   فاا سی الیااد    اار رااز

ماااشحشب ت فلساااف  شاااری .   وحیااا اتی سیگااا حق  ااارث   مثبااات نااشحاس

نویرنوق حف حس     اح   ح   ت  ا حسا حرا م سحشا   حیاا تیای  حااد 

حین   حسای ت   ح ا ی حصلاب حز طا ف سحایاانرق ثا ت  ت قااا  

کران  ت کراف مر ش  ست منلوقار  خااح حز .یرسیاه حیگرش   می شوس

ی  ن ش حیط مارسی زیاانی  ا  .یحر  ش    رخ  رق  ر شآ مسرتیگا 

یحویست ک  ی ی اح سا صحگ  زیانی درکآ      یوشت سیگا ی 

سا ش حیطی ک  ی ی  ای     سا آ حج  ارری یرچارا ح ات .می  رزس

ی   گار ی  تی کرا خوس اح    حازحیی    سیگا ی  ف تشاا  ل ا  سا 

آق مااای  وحیاااا تی اح رااا ن دااارل حاحسه ت خوح ااات کراف مااار شااا  

حم حامعاارش محاا تم  اارخ   ت خااوس ت ف زیاااحیش اح  اار ن  ااگگی 

ات  ت  رزس   سم زسق حز   حسای   کران  ت کراف مار پاوو ت  ای 

ا  اق    خوح  اری کران ی  حاد پ اح ی ی کگا مگا  .معگی ح ت

 ر چراه جویی ت چراه  رزی حز ط ید حیجرس  گر ب قاوح م ارق حیان 

 . ست ی  تی یر  ح 

      حز ستیست  رل سا حاتپر ت آم ی ر ت ی  اا  ارل سا حیا حق 

 ااگای رشری کااران ی  وحیساا   حیااا  ااگگ ی  اا حی سفاارع حز داااو  

قریوق کرا      ا   ارم ن حج  ارری   ش ات  اررت .کران حق  رشگا 

کرا    عط لی اتز ج ع    طبا   گای م ارص    سحشا ن یبارس کارا 

حز س اااا رتاسشری ...ی ت    اااا تیس افاااات ت آمااااا   یرشاااارا خااااوا

 . گای رشری کران ی طی ی  ا  رل مبرازه  وسه ح ت 

 ر ح حرس ت ی پراچگی ت م  ا   شااق سا  اگای رشری کاران ی حز 

 .داو  کران ی خوس سفرع کگ آ 

 .ت  احی آ چراه ایجب حق تدا  ت        ح ت 
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 کارگر قراردادی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی به رییس مجلس 099اعتراضی بیش ازنامه *  

ساعت در شرایط طاقت فرسا کار می کنند، اما ازبهداشت، تغذیه و حقوق بسیار پایینی 22کارگران پروژه ای روزانه بیش از» 

کارگران پروژه ای در بیابانهای مناطق عمدتا گرمسیری فاقد امکانات دور از خانواده و زندگی شهری ، برغم کار سخت و . برخوردارند

ساعت کار 22این کارگران با روزانه . سبی ندارند و در زیر کار سخت، به سرعت فرسوده می شوندطاقت فرسا ،غذا و مسکن منا

اجباری، در معرض اجحاف کارفرمایانی قراردارند که از وجود بیکاری و نیاز آنان استفاده کرده و اغلب ماهها حقوق آنان را به تعویق 

 «.زنشستگی پس از بیست سال کار طبق قوانین هستیمما خواهان رعایت قوانین سختی کار و با. می اندازند

 همچنین برداشت از تحریم توسط کشورهای امپریالیستی تا واردات توسط سرمایه داری تجاری و توطئه های گوناگون از :کار  پیام فلز* 

سیاست نه تنها  و نقش مخرب دالالن مالی درعرصه اقتصاد کشورهای همسایه و مشترک بین ایران و گاز حوزه های نفت و

برای منزوی ساختن ایران  بلکه دست سرمایه داری جهانی را به رو ساخته است، خطر رو با عدالت اجتماعی را اقتصادکشوروآزادی و

بخش  حال اجراست که در حالی تحریم های گوناگون علیه مردم ایران در در .گذاشته است اقتصادی باز درعرصه بین المللی و سیاسی و

گاز مشترک بین ایران  حوزه های نفت و سازماندهی برداشت از .خواهند دید که بیشترین آسیب را بهداشت این زحمتکشانند ایی وموادغذ

درحقیقت سرمایه زحمتکشان ایران به غارت برده  گاز شدن این کشورها از برداشت حوزه های نفت و ثروتمند قطر،عراق و عربستان، و

 .    این سرمایه ملی محروم باشند فرزندان زحمتکشان ازآینده  تا در می شود

                     ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فرصت های شغلی برای جوانان موجب شده است تا کمبود و فقیرانه زندگی می کنند کارگران کشور اکثر :سابق کار حسین کمالی وزیر*

 میزان طالق، معتادان، دادافزایش تع .خانواده های خود سر بار حقوق اندک خانواده باشند در آنان برغم آمادگی برای کار بسیاری از

یک  حدود کشور در صورتی که نرخ خط فقر در .نداری نیست و فقر بیکاری، زندانیان بی ارتباط با افزایش تعداد کاهش ازدواج و

 . گذران معیشت می کنند خط فقر کارگران زیر از درصد 53بگیریم به این نتیجه می رسیم که بیش از نظر میلیون تومان دستمزد در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به خارج  سرمایه هایشان را ،کنندگان تولید این حال برخی از در .تحریم کرد اقطنامه ای بانک مرکزی ایران ر اتحادیه اروپا در اخیرا* 

درس های جدی تری  مسولین کشور امیدواریم سیاست گذاران و. داخل دارد تولید در ناگواری روی اشتغال و که آثار برده اند کشور از

در  برنده چنین سیاست های باز جامعه است و یک درصد از رکه سیاست های درهای باز به نفع گروهی کمت چرا .بگیرند تحریم اخیر از

 .اصالح کند را سیاست های آتی کشور این مسئله درس گرفته و از که باید عموما دالالن هستند اقتصاد کشور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درصد بازنشستگان حداقل 03: سان سازی حقوق بازنشستگان شد و گفترییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار هم* 

میلین نفر بیمه شده 32 بیش از حال حاضر در .ندارند این مستمری توانایی اداره زندگی خود را که با دریافت می کنند دستمزد را حقوق و

داده نمی  تومان است به آنها333هزار 2زنشستگان کهسرانه درمان با .خدمات آن بهره مند می شوند تحت پوشش تامین اجتماعی اند و از

 بازنشسته با فرد .همچنین عدم اجرای قانون باعث شده که به سمت اجرایی شدن بیمه تکمیلی برای بازنشستگان حرکت کنیم و شود

سازی برای رفع  بنابراین اجرای قانون همسان تومان حقوق پاسخگوی تامین حداقل هزینه های زندگی خود نیست، هزار333ماهی

 .برای بازنشستگان شد حق همسر و نظرگرفتن حق اوالد خواستار در و .افراد جامعه بسیار ضروری است از مشکالت این قشر
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فعالین  بر فشار .سال حبس محکوم شده اند5/2کارگران به  صدیق کریمی اعضای اتحادیه آزاد شدیم شیث امانی و خبر با  :پیام فلزکار *

توجه به تبلیغات  با .در دستور روز سرمایه داری انگل تجاری قرار گرفته است که نابودی قانون کار حالی صورت می گیرد کارگری در

این  فشار بر محکوم کردن حمله و وال استریت و تظاهرات زحمتکشان تسخیر مسئولین کشوری از حمایت گسترده دولت و و

  .تامل است ارگری ایران قابلفعالین ک رویه دوگانه مسئولین با زحمتکشان،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چینی  یک محصول کامال اظهاراتی بابیان اینکه کامیونی که سال گذشته به عنوان محصول ملی رونمایی شد دیزل در عامل سایپامدیر* 

 .است

 .است تبدیل شدهمیان مسوولین  متاسفانه وارونه گویی به رویه ای عادی در  :پیام فلزکار -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما .گردید سال بطور موقت آزاد قریب دو براهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد پس ازا :پیام فلزکار * 

تمام شدن مدت مرخصی  بااما  .که این مرخصی دایمی گردد یکای کارگران شرکت واحد امیدوار بودیمسند ضمن تبریک به خانواده و

شهابی به دلیل مشکالت  درهمین روز رضا .او به زندان بازگشت دوباره ،ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد

 .تهران منتقل شد زندان به بیمارستانی در شده در بیماری های تشدید جسمی و

                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همکاری وزارتخانه های بازرگانی، راه، گمرک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با گروه آریا در *

 میلیاردی  0999اختالس

برای  مجموعه این گروه اختالسگر ازرگانی مجوزهایی به شرکتهای زیروزارت ب .گروه آریا عامل وزارت بازرگانی برای واردات بود

ازطرف این وزارتخانه به بانک ملی برای باالبردن سقف وامهای بانک  گوشت داده وتوصیه نامه ای نیز واردات اقالم یارانه ای مانند

اعطای .یرمجموعه این گروه واگذارشده بودبرخی پروژه های راه سازی بدون رعایت ضابطه به شرکت های ز .آریا ارایه شده بود

واگذاری غیرقانونی کارخانه های دولتی مانندکارخانه .غیرقانونی احداث راه آهن شیراز،جهرم،بندرعباس ازطرف وزارت راه و ترابری

ررسی پرونده ب. ملی فوالد،ماشین سازی لرستان، تراورس فنی مهندسی ابنیه راه آهن ازطرف سازمان خصوصی سازی به گروه آریا

ازطریق گمرکات امکاناتی که ستاد فوالدکشوردراختیاراین گروه .های مالیاتی گروه آریا ازدورزدن های قانون توسط این گروه نشان دارد

 23/9/93آرمان  .ی های مراکزدولتی بااین گروه استقرارداده ازدیگرهمکار

 واردات هنوز ادامه دارد، .دارد جدی داشته و نتیجه این گزارش این است که سرمایه داری انگل تجاری در دولت حضور  :پیام فلزکار

شدن  همچون فوالد و وابسته تر نابودی زیر ساخت های اقتصاد جز خصوصی سازی برغم شکست طراحانش برای بهره وری بیشتر،

 نابودی تامین اجتماعی و و مله به یکصدسال دستاوردهای کارگری چون قانون کارح. به کشورهای خارجی ثمری نداشته است اقتصاد

به  افزون حاصل تالش سرمایه داری انگل تجاری و افزایش ناهنجاری های جامعه برای بی ثباتی روز جامعه و بیکاری روز افزون در

 .غایت خیانت کار به منافع ملی است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل اعتراض به آنچه وی بالتکلیفی خود خوانده است دست به سندیکایی شرکت واحد به دلی شهابی کارگر شدیم رضا خبر با:  پیام فلزکار* 

کارگران سندیکالیست  قانون با خارج از متاسفانه برخورد. این باعث مشکالت جسمی برایش گردیده است زده و اعتصاب غذاهای مکرر

همه  قانونی با ردهای غیرکارگران فلزکارمکانیک ضمن محکوم نمودن برخو .فعالین کارگری به امری عادی تبدیل گردیده است و

  .شهابی می باشد کارگران، خواستار آزادی همه فعالین کارگری منجمله رضا
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  پشت پرده واردات میوه *

این دو دستگاه  عملکرد .گمرک مسوول این اتفاق هستند تجارت و وزارت معدن و :کشاورزی استانهای وزارت جهاد کل امور مدیر

 تبانی این دو واردات بی رویه میوه صورت گرفته ناشی از اگر .داخل و کشاورزان زحمتکش می شود باعث ضربه زدن به تولیدات

مسووالن وزارت  .گمرک است تجارت و سوی وزارت معدن و مجوز واردات میوه از داریم مبنی بر اسنادی دراختیار .دستگاه است

 .هنگام برداشت مرکبات،کرده اند ات میوه درمجوز وارد هماهنگی گمرک اقدام به صدور تجارت با صنعت معدن و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هفته جاری، العمل نظام استاد شاگردی در ابالغ دستور مبنی بر حرفه ای کشور اظهارات سرپرست سازمان آموزش فنی وپی  در* 

 کارگران فعال در درصد 33 که بیش از شد قبیل نظام استاد شاگردی موجب خواهد اجرای سیاست هایی از :حیدری تصریح کرد علیرضا

قبیل حذف شرایط سن  سیاست هایی از .فعالیت کنند واحدهای تولیدی کشور در کارآموزبخش صنوف به بهانه مهارت آموزی بصورت 

اجرای  با دولت قصد دارد. راستای حمایت ازنظام سرمایه داری است درشاگردی،  نظام استاد یا و پیش نویس قانون کار کار آموز در

 .به یک سوم کاهش دهد این قبیل حقوق کارگران را سیاست هایی از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمله به  .ساله دارد2533این نقش برجسته عمری .تخریب کردند دوم راجسته بهرام  پتک نقش بر شناس با عده ای نا :فلزکار پیام* 

سبب بی  ساله اخیر چند طالبانی در که رشد تفکر چند هر .سایل اقتصادی رابطه مستقیم داردم دهه های اخیر با میراث فرهنگی در

ولی این تهاجم عرصه  ی تخت جمشید شاهدیم،ویران در آنرا نمونه بارز فرهنگ گذشتگان گردیده است و اعتنایی مسوولین به تاریخ و

 . این تهاجم را باید جدی گرفت .بر گرفته است نیز در را هایی همچون تخریب قانون کار

                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از انتقاد پس از این شهر به هنگام سخنرانی رییس دولت در یکسال حقوق دریافت نکرده بود، ساری که بیش از نساجی در یک کارگر* 

پرتاب  د را در اعتراض به نابسامانی های اجتماعی بسوی آقای احمدی نژا زحمتکشان کفشهای خودمعضل بیکاری  شرایط کارگران و

 .شد حفاظت دستگیر  توسط او .کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بی توجهی بخش خصوصی به ایمنی کار برای پنجمین بار در یک کارخانه حادثه آفرید* 

 23 یزد غدیر فوالد درکوره ذوب فلز  انفجار .یک کارخانه حادثه آفرید برای پنجمین بار در بی توجهی بخش خصوصی به ایمنی کار *

مصرف مهمات اسقاطی عامل  .آنان وخیم است از نفر 22که حال  زخمی شدند کارگر 26این حادثه  در .به کام مرگ کشید را کارگر

کارگران  انتظار فاجعه یزد درمتاسفانه  .کشورهای توسعه یافته است از بیشتر درصد 23حوادث کار در ایران  . اعالم شده است انفجار

 .تمام کشوراست

متاسفانه در وزارت کارگوشی برای شنیدن ناله های خانواده های مصیبت دیده  .بازهم سودآوری بیشتر به قیمت جان کارگران تمام شد

ران براد!خواهران یزدی.برای سرمایه داری انسانها به مثابه کاالهایی هستندکه تا زمان سوددهی قابل ارزشند ودیگرهیچ.وجود ندارد

 مکانیک کار کارگران فلز.   کارگرشما وخانواده هایشان هرگز شما رافراموش نخواهندکردودراین مصیبت خودراشریک غم شما می دانند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .امروزدرایران گرسنه وجودندارد:رحیمی معاون رییس جمهور* 
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بیکاری روزافزون کارگران وجوانان جویای کار،عدم پرداخت ماهها وگاه سالهاحقوق کارگران نساجی وشرکت مخابراتی  :فلزکار پیام -

هزارتومانی وپایین ترکارگران در قاموس ایشان 333راه دورشیرازفوالدولوله سازی اهواز،سرگردانی معلمان حق التدریسی، حقوق

 .  گرسنگی نیست

 

 

هزارمیلیارد تومان 25دولت احتماال ازگرانی ارز:دجه ومحاسبات بااشاره به کسری بودجه دولت،مدعی شدعضوکمیسیون برنامه وبو* 

 20/9/93آرمان     .ناشی ازگرانی سکه وارزتامین کندقصد دارد کسری بودجه خودراازطریق سود  سودکرده است و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (خاموشی)شات دان برق پاالیشگاه قطع و ژنراتورهای پاالیشگاه اصفهان، از (خنک کننده)حادثه خارج شدن آب کولینگ اثر بر*

این حادثه یک مجروح داشته که  .افتاده است کار تمام الین های پاالیشگاه از برق پاالیشگاه قطع و درحال حاضر .ی اعالم شدطراراض

 .به بیمارستان منتقل شد سریعا جراحت شده و آب کولینگ پرتاب و دچار رانش شدید اثر بر

 نمی خواهند به خود هسته ای ژاپن پیش نیاید مسوولین وزارت کار مراکز انفجار کشورحادثه ای همانند در مثل اینکه تا  :فلزکار پیام

 .فعال کنند زحمت داده بخش ایمنی وزارت خانه را

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .افزایش داده است مردم را درصد 03رفاه  یارانه ها :هدفمندی یارانه ها ستاد دبیر* 

.        را مس کنید گشتن پشیمان گشته ایم لطف فرموده ما طال آقایان از .ایران زندگی نمی کنند ایشان مثل اینکه در :فلزکار پیام* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بین می  نهادینه کردن قراردادهای موقت از امنیت شغلی کارگران با:ن عالی انجمن های صنفیهیات مدیره کانو توکلی عضو غالمرضا*

بین رفتن امنیت  دایم موجب از کار کارمعین و نهادینه کردن قراردادهای موقت در کاردایم،کارموقت و مورد مشخص در تعریف نا.رود

 .شغلی کارگران می شود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادغام  ای قانون بیمه بیکاری وهنگام اجر که دولت در شد اصالح قانون بیمه بیکاری توسط مجلس باعث خواهد: حاج اسماعیلی حمید

 . بگیرد خود کامل تحت اختیار صندوق بیمه بیکاری تامین اجتماعی، تامین اجتماعی را بطور

                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 روند .کرد بیکار را کارگر 533طرف کارفرما از قرارداد لغو با(نازگل)صنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه مجتمع کشت و* 

چنین  کرمانشاه تجمع کرده بود اداره کار کارگران که به همراه دیگر کارگران در یکی از .شروع شده بود ماه ازاوایل آذر بیکاری ها

 .ماه باشیم یا دفترچه های قسط اجاره های آخر دست خالی به فکر نمی دانیم با .سفره مان خالی شد .بیکارشدیم :گفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سودجویی  تا .زیر آوار کشته شدند چهارکارگر در فرو ریخت و تبریز خیابان بهار ساختمان چهارطبقه ای در عدم رعایت ایمنی،* 

 این حادثه است و کارگران فلزکارمکانیک سوگوار .همچنان جان کارگران را بگیرد اهمال وزارت کار سرمایه داران حدی نداشته باشد و

 .به خانواده های این عزیزان تسلیت می گوید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شب چله، به : به زبان آذری می گویند33/9/93امروز چهارشنبه

این شب خوبی است همه جشن می . شب یلدا: فارسی می گویند

آیا . گیرند و بطور خالصه آخر سال میالدی هم حساب می شود

ج میلیون ایرانی این شب را خوش می واقعا این هفتاد و پن

برایشان خوب و خوش است؟ % 5الی % 2گذرانند؟ یا این که 

بیکارها، کارگران زندانی، خبرنگاران و نویسندگان بیکارشده، 

آیا اینها و خانواده شان هم امشب جشن می گیرند و خوشحال 

هستند؟ مستاجرها که کرایه خانه ندارند بدهند، بیکارها که به 

ل نان شب محتاج هستند هم امشب خوشحال هستند؟ مسوولیت پو

این وضع با کیست؟ و به چه کسی مربوط است؟ باید گفت که 

مسوولین از وضع مردم یا خبر دارند؟ و یا ندارند؟ اگر خبر 

ندارند که باید بر کنارشان کرد، و اگر خبر دارند، مسوول این 

می پرسید . ن کرداوضاع آنها هستند و باید از کار بر کنارشا

چرا باید برکنارشان کرد؟؟ به خاطر اینکه بسیاری از کارگران 

ماه 6نساجی ها، فوالد، مخابرات راه دورشیراز، ازبیست ماه تا 

معلمان شرکتی . حقوق و مزایا طلبکارند و هیچ نگرفته اند

آموزش و پرورش و حق التدریسی ها شش ماه است حقوق 

ماه  0شرکتی آموزش و پرورش  هفت هزار معلم. نگرفته اند

سیصد کارگر ذوب . است بازنشسته شدند، ولی حقوق نگرفته اند

آقایان .آهن که بازنشسته شدند، آنها هم حقوق نگرفته اند

که امشب را با خانواده جشن گرفتید، سر ! وزیرهای مسوول

سفره و وقت خوردن میوه یادتان می افتد که این همه انسان 

ماه حقوق خانه 2اگرشما! د؟ آقایان وزیرهاهموطن جشن ندارن

نبرید شما را به خانه راه می دهند؟؟ پس چطور توقع دارید که 

 معلم و کارگر بعد ازماهها بی

سفره و وقت خوردن میوه یادتان می افتد که این همه انسان 

ماه حقوق خانه 2اگرشما! آقایان وزیرهاهموطن جشن ندارند؟ 

نبرید شما را به خانه راه می دهند؟؟ پس چطور توقع دارید که 

. معلم و کارگر بعد ازماهها بی حقوقی زندگی عادی داشته باشند

در ایران گرسنه : آقای رحیمی معاون رییس جمهور می گوید

همه آقای معاون مگر گرسنگی شاخ و دُم دارد، پس این . نداریم

هزارتومان ماهیانه 333حقوق نگرفته ها گرسنه نیستند؟ حقوق

هزارتومان یک هفته سر کن، 333گرسنگی نیست؟ شما با این 

من از ایشان می پرسم حقوق یک ماه شما . ما کارگر ها یکماه

! چند ده برابرحقوق یک ماه یک کارگراست؟ عزیزان کارگر

پس بیایید با هم دست  .ازقدیم گفته اند سواره از پیاده خبرندارد

برادری بدهیم، سندیکاهای کارگری را برای دفاع از حقوق 

انسانی و کارگری مان راه بیاندازیم، تا شب یلداهای دیگر ما هم 

 .شب خوش و خوب برای خانوده مان داشته باشیم% 2مثل آن

کارگر زور نمی % 99سرمایه دار به % 2تنها در آمریکا 

. مله در ایران هم همین حکایت استدر همه جهان از ج. گوید

 .به امید روزهای خوب برای خانواده هایمان

 

 ضحاک که نفرین جهان بر او باد                             در مهر ، ّکِت مهتریش از کف داد 

 نون نیز سرود کاوه را می شنویم                            بر جای نماند ســـــــــتم و اسـتبداد  

 

 %(00به مناسبت جنبش ) بهروز                                               
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طبا  حی حق ی ی حز ف زیاحق فاحکرا خوس اح 3/01/0331سا  رایخ 

رلی حم ا حز حتی ن حر ری ح حرسی  منفی کران حق . حز س ت سحس

 ر   ش شری  ی تقف  حت ت .  وس0311یفت جگوب سا رل 

ش  راحیش  ت  ر آنرشی  ن ی    زد    رق صگعت یفت  

ح حرسی  منفی کران حق یفت جگوب سا م رق کران حق نس  ش 

سا ن سش ریی کران حق یفت ک   ر  0311سا ی    شب آ رق. یرفت

ی ریگاه کران حق       شا  ح حرسی      آ  111د وا 

 رزمرق خوساح نس  ش سشا کلو اری کران ی ت  عرتیی »:ن فت

      سحسه  رل   ج ی   شر ت ک ک زسق شر ت سشگرم سحسق شر ت 

 ت شر رل     ر ت  بع ض سا ش کت حیگل سی یفت سا م رق مل

سا م حمگرم  ح حرسی  کران حق یفت حز ج ل  می « .حقاحم کگگا

تحسحا ی وسق ش کت    پ سحخت         را  پ  ی  »:خوحی آ

     ت شگرخ ن دد حر  رب ت حج  ررر   -دوحسث ت ص  ه

  ش   حی  ر  س  -مار ل   ر  گب    ایی کران حق -کران حق

 .سیاه می شوس«  رشگرشاری تازشی

حر  رب کران حق   ف   خری  آ رسحق ش تع 03/1/0311سا  

حین حر  رب حز ررت  . شزحا کران ش کت سحش گا01شاک  ساآق 

صبی    سرو  ح حرسی  منفی کران حق یفت    اشب ی رلی  1

حم ا اد آ ش احس ام رق کرته دسن رلی ثر ت یو ف حف نرای  

 لی تفریی  رزمریاشی شاه  وس ک   ر پ و  ن کران حق    را ش

خوح    شری حر  ر  وق  رال   سق س   زسشر  ر  طی . سیگ  یرفت

ساصا       ت شگرخ ن ح حرسی  کران حق ت ج ن حتل مره م   03

سخریت سحسق کران حق ت ی ریگانری رق سا حموا حخ ح  کران حق 

 رل 01تح  ناحم آیرق  شفت  ررت کرا   حی جوحیرق ک    حز 

ی  تشری یظرمی حیگل س  ف سحی اتزحر  رب  رسخریت.  وس

پگج شزحا .  کوب حر  رب کران حق پرالی گره آ رسحق آصرزشا

کران  رزسحشت شایاک   111کران زخ ی   031کران حخ ح  

رلی حم ا اد آ ش احس یو ف حف نرای : حزج ل   رزسحشت شانرق

 حت ش حیط  س را ا سا زیاحق  0311 وسیا ک   رما  رل

اضرخرق سی  ر واحزحی حق مری رق اضرشرشی  رقی مریایات رف حا

 . حصلی حین   زم ن حززیاحق آزحسشایا

رلی حم ا ت اد آ ش احس    جگوب  رزن    ست راه کرا  گای ریی 

رلی حم ا ت ست  ریش پس حز اشریی حز زیاحق . اح حز    ن ف گا

  ش  ی شرئب  حی اح   حی س   ر ی    مطریبر  تافره ت آ ریش 

پس حز   نزحای  وم ن 11/1/0313سا.اکران حق حزپی ن ف گ

جلس  ی ریگانرق شواحی م حاه کران حق ت زد    رق  یفت 

 ع  ن داحق   جگوب ت ی ریگانرق ش کت حیگل سی یفت   حی

س   زس  کران حق ی   گار  ر یغو تراه ش کت حیگل سی یفت سا 

اح ط   ر پ سحخت س   زس اتزشری ج ع  موحج  شایا   ل   

س  گ  ی اشب حق کران ی حزج ل  رلی حم ا ت اد آ ش احس ک     

مشحک ه سرو  شاه  وسیا  خ آ طبا  کران  ت حر  رب کران حق 

حق ت حشوحز اح  ایبرل سحشت  ت  گاا مع وا آصرجرای آ رس

حین . حر  رب ر ومی سا ش کت حیگل سی یفت حر م شا

. حر  رب  زان  ین حر  رب سا خرتام ری  ش  سه می شا

شزحا 31شزحایف  سا حین حر  رب ش کت ک سیا ک  حین شرم  13

  گس ن شگای 111کران تکرامگا سف  ی ش کت یفت  

حیگاه کرم وق ساپرالی گره آ رسحق شزحاآ ش ی رق ا

 اف گ  کران احه آشن کران حق یسرجی سحیش آموزحق س     رق 

شر صاشرمغرزه سحا  آشپز  احیگاه تمس نامرق خریوحسه شری 

 .حاتپریی ی زمی شا

 رماحس حر  رب کران حق آ رسحق  حت  1 ررت 13/1/0313سا

اشب ی شواحی م حاه کران حق ت زد    رق جگوب ک  سااحس 

  ح    کگسول حیگلس رق .اسحشت آصرزن سیاآق رلی حم ا ق ح

حر  رب  ط زشگفت آتای خوب »ساجگوب حق حاک سک 

شگگرمی ک  کران حق س ت .  رزمرق یرف   ت مگظآ  وس

حزکراک  ایا یزسیک    شزحا ن حزآیرق     وزیع جزته شریی 

س   زس : پ سحخ گاک  رل  حر  رب اح   حخ  را  وض ی می سحس

ی ریگاه کران حق ساکرانرشار  حی د  اتزشری ج ع  ن راسق 

تف   حخ  فر  م رق کران حق تش کت یفت حیگل سی حفزحیش 

 رالی  س   زسشر ت ری  یال     حی کران حیی ک  یرنزی یا حزخری  

 «.شری رق  رمح  کراچگاین ک لوم  پ رسه اتی کگگا

یف  111. د ل  خوی ن    کران حق آصرزشا 0313   13ساشب 

   ش  حه    رزحق  ر شفت     ت  فگگ     حز ر ری ر ب

نراسشری محرفظ شواحی م حاه کران حق ت زد    رق ک  مسلی 

یف  ک     31سا حین د ل  .    چو ا  ی  وسیا  د ل  تا شایا

پس حزحر  رب رلی حم ا   حی ش     .یف ی ززخ ی شایا013ت

بع ا رلی حم ا ش  چگا     ا حق  . حز خوز  رق     ا حق  بع ا شا

شا حمر  ر آخ ین اتز د ر ش  حز مبرازه   حی کسب داو  

 31م سحس  رل 11زد    رق س ت ی   ا  تد ر پس حز کوس ری 

 .   زیاحق افت

طبا  کران  پ  را جوی حی حق  ریا نشش   خوس اح  اا  ی   گر ا 
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ش  یا   یریی ک  حم تز حز نلوی ف زیا کران  پری ن می اتس ت 

ش  کل   حی ک  حت سا س س رق می آموزس درص   ریار یب س خوی ن 

سا نشش   حی ی  چگاحق ستا سا . ت   شی پ ساس ت ایج ح ت

کل   می نف گا حین . م گوع  وس«کران »ک وا مر   را   سق کل   

« ر ل  ت ر ل  جر »می  ریست  جری آق کل  . ح ت«ک وی س ی»

شگوز  اریری  ریسوا اضرخریی    0311 ر حتحی  . اح   را   س

حیب    نن       کل ر  ی ست  . حی حس می ن فت« کران »کل   

 ر قب  حز        گای رشری کران ی ت .       مح وحی آیار ت

 حق  کران حق حیسرق  حسرب مبرازح  ساخ رق آق سا جرمع  حی

ش   . ش   قریویی حز داو  آیار د ریت ی ی ک س. ی ی آمایا

اشب حق ت .  رزمرق ت مو س  حی ماحفع حین طبا  تجوس یاحشت

حر ری ح حرسی  شری کران ی ک  ماحفع ن اح   ن طبا  کران  

ش ر  درک   فئوسحل . وسیا  سا زیاحیاری اضرخریی  س  می   سیا

ای حی حق ک  جگبش کران ی اح کو  اه  وسیا می   مری  سح –

. کوش ایا کران حق اح  حا   کگگا ت شن  ت آیرق اح    گگا

 جری کران  حز ش  ن « ر ل »حص حا آیرق سا   را   سق کل   

سا پ ت    کل   ر ل  شزحا یوع  حا   . جر    چ    می ن فت

  ستی ی صردبرق مو سر   وی ای ت مارمر. ت  نف ف خوح  اه  وس

ر ل  مریگا  –ماحفع آیرق  دد خوس می سحیس گا ک   ر کران 

د وحیر  اف را کگگا   وش ن  یر زح ت  حا   یسبت    کران حق 

 گب    ایی اتح  سحشت  ف زیاحق کران حق    . حم ی ررسی  وس

س   زسشر    قاای . س س رق احه یاحش گا  حز  ااحشت خب ی یبوس

 .کران  اح ریرق خریی شآ     ی ی ک س یرزل  وس ک  ش آ ف زیاحق

حم تز . حیب   حم تز شآ تضع طبا  کران  حی حق ساخ رق ی ست

شآ  طی زیانی کران حق    م ح ب پری ن    حز آق ح ت  ک   ریا 

  حی ینس  ن  را شعرا  0311زمریی ک  سا حتحی   ریاری .  رشا

 ح مط« یرق   حی ش    ف شگگ   حی ش     ااحشت   حی ش  »

 س رای حز ی ریگانرق . شا  حتضرع صا  را  ا   حز حم تز  وس

مگ  : طبار  درکآ سا قبرل حین شعرا  ر  عجب ت تد ت می نف گا

م  ن ح ت؟مگ  خاح پگج حیگ ت اح    یک حیاحزه آف یاه؟ چگوی  

  ااحشت   حی ش    رشا؟ م  ن ح ت یرق ف شگگ 

کراف مرد ومت ش   قریویی    مگر بر  کران  ت 0313 ر  رل

یظ ی ساس   زس شر  ررر  کرا م خ ی       ت .ی ی ک س

چگرق ک  نف  آ حم تز  زیانی کران حق .  رزی س گی تجوس یاحشت

حمر حش بره ح ت . حی حیی شگوز حز  طی مطلوب   س را فرصل  سحاس

حن  یک یحظ  ف حموش کگ آ ک  ش  ن یک یا   یرق شآ ک  حز 

می اتس  ش  ن یک اتز  عط لی نلوی ف زیاحق کران  پری ن 

شف گی ک  کران  می  وحیا سا کگرا زق ت ف زیا خوس  رشا  ش  ن 

ش   ت ش   ی حیگار     اری ....   ماا   اف ن کوسکرق کران  ت

یب س طوالیی طبا  کران  زی  اشب ی  گای رشری کران ی  

 گای رشری کران ی اح    سی   حیگ   سا .  ا ت آماه ح ت

ان ی ت سفرع حز داو  زد    رق ت یب س رل   مبرازح  کر

ح  ع را ت ح  باحس سا صف ینست  وسه   راشر    محرک   ک  اه 

مبرازحق  گای ریی  ریار سا زیاحق ت  بع انرشار         سه . حیا

حمر پ چآ پ  حف نرا  رلی حم اشر حم تز سا م رق مر ی س گا .حیا

یا ت کران ی حی حق ش دگرق سا حش زحز ح ت ت سا حش زحز 

 . خوحشا  وس

ما به این اتهام . اتهام ما این است که مدافع منافع کارگرانیم»

 «افتخار می کنیم

   جوانشیر  –مازیارگیالنینژاد 

 

گزارشی ازهمایش سیاست گذاری های 

جدید قانون کار با تاکید بر اسناد حقوق 

 بشری

در  نویسنده کتاب حقوق کار عزت اله عراقی استاد دانشگاه و

 :این همایش چنین گفت

اما مهمترین دستاورد .همگان است تایید اصالح  قانون کار مورد

پیشین سهل نبودن اخراج کارگران بود که هم اکنون  قانون کار

اصالح قانون کاربصورت پیش نویس  موانع اخراج در

قانون 27اصالح ماده با.غیرمستقیم کنار گذاشته شده است

مفصل  طوالنی و خالف گذشته که بسیار کار،این قانون بر

به گونه ای تنظیم شده است که به  حال حاضر در تفسیرشده بود،

کلیه تخلفات کارگران به  اخراج، تسریع روند تسهیل و منظور

رکمیته انظباطی مطرح جای شورای اسالمی کارد

درحال حاضرتوسعه فعالیت های . وموردرسیدگی قرارمی گیرد

هرچندکه درحال حاضرعدم امکان .کارگری امری واجب است

فعالیت برای نهادهای کارگری روزبه روزکارگران رامحدودتر 

رفاه اجتماعی در  و تعاون و متاسفانه وزارت کار.کرده است

رازتعهدات گذشته دولت ایران اصالح فصل ششم قانون کا روند

 .درباره آزادی تشکل های مستقل کارگری شانه خالی کرده است

سازمان جهانی کار، فصل ششم قانون  طبق تفاهم دولت ایران و

اجازه می  جای که شرایط کشور تا میکرد به گونه ای تغییر کار

سازمان جهانی کارسازگاری داشته 07روح مقاوله نامه  با دهد

ادرپیش نویس اصالح قانون کار این مهم درنظر گرفته باشد،ام

 همچنین درفصل بحث بهداشت کار تنها به ایمنی کار.نشده است

درمورد اصالح فصل سوم قانون کاربایدگفت .شده است محدود

شبانه مسکوت مانده  که طبق این اصالحیه بحث ممنوعیت کار

فه شده اضا«ز»قانون کاریک بندبه عنوان بند 22به ماده .است

صورت کاهش تولید وتغییرات ساختاری درکارگاه  است،که در

طبق اصالحیه .تسهیل می شود ،شرایط اخراج کارگر

قانون کار روندتعیین مصوبه مزدی وعیدی کارگران 32ماده

براساس شرایط اقتصادی کشورتعیین خواهدشد،که این موضوع 

ون تغییراتی که درقان.موجب اجحاف درحقوق کارگران می شود

 .کارآمده است اصالح نیست دستکاری است
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 د خواهم نوشتــــــو و دد را تا ابــدی                   وشت       ـــجهان از دیو و دد خواهم ن در

 ردم از پای افکند خواهم نوشتـــــــم                     را     ـــــمال زور و افتـــــــــکه با اعـــآن

 ی دد پرورد خواهم نوشتـــــــهر کس                   چنین وحشت سرا بی ترس و لرز        در

 ر ز دد خواهم نوشتـــدتــرا بو ـمن ت           م               ـــــبار اتــــــــکی ای تو به انـــــــمت

 ون کس را کند خواهم نوشتـغرق خـــرگ                          ال ستم دژخیم مـــیه چـــــدر س

 ج نهد خواهم نوشتـــــپای خود را ک ــــــــــرمایه دار                         الغرض امروز اگر س

 د ره شود خواهم نوشتــــکه ســـــآن   ــــــت می رسد                       دالـصد از عــره به مق

 غل دد خواهم نوشتــــل را شـاین عم     ـــــس                     دام کـــــــــنیست در آیین ما اع

 واهم نوشترد خـ  که افزون تر بـــــآن    ـــامان ز حرص                      چنین دنیای بی س در

 رد خواهم نوشتــــــش خـــحال از نق   درمان شود                       م زمان ـکــل با حـــــــجه

 ون مردم می مکد خواهم نوشتـــــخ ــــتی یکسره                         ه چون زالو به گیـــــآنک

 یم و دد خواهم نوشتــــــاز همه دژخ      ــــــــناک                   ضای هولــــبت در این فـعاق

 ان خالی می خورد خواهم نوشتــــــن          ــــــب                ارم آنکه روز و شـــآخرین گفت

 ارگر در این زمانــــــــپاول کـاز چ

 از وجود یک به صد خواهم نوشت

 فضای هولناک

 

 %00به مناسبت جنبش 

 

 (کارگر)علی مرندی 
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