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ایلنا:یک هیات موسس متشکل ازصنف رانندگان اتوبوس های برون شهری،کارگران خباز،کارگران
شاغل درصنعت ذوب آهن سرگر م فراهم کردن مقدمات برگزاری مجمع عمومی هیات موسس کانون
45/3/1
عالی انجمن های صنفی کارگران ایران هستند.
*کارگران فلزکارمکانیک شکل گیری هرتشکل کارگری راخوش آمدگفته وامیدواراست این تشکل ها
بتوانندمستقل ازدولت وکارفرمایان ازحقوق صنفی زحمتکشان دفاع کنند.
باخبرشدیم درروز  02اردیبهشت کارگران نساجی هیال واقع دراستان بابل عراق هدف بمب گذاری
دراین کارخانه قرارگرفته اندکه به کشته وزخمی شدن  02کارگرمنجرگردیده،که تعدادزیادی ازآنان
زن هستند.بمب گذاری درزمان ترک کار کارگران صورت گرفته است.کارگران فلزکارمکانیک این
عمل وحشیانه رامحکوم کرده وهمبستگی خودرابامبارزات زحمتکشان عراق برای یک زندگی آزاد
وایمن درعراقی دموکراتیک،مستقل وعاری ازاشغال خارجی اعالم می داریم.
نامه اعتراضی اتحادیه کارمندان بخش عمومی یونیسون ( )unisonبه سفارت جمهوری اسالمی:
مامص رانه وقاطعانه ازشما می خواهیم که خواست ما مبنی برتوقف سرکوب سندیکاهاونقض حقوق
بشررابه اطالع دولت متبوع خودونیز ریاست جمهوری ایران برسانید.خواست ونظریونیسون این
است که رعایت اصول سازمان جهانی کاردرارتباط باآزادی تشکل راتضمین کرده تمام فعاالن
سندیکایی زندانی شده درایران بایدآزادشوندوهرگونه تهدیدبه زندانی کردن فعاالن سندیکایی مستقل
درارتباط بافعالیت های برحق آنهامتوقف شود.به عالوه ماهمچنان نگران وضعیت دیگرفعاالن
سندیکایی زندای درزندان های ایران،ازجمله منصوراسالو وابراهیم مددی ازرهبران سندیکای شرکت
واحداتوبوسرانی تهران هستیم.
بااحترام ایان دوکت دبیرمنطقه جنوب غرب انگلستان (یونیسون)
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سرپرست فنی وحرفه ای3 :میلیون بیکاردرکشورداریم.
 322کارگربازنشسته واگن پارس همچنان بدنبال مطالبات خودمی باشند.این کارگران هریک بین
12تا 11میلیون تومان بابت سنوات،عیدی،مزایاازشرکت مطالبه دارند .کاروکارگر 45/3/14
غالمرضاخادمی زاده عضوهیات موسس کانون عالی انجمن های صنفی02 :خردادآخرین زمان برای
ثبت نام انجمن های صنفی کارگری معتبربرای شرکت درمجمع عمومی انتخابات نخستین هیات مدیره
کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران است.ساختارانجمن های صنفی کارگری ازساختار
شوراهای اسالمی کارمستقل تراست وبه همین دلیل موردتاییدسازمان جهانی کارنیزهست،اماهیات

موسس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران قصد ندارندتا با تاسیس این نهاد،باکانون عالی
شوراهای اسالمی کاررقابت کنند.
جمعی از کارگران چینی البرزخواستارتعیین تکلیف وضعیت خود،مقابل وزارت صنایع ومعادن تجمع
کردند.دراواخرسال گذشته،باتعدادی ازکارگران قراردادی چینی البرز تسویه حساب شدولی تکلیف 50
کارگراستخدامی این شرکت هنوزمشخص نشده است.
عضوانجمن طب کارایران:اختالالت تنفسی شایع ترین بیماری دربین معدنکاران زغال سنگ است.
علی دهقان کیا عضوهیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کاراستان تهران02 :درصدازجامعه
کنونی ایران زیرفقرمطلق قراردارند .کاروکارگر 45/3/15
صبحگاه  45/3/15سعیدترابیان راننده خط پایانه بهشتی – امام حسین توسط افرادناشناس دستگیروبه
نقطه نامعلومی برده شد .سعیدترابیان عضوهیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت
واحدومسوول روابط عمومی سندیکا نیز بود.این گونه رفتارها ،نقض خشن اصل  30قانون اساسی
وحقوق شهروندی است.کارگران فلزکارمکانیک ضمن محکوم کردن دستگیری سعیدترابیان خواستار
آزادی وی وهمه زندانیان کارگری می باشد.
صبحگاه  45/3/00رضاشهابی راننده شبکار پس ازفراغت ازکارتوسط افرادناشناس دستگیروبه نقط
نامعلومی برده شد.رضاشهابی عضوهیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحدومسوول
مالی سندیکا نیزبود.این دومین دستگیری طی چندروزاخیروچهارمین فردازاعضای هیات مدیره
سندیکای کارگران اتوبوسرانی است که به بندکشیده می شود.منصوراسالو وابراهیم مددی 0عضو
دیگرهیات مدیره سندیکاهم اکنون درزندان بسرمی برند.کارگران فلزکارمکانیک توجه دستگاه قضایی
رابه اصول 30و112بندهای-0احیای حقوق عامه وگسترش عدل وآزادیهای مشروع  -3نظارت
برحسن اجرای قوانین،قانون اساسی جلب میکند.
دبیرانجمن صنفی مرغ ایران:به ازای هر 0هزاردالر واردات درصنعت طیور یک فرصت شغلی
ازبین می رود.آذروش ازبین رفتن فرصت های شغلی موجود درصنعت طیور،خارج شدن حجم قابل
توجه ای از ارز کشوروازبین رفتن بسیاری ازتجهیزات مرغداری راازتبعات واردات بی رویه مرغ
به کشورذکرکرد.
وزیرکاربرای شرکت دراجالس iloعازم ژنوشد.اجالس به بررسی نحوه اجرای کارشایسته برای
کارگران خانگی،راهکارهای پیشگیری ازگسترش بیماری درمحیط های کار،راهبردهای توسعه
واشتغال وپیگیری بیانیه 1554درمورد حقوق بنیادین کارمی پردازد.
افزایش 11درصدی بهای لبنیات ونوسان شدیدقیمت گوشت.

کاروکارگر 45/3/03

روز 02اردیبهشت کارگران نساجی هیال واقع دراستان بابل عراق هدف بمب گذاری دراین کارخانه
قرارگرفتندکه به کشته وزخمی شدن  02کارگرمنجرگردید،که تعدادزیادی ازآنان زن هستند.بمب
گذاری درزمان ترک کارکارگران صورت گرفته است .کارگران فلز کار مکانیک این عمل وحشیانه
رامحکوم کرده وهمبستگی خودرابامبارزات زحمتکشان عراق برای یک زندگی آزادوایمن درعراقی
دموکراتیک ،مستقل وعاری ازاشغال خارجی اعالم می دارد.

باند تبهکار
ای ازتوبسی،غرقه بخون مردم هشیار

انسان نتوان گفت ،به انسان تبهکار
ای توبجهان،جیره خورغول جهانخوار
درحیرتم امر وز که درعصر تمدن

جالدبسی،مردوزن کوچه وبازار
انسان شده خونخوارترازوحشی خونخوار

ننگ است که انسان،شکندعزت خودرا

درپیش بگیرد،ره خونخواری وکشتار
افزون طلبانندستم کیش،تبهکار

دردا بجهانی که درآن خانه بدوشیم
زین باندتبهکار،جهان تنگ بخلق است
آن رانتوان گفت بشر،درهمه آیین

کس نیست ازاین باندستم پیشه بزنهار
هرگزنشود،مضطرب ازدیده خونبار

بشناس برادربجهان،سنگرخودرا

تابهره نگیردزتوآن غول جهانخوار

زآن روی برآنندبجهان،مردم گیتی

یکسرهمه باوحدت اندیشه وکردار

ممنوع شوداسلحه واسلحه سازی

نابود شودیکسره این حربه ی کشتار

می گفت یکی صاحب ایمان وبشردوست

ازچاره ی معلول همی درهمه ادوار

معلول نگردد به جهان چاره به سرکوب

علت نشود تا که زبنیاد نگونسار

آری چو به تدبیر شود چاره علت
دیگر نتوان دید نشانی زتبهکار

علی جعفری مرندی «کارگر»
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