
شماره 35
سال چهارم/دى ماه 1393

نشريه سنديكاهاى كارگرى ايران 

اصل چهل و سوم : براي تامين استقالل اقتصادي جامعه و ريشه كن 
 كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، 

 با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسالمي ايران براساس 
 ضوابط زير استوار مي شود : -1 تامين نيازهاي اساسي : مسكن، 
 خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان،آموزش و پرورش،و امكانات 
 الزم براي تشكيل خانواده براي همه -2 تامين شرايط و امكانات 

 كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.  كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل. 

قانون اساسي را اجرا كنيد: 



        پیام سًدیکا ، ًشریَ سًدیکاُای کارگری ایراى      پ
 

 سرپیام

 دّ تَ دستیاتی است هترم ّ حیاتی تسیاراهرّزٍ  ایراى کارگر طتقَ ترای آًچَ

 دّم ّ زًدگی گذراى ترای دستهزدُایی اّه یعًی کارگر طتقَ هِم اصه

 در. تکًًد دفاع کارگری ًاى ازایى تتّاًًد تا است، کارگری سًدیکاُای داشتى

 ّ گرفتَ صّرت ای ُستَ عرصَ در کَ ُایی تّافق از پس حاضر حاه

 ،کًد اجرایی را آى پّه الهللی تیى صًدّق دستّرات طتق تا دادٍ قّه دّلت

 کارفرهایاى از ساه یکصد طی کارگراى کَ است اهتیازاتی آى ُهَ ًاتّدی

 هی ها هًظّر ایى ترای. کار کارفرهایاى قرارگرفتَ استدر دستّر، اًد گرفتَ

 تؽییر هجلس در کارگری اصطالح تَ خّدفرّختگاى کارتّسط قاًّى کَ تیًیم

. است آى خّاُاى جِاًی داری سرهایَ کَ کًًد اضافَ آى تَ را هّادی ّ دادٍ

. دارد کاهه ُهسّیی ًفت قیهت آهدى پاییى تا ایى ّ .هطیع ّ ارزاى کارگراى

 شرافت زًدگی ترای هًاسب دستهزدی تا ایراى دّلت تا شّد ارزاى تاید ًفت

 76 ًفت تا ّ تستَ دالری 7: ًفت تا را اش تّدجَ کَ چرا، کًد هخالفت هًداًَ

 سرهایَ سفرٍ در ّ ریدت   کارگر طتقَ ًاى از تاید پس آّرد خّاُد کم دالری

 تَ است هدتی کًًد دفاع خّد حق از ًتّاًًد کارگراى آًکَ ترای. گذاشت داری

 داخه در اهًیتی ًیرُّای کلَ ّ سر ّزارت کار، اختالؾ حه ُیات ُای جای

 تَ حتا گر اؼتشاش ًام تَ را کارگراى ًهایًدٍ ّ است شدٍ تاز تّلیدی ّاحدُای

 دستگیری شاُد تاید ها ساه هاًدٍ تاقی دّهاٍ در التتَ. کًًد هی هحکّم شالق

          . ًیستًد داراى سرهایَ فرهاى تَ گّش کَ تاشیم کارگری فعاالى

 درصد دٍ زیر تَ اسفًدهاٍ در تّرم رّحاًی آقای گفتَ طتق ،کارگر دّستاى

 درصد دٍ زیر تاید کارگراى حقّق حداقه ایًکَ یعًی ایى ّ رسید خّاُد

 ساکت اهًیتی ًیرُّای تّسط تاید درآهد صدایش کسی ُم اگر ّ شّد هحاستَ

 افزایش تا االى ُهیى کَ گّیًد ًهی ایشاى تَ رّحاًی آقای هشاّریى التتَ .شّد

 ساه در دّلت تّدجَ آّردى کم ّ دالر، قیهت افزایش ًاى، قیهت درصدی 58

 هشاّریًش ًَ ّ رّحاًی آقای ًَ ّ تّد خّاُد درصد 7: تاالی تّرم ، آیًدٍ

 .کًًد هِار را تّرم ایى تّاًست ًخّاًُد
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 دّلت تاید اّه: کًیم هی عرضَ پیشًِاد چًد در را تّدجَ کهتّد حه راٍ ها

 ُای تعرفَ تستى تا را ًیست کشّر حیاتی ًیاز هّرد کَ لّکسی کاالی ُرگًَّ

 کلیَ ّ ُا تًیاد ُای درآهد تر هالیات تستى تا دّم. کًد حذؾ ّاردات از تاال

 ّ گذراًدٍ را خّد اهّرات داللی ّ خّاری ًزّه راٍ از کَ یهالی هّسسات

 تا سّم. کًد استفادٍ دّلت درآهد تردى تاال ترای ، کًًد هی ؼارت را هلت

 تًیَ ،رفتَ دالالى ّ ّاردات جًگ تَ تّلیدی ُای ظرفیت تهاهی تکارگیری

 کم تیکاری ًرخ کردٍ کار ُا کارخاًَ تا تترد تّلید سهت تَ را کشّر صًعتی

 ُای تعاًّی سیستم از استفادٍ تا چِارم. رًّد سرکار تَ تیکار کارگراى ّ شدٍ

 ّ دالالى جًگ تَ( اتکا) ًظاهیاى ،(فرًُگیاى) کارهًدی ،( اهکاى) کارگری

. ًرّد یؽها تَ ّ شّد حفظ کارگراى زددسته از تخشی تا ترّد فرّشی گراى

 در ده کَ سیاستهداراًی التتَ. است راٍ تًِا ّلی ًیست ساىآ راٍ ایى تردید تی

. تترًد پیش را راُکارُایی چًیى تّاًست دارًد،ًخّاًُد داری سرهایَ گرّ

 ّ فساد فقر، زدّدى ترای کارگری سًدیکاُای تَ اعتهاد گرّ در ها هلی هًافع

 . است سیاسی ّ اقتصادی دالالى

 کارگراى ّ زحهتکشاى ایراى !

ترای داشتى زًدگی اًساًی ّ آیًدٍ ای ترای فرًداًهاى ُهیى اهرّز تاید دست 

تکار شّیم. قدرت ها در اتحاد هاست. تا جهع شدى در سًدیکاُای کارگری 

کَ ایراى خّدرّ جدا، سایپا جدا،  ایى تّاى هتارزاتی را افزایش دُیم. تا زهاًی

ستیاتی تَ حقّق خّد ُستًد، د هکارگراى هعدى جدا، فرًُگیاى جدا ، تَ دًتا

است کَ از ایى تفرقَ استفادٍ کردٍ ُهَ هاى  کارفرهایاىهّقعیت ترای  تِتریى

 را سرکّب ّ ًاى فرزًداًهاى را ؼارت کًد.

 ! فعالیى کارگری ایراى ، سًدیکاُای کارگری

 هتحد شّیم ، ّ با ُهکاری هشترک ایى ترفًد سرهایَ داری را با شکست 

 رّبرّ کًیم. تصهیم با هاست.

   تحریریَ پیام سًدیکا                                                    
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 ایراى در كار ًیرّی ّ كارگراى فراخّاى

 كار قاًّى از زدایی هقررات بَ اعتراض در ایراى زحهتكشاى ّ كارگراى

 .كًید علًی را خّد هطالبَ

 ّ تیشهار ُای مارگاٍ ّ هختلؾ هًاطق از مار قاًّى ی عجّالًَ حذؾ

 در مارگراى علیَ تیشتر چَ ُر سرعت تا مار هًاستات از زدایی هقررات

 اقتصاد الگّی پذیرش تا جًگ، از پس ُای دّلت ی ُهَ. است جریاى

 خصّصی ّ ساختاری تعدیه یعًی پسًداًَ آهریما هًاستات ّ ضدمارگری

 ُای سرهایَ خدهت در عهال تّد، فقر سازی جِاًی تراتر در تسلیم مَ سازی

 از ًقاط اقصا در صًعتی -تجاری ّیژٍ هًاطق حذؾ تا. گرفتًد قرار جِاًی

 زیر ُای مارگاٍ حذؾ رؼم تَ. افزّدًد هحرّهیت گسترٍ تر مار قاًّى شهّه

 احساسات شد اًجام طلب اصالح هجلس تّسط مَ مار قاًّى شهّه از ًفر دٍ

 را ایراى هرمز در سلفچگاى. ًشد ارضا سرهایَ تَ خدهتگذاراى مارگری ضد

 ًِایت تَ را مار ًیرّی از سرهایَ ؼارت تا افزّدًد ّیژٍ هًاطق ایى تر

 تریى اتتدایی از را مارگراى صد در صد تا رّد هی رًّد ایى گّیا ّ ترساًًد

 سرزهیى ایى مارگراى از درصد سَ تًِا مَ ایًك. سازد هحرّم قاًًّی حقّق

 ُستًد، هًد تِرٍ مار جِاًی سازهاى ُای ًاهَ هقاّلَ هصّب ُای حداقه از

 اًدك ُهیى ًتیًًد هقاّهتی خّد هقاته در داری سرهایَ تَ خدهتگذاراى اگر

  .گرفت خّاًُد تّم ّ هرز ایى زحهتمشاى از ُهیشَ ترای ُم را اهماى

 ّ مارگری فعاالى ّ مارگراى ی ُهَ از ایراى ای پرّژٍ مار ًیرّی اتحادیَ

 رًّد ایى تَ اعتراض در خّاُد هی مشّر مار ًیرّی ی ُهَ ّ زحهتمشاى

 دستاّرد تّیژٍ ّ پیش ُای دَُ در را زحهتمشاى دستاّردُای مَ اًساًی ضد

 تَ اهضا، گردآّری تا گرفتَ ًشاًَ را هردم :8 ساه اًقالب در مار ًیرّی

 .ًهاییم اعالم قدرت صاحتاى

 ایراى ای پرّژٍ كار ًیرّی اتحادیَ
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 فراخّاى ایى تَ پیّستى ّ حهایت ضهى فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای

 تَ کار قاًّى تؽییر ، کارگری ُای هحیط از زدایی هقررات:   دارد هی اعالم

 تاهیى در کارگراى ُای اًدّختَ تَ دستترد ، هجلس در کارفرهایاى ًفع

 تصّیب زهزهَ ّ ساختهاًی کارگراى تیهَ تخصّص تیهَ حذؾ ّ اجتهاعی

 ای ترًاهَ را کارگراى سفرٍ ُای کردى خالی ترای درصدی 47 دستهزدُایی

 .داًد هی ضدکارگری

 71/9/7191 فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای

 

 ّ حهایت حّهَ ّ تِراى تزییًات ّ ًقاش کارگراى سًدیکای

     .دارد هی اعالم فراخّاى ایى بَ را خّد پیّستى

31/9/7191 

سًدیکای کارگراى ًقاشاى استاى البرز ًیز با تّجَ بَ 

تاثیرات هثبت ایى فراخّاى ، حهایت خّد را اعالم هی دارد.   

8/71/7191  

پیش بسّی اتحاد ُهَ جاًبَ کارگراى ایراى بر ضد » 

قراردادُای هّقت ، حذف قاًّى کار، حذف بیهَ ُای 

ری ، دستهزد ُای کهتر از تّرم حقیقی ّ کارگ

خصّصی سازی تاهیى اجتهاعی ّ ایجاد هًاطق ّیژٍ 

 « تجاری ، برای ًابّدی  خاًّادٍ ُای کارگری
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 سًگرّد سًگ زغال هعدى در اعتصاب

 اًحاله تَ اعتراض در ؼرتی الترز سًگرّد سًگ زؼاه هعدى کارگر 487

 زیاى ّ سخت هشاؼه تازًشستگی هّضّع ّ افتادٍ عقب حقّق هاٍ ; ، هعدى

 ختر. زدًد اعتصاب تَ دست هعدى ُای تًّه داخه در اهرّز صتح از ، آّر

 که دیگر ساعاتی تا تردید تی ّ رسیدٍ هعدى دیگر ُای تخش تَ اعتصاب ایى

 ُای ًیرّ ّرّد تجرتَ کَ کارگراى ایى. شد خّاُد کشیدٍ اعتصاب تَ هعدى

 تشکیه ّ کارگری فعالیى تازداشت ّ دارًد را هعدى هحّطَ داخه تَ اهًیتی

 دادٍ رخ چادرهلّ هعدى صًفی اًجهى دتیر ترای آًچَ هاًًد اهًیتی ُای پرًّدٍ

 را اهًیًتی ًیرُّای ّ کارفرهایاى شگرد ایى زهیى اعهاق تَ تردى پًاٍ تا ،

.  تردًد پًاٍ هعدى درّى تَ کارگراى از قته اعتصاتی رُتراى. اًد کردٍ خًثا

 ًتیجَ تا اًد شدٍ قسم ُم ّ ُستًد ُایشاى خّاستَ شدى عهلی خّاستار آًاى

 . تهاًًد تاقی هعدى در ًِایی گرفتى

 کارگراى ایى ُای خّاستَ از حهایت ضهى فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای

 دادٍ ُشدار هعدى تَ شدى داخه ترای  اًتظاهی هاهّریى ّرّد از ، اعتصاتی

 سًگرّد هعدى کارفرهای ّ کار ّزات عِدٍ تَ را ّرّد ایى عّاقب تهاهی ّ

 .داًد هی

               فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای

71 /71 /7191 
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   کارگراى، برحق ُای خّاست بَ تّجِی بی با

 !کرد خّاُید درّ تّفاى ّ کارید هی باد

. یافت پایاى یزد استاى در تافق کّشکِ هعدى کارگر 597 از تیش اعتصاب

 افتادٍ عقب حقّقی هطالتاتِ  شدى پرداخت تَ اشارٍ تا تافق شِرستاى فرهاًدار

 را اعتصاتی کارگراى عهدٍ ُای خّاست دیگر تررسی آذر، 59 تا کارگراى

 .کرد اعالم ًیز

 کار تا هًاسب دستهزد ًظیر ترحقی ُای خّاست ترای کارگری ُای اعتصاب

 ایراى در جدیدی پدیدٍ..... ّ کارگراى حقّق هّقع  تَ پرداخت زًدگی، ّ

 ُهچًاى ّ است یافتَ اًتشار ارتتاط درایى ُایی گزارش ّ خترُا تارُا ّ ًیست

 کّشک هعدى کارگراى اعتصاب ُهچّى ای کارگری ُای اعتصاب. دارد اداهَ

 کَ را تاری  فاجعَ شرایط دارًد، هرکزی ًقشی صًفی هطالتاتِ  آى در کَ تافق

 سخًاى. سازد هی ًهایاى پیش از تیش حکهفرهاست کارگری ُای هحیط تر

 تَ شتاُت کّشک هعدى در حاکم فضای کَ است حقیقت ازایى حاکی کارگراى

  تَ پلَ، 977 طریق از زهیى قعر تَ شدى خارج ّ ّارد. دارد هرگ ُای َدخهَ

 هعدى ایى در شاؼه زحهتکشاى ؼیراًساًی ّ دشّار تسیار کار شرایط تًِایی

 کارگراى صًفی ُای خّاست تَ اجهالی ًگاُی. سازد هی آشکار رّشًی  تَ را

 تِداشتی ّ ایهًی ًکات رعایت ّ رفاُی هسائه تَ تّجَ» جهلَ از اعتصاتی

 ّ س رب جذب حق تًّه، ّ پلَ حق ّ کار سختیِ  حق پرداخت هعدى، هحه در

 قراردادُای هدت افزایش ّ شؽلی اهًیت از ترخّرداری ؼذایی، ُای ُزیًَ

 استاًدارد ُهچًیى ّ هعدى، در فرسّدٍ ُای دستگاٍ از استفادٍ عدم شدٍ، تستَ

 ّ تِداشت خاًَ اهکاًات تّدى ًاهًاسب ّ تِّیَ ّ آب ّ ترق ُای سیستم سازی

 ترای الزم ُای حداقه حتا کَ دُد هی ًشاى  «قاًّى طتق کاری اضافَ پرداخت

 تّجَ هّرد دّلت ّ کارفرهایاى تّسط ، اًساى یک شاى در کَ کارگراى کار

 هعدى کارگراى شدى کشتَ فاجعَ ًُّز کّشک هعدى کارگراى. گیرد ًهی قرار

 در هعدًچیاى  آى در کَ اًد ًتردٍ یاد از را کرهاى هعادى دیگر ّ ًیزّ تاب
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 کار ادارٍ رییس ایًکَ تا. کردًد هی کار کّشک هعدى تا هشاتِی شرایط

 تدّى کّشک هعدى کارگراى اعتصاب» کَ کرد اعالم تافق شِرستاى

 کارگراى زدًی  هثاه اتحاد ّ پافشاری اها «است ؼیرقاًًّی کارفرها ُهاًُگی

َ   خّد، صًفی ُای خّاست تحقق ترای  هتارزات در را دیگری درخشاى ًقط

 تَ کردى رسیدگی ترای ُایی قّه ایًکَ تا. رساًد ثتت تَ کشّر زحهتکشاى

 تجرتَ اها است، شدٍ دادٍ هسّّه ُای هقام تّسط کارگراى ترحق ُای خّاست

 ّازجهلَ کارگراى، پایداری اتحاد، صّرت در فقط کَ است دادٍ ًشاى گذشتَ

 است اعتصاب ّیژٍ  تَ کارگری هتارزات در الزم اتزارُای ُهَ از استفادٍ

  .یاتًد دست  خّیش کارگری ُای خّاست تَ تّاًًد، هی کارگراى کَ

 تی کّشک، هعدى کارگراى اعتصاب قتیه از کارگری ُای اعتصاب رشد

 در دّلت شّرتختاًَ. شد خّاُد هسّّه ُای هقام جدی ًگراًی هّجب تردید

 گرفتى ًشاًَ ،تا پّه الهللی تیى صًدّق دستّرات اجرای تکهیه راٍ

 تی را کارگراى ُای سفرٍ ًاى، یعًی زحهتکشاى، ؼذایی هادٍ تریى حیاتی

 ضد ّ کارگری ضد دستّرات ایى ًهّدى اجرا ترای دّلت.است کردٍ رًگتر

 ُایی  ترًاهَ چًیى اجرای کَ را حرکتی گًَّ ُیچ ّ دارد جدی عزم هلی هًافع

 گراى رسهی اعالم جریاى در آًچَ. تاتد ترًهی سازد، هّاجَ جدی چالشی تا را

 جز تّجیِی ُیچ شد، هشاُدٍ کارفرهایاى هدافع دّلت ازسّی ًاى قیهت کردى

 اقتصادی ُای تحریم اصلی تار کَ درصددًد هسّّه ُای هقام کَ ًدارد ایى

 کَ تیًدازًد جاهعَ زحهتکشاى دّش تَ را ارّپا ّ آهریکا تّسط شدٍ تحهیه

 .کًًد هی گذراى فقر خط زیر تراتر سَ درآهد تا ُم حاال ُهیى

 ُهتستگی ّ هعادى، در خصّص تَ ّ تافق در کارگراى اخیر ُای اعتصاب

 جریاى در شِر کاهه تسیج ّ آًاى ُای خاًّادٍ ُهراُی ّ کارگراى کاهه

 ایفا کًًدٍ تعییى حاهی دّلت ّ کارفرهایاى ًشیًی عقب در آًاى، قتلی اعتصاب

 پیرّزی تَ هًجر کَ است هّاردی هعدّد از تِا گراى تجرتَ ایى. کرد

 ضد هّاضع از داری سرهایَ هدافعاى ًشیًی عقب حداقه یا زحهتکشاى

 هتارزات که تَ هتارزٍ از شکه یک دادى تعهیم اگرچَ. شد شاى کارگری



        پیام سًدیکا ، ًشریَ سًدیکاُای کارگری ایراى      پ
 

 اخیر تجرتَ اها ًیاّرد، ُهراٍ تَ هشاتِی ًتایج است ههکى کارگری

 خّد درّى از کَ هّقعی عهه اتتکار کَ است هِم ًکتَ ایى درترگیرًدٍ

 ثهر تَ سرعت  تَ کَ داشت خّاُد هلهّسی ًتایج آید، تّجّد کارگراى

 قته از عهدٍ طّر تَ کَ «اتتکاری خّد» شیٍّ ایى کارترد. ًشیًد هی

 ًیرُّای گزًد از را ُا عرصَ ایى در فعاه کارگراى است، ًشدٍ ریزی ترًاهَ

 .دارد هی ًگَ هصّى ًیز اهًیتی

 کردى گراى سیاست کردى هحکّم ضهى فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای

 در سلطًتی هًفّر رژیم حتا کَ کًد هی یادآّری هسّّه ُای هقام تَ ًاى، قیهت

 را زحهتکشاى ؼذایی سفرٍ تَ دستترد جرئت ًیز :468 تِهى اًقالب از قته

 تا ُهتستگی اعالم ضهى فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای. ًداشت

 فرا را هسّّه ُای هقام کّشک، هعدى کارگراى ترحق ّ قاًًّی ُای حرکت

 اجرای ّ قتّه راستای در خّد اًتخاتاتی ُای ّعدٍ اساس تر کَ خّاًد هی

 گراى تا ّ کًًد اقدام کّشک هعدى کارگراى ترحق ّ قاًًّی ُای خّاست

 .ًیاًدازد خطر تَ را کارگراى سالهت ّ هلی هًافع ًاى کردى

 

 هکاًیک فلزکار کارگراى سًدیکای
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 تکذیبیَ

 عهّهی اعتصاب تَ را کارگراى ّ شدٍ هًتشر ای اطالعیَ است رّزی چًد

 ًام دّستاًَ ؼیر اقدام یک در هتاسفاًَ. است کردٍ دعّت تِهى اّه از

 سًدیکای. است آهدٍ تیاًیَ ایى اّه در تپَ ُفت ًیشکر کارگراى سًدیکای

 سًدیکای هدیرٍ ُیات اعضای تا تهاس ضهى فلزکارهکاًیک کارگراى

 ّ اًد ًًهّدٍ اهضا را ای اطالعیَ چًیى یافت اطالع تپَ ُفت ًیشکر کارگراى

 .کًًد هی تکذیب اطالعیَ را ایى زیر در را تپَ ُفت کارگراى سًدیکای ًام

 ُهَ از فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای ّ تپَ ًیشکرُفت کارگراى سًدیکای

 هًتشر را تکذیتَ ایى کَ خّاًُد هی کارگری سًدیکاُای ّدّستداراى ُا سایت

 فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای عهّهی رّابط  .کًًد

۹۲/۰۱/۰۱۲۱ 

 

 جعلی خبر یک تکذیب

 تَ دعّت جِت ای تیاًیَ تپَ ُفت کارگراى سًدیکای طرؾ از کَ شدیم تاختر

 ها. است شدٍ صادر جًّب در دیگر تشکه چًد ُهراٍ تَ سراسری اعتصاتات

 ُیچگًَّ کَ شّیم ؛یادآّرهی کًیم هی تکذیب را هذکّر تیاًیَ قّیا ایًکَ ضهى

 را خّد اًزجار ّ ًداشتَ هذکّر تشکلِای تا تارٍ درایى تهاسی یا ّ ارتتاط

 .کًیم هی اعالم سازیِا ختر گًَّ ازایى

. ًتاشیم اخالقی ّؼیر ًادرست اهّر قتیه ایى شاُد کَ دًیایی آرزّی تا

 7191 دیهاٍ تپَ ُفت کارگراى سًدیکای
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 !کًیم هی حهایت هختلف شِرُای در آهّزگاراى اعتصاب از

 خّد رفاُی هسایه تَ ًستت هختلؾ شِرُای در آهّزگاراى اخیر رّز دّ در

 صًفی کاًّى سایت را آى از تخشی کَ اًد زدٍ اعتراض ّ اعتصاب تَ دست

 ایى ُای ازخّاستَ حهایت ضهى ها. است دادٍ پّشش ایراى هعلهاى

 کًیم هی جلب هّضّع ایى تَ را ایراى هعلهاى صًفی کاًّى تّجَ  آهّزگاراى

 ُهَ دؼدؼَ آیًدٍ ساه دستهزدُای هّضّع ساه پایاًی رّزُای در کَ

 رییس شخص ّ جهِّر رییس هعاّى گفتار در کَ آًگًَّ ّ است هزدتگیراى

 ّ شّد هی صحتت هاٍ اسفًد در رقهی تک تّرم از شّد هی هشاُدٍ جهِّر

 هرتّطَ هسّّلیى ذُى در درصد > تا دستهزدُایی افزایش هعًای تَ ایى

 .                   کًیم تتدیه ّاحد حرکتی تَ را دستهزدُا هّضّع کَ ًرسیدٍ آى ّقت آیا.است

 فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای عهّهی رّابط

1/77/7191 

 

 

 ُای جًبش ُهَ هتحد ایراى کارگری جًبش

 !است آهّزگاراى خصّص بَ اجتهاعی
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 هقابل ّاحد شرکت راًًدگاى از تى صدُا اعتراض

 ۰۱۲۱ دیهاٍ ۰۱    تِراى شِرداری

 دٍ ساعت از ۳۳ هاٍ دی شاًزدُم رّز ّاحد شرکت راًًدگاى از تى صدُا

 .زدًد اعتراضی تجهع تَ دست شِرداری ساختهاى هقاته در صتح

 داشتًد اعتراض هسکى تّهاًی هیلیارد ۵۷ تّدجَ ًاعادالًَ تّزیع تَ کارگراى

 تّد ّقرار تّد شدٍ تاهیى ّاحد شرکت هازاد ُای زهیى فرّش هحه از کَ

 ّلی. گردد پرداخت آًِا تَ تالعّض تصّرت کارگراى هسکى تِیَ ترای

 شرکت کارگراى از ًیهی از تیش ّاحد شرکت ًاکارآهد هدیریت تا هتاسفاًَ

 ترای کَ ُم کارگراًی ّ. ًکردًد دریافت هسکى تِیَ ترای هتلؽی ُیچ ّاحد

 تعاًّی در ّاحد شرکت هدیریت  اجتار تا هسکى تالعّض کهک دریافت

 شخص ّ ّاحد شرکت هدیراى از ُهگی آى هدیرٍ ُیات اعضای کَ هسکى

 در شاى هسکًّی ّاحد کَ راًًدگاى از گرُّی شدًد؛ عضّ تّد عاهه هدیر

 خاًَ هتلػ از درصد ُفتاد از تیش ایًکَ تَ تّجَ تا است ۱ّ۲سپیدار پرّژٍ

 ُایشاى خاًَ تحّیه هّعد از ساه دّ تَ ًزدیک اًدّ کردٍ پرداخت را تحّیلی

 ُهچًاى ّ تگیرًد تحّیه را خّد هًازه اًد ًتّاًستَ کًّى تا اها گذشتَ
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 ّ است داشتَ پیشرفت درصد چِه تًِا پرّژٍ هتاسفاًَ. ُستًد سرگرداى

 گرفتَ تحّیه رّ خّد خاًَ سالَ چًد تاخیر تا کَ ُم کارگراى آى از گرُّی

 هتلؽی آًاى از هسکى تعاًّی ّ ًدارد هًاستی اهکاًات شاى هسکًّی ّاحد اًد

 .است کردٍ طلب تّدٍ قرارداد در آًچَ از تیش

 شّرا علًی جلسَ در شِر اسالهی شّرای عضّ حقاًی آقای رّز ُهیى صتح

 هّرد در ۴۸ ساه در ّاحد شرکت راًًدگاى اعتصاب ّ اعتراض یادآّری تا

 کارگراى اعتراض. گفت سخى کارگراى هطالتات ّ ُا خّاستَ تَ تّجَ لزّم

 تر تّافق ّ شِر شّرای عضّ هالی دًیا آقای تا ًهایًدگاًشاى هذاکرٍ تا

 .رسید پایاى تَ شاًزدٍ ساعت در آیًدٍ رّزُای در کارگراى هطالتات پیگیری

( تیزارًد کشی حق از تیدارًد کارگراى) شد دادٍ تجهع ایى در کَ شعارُایی

 ها هسکى( )خجالت خجالت کفایت تی هدیر( )گردد تاید شاؼه اخراجی راًًدٍ)

 قالیتاؾ( )خّاتَ تّ ها هدیر آتَ رّ ها هسکى( )خّاتَ تّ سًًدجی آتَ رّ

 (هیکًَ حهایت شِردار هیکًَ خیاًت هدیر( )ًرٍ یادت اعتصاب

ّاحد اتّبّسراًی  شرکت آدرس سایت سًدیکای کارگراى

 /http://vahedsyndica.com تِراى ّ حّهَ

 



        پیام سًدیکا ، ًشریَ سًدیکاُای کارگری ایراى      پ
 

 ایراى ایٍ  پرّژ کار ًیرّی اتحادیَ ُشدار ّجّد با

 شدًد هسهّم «ترش گاز» تًفس براثر جًّبی پارس کارگر سَ

 از ای ًاهَ اًتشار تا کارگری ًِاد ایى اعضای ایى از پیش خبرگزاری ایلًا :

 افزایش دلیه ًاهَ، ایى در. تّدًد دادٍ ُشدار ُا لّلَ ایى ًشتی احتهالی خطرات

 عهلکرد تر کیفی کًتره ُای ًظارت کاُش» هًطقَ ایى در شؽلی حّادث

 .تّد شدٍ ذکر «جًّتی پارس ّیژٍ هًطق۱۴َ ّ ۱۵ فازُای  تاسیات پیهاًکاراى

 کارگر سَ کَ افتاد اتفاق ازآى پس ۱۱ ساعت کارگرحّالی سَ ایى هصدّهیت

 پارس در « i.g.c»  شرکت ُای پرّژٍ هجری «ایدرّ» پیهاًکاری شرکت

 گاز دچار عهلیاتی هًطقَ ُای لّلَ از یکی ًشتی اثر تر کار اًجام حیى جًّتی

 ُا لّلَ ایى هی گّید: ایٍ  پرّژ کار ًیرّی اتحادیَ عضّ یک.شدًد گرفتگی

 تردار تِرٍ ًدارًدًّیرُّای ترداری تِرٍ راترای ًظر هّرد ًُّزتاسیسات

 ّی، گفتَ تَ.کًًد هی تزریق ترش گاز ُا لّلَ ایى تَ گاز، کردى خارج ترای

 کَ کارگری سَ اها تّدًد  شدٍ خارج ازهحّطَ کارگراى ُهَ گاز ًشت از پس

 .شدًد حاضرتّدًدّدچارهسهّهیت درهحه دادًد هی اًجام را ترداری کارتِرٍ

 .است شدٍ گزارش ّخیم کارگر سَ ایى حال

 ُیچ درهاى، ترای کارگر سَ ایى اًتقاه از تعد: افزّد کارگری فعاه ایى

( خیر یا اًد هاًدٍ زًدٍ آیا کَ) هصدّهاى ّضعیت ّ تستری هحه از گزارشی

 عسلّیَ هًطقَ در هّجّد درهاًی اهکاًات خّاًدى ًاکافی تااّ  .ًداریم دردست

 ّجّد جًّتی پارس هًطقَ درهاى تخش در کَ ُایی ًارسایی دلیه تَ: گفت

 صرؾ . شّد هی کارگراى فّت تَ هًجر کار از ًاشی حّادث تیشتر دارد،

 سالهتی هتّجَ جًّتی پارس هًطقَ ُّای تّدى آلّدٍ تاتت کَ ازخطراتی ًظر

 جًّتی پارس ُای پرّژٍ در شاؼه کارگراى است، هًطقَ ساکًاى ّ کارگراى

 .دارًد قرار شؽلی حّادث جدی هعرض در رّزاًَ کارشاى هاُیت دلیه تَ
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 : خّدرّ ایراى از فلزکار کارگر گزارش

 ترای ، آیًدٍ ساه ترای کارگراى هزد درصدی :4 حقّق افزایش زهزهَ تا

 حقّق اًتشار تا خّدرّ ایراى کارخاًَ اداری کارگراى از یکی تار اّلیى

 تاعث ، شعشعاًی هًِدس اًساًی هًاتع هدیر هیلیًّی 75 هاُیاًَ دریافتی

 کَ سالِاست. شد خّدرّ ایراى شرکت در تاال ردٍ هدیراى هزد حقیقت افشای

 ایى تا. اًد کردٍ تکذیب را هیلیًّی دٍ چًد ُای حقّق خّدرّ ایراى هدیراى

 رّز در ّ گرفت تاال خّدرّ ایراى کارخاًَ در اعتراضات  افشاگری

 تا خّدرّ ایراى یک هًّتاژ خط کار رّز کارگراى 6>46/ >/ 45  چِارشًتَ

 تعطیه را هًّتاژ  خط ّ کردٍ اعتصاب ساعت 5 هدت حقّق ایى تَ اعتراض

 هی شرکت ترای طالیی تخم چَ شعشعاًی هگر کَ گّیًد هی کارگراى.کردًد

 دارد؟ ُم را حقّقی چًیى استحقاق کَ گذارد

 . است دیگری حّداث بستىآ خّدرّ ایراى شرکت 

 رسد هی فرا شاى تازًشستگی هّعد کَ خّدرّ ایراى قدیهی کارگراى ُهچًیى

 ایى اگر.ُستًد ساه 68 تَ تازًشستگی سى افزایش ّ کار قاًّى اصالح ًگراى

 ُیچ خّدرّ ایراى کارخاًَ در دیگر ترسًد تازًشستگی تَ ُم قدیهی کارگراى

 .داشت ًخّاُد ّجّد رسهی کارگر

  71/9/7191  فلزکارهکاًیککارگراى  سًدیکای عهّهی رّابط
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 . کًیم هی حهایت خّدرّ ایراى کارگراى اعتصاب از

 

 

 اًجام ُای قّه ّ دستهزد تّدى کم ّ گراًی دلیه تَ خّدرّ ایراى کارگراى

 صتح ۱۱ ساعت از ُا دستهزد افزایش خصّص در عاهه هدیر ی ًشدٍ

 اًد خّاستَ ایراى کارگراى ُهَ از پیاهی طی ّ اًد ًهّدٍ ؼذا اعتصاب اهرّز

 . کًًد حهایت ُا آى از کَ

 خّاًّادٍ کَ دستهزد تّدى پائیى دلیه تَ خّدرّ ایراى کارگراى ها:  پیام هتى

 ترتیب ؼذا اعتصاب ، فراّاى هشکالت تا ّ تسختی کردٍ آسیب دچار را ها

 . تاشید ها ُهراٍ ّ کًید حهایت خّد ی خاًّادٍ ّ ها از.  ایم دادٍ

 

 هکاًیک فلزکار کارگراى سًدیکای عهّهی رّابط
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  :خّدرّ ایراى از فلزکار کارگر گزارش

 تا. شد شرّع کجا از خّدرّ ایراى در اعتصاب کَ تداًًد خّاًُد هی ُا خیلی

 ، داشتًد  سایپا ّ خّدرّ پارس کارگراى تا خّدرّ ایراى کارگراى کَ آشًایی

 گیری پی را ُایشاى دستهزد کهی تَ اعتراض ّ اعتصاب اختار ًزدیک از

 گرفت شکه خّدرّ ایراى کارگراى ها ذُى در تفکر ایى ًتیجَ در کردًد هی

 دیهاٍ :4 رّز از. ًکًیم استفادٍ ؼذا اعتصاب شکه ایى از ها چرا کَ

 در اتتدا  ، است ؼذا ًگرفتى ّ رستّراى تَ ًرفتى ُهاى کَ ؼذا اعتصاب

 ّ هًّتاژ خطّط ّ تّلید اصلی تخش کَ جًّتی کارخاًَ از ُایی تخش

 ُهَ رّز ُهاى در سپس ّ  گرفت شکه گیرد، هی اًجام آًجا در  تدًَ قطعات

 ؼذا رفتَ رستّراى تَ کارگراى یعًی. شد شاهه را جًّتی کارخاًَ ُای قسهت

  شاهه کَ شهالی قسهت رّز آى فردای از. ریختًد اشؽاه ُای سطه در را

 تَ ُم پرس سالى ّ پارس پژّ هًّتاژ سالى ، ًّد اه تّلید سالى ، رًگ سالى

 ؼذا اعتصاب در کارخاًَ تّلیدی ُای تخش تهام  ّ خّرد گرٍ اعتصاب ایى

 کَ است  تار اّلیى ایى. زدًد سرتاز رستّراى تَ رفتى از ّ کردًد شرکت

 حرکت یک تَ ّ کًد هی ؼذا اعتصاب پارچَ یک تطّر کارخاًَ تهام

 اعتراضی حرکت ایى تتّاًد ایًکَ ترای هدیریت .پیًّدد هی اعتراضی

 هّثر کَ کرد آزاد را کارگراى شدٍ تلّکَ سِام ، تشکًد ُم در را یکپارچَ

 شکست تَ ترای دّم فاز در هدیریت. دارد اداهَ ُهچًاى اعتصاب ّ ًتّد

 ُا دریافتی در افزایشی تزّدی کَ داد قّه ُهیشَ هثه اعتراض ایى کشاًدى

 کَ شدٍ گفتَ هدیریت تَ ّ ًخّردًد گّه تار ایى کارگراى اها. داد خّاُد رخ

 پیؽام هدیریت تَ کارگراى ضهى در.«  کًد اتالغ کتتی تصّرت را قّلش:» 

 پاداش اًتظار ها. شّد اضافَ درصد 67 الی 57 حقّق پایَ تاید:»  کَ دادًد

 .«خّاُیم هی را هاى حق ّ ًداریم

 هی کارگراى تَ پاداش کهی ّ آید هی ُا اعترض گًَّ ایى در ُهیشَ هدیریت 

 .ًیست پاداش از ختری دیگر ُم تعد ّ دُد
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 گفتَ ، گّیًد هی گدا ُاشم اّ تَ کارگراى کَ زارع یکَ ُاشم کَ شدٍ شایعَ

 حقّقشاى هى کًًد ًهی اعتصاب دیگر ُا ایى ساه چًد تا تداًم هى اگر:»  کَ

 دیگر هاٍ چًد تاز ّ تگیرًد را حقّق اضافَ ایى ترسم هی کًم هی اضافَ را

 .«تخّاًُد دیگر چیز یک

 تصهیم کارگراى ، ًشّد تّجَ کارگراى ُای خّاستَ تَ شًتَ رّز در اگر

 حهه ُای سرّیس ّ کًًد خّداری ُا سرّیس تَ شدى سّار از کَ اًد گرفتَ

 ُا خیاتاى تَ را هاى اعتراض کار ایى تا خّاُیم هی ها. کًًد تحریم را ًقه ّ

 .تاشید جدید اختار هًتظر     .تکشاًیم

 هکاًیک فلزکار کارگراى سًدیکای عهّهی رّابط
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 !کًیم خًثا اتحاد با را خّدرّ ایراى هدیریت شگردُای

 خّد شگردُای ی ُهَ از خّدرّ ایراى هدیریت ، اعتصاب رّز شش طی

 تا جهلَ از, تکشاًد شکست تَ را کارگراى ؼذای اعتصاب تا کردٍ استفادٍ

 تَ است شدٍ ًصب ُا سالى پاًه رّی در کَ ای هادٍ چِار ای ّعدٍ دادى

 دادٍ هشاؼه تًدی طتقَ ّ افتادٍ عقب ُای پاداش پرداخت ی ّعدٍ کارگراى

 پژّ تّلید سالى در شرکت اًساًی هًاتع هعاّى اًتظاری هًِدس حتی, است

 تَ آیًدٍ رّز دّ تا کردٍ اعالم ّ یافتَ حضّر جًّتی کارخاًَ در 579
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 ؼذای اعتصاب هذتّحاًَ تالش ایى تا تا شد خّاُد رسیدگی شها ُای خّاستَ

 ُای سرّیس در ُا قسهت ُهَ کارگراى. تکشاًد شکست تَ را کارگراى

 حصّه تا ّ ًشکستَ را اعتصاب کَ خّاًُد هی خّد ُهکاراى از کارگری

 هدیراى ّ سرپرستاى. دًُد اداهَ  را ؼذا اعتصاب ایى, خّد ُای خّاستَ

 در کَ ُرچًد. کًًد هی تالش فعاه کارگراى شًاسایی ترای قسهت

 تسیار اعتصاتی کارگراى قراردادُای تهدید عدم تَ تِدید از گفتارُایشاى

 در کَ گردید تاعث هدیریت ُای ّعدٍ ّ تِدیدُا ایى هتاسفاًَ. شّد هی شًیدٍ

 ّ شکستَ را ؼذا اعتصاب کارگراى دیرّز، از ّاًت سالى در شهالی کارخاًَ

 قسم ُم تّلید ُای سالى در کارگراى اتفاق ایى تا. رًّد هی ًاُارخّری تَ

 را تفرقَ ترای هدیریت ُای شگرد ّ تاشًد هتحد اعتصاب ًتیجَ تا اًد شدٍ

 ّ رّزهزدی کارگراى از اکثرا کَ کارگراى ایى تا گفتگّ التتَ. کًد خًثی

 .دارد اداهَ, دارًد کارخاًَ در کهی ی ساتقَ

 هکاًیک فلزکار کارگراى سًدیکای عهّهی رّابط

 : خّدرّ ایراى از فلزکار کارگر گزارش

 تَ فشار ّ تِدید ّ ُا قسهت سرپرستاى ّ هدیراى شدید فعالیت تَ تّجَ تا

 تّلید کارگراى طرؾ از ؼذا اعتصاب شدى شکستَ ًِایت در ّ کارگراى

 ایراى کارگراى دیرّز از ، کارخاًَ شهاه تخش در خّدرّ ایراى ّاًت

 ّ حقّق پایَ افزایش ترای هدیراى تَ تِهى 48 رّز تا هِلت دادى تا خّدرّ

 حالت تَ را ؼذا اعتصاب ، هشاؼه تًدی طتقَ ّ افتادٍ عقب پاداش تسّیَ

 چَ رّز چًد ایى طی در هدیریت تتیًًد تا هًتظرًد کارگراى. ّردًدآ در تعلیق

 .کرد خّاُد

 رّابط عهّهی سًدیکای کارگراى فلزکارهکاًیک
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:                      دُد هی گزارش خّدرّ ایراى از فلزکار کارگر

 کتتی اعالم ّ خّدرّ ایراى در ؼذا اعتصاب هشرّط یافتى خاتهَ از پس

 کَ است ای ُفتَ یک ، هدیریت تّسط کارگراى ُای خّاستَ تَ رسیدگی

 اًتخاب تا سالى ُر کَ اًد کردٍ اعالم تّلیدی ُای سالى سرپرستاى تَ هدیریت

 ایى. گردًد هعرفی هدیریت تَ هشاؼه تًدی طتقَ کردى اجرا جِت ًهایًدٍ 5

 تریى اصلی خّدرّ ایراى کارگراى کَ گیرد هی صّرت حالی در ترفًد

 تَ کارگراى کردى سرگرم تا هدیریت. است تّدٍ حقّق افزایش اشاى خّاستَ

 سایَ در را حقّق افزایش هّضّع اسفًد آخر تا خّاُد هی هشاؼه تًدی طتقَ

 هّضّع ُم ّ کًیم اجرایی را هشاؼه تًدی طتقَ ُم تاشیم ُّشیار. دُد قرار

 .کًیم دًتاه را حقّق درصدی 67 افزایش

 فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای عهّهی رّابط
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 تفرقَ زدّدى یعًی کارگری سًدیکاُای اتحاد

 تفرقَ ، هتحد ّ ُّشیار. کارگری جًبش در

 .کًیم دّر کارگری جًبش از را افکًاى
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 :دُد هی گزارش فلزکار کارگر

 دلیه تَ اُّاز کار کاؼذ, سازی کاؼذ ی کارخاًَ کارگر یک قته رّز پًج

 تیهارستاى در ّ شد شدید سّختگی دچار آب تخار ی لّلَ ترکیدى ّ فًی ًقض

 هشکالت پیگیری از کارخاًَ هسئّلیى هتاسفاًَ. است شدٍ تستری اُّاز

 تّسط کارگر ایى تیهارستاًی هشکالت ّ کردٍ خّدداری کارگر ایى تیهاری

 تستری اُّاز تیهارستاى در حاضر حاه در اّ. شّد هی پیگیری اش خاًّادٍ

 .هکاًیک فلزکار کارگراى سًدیکای عهّهی رّابط     .است
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 : از  فلزکار کارگر گزارش

 اراک پارس ّاگى کارخاًَ کارگر 7111 اعتراض ّ  اعتصاب

 تخت درخشًدٍ آقای  اراک پارس ّاگى کارخاًَ کارگراى ًهایًدٍ اخراج تا 

 ًهایًدٍ از دفاع در کارخاًَ ایى کارگر 487 شرکت ایى هدیرٍ ُیات ،تّسط

 اعالم قاًًّی تی ایى تَ ًستت را خّد اعتراض ّ آهدٍ کارخاًَ تیرّى تَ خّد

 خّداری ّ سرکار در شدى حاضر تا ًیز دیگر کارگر 87: ُهچًیى. کردًد

 ًهایًدٍ ایى ایًکَ تَ تّجَ تا .زدًد ایتالیایی اعتصاب تَ دست اعتصاب از

 ایى دارد، شرکت ایى تا کاری قرارداد 7>46 اردیتِشت آخر تا کارگری

 االًتیا خاتم گاٍ قرار کَ کارخاًَ اصلی سِاهدار دستّر تَ ؼیرقاًًّی حرکت

 در کارگراى کَ است ُفتَ یک هدت اهرّز تا .است گرفتَ صّرت ست

 ًهایًدٍ ایى  کار تَ تازگشت تا ّ اًد کردٍ اعتصاب قاًًّی تی ایى تَ اعتراض

 حهایت ضهى فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای.داشت خّاُد اداهَ کارگری

 ًهایًدٍ ایى کار تَ تازگشت خّاستار ّ کارگری حرکت ایى از جاًتَ ُهَ

   فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای عهّهی رّابط.تاشد هی کارگراى
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 گزارش کارگر فلزکار از اعتراض در پارس خّدرّ ّ سایپا آذیى 

 ایى است شدٍ اعتصاب ساعت 5 هدت تَ خّدرّ پارس کارخاًَ در دیرّز

 هعترض کارگراى.  است تّدٍ کارگراى ایى دریافتی کاُش دلیه تَ اعتصاب

 کاُش ایى تَ شرکت هدیراى پاسخگّیی خّاستار کار از کشیدى دست تا

 .اًد تّدٍ ُا دریافتی

 ُای کارخاًَ از ّ سازی قطعَ کارخاًَ کَ آذیى سایپا کارخاًَ در ُهچًیى

 تدٍ تسر اعتصاب در دیرّز ست سایپا سازی خّدرّ کارخاًَ هجهّعَ زیر

. گرفتَ صّرت کارگراى دریافتی کاُش دلیه تَ دیرّز اعتصاب. است

 خّد زًدگی گذراى تَ قادر گراًی هّج ّ دریافتی ایى تا گّیًد هی کارگراى

 . ًیستًد

 8/71/7191 فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای عهّهی رّابط

 

 

 رسد هی خبر تپَ ُفت از

 ، اجتهاعی تاهیى تَ تپَ ُفت کارگراى هراجعَ تا دیهاٍ اّه از:  اّل خبر

 تَ کًد هی خّداری تپَ ُفت کارگراى تیهَ دفترچَ تهدید از اجتهاعی تاهیى

 ًپرداختَ اجتهاعی تاهیى تَ را کارگراى تیهَ حق کارخاًَ هدتِاست ایًکَ دلیه

 تیهَ درصدی : هتلػ کارگراى حقّق از هاَُ ُر کَ است درحالی ایى. است

 .شّد هی کسر اجتهاعی تاهیى

 شدٍ شرّع تپَ ُفت کارخاًَ از دزدی کَ است هدتی ُهچًیى:  دّم خبر

 کاته کیلّهتر 5 فقط گذشتَ هاٍ 5 در کَ ترتیب ایى تَ.  آشکار تسیار تصّرتی

 خّاتش کجا در حراست ًیست هعلّم ّ شدٍ دزدیدٍ شرکت ایى از ترق
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 کَ هرتّطَ ُای طّقَ ّ است آتیاری شیلًگ ًّعی کَ ُیدرّفلّم! ؟!تردٍ؟

 شدٍ دزدیدٍ ُکتار 467 در ًیز دُد هی اًجام را ُا شیلًگ ایى اتصاه کار

 . داریم اطالع ها کَ است تخشی التتَ کَ. اًد

 یک کَ ترًاه تا است آًُی کَ آب خرّج ّ ّرّد ُای یچَ در : سّم خبر

 .رفتَ سرقت تَ ّ شدٍ تریدٍ است سیار جّش دستگاٍ

 ُفت حراست هسّلیى ، هحهدی ، خًیفَ آقایاى کَ است شایعَ : چِارم خبر

 از ، هحهدی ، رستگار ، حهداًی علی آقایاى اخالقی هشکه هاجرای در تپَ

 را هّضّع ّ کردٍ اقدام فّری خیلی ، تپَ ُفت کارخاًَ حراست اعضای

 در ایًِا التتَ. کًًد ًهی اقداهی ُیچ ُا دزدی تَ ًستت اها. اًد گذاشتَ سرپّش

 قلدر چًاى آى هعترض کارگراى ّ کارگری ّ سًدیکایی فعالیى تا ترخّرد

 جلّی چرا حاه.  کًًد هی ترخّرد(  هقتدارًَ خّدشاى تقّه ّیا)  هًشاًَ

 ُا دزدی ایى ُهَ کَ است ایى جالب التتَ. داًد هی خدا گیرًد راًهی ُا دزدی

 .گیرد هی صّرت خاص شیفت یک در

 تپَ ُفت چّى ُایی هجتهع تاید پّه الهللی تیى صًدّق دستّرات طتق »

 ایى. شًّد ُا خیاتاى راُی دستفرشی ّ گدایی ترای کارگراًش ّ شًّد تعطیه

 تِتراى ها از دستّر تَ کرد حهه کاهیّى تا را هسرقَ اهّاه تاید کَ ُا دزدی

 ُشیار. ًتاشد حیات اداهَ تَ قادر کَ کًًد رّترّ ّضعی تا را کارخاًَ تا است

 افشا را تپَ ُفت کارگراى ّ هلی هًافع تَ کاراى خیاًت ًقشَ ایى ّ تاشیم

 .  «  تکًیم

 9/71/7191هکاًیک   فلزکار کارگراى سًدیکای عهّهی رّابط

 خبر چَ تپَ ُفت در

 سرّیس استفادٍ حق از رّزهزد ت ر ًی کارگراى تپَ ُفت در کَ ُاست ساه

 حادثَ دّ, سرّیس ًداشتى علت تَ گذشتَ ُفتَ در. اًد تِرٍ تی آهد ّ رفت

 ت ر ًی کارگراى اّه حادثَ در. پیّست ّقّع تَ تپَ ُفت ًیشکر در کارگری
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 در کَ گشتَ ًیساى ّاًت سّار کار از ترگشت در رّزاًَ کار اتهام از پس

 زخهی دیگر کارگر شاًزدٍ ّ کشتَ کارگر دّ ّ شدٍ ّاژگّى ًیساى ایى, راٍ

 هحه عازم شخصی هّتّرسیکلت تا ت ر ًی کارگر دّ دّم حادثَ در. اًد شدٍ

 کارگراى.اًد کشتَ دم در ّ کردٍ تصادؾ شرکت تراکتّر تا کَ اًد تّدٍ کار

 کَ تریلی یا ّ ًیساى ّاًت تا ّ تّدٍ ًقه ّ حهه سرّیس فاقد رّزهزد ت ر ًی

 تًِا ّ, شًّد هی تردٍ کار هحه تَ است اثاثیَ ّ احشام جایی جاتَ هختص

 تاعث حادثَ دّ ایى. ُستًد هًد تِرٍ ًقه ّ حهه سرّیس از رسهی کارگراى

 هًدی تِرٍ اهکاى آًاى ُای خّاستَ از یکی ّ گشتَ کارگراى ی ُهَ ًگراًی

. هکاًیک فلزکار سًدیکای عهّهی رّابط .است ًّقه حهه سرّیس از

31/71/91 

 

 .شدًد ًشریَ صاحب ساختهاًی کارگراى

 یک ُم ُهکاری تا تًدرعتاس ّ اردتیه ، الترز ، تِراى تتریز، ًقاش کارگراى

 تَ تتریک تا سًدیکا پیام ًشریَ. کردًد اضافَ کارگری ُای ًشریَ تَ ، ًشریَ

 ُرگًَّ آهادٍ ّ گفتَ شادتاش را ًشریَ ایى تّلد ، کارگری فعالیى ایى

 . تاشد هی کارگر دّستاى ایى تا ُهکاری

 : خّاًیم هی ًشریَ ایى هاٍ آذر  یک شهارٍ در

 شب ًاى از سًدیکا ّ اتحادیَ ایجاد چرا - ًیازهًدیم ًشریَ تَ کارگراى ها چرا

 هّجّد ُای تشکه هعرفی - کارگری اختار - آهّزش - است تر هِم ها ترای

 گرفت تهاس آدرس ایى با تّاى هی  ًشریَ ایى با ارتباط برای.    کارگری

karegare.sakhtoman@gmail.com 

 سًدیکا پیام ًشریَ                                                     
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  هکاًیک فلزکار کارگراى سًدیکای کارزار از «ایًداستلایر» حهایت

 تا هتارزٍ  جِاًی رّز» ًاهَ ّیژٍ ًشریَ از ُایی تخش  اًگلیسی ترجهَ تا

 سًدیکای عهّهی رّاتط طرؾ از آى ارساه ّ  «زًاى ضد تر خشًّت

 الهللی تیى ُای سازهاى ّ شخصیتِا آدرس تَ  فلزکارهکاًیک کارگراى

 اّزکاى، کهاه آقای از زیر پیام اهرّز  ایًداستلایر، جهلَ از ّ سًدیکأیی

 ّ  اًگلیسی هتى.  رسید سًدیکا عهّهی رّاتط تَ ایًداستلایر، که دتیر هعاّى

 :است آهدٍ زیر در  آى فارسی

 عزیز هازیار برادر

" زًاى علیَ خشًّت" داًید، هی کَ ُهاًطّر.  است ای  عالی سًد ًشریَ ایى

  آى تالفاصلَ هى.  است ایًداستلایر  جِاًی سًدیکای  جِاًی ُای کارزار از  یکی

 .دادم رجّع سًدیکا زًاى دپارتهاى تَ را

 ترای را ُهکاراًم ّ خّدم آرزُّای تِتریى ّ کًم، هی استفادٍ فرصت ایى از

 .هیدارم تقدیم تاشد  خّتی ساه جدید ساه ایًکَ

 ایًداستلایر  جِاًی اتحادیَ دتیرکه هعاّى اّزکاى کهاه  ُا ارادت تِتریى تا

Dear Brother Maziyar, 

This is an excellent piece of document. As you know, 

"violence against women" is one of the global campaigns of 

IndustriALL Global Union. I have immediately passed it 

forward to our Women Department. 

Using this opportunity, I wish you and your colleagues 

Happy New Year. Best regards, Kemal Ozkan 

Assistant General Secretary IndustriALL Global Union  
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 کارگراى اقتصادی هًافع علیَ بر اجتهاعی تاهیى سازهاى

 ّ ، است ایراى کارگراى قاًًّی هالکیت در کَ سازهاى ایى ، اجتهاعی تاهیى 

 ایى عهه در. تاشد کارگراى هًافع جِت در اش اقتصادی ُای ُدؾ تاید هی

 تاهیى.  کًد ًهی عهه خّد قاًًّی ّظایؾ تَ  کَ است دادٍ ًشاى سازهاى

 هتلػ که از ،یعًی داراى سرهایَ ّ پیهاًکاراى کار قرارداد ُر از اجتهاعی

 تدیى ایى.  کًد هی دریافت کارگراى ی تیهَ تاتت درصد ;.:، قرارداد

 تاهیى ، ًکًد تیهَ را آًِا ّیا کًد تیهَ را کارگراى پیهاًکار چَ ، کَ هعًاست

 ، دریافت ایى قتاه در.  است کردٍ دریافت را کارگراى ی تیهَ حق اجتهاعی

 هتلػ تررسی ّ کارگراى کردى تیهَ تر تازرساًش تا تاید هی اجتهاعی تاهیى

 در کًد ًظارت ، کارگراى ّاقعی حقّق تا کارفرهایاى ی تّسیلَ پرداختی تیهَ

 ایى.  دُد ًهی اًجام عهلی اقدام ُیچ زهیًَ ایى در اجتهاعی تاهیى کَ حالی

 ،کَ ای پرّژٍ ّ هّقت قرارداد کار ًیرّی ّ کارگراى هّرد در ّضعیت

 پارس در تًِا ًژاد احهدی دّلت از قته)  دًُد هی تشکیه را تاالیی اکثریت

 عدم.  است آفریى فاجعَ(  داشتًد اشتؽاه کار تَ کار ًیرّی 487777 جًّتی

 در یشاى دریافتی حقّق تا کارگراى ی تیهَ ُای فرم تررسی عدم ّ ًظارت

 دالالى ، پیهاًکاراى اقتصادی هًافع هدافع سازهاًی تَ را اجتهاعی تاهیى عهه

 صًعتی کارگراى ی ُهَ ّ کار ًیرّی.  است آّردٍ در(  کار ُای هًپاّر) 

 کار هحیط در ای حادثَ دچار کَ آى از پس ، ای پرّژٍ ّ هّقت قرارداد

 زًدگی حقّق حداقه تا تاید شًّد هی هتّجَ ،تازٍ گردًد افتادٍ کار از ّ تشًّد

 تیهَ تاتت هاُاًَ کهتری پّه خّاًُد هی کَ ایى دلیه تَ پیهاًکاراى.  کًًد

 در.  ًهایًد هی هحاستَ حقّق حداقه تا را کارگراى ی تیهَ ، کًًد پرداخت

 هتلػ ی ُهَ اجتهاعی تاهیى ، حساب هفاصا در ًِایت در داًًد هی کَ حالی

 تی ایى ی تازًدٍ حقیقت در.  گیرد هی پیهاًکار از را کارگراى ی تیهَ حق

 ، شّد هی کارتردی پیهاًکاراى ّ اجتهاعی تاهیى ی ّسیلَ تَ کَ قاًًّی

 است حالی در ّضعیت ایى.  است کارگراى ی خاًّادٍ ی آیًدٍ شدى قرتاًی

 ُای ساه از کَ است کارگری ُا هیلیّى تَ هتعلق اجتهاعی تاهیى ، کَ

 اًد دادٍ ساهاى را سازهاى ایى تیهَ حق پرداخت تا اهرّز تَ تا 4658-4659
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 در کًًد هی ّاریز کارگراى ًام تَ ظاُر در پیهاًکاراى کَ درصدی 56. ) 

 پیهاًکار تّسط تاید" هستقیها کَ است کارگراى حقّق سِم از تخش آى حقیقت

 سِم را اى ترخی کَ درصّرتی(  گردد ّاریز اجتهاعی تاهیى حساب تَ

 . است ّاقعیت از ًادرست ترداشت یک ایى کًًد هی تصّر کارفرها

 سازهاى ایى هدیریت ، ُا دّلت طرؾ از کَ  ُایی تکًّکرات ّ هسئّالى

 ساختَ خّد ُایی ًاهَ آییى اًتشار تا ، اًد گرفتَ دست تَ را کارگراى تَ هتعلق

 تر کَ،  قاًّى ایى خالؾ تر را هّادی کار، قاًّى ّضد کارگری ضد ّ ،

 ، کًد هی اجتهاعی تاهیى هًاستات ّارد ، است کشّر اساسی قاًّى از گرفتَ

 تحهه ّ رًج تا ساه 67 کدام ُر کَ را کارگراًی هًافع صّرت تدیى کَ

 ساختار صّرت تدیى ّ کًد هی تّلید را هادی ًعهات ، کارُا تریى سخت

 هطالب تر عالٍّ.  اًد گرفتَ چالش تَ ، دارًد هی پاس را جاهعَ اقتصادی

 ی هحاستَ ترای تاید هی هّجّد، کار قاًّى طتق ، تاال در شدٍ گفتَ

.  گیرد قرار تررسی هّرد تازًشستگی آخر ساه دّ کارگراى تازًشستگی

 کَ ، گردد هی تر اجتهاعی تاهیى سازهاى تَ زهیًَ ایى در خالؾ ُر هسئّلیت

 ًیرّی دریافتی حقّق ی هحاستَ ّ پیهاًکاراى کار تر ًظارت ترای تازرساًی

 ترخی دادى قرار تِاًَ تا حاضر حاه در.  است ًکردٍ کارتردی ، را کار

 هدیراى استداله.  کًًد هی هحاستَ تازًشستگی ترای را آخر ساه 8، هّارد

 در.  گیرد صّرت ریالی جِش یکتارٍ تَ حقّق در ًتاید:  اجتهاعی تاهیى

 قاته ؼیر هّقتی قرارداد ّ ای پرّژٍ کار هّرد در ریالی جِش ایى کَ حالی

.  است کاری ساعت پیهاًکاراى تا قراردادشاى آًِا زیرا ، تاشد هی اجتًاب

 شازًد پاالیشگاٍ هاًًد دُد هی قرار اّلّیت در را پرّژٍ یک دّلت کَ زهاًی

 حداقه کار ساعات جًّتی پارس 49-48 ّ ;4-:4 فازُای ایًک ُم یا اراک

 ُر یعًی.  یاتد هی اداهَ رّز در ساعت 49 تا هّاقع اکثر در ّ ساعت 45

 صّرت کار ، کاری اضافَ تاتت درصد 77 ّ کار رّز دّ هعاده کاری رّز

 از است ساعت ;:5 ای پرّژٍ کارگراى ترای کاری زهاى حداقه.  گیرد هی

 کاری اضافَ 6> هِر یا شِریّر از است ًهّدٍ اعالم کار ّزارت دیگر سّی

 تر ًیز اعالهیَ ایى.  گردد ًهی هحاستَ تازًشستگی ترای کارگراى ُای
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 تر ُای دّلت کَ است الهللی تیى ُای ًاهَ هقاّلَ ّ اساسی قاًّى هفاد خالؾ

 کسی از کارگراى.  اًد کردٍ آى اجرای تَ هّظؾ را خّد ایراى اهدٍ سرکار

 تاهیى.  کًد زیاد یا کم را آى تخّاُد دّلت ایًک ،کَ گیرًد ًهی صدقَ

 آهدٍ ّجّد تَ ها خّد ّ ها پدراى طّالًی ُای ساه اًدازُای پس از اجتهاعی

 ایى.  ًدارد را دّلتی ؼیر اهّاه در دخالت حق ّجَ ُیچ تَ دّلت.  است

 کًد هی تّلید ساه 67، کار ًیرّی یا کارگر یک.  است کارگراى ی سرهایَ

 زًدگی یک تازًشستگی حقّق حداقه تا را زًدگیش از هاًدٍ تاقی ساه 47 تا

 خّد تَ کَ را پّلی خاًَ ّزارت یک تاید چرا.  تگذراًد را هًداًَ شرافت

 جِاى کدام تا ، هعیار ایى.  کًد دریػ آًِا از تخّاُد ، دارد تعلق کارگراى

 تیى صًدّق دستّرات از ُم ایى آیا.  دارد اًطتاق دًیا در قاًًّی ّ تیًی

  ؟؟!! ًیست(  دارد تعلق اهریکا تَ درصدش 84 کَ)  پّه الهللی

 لیست طتق. اجتهاعی تاهیى ُای شکًی قاًّى اثتات ترای زًدٍ ی ًهًَّ یک

.  ام دادٍ اًجام ای پرّژٍ کار 87 ساه از هى اجتهاعی تاهیى در تیهَ ُای

 کردٍ تازًشستگی تقاضای تِراى 58 اجتهاعی تاهیى از هى 6> ساه از پیش

 ًظارت عدم.  دارید کار ی ساتقَ هاٍ ; ّ ساه 57 تًِا شها شد اعالم هى تَ ام

 ایى ترای ، کارگراى هًافع کردى رُا ّ پیهاًکاراى کار تر اجتهاعی تاهیى

 شدٍ هًظّر تازًشستگی ی ساتقَ هاٍ ; ّ ساه 57 کار ساه >6 از پس جاًب

 هى سى)  شّم تازًشستَ ساتقَ هقدار ُهیى تا پذیرفتم هى ّجّد ایى تا.   است

 اسًاد جاًب ایى ایًکَ تَ تّجَ ،تا تِراى 58 اجتهاعی تاهیى(  است ساه :9

 تَ است پیهاًکاراى تا کاری ساعت کَ را کارم قراردادُای ّ شؽلی ارتقاء

 ساه 8 تاید کَ است ًهّدٍ اعالم ّجّد ایى تا ام دادٍ تحّیه تِراى 58 شعتَ

 کار آخر ساه 8 کَ حالی در. )  گردد هحاستَ تازًشستگی ترای هى کار آخر

 تا کار ّ تّد ًژاد احهدی دّلت اّلّیت کَ اراک شازًد در آى ساه 6 هى

 در هاٍ چًد ّ ساه 5 ًیز ایًک ّ گرفت صّرت زیاد فشار ّ تاال ساعات

 قرارداد ّ تاال کار ساعت ّ فشار تا است جًّتی پارس ;4-:4 فازُای
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 اجتهاعی تاهیى ُای کهیسیّى تَ هرا ی ،پرًّدٍ هى ُای اعتراض(   ساعتی

 ،چرا؟ ًهّدًد اعالم را اّه ًظریَ ُهاى ُم تاز ّلی ترد

 دّلت ّسیلَ تَ اى اهضا کَ الهللی تیى ُای ًاهَ هقاّلَ طتق ّ کار قاًّى طتق

 ًهّدٍ اى کردى کارتردی تَ  هّظؾ  را ُا اى ّ ایراى اًقالب از پس ُای

 رّز در کاری اضافَ ّ تاشد ساعت ; از تیش ًتاید رّز در کار ساعت. است

 کار ّلی. گیرد صّرت تّاًد ًهی ًیز رّز ُر ّ تاشد ساعت 5 از تیش ًتاید

 کار رّز 57 در کَ کار ساعت 45 رّزاًَ هّقت قراردادُای ّ ای پرّزٍ

 کارگر یک هاُاًَ کار ساعت 4:9 تَ ًستت کَ. است کار ساعت ;;5 کرد

 77 ّقتی. گیرد هی صّرت اضافی کار ساعت 445 ُا کارخاًَ در هعهّلی

 کًیم هحاستَ را است ساعت 77 کَ را کار قاًّى طتق کاری اضافَ درصد

 495 یعًی هیشّد رّز 57 در ساعت 665کار ًیرّی یک کارکرد جهع

 پرّزٍ کارگراى تَ اجتهاعی تاهیى ّلی گیرد هی صّرت اضافی کار ساعت

 ّ تاال ّ ًگرد هی هاُاًَ کار ساعت 4:9 تا هعهّلی کارگر یک چشم تَ ای

 است اهری هّقت قرارداد ّ کاری ساعت اساس تر کَ حقّقی شدى پاییى

 قاًًّی ُیچ ّ  است دادٍ قرار خّد قضاّت هعیار را ىآ اجتهاعی تاهیى. عای

 .  کًد ًهی دفاع هّرد ایى در کارگراى حقّق از ُم

 7191-19-36جًّبی       پارس

 آقاجری ًاصر

 

 پدراى طّالًی ُای سال اًدازُای پس از اجتهاعی تاهیى» 

 حق ّجَ ُیچ بَ دّلت.  است آهدٍ ّجّد بَ ها خّد ّ ها

 «. ًدارد را دّلتی غیر اهّال در دخالت
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  است؟ شدٍ چَ اجتهاعی تاهیى سازهاى ُای پّل

 جعلی خیریَ هّسسَ بَ هرتضّی هیلیاردی کهک

 عده ًختگاى کاًّى» خیریَ هّسسَ تَ کهک ترای:  ًّشت شرق رّزًاهَ

 جعلی آدرس ایى ًکًید، هراجعَ« ۴۱پ آزادی، خ» آدرس تَ( « ایتام) تِراى

 :است آهدٍ هجلس تفحص ّ تحقیق سًد در.  است

 جِت آپارتهاى ّاحد یک خرید پیراهّى ۱۱/۷/۳۲ هّرخ ًاهَ هتایعَ پیرّ »

 در ّاقع( ایتام) تِراى عده ًختگاى کاًّى پّشش تحت ایتام اهّر تدارک

 از هذکّر ًاهَ هتایعَ طی« ۵ شهارٍ ّاحد اّه، ط ،۴۱ پ آزادی، خیاتاى»

 شدٍ تحّیه آپارتهاى ّ پرداخت ساتقا تّهاى هیلیّى۲۷۱ هتلػ کاًّى سّی

( ایتام) تِراى عده ًختگاى کاًّى اختیار در ّ شدٍ تجِیز هذکّر دفتر... است

 لایر هیلیّى۵۱۱ شدٍ، پرداخت لایر هیلیّى۷۱۱دّهیلیاردّ از جدای.« تاشد هی

 .است شدٍ پرداخت سًد اًتقاه زهاى ًیز لایر هیلیّى۲۱۱ ّ آى از پیش

 رییس علیزادٍ عتاسعلی االسالم حجت هجلس، تفحص ّ تحقیق اسًاد اساس تر

 تِراى عده ًختگاى کاًّى» هدیرٍ ُیات ریاست تِراى، دادگستری پیشیى

 .است آى هدیرٍ ُیات رییس ًایب خّد هرتضّی سعید ّ دارد راترعِدٍ(«ایتام)

 ًزدیک هجهّع در هرتضّی دُد هی ًشاى هجلس تفحص ّ تحقیق اسًاد

 شهار تَ اش هدیرٍ ُیات رییس ًایب خّد کَ ای هّسسَ تَ «هیلیاردلایر ُفت»

 در علیزادٍ عتاسعلی االسالم حجت اسًاد، از یکی در. است کردٍ کهک رّد هی

 احتراها: »است ًّشتَ ۱۱/۳/۳۲ تاریخ در هرتضّی سعید تَ خطاب ای ًاهَ

 یک عًّاى تَ( ایتام) تِراى عده ًختگاى کاًّى هستحضرید کَ ُهاًگًَّ.... 

 صؽار ّ داًشجّیاى آهّزاى، داًش آهّزش ّ حهایت هتّلی خیریَ، هّسسَ

 هتلػ اهکاى صّرت در.... تّدٍ تضاعت تی ّ قِری ّلی فاقد ههتاز

 ایى حهایت تحت ایتام جِت الِی هاٍ ایى کاالی ستد تَ تّهاى هیلیّى۱۷۱

 در هجلس تفحص ّ تحقیق اسًاد هتًای تر... .« گیرد قرار اختیار در کاًّى
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 ُزارتّهاى ۱۱۱ّ هیلیّى۸۲» هرتضّی، تَ علیزادٍ االسالم حجت ًاهَ ایى پی

 کارت قالب در ُزارتّهاى۴۷۱ّ هیلیّى۱۱ ّ رفاٍ ُای فرّشگاٍ تى قالب در

 از دیگری درخّاست طتق ُهچًیى.است شدٍ دادٍ تحّیه کاًّى ایى تَ «ُدیَ

 تاریخ در -تِراى عده ًختگاى کاًّى رییس-علیزادٍ االسالم حجت سّی

 از تخشی تاهیى پیراهّى هیلیاردلایر یک تخصیص» تر هتًی ۲۱/۱۲/۳۱

 پرداخت ّ کاًّى ایى هحه در ایتام آهّزش ّ تؽذیَ ّ ذُاب ّ ایاب ُزیًَ

 ّ فرًُگی اردُّای ترگزاری ّ هًتخب ّ ههتاز ایتام تَ ُدیَ ّ جّایز

 سازهاى هدیرعاهه دفتر سّی از ًقد ّجَ لایر هیلیّى۵۱۱» هتلػ ،«زیارتی

 ًهایًدٍ «هًصّری سیدهحهدهِدی» تَ(« هرتضّی سعید) اجتهاعی تاهیى

 .است شدٍ پرداخت علیزادٍ عتاسعلی االسالم حجت سّی از شدٍ هعرفی

 اجتهاعی تاهیى سازهاى دتیرخاًَ ثتت سیستم از التتَ کَ دیگری سًد اساس تر

 شهارٍ تَ» علیزادٍ االسالم حجت ًاهَ تَ پاسخ در است، شدٍ حذؾ

 اجتهاعی تاهیى سازهاى کهک درخصّص ۱۱/۱۱/۳۱ هّرخ الؾ/۳۱/۱۵۸

 هّافقت تا «ایتام از پذیرایی ّ عهّهی هراسم ّ آهّزش سالى ساخت در

 کاًّى تَ «لایر هیلیّى۷۱۱دّهیلیاردّ» اجتهاعی، تاهیى سازهاى هدیرٍ ُیات

 ارقام تا ّجُّی آًِا اساس تر کَ اسًادی در.است شدٍ پرداخت

 سازهاى هدیرٍ ُیات دفتر» آرم شدٍ دادٍ کاًّى ایى تَ چًدصدهیلیًّی

 از ترخی اهضای.دارد ّجّد اسًاد ایى راست سهت گّشَ در «اجتهاعی تاهیى

 ّقت هعاّى «رّ رخشًدٍ علیرضا» هاًًد اجتهاعی تاهیى سازهاى اعضای

 .خّرد هی  چشم تَ اسًاد ایى پای سازهاى هالی ّ اداری

 تا: »تّد آهدٍ تِراى عده ًختگاى کاًّى درتارٍ اهداد کهیتَ سایت ّب در

 یک هًطقَ اهداد کهیتَ داًشجّیاى ّ آهّزاى داًش فراؼت اّقات شرّع

 کاًّى ۱/۸/۳۱ تاریخ از تاتستاى فصه در اهتحاًات، اتهام از پس( شهیراًات)

 در را خّد فعالیت «اقدسیَ» خیاتاى در ّاقع عده، ًختگاى آهّزشی فرًُگی،

 ُای سیستم تَ هجِز کاهال ًفرٍ ۷۱ التراتّار در زتاى آهّزش ُای زهیًَ

 گری، هجری آهّزش احکام، ّ قرآى ایًترًت، ّ کاهپیّتر آهّزش رّز،

 .«است ًهّدٍ شرّع... ّ زًدگی ُای هِارت
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 ایى از ًشاًی ّ ًام «اقدسیَ» از ای هحلَ ّ کّچَ ُیچ در ایًکَ از فارغ

 هحلَ ایى در را هُّایش کَ فرّشی شیریًی الؼر هرد ًداشت، ّجّد کاًّى

 هسّّالى ترای تّد، ًشًیدٍ را کاًّى ایى ًام حاه تاتَ ُم تّد کردٍ سفید

 ًام ُم تّد اقدسیَ «ًیلّفر» خیاتاى در کَ(« س) کتری زیًب» خیریَ هّسسَ

 . تّد ًاآشًا کاًّى ایى

 ّجٍّ آید، هی تر هجلس تفحص ّ تحقیق کهیتَ اسًاد تاریخ از کَ ُهچًاى اها

 اجتهاعی تاهیى در هرتضّی سعید حضّر آخر ُای هاٍ تَ پرداختی

 تَ آًکَ آخریى ّ ۱۱/۳/۱۳۳۲ ،۲۱/۱۲/۱۳۳۱ ،۱۱/۱۱/۱۳۳۱ گردد، ترهی

 سّی از پاستّر کلید تحّیه از پیش دّرّز یعًی رسد، هی ۱۱/۷/۱۳۳۲

 سازهاى از ّتفحص تحقیق هاجرای.«رّحاًی حسى» تَ «ًژاد احهدی هحهّد»

 اها تّد شدٍ آؼاز ُشتم هجلس در آى زیرهجهّعَ ُای شرکت ّ اجتهاعی تاهیى

 در ّ ًرسید ًتیجَ تَ ّیژٍ ای کهیتَ سّی از تررسی ّ پیگیری ُا هاٍ از پس

 ُم آى ًشد، ارایَ هجلس علًی صحى در اجتهاعی تاهیى تخلؾ گزارش ًِایت؛

 هشخص آى چرایی ُم ًُّز کَ هخالفتی.ًهایًدگاى از چًدًفر هخالفت دلیه تَ

 ّ کرد هطرح سازهاى ایى از تحقیق ترای طرحی ًِم هجلس آى از پس. ًیست

 هرتضّی سعید شخص ّ اجتهاعی تاهیى سازهاى ُای تخلؾ از گزارشی اکًّى

 .دارد قرار هجلس اجتهاعی کهیسیّى هیز رّی

 کارگری سًدیکاُای ًظارت کَ زهاًی تا ، است هسلم آًچَ

 ّاقعی ًهایًدٍ ّ دّلت بَ غیرّابستَ ًِاد تًِا عًّاى بَ

 در کارگراى ّ ًباشد اجتهاعی تاهیى سازهاى بر کارگراى

 ّ دّلتی ُر ، باشًد ًداشتَ حضّر اجتهاعی تاهیى هدیریت

 صاحباًش کَ پّلِایی ایى از شّد هی ّسّسَ هدیری ُر

 .  کًد سرقت ًدارًد خّد اهّال بر ًظارتی
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 داری سرهایَ سیستم ًتیجَ فساد

: گفت جهِّر رئیس اّه هعاّى دیارهیرزا رساًی اطالع پایگاٍ گزارش تَ

 هاًًد حهایتی ًِادُای زیرهجهّعَ کَ کساًی هیاى در کَ شدٍ گزارش

 اًفعاه ّ فعه تّهاى هیلیارد ۱۷۱۱ ًفر یک هلی کد تا ُستًد تِزیستی

 .است گرفتَ صّرت اقتصادی

 ُا خیلی کَ تّد ایى ُا تحریم آثار از یکی: افزّد جهِّر رئیس اّه هعاّى

 یک اها تّدًد، گرفتَ ًفت ّقت دّلت از ّ تفرّشًد ًفت تّاًًد هی شدًد هدعی

 دّلت از حقّقی ّ حقیقی اشخاص ّ ًِادُا طرؾ از کَ ُایی ًفت آى از دالر

 دالر هیلیارد ۲.۱ تًِایی تَ شخصی ّ تازًگشت کشّر تَ آى پّه شد، گرفتَ

 صّرت را کار ایى ًیز دیگری ًِادُای ّ تازًگرداًد ّ گرفت دّلت از ًفت

 .ترسد فرّش تَ ًفت ّزارت تّسط فقط ًفت کَ کردیم تهرکز ها اها دادًد،

 عهق تا تیاًدازم ًگاُی اخیر ساه یک در کَ فسادُایی رقم تَ است کافی

 577 صاحب تی ُای هردٍ فرّش ّ ایراى تیهَ در فساد: شّد رّشى فاجعَ

 ضراب اختالس ، تّهاى هیلیارد 6777 زًجاًی تاتک اختالس ، تّهاى هیلیارد

 ُزار 45 کًًّی شدٍ کشؾ فساد ًیست، هعلّم شدٍ دستگیر ترکیَ در کَ

 . تّهاى هیلیارد

. تکشًد دّش تر را هشکالت ایى تاید ایراى زحهتکشاى کَ است حالی در ایى

 ًاى ّ تلفى ّ گاز ّ ترق ّ آب ُا، پّه ایى خالی جای کردى پ ر ترای دّلت

 ّ هدارس. کًد هی جلّگیری کارگراى دستهزد افزایش از. کًد هی گراى را

 اختصاص پرّرش ّ آهّزش تَ را کهی تّدجَ تا کردٍ پّلی را داًشگاُِا

 را گرفتى ًزّه تا کارگراى تَ دادى ّام تا تا دُد هی هیداى ُا تاًک تَ. دُد

 از خارج تَ هلی ثرّت خرّج تاعث کالُترداراى تَ دادى ّام تا ّ دُد رّاج

 .شّد تر ّاتستَ تیگاًگاى تَ ها اقتصاد تیشتر ُرچَ ، شدٍ کشّر
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 چگًَّ هردم ایراى غارت هی شًّد!

 سایر ّ تلّیزیّى در آى تتلیؽات قضایی دستّر تا کَ شاًدیز پدیدٍ شرکت

 ُزار ۳۱) ۳۱.۱۱۱.۱۱۱.۱۱۱.۱۱۱ تَ ًزدیک شدٍ، ههًّع ُا رساًَ

 هدیر پِلّاى، هحسى خّد التتَ است، فرّختَ هردم تَ سِام تّهاى(  هیلیارد

 .است کردٍ اعالم هیلیارد ُزار ۳۸ را آى رقم هجهّعَ ایى

 است؟ چقدر هیلیارد ُزار ۲۱ ایى اها

 زدٍ تخهیى دالر هیلیارد ۱۳/۷ زًجاًی تاتک ثرّت :زًجاًی بابک برابر ۹

 زًجاًی ثرّت تراتر دّ ىحدّد تحث هّرد تّهاى هیلیارد ُزار ۳۱ کَ شدٍ،

 هًاتع که آیًدٍ ساه تّدجَ الیحَ در کشّر: ًفتی درآهد۰/۹ .است تّهاى تَ

 چیزی - ًفتی شتَ هتفرقَ اهدُای در سایر احتساب تا - ًفت فرّش از حاصه

 تّهاى هیلیارد ُزار ۳۱ یعًی شدٍ، پیشتیًی تّهاى هیلیارد ُزار ۵۴ حدّد

 ! است آیًدٍ ساه در کشّر ًفتی درآهد که تراتر ۱/۲ شاًدیز پدیدٍ

 آى اختالس تَ هتِم جزایری شِرام کَ رقهی :جزایری شِرام برابر ۹۰۱۱۱

 ًزدیک پدیدٍ هیلیارد ُزار 7> یعًی ایى تّد، تّهاى هیلیارد ۳۴ تَ ًزدیک تّد

 یک حقّق سال هیلیّى ۲ .است جزایری شِرام اختالس تراتر ُزار ۲۸

 ًظر در هاٍ در تّهاى ُزار ۴۱۱را عادی کارهًد یک حقّق اگر:کارهًد

 یک ساه ُزار ۳۵۷ ّ هیلیّى ۳ تراتر تّهاى هیلیارد ُزار ۳۱ تگیرید،

اگر حقّق یک کارگر : کارگری یک حقّق سال هیلیّى 2/77   !است کارهًد

حقّق ُزار تّهاى تاشد ّ حق اّالد ّ دیگر  967طتق هصّتَ ّزارت کار 

هیلیّى ساه حقّق یک  8/44ُزار هیلیارد تراتر  7>را دریافت کًد ایى 

 یاد تَ حتها را آفرید هَ:هیلیاردی ُزار ۱اختالس برابر ۱۱ کارگر است.

 ُزار ۳۱ شد، هیلیاردی ُزار 7 اختالس تَ هشِّر کَ کسی دارید،

 ایى:طال تى ۲۱۱ .است هیلیاردی ُزار ۳ اختالس تراتر ۳۱ هیلیاردتّهاى

 ُزار ۱۱۱ گرم ُر حدّدا) فرّشی خردٍ قیهت تَ طال تى ۳۱۱ تراتر پّه

 .است( تّهاى
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 ! ًیست هسئّالى کار دستّر در کارگر زًاى از حهایت

 هقدم ُزارٍ ًسریى

 در کارگر زًاى کَ سالِاست. ًیست جدیدی قصَ کارگر زًاى هحرّهیت قصَ

 فرادستاى ّ  ُستًد جاهعَ اقشار  تریى پًاٍ تی ّ تریى فرّدست از ایراى

 سپردٍ فراهّشی دست تَ را آًِا هشکالت راحتی تَ ًیز  ّحاکهیت  جاهعَ

 تر فشار رّد، هی پیش شدى تدتر سهت تَ جاهعَ اقتصادی شرایط ُرچَ. اًد

  اّضاع ّخاهت. یاتد هی افزایش کارگر زًاى الخصّص علی ّ زًاى

 چًد از ، فرًُگی ّ اجتهاعی هعضالت افزایش آى، دًتاه تَ ّ  اقتصادی

 :تگذارد تاثیر زًاى اهًیت ّ هعیشت رّی تّاًد هی هًظر

 تَ زًاى ترای جدیدی ًقش ، طالق ُهچیى ّ اعتیاد تیکاری، آهار تّدى تاال•

 سًاریّی در ُیچّجَ تَ کَ ًقشی کًد، هی تعریؾ خاًّار سرپرست عًّاى

 ًشدٍ تازخّاًی ّ تعریؾ درستی تَ ایراى فعلی جاهعَ اقتصادی ّ فرًُگی

 .است

 تًِا زًاى، ترای ُم آى شایستَ، ّ هًاسب شؽلی ُای فرصت فقداى ّجّد تا•

 سهت تَ ای پشتّاًَ ُیچ تدّى ّ تاالجتار کَ زًاًی ایى راٍ سر هّجّد گزیًَ

 ترای. است رسهی ؼیر ّ پذیر آسیب هشاؼه اًد، شدٍ راًدٍ کار تازارُای

 هتى ستعیت از پر داهاى تَ شِری زًدگی پرخطر کهتر حّاشی از کَ زًاًی

 تا کارُایی  پذیرش  ُم آى ّ دارد ّجّد راٍ یک تًِا اًد، شدٍ پرتاب  جاهعَ

 هصّب دستهزدُای از تر پاییى حتی) پاییى تسیار دستهزدُای

 دیگرًِایتا عتارت تَ.است زا آسیب ّ ًاًُجار ُای درهحیط ّحضّر(دّلتی

 پذیر آسیب هشاؼه پذیرش  تَ تى خاًّار سرپرست ،زًاى اجتار سر از ّ

(Vulnerable Jobs )کار جِاًی سازهاى تعریؾ تًاتر کَ هشاؼلی. دًُد هی 

(ILO  )است زیر ُای ّیژگی ّاجد: 
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 شرایط ایهًی، اصّه فقداى حداقه، شؽلی اهًیت پاییى، دستهزد تا هشاؼلی

 اجتهاعی خدهات از ترخّرداری عدم ّ ًاتساهاى ّ تِدیدکًًدٍ سخت، کاری

 .شؽلی ُای آسیب درهاى ُزیًَ دریافت از هحرّهیت ّ تازًشستگی تیهَ هاًًد

 التتَ ّ هتفاّت تستر دّ در زًاى حقّق ًقض ایراى، در گذشتَ، ُا ایى ُهَ از

 است زًاى شِرًّدی حقّق ًقض یکی: افتد هی اتفاق ّاتستَ ّ ُهگرا کاهال

 شاُدش جا ُهَ در ّ رّزٍ ،ُر ّهتداّه سیستهاتیک صّرت تَ کَ

 ُای هحدّدیت زًاى، علیَ جًسی خشًّتِای اعهاه ُهچّى هّاردی.ُستیم

 جًتش تراتر،سرکّب آهّزشی ُای فرصت ارائَ در ،تتعیض اجتهاع تحهیلی

 تراتر قضایی ّ هدًی قّاًیى فقداى هِهتر ُهَ از ّ زًاى اجتهاعی ُای

 شکاؾ جدّه درقعر ایراى گرفتى قرار شرایطی چًیى ًتیجَ. است ّعادالًَ

 تستر اها.  . است الهللی تیى آهارُای جِاى،تًاتر کشّرُای هیاى در جًسیتی

 است ای هعادلَ خّد کَ است زًاى شؽلی حقّق ًقض ، زًاى حقّق ًقض دّم

 شؽلی ُای هحیط در زًاى حقّق تضییع ّ خشًّت. ّجِی چًد ّ پیچیدٍ تس

 ساختاری ّ سیستهاتیک هشکه یک تلکَ ًیست، هجرد ّ اًتزاعی هعضه یک

 فرًُگی، هتعاده ؼیر ّ ًاتساهاى  ُای زیرساخت در ریشَ کَ است

 تَ کارگراى حقّق کَ ای جاهعَ در.دارد جاهعَ هذُتی ّ اجتهاعی اقتصادی،

 در آى سیاسی ّ فرًُگی ُای هّلفَ طرفی از ّ شّد ًهی شًاختَ رسهیت

 تسیار ّضعیت در کارگر زًاى کَ است طتیعی است، زًاى تا آشکار ضدیت

 خشًّت ّ زًاى شؽلی حقّق ًقص   هیزاى. تاشًد داشتَ قرار تری تؽرًج

. است فرًُگ ّ اجتهاعی طتقَ درآهد، هّلفَ چًد هتاثراز آًِا علیَ شؽلی

 زًاًی ّ  کارگر طتقَ زًاى ،ُهچّى پاییى تسیار دستهزدُای تا شاؼه زًاى

 ُای آسیب هعرض در  کًًد هی زیست ایراًی ترجاهعَ سًتی درتخشِای کَ

 ُای درهحیط شاؼه خاًّار سرپرست زًاى ایراًی درجاهعَ. )ُستًد تیشتری

 فرًُگ فشارُای ّتحت تّدٍ جاهعَ سًتی تخشِای تَ هتعلق عهدتا صًعتی

 (کًًد هی زیست تّرژّازی خردٍ

 آفریًی اشتؽاه جِت در جدی قدهی ُیچ تًِا ًَ  تّصیفات، ایى ُهَ تا حاه

 ّ دّلتهرداى اشتؽاه، تسِیه جای تَ  تلکَ شّد، ًهی داشتَ تر زًاى ترای
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 هضحک ّ ًاخّاًا تسیار التتَ ّ جدید تعریفی ارائَ تا  هترصدًد قاًًّگذراى

 تَ. کًًد اعهاه ًیز تیشتری ُای هحدّدیت زًاى، ترای ”شایستَ شؽه“ از

 شدٍ ّصّه اعالم هجلس در طرحی تازگی تَ ،(4)ایلًا خترگزاری گزارش

. است شدٍ پیشتیًی زًاى کار ًیرّی ترای ای ساتقَ تی ُای هحدّدیت آى در کَ

 ”حرهت“ رعایت تَ هًّط را صًفی ّاحدُای در زًاى اشتؽاه کَ ایى جهلَ از

 ّاحد کار ًّع ًیاز صّرت در ّ داًستَ هرداى تا اختالط از پرُیز ّ ُا آى

 اهاکى ادارٍ از هجّز دریافت ًیازهًد کارفرها زًاى، شتاًَ کار تَ صًفی

 در تاًّاى کار تَ اشتؽاه: “خّاًیم هی طرح ایى در.تّد خّاُد اًتظاهی ًیرّی

 ّ هرداى تا اختالط از پرُیز ّ ُا آى حرهت رعایت تا تاید صًفی ّاحدُای

 کَ درحالیست ایى. ”تاشد شب ۱۱ تا صتح ُشت یعًی هتعارؾ ساعات در

 تّافقًاهَ ایى هفاد تَ کَ است هتعِد ّ است کار جِاًی سازهاى عضّ ایراى

 شؽلی تتعیض ًّع ُر رفع تّافقًاهَ ایى هفاد هِهتریى از یکی. تاشد پایتًد

 شدٍ اشارٍ آى تَ هشخص طّر تَ 444 شهارٍ اصه در کَ است زًاى علیَ

 تیى تعِدات تا کاهه تضاد در هجلس طرح  کَ ًیست گفتى تَ الزم( 5.)است

 هجتّر ترای ُم الهللی تیى عرصَ در کَ تعِداتی التتَ است، ایراى الهللی

 .شّد ًهی اًجام چشهگیری تالش ُیچ آًِا تَ پایتًدی ّ الزام تَ ایراى کردى

 کَ  گیرد هی قرار کار دستّر در حالی در حرهت حفظ تِاًَ تَ ُا طرح ایى

 در تیکاری ّ  فقرهطلق از فرار ترای ُستًد هجتّر فعلی شرایط در زًاى

 زهاًی تا.  کًًد هعاش اهرار شرایط تریى سخت ّ تریى پرخطر تریى، ًااهى

 هحدّد ُای طرح ّ لّایح قتیه ایى تَ هعطّؾ هسئّالى حهیت ّ ُهت کَ

 هحیط در فاجعَ یک شاُد رّز ُر  ها کَ ًیست عجیب ُرگز است، کًًدٍ

 تاریخ در  کَ ای حادثَ تَ تّاى هی ًهًَّ عًّاى تَ کَ.  تاشیم کارگری ُای

 افتاد اتفاق هشِد حّالی در کارگر زًاى از تعدادی ترای  اهساه هاٍ آتاى تیستم

 اثر تر آجرپزی کّرٍ زى کارگر54( 6) ایرًا گزارش تًاتر.کرد ،اشارٍ

 آتش ُشت شهارٍ تیم سرپرست. اًد شدٍ هجرّح ّ کشتَ خّدرّ ّاژگًّی

 خّدرّ ّاژگًّی: کَ است گفتَ ایرًا خترًگار تَ راتطَ ُهیى در هشِد ًشاًی
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 تر هجرّح ۱۴ ّ کشتَ سَ هشِد، حّالی در کارگر زًاى حاهه ًیساى ّاًت

 …است گذاشتَ جای

 هی رّترّ سرًّشتی چًیى تا تّدًد، هعاش اهرار پی در فقط کَ زًاًی

 دًُد، هی دست از را جاًشاى سادگی تَ ّ شّد هی ّاژگّى ًیساى شًّد،یک

 هسئّالى، جاًب از تالشی چیست؟چَ حرهت حفظ تعریؾ تتیًیم تاید حاه

 کَ است شدٍ زًاًی اًساًی حرهت حفظ ترای  دّلت، ّ هجلس ًهایًدگاى

 هّرد تسا چَ کًًد، هی کار آجرپزی ُای کّرٍ در ساعت دّازدٍ تا رّزاًَ

 هرداى از آًِا دستهزدُای گیرًد، هی قرار رّاًی ّ جًسی خشًّت ّ آزار

 سر تَ ًیساى ّاًت  پشت  شِرُا حاشیَ در فقرزدٍ ُای خاًَ از است، کهتر

 هی هعاهلَ ُا پزخاًَ کّرٍ سیاٍ ًاى تا را جاًشاى رّز ُر ّ رًّد هی کار

 کًًد؟
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 ... سْریَ حلة داًشگاٍ حقْق رشتَ داًشجْی

 دالر هیلیْى یک از تیش کرد اًداز تیر تک ایي سر ترای داعش

 ... کردٍ تعییي جایزٍ

 کردٍ ًخاع قطع را داعشی :5...  کشتَ را داعشی 475 کٌْى تا

 شایعَ رّز ُر داعش...  گرفتَ لقة کْتاًی ی فرشتَ اّ...  است

 ... هیکٌد هٌتشر داعشیاى رّحیَ افزایش ترای را هرگش

 ُای شثکَ در هرگش شایعَ پخش تعد رّز ُر ریحاًَ اها

 داعش ُای کفتار تا هیکٌد هٌتشر را خْدش تصاّیر اجتواعی

 دختر شیر،است ریحاًَ ایي،آری...  تلرزًد ترخْد ترس از

 ُای کفتار تا هیکشد ًفس ٌُْز کْتاًی ی فرشتَ..  کْتاًی

 !تلرزًد ترخْد ترس از داعش
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 اگر بخّاُیم ،  هی تّاًیم !

 

 

 

 هی گهاى چَ آى از اّرست فتح ّ کًم هی زًدگی فقیری تسیار خاًّادٍ در هى

 کًم ثاتت کَ تّد ایى داد ارادٍ هى تَ کَ چیزی ّلی. تّد دشّارتر کردم

 اًجام تَ را کاری چًیى تّاًد هی است کردٍ زًدگی" قتیلَ" در کَ فقیر دختری

 اًتظار ّ کتاب ّ حساب پّرًا، هاالّات تلًدپرّازاًَ حرکت ایى." ترساًد

 .ریخت ُم در را" قرتتی فقیر دختر" از هردم

 تّاًستَ تاکًّى کَ است کسی جّاًتریى پّرًا، هاالّات

رست" قلَ بَ است ِّ  .یابد دست" ا
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 !قطع زًدگی برای سّدجّیی بیشتر

 

                                                                      

 

 یرضای رشآ                                                                         

. است کرهاًشاٍ قصرشیریىِ  شِرستاى تَ هرتّط تیًید یه تصّیر در آًچَ 

. اًد کردٍ شِرقطع ایى در را یتسیار اکالیپتّسِ  درختاىِ  گذشتَ یُا درُفتَ

 ّ شاخ کَ تّدٍ ایى درختاى قطع ی تِاًَ. را سالَ پًجاٍ ّ چِه درختاى

 یجالت ًظر شِرًّداى التتَ ّ. است رساًدٍی ه آزار شِرًّداى تَ ُایشاى ترگ

 تّد ایى ًظرشاى یُهگ پرسیدم؛ کَ  تى ازچًد داشتًد؛ درختاى قطع تَ راجع

 تَ راجع. اًد کردٍ قطع را کًد،آًِا یه یخّت پّهِ  درختاى ایى چّبِ  چّى کَ

 ییک کَ است الزم ًکتَ ایى ذکرِ  تًِا ایًجا در ّ آگاًُد ُهَ درختاى یُا فایدٍ

 یریزگردُا ّرّد کاُشِ  کشّر، ؼرب یهرز هًاطقِ  در درختاى یهزایا از

 در چگًَّ کَ تاتستاًیم ّ تِار راٍِ  تَ چشم ها حاال. است ایراى خاکِ  تَ عراق

 هطلبِ  یادِ  تَ درختاى ایى دیدىِ  تا! کًیم سر هِهاى، ّ عزیز یریزگردُا کًارِ 

 شدٍ چاپ اطالعات رّزًاهَ ُاي شهارٍ از یکي در پارساه کَ افتادمی جالت 

 کشّر در( استرالیایي ) یشخص تّد ًّشتَ. یشِات الدیى دکترسیؾ قلمِ  تَ تّد

 تاید آى یاجرا یترا ّ داشت یساز ساختهاى قصدی زهیً قطعَ در استرالیا،

 داد تحّیه هرتّطَ هقاهاتِ  تَ تاییدی ترا کَ را ًقشَ. کرد یه قطع را یدرخت

 است تّدٍ آًجا تّ از پیش درخت گفتًد اّ تَ کًد، دریافت یساختهاً پرّاًَ تا

 کَ یدُ تؽییر یا گًَّ تَ را ساختهاى ی ًقشَ تاید. یکً قطع را آى یًدار حق ّ

 چًد کَ آّردٍ اش ًّشتَ پایاى در یشِات دکتر. ًشّد ّارد یآسیت درخت تَ

 چگًَّ را تِراى پرسیدم تّد کردٍ سفر ایراى تَ کَ یُلًد یک از پیش ساه

 !آجر ّ آُى از یجًگل: داد پاسخ ؟یدید
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 آهریکا ی ًاسا فضایی سازهاى در ایراًی ُای ًابغَ

 در جت پیشراًَ آزهایشگاٍ راُتردُای تًظیم هدیرکه یًادر یرّزفـ پرّفسّر

  خّرشیدی هًظّهَ اکتشافات فعلی هدیرکه ّ ًاسا

 . ًاسا جت پیشراًَ آزهایشگاٍ در سیستم هًِدس فردّسی تاتک

 . ًاسا ییفضا ایستگاٍ لیداخ یُا ترًاهَ هدیر یجوشید هحود پرّفسْر

 .ًاسا ییفضا ایستگاٍ پژُّشگراى عضْ جیترً حویددکتر

 .ًاسا ییفضا ایستگاٍ هدیرٍ تاُی عضْ اسرار قاسندکتر

 .ًاسا ییفضا ایستگاٍ پژُّشگراى عضْ اهیدّار ماظندکتر

 .ًاسا ییفضا ایستگاٍ تنٌیل مٌتره هدیر یجوشید هحوددکتر

 . ًاسا ییفضا ایستگاٍ جت ًیرّهحرمَ التراتْار هٌِدس رضاؼفاریاىدکتر

 . ًاسا داًشگاٍ تحقیقاتی هرکزی هْسسَ رییس هعیي پرّیز پرّفسْر

 .ًاسا فضایی ایستگاٍ هدیرٍ تاُی عضْ حیاتی صود پرّفسْر

 . ًاسا در ییفضا یُا هْشل ساخت تا راتطَ در هیمری الحوید عثد

 . رادارُا یتررّ کار درًاسا جت پیشراًش آزهایشگاٍدر دمترهقدم خاًن

 .ُســـتًد ایراًی ًاسا کارهًد ُزار پًج ّ تیست از تى پًجاٍ دّیست  

 باعث چیز چَ.شًّد هی خارج کشّر از بیشتری ایراًی گاى ًخبَ رّز ُر

 تخارـاف هسالَ ایي بَ بگّیید شها  ؟ برًّد ایراى از ًخبَ ُهَ ایى شدٍ

  ؟؟بخْرین تاسف استعداد ُوَ ایي دادى دست از خاطر بَ یا ؟؟كٌين

 سًدیکا پیام تحریریَ                                                       
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  ۹۱۰۰ُای برتر سال   باًّی ایراًی در فِرست چِرٍ

خّد از چِرٍ ُای ترتر جِاى، فِرستی  ۲۱۱۸هجلَ تایم در آخریى اًتخاب 

از تالشگراى ّ هحققاى فعاه در کًتره ّ تحقیق درتارٍ تیهاری اتّال تِیَ کرد 

ًفرٍ ایى فِرست ، ًام پردیس ثاتتی تَ عًّاى هحقق ّ استاد  ۲۲کَ در جهع 

 ایراًی ُم ثتت شدٍ است.

ژًتیکداى التحصیه دکترای پزشکی از داًشگاٍ ُارّارد،  پردیس ثاتتی فارغ

پزشکی است کَ تا طراحی الگّریتهی هّفق تَ ًهایش اثرات ژًتیک تر 

  پیشرفت تیهاری شدٍ است

 

 

 

https://www.facebook.com/tavaana/photos/a.270539332992087.64943.102219203157435/838887519490596/?type=1
https://www.facebook.com/tavaana/photos/a.270539332992087.64943.102219203157435/838887519490596/?type=1
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سبب عدم هساعدت هالی ًِادُای کارگری فصلی در دُلراى بَ 

 .دّلتی از صرف ُزیًَ ًگِداری فرزًداًش ًاتّاى گشتَ است

هاَُ، پدر دُلراًی ایى دختراى را  تاال تّدى هخارج ًگِداری سَ قلُّای یک

ایى شِرًّد ک رد کَ دارای هدرک .ّادار تَ استهداد از ادارات ذیرتط کرد

تیکار شدٍ ّ حتی قادر تَ پرداخت تاشد تَ دلیه تعطیلی شرکت،  کارشًاسی هی

ی هّاردی است کَ ترای  پّشک ّ شیرخشک از جهلَ.اجارٍ هًزه ًیز ًیست

ُزار تّهاى ُزیًَ داشتَ ّ از طریق  ٠۱۱ایى حجت ًظری ُر هاَُ 

خترگزاری ایرًا از هسئّالى دُلراى ّ استاى ایالم طلب هساعدت ّ ُهکاری 

قلُّای دُلراى ُستًد کَ تیکاری عسه، ؼزه ّ ساهیار اساهی سَ .دارد

پدرشاى، ّضعیت آًاى را در آیًدٍ تا هشکالت جدی ّ ؼیرقاته پیشتیًی هّاجَ 

ی حکّهتی تر  اًتشار ایى گزارش در حالی است کَ هقاهات تلًدپایَ. کًد هی

 .اًد آّری تیشتر تأکید داشتَ ّ حتی قّاًیى تشّیقی تَ تصّیب رساًدٍ فرزًد

رزًداى خاًّادٍ ترای پرداخت یاراًَ ّ افزایش کهک هحدّد ًتّدى تعداد ف

 ۷۱تَ  ۳۱ی ًگِداری فرزًداى تاًّاى شاؼه در هِدُای کّدک از  ُزیًَ

ُزار تّهاى، حذؾ هحدّدیت خدهات تیهَ اجتهاعی ترای فرزًداى پًجم تَ تعد 

صد هیلیّى لایر تا  ای تَ هتلػ یک الحسًَ در خاًّادٍ ّ دادى ّام قرض

ُایی کَ در آًِا  گذاری تَ خاًّادٍ سالَ ّ تدّى الزام تَ سپردٍتازپرداخت دٍ 

از جهلَ اقداهاتی است کَ در راستای تشّیق  ،ساه تاشد ۳۳سى هادر حداکثر 

 .تَ فرزًدآّری تیشتر در دستّر کار دّلت دُم قرار گرفت
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 :داد خبر هعلهاى صًفی کاًّى عضّ

 هعلم هیلیّى ًیم بَ قریب «تدریس اضافَ» هاٍ سَ تعّیق

 تحصیلی ساه آؼاز از هاٍ سَ از تیش گذشت تا فرًُگیاى تدریس اضافَ

 فرًُگی ُزار ۱۳ ّ هیلیّى یک از کَ است حالی در ایى. است ًشدٍ پرداخت

 اضافَ هدارس در ُا آى از ًیهی حدّد پرّرش، ّ آهّزش ّزارت در شاؼه

 .دًُد هی اًجام تدریس

 تدریس اضافَ: گفت ایلًا تَ ختر ایى اعالم تا «ًژاد ًیک هحهدرضا»

 .است ًشدٍ پرداخت تحصیلی ساه آؼاز از هاٍ سَ از تیش گذشت تا فرًُگیاى

 حق: کرد اعالم هعلهاى صًفی هشکالت از دیگر یکی درتارٍ ُهچًیى اّ

 ّ خرداد ُای هاٍ در اهتحاى جلسات از هراقتت ّ اهتحاًی ُای ترگَ تصحیح

 تخشی ًُّز کَ است حالی در ایى.است ًشدٍ پرداخت هعلهاى تَ ًیز شِریّر

 گذشتَ ساه در اهتحاى جلسات از هراقتت ّ اهتحاًی ُای ترگَ تصحیح حق از

 هعلهاى تدریس اضافَ هاَُ سَ تعّیق: گفت اداهَ در اّ .است ًشدٍ پرداخت

 گسترش تَ ّ ًدارد تّجیِی ُیچ کشّر اهرّز اقتصادی ّضعیت در

 .زًد هی داهى دّلت ّ پرّرش ّ آهّزش ّزارت از هعلهاى ًارضایتی

 ّ آهّزش ّزارت ّ دّلت کَ حالی در: گفت پایاى در هعلهاى صًفی فعاه ایى

 فرًُگیاى اًد، داشتَ ًگَ خّد ُای حساب در را فرًُگیاى پّه پرّرش

 .کًًد تحهه را کشّر اقتصادی ًاهًاسب شرایط فشار هجتّرًد

 یک خبر جالب  ّ بدّى شرح

ّزارت آهّزش ّ پرّرش اعالم کرد تَ داًش آهّزاى  6>46/47/46اهرّز 

هیلیّى تّهاى ّام هی دُد تا تتّاًًد از عِدٍ پرداخت  47هدارس ؼیر اًتفاعی 

شِریَ خّد ترآیًد.                                                                                

سر سپردٍ سرهایَ داراى.   ّ پرّرش  آهّزشّزیر بَ ایى هی گّیًد 

 تحریریَ پیام سًدیکا
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 سّخت قیهت افزایش از پس اًدًّزی در ًفر هیلیّى یک اعتصاب

 در صًفی ُای اتحادیَ سراسری فدراسیّى سَ فراخّاى تا دساهتر، دُم

 ًاگِاًی  افزایش از پس. کردًد اعتصاب کارگر هیلیّى یک از تیش اًدًّزی،

 در.ُستًد دستهزدُا عادالًَ افزایش خّاستار اعتصاتیّى سّخت، قیهت

 جهِّری ریاست کاخ سهت تَ ًفر ُزار 87 اًدًّزی پایتخت جاکارتا

 .ترساًًد فرادستاى گّش تَ را خّد صدای تا کردًد راُپیهایی

 در. تّد گرفتَ شکه کشّر ایى در ای پراکًدٍ تجهعات ُم آى از قته ُفتَ در

 تدّى ّ جداگاًَ استاى، ُر در ُا فرهاًداری تّسط دستهزد حداقه اًدًّزی

 کارگراى کَ حالی در. شّد هی تعییى کارگراى تا جهعی زًی چاًَ ّ هذاکرٍ

 دستّر جهِّر رییس تّدًد، هعترض 5748 هصّب دستهزد حداقه تَ ًستت

. دادًد اعتصاب فراخّاى ُا اتحادیَ کرد، صادر را سّخت قیهت افزایش

 خرید قدرت درصد پًجاٍ قیهت، افزایش ایى کَ هعتقدًد اًدًّزی فعاالى

 .داد خّاُد کاُش را کارگراى

 5748 جّالی اّه از است قرار تازًشستگی قاًّى در طرفی،اصالحات از

 ایى اجرای ّ سازی پیادٍ چگًّگی تَ ًستت کارگری فعاالى اها شّد اجرایی

: گّید هی اًدًّزی KSPI کًفدراسیّى دتیر اقتاه سعید. ًگراًًد ُم اصالحات

 در اها گردد، هی ّضع ُایی قاًّى ّ شّد هی تشکیه ُایی کهیتَ ُهیشَ“

 تیهَ تّد قرار. کًد هی ترخّرد تسیاری هّاًع تا قّاًیى ُهیى اجرای عهه

 ًّع ُر فاقد ًفر هیلیّى 47 ًُّز اها شّد، اجرایی 5747 اّه از ُهگاًی

 ًّع ُر رفع اعتصاتیّى، ُای خّاستَ از دیگر یکی”.ُستًد ای تیهَ پّشش

 هّقت کارگر هیلیّى 49 قرارداد گّیًد هی آًِا. است شؽلی هّقت قرارداد

 ایى کًد، رعایت را کار قاًّى دّلت اگر ّ شّد دائم قرارداد تَ تتدیه تاید

 .تیفتد تاید حتها اتفاق



        پیام سًدیکا ، ًشریَ سًدیکاُای کارگری ایراى      پ
 

 تا ُا کًفدراسیّى ًهایًدگاى دساهتر، یازدُم یعًی اعتصاب از تعد رّز یک

 کلی خّاستَ پًج قالب در را خّد ُای خّاستَ ّ کردًد دیدار هجلس ًهایًدگاى

 .تردًد هذاکرٍ هیز تَ

 :است آهدٍ (FSPMI) کشّر ایى فلزکار کارگراى سًدیکای تیاًیَ در

 ُای خّاستَ بَ چطّر دّلت ببیًیم هًتظریم اها ًشیًیم هی هذاکرٍ هیز سر ها

 در. یابد افزایش باید کَ دستهزدُاست چیز ُهَ از هِهتر. دُد هی پاسخ ها

 ”.است راٍ در کشّری بزرگ اعتصاب هذاکرات،  ایى شکست صّرت

 هقدم ُزارٍ ًسریى                                                             

 (IndustriALL) صًایع جِاًی اتحادیَ ّتسایت :هًتع

 

 

 ًقل؛ ّ حهل کرایَ افزایش بَ اعتراض در

 شیلی در فردا کارگری ّ داًشجّیی ُای اتحادیَ

 کًًد هی اعتصاب

 در کَ کردًد اعالم اهرّز شیلی در کارگری ّ داًشجّیی اتحادیَ هسئّالى»

 - فردا عهّهی ًقلیَ ّسایط ًقل ّ حهل ّ ُا کرایَ ًرخ افزایش بَ اعتراض

 .«زًًد هی گستردٍ اعتصاب بَ دست -چِارشًبَ
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 ایراى کارگری جًبش در هعادى کارگراى ًقش

 شیرازی رضا                                                              

 شاید ایراى کارگری جًتش در هعادى کارگراى ًقش از گفتى سخى از قته

 در زیرزهیًی هًاتع ّ هعادى تدیه تی ًقش تایستی اقتصادی گراى پژُّش

 ًقش پرتّ در چّى. دًُد قرار تیشتری تحلیه ّ تجزیَ هّرد را ایراى اقتصاد

 کار ًیرّی عهدٍ اُهیت تَ کَ است زیرزهیًی هًاتع ّ هعادى اقتصادی عظیم

 کار ًیرّی ًقش از تّاى هی تِتر ًُگام آى ّ ترد خّاُیم پی تخش ایى در

 .گفت سخى ایراى کارگری جًتش در هعادى

 تِراى، ایالم، اصفِاى، اردتیه، استاًِای در هعدى صدُا گذشتَ دَُ چًد طی

 خّد فعالیت …ّ یزد ّ تّشِر ّ شرقی ّ ؼرتی آذرتایجاى ُهداى،خراساى،

 ساختار در تحّالت ّ تؽییر فرایًد فّق گستردٍ فعالیت آؼاز. اًد کردٍ آؼاز را

 ۱۳۵۳ ساه از تعد کَ حدی تا آّرد تّجّد را هعادى ّ صًایع ّزارت

 تازرگاًی ّزارت تا آى ادؼام تا سپس ّ آهد تّجّد هعادى ّ صًایع ّزارتخاًَ

 فراُم را تستری ًِایت در ایراى ًقاط اقصا در هعادى تّسعَ ّ رشد تا ُهراٍ

 دست خارجی ارز درآهد کسب راُِای از یکی تَ اسالهی جهِّری تا کرد

 ّاقعی ّ عاجه هطالتات تَ خصّصی تخش ًَ ّ دّلت ًَ آًکَ تی. تیاتد

 عرصَ در ُا گذاری سرهایَ ُهَ تلکَ. ًًِد ّقعی تخش ایى در کار ًیرّی

 پی خصّصی ّ دّلتی سازهاى دُِا تّسط ایراى در هعادى کشؾ ّ یشًاسای

 هعادى ّ صًایع ّزارتخاًَ آهدى تّجّد از تعد ساه چًد کَ یجای تا شد گیری

 را کشّر در هعادى سازی خصّصی سیاست ۱۳۴۳ ساه در ایراى دّلت

 در حکّهتی خّاراى راًت اًکار ؼیرقاته تسلط تاعث کَ اهری. کرد آؼاز

 تّدجَ درآهد از تّجِی قاته تخش کَ است رّشى خّتی تَ.شد هعدى تخش

 ُای فرآرّدٍ ، ًفت جهلَ از زیرزهیًی هًاتع صادرات طریق از دّلت

. شّد هی تاهیى …ّ تزئیًی ُای سًگ ّ سًگ زؼاه آُى، سًگ ، پترّشیهی
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 تًِا دارد خاّرهیاًَ در را ًخست رتتَ ایراى کَ آُى سًگ صادرات اصه در

 .آید هی شهار تَ ایراى هعادى فعالیت از دّلت کالى درآهد هجراُای از یکی

 تا اها حیاتی ّ ؼًی زیرزهیًی هًاتع از است هاالهاه ایراى سرزهیى شک تی

 از هشؽّلًد فعالیت ّ کار تَ هعادى ایى در کَ ُزاری ُزاراى ّصؾ ایى

 تخش ایى در کار ًیرّی هطالتات.ترًد هی رًج شدت تَ فقر ّ پاییى دستهزد

 ّ هشاؼه تًدی طتقَ شاهه تلکَ است شؽلی ّ جاًی اهًیت تاهیى تًِا ًَ

 .است کار دائم قرارداد ّ هستقه تشکالت تشکیه قح ّ درهاًی ُای تیهَ

. اًد جهعیت کم شِرستاًِای ّ رّستاُا ّ ُا تخش از ایراى هعادى کارگراى

یژگی ُهیى  ایى در زیرا. گیرد قرار تحلیه هّرد خّتی تَ تاید اجتهاعی ِّ

 ُم ّ است هتفاّت ایراى شِرُای کالى تا رفاٍ استاًدارد سطح ُم هًاطق

 تر پرساتقَ ّ تر عهیق هًاطق ایى در طتقاتی ّ اجتهاعی ُای شکاؾ هّضّع

 شاى هطالتات گیری پی ّ هعادى کارگراى اجتهاعی تحرکات ایى، تًاتر. است

 گذاشتَ جا تَ خّد از ایراى شِرستاًِای سطح در ای هالحظَ قاته تاثیرات

 صًفی هطالتات طرح ّ تار اسؾ هّجّد ّضع تَ اعتراض اصه در. است

 ّ شِرستاًِا ایى در کَ ست جهعی اعتراضات ًخستیى هعادى کارگراى

 ایى. پیًّدد هی تّقّع کشّر استاًِای هراکز از دّرافتادٍ هًاطق ّ ُا تخش

 قاته رشد ایراى هعادى تخش در کار ًیرّی آگاُی کَ دُد هی ًشاى هّضّع

 ایراى هعادى کارگراى پی در پی اعتراضات ساتقَ تی رشد.است کردٍ تّجِی

 اکًّى ُم تخش ایى کارگراى کَ کًد هی آشکار گذشتَ ساه چًد طی

 کارگری جًتش ًتض تَ تردى پی ترای ّ ُستًد ایراى کارگراى پیشرّتریى

 تَ را کار ًیرّی از تخش ایى حداکثری ّ حداقلی هطالتات تاید هی ایراى

  .داد قرار تررسی هّرد خّتی

 تَ اخیر ُای ساه طی ایراى در هعادى کارگراى هطالتات تحلیه ّ هطالعَ

 کَ است تردٍ پی خّتی تَ کار ًیرّی از تخش ایى کَ دُد هی ًشاى درستی

 اش هطالتات تَ تّاًد هی اش، ّقفَ تی ّ پی در پی اعتراضات پرتّ در تًِا

 ّ هدًی شیٍّ در تّاى هی را تخش ایى در کار ًیرّی آگاُی. شّد هًای
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 هراجع تَ ًگاری ًاهَ آى؛ طتیعی سیر ُهچًیى ّ اعتراضات آهیز هسالهت

 تالش ّ اشاى هطالتات کردى ای رساًَ ، صًفی ُای خّاستَ اعالم هسئّه،

 حیى در ّ اعتصاب آخر در ّ کارگری رسهی تشکالت کردى ُهراٍ ترای

 اهّر ّ کار ّ تعاّى ّزارت یا هعادى صاحتاى تا زًی چاًَ اعتصاب

 .کرد هشاُدٍ رّشًی تَ اجتهاعی،

 هعادى حّزٍ در را اقتصادی راُتردی ّ کالى استراتژی دّلت کَ آًجائی از

 ّارد صدهَ استراتژی تداى کَ خّاُد ًهی ّجَ ُیچ تَ ّ کًد هی تعقیب ایراى

 اداهَ جِت هثاه تعًّاى کَ است دلیه ُهیى تَ تخّرد ضرتَ ّ شّد

 ظاُرا کارگراى ُای خّاستَ هقاته در ؼیرٍ ّ آُى سًگ هعادى ُای فعالیت

 کارگراى هتارزات تیشتر چَ ُر هِار ترای طرفی از. کًد ًهی هقاّهت

 کار ّ تعاّى سازهاى حتی ّ هعادى صاحتاى ّ خصّصی تخش ایراى هعادى

 فعالیى کشاًدى ّ هحاکهَ تَ تِدید قتیه از هشخصی سیاست اجتهاعی اهّر ّ

 عدم تَ اصرار ّ اًقالب دادگاُِای ّ قضائیَ قٍّ تّسط هعادى کارگری

 تا تافق شِرستاى کار ادارٍ رئیس» هثاه تعًّاى کًًد هی دًتاه را اعتصاب

 در کَ است گفتَ کّشک هعدى کارگراى اعتصاب خّاًدى قاًًّی ؼیر

 را ُا آى هطالتات تاقیهاًدٍ کار ادارٍ هعترضاى کار تَ تازگشت صّرت

 ایًکَ تر تاکید ضهى پایاى در تافق کار ادارٍ رییس.کرد خّاُد پیگیری

 ًظارت تا ّ قاًًّی هحه از تاید کّشک هعدى کارگراى صًفی اعتراضات

 «…شّد دًتاه کار ادارٍ

 ست؛ حیاتی ّ هِم اهری ایراى هعادى کار ًیرّی اجتهاعی ّ صًفی هطالتات

 ّ تِداشتی ّ رفاُی ّ هعیشتی ُای حداقه فاقد اگر ایراى کار ًیرّی زیرا

 تّسعَ در ُم را خّیش جدی ًقش ّ سِم تّاًست ًخّاُد تاشد آهّزشی

 اعتصاب آخریى. کًد ایفا ایراى اجتهاعی جًتش صعّد در ُم ّ اقتصادی

 کَ داد ًشاى خّتی تَ ّ شد آؼاز پیش ُفتَ دّ حدّد تخش ایى در کارگراى

 ایراى هعادى کارگراى اعتراضات اکثر در کَ است ُهاى آًاى عام هطالتات

 *.شّد هی هطرح
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 طرح اجرای تافق کّشک هعدى کارگراى هطالتات تریى عهدٍ ایلًا؛ گزارش تَ

 در تِداشتی ّ ایهًی ًکات رعایت ّ رفاُی هسائه تَ تّجَ هشاؼه، تًدی طتقَ

 ّ سرب جذب حق تًّه، ّ پلَ حق ّ کار سختی حق پرداخت هعدى، هحه

 قراردادُای هدت افزایش ّ شؽلی اهًیت از ترخّرداری ؼذایی، ُای ُزیًَ

 استاًدارد ُهچًیى ّ هعدى در فرسّدٍ ُای دستگاٍ از استفادٍ عدم هًعقدٍ،

 تِداشت، خاًَ اهکاًات تّدى ًاهًاسب ّ تِّیَ ّ آب ّ ترق ُای سیستم سازی

. تّد شدٍ عًّاى دست ایى از هّاردی ّ قاًّى طتق کاری اضافَ پرداخت

َ   پرداخت ّضعیت تَ کارفرها رسیدگی خّاُاى کارگراى ُهچًیى  دّ دی

 تّدًد، شدٍ کشتَ هعدى ایى در کار حیى در گذشتَ ساه کَ هعدى ایى کارگر

 جهلَ از کارگری ُای حرکت درتهاهی هعّقَ ُای حقّق هّضّع.ُستًد

 ّ شؽلی اهًیت جهلَ از. است ًخستیى هطالتَ ایراى هعادى در کار ًیرّی

. شًّد هی هحسّب هطالتات از تخشی تیهَ، ُهچّى حداقلی هطالتات تَ تاکید

یژٍ ایراى هعادى در کار هشقت ّ سختی ُهچًیى ِّ  کار ًیرّی کَ ّقتی ت

 ُر در ایى تًاتر. است صدچًداى کًد کار قدیهی ّسایه تا است هجتّر

 طتقَ ّ کار سختی تَ ًستت عایدات هسئلَ ایراى در هعادى کارگراى اعتراض

 .ست عهّهی خّاستَ هشاؼه تًدی

 ارز کسب ترای هعادى زایی درآهد راستای در تًِا ّ تًِا تی تردید دّلت

 تًِا ًَ استراتژی ایى ترد پیش ترای حتی. است کردٍ ریزی ترًاهَ خارجی

 از زیادی درصد حتی دّختَ، چشم تخش ایى در خارجی گذاری سرهایَ تَ

 .است کردٍ ّاگذار خصّصی تخش تَ را ایراى هعادى

 تهاها ایراى اقتصاد از تخش ایى تَ تًیاد ُای اًگلی هّضّع، دّ ایى از هِهتر

 کَ کًد هی تقال تیشتر خّد استراتژی ایى از صیاًت ترای ّ است یافتَ تسلط

 کَ است دلیه ُهیى تَ. کًد استفادٍ اجتهاعی اهّر ّ کار ّ تعاّى سازهاى از

 دّگاًَ رّیکردی کَ حّزٍ ایى در کارگری رسهی تشکالت ّجّد از حکّهت

 تَ تخش ایى در تشکالتی چًیى از چًداًی حهایت الاقه ّ است ًاراضی دارًد

 چادرهلّ هعادى ًفری ُزار چًد ّ گستردٍ اعتراض در زیرا. آّرد ًهی عهه
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 شدٍ اًتاشتَ چًاى ایراى در هعادى کارگراى هطالتات کَ ترد پی یزد تافق ّ

 ایراى ًقاط اقصا در اعتراض ّ اعتصاب کَ است ههکى آى ُر کَ است

 از تتّاًًد تراحتی کَ ًیست ههکى دیگر ًُگام آى. شّد ُهگاًی ّ سراسری

 ّ کًًد جلّگیری راحتی تَ هعادى کارگراى اعتصاتات ُهاًُگ ّ پیّستَ هّج

 .تاشًد داشتَ آًرا ُدایت ّ هدیریت ّ هِار تّاى یا

 هشخص هطالتات دارای است دادٍ ًشاى ایراى کارگری جًتش کَ آًجائی از

 زیادی ُای هّلفَ تَ هطالتات آى تعهیق ایى تًاتر است اجتهاعی ّ طتقاتی

 جًتش در کار ًیرّی گًّاگّى ُای تخش تاثر ّ تاثیر جهلَ از دارد تستگی

 تاثیر هقتضای تَ کار ًیرّی از تخشی ُر. ًیست ثاتت اهری ایراى کارگری

 جًتش در اثرگذارتری ّ کًًدٍ تعییى ًقش است قادر خّد اجتهاعی ّ اقتصادی

 کالسیک ایدٍ ایى از تاید تعتیری تَ. تگذارد جا تَ خّد از ایراى کارگری

 تخش در کَ ست ًیرّیی ُهاى کار ًیرّی رّتریى پیش حتها کَ جست دّری

 در. است کار هشؽّه صًعتی ّ هدرى االت هاشیى ّ اتزار ّ تزرگ صًایع

 هی حساب تَ تّلید اتزار رشد تراساس ظاُرا را کار ًیرّی پیشرّتریى ّاقع

 کارگراى رّتریى پیش اکًّى ُم هعدى کارگراى ها جاهعَ در آًکَ حاه. آّرًد

 اداهَ ایراى در هعادى کارگراى صًفی هتارزات اًقطاع تدّى زیرا. ُستًد

 .کرد هشاُدٍ تّضّح رسهی ُای رساًَ در آًرا اختار تّاى ّهی دارد

 فشار کشّر، استاًِای تهاهی در گی گستردٍ کارگراى، ایى عظیم کهیت شاید

 درک ّ آگاُی تعهیق ُهَ از هِهتر ّ جاًکاٍ فقر ّ پائیى دستهزد از ًاشی

 ّ اعتصاب دُِا تاکًّى کَ است کردٍ ّادار را آًاى هصرؾ، در تفاّت

 اهّر ّ کار ّ تعاّى هقاته،سازهاى در اها..دًُد ساهاى را هّفق اعتراض

 شدى ای رساًَ از ّ کًد هِار را اعتراضات کَ ست تقال ّ تالش در اجتهاعی

 حاه عیى در ّ کًد فرسایشی ّ خاصیت تی را حرکتِا آى یا جلّگیرکًد آًِا

 در یا اخراج کار از ّ شًاسائی را هتارزات عهلی رُتراى ّ فعاه هعدًچیاى

 .کًد سازی پرًّدٍ شاى ترای یا ّ تاشد شاى زّدرس تازًشستگی پی

  



        پیام سًدیکا ، ًشریَ سًدیکاُای کارگری ایراى      پ
 

 

. 

کارت تتریک ارسالی فدراسیّى جِاًی سًدیکاُا تَ سًدیکای فلزکار هکاًیک 

 هیالدی  5748تَ ُهراٍ شادتاش ساه ًّ 

 

ترای سًدیکای کارگراى  5748 هیالدی ًّ ساه شادتاش کارت تتریک ّ پیام

 از ایى پیام شادتاش. قترس سًدیکاُای فدراسیّى طرؾ فلزکارهکاًیک از

 است. شدٍ اهضاء آى الهللی تیى اهّر هسّّه طرؾ
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 سًدیکا ّ کارگراى

 کار تَ آؼاز ّ جهِّری ریاست اًتخاتات از یکساه ّ ًیم شدى سپری تا

 هاى، هیِى زحهتکشاى ّ کارگراى  زًدگی ُهچًاى یازدُم، دّلت رسهی

 تِتّدی تر هتًی رّحاًی حسى آقای طرؾ از شدٍ دادٍ ُای ّعدٍ ترخالؾ

 .است ُهراٍ تیشهاری بهصأی ّ سختی تا هعیشتی، ّضع

 از استفادٍ ّ ههکى شکه تِتریى تَ صًفی هًافع از دفاع چگًّگی تحث

 کارگری جًتش تَ را زیاى کهتریى کَ هیِى در هّجّد ُای رّزًَ ّ اهکاًات

 جدی صّرت تَ کارگری فعالیى ّ کارگراى هیاى در ًهاید ّارد آى هًافع ّ

 ّ دًتاه هی شّد.  هطرح

 فًّى ّ فّى ّ شگردُا از کارگراى اعتهاد هّرد فعالیى شرایطی چًیى در

 ُستًد آگاٍ  خّتی تَ ُا آى پردازاى ًظریَ ّ( تزرگ  دارى سرهایَ ) فریًاىکارآ

 در خّد، هًافع از دفاع ّ ُجّم ایى تا هقاتلَ ترای هًظّر ُهیى تَ دقیقى ّ

 ّ دادٍ ًشاى خّد از تحسیًی قاته تالش ،کارگری ُای سًدیکا تشکیه راستای

 .دًُد  هی

 تالش ّ عضّیت حق تا کَ کارگری ُای سًدیکا کَ گفت تّاى هی هًظر ایى از

 کارهًد عًّاى تَ افراد استخدام ّ دّلت هداخلَ ّ خّاست تا   ًَ ّ آى، اعضا

 تتاده هًظّر تَ کارگراى یی گردُها ترای است هکاًی هیشّد، ایجاد دّلت،

 کارگراى، ّاقعی ًهایًدگاى کردى اًتخاب ّ ًهایًدٍ عًّاى تَ شدى  کاًدید ًظر،

 کار تا داد قرار عقد زهیًَ در کارگراى تَ هشّرت دادى ّ راًُهائی َارای

 تا هتًاسب حقّق افزایش هاًًد جهعی، دستَ ُای قرارداد تًظیم ّ تجدید فرها،

 از دفاع ّ کارفرها تا اختالؾ ًُگام تَ کارگراى حقّقی فیش کًتره تّرم،

 ّکیه اًتخاب حق تا کارفرها شکایت هقاته در آًِا ًهایًدگاى ّ کارگراى

 .سًدیکا ًظر هّرد ّ قاًًّی

 فعالیت ّ هترقی ًقش یک ایفای ضاهى ُا، سًدیکا عهه استقاله داشتى

 تخشیدى ارتقا ّ زحهتکشاى ّ کارگراى هًافع از دفاع راستای در یی سًدیکا
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 عهه استقاله ایى از حفاظت ّ سًدیکا استقاله. است آًاى  زًدگی کیفی سطح

 ُا سًدیکا ُدفهًد ّ طتقاتی آزاداًۀ حرکت  هسیر در هِم تسیار عاهه یک

 است ُا سًدیکا عهه استقاله یعًی هِم، عاهه ایى تَ تّجَ تا. شّد  هی هحسّب

 از دفاع خّاُاى خّد  ّاقعی ًهایًدگاى از زحهتکشاى ّ کارگراى کَ

در هقاته  اجتهاعی تاهیى سازهاى دفاع از هاًًد کارگر طتقَ ُای دستاّرد

 جای تَ) خّد، حق تر هطالتات طرح ّ  دستترد زًًدگاى تَ اًدّختَ کارگراى

 هًافع سر تر ُا آى ًهایًدگاى ّتزرگ  داراى سرهایَ تا هعاهلَ ّ  زًی چاًَ

 اجتهاعی تاهیى سازهاى در هالی فساد از گزارش اًتشار تا .است زحهتکشاى

 دیگر در کارگراى حقّق تَ دستترد ّ ُهراُش تیم ّ هرتضّی سعید تّسط

  در را خّد  ّاقعی جای زحهتکشاى ّ کارگراى کَ رّد  هی اًتظار ُا عرصَ

 تر هستحکم هًسجم صفّؾ تا دّلت تَ ّاتستَ ؼیر ّ هسقه ُای سًدیکا درّى

 هیزاى ُهاى تَ شّد، افزّدٍ هستقه ُای سًدیکا اعضا تعداد تَ چَ ُر.کًًد

 .یافت دست تیشتری حق تر هطالتات تَ تّاى هی

 تجارب از استفادٍ ّ هطالعَ است، اُهیت زحای دارای کَ دیگری ًکتَ

 از  یکی. است جِاى کارگراى ّ هیًِهاى گذشتَ ًسه کارگری فعالیى هتارزاتی

  ّگّی گفت ّ کارگراى هیاى در افکًاًَ تفرقَ ُای سیاست تا هقاتلَ تجارب ایى

 ساختَ دّلت ُای تشکه از ُا آى تیشتر شًاخت ترای زحهتکشاى تا رّشًگراًَ

 .است کًًد هی دفاع کارگراى هًافع از ظاُر در کَ

 دفاع راستای در آًِا عهه استقاله ّ هستقه ُای سًدیکا در فعالیت ّ عضّیت

 آیًدٍ ّ  سرًّشت تا ها هیِى در ُایش دشّاری تهام تا زحهتکشاى هًافع از

 تقّیت ّ اًسجام ّ رشد در. دارد تًگ تًگا ای راتطَ ُا آى خاًّادٍ ّ فرزًداى

 . تاشیم کّشا هستقه ُای سًدیکا

 رضا کارشًاساى                                                            
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 ُایشاىدسازهاى ُای هردم ًِاد ّ کارکر

 ،اّه گرٍّ: تاشًد هی گرٍّ دّ شاهه کشّر یک در فعاه سازهاًِای هجهّعَ

 .ُستًد ًِاد دّلت ُای سازهاى ،دّم گرٍّ ّ ًِاد هردم ُای سازهاى

 ، ًیستًد دیکتاتّری کَ ُایی دّلت ُهاى یا دهکراتیک یا هردهی ُای دّلت

 هی فعاه تسیار کَ ُستًد اجتهاعی قدرتهًد ُای سازهاى از گرٍّ دّ دارای

 اگر دیگر عتارت تَ سازهاى ُای هردم ًِاد ّ سازهاى ُای دّلت ًِاد..تاشًد

 تاشًد فعاه ًِاد دّلت ُای سازهاى تًِا ّ ًتاشًد فعاه ًِاد هردم ُای سازهاى

 ّ دیکتاتّری دّلت فرق .شّد هی هحسّب کشّردیکتاتّری آى حکّهت

 هی هرتّط ًِاد هردم ُای سازهاى ًتّدى یا تّدى فعاه تَ تًِا هردهی دّلت

 حکّهت جهِّری، ریاست حکّهتاسهی داشتَ تاشًد،حاه هی خّاُدُر تاشد

در حکّهت ُایی کَ  .دیگری حکّهت ًّع ُر یا ّ حزتی حکّهت ، سلطًتی

 تًِا حکّهت شعارُای سازهاى ُای هردم ًِاد آزادی فعالیت ًداشتَ تاشًد، 

 دیکتاتّری اعهاه ّ است دیکتاتّری حکّهتِا ایى ذات.ًیست تیش فریب یک

 .کًیم هی هقایسَ ّ تررسی را گرٍّ دّ ایى اتتدا. است هشِّد تسیار آًاى در

سازهاى ُای هردم ًِاد: خصلت ذاتی سازهاى ُای هردم ًِاد را  گرٍّ اّل :

سازهاى ُایی ُستًد کَ تدّى دخالت  -4هی تّاى در چِار هشخصَ ترشهرد 

کتَ قاته . ًط هردم در ایجاد آى ُا دخالت هی کًًددّلت ایجاد هی شًّد ّ فق

ذکر در ایى ّجَ سازهاى ُای هردم ًِاد ایى است کَ کَ تعضی دّلت ُای 

هثلى سازهاى حهایت  .دیکتاتّری ًام سازهاى هردم ًِاد را هصادرٍ هی کًًد 

درتست ،دّلت ر ّکاهلى هردهی است را تط یک سازهاى از هصرؾ کًًدٍ کَ

 د.تشکیه هی دُ

دّم : سازهاى ُای هردم ًِاد اُداؾ ّ ترًاهَ ُای هّرد ًظر هردم را دًتاه 

   هی کًًد زیرا ًیاز ُای هردم تاعث شکه گیری ایى سازهاى ُا هی شّد

ی ایجاد د ُزیًَ حقّق کارکًاى ّ ُزیًَ ُاسازهاى ُای هردم ًِا درسّم : 
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ّ از طریق  ساختهاى ُای اداری ، لّازم هّرد ًیاز آًِا ُهگی تّسط هردم

 حق عضّیت پرداخت هی شّد.

چِارم : شکه فعالیت ّ ًحٍّ تشکیالت کارکًاى ّ ادارٍ ایى سازهاًِا در تهام 

 گًَّ ایىی جِاى حدّدى استاًدارد تّدٍ ّ یک شکه هی تاشد ّاکشّرُ

هرتّطَ تَ ًّع  تخشّ در ُستًدهله عضّسازهاى ُای هردم ًِاد در سازهاى

د.حاال ترای شًاسایی تا ایى سازهاى ُا چًد ًهًَّ سازهاى خّد فعالیت هی کًً

را ًام هی تریم، کَ تَ ترتیب تاثیرگذاری ّ قدرتهًدی در جاهعَ ّ دّلت ًام 

  : دًتردٍ هی شّ

قاًّى اساسی فعالیت سًدیکاُای کارگری تَ  59در اصه  سًدیکای کارگری:

دى ظلم رسهیت شًاختَ شدٍ است. فعالیت سًدیکاُای کارگری تاعث هحدّد ش

سرهایَ داراى تَ کارگراى هی شًّد ّ تَ عهلکرد آى ُا ًظارت هی کًًد کَ 

درصد  >>یک درصد جاهعَ )سرهایَ داراى( تاعث ًاتّدی ًیرّی کار کَ 

 جاهعَ را تشکیه هی دًُد، ًشًّد. 

تا ایجاد ایى سازهاى ُا قّاًیًی کَ حقّق اجتهاعی  :سازهاى ُای زًاىالف ( 

کَ تَ درصد  87زًاى را تَ خطر هی اًدازد را ًظارت کردٍ ّ از ًهی گذارد 

ایى سازهاى ّظیفَ  : سازهاى حفاظت از هحیط زیستب (  .جاهعَ ظلم شّد 

دارد از دست اًدازی سرهایَ داری کَ ترای سّد خّد طتیعت را آلّدٍ هی 

کًد. طتیعت هتعلق تَ ُهَ هردم است ّ حتادّلت حق ًدارد اجازٍ کًد حفاظت 

 ّ ًیست هّفق زیست هحیط در دّلت ا چر استفادٍ تی رّیَ از آى را تدُد.

 از کَ است آى در سّدش چّى دارد ًگَ سالم را زیست هحیط تّاًد ًهی

 ترای خّد اُرم از دّلت داخه ّقدرتهًداى کًد استفادٍ هجاًی زیست هحیط

هصرف   سازهاى حهایت از ج(   .کًًد هی استفادٍ تیشتر سّد تَ دستیاتی

سازهاًی هردهی است ّ از اجحاؾ دّلت ّ تازار در حق هردم  : کًًدٍ

ایى سازهاى از  : (یًّیسف)سازهاى حهایت از کّدکاى د(  جلّگیری هی کًد.

دفاع هی کًد .            حقّق کّدکاى ترای داشتى زًدگی اًساًی در ُهَ ًقاط جِاى 

 یّسف کارگر فلزکار
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 کار قاًّى اصالح ّ تدّیى در کارگری تشکلِای ًقش

 اهرّز بَ تا دیرّز از

 

 رّزًاهَ شّد، هی هطرح تار اّلیى ترای کار قاًّى 4658 هرداد 8 رّز

 هی «ایراى زحهتکشاى ّ کارگراى هرکزی هتحدٍ شّرای» ارگاى ،«ظفر»

 تقدیم را کار قاًّى الیحَ دّلت اًتظار، ساه ۲ از پس تاالخرٍ: » ًّیسد

 الیحَ چًیى ایراى، در دّلت طرؾ از کَ تّد تاری اّلیى ایى. «کرد هجلس

 قتّالًدى ترای ایراى کارگر طتقَ اها. شد هی تردٍ هجلس تَ تصّیب ترای ای

 هتارزٍ.  تّد گذاشتَ سر پشت را سختی هتارزات دّلتی، هقاهات تَ کار قاًّى

 خاى، رضا حکّهت از پیش تا. دارد طّالًی ای ساتقَ ایراى در کارگراى

 جًتش خاى، رضا حکّهت تا اها. داشت ًیز دستاّردُایی کارگراى هتارزات

 حقّق از صحتتی اصلى زهاى ایى در. شد سرکّب شدت تَ کارگر طتقَ

 تَ را کارگری ُای اتحادیَ ًتّاًست خاى رضا ایًحاه تا. ًتّد هیاى در کارگر

 ّ دخاًیات آُى، راٍ ًفت، هاًًد ُا اتحادیَ ایى از تعضی. تترد تیى از کلی

 هاًًد آًِا ًهایًدگاى از تعضی حتی ّ هیکردًد فعالیت هخفی تطّر ُا چاپخاًَ

 شرکت الهللی تیى ُای کًگرٍ در زهاى ُهیى در «شرقی» یا «حجازی»

 دست تَ ترای کارگراى کَ تّد طتیعی آّری خفقاى شرایط چًاى در. کردًد

 تحت. هیکردًد دًتاه را سختی هتارزات تاید خّیش حقّق تریى اتتدایی آّردى

 کار راتطَ هّرد در ای ًظاهًاهَ ،۱۳۱۷ ساه در کَ تّد هتارزات ُهیى تاثیر

 ًظاهًاهَ ایى تازٍ. ًتّد هیاى در قاًّى از صحتتی ًُّز. شد تًظیم سرهایَ ّ

 در کار هحیط تِداشت ّ کارگر استخدام تَ راجع هّادی. تّد ًاقص تسیار ُم

 عهه آى تَ ّ داشت تشریفاتی جًتَ ًظاهًاهَ ایى اها. هیشد دیدٍ ًظاهًاهَ ایى

 .  کرد فرار خاى رضا ایًکَ شدتا ًهی
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 بَ اهتیازات کردى قاًًّی برای ایراى کارگر طبقَ

 .کًد هی هبارزٍ آّردٍ دست

 خّد ُای اتحادیَ تالفاصلَ کارگر طتقَ آگاٍ عًاصر خاى، رضا سقّط از تعد 

 ُای اتحادیَ هرکزی شّرای» آًِا، هِهتریى جهلَ از.کردًد احیا را

 جریاى دّم جِاًی جًگ زهاى ایى در. تّد فردّسی خیاتاى در «کارگراى

. تّد ُیتلری فاشیسم علیَ کارگر طتقَ هتارزٍ عهدٍ سهت تًاترایى ّ داشت

 علیَ کَ کشّرُایی) هتفقیى ترای کَ ُایی کارخاًَ از تعضی در ُهیى ترای

 ایى درستی تَ کارگراى کردًد، هی کار( جًگیدًد هی آى هتحدیى ّ آلهاى

 از تلکَ اعتصاب، راٍ از ًَ را خّد خّاستِای کَ داشتًد ًظر در را هسئلَ

 کَ هیشد تاعث کارگری اتحادیَ ّجّد التتَ. تیاّرًد دست تَ هذاکرٍ راٍ

 از تعضی در ًهًَّ ترای. تیاّردًد دست تَ زیادی اهتیازات کارگراى

 تاال تراتر ۸ تا را دستهزدُا هیزاى تّاًستًد کارگراى اصفِاى، ُای کارخاًَ

 کَ تّد ایى هِم هسئلَ. تقتّالًًد کارفرها تَ را رّزاًَ کار ساعت ۴ ّ تترًد

 ّ هیدادًد تشکیه هتارزات ُهیى جریاى در را خّد تشکیالت کارگراى،

 هطرح خّاستی. ًتّد تاال از ّ دستّری کارگری، اتحادیَ. هیدادًد گسترش

 هتارزٍ خّاست ایى ترای ّ شدًد هی جهع ُم دّر کارگراى از تعدادی ّ هیشد

 کَ هِهی هسئلَ.  آهد هی تّجّد اتحادیَ اّلیَ ُستَ جا، ُهیى از. کردًد هی

 ّجّد تَ را خّد تشکیالت تاید اّه کَ کرد تصّر ًتاید   کرد تّجَ آى تَ تاید

 ها بَ کارگری جًبش تجربَ .است اشتتاٍ تصّر ایى. کًیم هتارزٍ تعد ّ آّریم

 جریاى در ُّم هیآید ّجّد بَ هبارزٍ جریاى در ُم تشکیالت کَ گّید هی

 کَ است هتارزات ُهیى جریاى در ُم کار قاًّى. هیرسد بلّغ بَ هبارزٍ

 ساه در«  کارگراى اتحادیَ هرکزی شّرای» کَ زهاًی از. هیشّد هطرح

 تا ایراى کارگر طتقَ. تّد هطرح ُم کار قاًّى هسئلَ آهد، ّجّد تَ 4654

 ّ کًد قاًًّی تّد آّردٍ دست تَ کَ را اهتیازاتی اّلى خّاست هی تهام جدیت

 ُر ًتّاًًد داراى سرهایَ کَ شّد تًظیم ًحّی تَ سرهایَ ّ کار راتطَ ثاًیى

 هرکزی شّرای» تر عالٍّ زهاى ایى در. دًُد اًجام هیخّاُد دلشاى کَ کاری
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 کاًّى» ُهچًیى ّ «ترزگراى ّ کارگراى اتحادیَ» ،«کارگراى ُای اتحادیَ

 ترای کَ فِهیدًد تجرتَ در کارگراى. داشت ّجّد ًیز «آُى راٍ کارگراى

 هتحد ُم تا ُهَ ایًکَ هگر ًیست ای چارٍ ترسًد، خّد ُای خّاستَ تَ ایًکَ

 از ۱۳۲۳ ساه( اردیتِشت ۱۱)  هَ هاٍ اّه رّز در دلیه، ُهیى تَ ّ شًّد

 زحهتکشاى ّ کارگراى هرکزی هتحدٍ شّرای» اتحادیَ، ۳ ایى پیّستى ُم تَ

 قاًّى الیحَ تا شد هجتّر دّلت هتحدٍ، شّرای فشار زیر. شد تشکیه «ایراى

 ًاقص خیلی تّد دادٍ هجلس تَ دّلت کَ ای الیحَ اها. تترد هجلس تَ را کار

 ها کَ قاًّى ایى: »هیًّیسد هرداد ۷ تاریخ در ۱ شهارٍ «ظفر» رّزًاهَ. تّد

 اگر کَ است ًاقص ّ هفتضح قدری تَ خّاًیم هی کارگراى زدى گّه آًرا

. «داشت ًخّاُد آًرا گًجایش رّزًاهَ ستًِّای دُیم، شرح آًرا تخّاُیم

 هزد کلیَ کَ شّد ًّشتَ طّری تاید کار قاًّى: »کًد هی تاکید ظفر رّزًاهَ

 کشاّرزی کارگراى ّ پیشخدهت کارگر، تکًیسیى، هًِدس، از اعم تگیراى،

 هتِم تقدیهی الیحَ کَ است هعتقد هرکزی هتحدٍ شّرای. کًًد استفادٍ آى از

 از را کارگراى ُای اتحادیَ استقاله آى، ۱۳ ّ ۱۴ ُای هادٍ ّیژٍ تَ ّ است

 هّرد در هشخصی پیشًِادُای شهارٍ، ُهیى در« ظفر.  »«ترد هی تیى

 از تر کم کّدکاى کار هًع کارگراى، تیهَ ، تعاًّی شرکتِای فصلی، کارگراى

 هّرد را پیشًِادُا ایى تا خّاُد هی هجلس ًهایًدگاى از ّ دُد هی ساه ۱۸

 هترقی، کار قاًّى یک تدّیى ترای کارگراى زهاى ایى در.  دًُد قرار تّجَ

 قاًّى تدّیى تر عالٍّ تظاُرات ایى در. کردًد هی پا تر زیادی تظاُرات

 خّاستِای از یکی ًیز، قاًّى اجرای تر ًظارت ترای ای ادارٍ تشکیه کار،

 کار قاًّى ترای طرحی هرکزی، هتحدٍ شّرای در. تّد کارگراى اساسی

 ُم ّ هتحدٍ شّرای پیشًِادی طرح ایى ُم.  شد دادٍ هجلس تَ ّ شد تًظیم

 تَ ُهچًاى کارفرهایاى ّ هاًد تاقی هسکّت هجلس در دّلت ًاقص الیحَ

 تا گاٍ ًداشتًد، تشکه کَ کارگراًی. گفتًد هی زّر کارگراى تَ خّد دلخّاٍ

 تا تّاًستًد هی داشتًد، تشکه کَ آًِا. کردًد هی کار ساعت ۱۷ رّزی

 تدّى ایًکَ، اّه  اساسی ًکتَ دّ. تگیرًد اهتیازاتی ، جهعی دستَ قراردادُای

 دیگر. آّرد دست تَ تّاى ًهی را خّاستِای ُیچ تشکیالت، تدّى ّ اتحاد

 هقاته در کارفرهایاى. شّد لهس تاید تشکیالت ّ اتحاد ایى ضرّرت ایًکَ
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. هیزًًد هختلؾ هارکِای آًِا تَ. دًُد هی ًشاى ّاکًش کارگراى اتحاد

 کارگراى، اتحاد هسئلَ تًاترایى. هیکًًد درست قالتی کارگری سازهاًِای

 خاک هجلس در ساه ۲ کار، قاًّى کَ تّد ُهیى ترای. ًیست ای سادٍ هسئلَ

 شّرای طرؾ یک از ساه، ۲ ایى طی  ؼیرعهدٍ ّ عهدٍ هسئلَ.  خّرد هی

 هی آّری جهع را کار قاًّى هّرد در کارگراى خّاستِای هرکزی، هتحدٍ

 تا ّ هسّّه هقاهات تا هذاکرٍ طریق از ،«ظفر» رّزًاهَ طریق از ّ کرد

 دیگر، طرؾ از ّ کرد هی هطرح ههلکت احّاه ّ اّضاع گرفتى ًظر در

 از ّ هردم تهام آزادیخّاُاًَ جًتش تَ ُجّم زهیًَ ّقت، ارتجاعی حکّهت

 شّرای ترای اساسی هسئلَ دلیه، ُهیى تَ. هیآّرد فراُم را کارگر طتقَ جهلَ

 زهاى آى در تّد هعرّؾ «صدراالشراؾ» دّلت ترکًاری هرکزی، هتحدٍ

 شّرای دیگر ایًجا. شد تتدیه «دّم درجَ» هسئلَ یک تَ کار قاًّى ّ تّد

 حهایت ّ کهک تا.  کرد هی هتارزٍ خّد هّجّدیت ترای هرکزی هتحدٍ

 هتارزٍ ایى فشار زیر قتّالًد هی دّلت تَ را خّد هتحدٍ شّرای کارگراى،

 هتحدٍ شّرای. شد ًشیًی عقب تَ هجتّر ّقت ارتجاعی حکّهت کَ تّد

 تَ را خّد هّجّدیت هتشکه، کارگراى ًیرّی کهک تَ تّاًست هرکزی

 دست ، تّد شدٍ تهام جًگ. شد هطرح دّتارٍ کار قاًّى هسئلَ. تقتّالتد دّلت

 ُایی کهیسیّى زهاى، ایى در. تّد شدٍ تازتر پیگیر هتارزٍ ترای کارگر طتقَ

 شّرای ًهایًدٍ کَ شد تشکیه کارگری هسایه سایر ّ کار قاًّى تدّیى ترای

 شرکت آى در ایراى سراسر کارگراى ّاقعی ًهایًدٍ عًّاى تَ هرکزی هتحدٍ

 دُد هی ختر ۱۳۲۷ ساه اردیتِشت سّم تاریخ در «ظفر» رّزًاهَ. کرد هی

 شّرای ًهایًدٍ حضّر تا کار قاًّى طرح هشّرتی کهیسیّى جلسَ سّهیى کَ

 اقتصادی شّرای تقدیم اصالح ّ شّر از پس هزتّر طرح ّ شد تشکیه هتحدٍ

 کار قاًّى سراًجام.  تّد ًشدٍ تشکیه کار ّزارت ًُّز زهاى آى در. گردید

 اردیتِشت اّاخر در سراًجام ّ رفت هجلس تَ کار قاًًّی الیحَ  شد تصّیب

 ۳۱ تاریخ تَ ۲۱۱ شهارٍ در «ظفر» رّزًاهَ. رسید تصّیب تَ ۱۳۲۷ ساه

 هشت شد؛ تصّیب کار قاًّى» عًّاى تا هقالِای طی ،۱۳۲۷ ساه اردیتِشت

 اعالم را کار قاًّى تصّیب ختر «آهد فرّد ارتجاع دُاى تر کارگراى هحکم

 اشارٍ هقالِای طی ۱۳۲۷ ساه  آتاى ۱۸ تاریخ در «ظفر» رّزًاهَ.  کرد
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 هظلّم کارگراى شهار تی فداکاری ّ خًّیى هتارزٍ ًتیجَ کار، قاًّى: »هیکًد

 ترای کَ کًد هی اشارٍ هقالَ ایى در فّق رّزًاهَ. «آًِاست رُتراى ّ ایراى

 را خّد جاى کارگراى از تعدادی است، شدٍ ثتت قاًّى ایى در کَ اهتیازی ُر

 شّرای طرح تا شد، تصّیب صّرت ایى تَ کَ قاًًّی. اًد دادٍ دست از

 تَ کار قاًّى سراًجام کَ تّد ایى عهدٍ هسئلَ اها داشت، تفاّتِایی هتحدٍ

 هتارزات تا ّ عهه جریاى در کَ داشت عقیدٍ هتحدٍ شّرای. رسید تصّیب

 از تعد ترتیب ایى تَ. آّرد عهه تَ آى در را الزم اصالحات تّاى هی تعدی

 خّد ُای خّاست از یکی ایراى کارگر طتقَ سراًجام هتارزٍ، ساه ۸۱ حدّد

. گرفت تّاى هی زیادی درسِای گذشتَ، ُای تجرتَ از. ًشاًد کرسی تَ را

 تَ تّاًد ًهی کارگر طتقَ اتحاد، ّ تشکه تدّى کَ است ایى درس هِهتریى

 اگر کَ کًًد هی هطرح درستی تَ کارگری سًدیکاُای. ترسد خّد خّاستِای

 اهر ایى در تاید ًیز ها ّاقعی ًهایًدگاى آید، هیاى تَ کار قاًّى اصالح هسئلَ

  شًّد؟ هی اًتخاب چگًَّ کارگراى ّاقعی ًهایًدگاى. تاشًد داشتَ فعاه شرکت

 اًتخاب کارگر ًهایًدٍ تّاى هی سراسری کارگری تشکه یک ّجّد تدّى آیا

 در کهیسیّى فالى عضّیت تَ را کارگر ًفر چًد هیتّاى فقط ایًجا. ًَ ؟ کرد

 خّد ّاقعی ًهایًدگاى تّاًًد ًهی کارگری تشکه داشتى تدّى کارگراى. آّرد

 کارگری تشکلِای تَ را اساسیقاًّى  59اصه  اساسی قاًّى.  کًًد اًتخاب را

 اساسی، قاًّى از ترهّادی تکیَ تا تّاًًد هی کارگراى. است دادٍ اختصاص

 قاًّى تازًگری در فعاه شرکت ّ کارگری هستقه سًدیکاُای ایجاد خّاُاى

 کارگر بافًدٍ  باًّ آّایی                               .تاشًد کار

 

 بَ تّاًد ًهی کارگر طبقَ اتحاد، ّسًدیکا  بدّى

 .برسد خّد خّاستِای
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 ! بداًًد باید سًدیکایی پیشرّاى آًچَ

 

 اگر .تاشد هی اهّرسًدیکایی ازهِهتریى ّسازهاًدُی آهّزش کًًّی درشرایط

 ّ سازهاًدًُدٍ یک ًتاشًد، ترخّردار کافی آهّزش از سًدیکایی پیشرّاى

 اسًاد تَ تاتّسه کًم هی خاطرسعی ُهیى تَ .تّد ًخّاًُد هًاسب یارگیر

 . ًهایم راطرح سًدیکایی ّاّلیَ هِم ازًکات ترخی سًدیکایی،

 ًیزُست تشکیالت هسّّه کَ سًدیکا شد،دتیر اًتخاب هدیرٍ ُیات ازآًکَ پس

 .تاشد اعضا ترای عهّهی جلسات ّ هدیرٍ ُیات جلسات هًظم تدارک در تاید

 خّاُد تِترادارٍ سًدیکایی اهّر تاشد،  تر هًظم هدیرٍ ُیات جلسات ُرچَ

 جلسَ، اعضاتَ آهدى سرّقت است هِم آًچَ هدیرٍ ُیات جلسات در .شد

 قتلى شّد، طرح تاید هِهی هّضّع چًاًچَ یا ّ جلسَ دستّر از داشتى آگاُی

 ّقت.شّد گًجاًدٍ دستّرجلسَ در تا گذاشتَ درهیاى جلسَ رییس تا را آى

 دیگر از تیشتر کسی تا شّد گرفتَ ًظر در ُهگاى ترای هساّی تطّر جلسَ

 هی فکر کسی چًاًچَ اگر .جلسَ حتارییس تاشد، ًداشتَ صحتت ّقت اعضا

 کَ دّستاًی از تّاًد هی است تسیارهِم اّ تّسط شدٍ عًّاى هطلب کَ کًد

 ترای گّیًدٍ تذکرتَ.اّتدًُد تَ را شاى ّقت کًد دارًد،خّاُش صحتت ّقت

 دستّر از ًشدى خارج اجازٍ ّ اّ گفتار قطع ّ ای حاشیَ ُای تحث از پرُیز

 در تاید سًدیکا ُای کهیسیّى کار گزارش.است جلسَ رییس ّظایؾ از جلسَ

 یک اًدازٍ تاچَ تّدکَ خّاُد آى ًشاًگر ّایى تاشد جلسَ کار دستّر صدر

 عضّی ّچًاًچَ یافتَ رسهیت اعضا،جلسَ اکثریت آهدى تا.است فعاه سًدیکا

 در ّ شّد اّدادٍ تَ تذکرالزم دتیرسًدیکا ازطرؾ تاید تاشد تاخیرداشتَ

 را سًدیکا ّفعالیى رُتراى عهلکردی چًیى تهریى.گردد قید ًیز جلسَ صّرت

 ّ ُا اًتخاتات،راُپیهایی عهّهی، هجاهع ترپایی ترای تا ًهّدٍ ّرزیدٍ

 هًظم تطّر عضّیت حق پرداخت.کًًد عهه قدرت تا ّ هًظم اعتصاب

 اًجام ترای را هالی هسّّالى دست ّ تخشیدٍ تِتّد را سًدیکا هالی ّضعیت

 ّ سًدیکا هکاى اجارٍ سًدیکا، ُای اطالعیَ تکثیر ترّیجی، ّ تتلیؽی کارُای
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 دیگر ّ  سًدیکا اعضای تَ هالی کهک لزّم صّرت در ّ سًدیکا ُای ُزیًَ

 ّ قدرت ضاهى سًدیکا درُر هالی سالهت.گذاشت تازخّاُد سًدیکاُا

 هداّم تتلیػ ّ آهّزش سًدیکاست، هاًدگاری تاعث آًچَ.تاشد هی آى گسترش

 تاید خّد ًخست درجَ در سًدیکایی هسّّالى.است حّصلَ ّ صتر تا ُهراٍ

 کار هحیط ّ سًدیکا سطّح ُهَ در آهّزش تَ سپس ّ داشتَ کافی آهّزش

 آهّزش.است آب رّی تر کؾ ُهچّى تشکلی ُر آگاُی تدّى.تپردازًد

ز ا ّ آهدٍ سًدیکا کهک تَ تّاًًد هی هّاقع تریى درتحراًی سًدیکایی دًُدگاى

 تا تًِا آهّزش تذر .کًًد حفظ را خّد اعضای ّ جلّگیری آى تالشی

 تَ فعالیت درطّه ای جّاًَ چًیى ّ زد خّاُد جّاًَ حّصلَ صترّ فداکاری،

 .خّاُدشد تده تًّهًد درختی

 اّلیى تا را تاشیم،شها داشتَ سًدیکایی اًضتاط از تصّیرتِتری آًکَ ترای

 درساه ّحّهَ تِراى اتّتّسراًی کارگراى سًدیکای هدیرٍ ُیات گزارش

 از سًدیکا عضّ کارگراى آگاُی ترای گزارش ایى.کًم هی آشًا 4674

 عهّهی هجهع ترپایی جِت آى دستاّردُای ّ سًدیکا هدیرٍ عهلکردُیات

 تشرک  کارگراى سًدیکایی فعاه ّ قدرتهًد دتیر سارّخاًیاى یّسؾ تّسط

 جًتش ارزش تا اسًاد از یکی کَ سًد ایى اًتشار.است شدٍ ًّشتَ ّاحد

 گذاشتَ، صحَ را رُتریش اعضای ّ سًدیکا هالی است،سالهت کارگری

َ ت الزم.است سًدیکایی ُای آهّزش ّ کارگری آگاُی،ّجداى عهق ًشاًگر

 کارهًد ّ کارگر 5777 ساه ایى در ّاحد اتّتّسراًی شرکت است، ذکر

 عضّیت حق تًِا ّ ، تّدٍ سًدیکا عضّ کارکًاًش %97 فقط کَ داشتَ

 دفتر ترای ای اجارٍ ازهکاى ُم کَ تّد دادٍ سًدیکا تَ را اهکاى ایى اعضا

 ؼیر ّ سًدیکایی کارگراى یاری تَ ضرّری درهّاقع ُم ّ تترد سّد سًدیکا

 تاعث فداکاری ّ سًدیکایی،اًضتاط رُتراى عهلکرد شفافیت. تشتاتد سًدیکایی

 ترگزاری از پس.شًّد طرد کارگراى ازطرؾ سّدجّ ّ فاسد تاعًاصر شد

 ترخّردار قدرتی چًاى آى از هدیرٍ ُیات ،ایى 58/7/4674 عهّهی هجهع

 تَ ّاحد شرکت تعهیرگاٍ در ّقت ّزیر ًخست اهیًی علی تا کَ شّد هی

 ّاحد شرکت کارگراى ترای را دستهزد از هالیاتی هعافیت ّ تًشیًدًد هذاکرٍ
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 ّ کارگراى ازحقّق >468 ساه تا کَ تّد هِم دستاّردچًاى ایى.تیاّرًد تدست

 .گردید کسرًهی ریالی ّاحد شرکت کارکًاى

 دتیرسًدیکا،هحهدفرُت سارّخاًیاى یّسؾ :تّدًداز عتارت کًًدگاى هذاکرٍ

 زادٍ، قلی اهام زهیى،اسهاعیه جِاى ،حهزٍ ًجات هختریاى هطلق،علی

 ازاعضای گّدرزی علی،ؼالهعتاس قِارتیگی،هحهدهِر درکَ،عتاس سیدحسى

. داشتًد سًدیکاشرکت ازفعالیى ّهحهداسهاعیلی فرُادی ّعلیرضا هدیرٍ ُیات

    >;6/46/;   ًژاد هازیارگیالًی                                   .........

  تقیَ هطلب را هی تّاًید در سایت دّ زتاًَ سًیکای کارگراى فلزکارهکاًیک

 /http://sfelezkar.comپی گیری کًید. آدرس سایت دّزتاًَ :      

 

 

سًدیکای کارگراى شرکت ّاحد  هدیرٍ ُیات

 هی برخّردار قدرتی چًاى آى اتّبّسراًی تِراى از

 تعهیرگاٍ در ّقت ّزیر ًخست اهیًی علی با کَ شّد

 از هالیاتی هعافیت ّ بًشیًدًد هذاکرٍ بَ ّاحد شرکت

 .بیاّرًد بدست ّاحد شرکت کارگراى برای را دستهزد

 ازحقّق 7129 سال تا کَ بّد هِم چًاى دستاّرد ایى

 ًهی کسر ریالی ّاحد شرکت کارکًاى ّ کارگراى

 .گردید
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 کسّتِ  پیش هبارزِ  طبرسی، هعلم علی هحهد

ایراى زحهتکشاى سًدیکایی جًبشِ 

 

. گشّد جِاى تَ دیدٍ رشت شِر در ۱۳۱۸ درساه طترسی هعلم هحهدعلی

 درازا تَ چًداى ًّجّاًیش سرخّشی فصه ّ کّدکی ستکتاری دّراى

 جای تَ ّ پیّست کار تیشهار اردّی تَ ًّجّاًی آؼاز ُهاى در. ًیاًجاهید

 یک در هدرسَ، در تحصیه اداهَ ّ ترزى ّ درکّی ُهساالى تا تازی

 تدّى ّ سًگیى ّ سخت کاری. شد هشؽّه کار تَ تافی جّراب کارخاًَ

 :گّید هی چًیى تارٍ درایى اّ خّد. کتاب ّ حساب

 تا دّ یا یکی رشت درکل شاید ًبّد، زیاد بافت هاشیى ًُّز زهاى آى در“

 کار آى در ها کَ ای کارخاًَ. گفتًد هی ُا باف جّراب بَ بافًدٍ اکثرا. بّد کشّ

 باید گفت ّ آهد کارفرها عید ًزدیک. داشت کارگر ًفر ۰۱ تا ۰۱ کردیم هی

 هی ها بَ کَ کهی هزد ایى با کَ بّدم ًاراحت ُهیشَ هى. کًید شبکاری

 ّ حساب ّ بّد کم هزدُا. بّد سختی رّزگار. بکًیم ُم شبکاری باید دًُد،

 . ”ًداشت ُم درستی کتاب

 ّ اجتهاعی ُای جًتش اعتالی ّ رشد تا ُهراٍ ّ ۱۳۲۱ ساه ازشِریّر تعد

 تَ آگاُی ًّشیدى پی در ًّجّاى طترسی هعلم تشًَ رّح درکشّر، سیاسی

 ُای آهّزش ّ رّشًگری سخًراًی، جلسات در هشتاقاًَ اّ. درآهد تکاپّ
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 جدیت تا ّ جست هی شرکت سًدیکایی ّ کارگری جًتش فعاالى ّ پیشگاهاى

 صًفی حقّق احقاق ترای هتارزٍ راُکارُای ّ کار حقّق تَ هرتّط هسایه

 ّ آهد تِراى تَ سالگی ۱۴ سى در ۱۳۲۲ ساه در طترسی.گرفت هی پی را

 هرکزی هتحدٍ شّرای تا زّد خیلی. شد کار تَ هشؽّه فر ًیک کارخاًَ در

 سًدیکای گیری شکه تا ۱۳۲۳ ساه در ّ. شد آشًا کارگری سًدیکاُای

 .پیّست آى تَ کَ تّد کساًی ًخستیى از سّزًی، تافًدٍ کارگراى

 سّی از کارگری سًدیکاُای فعالیت ههًّعیت ّ ۱۳۳۲ هرداد ۲۴ کّدتای تا

 پیگیری ّ سًدیکا در ًاپذیزش خستگی ُای فعالیت خاطر تَ تارُا شاٍ، رژیم

 تَ هجتّر یا ّ اخراج کار، شرایط تِتّد خاطر تَ هتارزٍ ّ صًفی هطالتات

 ّجّد تا ًیز هرداد ۲۴ آهریکایی کّدتای از تعد. گردید کار هحه تؽییر

 اّ ارتتاط ُرگز کّدتا، رژیم سّی از کارگری سًدیکاُای فعالیت ههًّعیت

 شّرای سرکّب ّ کّدتا از پس طترسی. ًشد قطع صًفی فعالیى سایر تا

 را ای گستردٍ تالششد  خالص زًداى از آًکَ از پس تالفاصلَ هرکزی هتحدٍ

 سًدیکا. کرد آؼاز سّزًی تافًدٍ کارگراى سًدیکای تازسازی ّ احیاء ترای

 آهیختَ درُم رّحش ّ خّى تا صًفی هتارزٍ ّ تّد اّ زًدگی تزرگ عشق

 سراًجام الهللی تیى فشارُای تراتر در پِلّی رژیم ۱۳۳۵ ساه در.تّد

 ایى اها. شد کارگری سًدیکاُای هجدد فعالیت پذیرش ّ ًشیًی عقب تَ هجتّر

 زرد فرهایشی سًدیکاُای. ّاگذارد خّد حاه تَ را سًدیکاُا ًداشت قصد تار

 .گذاشتًد فعالیت عرصَ تَ پا رژیم سرسپردگاى ّ عهاه ّ ُا ساّاکی تّسط

 را سًدیکا کَ گرفتیم تصهیم قدیهی سًدیکای اعضای ها»: گّید هی طترسی

 تا یاراًش ّ طترسی. کردًد چًیى ایى یاراًش ّ اّ ّاقعا ّ ؛…” بگیریم پس

 پرداختَ ّ ساختَ سًدیکای ُهاى تَ شاٍ رژیم پلیس ّ ساّاک فشارُای ّجّد

 در ایستادگی ّ پیگیر هتارزٍ ّ ُّشیاری تا تّاًستًد ّ پیّستَ دّلتی دستگاٍ

 رإی ّ اعتهاد تَ اتکا تا رژیم سّی از شدٍ اعهاه تضییقات ّ فشارُا تراتر

 هأهّراى از کَ شاٍ رژیم عهاه دست از را سًدیکا ُدایت صًؾ، کارگراى

 ُاشاى تعضی حتا ّ شدًد هی تشکیه رژیم سرسپردگاى ّ سیاسی پلیس

 .سازًد خارج تّدًد، هتعدد کارگرُای ّ کارگاٍ دارای ّ کارفرها
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 در. شد ترگزیدٍ سًدیکا دتیری تَ ۱۳۸۳ درساه تار ًخستیى ترای طترسی

 سًدیکا دتیری تَ هجددا تّد، سًدیکا هدیرٍ ُیئت عضّ کَ ًیز ۱۳۸۴ ساه

 رژیم عهاه ُای تالش تهاهی شاٍ، رژیم عهر تاقی طی در. گردید اًتخاب

 دّلتی احزاب تَ آًِا کردى ّاتستَ ّ هستقه سًدیکاُای تَ هجدد تسلط ترای

 ّ طترسی سًجیدٍ عهلکرد ّ هقاّهت ُّشیاری، تا «هردم حزب» ُهچّى

 .هاًد ًتیجَ تی یاراًش،

 ضد ّ دیکتاتّر رژیم علیَ ۷۵ اًقالب دّراى هتارزات در یاراًش ّ طترسی

 یکی اّ. ًکردًد فرّگذار تالشی ُیچ از ّ داشتًد شرکت جاًاًَ پِلّی هردهی

 اّج سًدیکاُا فعالیت اًقالب پیرّزی تا. تّد جاًجاًیاى شِید رزهاى ُم از

 تهام در طترسی. داشت چشهگیری رشد کّتاٍ تسیار هدتی در ّ گرفت ای تازٍ

 .تّد سّزًی تافًدٍ سًدیکای دتیر ُهچًاى هدت ایى

 در تزرگ کارخاًجات ّ ًفت صًعت کارگراى تا ُهراٍ صًّؾ کارگراى ًقش

 پیرّزی از تعد هتأسفاًَ اها تّد اًکار قاته ؼیر ّ کًًدٍ تعییى اًقالب پیرّزی

 .گرفت خّد تَ تری حاد شکه سًدیکاُا تَ ّاردٍ تضییقات ّ فشارُا اًقالب

 ّ شد تازداشت سًدیکایی ُای فعالیت خاطر تَ طترسی هعلم ۱۳۷۴ ساه در

 فعالیت تَ کهاکاى زًداى از آزادی از تعد اّ. ترد سر تَ زًداى در هاٍ یک

 درساه سراًجام. شد آزاد رّز چًد از پس ّ تازداشت هجددا ّ داد اداهَ خّد

 سّزًی تافًدٍ سًدیکای عضّ کارگراى از دیگر تى ۵۱ ُهراٍ تَ ۱۳۱۱

 سپردى تا اجتار رّی از شدٍ تازداشت کارگراى از تستاری. شد تازداشت

 سًدیکا رُتراى از ًفر ۱ ّلی شدًد آزاد سًدیکایی فعالیت عدم تر هتًی تعِد

 پس تار ُر ّ ًشد تسلیم تَ حاضر ّقت ُیچ طترسی. هاًدًد تاقی تازداشت در

 طترسی شدى زًداًی آخریى. گرفت هی سر از هجددا   را فعالیت آزادی، از

 خّدش زتاى از را رّزُا آى ّضعیت ّ اًجاهید طّه تَ ًیم ّ هاٍ چِار

 ُهَ دیدم شدم آزاد ّقتی. بّد ًهاًدٍ باقی سًدیکا از چیزی دیگر“ :تشًّیم

 کردٍ هصادرٍ ُم را سًدیکا دفتر اًد، کردٍ غارت را سًدیکا تعاًّی اجًاس

 رفتیم. بّدًد بردٍ را سًدیکا اسًاد! بّدًد بردٍ ُم را ُا صًدلی…  بّدًد
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 ُرحال بَ. بکًیم کاری تّاًیم ًهی ُم ها گفتًد آًجا کردیم؛ شکایت دادگستری

 اًساًی کدام داًم ًهی ؟ فرّختًد ُم را سًدیکا شدٍ هصادرٍ دفتر ًِایت در

 .«بفرّشد را کارگراى دارایی تّاًد هی

 خّدش زتاى از ًیز اش سًدیکایی فعالیت دّراى دستاّردُای درتارٍ اها

 ۰ ّ داشتیم کارگر ُزار ۰۱ حدّد اًقالب آستاًَ در ها»:گّید هی کَ تشًّیم

 بَ رچَگ. شًّد بیهَ کارگراى ایى ُهَ کَ شد هّجب سًدیکا. کارگاٍ ُزار

 کارگر عًّاى بَ هرا ًبّد حاضر ای کارخاًَ ُیچ بّدى سًدیکایی دلیل

 ًفع بَ ایى ّ کرد؛ هی حل را ُا اختالف سًدیکا! ًدارم بیهَ. کًد استخدام

 تعاًّی یک ۰۱۰۱ سال در. کًد حل سًدیکا را اختالفاتشاى کَ بّد کارگراى

 عالقَ اجًاس ُهَ ّ کرد هی کار قّی خیلی کَ دادیم تشکیل کارگراى برای

 داشتیم؛ عضّ ۰۱۱ تا ۱۱۱ بیى ُهیشَ شاٍ زهاى. داشت را کارگراى ًیاز

 .«شدًد سًدیکا عضّ ًفر ۰۱۱۱ بَ ًزدیک شد کَ اًقالب ّلی

 در زًدگیش تهام. زیست هحرّهیت ّ دشّاری ّ رًج تا را عهری طترسی

 زحهتکشی ُای اًساى ُهَ ّ صًؾ ُم کارگراى تَ خدهت ترای تالش ّ سًدیکا

 اش ّسّسَ ُرگز سرهایَ پًاٍ در رفاٍ ُای شیریًی. شد خالصَ شًاخت هی کَ

 را دلش خّى شّر طعم ُهیشَ داد فرزًداًش تَ ّ خّرد کَ را ًاًی. ًکرد

 خّد تَ را دیگر اًساًِای استثهار کًًدٍ ًشئَ ّ آّر سکر هزٍ ُرگز ّ داشت

 .ًدید

 هعلم یک ّاقعا شًاختًدش هی کَ کساًی ُهَ ترای طترسی هعلم هحهدعلی

 اخالص، ایثار، از تّد ًهّدی ّ تجسم اّ. ًتّد اّ تر ًام یک تًِا هعلم. تّد

 است هیراثی تًِا ایًِا ّ تّد صتّری آهّزگار اّ. عشق ّ هِرتاًی ّ پاکی

دّستاى سًدیکایی اشاى تاقی کَ پیشگاهاى طتقَ کارگر ترای تازهاًدگاًشاى ّ 

 هی گذارًد.

 برگرفتَ از سایت اتحاد کارگر
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 اعتصاب/ کارخاًَ بَ «پارس ّاگى» کارگر ۰ ّرّد از جلّگیری

 رسید رّز دُهیى بَ

 کارفرها خّاُی زیادٍ تراتر در اعتصاتی کارگر ۳۱۱ ُر کَ حالی در»

 ۷ ایى کَ استداله ایى تا حراست هاهّراى اًد، گرفتَ تّلید تّقؾ تَ تصهیم

 .اًد کردٍ ههاًعت کارخاًَ تَ ّرّدشاى از کًًد هی ُدایت را اعتراضات کارگر

 شِر در آزهایشگاُی تَ را کارگر ۷ ایى کارفرها کارگراى، گزارش اساس تر

 .تگیرد اعتیاد آزهایش ُا، آى از تا است کردٍ هًتقه اراک

 تّلید پاداش درصدی ۹۱ کاُش بَ ًسبت چادرهلّ کارگراى 321 اعتراض

 کاستَ ُا کاراًَ هیزاى از شدت تَ تّلید هیزاى کاُش دلیه تَ اخیر هاٍ دّ در»

 «کٍّ خط» ّ صًعتی سایت کارگراى اعتراض تَ هًجر هسئلَ ایى کَ شدٍ

 فرّدیى از تّلید پاداش درصدی ۲۱ کاُش گزارش، ایى اساس تر.«است شدٍ

 ُای تخش سایر ترای درصدی ۲۱ کاُش ایى کم کم ّ افتادٍ اتفاق اهساه هاٍ

 .است شدٍ اجرا ًیز کٍّ خط هاًًد هعدى

 کار بَ بازگشت درخّاست کار ادارٍ :دادگاٍ در تبرئَ ّجّد با

 .ًکرد ثبت را چادرهلّ کارگراى اخراجی ًهایًدٍ

 سّی از شدٍ ّارد اتِاهات از هى تترئَ حکم صدّر تا»تِرام حسًی ًژاد : 

 حه تُیا سّی از صادرٍ رای تَ ًستت شکایتم پیگیر ُم تاز را کارفرها

 دریافت زهیًَ درایى پاسخی ًُّز هتاسفاًَ اها ُستم اردکاى اختالؾ

 هعدى کارگراى صًفی اًجهى اخراجی دتیر ًژاد، حسًی تِرام .«ام ًکردٍ

 در کارگراى هاَُ یک اعتصاب تاعث گذشتَ ساه در اّ اخراج کَ چادرهلّ

 از کار ادارٍ ههاًعت درتارٍ( دی 47) یکشًتَ رّ تّد، شدٍ هعدًی ّاحد ایى

 ادارٍ تَ هى هراجعَ هتاسفاًَ: گفت ایلًا تَ کارش تَ تازگشت درخّاست ثتت

 ّقتی. است تّدٍ ًتیجَ تی تاکًّى کار تَ تازگشت حکم اخذ جِت اردکاى کار

 اصلی حکم کَ گفت هى تَ ادارٍ ایى رییس کردم، هراجعَ اردکاى کار ادارٍ تَ
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 هطاتق ها ّ شدٍ صادر اختالؾ حه تُیا تّسط قراردادم اتهام خصّص در

 .کًیم هی عهه حکم آى

 

 

 ؟ کردٍ تأخیر چرا بابا بگّ

فرزًداًشاى  ،ُفت تپَ کَ تر اثر سّد جّیی کارفرها تقدیم تَ کارگراى ًی ت ر

 تی پدر شدًد

 بّدى ُهردٍ آرزُّام تهام            صبح ّ خّابیدم کّدکی در شبی

 بّدى ُبردٍ بًدت دست برّی                 را کّدکی از هى سِم تهام

 بّد شفق رًگ هادرم چشم کَ              ّقتی خاًَ ایى از ُبردى را تّ

 بّد حق پای ایستادى جرهت کَ          سکّتم جًس سًگراز یک ّ هى

 بّدیم خاًَ ایى قرباًی ها کَ              خاکت قرباى هى فردای ّ هى

 بّدیم افساًَ یک ًسل ُم ها کَ               ُستم کَ هى اها ُبردى را تّ

 گرفتَ را بّیت شِر تهام         اها خاًَ از بردى را ،تّ ُبردى را تّ

 گرفتَ را آبرّیت رًگ کَ                   آهد تّ بی بِاراى،  بابا ببیى

 باشًد آباد ُا خاًَ تهام          شِر ایى در تّ از بعد کَ تا رفتی تّ

 باشًد آزاد ُهَ ُا بابا ّ                    بازی فکر در ُا بچَ تهام

 دختر یک کارگر                                                        

 



        پیام سًدیکا ، ًشریَ سًدیکاُای کارگری ایراى      پ
 

 فلزباى از شعر سَ← 

 بًداز ّ بساز

 اًد ساختَ ، ایًاى

 ُم آًاى

 است ساختَ ُم اّ

 تساز تُّم

 هى تًامِ 

 ؟! ّطى تاسرِ  ، سر تَ

 تتاز ُم تّ

 . هى ًامِ  تَ

 – ها

 تیکاری از ّ کار از خستَ

 ًاًی تی از گ شًَ

 سکّت تا ًجاتت تا

 پائیم هی تًِا

 ؟ کدام کَ

ری  – آج 

رِ  تر  افزاید ها ی تًِادٍ آج 

 ! فردا ُم ها کَ تا

 ۲۱-۲-۰۰ . شاید                  – فردا آری
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 طرح

 ایم گرسًَ ها

 ، هّعظَ جای تَ

 کى ًگاٍ آسهاى تَ

 ی جهعی دستَ پرّاز ایى

 ۰۱۲۱-۲- ۰۱      . است ایهاى

 بِا ًاى

 – ها

 سیاٍ ّ سرخ

 سفید ّ زرد

 ایم سالح تی

 تَِشک ه تی

 ! ًکًید شلیک

 تاد تگذارید

 ترقصاًد را گًدم ُای خّشَ

 – ها ّ

 ُای تراًَ عطر خّشِ  ده

 ۲۱-۲-۰۹      . تاشیم ًاى
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 بَ شاُرخ زهاًی تسلیت

 هپرس ُرگز... برد هی خّد با هرا ّجّد از ای پارٍ شریفی اًساى ُر هرگ

 هی را تّ آرزُّای ّ هرا تابّت.... برًد هی گّرستاى بَ را کسی چَ تابّت

 . برًد

 عضّ زهاًی ،شاُرخ زًداًی کارگر هاى گراهی دّست هادر شدیم ختر تا

 هادر ایى. است ًهّدٍ فّت تِراى، تزییًات ّ ًقاش کارگراى سًدیکای هّسس

 دًیا ایى تر ،چشم سّخت هی فرزًد دیدار آرزّی در کَ چشهاًی تا دردهًد

 تسلیت ضهى ها. ترد خّد تا را زهاًی شاُرخ درآزادی دیدار آرزّی ّ تست

 شاُرخ ترای اهکاى ایى حداقه کَ ،اهیدّاریم زًداًی کارگر ایى خاًّادٍ تَ

 . کًد شرکت دلتًدش هادر هراسم در کَ شّد فراُم زهاًی

 .ُهدردیم تّ تا هادرت دادى دست از ؼم در زهاًی شاُرخ عزیز رفیق

 حّهَ ّ تِراى تزییًات ّ ًقاش کارگراى سًدیکای هّسس ُیات

 البرز استاى ًقاشاى کارگراى سًدیکای

 تِراى فرش رفّگر کارگراى سًدیکای

  ای پرّژٍ کار ًیرّی اتحادیَ

 ایراى هعلهاى صًفی کاًّى

 فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای

2/77/7191 
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 :اًگلیسی زتاى تَ 9 شهارٍ سًدیکا آّر پیام هطالب فِرست

 6>46 آذرهاٍ ،67 شهارٍ سًدیکای پیام از ًقه تَ سرپیام

    فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای سایت اًدازی راٍ اطالعیَ

 تِراى شِرداری هقاته ّاحد شرکت راًًدگاى از تى صدُا اعتراض

 تَ قریب «تدریس اضافَ» هاٍ سَ تعّیق: داد ختر هعلهاى صًفی کاًّى عضّ

  هعلم هیلیّى ًیم

 سًگرّد سًگ زؼاه هعدى در اعتصاب

 خّدرّ ایراى از فلزکار کارگر گزارش

 خّدرّ ایراى کارگراى اعتصاب از فلزکارهکاًیک کارگراى سًدیکای حهایت

 جًّتی پارس در کار سرعت افزایش دلیه تَ کارگراى ایهًی تر ًظارت کاُش

 داری سرهایَ الّیت ، اجتهاعی تاهیى ّ کار قاًّى ًاتّدی

 ترای هًعی ُیچ: کشّر ّزارت سخًگّی گفتار در...... قسم یا خرّس دم

 ًدارد ّجّد کارگراى صًفی تجهعات
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This teacher unions’ activist added at the end:  “While 
the  government  and  the Ministry  of  Education  have 
kept  the  educators  money  in  their  bank  accounts, 
teachers are forced to endure the pressure of difficult 
economic conditions.” 
Source: http://sfelezkar.com/?p=451 

An Interesting Piece of News: 

No Comments!  

Today,  January  3rd,  2015,  the Ministry  of  Education 
announced that  it offers every student of private  (fee 
paying)  schools  in  Iran 10 million Toumans  (US$3.30) 
loan so that they are able to pay their school tuition. 
This  is called the Minister of Education subservient to 
the capitalists. 
From Felezkar’s Farsi bulletin Payam Sandika, No. 34, December 2014 

Strike at Sangrood Coalmine 

Since  this morning 150 coalminers within  the  tunnels 
of at west Alborz Sangrood mine have gone on strike, 
protesting  against  the  plans  to  close  the  mine,  8 
months  of  unpaid  wages  and  the  issue  of  early 
retirement  for workers with hazardous and physically 
demanding jobs. 

Undoubtedly the news of this strike will be spreading 
within  the next hours and  the entire mine will be on 
strike. These miners have  taken refuge  in the tunnels 
underground  in order  to neutralise management and 
security  forces  tactics  because  they  have  real 
experience  of  the  security  force  entering  the mine’s 
compound,  detention  of  labour  activists,  and  arrest 
and trial of the secretary of the miners association at 
Chadormaloo mine.  The  strikers’  leaders  took  refuge 
in the mine before the other miners. They want their 
demands  to  be  implemented  and  they  have  taken 

oath of  solidarity  together  to  remain  in  the mine  till 
the end.   
Union of Metalworkers  and Mechanics of  Iran, while 
supporting the workers’ demands has warned against 
any attempts by the security forces to enter the mine 
and holds the management and the ministry of labour 
responsible  for  the  consequences  of  the  security 
forces getting into Sangrood mine. 
The Union of Metalworkers and Mechanics of Iran 
January 7th, 2015 

A metal worker’s report from Iran 
Khodro (IKCO)  

Many want  to  know  the  routes of  how  the  strike  at 
IKCO  (aka  Iran  Khodro  Industrial  Group)  began.  The 
workers at  Iran Khodro are aware of  the  situation of 
workers at Pars Khdro and Saipa [Auto manufacturing 
plants], so they have been closely  following the news 
regarding the protests and strikes at these two plants 
against  the  low  wages.  Therefore,  it  occurred  to  us 
[Iran Khodro workers], why should not we make use of 
this type of strike [hunger strike].  

On  7th  January  2015  the  hunger  strike  began  by  not 
taking  food  from the  factory’s canteen,  from sections 
of the southern wing of the plan that houses the main 
assembly  lines  and  on  the  same  day  it  spread  to  all 
other  parts  of  the  plant’s  southern  wing.  In  other 
words, the workers went to the factory but threw out 
their food  into the garbage bins. Next day all workers 
in the factory refused to go to the canteen, when the 
workers at the north wing of Iran Khodro that includes 
the  paint  shop,  production  lines  of  L90  and  Pars 
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as  a  consequence  of  the  failure  of  the  ineffective 
management of  the Bus Company, more  than half of 
the workers  did  not  receive  any money  for  housing.  
And  those workers  that under  the pressure  from  the 
Company  management  took  membership  of  the 
Housing Cooperative, whose management Committee 
were  all  from  the  management  of  the  Company, 
including  the  Chief  Executive,  and  the  group  of  bus 
drivers who have paid more  than  seventy percent of 
the price of the promised houses and were supposed 
to have moved into their homes are still wandering. 

Unfortunately  the  progress  of  the  project  has  been 
only  40%  and  those  workers  who  have  taken  the 
delivery of their homes after years of delay,  find that 
the houses lack sufficient facilities and the Housing Co‐
op is asking more than the signed contracted value.   
This  morning  Mr  Haghani,  a  member  of  the  City 
Council, during his speech reminded the Council about 
the 2005 bus drivers protest strike and the importance 
of  taking  notice  of  the  demands  of  the  workers.   
Following  the  negotiation  between  the  workers 
representatives  and  Council  officials  and  agreement 
on  addressing  the  workers’  demands  in  the  coming 
days, the workers protest was concluded after sixteen 
hours. 
Workers  slogans  at  the  rally  were:    Workers  hate 
discrimination and betrayal; Sacked drivers should be 
given  their  jobs  back;  Shame  on  the  incompetent 
managers; Our housing has disappeared and managers 
are  sleep!; Mayor Ghalibaaf! Don’t  forget we  can  go 
on strike!; The management betrays us and the mayor 
supports them. 

Quoted  from  the  website  of  the  Union  of  Tehran  Bus 
Transit Workers (VAHED) 
Source: http://sfelezkar.com/?p=461#more‐461 

Teachers Protest Delayed Pays 

Members of Teachers Trade Association of Iran (ITTA) 
reported:  three  months  delayed  pay  for  “Extra‐
teaching" of nearly half a million teachers 

More  than  three months  after  the  start  of  the  new 
academic year,  the payment  for extra  teaching  (extra 
to  contracted  hours)  of  teachers  has  not  been  paid. 
This  is  despite  the  fact  that  more  than  half  of  the 
1,013,000  teachers  employed  by  the Ministry  of  the 
Education are undertaking additional teaching hours in 
the schools.   

Mohammad  Reza  Nicknezhad,  a  teachers’ 
representative announced this news to ILNA and said:  
“Extra  teaching  pay  of  educators  has  not  been  paid 
after more  than  three months  since  the  start  of  the 
current academic year.” He also spoke about another 
one  of  educators’  complaints:    The  pay  for marking 
exam  papers  and  to  monitor  exams  in  June  and 
September 2014 haven’t been paid.   This  is at a  time 
when  the  pay  for  marking  exam  papers  and 
monitoring exams  in previous years also haven’t been 
paid yet. He added: “There is no justification for three 
months  delay  in  the  payment  of  “extra  teaching” 
considering  the  current  economic  situation  in  the 
country.  This  will  only  fuel  discontent  and  the 
widening  of  dissatisfaction  amongst  teachers  of  the 
Ministry  of  Education  and  the  government 
performance.”  


