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 ای خايُّآقای   تّ خطاب کارگری ْای اتحادیّ انًههی تیٍ کُفذراضیٌٕ َايّ

 «!ْطتیى غٓاتی رضا آزار ٔ اریت تّ دادٌ پایاٌ خٕاْاٌ يا»

 

 ایراٌ اضاليی جًٕٓری رْثر ای خايُّ عهی نّا آیت جُاب عانی: تّ

 خٕبة ػبٌی

 ۱۸۱ اؾ ّٔبیٕعگی ثٗ کبؼگؽی، ٘بی اتسبظیٗ اٌٍٍّی ثیٓ کٕفعؼاقیْٛ ٚقیٍٗ ثعیٓ

 ِمبِبت اضیؽ العاِبت اؾ ؼا ضٛظ نعیع ٔگؽأی کهٛؼ، ۱۶۱ ظؼ ػضٛ ِیٍیْٛ

 ثبؾگؽظأیعْ ثؽای نٙبثی ؼضب ظاظْ لؽاؼ فهبؼ تست ظؼ ایؽاْ إِیتی ٚ لضبیی

 .ظاؼظ ِی اثؽاؾ ؾٔعاْ، ثٗ اٚ ِدعظ

 ؾٔعاْ اؾ ضبؼج ظؼ ٚثیمٗ یک گػانتٓ گؽٚ ثب نٙبثی ؼضب زبضؽ زبي ظؼ

 ثٗ کٗ) ال ِسکِٛیت قبي6 اؾ ِبٔعٖ ثبلی ِعت کؽظْ قپؽی خٙت. اقت

 ِؼؽٌ ظؼ ٌسظٗ ٘ؽ اٚ( ِبٔعٖ ثبلی آْ اؾ ِبٖ 3 تٕٙب ؼقّی ِمبِبت اظػبی

 تٙعیع ُ٘ نٙبثی ضبِٓ زبي ػیٓ ظؼ. ظاؼظ لؽاؼ نعْ ؾٔعأی ٚ ظقتگیؽی ضطؽ

 ِٛؼظ ضبٔٗ ٔکٕع، ِؼؽفی ؾٔعاْ ثٗ ؼا ضٛظ نٙبثی ؼضب چٗ چٕبْ کٗ اقت نعٖ

 ٚ ؾٔعاْ ثٗ نٙبثی ثبؾگهت يٛؼت ظؼ. نع ضٛا٘ع ضجظ ِمبِبت تٛقظ ٚثیمٗ

 ؼٔح ٘ب آْ اؾ کٗ ای خكّبٔی ٘بی آقیت ٚ ٚضیُ ثكیبؼ خكّی ٚضؼیت ظٌیً ثٗ

 .افتبظ ضٛا٘ع ضطؽ ثٗ ال قالِتی ثؽظ، ِی

 ظؼ تٙؽاْ ؼأی اتٛثٛـ ٚازع نؽکت قٕعیکبی ِعیؽیٗ ٘یؤت ػضٛ نٙبثی ؼضب

 پف ٚ نعٖ ظقتگیؽ ثٛظ اتٛثٛـ ؼإٔعگی ِهغٛي کٗ زبٌی ظؼ ۱۲۱۲ ژٚئٓ ِبٖ

 ٚ ضؽة ِٛؼظ ِؤِٛؼاْ تٛقظ نعت ثٗ ّ٘کبؼأم چهّبْ ثؽاثؽ ظؼ کٗ آْ اؾ

 اؾ پف نٙبثی .نٛظ ِی ِٕتمً اٚیٓ ؾٔعاْ ۱۲۹ ثٕع ثٗ گیؽظ، ِی لؽاؼ نتُ

 أمالة ظاظگبٖ ۱۱ نؼجٗ تٛقظ أفؽاظی، قٍٛي ظؼ زجف ِبٖ ۱۹ نعْ ِتسًّ

 پف قٕعیکبیی ٘بیی فؼبٌیت اؾ ِسؽِٚیت قبي ۱ زجف، قبي ۶ ثٗ نعٖ ِسبکّٗ

 ٔمعی خؽیّٗ تِٛبْ ِیٍیْٛ ۷ پؽظاضت چٕیٓ ُ٘ ٚ ؾٔعاْ، ظٚؼاْ ضبتّٗ اؾ
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 نکٕدٗ اثؽ ظؼ نٙبثی ؼضب گؽظْ ٘بی ِٙؽٖ ٚ فمؽات قتْٛ. نٛظ ِی ِسکَٛ

 ثطٛؼی نعٖ نعیع ٘بی آقیت ظچبؼ ثبؾخٛیی ظٚؼاْ نعیع خكّبٔی فهبؼ٘بی ٚ

 ثٗ ؾٔعاْ قبي ۱ گػؼأعْ اؾ پف اٚ. گیؽظ ِی لؽاؼ خؽازی ػًّ تست ظٚثبؼ کٗ

 اقتؼالخی ِؽضًی ثٗ ؾٔعاْ، اؾ ضبؼج ظؼ ِؼبٌدٗ ثؽای ؾٔعاْ پؿنک تٛيیٗ

 .ؼٚظ ِی

 ال قٕعیکبئی ٘بی فؼبٌیت ضبطؽ ثٗ يؽفب کٗ ؾٔعاْ، ثٗ نٙبثی ؼضب ثبؾگهت

 پب ؾیؽ ٚ اٌٍٍّی ثیٓ لٛأیٓ ؼػبیت ػعَ ِؼٕبی ثٗ ثٛظ، نعٖ ِسکَٛ ٔبزك ثٗ

 .اقت ثهؽ زمٛق گػانتٓ

 ٚ اٚ آؾاؼ ٚ اغیت ثٗ ظاظْ پبیبْ ضٛا٘بْ ِب. ثؽگؽظظ ؾٔعاْ ثٗ ٔجبیع نٙبثی ؼضب

 .٘كتیُ اٚ نؽط ٚ لیع ثعْٚ ٚ فٛؼی آؾاظی ٚ ؾٔعاْ ثٗ ال ثبؾٔگؽظأیعْ

 فؼبالْ آؾاؼ ٚ قؽکٛة اؾ کٗ ضٛا٘یُ ِی ایؽاْ ظٌٚت ِمبِبت اؾ چٕیٓ ُ٘ ِب

 قٕعیکبی اػضبی ظیگؽ ػٍیٗ اتٙبِبت کٍیٗ ٚ ثؽظانتٗ ظقت ایؽاْ ظؼ کبؼگؽی

 .ثگیؽٔع پف ؼا ؼضٛی ظاظٚظ ٚ ِعظی اثؽا٘یُ خٍّٗ اؾ ٚازع

 فائقّ احترايات تا

 ۷۱۵۲ فٕریّ ۵۱ - ۵۹۳۱ تًٍٓ ۷۲ غُثّ چٓار

 فهیطیٕ )رئیص( آَتَٕیٕ ژٔآ

 تٕرٔ  )دتیرکم( غاراٌ
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 َايّ تّ َخطت ٔزیر ضٕئذ

 ثٗ ٔطكت ٚؾیؽ قٛئع ،آلبی اقتفبْ ٌٛفْٛ

ثب ضٛل آِع ثٗ نّب ٚ ٘یبت ّ٘ؽاٖ تبْ، اِیعٚاؼیُ کٗ ؼٚاثظ ظٚ کهٛؼ ایؽاْ ٚ 

ظؼ ظقتیبثی ثٗ   ثؽ ؼاقتبی ًِبٌر ػبٌیٗ ِؽظَ ٚ ؾزّتکهبْ ظٚ کهٛؼ  قٛئع

يٍر ٚ ازتؽاَ ِتمبثً ثٗ اقتمالي ٚ  يٍر، ثجبت ٚ ؼفبٖ ػِّٛی، ٚ ثؽ پبیٗ

 .زبکّیت ٍِی گكتؽل ثیهتؽی یبثع

آلبی ٌٛفْٛ، ِطّئٕبٌ اطالع ظاؼیع کٗ آٔچٗ ایٓ ؼٚؾ٘ب ظؼ خبِؼٗ کبؼگؽی ِب ِی 

 گػؼظ، ٚ ثٗ ٚیژٖ نؽایظ ظنٛاؼ التًبظی ٚ اختّبػی، ظؼ ٚخٗ لبثً تٛخٗ ای ،

ِبٌی  -تًبظی ٚ ثبٔکیِكتمیُ ٚ غیؽ ِكتمیُ، ٔتیدٗ قیبقت اػّبي تسؽیُ ٘بی ال

ػٍیٗ ایؽاْ اقت کٗ اتسبظیٗ اؼٚپب ٚ آِؽیکب ظؼ قبي ٘بی اضیؽ ثؽ ایؽاْ تسّیً 

ثٗ ظٌیً اظاِٗ غیؽلبثً تٛخیٗ ایٓ تسؽیُ ٘بی ثؽضی يٕبیغ کهٛؼ ثب   کؽظٖ أع.

طؽثی ظؼ ِهکً فؼبٌیت ٚ اظاِٗ کبؼ ؼٚثؽٚ نعٖ ٚ ایٓ ثٗ ٔٛثٗ ضٛظ اثؽات ِ

 .هتی ٚ اختّبػی کبؼگؽاْ ٚ ؾزّتکهبْ ظانتٗ اقتِؼیاِٛؼ  ؼاثطٗ ثبانتغبي ٚ

ایٓ تسؽیُ ٘ب کٗ ػالٖٚ ثؽ لطؼبت یعکی ٚ ِٛاظ اٌٚیٗ ضؽٚؼ ثؽای کبؼکؽظ 

ّ٘چٕیٓ نبًِ ِٛاظ غػایی ٚ ظاؼٚیی ٔیؿ ِی گؽظظ، کٗ ثطٛؼ ِهطى   يٕبیغ،

زیبت کبؼی ٚ ِؼیهتی ؾزّتکهبْ ایؽاْ ؼا ٘عف گؽفتٗ ٚ ظؼ زمیمت خٕگی 

 .ٛاظٖ ٘بی ؾزّتکم ایؽأی اقتضبِٛل ثؽ ػٍیٗ ضبٔ

ِب اؾ نّب ِی ضٛا٘یُ کٗ ٔٗ تٕٙب ظؼ خٙت ٌغٛ ایٓ تسؽیُ ٘ب اؾ قٛی کهٛؼ 

ضٛظ العاَ کٕیع، ثٍکٗ ظؼ اتسبظیٗ اؼٚپب ٔیؿ ثٗ طٛؼ فؼبي ٚ ِٛثؽ ثؽای ضبتّٗ ایٓ 

 .خٕگ ضبِٛل ػٍیٗ ؾزّتکهبْ ایؽاْ ثٗ ِمبثٍٗ ثؽ ضیؿیع

 ثب ظؼٚظ ٘بی گؽَ کبؼگؽی   .ؾِٕٚعیُِب ِٛفمیت نّب ؼا ظؼ ایٓ اِؽ ضطیؽ آؼ

 ضُذیکای کارگراٌ فهسکاريکاَیک ایراٌ

 (۵۹۳1)تًٍٓ ياِ   ۷۱۵۲فٕریّ 
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پػتیثاَی از ضُذیکاْای ديٕکراتیک يطتقم در ایراٌ ٔ تّ رضًیت غُاختٍ 

ِٔ تیٍ  انًههی حقٕق کار غُاختّ غذ

 

ٗٔ کبؼگؽاْ يٕؼتی ٚ فٍؿکبؼ قٛئع»یف یِٓ ظؼ ِمبَ ؼ ، (IF Metall) «اتسبظی

ْ فٛؼقّی قٛئعی ثٗ ؼیبقت اقتفبْ ٌٛ تبظؼ چٕع ؼٚؾ آیٕعٖ ّ٘ؽاٖ ثب یک ٘ی

ٚکبؼ٘بی قٛئعی   ٚؾیؽ قٛئع ظؼ ایؽاْ ضٛاُ٘ ثٛظ. ّٔبیٕعگبٔی اؾ کكت ٔطكت

 .کٕٕع ت ؼا ّ٘ؽا٘ی ِیبٔیؿ ایٓ ٘ی

ٗٔ کبؼگؽاْ يٕؼتی ٚ فٍؿکبؼ یک قٕعیکبی قؽاقؽی قٛئعی اقت کٗ  اتسبظی

کبؼی، نیّیبیی،  ٘بی فٍؿکبؼی، ِؼعْ ؽ یعی )یمٗ آثی( ظؼ ثطم٘ؿاؼ کبؼگ3۱۲

 .کٕع ّٔكبخی، ٚ پٛنبک ؼا ّٔبیٕعگی ِی

٘عف ايٍی قفؽ ِب ثٗ ایؽاْ ثؽؼقی اِکبْ افؿایم تّبـ ِؽاٚظٖ ٚ ثبؾؼگبٔی 

ِیبْ ظٚ کهٛؼ اقت. ثبؾؼگبٔی ِیبْ کهٛؼ٘ب ٔیؽٚیی ُِٙ ٚ ضؽٚؼی ثؽای 

ثؽای تمٛیت إِیت اختّبػی ٚ ثٙجٛظ  ؼنع التًبظی، ٚ ثٕبثؽایٓ اثؿاؼی ُِٙ

٘بی ِٛفك، ؾِیٕٗ ٚ نبٌٛظٖٔ ثٙجٛظی نؽایظ  ٚضؼیت ؾٔعگی اقت. نؽکت

 .کٕٕع کبؼگؽاْ ؼا ٔیؿ ایدبظ ِی

ٗٔ اطالػبت ٚ آگب٘ی ظؼثبؼٖٔ اّ٘یت ٚخٛظ ثبؾ اؼ کبؼی ٘عف ِٓ، ظؼ ضّٓ، اؼائ

بْ قٕعیکب٘ب ٚ کبؼفؽِب٘ب، ثٗ ِثبثٗ نؽیک  آْثب کبؼکؽظ ضٛة اقت کٗ ظؼ

٘ب ثب یکعیگؽ  اختّبػی ظؼ ثبؾاؼ کبؼ، زٛي ِٕبفغ ِهتؽک کبؼگؽاْ ٚ نؽکت

 .کٕٕع ّ٘کبؼی ِی

قٕعیکبی خٙبٔی »یف قٕعیکبی خٙبٔی کبؼگؽاْ يٕؼتی، یؼ ظؼ ِمبَ ٔبیت

 ۱۲۱۶، ثبػث افتطبؼ ِٓ ثٛظ کٗ ظؼ ِبٖ اکتجؽ (IndustriALL) «ایٕعاقتؽیبي

ظؼ  (UMMI) «یک ایؽاْقٕعیکبی کبؼگؽاْ فٍؿکبؼ ِکبٔ»پػیؽای ػضٛیت 

 .ایٓ قٕعیکبی خٙبٔی ثبنُ
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ِبیٍُ پهتیجبٔی لبطغ ضٛظ ؼا اؾ اّ٘یت کبؼی کٗ قٕعیکبی کبؼگؽاْ فٍؿکبؼ 

٘ب ٚ قٕعیکب٘بی ظِٛکؽاتیک ِكتمً ظؼ ایؽاْ ثٗ  ِکبٔیک ایؽاْ ٚ ظیگؽ اتسبظیٗ

ؼٚٔع اثؽاؾ کُٕ. ٘عِف فؼبٌیت آٔٙب، ظفبع اؾ ِٕبفغ کبؼگؽاْ ٚ اظای قُٙ  پیم ِی

ٗٔ ایؽاْ ٚ کكت ٗٔ خبِؼ  .ٚکبؼ٘بی ایؽاْ اقت ظؼ تٛقؼ

ای، ٔمهی  ظؼ ایٓ ػؽيٗ، ظٌٚت ایؽاْ ظؼ ایدبظ نؽایظ ثؽای چٕبْ تٛقؼٗ

یی ٚ ِؽکؿی  ٘بی پبیٗ اقبقی ثٗ ػٙعٖ ظاؼظ. تًٛیت ٚ اخؽای کٕٛأكیْٛ

٘بی يٕفی ٚ  ثٗ ؼقّیت نٕبضتٓ اتسبظیٗ (ILO) قبؾِبْ خٙبٔی کبؼ

ِكتمً، ٚ آؾاظ کؽظْ ؼ٘جؽاْ قٕعیکبیی کٗ ثٗ ػٍّت قٕعیکب٘بی ظِٛکؽاتیک ٚ 

ٗٔ ایدبظ  أع، ِی یی ٚ قٕعیکبیی ثبؾظانت نعٖ ٘بی لبٔٛٔی اتسبظیٗ فؼبٌیت تٛأع ؾِیٕ

 .چٕیٓ نؽایطی ؼا فؽاُ٘ کٕع

ػالٖٚ ثؽ آٔچٗ گفتٗ نع، اخؽای لبْٔٛ کبؼ تٛقظ ظٌٚت ایؽاْ ٚ زّبیت ظٌٚت 

٘بی  ؼ ثبؾاؼ کبؼ ٚ ٔیؿ ظؼ نؽکتایؽاْ اؾ ّ٘کبؼی ِیبْ نؽیکبْ اختّبػی ظ

 .خعاگبٔٗ ٔیؿ زبئؿ اّ٘یت اقت

ٚ  (IF Metall) ِٓ ظؼ ِمبَ يعؼ قٕعیکبی کبؼگؽاْ يٕؼتی ٚ فٍؿکبؼ قٛئع

پهتیجبٔی ضٛظ ؼا اؾ  (IndustriALL) یف قٕعیکبی خٙبٔی ایٕعاقتؽیبيیؼ ٔبیت

ٗٔ اتسبظیٗ ٘بی يٕفی ٚ  قٕعیکبی کبؼگؽاْ فٍؿکبؼ ِکبٔیک ایؽاْ ٚ ّ٘

ظاؼَ. ِجبؼؾٖٔ نّب ظؼ ظفبع اؾ  قٕعیکب٘بی ظِٛکؽاتیک ِكتمً ظؼ ایؽاْ اثؽاؾ ِی

ِٕبفغ کبؼگؽاْ، ظؼ ؼاٖ تؽٚیح نؽایظ کبؼی نبیكتٗ ظؼ ثبؾاؼ کبؼ ایؽاْ، ٚ 

ٗٔ نّب ثٗ ِٕظٛؼ ثؽلؽاؼی ِٕبقجبت يٕؼتی ثب کبؼکؽظ ضٛة ظؼ  تالل پیگیؽأ

 .ثبؾاؼ کبؼ ایؽاْ، ثكیبؼ ثباؼؾل اقت

 آَذرش فِرتّ ًْثطتگی،تا اتراز 

ّٔ کارگراٌ صُعتی ٔ فهسکار ضٕئذیر               یص اتحادی

(IF Metall)  یص ضُذیکای جٓاَی ایُذاضتریالیر ٔ َایة       

 (۵۹۳۱ تًٍٓ ۷۹) ۷۱۵۲ فٕریّ ۵۵
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 ۳9کار يسد 

Kmkoomk.wordpress.com 

ؾِبْ ٘بیی چبٌم کبؼ ِؿظ کبؼگؽاْ ایؽاْ آغبؾ ِی نٛظ. قٗ ٘ؽ قبٌٗ ظؼ چٕیٓ 

خبٔجٗ گؽایی کٗ ثؽضی نٛؼا٘بی اقالِی کبؼ ثٗ آْ چهُ اِیع ثكتٗ أع ظؼ ػًّ 

ثٗ ؾیبْ کبؼگؽاْ اقت. ؾیؽا ظؼ چٕیٓ ٔهكت ٘بیی یک خبٔجٗ ی ایٓ ٔهكت ٘ب 

الت قیبقی ٚ کٗ ظٌٚت ثبنع ثی طؽف ٔیكت. خبٔت ظٌٚت ثب تٛخٗ ثٗ ِهک

م کٗ ّ٘یهٗ اؾ زً آٔٙب ػبخؿ ٚ ٔبتٛاْ اقت ثب ٘عف أعاضتٓ بظی ثی پبیبٔالتً

لبْٔٛ کبؼ ٚ زػف  1۱ثبؼ ِهکالت ثٗ ظٚل کبؼگؽاْ ثب کّک ظٚؼ ؾظْ ايً 

قّت  ،ايً ضٛظ لبْٔٛ کبؼ، ٚاؼظ ایٓ خّغ ِی نٛظ ٚ ثٗ خبی ثی طؽفی

يٕؼتی  "کبؼ آفؽیٕبْ" ُ٘ کٗ اؾ کبؼفؽِب٘بی کبؼفؽِبیبْ ٚ زبِی آٔٙب ِی نٛظ.

 –ٔیكتٕع ٚاؾ اؼؾل ٔیؽٚی کبؼ اطالػی ٔعاؼٔع ٚ ثب ايٛي اثتعایی التًبظی 

يٕؼتی ثیگبٔٗ أع ٌػا ّ٘ٗ ِؼیبؼ٘بیهبْ ّ٘بْ کكت قٛظ اؾ ٘ؽ "ؼا٘ی" اقت. 

آٔٙب ٕ٘ٛؾ ِبٕٔع اخعاظنبْ کٗ یک پبیهبْ ظؼ ثبٚؼ٘بی ٔظبَ ثؽظٖ ظاؼی گیؽ 

ٔیؽٚی کبؼ ثؽای تدعیع  ٕع کٗکؽظٖ ثٛظ ِی أعیهٕع ٚ ثٗ ایٓ ٚالؼیت ّٔی أعیه

ل ثؽای اِکبْ تعاَٚ کبؼل، ثؽضی ٔیبؾ٘بی اثتعایی ِبٕٔع تهکیً ٔیؽٚی کبؼ

)کبؼگؽ( ؼا ثؽای آٔٙب تعاؼک ثجیٕع، ثٗ غػایی  ضبٔٛاظٖ ظاؼظ تب ٔكً ثؼعی ثؽظٖ

ٔیبؾ ظاؼظ کٗ ثتٛأع لٛایم ؼا تدعیع کٕع ٚ ِكکٕی کٗ ثتٛأع ظؼ ؾیؽ آْ ظِی 

ی کبؼگؽی ٔیبؾ پٛنبک ٚ ثٙعانت ٚ آِٛؾل ثؽای ٔكً ثؼعتدعیع لٛا کٕع، ثٗ 

گؽاْ أگٍیكی کٗ ظؼ ضٛؾقتبْ کبؼگؽاْ ایؽاْ ؼا ٚزهیبٔٗ ظاؼظ. زتب اقتؼّبؼ

اقتثّبؼ ِی کؽظٔع ػمً ِؼبنهبْ ظؼ ایٓ زع لع ِی ظاظ اؾ ایٓ ؼٚ کبؼگؽاْ تب 

پیم اؾ ثبؾٔهكتگی اؾ یک ِكکٓ قبؾِبٔی ثٙؽٖ ِی ثؽظٔع کٗ اؾ آة ٚ ثؽق ٚ 

عِبت ظیگؽل ِدبٔی اقتفبظٖ ِی کؽظٔع ٚ کٍی ضٛاؼ ٚ ثبؼ ِدبٔی اؾ آؼظ تب ض

ثؽٔح ایؽأی تب لٕع ٚ چبی ٚ ؼٚغٓ ظؼ اضتیبؼل ِی گػانت تب کبؼگؽ ثتٛأع 

عقت ثیبٚؼظ. ٌٚی "کبؼآفؽیٕبْ "آلبی ثلٛایم ؼا ثؽای ؼٚؾأٗ کبؼ ثؼعی 

ٛؼَ ؼا "ِٕٙعقی " ؼٚزبٔی ٚؾیؽ کبؼل ثب ایٓ ٚالؼیت ٘ب ثیگبٔٗ أع. آٔٙب ٔؽش ت

نعٖ ِطؽذ ِی کٕٕع. یؼٕی تٕٙب ٔؽش قبي ِٛؼظ ثؽؼقی ؼا ٔكجت ثٗ قبي پیم 

ِسبقجٗ ِی کٕٕع ٚ ٚالؼیت تٛؼَ ؼا کٗ خّغ تٛؼَ ّ٘ٗ قبٌٙبی پیهیٓ اقت ثٗ 

فؽاِٛنی ِی قپبؼٔع ٚ آْ ؼا تک ؼلّی ٔهبْ ِی ظإٔع ٚ ثب ایٓ ػٍّیبت ٚاؼٚٔٗ 

http://kmkoomk.wordpress.com/
http://kmkoomk.wordpress.com/
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ٛی ظیگؽ ؼٚٔع گؽاْ نعْ ٘ؽقبٌٗ ی کبؼی، کبؼگؽاْ ؼا ِبت ِی کٕٕع. اؾ ق

ٔؽش آة ٚ ثؽق ٚ گبؾ ؼا کٗ ظؼ اضتیبؼات ظٌٚت اقت ٚاؼظ ایٓ ِسبقجبت ّٔی 

کٕٕع!!! ٚاؾ ّ٘ٗ ثعتؽ ٔؽش تٛؼِی کٗ ٔبنی اؾ ثی اؼؾل نعْ پٛي ایؽاْ ظؼ 

لجبي اؼؾ خٙبٔی "ظالؼ" اقت ٔعیعٖ ِی گیؽٔع. ؼٚٔعی کٗ ثٗ نعت لعؼت ضؽیع 

ب ایٓ تؽفٕع٘ب کبؼگؽاْ ظٌٚتی ؼا گُ ؼاٖ ِی کٕٕع ٚ کبؼگؽ ؼا کب٘م ِی ظ٘ع. ث

تؽ اؾ ٚالؼیت یبؼ ظٚؼآٔٙب ؼا ٚاظاؼ ثٗ پػیؽل زعالً ظقتّؿظی ِی کٕٕع کٗ ثك

اقت. ایٓ "قٗ خبٔجٗ گؽایی" ٔیكت ثٍکٗ یک اتسبظ ثیٓ ظٌٚتی ٘بیی اقت کٗ 

ِهتی قؽِبیٗ ظاؼ ِبٌی یب ثٗ ؾثبْ ثبؾاؼ  ِعافغ خجٙٗ ی قؽِبیٗ ظاؼی اقت ٚ

تی ِهتی ظالي ثؽ ػٍیٗ کبؼگؽأی اقت کٗ اؾ ٚزهت اضؽاج اؾ کبؼ ٚ . . . قٕ

ِٖ ِتسع ِی ظٕ٘ع. زعالً ظقتّؿظ ِی ثبیع، زعالً  تٓ ثٗ ظقتٛؼات ایٓ ظٚ گؽٚ

طجك لبْٔٛ اقبقی کٗ آلبیبْ اؾ ؼٚی اخجبؼ تظب٘ؽ ثٗ پیؽٚی اؾ آْ ِی کٕٕع 

اْ ؼٚی خگؽ ِسبقجٗ گؽظظ. ظیگؽ ٔٗ ظؼ ؾِبْ خٕگ ٘كتیُ کٗ کبؼگؽاْ ظٔع

ٚ ثبؼ قؽِبیٗ ظاؼاْ ظٌٚتی ٚ ضًٛيی ؼا ثٗ ظٚل ثکهٕع ٚٔٗ ظؼ  ثگػاؼٔع

ظٌٚت ُ٘ کٗ ظؼ ظب٘ؽ ثب التًبظی ِمبِٚتی ِٛافك  . ؾِبْ تسؽیُ ٘ب ٘كتیُ

عیً قبضتبؼی ٚ اقت!! پف ثبیع ؼیهٗ ایٓ قتُ طجمبتی ِضبػف کٗ تؼ

تی يٕؼ –ظانتٗ نٛظ ٚ کٍیٗ ِٕبطك آؾاظ تدبؼی ضًٛيی قبؾی اقت ثؽ

ٔفؽٖ ٚ زك  ؼنبًِ لبْٔٛ کبؼ گؽظٔع ٚ زعالً زمٛق ثب تٛخٗ ثٗ یک ضبٔٛاظٖ چٙب

پٛنبک ٚ ثٙعانت ٚ ضؽٚت آِٛؾل ٚ پؽٚؼل ثؽای ٔكً آیٕعٖ  ِكکٓ ٚ

ظؼيع اقت ِسبقجٗ گؽظظ. کبؼگؽاْ  ۷۲کبؼگؽی ثب ایٓ تٛؼِی کٗ ثیم اؾ 

ٚ ثی ظٌٚتی ٚ نٛؼا٘بی گٛل ثٗ فؽِبٔم ُ٘ ثبیع تب لبٔٛٔی نعْ ایٓ ؼٚٔع 

طؽفی ظٌٚت ٚ اقتفبظٖ ٔکؽظْ ظٌٚت اؾ زك ٚتٛی غیؽ لبٔٛٔی ل ٘یچ تٛافمی 

ؼا اِضبء ٔکٕٕع. ایٓ پیهٕٙبظ کبؼگؽاْ اتسبظیٗ ٔیؽٚی کبؼ پؽٚژٖ ای ایؽاْ 

 .اقت، ثٗ ّ٘ٗ کبؼگؽاْ ایؽاْ

 اتحادیّ َیرٔی کار پرٔژِ ای کار ایراٌ

 ۳1تًٍٓ ياِ  ۷2 ضخٍ گٕ َاصر آقاجری
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 !دضتٕر يقايات تّ زَذاٌ تازگرداَذِ يی غٕدرضا غٓاتی تا 

ؼضب نٙبثی ػضٛ ٘یبت ِعیؽٖ قٕعیکبی کبؼگؽاْ نؽکت ٚازع اتٛثٛقؽأی 

تٙؽاْ ٚ زِٛٗ ثب ظقتٛؼ ِمبِبت طی ؼٚؾ٘بی آیٕعٖ ثٗ ؾٔعاْ ثبؾگؽظأعٖ ِی 

نٛظ. ِتؼبلت تّبـ ٘بی ِکؽؼ ظاظقتبٔی تٙؽاْ ثب ؼضب نٙبثی ثؽای ِؽاخؼت 

بؼ کتجی ظاظقتبٔی ثٗ ٚثیمٗ گػاؼ ایهبْ ظؼ ِٛؼظ تٛلیف ثٗ ؾٔعاْ ّ٘چٕیٓ اضط

ٚثیمٗ، نٕجٗ ثیكت ٚ قَٛ ثّٙٓ، ؼضب نٙبثی ثٗ ّ٘ؽاٖ ٚکیً، ٚثیمٗ گػاؼ ٚ 

ّ٘كؽل ٚ خّؼی اؾ اػضبی قٕعیکب کٗ ظؼ ِمبثً قبضتّبْ زضٛؼ ظانتٕع ثٗ 

ظاظقتبٔی ؼفتٕع. نٙبثی ٚ ٚکیً ایهبْ آلبی اثٛطبٌجی ثٗ زبخی ِؽاظی ِؼبْٚ 

ی ظاظقتبْ ِؽاخؼٗ کؽظٔع کٗ ٚکیً ثب نؽذ اٚضبع ٚضیُ خكّی نٙبثی، إِیت

ٌٚیکٓ  .ایٓ ضٛاقتٗ ؼا طؽذ کؽظ کٗ نٙبثی ٔجبیع ثٗ ؾٔعاْ ثبؾگؽظأعٖ نٛظ

زبخی ِؽاظی اػالَ کؽظ ثب تٛخٗ ثٗ ظقتٛؼ ٚ پیگیؽی ظاظقتبْ، نٙبثی ثبیع ثٗ 

ِكتؽظ ضٛا٘ع ؾٔعاْ ِؽاخؼٗ کٕع ٚ تٕٙب ظؼ ایًٕٛؼت اقت کٗ قٕع ٚثیمٗ گػاؼ 

 .نع

ٚضؼیت خكّی ؼضب نٙبثی ثٗ ظٌیً آؾاؼ ٚ اغیت ٘بی ظٚؼاْ ثبؾخٛیی ٚ زجف 

ٚ ٔیؿ ظٚ ػًّ خؽازی قٕگیٓ ) کّؽ ٚ گؽظْ( ّ٘چٕیٓ ػٛاؼٌ ٔبنی اؾ 

اػتًبثبت غػا، ثسؽأی اقت ٚ ِهکالت ِؼیهتی ٚ ِّبٔؼت اؾ ثبؾگهت ثکبؼ، 

 .نؽایظ ثسؽأی ایهبْ ؼا تهعیع کؽظٖ اقت

گؽاْ نؽکت ٚازع اتٛثٛقؽأی تٙؽاْ ٚ زِٛٗ ثبؾگؽظأعْ ِدعظ قٕعیکبی کبؼ

ؼضب نٙبثی ثٗ ؾٔعاْ ؼا ِسکَٛ ِی کٕع ٚ ضٛا٘بْ پبیبْ ظاظْ ثٗ ؾٔعاْ ٚ ؼفغ 

تؼمیت پٍیكی، إِیتی، لضبیی اؾ ایهبْ ٚ قبیؽ اػضبی قٕعیکب اؾ خٍّٗ اثؽا٘یُ 

ؽ یف ٚ ظاٚظ ؼضٛی ظیگؽ ػضٛ ٘یبت ِعیؽٖ قٕعیکب ٚ ظیگیِعظی ٔبیت ؼ

 .فؼبٌیٓ کبؼگؽی ٚ يٕفی ِی ثبنع

 ضُذیکای کارگراٌ غرکت ٔاحذ اتٕتٕضراَی تٓراٌ ٔ حٕيّ

 ۵۹۳1 ت۷۲ًٍٓ
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 !خریذ ریم يهی از رٔب آٍْ چرا اَجاو ًَی غٕد؟

ِعیؽ ػبًِ غٚة آ٘ٓ آلبی يبظلی اؾ ػعَ ػٍّیبتی نعْ لؽاؼظاظ٘بی ِؽثٛط » 

 «ثٗ ضؽیع ؼیً ٍِی ضجؽ ظاظ 

تٛقظ تالل کبؼگؽاْ ٚ ِتطًًبْ ؾزّتکم غٚة  ثب تٛخٗ ثٗ ایٕکٗ ؼیً ٍِی

آ٘ٓ تٌٛیع نعٖ اقت ٚ ِعیؽاْ لجٍی ٚ فؼٍی ؼاٖ آ٘ٓ قؽاقؽی ثب غٚة آ٘ٓ 

لؽاؼظاظ ضؽیع اِضب کؽظٖ أع، اِب ِكٌٛٚیٓ ؼاٖ آ٘ٓ کهٛؼی ظؼ ؾِیٕٗ ضؽیع 

تبکْٕٛ العاِی ٔکؽظٖ ٚ ثٗ خؿ تّدیع اؾ ایٓ زؽکت ٍِی کبؼ ظیگؽی يٛؼت 

 .ٔعاظٖ أع

کبؼگؽاْ فٍؿکبؼ ِکبٔیک ایؽاْ کٗ يعای ؼقبی کبؼگؽاْ پؽتالل  قٕعیکبی

غٚة آ٘ٓ اقت اؾ ٚؾیؽ ؼاٖ ٚ ٚؾیؽ يٕبیغ ٚ ِكٌٛٚیٓ ؼاٖ آ٘ٓ ِی ضٛا٘ع ثٗ 

ایٓ پؽقم پبقص ظٕ٘ع کٗ ِهکً چیكت؟ چؽا ثب تٛخٗ ثٗ ایٕکٗ ِب٘ٙبقت ایٓ 

ل ِسًٛي تٌٛیع نعٖ ٚ زتب اقتبٔعاؼظ ٘بی الؾَ ؼا اضػ کؽظٖ اقت ثؽای ضؽیع

 پیهمعَ ّٔی نٛٔع؟

ِب ِی ظأیُ کٗ تٌٛیع ایٓ ِسًٛي ثبػث انتغبٌؿایی کبؼگؽاْ ٚ قٛظ ظ٘ی غٚة 

آ٘ٓ ؼا فؽاُ٘ ضٛا٘ع آٚؼظ، ٚ ظؼ ضّٓ ظقت ظالالْ ایٓ ػؽيٗ ؼا کٛتبٖ 

ضٛا٘ع ّٔٛظ. تؼًٍ ظؼ ٔجكتٓ لؽاؼظاظ ظؼ نؽایطی کٗ ُ٘ ِتؽٚ ٚ ُ٘ ؼاٖ آ٘ٓ 

ثؽٔبِٗ ٚ ثٛظخٗ قبي آیٕعٖ ٔیؿ خٙت  قؽاقؽی ثٗ ایٓ ؼیً ٘ب ازتیبج ظاؼظ ٚ ظؼ

 تٛقؼٗ ؼیٍی تبکیع نعٖ ، ثٗ چٗ ِؼٕبقت؟

ضؽیع ٕ٘گفت ؼیً اؾ ٕ٘ع ٚ کؽٖ خٕٛثی يٛؼت گؽفت کٗ  ۱ظؼ اٚاضؽ تبثكتبْ 

ثٗ ٘یچٛخٗ تٛخیٗ ضؽیع ٔعانت چؽا کٗ غٚة آ٘ٓ اػالَ کؽظٖ ثٛظ کٗ ؼیً ٍِی 

 .ظؼ زبي تٌٛیع اقت

يٛؼت گیؽظ ِب ایٓ زك ؼا ثؽای يؼٕت ثی تؽظیع چٕبٔچٗ ضؽیع ؼیً اؾ ضبؼج 

کهٛؼ ٚ کبؼگؽاْ ٚ ِتطًًیٓ ؾزّتکم ٚ ثبالتؽ اؾ ّ٘ٗ ِٕبفغ ٍِی اِبْ 

 .لبیٍُ کٗ ظقت تّبِی ػٕبيؽ ٔفٛغی ظالي ظؼ ایٓ زؽکت ؼا افهب کٕیُ

 

 ضُذیکای کارگراٌ فهسکاريکاَیک

 ۵۹۳1تًٍٓ  ۵1
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 !کارگراٌ پالضکٕ را در تعأَی ْای تٕنیذی يتػکم کُیذ

 
کبؼگؽ ٚ لٛي  3۲۲۲ثب تٛخٗ ثٗ ؼٚیعاظ غّجبؼ پالقکٛ ٚ ثیکبؼ نعْ ثیم اؾ 

٘بی ِكٌٛٚیٓ ثؽای ثیّٗ ثیکبؼی، ِی ظأیُ ٚ ِی ظإٔع کٗ کبؼگب٘ٙبی ایٓ 

ِدتّغ ّ٘گی ؾیؽ ظٖ ٔفؽ ثٛظٖ ٚ اؾ نّٛي تبِیٓ اختّبػی ضبؼج ٘كتٕع ، پف 

 .تضٛإ٘ع نع ثكیبؼ أعک اق تؼعاظ کكبٔی کٗ نبًِ ثیّٗ ثیکبؼی

ٌػا اؾ ٚؾیؽکبؼ ٚ ؼییف قبؾِبْ تبِیٓ اختّبػی ٚ اظاؼٖ کً تؼبْٚ تٙؽاْ ِی 

ضٛا٘یُ کٗ ایٓ کبؼگؽاْ ظؼ تؼبٚٔی ٘بی تٌٛیع ِتهکً نعٖ ٚ ٚاَ ٘بی کُ ثٙؽٖ 

ای کٗ ثٗ کبؼفؽِب٘بیهبْ ظاظٖ ِی نٛظ ؼا ثٗ ایٓ کبؼگؽاْ ُ٘ ظاظٖ تب ُ٘ اِؽ 

کؽظٖ ثبنع ٚ ُ٘ ایٓ  لبْٔٛ اقبقی ؼنعی 11تؼبْٚ ظؼ کهٛؼ ثٕبثٗ ايً 

کبؼگؽاْ ثؽای ضٛظ ِّؽ ظؼآِعی ظانتٗ ٚ ِٛضٛع ثیّٗ ٘بی تبِیٓ اختّبػی 

 .انبْ ُ٘ ثٗ ٔٛػی زً نٛظ تب ظؼ ثیّبؼی ٘ب ٚ پیؽی ِهکً پیعا ٔکٕٕع

  

 ضُذیکای کارگراٌ فهسکاريکاَیک ایراٌ
 تازگػایی ضُذیکای کارگراٌ َقاظ ٔ تسییُات تٓراٌ ٔ حٕيّ ْیات

 ۵۹۳1دیًاِ  ۷1
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 گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور

 

 :گسارظ خثرَگار پیاو ضُذیکا از عطهٕیّ-۵

 

 یوٗ وبؼ ِّتع ظؼ ؼٚؾ ٚ ظؼ ِبٖ ثٗ ٔیؽٚ یٚ خكّ یثب تٛخٗ ثٗ يعِبت ؼٚز

أتظبؼ ظاؼٔع ثؽاقبـ لبْٔٛ  ای  وبؼ پؽٚژٖ یوٕع، ٔیؽٚ٘ب ٚاؼظ ِی ای  وبؼ پؽٚژٖ

وٕٕعگبْ آْ اقت، وبؼ  اؾ اِضبء یوٗ ایؽاْ یى یاٌٍٍّ ثیٓ ی٘ب وبؼ ٚ ِمبٌٚٗ ٔبِٗ

( یطؽذ الّبؼ ) یؼا ثٗ يٛؼت ظٚ ٘فتٗ وبؼ ٚ ظٚ ٘فتٗ ِؽضً ای  پؽٚژٖ

 :ؾیؽا ثٗ خب ثگػاؼظ ی٘ب تبثیؽ ِٕف آْ زمٛق یثعْٚ ایٓ وٗ ؼٚ وٕٕع یؼیؿ ثؽٔبِٗ

 قبػت ثیهتؽ ۱6ظٕ٘ع ٚ زعالً  ؼا أدبَ ِی یظٚ ٘فتٗ، یه ِبٖ قبػت وبؼ یط

 ظٚؼ اؾ نٙؽ ٚ ضبٔٛاظٖ ٚ اقىبْ ظؼ ضٛاثگبٖ اقت ٚ  یوبؼ ثٗ يٛؼت اؼظٚگب٘

 قبػت ۱۱وبؼ ظؼ ؼٚؾ،  یقبػت طٛالٔ
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 :تٕغٓر یخثری از پاالیػگاِ ٔ پترٔغیً -۷

 
 ……ظؼٚظ ثٗ تّبَ وبؼگؽاْ ایؽاْ ؾِیٓ

ٔبثٕٙدبؼ   چؽا وٗ قیكتُ ٔعاؼظ؛ یوبؼگؽاْ قؽؾِیّٕبْ تّبِ یظاظضٛا٘ یيعا

ثؽظ ٚ  یؾزّتىهبْ ٘دَٛ ِ یّ٘چٕبْ ثؽ قفؽٖ ٘ب یوبؼ ٚ چپبٌٚگؽ یظالٌ

 یظ٘ع ٚ تّبَ ٘عف ٔٙبی یثٗ ضؽج ّٔ ی٘یچگبٖ ِالزظٗ ٚ أؼطبف لبثً تٛخٙ

 …ٚ قؽوٛة وبؼگؽاْ ِتّؽوؿ وؽظٖ اقت  یضٛظ ؼا ظؼ ظٚ خٙت ثٙؽٖ ٚؼ

وبؼگؽاْ نؽوت قبضتّبْ ٚ  یقبػت وبؼ یظؼ اثتعا۱1/۱۱/۱3۹١ظؼ تبؼیص 

اؾ تؼٙعات نؽوت ٔكجت ثٗ  یثٗ ظٔجبي ٔبوب3ِثٛنٙؽ قبیت  یًٔت پتؽٚنیّ

ظقت ثٗ اػتًبة ؾظٔع ٚ    ِب1ِٖعت  نبْ ثٗ یپؽظاضت ظقتّؿظ وبؼگؽ

 …ضٛظ ؼا ِطؽذ وؽظٔع یلبٔٛٔ یضٛاقتٗ ٘ب

 ینتغیؽ ثٙعا یٚ ظیگؽ ایٕىٗ ٚضؼیت ضٛؼاو  یپؽظاضت ٔهعْ ثیّٗ آغؼ ٚ ظ

ظؼ زیٓ اػتًبة يٛؼت گؽفتٗ ….ٚ پؽقم لؽاؼ گؽفت  یٔیؿ ِٛؼظ ثؽؼق

ثب وبؼگؽاْ ثؽضٛؼظ ّٔٛظ ٚ  ییف زؽاقت پب ثٗ ِیبْ ٔٙبظ ٚ ثب تٕعوٗ ؼی

وبؼگؽاْ ٔیؿ ِدبي ٔعاظٔع ٚ ثؽ قؽ اٚ  اػتًبة وٕٕعگبْ ؼا ٔىٛ٘م ِیىؽظ،

 …ّٔٛظٔع یؼیطتٕع ٚ اٚ ؼا وته وبؼ

اؾ نؽایظ ٔبگٛاؼ  یٙفتٗ اضیؽ ثعٌیً فهبؼ ٔبنلبثً تٛخٗ اقت وٗ ظؼ طٛي ایٓ یى

ٚ ؾظ ٚ ضٛؼظ ثیٓ وبؼگؽاْ ثٛخٛظ آِعٖ  یٔیؿ قٗ ِٛؼظ ظؼگیؽ یٚ زمٛل یوبؼ

تهٕح ٚ  یظؼگیؽ وٕٕعٖ نعٖ اقت ٚ ؾِیٕٗ ٘ب یاقت وٗ ِٕدؽ ثٗ اضؽاج ٔیؽٚ٘ب

ٙبیت ضهُ قؽضٛؼظٖ ضٛظ ؼا ِتٛخٗ ظؼ آٔبْ ثٛخٛظ آِعٖ ثٛظ وٗ ظؼ ٔ یظؼگیؽ

ّ٘چٕیٓ ظؼ چٕع ؼٚؾ گػنتٗ ٔیؿ ثٗ ظٌیً ٔهت ٌٌٛٗ گبؾ …ّٔٛظٔعیف زؽاقت ؼی

ٔفؽ اؾ ۱۲تؼعاظ  ١ٚ 1 یٚ ضطؽٔبن )٘بل ظٚ اـ( ظؼ فبؾ پبالیهگب٘ یقّ

ٚ ظؼ ٔٙبیت ثیٙٛل نعٔع  یثٛنٙؽ ظچبؼ ضفگ یوبؼگؽاْ پبالیهگبٖ ٚ پتؽٚنیّی
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 یؼ٘بیٚ ثٙعانت ٚ أتمبي آٔبْ ثٗ ثیّبؼقتبْ اؾ ِؽگ  یوٗ ثب العاَ ثٗ ِٛلغ ایّٕ

 ….یبفتٕع

 (۵2/۵۵/۵۹۳1فهسكار يكاَیك،  یتا ضپاش..)ٔارتاٌ خريذیٍ،ضُذیكا
 

 بوشهر 3 سایت پتروشیمی کارگران آمیز موفقیت اعتصاب -3

 جیب به را صنعتی کارخانجات سود تمام شرکتها سران و کارفرمایان شما

 می کارگران ما جلوی تمام اکراه با را استخوانش مانده ته و میزنید

 روز اعتصاب هنگام در کارگری حقوق فعالین از یکی سخن این…اندازید

 .باشد می۷۱/۷۷/۷۹۳۱

 به را خود اعتصاب۷۱/۷۷/۷۹۳۱ تاریخ از که بوشهر پتروشیمی کارگران

 یکپارچگی با توانستند کردند شروع رفاهی و حقوقی نامناسب وضعیت خاطر

 اداره بازرس و کارفرما سیویل و آالت ماشین برق، پایپینگ، گروههای همه

 و کارگاه یسیر از کتبی تعهدات و بکشانند مذاکره میز  پای به را کار

 تعطیالت شود، پرداخت کارفرما توسط کارگران حقوق که بگیرند پتروشیمی

 در اجرایی نیروهای ماندن صورت در و شود، محاسبه کارگران برای عید

 هر بیستم به بیستم حقوقها شود، محاسبه برابر دو دستمزد بایستی عید روزهای

 هر به آنان نبودن پایبند صورت در و شود داده درگیری و اعتصاب بدون ماه

 . دارند اعتراض و اعتصاب حق کارگران نامه پیمان مفاد از کدام

 اخراج و حساب تسویه اعتصابی کارگران از کدام هیچ نامه پیمان این در

 مجبور شرکت نشد پرداخت مقرر موعد در کارگران پول اگر شد، نخواهند

 بهداشت و رفاهی وضعیت به و نماید پرداخت را شده خوابانده پول سود است

  .بنمایند بیشتری توجه ؼذایی

 .برگردند کارهایشان سر به که دادند وعده هم کارگران
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 یکپارچگی و اتحاد سایه در فقط آمیز موفقیت حرکت این که پیداست کاملن

 داری سرمایه سیستم که بود چنین کارگران شعار.    گرفت صورت کارگران

 کارگران ما و میکنند تالش زحمتکشان ما چپاول برای و هستند همدیگر پشت

 جالبتر حرکت. باشیم همدیگر سر پشت کارگریمان آرمانهای برای بایستی هم

 آنان جسارت و سوپروایزرها و سرپرستها همراهی آمیز موفقیت اعتصاب این

 این آمیز موفقیت پیروزی رمز بزرگترین این که بود کارگران کنار در

 .بود اعتصاب

 .سپاس با عزیزمان ایران برای پویا اقتصادی سمت به پیشرو گامهای امید به
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 تُذرعثاش فٕالد صُایع کارگراٌ اعتصاب از ضُذیکا پیاو خثرَگار گسارظ -2

 
لیبفٗ ای طٍجکبؼأٗ ثٗ کبؼگؽاْ گفت: اِؽٚؾ ُ٘ کبؼ ٔکؽظیُ. پیّبٔکبؼ آِع ٚ ثب 

ثؽٚیع قؽ کبؼ ٚ اکْٕٛ پٌٛی گیؽتبْ ٔطٛا٘ع آِع ٚ ٘ؽ کكی کبؼ ّٔی کٕع، ثؽٚظ 

 ثؽگٗ تكٛیٗ زكبة ثگیؽظ تب پٌٛم گیؽل ثیبیع.

کبؼگؽاْ اؾ ایٓ خٍّٗ ػًجبٔی نعٖ ثب ِیٍگؽظ ثٗ اٚ زٍّٗ کؽظٔع ٚ فؽاؼیم 

کٕیُ ٚ فمظ ظقتّؿظ٘بی ػمت ِبٔعٖ  ظاظٔع. کبؼگؽاْ ظؼ پبقص گفتٕع کٗ تكٛیٗ ّٔی

 ِبْ ؼا ِیطٛا٘یُ.

ثب ایٓ ٚخٛظ ؼإقبی نؽکت ٚ پیّبٔکبؼاْ ظؼ تالل ثؽای ایدبظ اضتالف ٚ چٕع 

ظقتگی ثیٓ کبؼگؽاْ ٘كتٕع. ٚضؼیت ثكیبؼ ثعی اقت ٚ کبؼگؽاْ فهبؼ ؼٚأی 

 ٚ ثی پٌٛی ٚ ثی ِسٍی ؼا ظؼ لجبي ظقتّؿظ٘بیهبْ تدؽثٗ ِی ّٔبیٕع .

کی اؾ کبؼگؽاْ نؽکت ِبظکٛل يٕبیغ فٛالظ ثٕعؼػجبـ ٘كت ایٓ گؿاؼل ی

تب کْٕٛ ثؽای گؽفتٓ ظقتّؿظ ػمت افتبظٖ کبؼگؽی ۱۱/۱۱/۱3۹۱کٗ اؾ تبؼیص 

ضٛظ ثٗ ِعت چٙبؼ ِبٖ ظقت ثٗ اػتًبة ؾظٔع ٚ ثؽ قؽ کبؼ٘بیهبْ ٔهكتٗ أع ٚ 

 ٕ٘ٛؾ ُ٘ ثٗ ٘یچ ٔتیدٗ ظٌطٛاٖ زمٛلی ضٛظ ٔؽقیعٖ أع.

بؼگؽاْ قؽؾِیّٕبْ ایؽاْ ثبنیُ ٚ ثؽای ؼقیعْ ثٗ اِیع اقت يعای ؼقبی ک

 …زمٛق لبٔٛٔی ضٛظ ٚ ّٕ٘ٛػبّٔبْ تالل ّٔبییُ

 

)تا ضپاش،ٔارتاٌ خريذیٍ عضٕ ضُذیکای کارگراٌ فهسکار يکاَیک 

 (۵۳/۵۵/۵۹۳۱ایراٌ
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 :گسارظ خثرَگار پیاو ضُذیکا از پارش جُٕتی -1

 

يعف پبؼـ خٕٛثی  کبؼکٕبْ نؽکت قعیع پتؽٚنیّی ۱۱/۱۱/۱3۹۱ظؼ تبؼیص 

 کبؼ ٔهكتٕع.ِب٘ٗ ضٛظ تدّغ ٚ قؽ۱ؽ کؽظ ظقتّؿظ ػكٍٛیٗ ظؼ اػتؽاٌ ثٗ ظی

ؽ ظقتّؿظ٘ب ظؼ چٗ قؽیؼتتؼٙع کبؼفؽِب ِجٕی ثؽ پؽظاضت ٘ؽ ظؼ ایٓ ِیبْ ثب

 ظٙؽ ثٗ قؽ کبؼ ؼفتٕع.پبیبْ ثّٙٓ ثؼع اؾ

ّ٘چٕیٓ يبزجبْ ظقتگب٘ٙبی ِبنیٓ آالت ٚ خؽثمیً ٘بی نؽکت پتؽٚنیّی 

ٔیؿ اؾ ظیؽٚؾ تبکْٕٛ ظقتگب٘ٙبی ضٛظ ؼا ضٛاثبٔعٔع ؛ چؽا کٗ اؾ ضؽظاظ ثٛنٙؽ 

 ِبٖ تبکْٕٛ ظقتّؿظ٘بیهبْ ؼا ظؼیبفت ٔکؽظٖ أع .

ثؼع اؾ ظٙؽ اِؽٚؾ ثب ٚػعٖ ِجٕی ثؽ پؽظاضت پٛي تب آضؽ ثّٙٓ ظقتگب٘ٙبیهبْ 

 ؼا ؼٚنٓ ّٔٛظٔع ٚ ثٗ قؽ کبؼ ؼفتٕع.

ی آثبْ ِبٖ ؼا ٕ٘ٛؾ ُ٘ پبالیهگب٘ی کٕگبْ ُ٘ ظقتّؿظ٘ب۱3نؽکتٙبی فبؾ 

 پؽظاضت ٔکؽظٖ أع.

اِیع اقت فؽیبظ ظاظضٛا٘ی کبؼگؽاْ قؽؾِیّٕبْ ثبنیُ ٚ ثؽای ؼقیعْ ثٗ زمٛق 

اؾ ظقت ؼفتٗ آٔٙب قٕعیکب٘بی کبؼگؽی ؼا ایدبظ کٕیُ تب ظؼ قٕگؽ قٕعیکب ثٗ 

 اخسبفبت پبیبْ ظ٘یُ.

ایراٌ ٔارتاٌ خريذیٍ، عضٕ ضُذیکای کارگراٌ فهسکار يکاَیک …)تا ضپاش

۷۵/۵۵/۵۹۳۱) 
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 خثرَگار پیاو ضُذیکا از اعتراضات کارگراٌ َیػکر ْفت تپّ اتگسارغ

 
پف اؾ چٙبؼ ؼٚؾ اػتًبة کبؼگؽاْ ٔیهکؽ ٘فت تپٗ ٚ زضٛؼ ٔیؽٚ٘بی -۵

أتظبِی نٛل ٚ ػمت ٔهیٕی کبؼفؽِب اؾ ِٛضغ ضٛظ، کبؼگؽاْ ثًٛؼت 

 ِهؽٚط ثؽ قؽ کبؼ ضٛظ زبضؽ نعٔع.

 نکؽ تٛقظ کبؼگؽاْ ِتٛلف نع. ظؼ ایٓ ِعت ثبؼ٘ب تٌٛیع 

ِتبقفبٔٗ ثعٌیً ٚاگػاؼی نؽکت تٛقظ قبؾِبْ ضًٛيی ثٗ ثطم ضًٛيی  

کٗ ثعْٚ ؼلیت ٚ ظؼ یک ِٕبلًٗ تهؽیفبتی ثٗ ثطم ضًٛيی ٚاگػاؼ گؽظیع 

 ٘ؽ ؼٚؾ نب٘ع اػتؽاٌ ٚ تدّغ کبؼکٕبْ ایٓ ٚازع تٌٛیعی ٘كتیُ.

بْ ٚ زضٛؼ ظؼ ٌٚیٓ نٙؽقتبْ، اقتٛپیگیؽی کبؼگؽاْ ظؼ ِؽاخؼٗ ثٗ ِك

ِٛفمیت آِیؿ ٔجٛظٖ ٚ ِكٌٛٚیٓ ایٓ ٔٙبظ٘ب ٘یچ گٛٔٗ  قبؾِبْ ضًٛيی قبؾی،

العاِی ظؼ ؼفغ ِهکالت پؽقًٕ ایٓ نؽکت ٔکؽظٖ أع. کٗ ضٛظ ٔهبْ ظٕ٘عٖ 

ٚاگػاؼی نؽکت ثٗ ؼٚل ضًٌٛتی ٚ ضٛظقٛؾی قبؾی ثٗ افؽاظ ثی ٌیبلت 

یٍیبؼظ تِٛبْ ِ ۱۲ثّٙٓ ِبٖ زعٚظ ۱١اقت. کبؼفؽِب ِی ثبیكت ظؼ تبؼیص 

ثؼٕٛاْ قٕٛات ثٗ ثبؾٔهكتٗ ٘بی یک قبي اضیؽ ٔی ثؽاْ فًٍی پؽظاضت ّٔبیع 

کٗ ٕ٘ٛؾ زمٛق آغؼ ٚ ظیّبٖ ٚ پبظال ثٙؽٖ ثؽظاؼی قبي گػنتٗ ؼا پؽظاضت 

 ٔکؽظٖ اقت.

قبٌٙبقت گفتٗ ِیهٛظ ظٌٚت نؽکت ؼا ثٗ ػٛاًِ ضٛظ ٚاگػاؼ کؽظٖ ٚ ضؽیعاؼاْ 

 ثؼٕٛاْ ٘یبت ِعیؽٖ قبیٗ ػًّ ِیکٕٕع.ٚالؼی نؽکت کكبٔی ظیگؽی ٘كتٕع کٗ 

ثٗ ِعیؽاْ ٚ زؽاقت اثالؽ کؽظٖ اقت کٗ ثٗ   ثٗ تبؾگی ِعیؽیت ٔیهکؽ ٘فت تپٗ

٘ؽ تؽتیت ِبٔغ اػتؽاٌ کبؼگؽاْ نٛٔع ظؼ زبٌی کٗ اگؽ کبؼفؽِبی ضًٛيی 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     18
 

ثٗ تؼٙعات ِبٌی ضٛظ ظؼ ثؽاثؽ کبؼگؽاْ ػًّ کٕع ظیگؽ ٔیبؾی ٔیكت کٗ تب 

 .ؼا ِّٕٛع اػالَ کٕٕعثؽپبیی اختّبػبت يٕفی 
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 :تپه درنیشکرهفت گسترده اعتصاب -2

 بران نی روزمزد؛ نفرازکارگران 088 حدود ۳9 بهمن ۷1 امروز صبح

 کردن خاموش از پس و زده اعتصاب به دست بازنشسته کارگران و فصلی

 شکر تخلیه انبارهای بستن و شرکت ورودی درب بستن و کارخانه آسیابهای

 حسابداری یسیر و مدیرکارخانه و شده کارخانه دفترمدیریت وارد تولیدی؛

 نمودند کارخانه دفتر میزوصندلی شکستن به واقدام زده کتک نراشدید شرکت

 .داشت حضور نیز انتظامی نیروی. کردند دفتر در نهاآ حبس به اقدام سپس و

 به نسبت شهرستان نماینده و داستانی شهرستان ولینومس از کدام هیچ متاسفانه

 نکردند است، شده خصوصی شرکت که اخیر سال یک در موجود مشکل حل

 حدود کارگران مطالبات پرداخت در جدید مالکین ناتوانی بدلیل شرکت و

 .است شده تبدیل کارگری اعتصابات کانون به است یکسال

 واگذاری از و هستند دولتی وضعیت به شرکت برگشت خواهان کارگران

 نرسند خود مطالبات به تا کردند اعالم کارگران. هستند ناراحت نشدید شرکت

 و بهمن حقوق هنوز. داد خواهند ادامه خود تحصن به روزی شبانه بصورت

 هستند نفر ۷988 حدود که روزمزدها امسال ماه بهمن و آذر و ۳9 سال اسفند

 دریافت را آذر حقوق کامل بصورت نیز رسمی کارگران. است نشده پرداخت

 .است نشده پرداخت نیز قبل سال برداری بهره وپاداش دیماه حقوق و نکردند

 

 :تپه هفت نیشکر از تکمیلی گزارش -3

 ورودی دربهای کردن قفل دلیل به امروز عصر امروز؛ صبح اعتصاب درپی

 بازکردن جهت شوش شهرستان ویژه یگان شرکت، برآن نی توسط شرکت

 نتوانستند بر نی کارگران مقاومت دلیل به که شد شرکت وارد ورودی دربهای
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 دهى پاسخ یا مرگ یا کردند اعالم بر نی کارگران و کنند باز را ورودی درب

 .مطالبات به

 تن بر نی کارگران های خواسته به مجبورشد شرکت کارفرمای مدتی از پس

 را کارگران حقوق ماه دو فردا که کردند اعالم ای بخشنامه صدور با و داده

. میکنند پرداخت اسفند اول درهفته نیز را برداری بهره پاداش و کرده واریز

 را نهاآ ۳٩ الی 10 سال فاصل حد بیمه معوقه تومان میلیارد ۷8 مبلػ ضمنن

 نیز ماه بهمن در نیز را است بر نی کارگران خصوص در مجلس مصوبه که

 .کرد خواهند پرداخت

 نموده شرکت ورودی دربهای بازکردن به اقدام کارگران بعدازصدوربخشنامه

 ضمنن. شد شروع کارخانه مجدد اندازی راه و کارخانه به نیشکر ورود کار و

 نمود خواهند تجمع خود سنوات حق برای نیز رسمی بازنشسته کارگران فردا

 .اند رسانده مسئولین و شهر نماینده اطالع رابه موضوع این و

 1395 بهمن 16 شب 11 ساعت سندیکا پیام خبرنگار

 

 تپه هفت نیشکر کارگران های خواسته  -4

 مطالبات اند نتوانسته بر نی بازنشسته کارگران از نفر ٩98 از بیش -۷

 از زیادی تعداد حال عین در کنند دریافت کارفرما از را خود بازنشستگی

 را خود( ۷۹۳9) گذشته سال ماه اسفند و بهمن حقوق نیز روزمزدی کارگران

 طلبکارند کارفرما از

 .است نشده پرداخت هنوز کارگران گذشته سال پاداش -٩

 به مالی تعهدادت تومان میلیارد 99 از بیش سال پایان تا تپه هفت کارفرمای

 .نیست معلوم چگونه. کند پرداخت باید که دارد کارگران
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 فاصله در که بر نی کارگران بیکاری دوران بیمه حق نشدن پرداخت -۹

 نیشکر کارگران های خواسته دیگر از اند بوده کار مشؽول ۳٩ تا 10 سالهای

 .است تپه هفت

 خصوصی بخش به کارخانه فروش شدن باطل کارگران خواسته مهمترین -9

 .است دولت به واگذاری و

 چنانچه و بوده خاورمیانه های کارخانه نظیرترین بی از یکی کارخانه این

 و دام خوراک و کمپوست جمله از جانبی مواد و شکر دهد اجازه مالی مافیای

 به را اهواز و شوش بیکاران تمامی و کرد خواهد تامین را خاورمیانه کاؼذ

 کرد خواهد جذب خود

 

 از يػکالت کارگراٌ رٔب آٍْخثرَگار پیاو ضُذیکا  اتگسارغ

 

 

 آٍْ رٔب َٕرد يذیریت کارگراٌ يػکالت -۵

 ظؼة ؼضتکٓ ضؽاة ٚ ٔظبفت آْ أدبَ ّٔی نٛظ-۱

 ٚضؼیت ؼٚنٕبیی ِٕبقت ٔیكت  -۱

 نیؽآالت لكّت ِهکً ظاؼظ ٚ ضؽاثٕع -3

 فٓ ٘ب ظؼقت کبؼ ٔکؽظٖ ٚ ضؽاثٕع -1

http://sfelezkar.com/?p=1986


 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     22
 

چکٗ کؽظْ قمف ٕ٘ٛؾ ثؽطؽف ٔهعٖ ٚ ِؼٍَٛ ٔیكت کی ایٓ ِهکً ؼفغ  -١

 ضٛا٘ع نع

 تؼّیؽ اقبقی ظاؼظقؽٚیف ثٙعانتی ضؽاة اقت ٚ ٔیبؾ ثٗ  -6

 ؼضتکٓ کثیف ٚ ِعتٙبقت ٔمبنی ٔهعٖ اقت -۷

 

 آهن ذوب مرکزی نیروگاه کارگران مشکالت -2

 بلند کوره کمپرسورهای اتاق بودن زا استرس-۷

 آلودگی گردیده، مجاز ؼیر صوتی آلودگی باعث که زیاد صدای و سر -٩

 سازی کک و بلند کوره کار از ناشی هوای

 آب بخار فشار تحت مخازن مسیرهای با تماس براثر سوختگی نور، کمبود -۹

 وظیفه انجام به مربوط کاری اضافه ویژه به کارگران کاری اضافه حذؾ -9

 شیفت هم جای به

 سازی بهینه رفع برای تکنسینها و کارگران از نکردن نظرخواهی -9

 .جدید تجهیزات نصب حتا و فعلی تجهیزات

 است نشده انجام کارگران کار سختی در بازنگری -1

 به سریع دسترسی جهت به نیروگاه در شده تجهیز اداری ساختمان کمبود -۱

 اداری امور و  اسناد آرشیو

 مستقیم قرارداد کارگران تکلیؾ تعیین و متخصص نفرات کمبود -0

 نیروگاه در مجزا انبارداری و تدارکات سازمانی چارت تعیین لزوم -۳
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 این متخصص و تجربه با افراد گیری کار به و پیشرفته انبارداری تجهیز -۷8

 امور

 از و است پذیر انجام نوین داری انبار با قطعات هزینه در جویی صرفه -۷۷

 کوتاه مجموعه این از را دزدان دستان و کرده جلوگیری مورد بی های خرید

 .کرد خواهد

 

 :آهن ذوب محیطی زیست مشکالت -3

 خواست در و آهن ذوب در محیطی زیست های آلودگی موضوع به توجه با

 با مستقیم که ها آلودگی این زدودن برای کارگران و کارکنان پی در پی

 گی تازه به است، ارتباط در آهن ذوب کارکنان و کارگران سالمت و زندگی

 :کند رفع را زیر موارد است قرار مدیریت

 کئورتورها تصفیه بهسازی و بازسازی پروژه -۷

 فیلتر الکترو عدد 1 نصب با آلگومرسیون محیطی زیست گانه پنج پروژه -٩

 شرکت صنعتی های پساب تصفیه -۹

 کارخانه های فاضالب مسیر اصالح -9

 سازی کک های باتری نوسازی -9

 مختلؾ های بخش در ؼبار مکنده فیلترهای نصب -1

 نوردها دودکش خروجی روی بر ها آالینده پاالیش سیستم نصب -۱

 هوا کیفیت سنجش ایستگاه اندازی راه و نصب -0
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 آلگوماشینها های مشعل تعویض -۳

 کننده خاموش های برج نوسازی -۷8

 معلوم اند گفته حیات بدرود و بیمار ها آالینده این دلیل به کارگران تعداد چه

 انداختن خطر به با ها کارخانه در که است های سودجویی از یکی این. نیست

 سالهاست ها هزینه کاهش جهت در باال، مورد رعایت عدم و کارگران جان

 .است گشته اجرایی

 

 :آهن ذوب کارکنان و کارگران مشکالت -4

 آینده سال برای درمان تکمیل بیمه نشدن تمدید از نگرانی -۷

 است بوده قطع درمانی مراکز در گذشته روز چند در ایران بیمه سیستم -٩

 است نشده تمدید بدنسازی سالن قرارداد -۹

 است؟ تعداد چه ماه در کارکنان و کارگران به ضروی های وام تعداد -9

 بلند کوره بهداشتی های سرویس در آب رفتن هدر به مسوول کسی چه -9

 است؟ ٩ شماره

 ۷٩ شیفت ساعت خواستارتؽییر آهن ذوب مختلؾ های بخش در کارگران -1

 .هستند ساعتی

 

 

 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     25
 

 خثرَگار پیاو ضُذیکا از ایراٌ خٕدرٔ اتگسارغ

 
ثب تٛخٗ ثٗ کبقتی ٘بیی کٗ ظؼ نؽکت ایؽاْ ضٛظؼٚ ٔكجت ثٗ کبؼگؽاْ -۵

ٚخٛظ ظاؼظ ِبٕٔع اخؽا ٔهعْ طؽذ طجمٗ ثٕعی ِهبغً، ٔجٛظ ٘یچ تهکً 

کبؼگؽی، ظقتّؿظ٘بی کُ ٔكجت ثٗ کبؼ اؼایٗ نعٖ ٚ قٛظ لبثً تٛخٗ 

 …….نؽکت

ا٘عاف ٚ ثؽٔبِٗ ٘بی ضٛظ ظؼ ؼاثطٗ ثب نبْ ٚ نؽکت ایؽاْ ضٛظؼٚ ظؼ ؼاقتبی 

خبیگبٖ ازتّبػی کبؼگؽاْ ظؼ ثؼضی ؾِیٕٗ ٘ب العاِبت ِثجت ٚ ظؼ ضٛؼ تمعیؽی 

 .أدبَ ظاظٖ اقت

یکی اؾ ایٓ ِٛاؼظ ؼا کٗ ِی تٛاْ ٔبَ ثؽظ، ثسث ِؽثٛط ثٗ اػتیبظ ثٗ ِٛاظ ِطعؼ 

ؼگؽاْ ظاؼای ثؼضی اؾ کبؼگؽاْ ِی ثبنع کٗ اکثؽ نؽکتٙب، العاَ ثٗ اضؽاج کب

 .ِهکً اػتیبظ ِی کٕٕع

ٌٚی ثب ایٓ زبي، نؽکت ایؽاْ ضٛظؼٚ ، کكبٔی ؼا کٗ ِهکً اػتیبظ ظاؼٔع ؼا ٔٗ 

تٕٙب اضؽاج ٔکؽظٖ، ثٍکٗ آٔٙب ؼا ثب زفع ِعت لؽاؼظاظ، ثٗ کّپٙبی تؽک اػتیبظ 

 .ِؼؽفی ِی کٕع تب ثتٛإٔع ِجبظؼت ثٗ تؽک کٕٕع

ی ظاؼیُ کٗ اؾ ایٓ زؽکت ثدب ٚ ِب کبؼگؽاْ ایؽاْ ضٛظؼٚ ثؽ ضٛظ الؾَ ِ

نبیكتٗ ی نؽکت ظؼ ؼاقتبی زفع کؽاِت أكبٔی کبؼگؽاْ، تهکؽ ٚ لعؼظأی 

 .ظأی کٕیُ

غکؽ ایٓ ٔکتٗ ٔیؿ ضبٌی اؾ ٌطف ٔیكت کٗ اضؽاج ِكتمیُ کبؼگؽاْ ِؼتبظ، ِّکٓ 

اقت ػٛالت ٚ اثؽات قٛیی ُ٘ ثؽای ضٛظ نطى ٚ ُ٘ ثؽای ضبٔٛاظٖ ٚ ٔیؿ 

 .خبِؼٗ ظانتٗ ثبنع

 اِیعٚاؼیُ قبیؽ نؽکتٙب ٔیؿ ایٓ زؽکت أكبٔی ؼا اٌگٛی کبؼ ضٛظ لؽاؼ ظٕ٘ع.
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بهمن طی ابالؼیه ای از طرؾ شرکت ایران خودرو  ۷9روز پنجشنبه  -2

بهمن روز کار اعالم شد و از کارگران هر سه شیفت خواسته  ۷9روز جمعه 
 شد در محل کار حاضر شوند وگرنه ؼیبت محسوب می شود.

که برخالؾ تعهد مدیریت ایران خودرو مبنی بر روزکار اعالم این اعالم 
نکردن تعطیلی ها بود و باعث می شد تؽییر شیفت هم انجام نشود. این امر 
باعث شد تا فعاالن کارگری شرکت ایران خودرو در برخورد با این دستور 
مدیریت اعالم کنند که از فردا اعتصاب ؼذا آؼاز خواهد شد و کارگران به 

 توران نخواهند رفت.رس

مدیریت چند ساعت بعد طی ابالؼیه جدیدی  اضافه کاری روز جمعه را به 
 دلیل آلودگی هوا منتفی اعالم کرد.

 جمع حال در كه خودرو ایران وانت قدیم رنگ سالن در یسوز آتش -3

 ایران نشانان آتش موقع به حضور با بود، سالن ینوساز یبرا تجهیزات یورآ
  .شد اطفا و كنترل همجوار یها شركت و خودرو

 از كمتر خودرو ایران ینشان آتش یمركز ایستگاه با تندر قدیم رنگ سالن 
 و مهار ممكن زمان ترین كوتاه در دلیل همین به و داشت فاصله متر دویست
 از نفر چند و بود ینوساز جهت یورآ جمع حال در سالن این .شد خاموش
  .كردند ترك را سالن بالفاصله بودند، كار به مشؽول آن در كه یكارگران

 صدمه نیز یشخص هیچ به و برنداشته در یدیدگ آسیب گونه هیچ حادثه این
 .است نرسیده یا

 تولید ازدیاد پاداش اعالم منتظر خودرو ایران کارگران اتی ماههای در -4

 تولیدی خطوط سرعت افزایش به توجه با شرکت این فعالین گفته به بنا. هستند

 ایران مدیریت از انتظار حداقل ، قبل سال تولید رکورد گذاشتن سر پشت و

 این گذشته سال. باشند می شرکت کارگران به میلیونی یک پاداش خودرو

 .  بود تومان هزار 198 پاداش
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گسارظ خثرَگار پیاو ضُذیکا از اعتراضات کارگراٌ ْپکٕ ٔ 

 ٔاکُع صاحة کارخاَّ

 

ثب قؽِبیٗ گػاؼی ثطم ضًٛيی ٚ ثب ٘عف  ۱3١3قبي کبؼضبٔٗ ٘پکٛ ظؼ 

 .تٌٛیع ِبنیٓ آالت ؼا٘كبؾی ٚ کهبٚؼؾی تبقیف گؽظیع

تست ٌیكبٔف نؽکتٙبی ایٕتؽٔهٕبي ٘بؼٚقتؽ آِؽیکب ، پٛکٍیٓ ٚ  ۱3١1ظؼ قبي 

ٌٛکِٛٛ فؽأكٗ، قبکبیی ژاپٓ ٚ ظایٕبپبک قٛئع تٌٛیع ِبنیٓ آالت ؼا٘كبؾی 

ظؼ پی قیبقتٙبی ضًٛيی قبؾی  ۱3۸١ ایٓ وبؼضبٔٗ ظؼ قبي آغبؾ کؽظ.

 ؼأتطٛاؼ، ثٗ ثطم ضًٛيی ٚاگػاؼ گؽظیع.

ِعتٙبقت زمٛق ٚ ِؿایبی کبؼگؽاْ ظؼ ایٓ کبؼضبٔٗ پؽظاضت ٔهعٖ کٗ ِٛخت 

تدّغ ٚ اػتؽاٌ کبؼگؽاْ گؽظیعٖ اقت. کبؼفؽِب ٘پکٛ ِکٍف نعّ٘ٗ ِطبٌجبت 

ایٓ ی اؾیٓ ثطهّ٘چٕ کبؼگؽاْ نؽکت ٘پکٛ ؼا تب اقفٕع ِبٖ پؽظاضت کٕع.
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٘بی نٕجٗ ٚیکهٕجٗ ایٓ ٘فتٗ ثٗ زكبة کبؼگؽاْ ِطبٌجبت لؽاؼ ثٛظ طی ؼٚؾ

 .ٚاؼیؿ نٛظ

اػتؽاضبت کبؼگؽاْ کبؼضبٔٗ ٘پکٛ اؼاک، يبزت کبؼضبٔٗ ؼا ِدجٛؼ کؽظ کٗ 

کبؼضبٔٗ ِبقٗ ؼیطتٗ گؽی ضٛظ ؼا ظؼ فیؽٚؾکٖٛ ثفؽٚنع تب ِهکالت ِبٌی 

 !کبؼضبٔٗ ٘پکٛ ؼا تب چٕعی ثٗ تؼٛیك ثیبٔعاؾظ

يبزت کبؼضبٔٗ ٘پکٛ، يبزت يٕعٚق ٔكٛؾ کبٖٚ ٚ کبؼضبٔٗ ٚاگٓ قبؾی ٚ 

٘کتبؼ ظؼ زع فبيً ايفٙبْ ٚ  3۲۲تّبِیت ٘پکٛ ٚ ثبغی ثٗ ٚقؼت ثیم اؾ 

 .نیؽاؾ اقت

ِیٍیبؼظ ٔمع ٚ ِبثمی اؾ  ١ِیٍیبؼظ ضؽیعاؼی ّٔٛظ کٗ  ۷١اٚ ٘پکٛ ؼا ٔیؿ ثب لیّت 

بؼ ؾِیٓ ٚ ظٖ ٘کتبؼ ٘کت ۱۲۲قٛظ کبؼضبٔٗ پؽظاضت نٛظ. ٘پکٛ ظؼ اؼاک 

 کبؼگؽ ظاؼظ ۱۷۲۲قبٌٓ ٚ 

ظؼ يع قٙبَ ِتؼٍك ثٗ کبؼگؽاْ ٘كت کٗ ظٚ قبي اضیؽ قٛظ قٙبَ کبؼگؽاْ  3

 پؽظاضت ٔهعٖ اقت.

ِیٍیبؼظ تِٛبْ اؾ تكٙیالت ثبٔکی کٗ اؾ ظی  1١ظٌٚت ظقتٛؼ ظاظٖ اقت زعٚظ 

ت ِبٖ اؾ قٛی قتبظ تكٙیً ٚ ؼفغ ِٛأغ تٌٛیع ٚؾاؼت يٕؼت، ِؼعْ ٚ تدبؼ

قؽیؼتؽ پؽظاضت نٛظ تب ایٓ کبؼفؽِب  ثؽای ٘پکٛ ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ نعٖ ثٛظ ٘ؽچٗ

 اؾ ِضیمٗ ِبٌی ثٗ ظؼ آیع.

کبؼگؽاْ ٘پکٛ ظؼ اظاِٗ ظؼ ضًٛو خعا نعْ کبؼضبٔٗ اؾ ثطم ضًٛيی 

گفتٕع: تب ؾِبْ ثؽطؽف نعْ ِهکالت کبؼضبٔٗ،ایٓ ٚازع ثّعت زعالً قٗ قبي 

 تست ٔظبؼت ِكتمیُ ظٌٚت لؽاؼ گیؽظ .

ضًٛيی قبؾی ٘بی ثعْٚ ضبثطٗ ٚ ظاظْ يٕؼت کهٛؼ ثٗ ظقت افؽاظی کٗ 

خؿ ؼأت تطًى ظیگؽی ٔعاؼٔع، خؿ ایٓ ّٔی نٛظ. ایٓ کبؼضبٔٗ ظؼ ؾِؽٖ 

کبؼضبٔٗ ٘بی ثی ٔظیؽی اقت کٗ ِی تٛأع ؼلیجی ثؽای کبؼضبٔٗ ٘بی ِهبثٗ ظؼ 

 ا ظاؼظ. ضبٚؼِیبٔٗ ثبنع. ٘پکٛ ثب ِٛلؼیتی ِٕسًؽ ثفؽظ تٛاْ تٌٛیع ٌکِٛٛتیٛ ؼ
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 گزارشات خبرنگار پیام سندیکا از مشکالت رانندگان تاکسی

 

 :خًیُی اياو فرٔدگاِ راَُذگاٌ يػکالت-۵

آؼیٛ ظؼ فؽٚظگبٖ اِبَ ثب تٛخٗ ثٗ ِهکالت کبؼ تبکكی ٘بی قّٕع ٚ 

نؽایظ ضٛظؼٚ قّٕع ثب ّ٘بْ چبٌم لجٍی ؼٚثؽٚ گؽظیعٖ ٚ اؾ گؽفتٓ  ضّیٕی،

 ْ فؽٚظگبٖ ضبؼج نٛظآچؽضٗ ِكبفؽ گیؽی ظؼ اؾِكبفؽ ِسؽَٚ نعٖ أع ٚ ثبیع 

یکی ٔیكت ثٗ ایٓ ِعیؽاْ ظالي يفت ثگٛیع: نّب کٗ ثعٔجبي ضٛظؼٚ٘بی ٌٛکف 

ضبؼخی اؾ کهٛؼ ژاپٓ ٘كتیع ایؽاظی ٔعاؼظ اِب نّب تٛأبیی ٚ ِعیؽیت ِعیؽاْ 

 ژاپٕی ؼا ُ٘ ظاؼیع؟

اؾ خیت آلبی ِعیؽ ِستؽَ کٗ ثب ثؽٔبِٗ ؼیؿی ظلیك!!! ِیطٛا٘ی ثؽای ضٛظ 

ؼإٔعگبْ ِجٍّبْ ظفتؽت ؼا ػٌٛ کٕی آیب ثمیٗ ِٛاؼظتبْ ظاؼای اقتبٔعاؼظ کبفی 

 ِیجبنع؟

یک ٔگبٖ ثٗ ِكیؽ اتٛثبْ لُ ثٗ تٙؽاْ ثیٕعاؾیع تّبَ ِكیؽ   قبي۱۱ثؼع گػنت 

اگؽ ضٛظؼٚی ظاضٍی نّب  ؼفٕی کٗ ٘ؽ نت ظؼایٓ ِكیؽ ِی آیع.کثیف ٚ ثٛی ِت

بی الؾَ ؼا ٔعاؼظ ایٓ ِمًؽ ؼإٔعٖ اقت؟ گػنت پٕح قبي ٕ٘ٛؾ اقتبٔعاؼظ٘ ثؼع

آیب ِعیؽیت ثی ٌیبلت نّب ٕ٘ٛؾ نّب ثٗ ایٓ ثبٚؼ ٔؽقیعٖ کٗ ؼإٔعگبْ نّب کٗ 

ؽاْ ِیگػؼإٔع ٔیبؾ ثٗ آؼاِم ثیهتؽیٓ ٚلت ضٛظ ؼا ظؼ تؽافیک ٚزهتٕبک تٙ



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     31
 

ایب فکؽٔکؽظٖ آیع ایٓ ِبنیٓ ٘بی لؽاضٗ نعٖ ثؼع اؾ ایٓ ّ٘ٗ قبي کبؼ  ؟ٔعظاؼ

ظؼ آیٕعٖ ثیهتؽ ؾأٛاْ آٔٙب ٔیبؾ ثٗ خؽازی  قالِتی آٔٙب ِیآٚؼظ ٚچٗ ثؽ قؽ 

 تطت ثیّبؼقتبْ ٚ،،،،،،، پؽٚتؿ ٚ

ایب ٚظیفٗ نّب فمظ ثبیع ظالٌی ِبنیٓ ثبنع؟ ٚ ِبنیٓ ٘بی ضبؼخی ٚاؼظ کؽظٖ ؼا 

 ثب ظٚ ثؽاثؽ لیّت ثٗ ؼإٔعٖ تسّیً کٕی؟ یب ِكبیً ثبال ُ٘ ثٗ نّب ؼثظ ظاؼظ؟

 

 فرودگاه رانندگان مشکالت -2

 تاکسی هزار دو حدود بودن علیرؼم. دیگر خواری ورانت کفایتی بی هم باز

 فعالیت و مسافر نبود و مختلؾ بدالیل که مهرآباد فرودگاه در فعالیت مشؽول

 پیمانکاری شرکت یک شدیم خبر با متاسفانه شده، کاسته مسافرینشان از مترو

 درصورتی. است کرده راننده افزودن و گشایش به اقدام امام فرودگاه در دیگر

 است کار در دستهای چه دانیم نمی. نمیشد احساس دیگری شرکت به نیاز که

 این با. رادارد جامعه کردن بدبین قصد انتخابات بودن نزدیک به توجه با که

 اند. گردیده قدیمی رانندگان سفره نان رفتن بین از باعث حرکت

 

 تاکسی رانندگان تجمع ازی گزارش -3

 سازمان مقابل در فرودگاه رانندگان آمیز اعتراض تجمع صبح 0 ساعت از

 اخیر دوماه در رانندگان تجمع دومین این و است گرفته شکل تهران تاکسیرانی

 .است

 خوداری آریو و سمند های تاکسی پذیرفتن از خمینی امام فرودگاه است مدتی

 سوار برای را 9یور خودروهای یا تویوتا های تاکسی فقط نموده اعالم و کرده

 معذور ایرانی خودروهای به دادن راه از و پذیرد می فرودگاه مسافرین نمودن
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 به را ها تاکسی تردد اجازه و تعویض متولی که تاکسیرانی سازمان. است

 رانندگان به اریو خودرو با را ها تاکسی تعویض اخیرن و دهد می را فرودگاه

 مانده رانندگان حال. است عاجز رانندگان مشکل این کردن حل از کرده تحمیل

 .کنند چه که اند

 نمودن سوار جهت را خودرو تعویض تشخیص تاکسیرانی که است قرار اگر

 اجازه که است چکاره فرودگاه مدیریت پس بدهد، را فرودگاهی مسافران

 دهد؟ نمی فرودگاه به را ها تاکسی ورود

 را اش اجاره رانندگان تعاونی شرکت که است این فرودگاه مدیریت جدید بهانه

 .کنیم می خوداری امام فرودگاه به ها تاکسی دادن راه از ما و نداده فرودگاه به

 با نهاد دو این و تعاونی شرکت با رانی تاکسی سازمان اختالفات متاسفانه

 اریو و سمند خودروهای رانندگان نان شدن بریده باعث امام فرودگاه مدیریت

 .است شده

 خواسته تحقق برای خودرو واردات مافیای های سیاست از ناشی اختالفات این

 گران خودروهای تحمیل برای ای شیوه هر از و بوده رانندگان به خود های

 .کند می استفاده رانندگان به وارداتی قیمت

 ۷۹۳9 بهمن ٩8 صبح ۳ ساعت

 

 تاکسی رانندگان تجمع از سندیکا پیام خبرنگار تکمیلی گزارش -4

 توسط خمینی امام فرودگاه رانندگان مشکالت گذاشتن پاسخ بی به توجه با

 سازمان نمازخانه در تحصن با کوشندگان بار این حوزه، این مسوولین

 معاونت از یکی بیگی اسماعیل ابتدا در. شدند پاسخگویی خواهان تاکسیرانی

 با که آمد نمازخانه به اعتراضات کردن خاموش برای تاکسیرانی های
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 رییس مظفر آقای مشاور انواری سپس. رفت بیرون رانندگان اعتراض

 مافیایی عملکرد پاسخگوی نتوانست که گذاشت نمازخانه به قدم تاکسیرانی

. کرد ترک را نمازخانه رانندگان پی در پی اعتراضات با هم او و باشد مظفر

 تحصن این کردن سرهم برای رانندگان تعاونی شرکت رییس کاظمی سپس

 خصوص در رانندگان سواالت با صحبتش که کرد صحبت رانندگان برای

 های شرکت بخصوص و گزاؾ قیمت با خارجی های ماشین واگذاری

 .شد روبرو مشؽولند، تعاونی شرکت تایید با رانندگان استثمار به که پیمانکاری

 فرودگاه در خود فعالیت به گذشته مانند توانند می رانندگان که داد قول کاظمی

 رانندگان این فرسوده های ماشین اردیبهشت ۹۷ تاریخ تا و دهند ادامه امام

 .شد خواهد تعویض

 خواهد صورت راننده ضرر به مبلؽی چه با تعویض این که اینجاست سوال

 برای منفعت پر های تعویض همین رانندگان مشکالت از یکی و گرفت

 .است تاکسی کننده وارد مافیایی های شرکت و تعاونی شرکت

 

 :تاکسی بیمه ای رانندگان  مشکالت -5

 شده اختالس تهران تاکسی رانندگان از ماهه سه شده کسر بیمه حق مدتهاست

 بیمه حق ماه سه تکلیؾ میان این در. گیرد نمی گردن به هم کس هیچ و

 عامل مدیر مظفر میثم جای بی دخالت  با تهران تاکسی رانندگان شده پرداخت

 ندارد وجود رانندگان سابقه در مبلػ این. شد چه نیست معلوم تهران تاکسیرانی

 .  شد خواهد دریافت روز نرخ به و جریمه با انان از نشستگیزبا زمان در و

 ها راننده بیمه گران اختالس از تاکسیرانی مدیرعامل مظفر میثم چرا اینکه

 .نیست معلوم رانندگان بر کند می حمایت
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 !کرج  دشت صفا از سندیکا امیپ خبرنگار گزارش

 حداکثری استثمار

 شهریار، توابع از صفادشت منطقه در سرب تولید کارگاه یک از بازدید طی

 به برخوردار کمی بسیار امکانات از که شدیم مواجهه سرب تولیدی کارگاه با

 .بود برخوردار ایمنی لحاظ

 ؼیراستانداد ای سوله که کارگاه و بوده اولیه مواد از پر محوطه و کارگاه 

. کند نمی کار و است معیوب یا و ندارد هوا تهویه. دارد کوتاه سقفی است،

 دود و گازها از قسمتی تا اند کرده باز را گردان کوره سقؾ باالی قسمت

 گازها های دوده از ضخیمی قشر به توجه با. شوند خارج سوختن از حاصل

 و هستند طرؾ سنگین گازهای با کارگران که برد پی شود می زمین روی بر

 . رود می فرو آنان ریه به گازها این انیهث هر

 آسیب عصبی پیوندهای به که سمی است فلزی سرب فلز که دانیم می خوب 

 طوالنی تماس با و. شود می مؽزی و خونی های بیماری موجب و رساند می

 . شود می افزوده نیز شکمی دردهای و کلیه های بیماری گازها این با
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 مهاجر افؽانی نفرند، سه هستند کار به مشؽول کارگاه این در که کارگرانی

 می سر به کارگاه در ساعت چهار و بیست کارند پروانه بدون چون و هستند

 خریدهای برای باشد آباد شریؾ که محل ترین نزدیک به گاهی و برند

 .کنند می آمد رفت روزمره

 کفش لحاظ از و اند  مواجهه فاحش کمبودهای با کارگاهی تجهیزات لحاظ از

 بطور کارفرما استاندارد، دیگرتجهیزات...  و دستکش و ماکس و کار لباس و

 .است کرده مضایقه ای رحمانه بی

 ساعت ۷۶ عبارتی به بوده ؼروب ۱ تا است بامداد ۹ از کارگران کار ساعت

 یک ماهانه کارگر هر به کرده کم کارگران تعداد از چون و. باشد می روز در

 کردند می کار نفر ۱ کارگاه این در قبلن. دهد می هزارتومان 188و میلیون

 می پرداخت تومان میلیون چهار جمعا تومان میلیون یک نفر هر به ماهانه که

 از وحشیانه های شیوه با نیست آنان بر نظارتی هیچ که کارگاهها این. شد

 های بیماری گرفتار انها که سالی چند از پس گرفته بهره افؽانی کارگران

 .شوند می اخراج کار از ، شوند می گوناگون

. است ناچیز بسیار آنان تولید از حاصل درآمد برابر در کارگران این دستمزد

 خود به کار صاحب یعنی تولید ابزار صاحب را سود حداکثر که اینجاست و

 مواجهه میلیون۷۱8 بر بالػ درآمدی با کارگاه این در. دهد می اختصاص

 دستمزد تر مهم همه از و کارگاه اولیه مواد و ها هزینه برابر در که هستیم

 شود می کارگاه درآمد به انگشتی سر حساب یک با. است باال بسیار کارگران

 این سوال حال. گردد نمی پرداخت کارگران به تولید برای مزدی که گفت

 ددرام میلیون ۷98,  کارفرما,  کار صاحب که گوید می منطق کدام که است

 این و  تومان؟ هزار 088 میلیون9 کارگر  کار ساعت ۷1 برای و باشد داشته

وزارت کار با  و است کرده حاکم کارگران بر جامعه که است استثماری نهایت

 مهیا حداکثری استثمار برای را میدان ،بازدید نکردن از این کارگاههای مخفی

 .است نموده
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 اخبار کارگری از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران  

 دادگر" نام به"

 

  هستند شکمهایشان کردن پر فکر به  فقط نشین میز پشت آقایان-1

 هالل ایستگاه از بعد نواب خیابان در ابتدایی آموز دانش چند که است مدتی

 با اتوبوس آمدن از پس و نشینند می BRT ۱ خط اتوبوسهای کمین در احمر

 جراحت باعث بعضا حتی و شکنند می را اتوبوسها شیشه سنگ پرتاب

 . شوند می مسافران

 عاجز مشکل این رفع از ۱ سامانه مدیریت که نکته این گرفتن نظر در با 

 خط این کش زحمت رانندگان به چرا که شود توجه هم نکته این به باید است

 به شما اتوبوس اگر پس این از که کنند امضا را متنی باید که شود می اجبار

 اجبار با و کند پرداخت را خسارت باید راننده شخص باشد متوقؾ دلیلی هر

 می منطق و قانون خالؾ خود این که گیرند می ها راننده از را امضا این

 . باشد
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  کار اسالمی شورای خیانت و واحد شرکت کارکنان جذب حق -2

 در اعتراض و مبارزه از پس واحد شرکت زحمتکش کارکنان و کارگران

 شورای که شدند خبر با شرکت کارکنان به جذب حق پرداخت خصوص

 جذب حق درصد ۷8 پرداخت خبر اعالم با و شده کار به دست کار اسالمی

 از ، ایشان موافقت کسب و عامل مدیر با مذاکره از پس دیماه اول تاریخ از

  . شود می  پرداخت جذب حق ماه این

 و مشاؼل بندی طبقه نشدن اجرا چگونگی از کار اسالمی شورای فریبکاری

 کارکنان به فروردین اول از بایست می که جذب حق با کارکنان کردن سرگرم

 .است کار اسالمی شورای سوی از دیگر خیانتی و میشد پرداخت

 داشتن نگه دور با و بوده عامل مدیر اهداؾ خدمت در فرمایشی شوراهای 

 با بسیار که مشاؼل بندی طبقه و مسکن جمله از خود واقعی حقوق از کارکنان

 . نمودند ثابت سنندجی آقای به دیگر بار را خود خدمتی خوش میباشد اهمیت

 

 !دهند پاسخ واحد شرکت مدیران -3

 شورا نمایندگان انتخاب با آیا کرد؟ خواهد تؽییر چیزی چه شورا انتخابات با

 که هایی میل حیؾ است قرار آیا یابد؟ افزایش را کارگران دستمزد است قرار

 قرار آیا یابد؟ پایان ، دهند می صورت واحد شرکت در عواملش و مدیریت

 یا کنند؟ اجرایی را شهرداری مجموعه زیر در ها حقوق سازی همسان است

 اخراج امضای ماشین و آگاه کارگران علیه بر باشند چماقی است قرار اینکه

   خود؟ همکاران
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 و هوشیاری با که کرد خواهند ثابت   گذشته مثل یک سامانه آگاه کارکنان

 شورای تا پروراند می سر در مدیریت که را شومی های نقشه تمامی آگاهی

 . کرد خواهند اخنث کند اندازی راه را فرمایشی

 جهت در وجه هیچ به کارفرما سوی از فرمایشی شورای !! آگاه همکاران

 با اگر حتی بدانید است خوب مدیر آقای ؛ بود نخواهد و نبوده کارکنان منافع

 ، کنید برقرار را شورا هم کنید می وارد دستانتان زیر به که زوری سیاستهای

 اگر که آگاهی و هوشیار کارکنان ، هستند کارکنان ماجرا این برنده هم باز

 رای یک حتی آنها از توانید نمی وجه هیچ به نباشد عواملتان و شما فشارهای

 . کنید کسب هم

 ، کارگر امروز ، شده تمام رعب و فشار دوره دیگر که باشید آگاه و بدانید

 !! نیست قدیم کارگر

 

 !دهند پاسخ واحد شرکت مدیران -4

 سازی خصوصی ماحصل شهر داخل اتوبوسرانی حوادث و اتفاقات مجموعه

 ارگانی هیچ متاسفانه که است مجموعه این مافیایی بازیهای باند و اصولی ؼیر

 تفحص و تحقیق واحد کت شر در سازی خصوصی روند مورد در بحال تا

 موارد این در نیز تهران شهر شورای و نداشته مورد این در جدی و واقعی

 و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت ولینومس متاسفانه و میکند سکوت کامال

 نمودن بازنشسته از است مدتی و گرفته دست به کنم چه کاسه همیشه حومه

 را شؽل آور زیان و سخت مشاؼل بیمه ۱۴ نکردن پرداخت دلیل به رانندگان

 رانندگان اظهار طبق اند نموده بازنشسته قبال راکه شاؼلینی و میکند خودداری

 و رانندگان این به کنند پرداخت بایستی که را سنواتی مبلػ شده، بازنشسته

 .باشید پاسخگو لطفا مدیر قایآ .کنند نمی پرداخت بازنشسته کارگران
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 و رانندگان های ودؼدؼه است مشؽول کار چه به واحد شرکت مدیریت -5

 چیست؟ واحد شرکت کارگران

 طی اند، بوده شاؼل شمالی خطوط در این از قبل که اتوبوس دستگاه٩8 تعداد

 ای مزایده آگهی رسمی های روزنامه در که روزه چند نمایشی حرکت یک

 ای مزایده اموال خرید برای که) شاؼل پرسنل و رانندگان به و یافت انتشار

 شرکتهای از یکی به بلکه نشد، اعالم هیچوجه به( هستند اولویت دارای

 برخالؾ و گردید واگذار برخوردارند، اطالعاتی های رانت از که خصوصی

 و فنی های نقص دارای فنی ازنظر متاسفانه اتوبوسها زیبای و سالم ظاهر

 .هستند ای عدیده

 زور زبان و تهدید با و ۱ سامانه شاؼل رانندگان مدیریت اصرار با متاسفانه

 و شده اعزام خطوط به فنی نقص دارای های اتوبوس با شدن شاؼل برای

 از پس وجه هیچ به ولی. شوند می شهر سطح در مسافران جابجایی مشؽول

 عهده به را حوادث این مسئولیت عوامل از هیچیک فنی نقص از ناشی حوادث

 .گیرند نمی

 ساقط خود از را مسئولیت آمده پیش بحال تا که مختلفی های حادثه در چنانچه

 اصلی مقصرین از ؼیر اند، داده جلوه مقصر را دیگر عوامل ی وهمه نموده

 .باشند می مدیریت امکانات ونقص عوامل همانا که

_ ولیعصر شهرک به آباد نعمت پاسگاه خط سه اندازی راه برای اتوبوسها این

 مناسب وجه هیچ به اتوبوسها این متاسفانه که میباشند شادآباد و آباد یافت

 مدیریت طلبی سود جهت در صرفا و نیستند خطوط این در مسافران جابجایی

 و. است گرفته انجام خصوصی شرکتهای خواران خاصه و مدیریت عوامل و

 واگذار واقعی قیمت٩8۴ درحدود قیمتی به اموال این اینکه انگیز تعجب

 .میشود
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 اتوبوسرانی واحد شرکت در سازی خصوصی روند بر نظارتی هیج متاسفانه

 به باشد می مردم به متعلق که دولتی اموال تمام و ندارد وجود وحومه تهران

 در) ناالیق مدیریت و صالحیت فاقد شرکتهای و افراد اختیار در ناحق

 ،که چیتگر متروی_ شریعتی  مرگ، اتوبوس به موسوم اتوبوس تصادؾ

 و قرارگرفت( نگرفت عهده به مورد این در مسوولیتی واحد شرکت مدیریت

 ...و شد گذاشته راننده گردن به ها تقصیر تمام

 حق را مورد این در الزم پیگیریهای واحد شرکت کارگران سندیکای فعالین

 دادن پایان خواهان واحد شرکت مسئولین به هشدار ضمن و دانسته خود مسلم

 .باشند می وضعیت این به

 

 اموال ومسلم مفت که خصوصی شرکتهای اوضاع زیر های عکس در -6

 .بینید می کردند تصاحب و نمودند ؼصب قانونی ؼیر را(ملت المال بیت)مردم

 قانون ۱۱اصل اجرای و سازی خصوصی مدعی که خصوصی شرکتهای این

 !!!کنند سودآور را واحد شرکت خواهند هستند،می اساسی

 نیز را خصوصی بخش رانندگان حقوق مختصر پرداخت توانایی شرکتها این

 حتی مذکور اتوبوسهای روی بر تومان میلیون۷8 سفته اخذ قبال در و ندارند

 درخطوط رانندگان این که تومانی میلیون ۱ الی ۹.۱ حقوق پرداخت از

 مختلؾ های بهانه به و کرده خودداری اند کرده کار خصوصی شرکتهای

 اتوبوس عقب درب کردن بست و باز بدون ایستگاه از عبور : جمله از تخلفات

 خروج ساعت، در کیلومتر ۱8 از بیش مجاز ؼیر سرعت ایستگاه، ثبت عدم و

 ساعت از دیرتر ورود و کار پایانی ساعات در خط از شده هماهنگ ؼیر

 رانندگان کارکرد یکماه بابت تومان میلیون۷.۱ تا۷ نهایت در...و خط به مقرر

 ممانعت آنان کارکرد ادامه از رانندگان، اعتراض صورت ودر نموده پرداخت

 ادارات یا کار وزارت طرؾ از چون و میشوند آنان کار مانع و آورده عمل به
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 و حق هیچ پرداخت بدون اند نشده اعزام مذکور شرکتهای به اشتؽال برای کار

 به را گروی های سفته راننده اصرار صورت در و اخراج کار از حقوقی

 .گذارد خواهند اجرا

 واحد شرکت ۱ سامانه خصوصی شرکتهای سرگذشت از بخشی این

 (...خروار نمونه است مشتی) که است حومه و  تهران اتوبوسرانی

 شرکت همه کردن خصوصی با را لیاقتی بی این خواهد می واحد شرکت حال

 .بدهد سرایت جا همه به واحد

 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     41
 

 چیست؟ مناسب دستمزد -7

 کارگران متداول گفتگوی دستمزد افزایش موضوع اسفند و بهمن در ساله هر

 بر و شده رقمی تک تورم که معتقداست دولت .شود می واحد شرکت و ایران

 به اما. کند پیدا افزایش تورم حسب بر دستمزدها باید کار قانون 9۷ ماده حسب

 اداره را نفری 9 خانواده یک باید دستمزد این گوید می که ماده این آخر بخش

 شود می تومان میلیون یک حتا یا تومان هزار ۳88 با آیا. کند نمی توجه کند

 زندگی روز ۷8 توانند می خود کنندگان تصویب مبلػ این با ایا کرد؟ زندگی

 کنیم؟ زندگی ماه یک و گرفته یاد آنها از ما تا کنند

 و مطرح را دستمزدها موضوع باید امروز از که معتقدند کارگری سندیکاهای

 معنای به دستمزد افزایشنمود. آگاه مناسب دستمزدی تعیین برای را کارگران

 وزارت بر باید روند همین در .باشد باید کارگران برای بیشتر خرید قدرت

 .آورد فشار دستمزد عالی شورای در کارگری اصطالح به نمایندگان و کار

 

 یک سامانه در انتخابات نحوه به اعتراض در یک، سامانه کارکنان -8

 همین در گذشته روز که نمودند کار اداره تسلیم و تنظیم بند ۶ در را شکواییه

 .شد گذاشته نمایش به کانال

 گفته کار اداره به خطاب کارکنان به پاسخ در یک سامانه مدیر هاشمی آقای

 بودن مخدوش مدعی که ندارند( حقی) سمتی هیچ سامانه این کارکنان که اند

 ؟! باشد انتخابات نحوه

 کارکنان نماینده کار اسالمی شورای انتخابات که دهید پاسخ لطفا مدیر آقای

 به محق که  هستند کارکنان این پس است کارکنان نماینده اگر ؟ شما یا است

 .هستند گیری رای مراحل در کنکاش و نظارت

 دارید؟ ازکارکنان گیری رای به لزومی چه دیگر پس هستند شما اگرنمایندگان 
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 . انتخابات نه است انتصابات درواقع فرمایشی شورای این که معتقدیم هرچندما

 شکواییه ۱و۹ بندهای خصوص در را ما پاسخ که میکنیم فکر مدیر آقای

 بر خب ؟ دارید پاسخی چه ۶و۱و٩و۷ بندهای برای حال ، نمودید دریافت

  . نیست کارساز دیگر شما های بهانه که است واضح همگان

 تا شروع زمان از دارند حق کارکنان همه ؛ شوراها انتخابات قانون برابر

 و باشند آرا شمارش گر نظاره و داشته حضور صندوق پای در انتخابات پایان

 واقع در برعکس و کند رسیدگی کارکنان شکایت به بایستی کار اداره نماینده

 نباید انتخابات برگزاری زمان در که هستند شما فرمان به گوش عوامل این

 .باشید داشته پاسخی اگر هستیم شما پاسخ منتظر  !! باشند داشته حضور حتی

 

 تهران استان اجتماعی رفاه و کار ، تعاون اداره کل مدیر -9

 سالم با

 کار اسالمی شورای انتخابات در تقلب و تخلؾ به نسبت شکایت: موضوع

 یک سامانه

 واحد شرکت یک سامانه اتوبوس راننده شاد نوری علی اینجانب ،احتراما

 کارکنان نماینده انتخابات گیری دررای مواردتخلؾ حومه و تهران اتوبوسرانی

 درخواست و میرساند استحضار به ذیل شرح رابه صالحیت تشخیص تهیادر

 . دارد رسیدگی

 . کارکنان عمومی مجمع برگزاری بدون گیری رای به اقدام -۷

 واحد، شرکت رسانی خدمات روند در اخالل ؼیرواقعی های بهانه به -٩

 و مند عالقه کارگران معدود به وجود این با.  نگردید برگزار عمومی مجمع
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 از پس ساعات در که نشد داده اجازه هستند مدیریت از مستقل که داوطلب

 و گیری رای گر نظاره و یابند حضور رای اخذ محل در خود کار پایان

 . باشند آراء شمارش

 8۱:۹8 عموما) صبح شیفت سه در واحد شرکت کارکنان اینکه به توجه با -۹

 الی ٩8:88 عموما) شب( ٩۹:88 الی ۷۹:88 عموما) عصر( ۷۹:88 الی

 الی ۷۷:88 ساعت از گیری رای چنانچه این بنابر دارند لااشتؽ( 8۱:88

.  بود می مهیا کارکنان همه برای دادن رای امکان گرفت می صورت 88:٩٩

 صبح ۷8:88 ساعت تا و آؼاز ۷۱:88 ساعت از گیری رای جهت بی ولیکن

 گیری رای طوالنی ساعات به توجه با این ابرنب.  داشت ادامه آنروز فردای

 . شد تشدید مذکور انتخابات در تقلب و تخلؾ

 اخذ محل به اجبار با را کارکنان واحد شرکت حراست و مدیریت عوامل -9

 . فرستادند می گیری رای برای رای

 محل و بود رویت قابل دیگران برای رای نوشتن هنگام در کارکنان رای -9

 بنویسد دیگران دیدگان از دور به را خود رای دهنده رای اینکه برای مناسب

 . بود نشده دیده تدارک

 و تقلب امکان دلیل همین به و بود سلایر شماره فاقد رای اخذ های تعرفه -1

 تعرفه اینکه دلیل به و.  بود فراهم مدیریت عوامل توسط مذکور گیری رای

 تقلب آرا بازبینی صورت در حتی است بوده سلایر شماره فاقد رای های

 . شد نخواهد آشکار گیری رای در واحد شرکت مدیریت

 ! است عاجز ؼرب توقفگاه نمازخانه کردن گرم در یک سامانه مدیریت -11

 جهت اتاقی راننده و پرسنل باالی تعداد این با شما توقفگاههای چرا مدیر آقای

 در شدن گرم جهت ها راننده ناچار به ؟ ندارد ها راننده رزرو و استراحت

 روز شبانه ساعتهای بقیه حتی و است سرد هم خیلی که صبح اولیه ساعتهای
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 است خراب یا هم محل این گرمایش سیستم که برند می پناه نمازخانه داخل به

 .باشد نمی سرد هوای این جوابگوی یا

 را خود اتاق سوز گاز های بخاری خدا رضای برای هم مسولین از بعضی 

 این سالن این بودن بزرگ دلیل به ولی اند کرده منتقل نمازخانه سالن داخل به

  . عاجزند مکان این کردن گرم از هم ها بخاری

 قرار باید شما کار اولویت در ها راننده باالخص پرسنل سالمت مسول آقایان

 ؟کنید کار و بنشینید محل آن در حاضرید آیا باشد سرد هم شما اتاق اگر ، گیرد
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 درٔد تر تراَّ ًْیػگی ضیًُای ایراٌ

 

ؼییف خّٙٛؼ خعیع تؽأٗ ػٍیعٚقتی نؽکت ظؼ ِؽاقُ اقکبؼ ؼا ثطبطؽ ظقتٛؼ 

 آِؽیکب ثؽای ٔعاظْ ٚیؿا ثٗ ایؽأیبْ تسؽیُ کؽظ.

ظؼ ّ٘یٓ ؼاقتب ايغؽفؽ٘بظی کبؼگؽظاْ يبزت ٔبَ قیّٕبی ایؽاْ ٔیؿ کٗ 

فیٍّم ظؼ ؼلبثت ٘بی اقکبؼ پػیؽفتٗ نعٖ اقت ٚ ِیجبیكت ثٗ ّ٘ؽاٖ تؽأٗ 

 ػٍیعٚقتی ٚ قبیؽ ثبؾیگؽاْ ٚ ّ٘ىبؼاْ ؼٚٔع تٙیٗ فیٍّم ظؼ ِؽاقُ اقىبؼ

 نؽکت ِی کؽظ ، اػالَ ّٔٛظ ظؼ ِؽاقُ اقکبؼ نؽکت ٔطٛا٘ع کؽظ.

پیهگبِی ظؼ ؼاقتبی ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ ِٕبفغ ٍِی ٚ ظفبع اؾ زیثیت ایؽأیبْ ؼا ثٗ 

ایٓ ظضتؽ ضٛة قیّٕبی ایؽاْ ٚ کبؼگؽظاْ فٙیُ ٚ يبزت قجک خٙبْ قیّٕب، 

عؼت ٚ ِٛؼظ تسكیٓ لؽاؼ ظاظٖ ٚ اِیعٚاؼیُ ّ٘ٗ ایؽأیبْ اػُ اؾ يبزجبْ ل

 نٙؽٚٔعاْ ایؽأی ّ٘یهٗ ِٕبفغ ٍِی ؼا ظؼ ٔظؽ ظانتٗ ثبنٕع.

 

 رٔاتظ عًٕيی ضُذیکای کارگراٌ فهسکاريکاَیک ایراٌ

 ۵۹۳1تًٍٓ  ۵۷
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 عطهٕیّرٔزگار کارگراٌ 

وٕبؼ زؽف اٚي ٚ آضؽ ؼاِٝ ؾٕٔع نت ظَ وؽظٖ ِٕطمٗ ظؼ قیُ ٘بٜ ضبؼظاؼ،

ظثیؽ  وٕعوٗ لیّت گؿافٝ ظاؼظ.دؽثٗ ِٝ ثٜٛ گف ٚ تٍطٝ ؼا تثٜٛ تٕع اقیع٘ب،

اخؽایٝ ضبٔٗ وبؼگؽ ثٛنٙؽ اؾ گكتؽل اػتیبظ ظؼ ثیٓ وبؼگؽاْ ػكٍٛیٗ ضجؽ ِٝ 

ٔهبط، ضبٔٛاظٖ ٚ ٌجطٕع ٚاژٖ ٘بٜ فؽاِٛل نعٖ ایٓ قؽؾِیٓ اقت. پبیبْ  ظ٘ع.

وبؼ وٗ نؽٚع ِٝ نٛظ ؾٔعگٝ تٍص ٚ غؽیت ِتٌٛع ِٝ نٛظ وٗ تٍص تؽ ٚ گؿٔعٖ 

بؼ٘ب یىٝ پف اؾ ظیگؽٜ ظٚظ ِٝ نٛظ. اقىٕبـ تؽ اؾ نت گػنتٗ اقت. قیگ

٘بٜ قجؿ ِؽطٛة أجبنتٗ نعٖ ظؼ خیت آٔٙب فمظ ضؽج ایٓ ٔص ٘بٜ آتهیٓ ِٝ 

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:ػكٍٛیٗ .نٛظ. ایٕدب ّ٘ٗ چیؿ فؽاٜ تسًّ وؽظْ اقت

٘بیٝ وٗ نىً نبْ بضتٗ نعٖ اؾ ٌٌٛٗ ٘بٜ لطٛؼ ٚ ثٕبایٓ قؽؾِیٓ ایٕدب وٗ ق

 ١١۲ٔعاؼظ، قؽؾِیٓ ػدیجٝ اقت. وبؼگؽاْ ظؼ ایٓ ثؽ٘ٛت اؾ ٘یچ تؼؽیفٝ 

ظؼخٗ ٚ گؽِبیٝ  ۷١٘ؿاؼ تِٛبْ پبیٗ زمٛلٝ نبْ اقت. ؼطٛثت  ۹۲۲٘ؿاؼ تب 

وٗ ٔفف وهیعْ اؾ قؽ آقٛظگٝ ؼا اؾ ضبطؽٖ ٘ب ثؽظٖ اقت، وبؼ ظؼ ایٓ ِٕطمٗ 

وبؼ ثب ّ٘ٗ »ؼا ثٗ وبؼ ظؼ یه ِٕطمٗ قطت تجعیً وؽظٖ اقت. اِب ِٝ گٛیع: 

٘ؿاؼ تِٛبْ ظؼآِع ٌػت ثطم اقت اِب  ۱١۲۲تب  ۷۲۲ٛلم ّٔٝ اؼؾظ. ِب٘ٝ زم

تٛ ٘كتٝ ٚ ثؽ٘ٛت ٚ تٛ ّ٘یهٗ ػمعٖ پٛي ضؽج وؽظْ ؼا ثب ضٛظت ایٓ قٛ ٚ آْ 

ظأم آِٛضتٗ ؼنتٗ ثؽق اقت. ظٖ ؼٚؾ ثؼع اؾ گؽفتٓ وبؼت « قٛ ِٝ وهٝ.

آیٕعٖ ال پبیبْ ضعِت چّعاْ آؼؾٚ ٘ب ؼا ثكت ٚ ؼا٘ٝ نع تب ظقت پؽ ثؽگؽظظ ٚ 

ؼٚؾ تؼطیً ِؼٕٝ ٔعاؼظ. اگؽ ُ٘ ثبنع آٔمعؼ »ؼا ؼٔگبؼٔگ ثكبؾظ. ِٝ گٛیع: 

ّ٘ٗ چیؿ تؼطیً اقت وٗ تٛ ظٌت ثؽاٜ وبؼ وؽظْ ثب آْ نیٖٛ غیؽِؼّٛي ٚ 

غیؽِؽقَٛ تٕگ ِٝ نٛظ. آٔدب ٘یچ وف زك اػتؽاٌ ٔعاؼظ. وبؼفؽِب لعؼت 

ٕع ٚ ِٝ گٛیٕع آضؽ اقت. اػتؽاٌ وٕٝ آْ قٜٛ قیُ ضبؼظاؼ ؼا ٔهبٔت ِٝ ظ٘

ثٗ قالِت. ِٝ گٛیٕع آٔمعؼ ثیىبؼ ظؼ ایٓ ٍِّىت ؼیطتٗ وٗ ٘یچ چؽضٝ اؾ ؼفتٓ 

ؼاقت ُ٘ ِٝ گٛیع ٕ٘ٛؾ ٔؽش ثیىبؼٜ ظؼ ایٓ « ٚ لٙؽ وؽظْ تٛ ثبؾ ٔبیكتع.

٘بٜ ایٓ ِیعاْ گبؾٜ ٚ گؽفتٓ ٘ؿاؼ ٘ؿاؼ یٓ آٔمعؼ ثبال اقت وٗ افتتبذ فبؾقؽؾِ

ته ؼلّٝ وٕع. یبؾظٖ ظؼيع ٔؽش ثیىبؼٜ وبؼگؽ ٕ٘ٛؾ ٔتٛأكتٗ ٔؽش ثیىبؼٜ ؼا 

 ظؼ وهٛؼٜ وٗ ِٝ گٛیٕع ؼٜٚ ثؽٚت ضٛاثیعٖ اقت.
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 چادرملو: معدن کارگران صنفی انجمن سابق دبیر

 رسد نمی جایی به همصدایی و اتحاد بدون مزدی مذاکرات

 است اسفناک کارگران معیشتی وضع

 حدودی تا نتیجه رابه مزدی مذاکرات توان می کارگران وهمصدایی تنهابااتحاد

 .نیست امیدی هیچ کارفرمایان و دولت به فعلی درشرایط رساند،وگرنه مطلوب

 ارتباط در ایلنا خبرنگار با گفتگو در( کارگری مستقل فعال)نژاد حسنی بهرام

 روشن کامال بگیر دستمزد و کارگران خواسته: گفت ۳1 مزدی مذاکرات با

 کنند اجرا کاست و کم بدون و دستی به را کار قانون 9۷ ماده آقایان اگر است؛

 .شود می حل مشکالت کنند، نمی را کار این دارم یقین قطع که

 عادالنه کارگران، دستمزد گاه هیچ جنگ از پس سالهای در که این بیان با وی

 را قانون تنها نه تعدیلی های دولت: کرد اذعان نیافت، افزایش قانون براساس و

 ها تبصره و ها بخشنامه انواع با بلکه نکردند، اجرا دستمزد مساله با ارتباط در

 اصالح الیحه که دولتی .زدند کارگران حقوق ته و سر از ها نامه آیین و

 درپای کارگران منافع کردن قربانی درپی و فرستد می مجلس به را کار قانون

 این که دولتی بود، خوشبین توان نمی است، فراملیتی بزرگ های شرکت

 کارگری نمایندگان کرد؛ نخواهد دفاع کارگران منافع از دهد می را اصالحیه

 ندارند چندانی زنی چانه توان که است مشخص گذشته، سالهای روال طبق هم

 نمایندگان که این مگر کرد، نخواهد چندانی تؽییر اوضاع حساب، این با و

 میز پای قوی، پشتوانه به اتکا با و باشند بدنه با ارتباط در کارگران رسمی

 .بروند مذاکره

 کار عالی شورای کارگری اعضای از یکی اظهارات از ادامه در نژاد حسنی

 نیست درست این: افزود و کرد انتقاد ؼیرکارشناسانه ازسخنان پرهیز بر مبنی

 گفت کارگران به دستمزد، یعنی کارگران انباشته مطالبه مهمترین سر که
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 جای به مزدی مذاکرات و معاش سبد بحث در نمایندگان این بمانید؛ ساکت

 و دار سابقه فعاالن با بنشینند، کارگران حرؾ پای باید سکوت، به دعوت

 اجتماعی شرکای سراغ به پر دست با آنگاه و کنند مشورت و رایزنی ها تشکل

 روال که کند می مجاب را کارفرمایان و دولت همصدایی، و اتحاد تنها.بروند

 بدنه یک طریق از تنها اتحاد این و دهند خاتمه را اجحاؾ و کشی حق معمول

 صورت در که بداند دولت اگر تنها است؛ امکانپذیر قوی و مستقل متشکل،

 بود، خواهد گسترده اعتراضات سطح دستمزد، قانونی و عادالنه افزایش عدم

 دستمزد بحث.کرد خواهد تمکین دستمزدبگیران قانونی های خواسته به

 طبقات همه برای بلکه کارگران برای تنها نه است؛ مساله مهمترین

 قاطبه جمعی معاش و دارد اهمیت پرستاران و معلمان قبیل از دستمزدبگیر

 همین به یا گذشت سادگی به کنارش از توان نمی پس است؛ آن از متاثر ملت

 .ماند ساکت سادگی

 

 

 موضوع باید امروز از که معتقدند کارگری سندیکاهای

 تعیین برای نبرد آماده را کارگران و مطرح را دستمزدها

 قدرت معنای به دستمزد افزایش. نمود مناسب دستمزدی

 بر باید روند همین در. باشد باید کارگران برای بیشتر خرید

 شورای در کارگری اصطالح به نمایندگان و کار وزارت

 آورد فشار دستمزد عالی

 

 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     51
 

 اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران:آقاجری دبیر  ناصر

    داری برده نظام استقرار یعنی تعدیلی های سیاست

 است ساز چاره کارگری اتحاد فقط

 اجرای خواستار و بایستند کارفرمایان و دولت مقابل در متحدانه باید کارگران

 .شوند کار قانون 9۷ ماده دقیق

 ۳1 مزدی مذاکرات با ارتباط در ایلنا؛ خبرنگار با گفتگو در ناصرآقاجری

 کاری خواهند می واقعا اگر کار عالی شورای در کارگران نمایندگان: گفت

 را کارگران منافع کردن قیچی برای دولت های سیاست باید دهند، انجام سازنده

 تعدیلی های سیاست اصلی شاکله که این بیان با وی. ببرند سوال زیر جد، به

 گرفته؛ شکل کارگران منافع حذؾ براساس گذشته دهه دو از بیش در ها دولت

 با داری برده نظام استقرار پی در گذشته دهه دو انقباضی های سیاست: افزود

 افزایش حل راه تنها حال.است بوده المللی بین و داخلی دالالن شدن منتفع هدؾ

 9۷ ماده کامل اجرای و ها سیاست نوع این گذاشتن زمین دستمزدها، عادالنه

 خانوارهای معاش سبد محاسبه یعنی آن دوم بند خصوص به کار قانون

 صورت به بایستی را تورم نرخ که است این دیگر مهم نکته.است کارگری

 نرخ کردن لحاظ با توان نمی و داد قرار موردنظر دهه دو طول در پیوسته

 شایسته زندگی های شاخص بین که عمیقی شکاؾ این از مقطعی، یا آنی تورم

 .کرد پوشی چشم آمده، وجود به گذشته دودهه از دربیش مزدکارگران و

 انقالب از پیش سالهای در نفت صنعت کارگران مبارزاتی تجربه از آقاجری

 یک عنوان به ایران، و انگلیس نفت شرکت از امتیاز گرفتن برای اسالمی

 زمان آن کار قانون گرچه: گفت و کرد یاد کارگران اتحاد از موفق تجربه

 اتحاد با نفت شرکت کارگران اما بود تر ناقص بسیار فعلی، کار قانون به نسبت
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 مسکن های وام رایگان، سازمانی خانه قبیل از امتیازاتی توانستند همبستگی و

 .بگیرند انگلیسی ازکارفرمای وتفریحی رفاهی وامکانات ماهیانه بهره،آذوقه کم

 برای تواند می کارگری اتحاد تنها که دهد می نشان تجربه این: داد ادامه وی

 در کارگران نمایندگان اگر حال باشد؛ ساز چاره فرودستان مشکالت رفع

 برآورده را کارگران مطالبات از بخشی حداقل خواهند می کار عالی شورای

 همه صدای دهند، افزایش جامعه کارگری بدنه با را خود ارتباط بایستی کنند

 قوی پشتوانه یک با و کارگران همه اعتماد جلب با سپس و بشنوند را فعاالن

 .کنند دفاع کارگران منافع از و بروند کارفرمایان و دولت سراغ

 

دهند! می را زندگی هزینه کفاؾ درآمدها آیا  

 نرخ اعالم با که خانوارهایی های هزینه و درآمدها بین عمیقی شکاؾ

 این به افتاده، کرده، تر سخت را شان تکلیؾ کشور در بیکاری درصدی ۷٩,٩

. هستند آور نان یک تکفل تحت ایرانی های خانواده از زیادی تعداد که معنی

 از حکایت مرکزی بانک و آمار مرکز های گزارش آخرین در که شکافی

 که حاال درواقع. دارد کار قانون مشموالن تومانی هزار 088 دستمزد

 هیچ شده اعالم تومان هزار 088و میلیون ٩ حدود خانوارها ناخالص های هزینه

 منبع تنها که را کارگری نفر میلیون ونیم۷۹ زندگی تکلیؾ تواند نمی منطقی

 افزایش اگر حتی که طوری به بسنجد، است، کارگری حقوق همین درآمدشان

 فاصله به هم باز بگیریم نظر در نیز را جاری سال در مزد درصدی۷9

 زندگی های هزینه افزایش و کارگران ماهانه حقوق تفاوت مابه در معناداری

 به هزارتومان۷٩8 تنها حقوق افزایش این چراکه کرد، خواهیم پیدا دست

 در زندگی های هزینه برآورد براساس اما. است افزوده کارگران ماهانه حقوق

 شده افزوده تومان هزار٩18 کارگر یک زندگی های هزینه به سال  همین

 کارگر پروژه ای آبادی خلیل                                        .است
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 کارگران دوش بر مالیات گذاشتن و ششم توسعه برنامه

 به وابستگی از باید کشور اقتصاد   که، است شده تأکید توسعه ششم برنامه   در

 و ها "مالیات" وصول   محل از کشور های هزینه و شده خارج" نفت" درآمد  

  چگونه؟ اما.  شوند تأمین درآمدها سایر

 هرگونه پرداخت از خارجی گذاران سرمایه که دانند می کارگری سندیکاهای

 پرداختی هرگونه درصورت و اند معاؾ ها این جز و عوارض بیمه، مالیات،

 خارجی گذاری سرمایه شده   تمام بهای در باید ها پرداختی این دست، این از

 هدؾ   پس،. شوند داده پس خارجی گذار سرمایه به آخر سر و شوند منظور

 همان از عوارض و مالیات وصول   دولتی عوارض دیگر و ها مالیات وصول

 و مشاؼل وران، پیشه اصناؾ، دولتی، کارکنان کارگران، ناچیز درآمدهای

 از که است بزرگی و کوچک های کارگاه و ها شرکت صنایع، حقیقی، اشخاص

 .اند بیرون قدرت مافیای های ب ستان بده دایره  

 !!! " هستم راضی خودم خدای پیش "

 این او. است اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر ربیعی، علی آن از جمله این

 .است گفته کارگران دستمزد مورد در را جمله

 گفته به و است تومان هزار 0۷٩ ایران در کارگران ماهانه دستمزد حداقل     

 که هستند هم کارگرانی ، رسمی کارگری های تشکل و فعاالن از بسیاری

 .کنند می دریافت مبلػ این از تر پایین

 9 به را ایران زحمتکشان سالهاست ربیعی آقای. تومان میلیون 9/۹ فقر خط 

 هرگز را او زحمتکشان. است کرده محکوم فقر خط زیر زندگی  برابر

 . بدهد نامه رضایت خودش به خدایش جای به او بگذار. بخشید نخواهند
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 خط فقر و دستمزد 

 اقالم   دارند تورم نرخ وضعیت بررسی برای آماری مراکز که سبدی در

 که اقالمی -گیرد می قرار" خودرو خرید و منازل مبلمان هزینه  " مانند لوکس

 ماه، دی ۳ مهر، خبرگزاری -ندارند کارگران زندگی در نقشی و حضور هیچ

 این گرفتن قرار و تورم نرخ کاهش از دولت های گزارش باوجود: "نوشت

 ۱۱ تا مصرفی مهم اقالم برخی قیمت... شدن رقمی  تک آستانه در نرخ

 های خبرگزاری پیش، سال یک اینکه وصؾ با." است داشته رشد هم درصد

همزمان به ماه، دی ۷۱ ایلنا، و مهر  ۱ خانواده یک های هزینه میانگین  " طور 

 بودند، کرده گزارش تومان هزار چهارصد و میلیون سه بر بالػ را" نفره

 یا چهارنفره، خانواده یک زندگی هزینه   آذرماه، ۷8 ایلنا، خبرگزاری

" تومان هزار ۱88 و میلیون سه" را کشورمان در فقر خط دیگر، عبارت به

 هزار ۱۷٩ ماهیانه مزد حداقل   کارگران از توجهی قابل بخش. داد گزارش

 درنظر با حتی بنابراین،. کنند می دریافت را آن از کمتر حتی یا و تومان

 کنونی مزد حداقل   فقر، خط حکم در تومان هزار ۱88 و میلیون سه گرفتن

 نیز را کارگری خانواده یک ماهیانه   های هزینه پنجم یک تواند نمی کارگران

 مجلس و کار وزارت کارفرمایان، اکنون هم از شرایطی، چنین  در. کند تأمین

 حتی و کشورمان، کارگر طبقه به ظالمانه دستمزدی تحمیل   برای را زمینه

 کارگر خانه کارگری اصطالح به نمایندگان و کنند می آماده مزد،" آزادسازی"

 .دارند توجیه را دولت عملکرد معمول، مطابق

 را نفره 4 خانواده یک بتوان که دستمزدی خواهان کارگری سندیکاهای

 خواسته ترین اصلی کارگران خرید قدرت افزایش. هستند کرد تامین

 .است کارگری سندیکاهای
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 آَکّ رفتّ

 

 آٔکٗ ِی ضٛاقت نجُٕ ثفؽٚنع ثٗ قسؽ

 ٚ ثپٛنع ثٗ تٓ ٌک ٌک ٘ب ضٍؼت،

 آٔکٗ ِی ضٛاقت ثبٌم ٘ب ؼا

 اؾ پؽ آٚاؾ چٍچٍٗ ٘ب قیؽ کٕع،

 آٔکٗ ِی ضٛاقت اؾ لطؽٖ آة

 ثكؽایع ثبؼاْ،

 ؼفتٗ ایٕک ثب ٌک ٌک ٘ب

 ضفتٗ ایٕک ظؼ ثبؼاْ

 ٔمم ثكتٗ ثؽ آة.
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قبٌٗ ۱۱ٔیب  قبٌٗ، ٘یٛا اثؽا٘یّی ۱۷قبٌٗ، نیؽؾاظ ػجعاٌٙی  ۱۸ػٍی ِسّعٔژاظ 

کٌٛجؽ گؽفتبؼ  ۱6کٌٛجؽ قؽظنتی اؾ ِیبْ  قبٌٗ چٙبؼ ۱۱ؾاظٖ  ٚ ِسّع زّؿٖ

کیٍِٛتؽی نٙؽ  ۱۲ظؼ « ثیٛؼاْ ػٍیب»ؼیؿل ثّٙٓ ظؼ زٛاٌی ؼٚقتبی نعٖ ظؼ 

 ع.قؽظنت، خبْ ثبضتٕ

کهبٚؼؾاْ ؾزّتکهی کٗ ثؽای اِؽاؼ ِؼبل ٚ ثؽظْ ٔبْ ثٗ ضبٔٗ ثٗ ایٓ کبؼ 

قطت ٚ خبْ فؽقب تٓ ظاظٖ کٗ ظؼ قیكتُ قؽِبیٗ ظاؼی ثٗ آٔبْ لبچبلچی ِی 

 گٛیٕع.

ثی تؽظیع آٔبْ ّ٘كٕگ البؾاظٖ ٘ب ٚ ضبُٔ ؾاظٖ ٘بیی کٗ زك نبْ ؼا اؾ قفؽٖ 

ع، ٔجٛظٖ ٚ ٔطٛإ٘ع ثٛظ تب أمالة ثؽظانتٗ ٚ ایٓ ؼٚؾ٘ب ظؼ تعاؼک خهٕم ٘كتٕ

 زمی ظانتٗ ثبنٕع.

آٔبْ قّٙی اؾ ثؽٚت ٔفت ٚ گبؾ ٚ ِؼبظْ ٔعاؼٔع ّ٘چْٛ ظیگؽ ثؽاظؼاْ ٚ 

 ضٛا٘ؽاْ ؾزّتکم نبْ ظؼ قؽاقؽ ایؽاْ.

خبْ ثبضتٓ ثؽاظؼأّبْ ؼا ثٗ ضبٔٛاظٖ ٘بیهبْ ٚ ِؽظَ ؾزّتکم قؽظنت تكٍیت 

 ٘كتیُ. ِی گٛییُ ٚ ثؽای آیٕعٖ ای ثٙتؽ ثب آٔبْ ُ٘ پیّبْ

 رٔاتظ عًٕيی ضُذیکای کارگراٌ فهسکاريکاَیک ایراٌ

 ۵۹۳1تًٍٓ  ۵۵
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 کولبری شؽل تحمیلی سرمایه داری تجاری

 و  مرزی نقاط در باربری عبارتی به: دارد کلی توافقی مورد تعریؾ کولبری

 که  بودەاست بر هزینه و  دردسرساز و زمانبر حاشیههایش چنان باربری این

 در حوزە این در فعال دوستان برخی تالش!!! ناشؽل این  نمایاند می شؽلی

 شؽل یک مثابه به آن شدن شناخته رسمیت به و  کردن دار چارچوب  راستای

 و کولبران حقوق و شؽلی امنیت همچون مباحثی پیگیری  و  شود می جلوەگر

 از و بیمه بالتبع و مرزنشینان های تعاونی چارچوب در کولبران ساماندهی

  به مادی وضرر کولبران به شلیک که دیگر برخی نیز و  مسایل سری این

 شؽلی کولبری که واقعیت این  ماند می نهایت در زنندو می فریاد را آنان

 و مین میادین و راهها کورە در نان جویندگان این به مرز موهبت از که نیست

 و بشر مصنوع مرز از که است شری بلکه باشد رسیدە همیشگی خطرات

 نسبت به بودن پیرامون و جؽرافیایی مرکز از بودن دور و بودن نشین حاشیه

 حاصل است شدە انسانها این گریبانگیر دیگر دلیل دهها و توسعه عدم و محور

 فرصت از بردن بهرە جهت الزم زیرساختهای وجود  عدم و سومدیریت

 !!!!آبرومندانه شؽلی کسوت در بازرگانی و تجاری تبادالت

 در مرد و زن یا و پیر تا نوجوان از انسانها دوش بر سنگین باری حمل آیا

 کرامت شدن نهادە پا زیر روزانه معیشت حداقل کسب برای یک و بیست قرن

 ونقص مین میدان و شدنشان کشته و آنها به شلیک بماند نیست؟؟؟حال انسان

 بنا  نهاد هر و هرکس است نیامدە آن وقت آیا وووووو مادی خسارات و عضو

 پی در خویش وظایؾ حیطهی و توان حد در و  موقعیت از ناشی مسولیت به

  !!!!!!!!!باشد؟؟؟؟ راهکاری یافتن

بهاالدین صدیقی عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی 

 و سراوان مریوان
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 مجلس مقابل بازنشستگان از نفر 511 از بیش تجمع
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 مقاومت با کارکه قانون اصالح الیحه یسیاس اقتصاد تحلیل

 شد گرفته بازپس 95 سال در کارگری جنبش

 بازپس ۳9 سال در کارگری جنبش مقاومت با کارکه قانون اصالح الیحه

 لزوم بر یمبن ینئولیبرالیست یاقتصاد محافل در رایج اظهارات و شد گرفته

 -یاقتصاد فرماسیون گرایش پروسه در توان ی م را كار قانون اصالح

 اقتصاد تحلیل و كرد تبیین كار ینیرو شدن تر ی كاال چه هر یسو به یاجتماع

 كار حقوق یپویا درك یمبنا و یآت تحوالت یزیربنا عنوان به را ذیل یسیاس

  :گرفت نظر در ایران

 این از یك هر رفع ایران، اقتصاد در یگذار سرمایه و تولید موانع بحث در

 منافع كه است یبسیار قدرتمند ذینفع یها گروه با یرویاروی گرو در موانع

 یهای زمینه در یاقتصاد اصالحات. دهند یم دست از فرآیند این در را یفراوان

 و یبانك نظام اصالح ،یالملل بین مناسبات صحنه در یخارج روابط بهبود چون

 مراكز یهماهنگ ،یتولید یها بنگاه یانداز راه یادار فرآیند تسریع ،یپول

 ،یخارج و یداخل یبازرگان یها سیاست اصالح یكدیگر، با یگذار قانون

 ؼیره و منابع تجهیز در یمال یبازارها نقش بهبود ،یمالیات نظام اصالح

 یذینفع یها گروه منافع با اما. مؤثرند یخیل تولید موانع رفع در یجملگ

 و خویش موقعیت از دفاع در یفراوان قدرت و صدا از كه دارند یناسازگار

  .برخوردارند شان یانحصار منافع حفظ

 یبرا نیرومند مستقل یها تشكل از كه هستند كارگران عمدتا   میان این در

 خویش یطبقات و یصنف منافع از دفاع و یجمع دسته عمل به مبادرت

 از بیش تضعیؾ به یثانو اطالع تا یپیشنهاد تؽییرات بنابراین. اند بهره بی

 این در. انجامید خواهد كار ینیرو زیان و سرمایه نفع به قدرت موازنه پیش

 مخالؾ که کارگری فعالین روی فشار و تهدید که است تحلیلی ی چارچوبه

 .شود می تحلیل و درک قابل هستند، کار قانون در نئولیبرالیستی اصالحات
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 زیر شرح به اصالح قابل ینقایص ، کارگری جنبش حقوق مدافعان دید از اما

 در ، کار روابط در یبشر حقوق یمعیارها با ایران یحقوق سیستم تطابق در

 :دارد وجود کارگری های تشکل و یسندیكای های یآزاد زمینه

 یاستانداردها با مطابق ها تشكل تأسیس حق یشناسای و رسمیت عدم -۷

 المللي؛ بین

 موجود؛ یكارگری ها تشكل و ها سازمان یبرا فعالیت در استقالل عدم -٩

 ها؛ تشكل استقالل نقض و یدولت ینهادها دخالت و نظارت -۹

 و ها؛ تشكل در مشاركت حق یاستیفا در تبعیض -9

 تمامیت یبرا یسندیكای یآزاد موضوعه حقوق در یقانون یمبنا فقدان -9

 .جامعه مزدبگیران

 فعالین مطالبات و ها خواسته ترین اصلی بپرسیم اگر پایانی؛ پرسش عنوان به

 چیست؟ ایران کارگری جنبش

 و صنفی ، کارگری اعتراضات کردن امنیتی به دادن پایان:  کنیم می اعالم

" کشور امنیت علیه اقدام قصد به تبانی و اجتماع" اتهام شدن برداشته و مدنی

 کارگران و معلمان و زندانی صنفی فعالین کارگران، مفتوح های پرونده از

 و مستقل برگزاری ممنوعیت برداشتن فقر، خط زیر دستمزد به معترض

 برای فشار و ممنوعیت برداشتن معلم، و کارگر جهانی روز مراسم آزادانه

 ... .و صنفی و کارگری مستقل تشکلهای ایجاد

 حقوق دان  هکی فرشید
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 آفرینی کار دیگر معنای داللی داری سرمایه

 مردمان و شوند ینم داده جواب كشورمان مردمان یدادخواه یها پرونده

 بدنبال و اند كرده گیر خویش یدادخواهیها هاى داالن در همچنان كشورمان

 اینكه از سرگردان و باشند یم خود یقانون حقوق به رسیدن برای یا چاره راه

 …اند رفته فرو و تنیده خود در همچنان نمایند انتخاب یراه چه

 و بیست خبر و شبانگاهی اخبار در تلویزیونی تبلیؽات ۷۹۳٩ سال اوایل در

 طرح در مشاركت تبلیػ به شروع كارآفرینی ایده قالب در خبر شبكه و سی

 هم نوبت چندین در آلیا داوود جناب شركت مدیرعامل. نمودند كمپوست و كود

 ملی رسانه در جانبه همه حمایتهای نوعی به و شد ظاهر تلویزیون صفحه در

 سیمای و صدا از آلیا جناب تبلیؽات پشتكار اینكه به توجه با. آمد بعمل او از

 آنان از و نماید جلب را مردم اعتماد وسیع تبلیؽات با توانست او بود ملی

 .نماید جذب را مردم های سرمایه و نماید مشاركت به دعوت

 همگام او با بویراحمد و كهگیلویه و خوزستان شهرهای مردمان از بسیاری

 اقتصادی یزندگ  تورم و بیكاری اوضاع این در بتوانند كه امید این به و شدند

 مدتی از بعد كه نمودند مشاركت به اقدام طرح این در بخشند بهبود را خود

 جهت در فقط سیما و صدا تبلیؽات اینهمه و شركت این كه شدند متوجه مردم

 .است بوده تالشدر  مردم جیبهای كردن خالی

 به هایشان اندوخته بازگرداندن برای آنان و رفت دستشان از مردم پولهای

 بویراحمد و كهگیلویه و خوزستان استان دادگستری. كردند شكایت دادگستری

 قید با را آنها چندی از پس. كرد زندانی و دستگیر را شركت عاملین مدیر

 سرمایه بازگرداندن جهت در یتالش هیچ آنان حاضر حال در. نمود آزاد وثیقه

 جواب هم دادگستری. نیست هم آنان از خبری هیچ و اند نداده انجام مردم های

 كه است گفته صراحت با طلبكاران بیشتر به بارها و دهد نمی مردم به درستی
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 ایم كرده دستگیر دلیل این به را افراد این فقط ما و آمد نخواهد گیرتان پولی

 اند كرده خرج راهی چه در را پول ببینیم كه

 حقوقی پرونده و بروید كه میگویند كیفری شكایت سال سه از بعد طلبكاران به

 چك و اند كرده هم حقوقی شكایت كه كسانی است ذكر به الزم. بدهید تشكیل

 البته. اند نرسیده قانونی نتیجه هیچ به هم تاكنون اند گرفته هم وكیل و اند داشته

 شریفی بنام فردی پادوی خودشان كمپوست شركت مدیران كه میشود گفته

 استانها سایر مردم از بهانه همین به هم میلیارد چهارصد مقدار به كه هستند

 .است كرده فرار كشور از و دزدی

 مردم اعتماد جوابگوی میخواهند چگونه  صداوسیما و قضایی مسؤولین حال

 كه را خود زندگی سرمایه تمام كه مردمی باشند؛ كارگران و بزرگوار

 اعتمادی چنین بجای بایستی اكنون هم و بودند گرفته بانكها از وام بیشترشان

 !بدهند؟ كمرشكن قسطهای

 خرمدین وارتان..سپاس با

 

 نهادهای سوی از شده دیکته ویرانگر   اقتصادی های سیاست اجرای   نتیجه  

" آزادسازی  " جهت  " جهانی بانک" و" پول المللی بین صندوق" امپریالیستی

 زحمتکشان از تن ها میلیون بیکاری و کشورمان ملی تولید ویرانی   اقتصاد،

 مالی منابع به دستیابی بر عالوه دولت در کرده النه داری سرمایه. است بوده

 الیحه   وسیله   به کارگران حقوق   و معیشت به را زمان هم یورشی کالن،

 در اجتماعی تأمین سازمان در کارگران اموال چپاول   ،"کار قانون اصالح"

" اقتصادی ویژه و آزاد" مناطق گسترش   ها، بیمه سازی خصوصی راستای  

 الزم کارگری جنبش   به تدافعی حالتی تحمیل منظور به کار قانون حذؾ   جهت

 .بیند می
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 !هستم کارگاهی یک من

 بر سالم هستی، ات خانواده کنار در و خود شهر در که تویی به سالم هموطن، تو به سالم

 شده شناخته ات محله و کوچه در که تو بر سالم بینی، می را فرزندات شدن بزرگ که تو

 .ای

 پندارند می مردم اکثر که همان هستم( مهندس یا و تکنسین کارگر،)کارگاهی یک من

 است میلیونی ام بچه خرد پول ندارم، زندگی در ای دؼدؼه و رود می باال پارو از حقوقم

 کار آنکه بدون که همان دارند، را خودشان شخصی ماشین همه ام اعضای خانواده و

 حساب به ماه هر کارمندان دیگر حقوق از سهمی و مملکت بودجه کل دهد انجام خاصی

 ...و شود می واریز او

 و خانواده کنار در هفته دو حالت بهترین در یعنی اقماری ام، اقماری کارمند یک من

 هفته یک و سرکار دوهفته برخی. نیستیم اینگونه ما همه ولی باشی سرکار دوهفته

 زمان استراحت، مدت این از. دارند استراحت هفته یک و کار هفته سه برخی و استراحت

 مناطق در کارکرد. است خوش دور از دهل آواز آمدی، و رفت چه کن، کم را ذهاب و ایاب

 کوچک، شهر یک از ماه هر آید می تان حوصله آیا. ساحل از دور ها کیلومتر و دوردست

 بعد قطار، ایستگاه یا فرودگاه دارای شهری به برسانی ای کرایه ماشین با را خودت

 راه و فرودگاه های نیمکت روی بخوابی آنجا در صبح تا بعد ها پروژه مقاصد به بروی

 بدون رسیدی، کارگاهت به که آنگاه برسی، پرواز به زود صبح تا گرما، و سرما در آهن

 منطقه هوای شرایط اگر حاال زمحت ، یکنواخت و کارتکراری محل به مستقیما استراحت

 نمی ذهنشان در هم اش تجربه تصور هرگز خوانندگان از خیلی دانم می را قسمت این)

 رطوبت در همیشگی همراهانی و یاران با محدود، فضای یک در روز سی حال(. آید

 .نیست ماه چند و هفته دو قصه این. درجه 54 از باالتر دمای و صددرصد

 .عمر دوران بهترین از است سال چند قصه

 شیرین حرفهای بجای که سالهایی باشی، جوانت همسر کنار در توانستی می که هایی سال

بش از که دهی گوش همسرت آلود بؽض سخنان به تلفن با باید رو، در رو  در مصای 

 می دلت گاه. گوید می... و ها همسایه با زدن کله و سر در خریدها، در زندگی، گذران

 هم همه. ریزی می اشک او همراه گاه و خندی می کمتر جوشد، می ؼیرتت گاه سوزد،

 تلفن پشت های صحبت در را یکدیگر های شدن بلند صدا بارها ،همه. دانند می را هم درد
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. گیرد می را صدا و صوت جلوی چقدر اتاقها بین نازک دیوارهای این مگر. اند شنیده

 !شویم می هم شبیه کم کم اینجا

 اعصاب و خراب های معده ریخته، اؼلب و شده سپید زود موهای شکسته، های چهره

 . .... های

 تصادؾ ام بچه :»دارد رفتن تقاضای و آمده اشکبار چشمان با یکی ببینی باید چقدر

 همه! دریػ اما. «.... و است ماه به پا همسرم کرده، فوت پدرم کرده، سکته مادرم کرده،

 دهند می هم دست به دست همه و همه انگار. دارند تاخیر پروازها کنند کمک خواهند می

 همسرت اند، رسانده بیمارستان به ها همسایه را ات بچه که برسی عزیزانت به زمانی تا

 چقدر ای رسیده دیر هم باز تو و. باقیست قبری صورت فقط را پدرت و شده فارغ

 حین باید کارگاهی پرسنل از نفر چند باشد؟ ها این جبران که بدهید پول کسی به میخواهید

 سمی گازهای نشت یا سوزی آتش انفجار، اثر در برداری بهره یا عمرانی عملیات

 و ببینند وجسمی روحی صدمه محروم درشهرهای اقامت و ؼبار و گرد سمی جانوران

 .گردد ه همرا ناپذیری جبران ؼیرقابل صدمات بان گاه

 کرد؟ تحمل توان می را ها فشار این چقدر مگر

 های چکاپ ها، مصاحبه آزمونها، ایم، نشده عمرانی صنعت این وارد راحتی به ما

 همین فرزندان هم ما. ایم گذرانده را متعدد آموزشهای و مداوم های ارزشیابی پزشکی،

 نیلگون آبهای و مادری های سرزمین در ملی منافع حافظ تر طرؾ آن اندکی. کشوریم

 .باشید تر مهربان ما با. فارس همیشه خلیج

 آنها نشسته، چهره بر دوده و خاک گرد تن، بر عرق خیس سراسر لباس کارکنان بر درود

 خون، فشار رفتن پایین و باال هم ها، جریان و ها دما و ها فشار شدن پایین و باال که

 .بماند قرار بر مان مملکت تا باشید برقرار. نباشید خسته. است شده یشان ها نفس

. زد خواهد لبخند نیز شما به روزگار باالخره . کند سردتان دل حقوق کمی و ها کنایه مبادا

 باالی پدر زیاد نگیرید، ایراد ایشان به. دانست خواهند را قدرمان مان فرزندان روزی

 نیازمندم تو های حمایت به گذشته همچون عزیزم، همسر. است نبوده سرشان

 خانواده بر درود, ؼرب و شرق جنوب، و شمال در کارگاهی و اقماری کارکنان بر درود

 شما صبور های
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 لری خاطره نین عاشقی کازیم

 جدید ای خاطره

 یک .فعالیم زنی دنده در بیشتر. میکنم کار تراشکاری .مشؽولم تبریز در من

 جلوتر روز چند. بریم ساواالن به قاالچای گوهنوردی گروه با بود قرار روز

 ... و وسایل و اتوبوس. بودیم کرده ریزی برنامه

 جدید طرح گیربکس یک عاشقی گفت. آمد مهندس میکنیم کار شرکتی با

 قطعات. میکنی چکار ببینم. واجبه خیلی خیلی. بدیم تحویل شنبه باید فرستادند

 من هآمد پیش کاری گفتم دوستان به هرچقدر من. رفت و گذاشت را ها نقشه و

 بد خیلی .میان تو بخاطر ای عده شه نمی نباشی تو اگه بابا: » گفتند. تونم نمی

 «میشه

 تهران راه تو داداشم مهندس آقا» گفتم: . مهندس به زدم زنگ .نمیشه دیدم من

 از گفتم طوری را دروغ «شده چه دونم نمی .اونجا میرویم ،اند کرده تصادؾ

 گلیر نه الیمیزدن ببزیم. :»گفتند. شدند ناراحت هم ایشان. بود تر راست راست

 از دست ما چی برمیاد؟ پول الزم هست؟( ( « دی الزیمدی زاد پول

 راحت باخیال« میگم شد الزم اگر. بببنیم بریم حاال نهکن درد دستتان نه :»گفتم

 شده جمع همه پناهگاه در. بودند آمده گروه چند هم الناساو در. ساواالن رفتیم

 . خواندم می شعر زدم می نی منهم ،بودند

 «؟؟؟؟ دی نجه قارداشون :»گفت. ام شانه رو گذاشت را دستش نفر یک دیدم

 دروغ هزاران کشور در حاال .بودند اونجا هم آنها نگو ()داداشت چطوره؟؟؟

 آذربایجان نقطه بلندترین در گفتیم یکی ما ،شه نمی متوجه کسی گویند می

  ) گندش در اومد(چیخدی پوخو

 عاشقی کازیم
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 آن های چهره و سندیکایی جنبش

 دارد. ما معاصرمیهن درتاریخ برجسته جایگاهی و نقش ایران کارگری جنبش

 و رشدروند  و کارگری جنبش گیر نفس مبارزه میان ناپذیر گسست پیوندی

 این پرچم .است  بوده برقرار گذشته سال صد یک در ایران جامعه تحول

 و نامب فداکار مبارزان را خونین و پررنج حال عین در و ؼرورآفرین مبارزه

 کمتر شان مبارزات و آنان ارجمند سیمای که اند  داشته  نگه برافراشته گمنامی

 و مبارزان این نام بازشناختن برای نشریه پیام سندیکا. است شده شناخته

 و کوشیده زحمتکشان سندیکایی–کارگری جنبش دارانقالبی ریشه های سنت

 فراموشی ؼبار خود توان و درحدامکان نازدودنی، های نام انتشار با کوشد می

 را فداکار و قهرمان های چهره و زدوده را فراموشی و استبداد سلطه   از ناشی

 .شناساند باز بوم و مرز این جوانان و سندیکایی مبارزان نو نسل به

 

 ما میهن کارگری جنبش فداکار و جوان مبارز فدایی ابراهیم

 ایران مردم انقالبی جنبش های صؾ به را مبارزان نو نسل 9۱بهمن  انقالب 

 به را زحمتکش اجتماعی های الیه و طبقه جوانان از بسیاری شمار و کشاند

 برقراری و امپریالیسم استبداد، سلطه از میهن رهایی برای پیکار سنگر

 .برگزیدند را اجتماعی وعدالت  آزادی ملی، استقالل
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 جامعه محروم های توده میان از که انقالبی و پرست میهن جوانان این از یکی

 شهر در ۷۹۹۱ سال در او. است فدایی ابراهیم کارگر رفیق بود، برخاسته

 که بود نوجوان هنوز. شد متولد محروم و زحمتکش ایی خانواده در آباد نجؾ

 زادگاه شهر در مختلؾ های کارگاه در کار به خانواده معاش به کمک برای

 در. ”رفت شهر آن به شهر این از نان جستجوی در“ سپس و شد مشؽول خود

 آباد، نجؾ شهرهای در آهنگری تاسیسات، بافندگی، خیاطی، های کارگاه

 این اندیشه و روح. پرداخت کار به تهران و کرج شهر، همایون اصفهان،

 تماس در بود، گذارده حیات عرصه به پا محروم ایی خانواده از خود که جوان

 و ستم فقر،. شد دگرگون شدت به زحمتکشان زندگی وضعیت و کار محیط با

 وا اندیشه به اورا جستجوگر ذهن مختلؾ های کارگاه در افسارگسیخته استثمار

 قدیمی مبارزان با انقالب از پیش تولیدی های کارگاه از یکی در. داشت می

 به او اجتماعی و فکری تحول و رشد سرآؼاز آشنایی این. شد آشنا سندیکایی

 این از را مبارزه نخستین الفبای فدایی ابراهیم. بود جوان کارگر یک مثابه

 تاسیسات جمله از مختلؾ های کارگاه در کار ضمن او. فراگرفت  پیشکسوتان

. جست شرکت بهمن انقالب در فعال صورت به زحمتکشان دیگر با همراه

 مکتب شکست، درهم را شاه رژیم کمر سرانجام که کارگری های اعتصاب

 در ابتدا انقالب پیروزی با. بود جوان کارگر این برای آموزش و مبارزه

 اجتماعی مبارزه پله نخستین سندیکا .شد فعال کارگری سندیکاهای و شوراها

 .بود کارگری پیگیره مبارز به او ورودبستر  و

 به سندیکایی جنبش در توان و شور تمام با ۱۳ و ۱0 های سال طول تمام در

 و شوراها تجمع قالب در خودرا فعالیت وی. داشت شرکت پرکار جوانی مثابه

 و سندیکاها همبستگی انجمن به سپس که انقالب اوایل کارگری سندیکاهای

 ماه فرودین نهم در که هنگامی پیوست. حومه و تهران کارگری شوراهای

 و راه کارگران ای ماده ۷8 طرح سندیکایی تجمع این ابتکار به ۷۹۱0

  تشکل حق بیکاری، بیمه حق وام، میزان خصوص در تاسیسات و ساختمان

 فدایی ابراهیم یافت، انتشار کارگری موضوعات سایر و دستمزد میزان یابی،
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 در وی .بود طرح این توزیع و ترویج تبلیػ، در جوان کارگران پیگیرترین از

 بلورسازی و بافندگی تاسیسات، های کارگاه کارگران با دیدار و حضوری تبلیػ

 .بود فعال بسیار کارگری مراکز دراین سندیکاها تشکیل و احیا راه در ودباؼی

 تعیین به راجع انقالب شورای قانونی الیحه ۷۹۱0 ماه خرداد ٩۱ درتاریخ

 و تجاری صنعتی، تولیدی، واحدهای سرپرستی برای موقت مدیران یا مدیر

 تجمع تحلیل و دیدگاه توضیح و تبلیػ شد؛ منتشر و تصویب کشاورزی

 فدایی ابراهیم های فعالیت دیگر از زمینه دراین کارگری سندیکایی های سازمان

 مراکز و ها کارگاه در حضور با که بود فعال جوان کارگر یک عنوان به

 .رساند می انجام به کارگران با مستقیم صحبت و تولیدی

 فعالیت و سندیکایی فعالین مبارزه اثر در که رهنمودهایی و ها کوشش با

 اکثریت کارگری، شوراهای و سندیکاها همبستگی انجمن ناپذیر خستگی

 سال مردادماه ۳ تاریخ در زمان آن موجود کارگری های تشکل اتفاق به ؼریب

 .شود تصویب کارگران نظر با باید کار قانون داشتند، اعالم ۷۹۱۳

 منافع باید می که را کار قانون طرح پیشنهادی متن ۷۹۱0 دیماه در آن از پیش

 ،”شود تدوین باید که کار جدید قانون درباره“:نام کند،تحت راتامین کارگران

 در را مختلفی موارد طرح این. بود  شده داده انتشار اتحاد کارگری نشریه در

 هیچ بدون کارگران کلیه جمعی،دست   قراردادهای» : مانند گرفت می بر

 کار قانون مشمول ها کارخانه و ها کارگاه شاؼالن تعداد از نظر صرؾ و استثنا

 همه و باشد جامع باید کار قانون - کنند استفاده آن مزایای از و قرارگیرند

 ؼیره و خدمات ساختمان، کشاورزی، صنعتی، کارگران از اعم کارگران

 فدراسیون ضرورت - کارگرانیابی  تشکل حق شناختن - دربرگیرد

 در که موانعی و شود شناخته کارگران سندیکایی حقوق - کارگری سرتاسری

 نظر زیر نمنحصر کارگران اخراج - شود برداشته ازمیان وجوددارد راه این

 - شود واگذار کارگر به جدید شؽل اخراج، درصورت و قرارگیرد سندیکاها

 حق کارگران و شود شناخته کارگر طبقه مسلم حقوق از اعتصاب حق
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 کارفرما علیه اعتصاب حربه از خود صنفی حقوق از دفاع برای باشند  داشته

 - شود شناخته تظاهرات و تحصن به کارگران حق - نمایند استفاده دولت و

 بماند محفوظ زایمان از بعد و قبل استراحت دوران در کارگر زنان شؽلی محل

 و موقت از اعم کارگران کلیه برای - باشد نداشته را او اخراج حق کارفرما و

 اعضای و کارگران کلیه   استفاده مورد بیمه ،شود برگزار درمانی بیمه دایم

 کارگر دریافتی آخرین معادل بازنشستگی مستمری - قرارگیرد آنان خانواده

 کامل حقوق افتادگی، کار از درصورت - باشد مزایا و دستمزد از اعم

 با مساوی کار برابر در کارگر زنان - شود پرداخت کارگر به بازنشستگی

  « کنند دریافت مساوی مزد مردان

 همبستگی سندیکایی،انجمن مبارزان روزی شبانه فعالیت با زمانی مقطع دراین

 تشکیل مقدمات و شد می تقویت حومه و تهران کارگری شوراهای و سندیکاها

 و توان همه با فدایی ابراهیم. آمد می فراهم آبادان و تبریز شهرهای در آن

 و تبلیؽات از مهمی بخش. بود فعال سندیکایی تجمع دراین خود جوانی نیروی

 و تهران کارگری شوراهای و سندیکاها همبستگی انجمن های دیدگاه نشر

 اخراج که شاهنشاهی کار قانون ۹۹ ماده حذؾ خصوص در ویژه به حومه

 و فدایی ابراهیم توسط کرد، می واگذار کارفرمایان اراده به را کارگران

 .شد می انجام او نظیر جوان فعاالن و کارگران

 کارکنان اسالمی شوراهای تشکیل به راجع قانونی الیحه ۷۹۱۳ تیرماه ۳ در

 و الیحه این. شد تدوین هنری و کشاورزی صنعتی، تولیدی، واحدهای

 حقوق زیرا گردید، روبرو کارگری سندیکاهای انتقاد و مخالفت با آن مضمون

 سازمان جایگزین را اسالمی های انجمن و شوراها و محدود را سندیکایی

   .بهمن انقالب های آرمان به بود ایی لطمه حال درعین و ساخت می سندیکایی

 به زمان آن موجود انجمن همبستگی و سندیکاهای کارگری درایت و هدایت با

 ادامه در سپس و پرداختند زحمتکشان سندیکایی حقوق شدن محدود با مخالفت

 به توکلی، کار قانون به مشهور ارتجاعی، کار قانون طرح با مبارزه این
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 کارگران ترین فعال از دوران دراین فدایی ابراهیم. برخاستند جانانه مبارزۀ

 که داشتند می اعالم کارگری های تشکل دیگر و همبستگی انجمن. بود جوان

 این در. شود سندیکایی – صنفی  تشکل جانشین تواند نمی دیگری تشکل هیچ

: شد اعالم کشور زحمتکشان و کارگران سندیکایی حقوق از دفاع در و زمینه

 نه شورایی تشکل نه دیگری تشکل هیچ که است داده نشان تجربه» 

 جایگزین تواند نمی – اسالمی های انجمن مانند عقیدتی، – سیاسی های تشکل

 ایجاد به که آنها. شود زحمتکشان و کارگران سندیکایی – صنفی تشکل

 مذهبی – عقیدتی مسایل منظور به کارگران میان در اسالمی های انجمن

 تواند نمی تشکل این که دانست باید ولی آزادند، خود فعالیت در دارند، عالقه

 13۳1 ماه اردیبهشت   «  گردد کارگران سندیکایی – صنفی تشکل جانشین

 ضدکارگری های برنامه تدوین و قدرت دولتی به توسل با نیروهای عقب مانده

 در. بودند خود سندیکایی حقوق به زحمتکشان دسترسی و یابی تشکل از مانع

 علیرضا ربیعی، علی مانند افرادی سرکردگی به یباندهای دوران همین

 و هاسندیکا علیه مخرب نقش ؼیره و صادقی کمالی، حسین دانشمند، محجوب،

 داری، چماق. کردند می ایفا کارگری شوراهای و سندیکاها همبستگی انجمن

 از ها سندیکالیست و کارگران بازداشت و تعقیب و سندیکایی مراکز به یورش

 .بود عقب مانده های فکری های اقدام دیگر

 سندیکایی نظرات که بود هاسندیکا در فعال جوان کارگران از فدایی ابراهیم

 درمیان ویژه به ها وکارخانه ها حضوردرکارگاه .برد می زحمتکشان میان رابه

 کارگران مورداعتماد ایی چهره ازاو ها، دباؼی و تاسیسات کارگری سندیکاهای

 فدایی ابراهیم ما، میهن خاک به صدام تجاوز و جنگ باآؼاز. بود آورده پدید

 خصلت خرمشهر آزادسازی تا خود نخست مرحله در جنگ. شد ها جبهه راهی

 آذرماه اول روز قهرمان کارگر این فدایی ابراهیم کارگر رفیق. داشت میهنی

 با فدایی ابراهیم کارگر رفیق نام .رسید شهادت به بستان عملیات در ۷۹۶8

 . راهش پر رهرو باد.است شده ثبت تاریخ سینه در افتخار و ؼرور
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 ! اتحاد ٔ يثارزِ غرط پیرٔزی اضت

  پبیبْ ِػاکؽات ظؼ ؼاٖ آ٘ٓ آٌّبْ ٚ کٛتبٖ نعْ قبػت کبؼی

 

 ؼإٔعگبْ لطبؼ آٌّبْاػتًبة 

ایی زبظ ثؽای تؤِیٓ إِیت نغٍی ٚ  کبؼگؽاْ ٚ ؾزّتکهبْ ِب ظؼگیؽ ِجبؼؾٖ

ازیبی زمٛق قٕعیکبیی ضٛظ ٘كتٕع. ظؼ ایٓ ِجبؼؾٖ آنٕبیی ثب تدؽثیبت ثؽاظؼاْ 

 .ضٛظ ظؼ قؽاقؽ خٙبْ اؾ اّ٘یت اقبقی ثؽضٛؼظاؼ اقت ؾزّتکمٚ ضٛا٘ؽاْ 

ای اؼؾنّٕع اؾ ِجبؼؾات کبؼگؽاْ ؼاٖ  تدؽثٗؼٚ ظاؼیع،  گؿاؼنی ؼا کٗ پیم

آ٘ٓ ٚ زًّ ٚ ٔمً آٌّبْ ظؼ قبي خبؼی اقت. ایٓ تدؽثٗ ِیتٛأع ثؽای کبؼگؽاْ 

ٚ ِجبؼؾاْ خٕجم قٕعیکبیی ِفیع ٚ آِٛؾٔعٖ ثبنع. ِتٓ ایٓ گؿاؼل ؼا ظؼ ؾیؽ 

 :ثب ُ٘ ِیطٛأیُ

http://www.etehadkargar.org/wp-content/uploads/2017/02/bahnstreiks-gdl106_v-slideshow.jpg
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 ٔفؽ اؾ ٘ؿاؼ۱۲۲زمٛق زعٚظ  ِػاکؽٖ ثؽای تؼییٓ ۱۲۱۶ظؼ ظقبِجؽ قبي 

قٕعیکبی  ثٗ پبیبْ ؼقیع ٚ ۱۲۱۷ٚ کبؼکٕبْ ایٓ يٕؼت ثؽای قبي  کبؼگؽاْ

ظؼيع  ۷ظؼيع اؾ  ۱کبؼگؽاْ ؼاٖ آ٘ٓ ٚ زًّ ٚ ٔمً آٌّبْ تٛأكت ثیهتؽ اؾ 

ظؼيع اؾ ایٓ ِمعاؼ ِتؼٍك ثٗ  ۱،۱ضٛاقت نعٖ ؼا ثٗ تًٛیت ثؽقبٔع کٗ ظؼ

ضٛا٘ع  اخؽایی لبثٍیت ۱۲۱۷٘ب اقت ٚ اؾ اٚي ِبٖ آٚؼیً  افؿایم ظقتّؿظ

ظؼ ایٓ ِػاکؽات ایٓ تفبُ٘ ثٗ ػًّ آِع کٗ کبؼگؽاْ ٚ کبؼکٕبْ ایٓ  ظانت.

اؾ ِیبْ قٗ گؿیٕٗ پیهٕٙبظی ثٗ  ۱۲۱۸تٛإٔع اؾ اٚي ژأٛیٗ قبي   يٕؼت ِی

ظؼيع افؿایم  ۱،۶ؼا أتطبة کٕٕع؛ کبؼگؽاْ ِیتٛإٔع ِبثیٓ   ظٌطٛاٖ ضٛظ یکی

قبػت کبؼ کّتؽ ظؼ نم ؼٚؾ ثیهتؽ ِؽضًی ظؼ قبي ٚ یب یک  ظقتّؿظ ٚ

ؼا أتطبة کٕٕع. ّ٘چٕیٓ ایٓ اِکبْ ثؽای کبؼگؽاْ ٚخٛظ ظاؼظ تب ظؼ   ٘فتٗ یکی

ػالٖٚ ثؽ ایٕٙب ثكیبؼی اؾ .تغییؽ ثعٕ٘ع ٘بی ضٛظ ؼا ٔیؿ گؿیٕٗ ٘بی ِٕظّی فبيٍٗ

قبي ٚ  ۱۹ثؽای کبؼگؽاْ ثبالی   اقتؼالخی ی ظیگؽ ِبٕٔع ِؽضًی ِؿایب

ِبٖ آٚؼیً ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ نعٖ  بیٛؼٚ ثؽای یکجبؼ ٚ ت ۱۱۲پؽظاضت 

٘بی  ّ٘چٕیٓ کبؼفؽِب ِٛظف اقت ظؼ يٛؼت خبیگؿیٓ قبضتٓ ظقتگبٖ  اقت.

  .ثع٘ع ٘ب ؼا افؿایم ظیدیتبٌی ٚ یب اؼتمب قطر تطًى کبؼگؽاْ، ظقتّؿظ

ثٕعی نعٖ ضٛظ ؼا  قٕعیکبی کبؼگؽاْ ؼاٖ آ٘ٓ ٚ زًّ ٚ ٔمً آٌّبْ ثؽٔبِٗ ؾِبْ

٘ب کبِال نفبف  فؽِبؽظ ٚ ثٗ قٕعیکبی کبؼ٘ب اػالَ ک بفؽِثٗ قٕعیکبی کبؼ

  تٛضیر ظاظٖ نع کٗ آٔٙب ِٛظف ٘كتٕع ظؼ خٙت تضّیٓ ٚ تبِیٓ إِیت نغٍی

نٛظ   کبؼگؽاْ تالل ثکٕٕع ٚ اؾ ٘ؽگٛٔٗ العاِی کٗ ِٕدؽ ثٗ ٔبثٛظی نغٍی

 .ِّبٔؼت ثٗ ػًّ ثیبٚؼٔع

آضؽیٓ ِػاکؽات ٚ تفبّ٘بت پف اؾ اػتؽاضبت ّ٘بٕ٘گ ٚ ِٕكدُ کبؼگؽاْ 

آلبی تٛؼقتٓ ٚقت  گؽظیع. ظؼ ٔهكت اضیؽ ظثیؽ خعیع قٕعیکب، یؼٕی  ٍّیػ

ِكئٌٛیت اػتًبثبت اضیؽ ؼا ثٗ ػٙعٖ گؽفتٗ اقت ٔیؿ نؽکت ظانتٗ  کٗ  فبي

٘ب ٚ  زضٛؼ خعیع ظثیؽ قٕعیکب، خعی ثٛظْ ضٛاقتٗ  اقت. ایٓ أتطبة ٚ

نٛظ،   ظ٘ع. آٔچٗ کٗ اؾ ایٓ ِػاکؽات زبيً ِی  ِی  کبؼگؽاْ ؼا ٔهبْ ِجبؼؾٖ

٘بیی کٗ ِٛؼظ ٔظؽ کبؼگؽاْ  ایٓ اقت کٗ پیهجؽظ ِػاکؽات ٚ ظقتیبثی ثٗ ضٛاقتٗ

  ِتمبثالً ثٗ ضٛاقتٗ تٛاْ  زبيً گؽظیعٖ اقت ٚ ِیٛظٖ اقت، فمظ ثب فهبؼ قٕعیکبث

   .یب اؾ ٘دَٛ ثٗ ِٕبفغ کبؼگؽاْ خٍٛگیؽی ثٗ ػًّ آٚؼظ ٘بی ظیگؽی ٔبئً نع ٚ
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٘ب ؼا کٗ ثب ؼاٖ آ٘ٓ  کٗ ثكیبؼی اؾ ثطم٘عف نؽکت ؼاٖ آ٘ٓ آٌّبْ ایٓ ثٛظ 

ّ٘کبؼی ظاؼٔع اؾ گؽظٚٔٗ ِػاکؽات خعا قبؾظ، ؾِبْ ؼا ثؽای ِػاکؽات ثؼعی 

طٛالٔی تؽ ّٔبیع ٚ اِکبْ اقتفبظٖ اؾ کٛتبٖ نعْ قبػت کبؼی ؼا فمظ ثؽای 

اؾ کبؼکٕبْ فؽاُ٘ قبؾظ. ایٓ ِكئٍٗ ظلیمب ضظ لؽِؿ قٕعیکب ِسكٛة   أعکی

 .ٗ کبؼفؽِب اخبؾٖ ػجٛؼ اؾ ایٓ ضظ ؼا ّٔی ظ٘عنٛظ ٚ قٕعیکب ث  ِی

ظؼ ؼٚؾ تًٛیت لؽاؼ ظاظ، ٘ؿاؼاْ ٔفؽ اؾ کبؼگؽاْ ٚ کبؼکٕبْ ثب تظب٘ؽات 

ٚقیغ ظؼ قطر کهٛؼ اػتؽاٌ ضٛظ ؼا ػٍیٗ اضؽاج کبؼگؽاْ ٚ اؾ ثیٓ ثؽظْ 

اػالَ کؽظٔع ٚ ضٛاقتبؼ العاِبتی اؾ طؽف کبؼفؽِبیبْ ظؼ   ٘بی نغٍی فؽيت

نعٔع. ظؼایٓ ؼاثطٗ ضٛاقت ثؽزك کب٘م   ٓ إِیت نغٍیخٙت تبِیٓ ٚ تضّی

ظؼ خٙت تضّیٓ إِیت   اؾ طؽف کبؼگؽاْ  تؽیٓ ِطبٌجٗ قبػت کبؼ يسیر

 .اقت  نغٍی

تؽیٓ پیبَ ظؼ ایٓ ػؽيٗ ؼا نًت ٔفؽ اؾ فؼبٌیٓ قٕعیکبیی ثٗ قّغ ٚ  نفبف

ؼ ٔظؽ ظیگؽ ؾزّتکهبْ ؼقبٔعٔع، ایٓ فؼبٌیٓ ظاٚطٍجبٔٗ ٚ ثب تٙیٗ فیٍُ، کبؼؾا

أع. ظؼ اػتؽاٌ ثٗ ٘ؽگٛٔٗ  ِجبؼؾاتی کبؼگؽاْ ؼا ظؼ یٛتیٛة ثٗ ّٔبیم گػنتٗ

کارگراٌ “ :تطفیف ٚ یب تؽزُ ظؼ زك کبؼگؽاْ، نؼبؼ ؼقبی کبؼگؽاْ ایٓ اقت

 ”.تا اتحادعًم تّ ًّْ چیس خٕاُْذ رضیذ

ظؼ پبیبْ ثبیع ثٗ ایٓ ِطٍت ٔیؿ انبؼٖ کؽظ، ِػاکؽات ؾِبٔی خعیت پیعا کؽظ کٗ 

ظقبِجؽ  ۱۶ؼأبْ ظؼ تبؼیص فؿایم زمٛق ثب قٕعیکبی ٌٛکِٛٛتیٛثؽای اِػاکؽات 

ثٗ ٔتبیح ِطٍٛة ٚ ِٛؼظ ٔظؽ کبؼگؽاْ ؼقیع. ضّٓ ایٕکٗ قٕعیکبی  ۱۲۱۶

کبؼگؽاْ   ٌٛکِٛٛتیٛ ؼأبْ ِٛظف گؽظیع تب اؾ ٘ؽگٛٔٗ العاِی کٗ إِیت نغٍی

 .أعاؾظ خٍٛگیؽی ّٔبیع  ؼا ثٗ ضطؽ ِی

  

 پ -کا -يا در ضایت آنًاَی زتاٌ دترگرفتّ از رٔزَايّ عصر 

 رترجًّ از : پرٔیس کٕغا ف
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 بشر حقوق جهانی اعالمیه

 كه باشد برخوردار یزندگان یك سطح از دارد حق هركس( الؾ  -٩9 ماده

 یرسیدگ و مسكن لباس و خوراك منجمله, اش خانواده و او رفاه و سالمت

 یضرور خدمات از دارد حق همچنین. كند تامین را آنان یپزشك یها

 در یا یپیر و یگ بیوه و یگ درمانده و یبیمار و یبیكار هنگام در یاجتماع

 یو معاش وسایل, او اراده از بیرون یاحوال و اوضاع به بنا كه یموارد سایر

 .كند استفاده گردد مختل

 را مخصوص مساعدت و كمك از استفاده, بودن فرزند و بودن مادر( ب

 از, یؼیرقانون یا باشد یقانون یزناشوی حاصل خواه كودك هر.كند یم ایجاب

 .گردد یم برخوردار برابر یاجتماع حمایت
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 مارس روز جهانی زن گرامی باد! 8

جهانی   درگذشته که زن روزجهانی  بزرگداشتی شد، می نامیده کارگر زنان   روز 

 بزرگ   روز   روز، این. شود می برگزار مارس 0 روز در ساله هر که است

 مختلؾ، مناطق به بسته. است جهان سراسر   در زنان برای هایی جشن برپایی

 برای جشنی برگزاری و زن به عشق قدردانی، بزرگداشت، بر جشن تمرکز  

 این سمبل میموزا گل .است زنان اجتماعی و سیاسی اقتصادی، دستاوردهای

 .است روز

 به دست کتان نساجی کارخانـۀ زن کارگران میالدی ۷۳80سال مارس هشتم

 از جلوگیری بخاطر نگهبانان همراه به کارخانه این صاحب زدند، اعتصاب

 به آن سرایت عدم و گران اعتصاب با دیگر های بخش کارگران همبستگی

 دالیل به بعدا و ساخت محبوس کارشان محل در را زنان این دیگر، های بخش

 حادثه این از توانستند زنان از کمی تعداد فقط و گرفت آتش کارخانه نامعلوم

 .سوختند آتش این در کارگر زنان از تن ۷٩۳ مابقی و یابند نجات

 بی علیه زنان مبارزه روز بنام سنتی بطور مارس هشتم روز دلیل همین به

 در بعد هاى سال در. ماند باقی ها خاطره در زنان علیه فشار و عدالتی

 و تظاهرات شكل به زنان مبارزه امریكا و اروپایى مختلؾ كشورهاى

 در برابر حقوق داشتن برای همینطور و تبعیض فشار، علیه کاری اعتصاب

 .کرد پیدا ادامه اجتماع

 برگزار نیویورک در ۷۳8۳ سال فوریه ٩0 تاریخ در زن روز مراسم اولین

 اعتصاب یادبود برای آمریکا، سوسیالیست حزب توسط مراسم این. شد

 .یافت سازمان ۷۳80 سال در «پوشاک صنایع کارگر زنان جهانی اتحادیه»

 در پترزبورگ سنت در زن جهانی روز عنوان تحت تظاهراتی ۷۳۷۱ در

 شد برپا( میالدی شماری گاه در مارس 0 با مصادؾ) فوریه پنجشنبه   آخرین
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 برای پترزبورگ سنت در زنان روز، این در .بود فوریه انقالب سرآؼاز که

 جنگ به دادن پایان خواستار و کردند شرکت اعتصابات در «صلح و نان»

 لئون .شدند مطلقه استبدادی حکومت و روسیه ؼذایی مواد کمبود اول، جهانی

 و جلسات و بود زن جهانی روز( مارس 0) فوریه ٩۹: »نویسد می تروتسکی

 انقالب زن، روز این که کردیم نمی تصور ما ولی بود شده بینی پیش اقدامات

. نبود مشخص آنها زمان اما شدند می بینی پیش انقالبی اقدامات. کند می پا به

 کرده رها را کارشان کارخانه چندین در نساجی کارگران دستورها، برخالؾ

 اعتصاب به منجر که …فرستادند تظاهرات از حمایت برای را نمایندگانشان و

 .«ریختند ها خیابان به همه …شد ها توده

 مجمع تاریخ در ۷۳۱۱ سال از بعد بار اولین زنان جهانی روز ؼرب، در

 عنوان به را مارس 0 روز تا کرد دعوت را عضو دول ملل سازمان عمومی

 بنامند جهانی صلح و زنان حقوق برای متحد ملل سازمان روز

 قرن اوایل در زن کارگران کم دستمزد با ؼیرانسانی و سخت کاری شرایط

 بازار و کارخانه ها وارد صنعتی های کشور در مردان با همراه که بیستم

 سازمان شکل به عدالتی بی این علیه مبارزه به وادار را آنان بودند شده کاری

 بزرگ كارخانه یك در زن نساجى كارگران روز این در. نمود منظم و یافته

 یاقتصاد وضعیت و كارى سخت بسیار شرایط علیه اعتراض براى پوشاك

 کارخانه كارگران براى اعتصاب این خاطره. زدند اعتصاب به دست شان

 كارگرادامه زنان براى شرایط ازاین عمومى نارضایتى.ماند باقى نساجى

 .داشت

-۷09۱) زتکین کالرا خانم آلمان در زن حقوق مدافعان مهمترین از یکی

 در کار ساعت هشت بر مبنی را آلمان در زن مبارزان های خواسته( ۷۳۹۹

 .کرد تقاضا را قانون طبق حقوق سایر و زایمان ایام در ویژه تعصیالت روز،
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 باد! خجسته زن جهانی روز مارس8

 جنبش در تأثیرگذار یکی از عوامل اصلی مقام در ما، میهن زنان جنبش

 تأمین   و زنان حقوق تساوی   آزادی، اجتماعی، عدالت به نیل برای مردمی،

 در باید می اخیر، سالیان باارزش های تجربه گواه   به ملی، حاکمیت   و استقالل

 -زحمتکش و محروم های الیه زنان ویژه به -کشور زنان دهی  سازمان راستای

 محروم های توده به متعلق زنان یعنی زنان، این حضور. کند حرکت و اقدام

 انکارناپذیر    و راستین حقوق به یابی دست برای زنان جنبش توانایی جامعه،

 دهد می افزایش را استثنا، بدون ها عرصه همه در اجتماعی تساوی برای زنان

 .کند می وادار نشینی عقب به را قشری و اندیش تاریک های محفل و

 حقوق از زنان حقوق کوشندگان و کارگر زنان با همگام کارگری سندیکاهای

 .کنند می حمایت است داده مردم به اساسی قانون که حقوقی و شهروندی
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 رفع برای زنان با همدوش مبارزه بدون که دانند می سندیکایی کارگران

 که دانند می درستی به ایران مبارز زنان. بود نخواهند موفق نابرابری هرگونه

 -زنان و مردان به رسانی آگاهی آن، های ریشه و زنان علیه خشونت محو برای

 نخست گام در -خانوار سرپرست زنان و کارمند کارگر، زنان خصوص به

 دولتی خشونت بیشتر هرچه که های برنامه علیه متحد یی مبارزه دهی   سازمان

 وضعیت بهبود در موفقیت برای گام اولین دهند می رواج کار عرصه در را

 .است خانواده معیشت

 ها، خشونت انواع زدودن هدؾ با جامعه در آگاهی عنصر رواج دوم گام

 مبارزه با امر این. است ما زده   خشونت میهن در زنان، ضد   خشونت ازجمله

 پیوندی  کارمندی و کارگری های خانواده اقتصادی وضعیت بهبود راه در

  .دارد مستقیم

 افزایش را دستمزدها توان می کارگری سندیکاهای هماهنگ اتحاد با فقط

تا زنان کمتر  کرد بیشتر را کارگری های خانواده خرید قدرت و داد منطقی

 در معرض خشونت های خانگی قرار گیرند.

 از نفره 9 خانواده یک نیازهای کننده تامین و کار ساعت 0 با مناسب دستمزد

 .است کارگری سندیکاهای های تالش ترین اصلی

 دختران، خواهران، ، مادران. است زنان جنبش با همبستگی روز مارس 0  

 .کنیممی  یاری راه این در را وهمسرانمان

هیچ جنبشی بودن حضور زنان موفق و پیشگام و مترقی نمی تواند باشد. لذا 

 خواهان حضور گسترده تر زنان در سندیکاهای کارگری هستیم.

مان ندختران، و خواهر مارس بر مادران، همسران، 8

  شادباش باد!
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 کند، می سوار را مسافری نوع همه. است اتوبوس راننده زاهدان در زن این

 و سیستان استانی مدیران و عبدالحمید مولوی و سلیمانی هللا آیت جمله از

 .را زاهدان شهر شورای و بلوچستان

. کند اداره را فرزندش شش زندگی تا نشست بار وانت پشت پیش سال 17

. شد زاهدان «بانوان تاکسی» راننده اولین و گرفت را یک پایه گواهینامه بعد

 سوار هم را مرد مسافران اما است بانوان برای هایی سرویس راننده بیشتر

 .کند می
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فردا نسل آگاهی زنان آگاهی  

 ایرانی خانوارهای از درصد دوازده به ایران در زن خانوارهای سرپرست

 و منافع اینان. مرد کارگران متحد و هستند کارگر زنان این. است رسیده

 هم کارخانجات و ها کارگاه در ثابت کارهای در. دارند مشترک های خواسته

 و فرزند دارای. کنند می معاش امرار خودشان کار نیروی از و دارند حضور

 شوهر از گاهی. مشؽولند آنان پرورش به خود دامن در که هستند فرزندانی یا

 اینان. کنند می نگهداری هم بزرگ پدر و بزرگ مادر و خود افتاده پا از

 به خود انقالبی آگاهی و آموزش به دستیابی صورت در که هستند کارگرانی

 توانند می که هستند پیشرو کارگران از نسلی. گردند می تبدیل آبدیده نسلی

 خانوارها سرپرست این از که نسلی. دهند قرار برخورد مورد علمی را جامعه

 می رشد جامعه بطن در که چرا هستند طبقاتی آگاهی دارای یابند می پرورش

 و راز. کنند تحلیل واقعی شکلی به را خود اجتماعی شرایط توانند می و کنند

. است آگاهی و آموزش همانا انسانی زندگی یک جهت کارگران مبارزه رمز

 کارگری جامعه بر را خود تاثیر باید و توانند می درصدی دوازده قشر این

 راه از باید. بپوشانند عمل جامه خود های خواسته و حقوق به باید. بگذارند

 خود حقوق و حق برابر در و کنند عبور مردساالر اجتماع در سخت های

 مردان برابر در جنسی های خشونت های استفاده سو برابر در و باشند پایدار

 در تواند می که دهند می پرورش را انسانی همه این و. کنند دفاع خود از

 نوید را ما نابرابری از بدور دنیایی برای مبارزه و دوستی انسان راستای

 تشکل بودن دارا خانوارها سرپرست زنان رسیدن راهکارهای از یکی. دهند

 از قشر این. بیابند دست پرورش و آگاهی به سیستماتیک شکلی به تا است

 برای خود خاص های تشکل در باید جامعه دیگر قشرهای دیگر چون اجتماع

 .شوند متشکل هایشان خواسته به رسیدن و شکوفایی و رشد

 شباهنگ کارگر
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 بود؛ نمانده ریالی کارگری پول از

  بود کرده نمیرشان و بخور خرج که چرا

 برود، باالتر زندگی پلکان از بتواند تا میزد سوسو جهت بی و

 ، جیبهایش ته که افسوس

 نمیشد دیده سرخ و سبز اسکناسهای از نشانی

 (وارتان)
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 پرواز با کاپیتان شمس

▬▬ஜ۩ ۞ ۩ஜ▬▬ 

 ، شمس شهرزاد خلبان ، آسمان پیماییاهو شرکت طرؾ از: پرواز میهماندار

 هواپیمای به را شما ورود پرواز این کارکنان سایر و فرتاش سرمهماندارآقای

 .میگوییم آمد خوش ۷88 فوکر جت

 تا پرواز این زمان مدت. میباشد تهران ما مقصد و ٩999 پرواز شماره

 پا هزار ۹۹ ارتفاع تا و است شده تعیین دقیقه ۷8 و ساعت۷ مهرآباد فرودگاه

 ...کرد خواهیم پرواز دریا سطح از

 .... برگرفت در را هواپیما کابین مطلق میهماندارسکوتی انانس خواندن از بعد

 مسافران پچ پچ صدای!!!.... اظطراب و هیجان و ترس از تلفیق سکوتی

 !!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟......... شمس شهرزاد خانم خلبان.... شکست را سکوت

 از خندیدند می ای عده!!!!!بودند کرده تعجب پرواز خلبان نام شنیدن از همه

 کردند. می نگاه یکدیگر به زده بهت چشمانی با هم اندکی و.... شوق

 داشتند پس راه نه.... بود آؾ تیک برای مراقبت برج دستور آماده آهنی ؼول

         !!!..... نداشتند باور را شمس شهرزاد کاپیتان که کسانی پیش راه نه

 .است شده ام زندگی از جزیی هوایی مسافرت ام شؽل بواسطه است سال٩8

 اولین شمس شهرزاد کاپیتان با ٩999 پرواز اؼراق بدون ماا .پروازبار صدها

 تجربه درعمرم بودکه پروازی وعالیترین راحتترین انقالباز پس خلبان بانوی

 .کرد لمس را مهراباد باند اسفالت آهنی ؼول این های ارابه وقتی بودم کرده

 ایرانی بانوی این نظیر بی پرواز و شمس کاپیتان افتخار به مسافر ۷8۳ همه

  ❤ ... زدند می دست ایستاده....
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 ... است معجزه معادل نامشان که میزنم حرؾ زنانی از من

 میزنم حرؾ ها شهرزاد از ... ها پروین از... ها سیمین از... ها فروغ از من

 کوه چو که آنهایی از!!!... نبودند" ترس"  خریدار که آنهایی تمام از...

 !!!.... است معجزه از باالتر بودن، زن دادند نشان و... ایستادند

 ہبـ قادر بگیرند تصمیم اگر ہکـ دانند مــے و دارند باور را خود ہکـ زنانــے

 در .باشند مــے درونــے زیبایــے یک داراے... هستند کارے هر انجامـ

 موانع بـرابـر در نشدتسلیم  نبدو را مسیرش ہکـ نز یک عـزم و توانایــے

 نفسـش ہبـ اعتـمـاد ہکـ زنـے در.دارد وجـود زیـبـایـے و شکـوه میکند، طـے

 خود ، بخورد نزمیــ ہبـ میـتـوانـد ہکـ میـداند و میـگیرد، نشأت هـا ہتجـربـ از

 .دارد وجـود زیـبـایـے ، دهـد ہادامـ و کند بـلـنـد را

 .... ولی است بلند پرواز فرصت آسمان

 ... رفت شد تموم     ... باشی کبوتر اندازه چه است این قصه

  ❤ شمس کاپیتان بانو متشکرم  ❤
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 نیالی کْٕطتاٌ

 

٘ب ػجٛؼ  ی ِسعٚظیت نٗ اؾ ّ٘ٗ ی ِٓ ٔهْٛ ظاظ کٗ ِی ظؼٔٙبیت ایٓ تدؽثٗ» 

ٚ ٘ؽ ؾْ … ٘بی ضٛظل پؽٚاؾ کٕٗ تٛٔٗ تب قمف تٛأبیی ٚ ٘ؽ کكی ِی .کؽظ

تٛٔٗ کبؼ٘بی ثؿؼگ  ٘ب ٚ ِهکالتی کٗ ظاؼٖ ِی ی ِسعٚیت ایؽأی ُ٘ ثب ّ٘ٗ

 .....«أدبَ ثعٖ

خٛؾپٗ پّپٍی کٕٛ٘ٛؼظ ایتبٌیبئی کٗ ثٗ ّ٘ؽاٖ فبثؽیؿیٛ ٚ قبِٛئً ٕ٘گبَ ثؽگهت 

ظؼ  ثٛظ ظؼ قتبیم اٚاقفٕعیبؼی نب٘ع زبظثٗ تٍص قمٛط ٌیال  ۱اؾ لٍٗ گبنؽثؽَٚ 

 :ظؼاقکبؼظٚ ایٕطٛؼ ِی ٔٛیكعِدٍٗ ٚؼؾنی 

اٚ یک ؾْ ؾیجبی ایؽأی ثٛظ ، تًّیُ گؽفتٗ ثٛظ کٗ يؼٛظ کٕع زتی ثٗ » 

، ثؽػٍیٗ ثؽٚکؽاقی زبکُ ثؽ کهٛؼل کٗ خبیگب٘ی ظؼ ِمبثً ّ٘ٗ چیؿی ٚ یتٕٙب

کٗ فعؼاقیْٛ  ً ٔیكت ػٍی اٌطًٛو ٚلتییثؽای کٕٛ٘ٛؼظاْ ِكتمً لب

ثٗ ِٓ گفت کٗ ِدجٛؼ نعٖ  k۱ی ظؼ ؼأـ ثبنع. تبثكتبْ گػنتٗ ظؼلعؼتّٕع

آپبؼتّبٔم ظؼ تٙؽاْ ؼا ثفؽٚنع ٚ ِدعظا ثب ضبٔٛاظٖ ال ؾٔعگی کٕع فمظ ثؽای 

، ثٗ آْ اکكپعیهٓ پؽ٘ؿیٕٗ ثپیٛٔعظ ٗ ثٗ آؼؾٚیم خبِٗ ػًّ ثپٛنبٔع ٚایٕک

ِتبقفبٔٗ ٘یچیک اؾ ِب قبي گػنتٗ ِٛفك ثٗ يؼٛظ ٔهع ٚ اِكبي ٌیال ثؽ ؼٚی 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=586198004910422&set=pcb.586198668243689&type=3
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تالل کؽظ. ّٔی ظأُ ٚ ِّکٓ کٗ ػبًِ ايٍی قمٛط اٚ ؼا ٘ؽگؿ  ۱گبنؽثؽَٚ 

ٓ فکؽ ِی ٌٚی ِ …ٔعأیُ ، ٔبضٛنی غیؽ ِتؽلجٗ ، ؼ٘بئی کبؼگبٖ ، ضكتگی ، 

یؿی کٗ ُِٙ اقت فمعاْ کُٕ کٗ چٕعاْ ُِٙ ٔجبنع کٗ پی ثٗ ػبًِ ايٍی ثجؽیُ ، چ

زبال ٘یچ چیؿ ثبلی  ،ثٛظ ، یک ظٚقت کٗ تبّ٘یٓ ظیؽٚؾ ثب ِبیک نطى اقت

ّگیٓ ِی نَٛ کٗ غّٔبٔعٖ خؿ ضبطؽٖ ای ثؽای کكبٔی کٗ اٚ ؼا ظٚقت ظانتٕع. 

، ظؼ ِیبْ اؾ ِیبْ ِب ؼفتتالل کؽظ  ۱ِی ثیُٕ تٙب ؾٔی کٗ ثؽ گبنؽثؽَٚ 

ثبنع کٗ . ٙب کكی ثٛظ کٗ نبیكتگی آٔؽا ظانتٌیال تٕ ،ایّٕٙٗ کٕٛ٘ٛؼظ ِغؽٚؼ

 « قؽآغبؾی ثبنع ثؽ آؾاظی ؾٔبْ قؽؾِیٓ اٚ

« ثبَ خٙبْ» ّ٘بْ خب کٗ ٚيیت کؽظٖ ثٛظ اگؽ افتبظَ، ثگػاؼیع ثّبُٔ. ِی ضٛاُ٘

ًِبزجٗ ثعْٚ ؼٚقؽی، ؾٔی کٗ ثٗ ضبطؽ أدبَ یک ع. آؼاِگبٖ اثعی اَ ثبن

ِسجٛثیتی ٔؿظ ِمبِبت ٚؼؾل ایؽاْ ٚ فعؼاقیْٛ کٕٛ٘ٛؼظی ٔعانت. آْ ٘ب کٗ 

ِٛفمیت ٘بی ثیٓ اٌٍٍّی ٚؼؾنکبؼاْ ایؽأی ؼا ًِبظؼٖ ِی کٕٕع، ظؼ تّبَ ایٓ 

 .قبي ٘ب ؼغجتی ثٗ پٛنم اضجبؼ ثبٔٛی ثی ٔظیؽ کٕٛ٘ٛؼظی ایؽاْ ٔعانتٕع

یٛ ٚ قبیت فعؼاقیْٛ کٕٛ٘ٛؼظی خكتدٛیی ظؼ ضجؽگؿاؼی ٘بی ظٌٚتی ٚ آؼن

 .خّٙٛؼی اقالِی ایؽاْ، گٛاٖ ایٓ ِٛضٛع اقت

 

ٔیؿ « انتؽأکٖٛ»خبیی کٗ زتی ضجؽ يؼٛظ٘بی تفؽیسی ٚ ظقتٗ خّؼی ثٗ 

ٚ ظؼ ِیبْ تیُ ٘بی  K ۱نؽذ ظاظٖ نعٖ اِب ظؼثبؼٖ تٕٙبیی ٌیالی ایؽاْ ظؼ کّپ

ی ٔٛنتٗ ٔهعٖ ِدٙؿ کٕٛ٘ٛؼظی اتؽیم، ایتبٌیب، آِؽیکب ٚ کؽٖ خٕٛثی، چیؿ

 !اقت

پطم نعٖ ٔهبْ « کی ظٚ»ظؼ فیٍّی کٗ ثٗ تبؾگی اؾ تالل ٌیال ثؽای يؼٛظ ثٗ 

ِیع٘ع ؾْ تٕٙبی ایؽأی ظؼ پبکكتبْ، خبیی کٗ تیُ ٘بی اؼٚپبیی، آِؽیکبیی ٚ 

آقیبیی ثب تدٙیؿات ٚ تعاؼکبت کبًِ آِعٖ أع؛ ظٚؼثیٓ ؼا ثٗ ؼٚی گبَ ٘بی 

ٚلتی کٗ »ٔفف ٔفف ؾٔبْ ِی گٛیع: ٔطكتم ثؽ اؼتفبػبت کی ظٚ گؽفتٗ ٚ 

نؽٚع کؽظَ کٌٛٗ پهتی ٔعانتُ. کفم ٚ کیف کٕٛ٘ٛؼظی ؼا لؽٌ ِی گؽفتُ ٚ 

 «ٌجبـ کٕٛ٘ٛؼظی ؼا اؾ تبٔبکٛؼا )اخٕبـ ثٕدً ٚ ظقت چٕعَ( ضؽیعَ
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=586198021577087&set=pcb.586198668243689&type=3
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