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نشريه سنديكاهاى كارگرى ايران 



سر پيام 
بيانيه هاى سنديكاهاى كارگرى 

گزارش هاى خبرنگار پيام سنديكا از كارخانه ها 
ياد داشت هاى كارگرى 

كوشش هاى سنديكاهاى برادر 
زنان كارگر 

شعرهاى كارگرى شعرهاى كارگرى 
هفتاد سال مبارزات سنديكايى كارگران فلزكارمكانيك 

اولين كارگرى كه وزير شد 
پيكرها بر خاك ، آرمانها بر پاست. 
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 طزپیام

 اختصاؽ را ػوارٍ ایي طزپیام

 تصْیة رًّذ هْضْع تَ این دادٍ

 ّ کارگز، خاًَ تحزکات دطتوشد،

 .هَ هاٍ رّساّل پیام

 کّ کبؿ اماليی ىٕؿاْبی ًَبیُؼگبٌ

 ٔ کبؿگـاَؼ عبَّ فیـيزًٕػّ

 آلبی اىبٌ يؼیـِ ْیبت ػعٕ

 ثـای امت، ٔفیـکبؿ ْى ؿثیؼی

 مُؼیکب ثب ؿلبثت ػؿ ثتٕاَُؼ آَکّ

 ثب ثؼُْؼ َيبٌ عٕػی کبؿگـی ْبی

 ػمتًقػ ػؿصؼی 6> افقایو ىؼبؿ

 ثّ ْٕی ٔ ْبی ثب چُبٌ اينبل ْب

 ؿفتُؼ ػمتًقػ ػبنی ىٕؿای رهنبت

 کـػَؼ فکـ کبؿگـاٌ اف ثنیبؿی کّ

 عٕاْؼ ىفب ايبيقاػِ ایٍ ػفؼّ ایٍ کّ

 ثبیؼ کّ يصبصجّ پيت يصبصجّ. ػاػ

. ثيٕػ ػاػِ اينبل کبؿگـاٌ صك

 گؾىتّ مبل کّ مُؼیکبیی کبؿگـاٌ

 6> افقایو صؼالم يٕظٕع

 ػمتًقػ افقایو ثـای ؿا ػؿصؼی

 ثّ ًَبیُؼگبٌ اف ٔ ثٕػَؼ ػاػِ

 کّ ثٕػَؼ عٕامتّ کبؿگـی اصطالس

 ، ْنتُؼ کبؿگـاٌ ًَبیُؼِ ٔالؼٍ اگـ

 ؿا يؼمٕنی افقایو تٕاَُؼ ًَی اگـ

 کـػٌ ايعب اف ثـمبَُؼ تصٕیت ثّ

 ًَبیُؼگبٌ. کُُؼ عٕػاؿی يصٕثّ

 مـػاػٌ ثب اينبل اماليی ىٕؿاْبی

 ٔ ثٕػَؼ آيؼِ يیؼاٌ ثّ ىؼبؿْب ایٍ

 گفتّ اف َيیُی ػمت اف پل ْـػفؼّ

 عػ کّ گفتُؼ يی ، عٕػ ْبی

 ػؿصؼ ;9 اف کًتـ لـيقىبٌ

 آعـ ؿٔفْبی ػؿ ٔ ثٕػ َغٕاْؼ

 ;8 اف کًتـ ٔ يیًیـَؼ کّ گفتُؼ

 َغٕاُْؼ ايعب ؿا افقایو ػؿصؼ

 َّ آلبیبٌ ایٍ کّ ػیؼیى ًّْ ايب. کـػ

 =7 افقایو ثّ ثهکّ ًَـػَؼ تُٓب

 مکّ ىؼِ ؿاظی ػمتًقػ ػؿصؼ

 ػؿ ؿا عیبَت ایٍ اف ػؿیبفتی ْبی

 ٔ فیبؿتی مفـْبی ثّ گؾاىتّ ریت

 کُُؼ فکـ آَکّ ثؼٌٔ ؿفتُؼ میبصتی

 پٕل ثبایٍ کبؿگـاٌ ْبی عبَٕاػِ

 ؿا ؿٔ پیو مبل ثبیؼ چگَّٕ

 ؿا عٕػ کّ ؿثیؼی آلبی. ثگؾؿاَُؼ

 تٓـاٌ ىٓـ رُٕة ثچّ ٔ کبؿگـ
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 آَکّ ثـای امت کـػِ يؼـفی

 ، کُؼ ثؼؿ يیؼاٌ اف ؿا ْب مُؼیکبیی

 آَکّ ػٕض ثّ صؼاؿتو فيبٌ اف

 تيکم ٔ کبؿگـاٌ ْبی عٕامتّ ثّ

 ، ثبىؼ ػاىتّ تٕرّ آَبٌ صُفی ْبی

 مـاؽ ثّ ؿا ايُیتی َیـْٔبی

 ًَبیُؼگبٌ ٔ کبؿگـی اػتصبثبت

 ، فَؼاٌ ىالق،. فـمتؼ يی آَبٌ

 ثچّ صؼاؿت يضصٕل اعـاد،

 يضهی ْى کبؿگـاٌ ثّ ىٓـ رُٕة

 ْى يٕؿػ آعـیٍ ػؿ. امت ثٕػِ اه

 کٕىُؼگبٌ ػمتگیـی ثّ تٕاٌ يی

 ػأػ يؼػی، اثـاْیى مُؼیکبیی

 ثـای کّ صبنضی يضًٕػ ؿظٕی،

 تاله يّ يبِ أل ثـگقاؿی تؼاؿک

  .کـػ اىبؿِ ًَٕػَؼ يی

 ْیبت ػعٕ کّ ْب کبؿگـی عبَّ

 ، امت ىؼِ کبؿ ٔفیـ اىبٌ يؼیـِ

 ػؿ ثتٕاَُؼ آَکّ ثـای گـفتّ ربَی

 ْب مُؼیکبیی اػتجبؿ اف ْى ربيؼّ

 ثـای اغًیُبَی مٕپبپ ْى ٔ ثکبُْؼ

 ػؿ ْى ، ثبىُؼ کبؿگـی اػتـاظبت

 ، ػمتًقػْب تصٕیت لعیّ

 ىؼبؿ ؿا ْب مُؼیکبنینت ىؼبؿْبی

لعیّ  ػؿ ْٔى ػاػَؼ لـاؿ عٕػ

 کّ مبنٓبمت. يّ يبِ أل ؿاْپیًبیی

 ثـؿاْپیًبیی کبؿگـی مُؼیکبْبی

 گٕیُؼ يی ٔ ػاؿَؼ تبکیؼ ؿٔفکبؿگـ

 صـاصت ثّ امبمی لبٌَٕ =8 اصم

 ، امت آفاػ ؿاْپیًبیی کّ ىؼِ گفتّ

 يزٕف گـفتٍ ثـای ػنیهی پل

 َبگٓبٌ يضزٕة آلبی اينبل. َینت

 ثبؿْب اظٓبؿاتی ٔػؿ ىؼ ًَب عٕاة

 ؿٔف ؿاْپیًبیی کّ گفت ثبؿْبٔ 

 ٔ َؼاؿػ يزٕف ثّ اصتیبد کبؿگـ

 اَزبو ؿا ؿاْپیًبیی ایٍ کبؿگـ عبَّ

 ػاػٌ اف کّ چُؼ ْـ ػاػ، عٕاْؼ

. ؿفت غفـِ ؿاْپیًبیی يضم آػؿك

 اماليی ىٕؿاْبی ٔ کبؿگـ عبَّ

 ػؿ کّ کـػِ تجهیغبت ثّ ىـٔع کبؿ

 ؿا عٕػ ْبی عٕامتّ ؿاْپیًبیی

 لؼؿت تًبوايب .کـػ عٕاْیى اػالو

 ایـاٌ مـامـ ػؿ کّ کبؿگـ عبَّ

 ْقاؿ 86 کّ ىؼ ایٍ ػاؿػ ىؼجّ

 مبفيبَؼْی تٕاَنت تُٓب ؿا کبؿگـ

 ػؿة ثّ ایـاٌ مـامـ اف کـػِ

 86 اف یؼُی.ثکيبَؼ کبؿگـ عبَّ

 کبؿگـ عبَّ ، ایـاَی کبؿگـ يیهیٌٕ

 يضم. ػاؿػ غـفؼاؿ ْقاؿ 86 فمػ

 يغفی ْى ؿا ؿاْپیًبیی ثـای تزًغ

 کبؿگـاٌ يجبػا تب ػاىت َگّ

 عٕػ رؾاة ىؼبؿْبی ثب مُؼیکبیی

 کبؿگـ عبَّ ثّ ْى ؿا ؿاْپیًبیی ایٍ

ػؿ ایٍ ؿاْپیًبیی چُبٌ  .کُُؼ صـاو

ػو عـٔك عبَّ ثّ اصطالس کبؿگـ 

ٌٔ فػ کّ چُؼ ؿٔفی امت ـثی

يضزٕة ٔ ػیگـ عبَّ کبؿگـی ْب 

  _اف ىؼبؿ کبؿفـيب صیب کٍ  

اثـاف َؼايت ٔ    افغبَی ؿٔ ؿْب کٍ

کبؿگـاٌ ػؿًّْ  پيیًبَی يی کُُؼ.

رب ثـاػؿ یکؼیگـَؼ ٔ صك ٔ 



       3                پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران

 
 

صمٕليبٌ تٕمػ کبؿفـيب ثّ تبؿاد 

بْی چُیٍ يی ؿٔػ. ْیچ کبؿگـ آگ

ىؼبؿی ؿا ًَی ػْؼ. کبؿگـ افغبَی 

کبؿگـ ایـاَی يٕؿػ امتخًبؿ ٔ يبَُؼ 

 ظهى کبؿفـيبیبٌ لـاؿػاؿػ. 

 ایٍ کبؿگـ بَّع چـاثّ ؿامتی  

 ػؿ امت؟ افتبػِ تاله ثّ چُیٍ

 کبؿگـی مُؼیکبْبی ىؼبؿْبی

 عبَّ عٕاة کّ َٓفتّ چّ ایـاٌ

 امت؟ ىؼِ پـیيبٌ چُیٍ ایٍ کبؿگـ

 ثب عٕاُْؼ يی کّ امت ایٍ رق آیب

 مُؼیکبْبی ىؼبؿْبی ػاػٌ

 کبؿگـ غجمّ ػؿيیبٌ ربیی کبؿگـی

صتب صنٍ صبػلی ثّ  ٔ ثیبثُؼ؟

میُّ ثـای  آيؼِ ٔثـَبيّ تهٕیقیَٕی 

کبؿگـاٌ چبک يی ػْؼ؟ عبَّ 

مبل امت  96کبؿگـی کّ ثیو اف 

َتٕاَنتّ صمی ؿا ثـای کبؿگـاٌ 

صؼالم صفع کُؼ ػؿ ایٍ ثـَبيّ اف 

 تؼبيم ثب کبؿفـيبیبٌ مغٍ يی گٕیؼ 

 ٔ اتضبػ ؿٔف ، يّ يبِ أل

 پیبو. امت فصًتکيبٌ ًْجنتگی

 اگـ. ثل ٔ امت اتحاد ؿٔفکبؿگـ

 تٕاَُؼ يی ثبىُؼ يتضؼ فصًتکيبٌ

 مبػت < ثـای ػبػالَّ ػمتًقػی

 ػؿ ای ثیًّ عؼيبت کُُؼ، غهت کبؿ

 ػؿیبفت عٕػ َبو ٔ ىغصیت صؼ

 ْبی عٕامتّ اف تٕاَُؼ يی کُُؼ،

 کّ کبؿگـىبٌ ثـاػؿاٌ ٔ عٕاْـاٌ

 ػفبع ْنت ْى آَبٌ ْبی عٕامتّ

 ثـ ؿا ْب عٕامتّ ایٍ ٔ کـػِ

 .کُُؼ تضًیم کبؿفـيبیبٌ

 ييکم تُٓب مبفی عصٕصی آیب

 آیب امت؟ ثبفك يؼؼٌ کبؿگـ

 ييکم پیًبَی ٔ يٕلت لـاؿػاػْبی

 امت؟ إْاف پتـٔىیًی کبؿگـاٌ

 ْبی يضیػ اف فاػیی لبٌَٕ آیب

 کبؿگـاٌ ييکم تُٓب کبؿگـی

 ثٕػٌ کى آیب امت؟ رُٕثی پبؿك

 کبؿگـاٌ ييکم فمػ ػمتًقػْب

 آیب امت؟ تٓـاٌ اتٕثٕمـاَی

 ٔکيتبؿ ىغهی صٕاػث افقایو

 مبعتًبٌ ػـصّ ػؿ تُٓب کبؿگـاٌ

 کبؿفـيب آیب افتؼ؟ يی اتفبق مبفی

 ؿا تپّ ْفت کبؿگـاٌ صمٕق فمػ

 پـػافػ؟ ًَی يبِ چُؼ ثّ يبِ چُؼ

 ًّْ ييکم يٕاؿػ ایٍ ًّْ

 کبؿگـاٌ ٔ امت ایـاٌ کبؿگـاٌ

 ایٍ تٕاَُؼ ًَی تُٓبیی ثّ ایـاٌ

 ػیگـ صعٕؿ ثؼٌٔ ؿا ييکالت

ُْٕف  يتبمفبَّ. کُُؼ صم کبؿگـاٌ

 ایٍ ثّ کبؿگـی کٕىُؼگبٌػؿ يیبٌ 

 َـمیؼِ مطش اف يجبؿفات کبؿگـی

 ًّْ اتضبػ ثب ييکالت ایٍ کّ اَؼ

 تٕاَؼ يی يتضؼ يجبؿفِ ٔ کبؿگـاٌ

 صُفی اَزًٍ. ثُيیُؼ حًـ ثّ

 پهی ، ثبفك ، چبػؿيهٕ کبؿگـاٌ

 يـکقی، انجـف يؼبػٌ اکـیم،

 کبؿگـاٌ اتٕثٕمـاَی، کبؿگـاٌ
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 َیيکـ کبؿگـاٌ ْب، عٕػؿٔمبفی

 مبفی المتیک کبؿگـاٌ تپّ، ْفت

 کبؿگـاٌ ، َمبه کبؿگـاٌ انجـف،

 پتـٔىیًی کبؿگـاٌ رُٕثی، پبؿك

 پيتیجبَی ثؼٌٔ کُؼ يی فکـ.....ْب

 عٕامتّ تٕاَؼ يی کبؿگـاٌ ػیگـ

. ثگیـَؼ کبؿفـيب اف ؿا عٕػ ْبی

 اؿتجبغ ثب ػاَُؼ ًَی کبؿگـاٌ ایٍ

 کبؿگـی کٕىُؼگبٌ ػیگـ ثب گیـی

 صك ثـ ْبی عٕامتّ اف ؿا اگـآَبٌ

 ثّ ٌکبؿگـا ایٍ ٔ کُُؼ يطهغ عٕػ

 امت آَگبِ ثـعیقَؼ، آَبٌ صًبیت

 صًبیت کبؿگـی، اػتصبة ْـ کّ

 اػتصبة نقٔو صٕؿت ػؿ ٔ

 ٔ ػاىت عٕاْؼ ػؿپی ؿا ػیگـی

 تب. آيؼ عٕاْؼ ثؼمت پیـٔفی

 ٔ کبؿگـی کٕىُؼگبٌ کّ فيبَی

 يتضؼىبٌ ػمتبٌ ایـاٌ فصًتکيبٌ

 افآٌ پیـٔفی َغٕؿػ گـِ ْى ثّ

 ػاؿی مـيبیّ. امت ػاؿی مـيبیّ

 يتضؼ کبؿگـاٌ صك َؼاػٌ ػؿ

 گـفتٍ ػؿ کبؿگـاٌ چـا پل ْنتُؼ،

 .َجبىُؼ يتضؼ عٕػ صك

 

 

 

 آیین گزدُن هَ هاٍ اّل

 یکذیگز دردطت ّدطت

 .ػْین هتحذ

 تحزیزیَ پیام طٌذیکا
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 هاٍ اّل تاد گزاهی

 رّسجِاًی ، هَ

 ! کارگز

 ػْد،ایي تؼطیل تایذ هَ هاٍ اّل

 ًیظت،ایي ّهزج ُزج تؼطیلی

 رّس ایي.ًیظت ُن اًمالب تؼطیل

              «اطت دادخْاُی

 8/2/1301 حمیمت رّسًاهَ

 ؿٔفاػتـاض يّ يبِ ؿٔفأل

 مینتى ثـػهیّ رٓبٌ فصًتکيبٌ

 مـيبیّ َظبو کو ٔاَنبٌ کو ثٓـِ

 ػؿایٍ فصًتکيبٌ،. امت ػاؿی

 َیـٔی ثب تب آیُؼ يی گـػْى ؿٔف

 ثٓتـ فـػایی ثـای ، عٕػ يتضؼ

 < رُجو ْبی آؿيبٌ. کُُؼ يجبؿفِ

 ثؼؼ ثٓتـ فَؼگی ثـای کبؿ مبػت

 پـچى ُْٕفْى مبل 796 اف

 .ػَیبمت فصًتکيبٌ

 يّ يبِ پیيٕافأل ثّ ػؿىـایطی

 مـيبیّ رٓبَی ثضـاٌ کّ ؿٔیى يی

 ثیکبؿی مـامـرٓبٌ، ػؿ ػاؿی

 کبْو - کبؿگـاٌ ؿٔفافقٌٔ

 ػؿيبَی عؼيبت کبْو - ػمتًقػْب

 مٍ ثـػٌ ثبال – ٔآيٕفىی

 ػمتٕؿصُؼٔق ثّ ثبفَينتگی

 ثّ فصًتکيبٌ ثـػهیّ پٕل اْـیًُی

 ػؿکيٕؿ. امت گؾاىتّ ارـا يٕؿػ

 تُٓب َّ ػمتٕؿات َیقًْیٍ يب

 ثّ صًهّ ثهکّ گـػػ، ارـايی

 َیق ػمتبٔؿػْبیو ٔ فصًتکيبٌ

 لـاؿ کبؿ ػمتٕؿ ػؿ امت ػٔمبنی

 صؼٔؿصکى اف پل. امت گـفتّ

 کٕىُؼگبٌ ثـای صجل ٔ ىالق

 َیـْٔبی ايُیتی صعٕؿ کبؿگـی،

 ىـکت کبؿگـاٌ مُؼیکبی ػؿرهنّ

 يٕرّ غیـ صعٕؿ آٌ ػؿپی ٔ ٔاصؼ

 مبػت ىغصی نجبك يبيٕؿاٌ

 اؿػیجٓيت َٓى ؿٔف ثبيؼاػ َیى صؼٔػ

 ٔ يؼػی اثـاْیى آلبیبٌ عبَّ ػؿ

 کٕىُؼگبٌ اف، ؿظٕی ػأٔػ

 کبؿگـاٌ مُؼیکبی مـىُبك

 کّ ثبفػاىتی صکى ثب ٔاصؼ ىـکت

 أیٍ ػاػمـای ۶ ىؼجّ مٕی اف

 تفتیو ًْـاِ ثّ ثٕػ ىؼِ صبػؿ

 ىغصی، نٕافو ظجػ ٔ عبَّ

 ػعٕ ػٔ ایٍ ثبفػاىت يجبػؿت ثّ

 فاػِ ػظیى رؼفـ ٔ کـػِ مُؼیکب

 آفاػ کبؿگـاٌ اتضبػیّ يٕحـ ػعٕ

 ? ثؼؼافظٓـ : مبػت ػؿ

. تب اَؼ ًَٕػِ اصعبؿ ،اؿػیجٓيت

ؿٔف کبؿگـ چُؼ َفـ ػیگـ ایٍ گَّٕ 

 ثبفػاىت عٕاُْؼ ىؼ ؟ 

 تُگ فصًتکيبٌ ثـ ػـصّ ْـچّ

 غبؿت ثـای فعب گـػػ، تـيی

 امتخًبؿْـچّ ٔ فصًتکيبٌ حـٔت

 ػاؿی مـيبیّ ثـای آَبٌ ثیيتـ
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 اعتالك. گـػػ ثبفتـيی تزبؿی

 تیتـْـ ثّ ٔاؿَگ ٔ ؿَگ ْبی

 امت، گيتّ ثؼل ْب ؿٔفَبيّ ؿٔفِ

 ثّ کبؿگـاٌ کيتبؿ کّ ًْبَطٕؿی

ٔ مٕػرٕیی  ایًُی فمؼاٌ ػنیم

 ْـ تیتـ کبؿ، يضم ػؿکبؿفـيبیبٌ 

 لبٌَٕ صؼالم.ْبمت ؿٔفَبيّ ؿٔفِ

 ٔ امبمی لبٌَٕ ػؿ يصٕة ْبی

 کّ =< ٔ <? ْبی َبيّ يمبٔنّ صتب

 ْى گـفتّ لـاؿ ػٔنت يٕافمت يٕؿػ

 فَبٌ ٔ کبؿ کٕػکبٌ .ىٕػ ًَی ارـا

 ثیيتـ ؿٔف ْـ عبَٕاؿ مـپـمت

 عٕػًَبیی ربيؼّ ػؿ پیو ؿٔف اف

 فیـ ثـاثـ : ػمتًقػْبی .کُُؼ يی

 کبؿگـاٌ ثـای صبنی ػؿ فمـ عػ

 يیهیبؿػؿْبی کّ ىٕػ يی يصٕة

 .کُُؼ يی ظٕٓؿ ارتًبع ػؿ ثیيتـی

 مـيبیّ ثبفیچّ آة ٔ فینت يضیػ

 ٔؿٔػ افقایو ثب .امت گيتّ ػاؿاٌ

 اف ْب عجـگقاؿی ػؿ کيٕؿ ثّ کبال

 کبؿعبَّ ثیيتـ ْـچّ ىؼٌ ثنتّ

 کبؿگـاٌ ىؼٌ ثیکبؿ ٔ تٕنیؼی ْبی

 .ىٕیى يی عجـ ثب

 رُجو ظؼف ثبػج ايـٔف آَچّ

 یبفتّ مبفيبٌ ثغو صتب ٔ کبؿگـی

 ، امت مُؼیکبیی رُجو یؼُی آٌ

 رُجو ایٍ يیبٌ ػؿ يٕرٕػ تفـلّ

 آٌ اف ثغٕثی ػاؿی مـيبیّ ٔ امت

 کبؿگـ کّ فيبَی تب .ثـػ يی مٕػ

 یبفتّ مبفيبٌ صًبیت يٕؿػ ثبفك

 ٔ ىٕػ ًَی ٔالغ مُؼیکبیی رُجو

 ؿٔف ْبی ػمتگیـی کّ فيبَی تب

 یبفتّ مبفيبٌ صًبیت يٕؿػ کبؿگـ

 ىٕػ، ًَی رُٕثی پبؿك کبؿگـاٌ

 ثّ ثیيتـی کٕىُؼگبٌ ؿٔف ْـ ثبیؼ

 پیبو کّ فيبَی تب .ثـَٔؼ امبؿت

 َيٕػ ػؿک يّ يبِ أل ؿٔف اتضبػ

 َغٕاْؼ اػتال ثّ ؿٔ کبؿگـی رُجو

 . ؿفت

 فهقکبؿيکبَیک کبؿگـاٌ مُؼیکبی

 ْبی اغالػیّ کهیّ اف صًبیت ظًٍ

 مُؼیکبْبی تٕمػ ىؼِ صبػؿِ

 تبکیؼ آٌ يفبػ اف صًبیت ٔ کبؿگـی

 ایـاٌ فصًتکيبٌ ًّْ کُؼ يی

 ىـایػ ثٓجٕػ رق ای عٕامتّ

 .َؼاؿَؼ ارتًبػی ٔ يؼیيتی

 پـمتبؿاٌ،کبؿگـاٌ، آيٕفگبؿاٌ، 

 َگبؿاٌ، ؿٔفَبيّ َٕینُؼگبٌ،

 ىٓـ فصًتکيبٌ ػیگـ ٔ ُْـيُؼاٌ

 ٔ ػاؿَؼ اَنبَی ای عٕامتّ ؿٔمتب ٔ

 اف ْبیيبٌ عبَٕاػِ ٔ عٕػ صك آٌ

 ثـای مُؼیکب ایزبػ ٔ  يهی حـٔت

   .عٕیيُؼ يُبفغ اف صًبیت

 کبؿفاؿی ثّ ؿا يّ يبِ ثیبییؼأل

 تبيیٍ ىبینتّ، کبؿی لبٌَٕ رٓت

 ىغصیت ٔ ىبٌ ػؿ ارتًبػی

 ٔ ىـافتًُؼاَّ ػمتًقػی کبؿگـاٌ،

 مُؼیکبْبی ایزبػ ٔ آثـٔيُؼ فَؼگی

 مُگـًْیيگی ایٍ کبؿگـی،
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 صمٕق ٔالؼی ٔيؼافغ فصًتکيبٌ

 مـيبیّ تٓبرى ثب ػؿيمبثهّ ؿَزجـاٌ

 ٔػمتـَذ يهی حـٔت ثّ ػاؿی

 يّ يبِ أل.کُیى تجؼیم کبؿگـیًبٌ

 ػؿػمت ٔػمت آییى گـػْى

 .یکؼیگـيتضؼىٕیى

 ُویؼَ کٌین هی هثارسٍ ّلتی

 اگزهثارسٍ ّلی ػْین ًوی پیزّس

 هی ػکظت ،ُوْارٍ ًکٌین

 هاطت،آى دّم خاًَ خْرین.طٌذیکا

 طاخت خْاُین آساد ّ راآتاد

 تادُوثظتگی هظتحکن

 ّجِاى ایزاى سحوتکؼاى

 کارگزاى طٌذیکای

 9/2/1394  فلشکارهکاًیک

 

 

 ؿٔف) يّ يبِ أل لطؼُبيّ

 مُؼیکبی(کبؿگـ رٓبَی

 ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ

 :صٕيّ ٔ تٓـاٌ اتٕثٕمـاَی

 جِاًی رّس هَ هاٍ اّل

 هی گزاهی را کارگز

 !دارین

 رٓبَی ؿٔف يّ يبِ أل ؿمیؼٌ فـا

 ٔ کبؿگـاٌ ػًٕو ثّ ؿا کبؿگـ

 ٔ گـايی ًْکبؿاٌ ٔ فصًتکيبٌ

 ثی کّ رٕی ػؼانت آفاػگبٌ ػیگـ

 ٔ صك ؿاِ ػؿ ػاىتی چيى ْیچ

 ربَبَّ مپبؿَؼ يی ؿِ رٓبَی ػؼانت

 .يیگٕییى ىبػثبه ًْؼالَّ ٔ

 غهجبَّ صك يجبؿفات یٍآیثُبثـ

 مُؼیکبی رٓبٌ ٔ ایـاٌ کبؿگـی

 ًْچٌٕ َیق ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ

 فصًتکو کبؿگـ يیهیٌٕ يیهیَٕٓب

 صك يجبؿف کبؿگـاٌ عَٕیٍ لیبو

 ٔ ػاىتّ پبك ؿا ىیکبگٕ ىٓـ غهت

 کبؿگـی رُجو آٌ ثبعتگبٌ ربٌ یبػ

 ًّْ عبغـِ ثّ ٔ گؾاؿػ يی اؿد ؿا

 رُجو کٕىُؼگبٌ ٔ ثبعتگبٌ ربٌ

 .يیفـمتؼ ػؿٔػ کبؿگـی
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 ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ مُؼیکبی

 ػؼانت رُجو ثب ًْصؼا ٔ ًْـاِ

 فـیبػ رٓبٌ ٔ ایـاٌ يـػو عٕاْبَّ

 ثی ًّْ ػهیّ ؿا عٕػ اػتـاض

 يی اػالو ْب ثیؼاػگـی ٔ ْب ػؼانتی

 ْبی عٕامتّ اف ای فيـػِ ٔ ػاؿػ

 ٔ ينئٕنیٍ ػًٕو آگبْی ثّ ؿا عٕػ

 .يیـمبَؼ يـػو

 َبػبػالَّ ػمتًقػ صؼالم تؼییٍ -1

 :?79 مبل ْقاؿتٕيبَی78=

 کبؿگـی ثبفَينتگبٌ ٔ کبؿگـاٌ

 ٔ ىت َیًّ اظطـاؿی ىـایػ ػؿ

 ؿا گـایی ربَجّ مّ ػؿٔغیٍ اػػبی

 ثـلـاؿی عٕاْبٌ ٔ کـػِ يضکٕو

 تبيیٍ ثـای ػبػالَّ ػمتًقػی

 ٔ کبؿگـاٌ ثـای ىبینتّ فَؼگی

 ػیگـ ٔ کبؿگـی ثبفَينتگبٌ

 ٔ يؼهًبٌ ًْچٌٕ ثگیـاٌ صمٕق

 ٔ اػتـاظبت ٔ ْنتیى؛ پـمتبؿاٌ

 ایٍ ػؿثبؿِ کبؿگـی اػتصبثبت

 .کُیى-يی صًبیت ٔ یؼتبی ؿا ثیؼؼانتی

 ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ مُؼیکبی -2

 ىالق، فَؼاٌ، اصکبو صؼٔؿ

 پهینی يـالجت ٔ تؼمیت اعـاد،

 ٔ غهت صك کبؿگـاٌ ػهیّ ايُیتی

 يضکٕو ؿا کبؿگـی صمٕق فؼبالٌ

 پبیبٌ ػؿعٕامت ظًٍ ٔ کـػِ

 اَنبَی غیـ ؿفتبؿْبی ایٍ یبفتٍ

 ؿاَُؼِ ىٓبثی ؿظب آفاػی عٕامتبؿ

 ٔ مُؼیکب ایٍ يؼیـِ ْیبت ػعٕ

 ٔ يیجبىیى فَؼاَی کبؿگـاٌ ػیگـ

 ثکبؿ ثبفگيت عٕاْبٌ ًْچُیٍ

 آلبیبٌ مُؼیکبیی غهت صك ؿاَُؼگبٌ

 فـیؼَٔی، ٔصیؼ مؼیؼی، صنٍ

 کـیًی صنیٍ فاػِ، يضـو َبصـ

 پـَٔؼِ ثب کّ ىیـی عبَى ٔ مجقٔاؿ

 ٔ يؼیـیت ٔثُؼ فػ ٔ مبفی

 يـارغ ثب ٔاصؼ ىـکت صـامت

 اَؼ ىؼِ اعـاد کبؿ اف کبؿ ٔفاؿت

 يؼٕلّ صمٕق کهیّ اػبػِ ٔ ْنتیى

 .عٕامتبؿیى ؿا آَٓب

 ثّ ػؼو ٔ کبؿىکُی ٔ مـکٕة -3

 مُؼیکبْبی صمٕق ىُبعتٍ ؿمًیت

 يضکٕو ؿا ينئٕالٌ تٕمػ کبؿگـی

 تيکیم عٕامتبؿ ٔ. يیکُیى

 ؿػبیت ٔ کبؿگـی مُؼیکبْبی

 يمبٔنّ ٔیژِ ثّ کبؿ ثُیبػیٍ صمٕق

 ثیٍ مبفيبٌ<? ٔ=< ْبی َبيّ

 ٔ ػاػعٕاْی ٔ ْنتیى کبؿ انًهی

 ثّ ثبؿِ ایٍ ػؿ ؿا کبؿگـاٌ ىکبیت

 ينهى صك کبؿ انًهی ثیٍ مبفيبٌ

 .ػاَیى يی کبؿگـاٌ

 ؿٔف تؼطیهی تجؼیم عٕاْبٌ -4

 ػًٕيی تؼطیهی ثّ کبؿگـ رٓبَی

 کيٕؿی مبنیبَّ تمٕیى ػؿ مـامـی

 مبفی فـاْى عٕامتبؿ ٔ ْنتیى

 ينتمم ثـگقاؿی ىـایػ

 اػتـاظبت پیًبیی، گـػًْبیی،ؿاِ
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 ػًٕيی ْبی ريٍ ٔ اػتصبثبت ٔ

 .ثبىیى يی کبؿگـاٌ

 لؼؿت ػؿصؼی ىصت کبْو يب -5

 ٔ گؾىتّ مبل ػِ ػؿ کبؿگـاٌ عـیؼ

 گنتـػِ يیم ٔ صیف ٔ اعتالك

 تبيیٍ مبفيبٌ ػؿ کبؿگـاٌ ايٕال

 ٔ يـتعٕی لبظی تٕمػ ارتًبػی

 ثّ عیبَت ٔ مـلت ؿا ًْؼمتبَو

 ػاَیى يی کبؿگـاٌ ػمتـَذ ٔ يُبفغ

 ٔ ػهُی يضبکًّ عٕامتبؿ ٔ

 عیبَت ایٍ ػبيالٌ يزبفات

 .ْنتیى کبؿگـاٌ ايٕال ٔامتـػاػ

 َبىی يـگجبؿ مٕاَش ٔ صٕاػث -6

 تـاثـی ثغيٓبی ػؿ ٔیژِ ثّ کبؿ اف

 مبفی، مبعتًبٌ ٔ يؼبػٌ ٔ

 ايعبء، مفیؼ ٔ يٕلت لـاؿػاػْبی

 افتبػگی ػمت ٔ ىغهی ايُیت ػؼو

 اف صمٕق ٔ ػمتًقػ پـػاعت

 فـمبی تٕاٌ ييکالت ٔ يؼعالت

 مـفيیٍ ایٍ کبؿگـاٌ ًْیيگی

 ىؼیؼ اػتـاض ظًٍ يب. امت ثٕػِ

 ٔفاؿت ٔیژِ ثّ يـثٕغ ينئٕالٌ ثّ

 ارتًبػی ؿفبِ ٔ کبؿ تؼبٌٔ،

 فرـآٔؿ ىـایػ ایٍ پبیبٌ عٕاْبٌ

 .ْنتیى کبؿگـاٌ ثـای

 ٔالؼی ًَبیُؼگبٌ صعٕؿ ػؼو -7

 ػؿ ایـاٌ کبؿگـ يیهیَٕٓب يُتغت

 ىٕؿای يبَُؼ کبؿگـی ايٕؿ يـاکق

 ارتًبػی تبيیٍ مبفيبٌ ٔ کبؿ ػبنی

 ايٕال يیم ٔ صیف ثبػج کّ ؿا

 غجمبتی ىکبف افقایو ٔ کبؿگـاٌ

 يضکٕو ؿا امت ىؼِ فمـ عػ ٔ

 ثـ ػالِٔ ثُبثـایٍ. يیکُیى

 ًَبیُؼگبٌ صعٕؿ ػؿعٕامت

 عٕامتبؿ يـاکق ایٍ ػؿ کبؿگـاٌ

 يُتغت ٔالؼی ًَبیُؼگبٌ صعٕؿ

 کالٌ َٓبػْبی ػؿ کبؿگـاٌ

 ٔ کيٕؿی ارتًبػی التصبػی

 ْبی يکبٌ ٔ ايٕال تضٕیم ًْچُیٍ

 يـاکق ًْچٌٕ کبؿگـی ػًٕيی

 ْبی يکبٌ ػیگـ ٔ کبؿگـ عبَّ

 ًَبیُؼگبٌ ایٍ ثّ میبصتی البيتی

 .ْنتیى کبؿگـاٌ يُتغت

 ػؿ کبؿگـی ثبفَينتگبٌ اکخـ -8

 يؼیيتی ٔ التصبػی ٔعیى ىـایػ

 نضبظ ثّ ٔ گؾؿاَُؼ يی ؿٔفگبؿ

 ػچبؿ ثٓؼاىتی غؾایی ْبی کًک

 يب. ثبىُؼ يی امبمی کًجٕػْبی

 ٔظؼیت ایٍ ثّ اػتـاض ظًٍ

 ًّْ ثـعٕؿػاؿی عٕامتبؿ امفُبک

 ثبفَينتگبٌ ٔیژِ ثّ ثبفَينتگبٌ

 ٔ عٕة فَؼگی یک اف ثگیـ صؼالم

 .ْنتیى ىبینتّ

 ْب َبتٕاَی ٔ ْب نیبلتی ثی ثؼهت -9

 اف ایـاَی رٕاٌ يیهیَٕٓب يؼیـیتی

 آیُؼِ ػچبؿ ٔ يضـٔو کبؿ ػاىتٍ صك

 ثب ًْـاِ يب. ْنتُؼ َبيؼهٕيی
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 ایٍ کـػٌ يضکٕو ٔ اػتـاض

 ٔ ىـایػ ثٓجٕػ عٕامتبؿ ٔظؼیت

 ٔ َبُْزبؿ ٔظؼیت ایٍ پبیبٌ

 ثـای ثیکبؿی ثیًّ ػمتًقػ پـػاعت

 .ْنتیى ثیکبؿاٌ ًّْ

 فبرؼّ ٔظؼیت ثّ َنجت يب -10

 اػتـاض عیبثبٌ ٔ کبؿ کٕػکبٌ ثبؿ

 آٌ کـػٌ يضکٕو ظًٍ ٔ ػاؿیى

 صبل ػؿ فبرؼّ ایٍ پبیبٌ عٕامتبؿ

 ٔنیٍينٕ اف ٔ ْنتیى گنتـه

 صمٕق ؿػبیت ثّ َنجت يیغٕاْیى

 ٔظبیف ثٕو ٔ يـف ایٍ کٕػکبٌ

 .ػُْؼ اَزبو ػلت ثّ ؿا عٕػ

 ؿٔف گـاَی ٔ تٕؿو ىـایػ ػؿ -11

 التصبػی ْبی میبمت اػًبل افقٌٔ

 ثّ يؼـٔف ارتًبػی ػؼانت يغبنف

 ؿْب ًْچٌٕ ؿیبظتی ْبی میبمت

 ٔ کبؿکُبٌ تؼؼیم ْب، لیًت مبفی

 ثّ يُزـ ْبی مبفی عصٕصی

 فػایی يمـؿات ٔ کبؿگـاٌ اعـاد

 مبفی َبثٕػ ٔ کبؿ صمٕق

 صمٕق مبنّ ػِ چُؼ ػمتبٔؿػْبی

 ثّ کبؿگـی ظؼ تؼـض ٔ کبؿگـی

 ٔ کـػِ يضکٕو ؿا کبؿ لبٌَٕ

 ایٍ ثّ ثغيی پبیبٌ عٕاْبٌ

 ٔ کبؿگـی ظؼ التصبػی میبمتٓبی

 .ْنتیى ارتًبػی ػؼانت ظؼ

 ثـ ایـاٌ کبؿگـاٌ ًْـاِ ثّ يب -12

 عٕاْی ػؼانت ٔ آفاػگی يُو پبیّ

 يـػو ًّْ صمٕق ؿػبیت عٕامتبؿ

 ػـصّ کٕىُؼگبٌ ٔیژِ ثّ ایـاٌ

 امبك ثـ يـػيی ْبی

 اَنبَٓب صمٕق رٓبَی امتبَؼاؿػْبی

 ٔ فَبٌ صمٕق ثـاثـی ٔ ْنتیى

 ػؿ ٔ ْب ػـصّ ًّْ ػؿ ؿا يـػاٌ

 ٔ يقػ ٔ صمٕق اف يُؼی ثٓـِ

 ىـایػ ػیگـ ٔ يطهٕة يقایبی

 ػؼانت کُُؼِ تمٕیت کّ ارتًبػی

 .يیجبىیى امت ارتًبػی

 کبؿگـاٌ ػًٕو ًْـاِ ثّ يب -13

 رُگ ْبی میبمت رٓبٌ ٔ ایـاٌ

 ػهیّ کبؿاَّ تزبٔف ٔ افـٔفاَّ

 عٕاْبٌ ٔ کـػِ يضکٕو ؿا کيٕؿْب

 يُطمّ ػؿ ايُیت ٔ صهش ثـلـاؿی

 ٔ ػًٕيی يُبفغ اف ػفبع ٔ رٓبٌ ٔ

 يـػو پیيـفت ٔ ؿفبِ ٔ آفاػی

 .ْنتیى رٓبٌ ٔ يُطمّ ٔ ایـاٌ

 گَّٕ ْـ ؿفغ عٕاْبٌ يب -14

 ثّ َنجت ػؼانتی ثی ٔ تجؼیط

 ٔ ایـاٌ ػؿ يٓبرـ کبؿگـاٌ

 .ْنتیى رٓبٌ مـامـ

 فـیبػ ثـ گٕه کّ آَبَی ثّ پبیبٌ ػؿ

 ثـ چيى ٔ يـػيبٌ عـٔه ٔ عيى

 فنبػ ٔ فمـ ٔ تجؼیط ٔ ثیؼاػگـی

 متًکبؿی ٔ ثُؼَؼ يی فـٔ گنتـػِ
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 ؿا فـٔػمت يـػيبٌ ٔ آفاػگبٌ ثـ

! ػْیى يی ْيؼاؿ يیگیـَؼ َبػیؼِ

 ػؿ عٕػ ثـای ؿا تهغی مـَٕىت

 .يیقَُؼ ؿلى تبؿیظ

 ػزکت کارگزاى طٌذیکای

 ّ تِزاى اتْتْطزاًی ّاحذ

 94 اردیثِؼت    حْهَ

 

طٌذیکای کارگزاى 

فلشکارهکاًیک پؼتیثاًی 

را اس ایي لؼطٌاهَ  خْد

 اػالم هی دارد.

8/2/1394   

 

اّل هاٍ هَ، رّس جِاًی 

 کارگز را گزاهی هی دارین

کارگزاى جِاى هتحذ 

 ػْیذ!

رٓبَی كبؿگـ  ؿٔف  أل يبِ يّ،

امت. ؿٔف گـايی ػاىت ؿفو 

كّ َٕیؼ  كبؿگـاٌ ربٌ ثبعتّ اینت 

ثـای غجمّ ی  فـػایی ؿٔىٍ ؿا 

كبؿگـ ػاػَؼ. ؿٔفی كّ ثبیؼ 

ٔ ٔصؼت  ییبث ظـٔؿت مبفيبٌ

ثب ىؼبؿ )كبؿگـاٌ  ؿا یغجمبت ػًم 

ثّ ( رٓبٌ يتضؼ ىٕیؼ

فصًتكيبٌ   ٔ كبؿگـاٌ ًّْ  گٕه 

ثبیؼ مفـِ  كّ  یؿمبَؼ. ؿٔف  رٓبٌ

اف ػمتـَذ ثّ  یَبى یعبن ی

ؿفتّ يبٌ ػؿ َظبو مـيبیّ  یغًب

ؿا، ثّ ػُٕاٌ ػؿفو  یػاؿ

 ثـ افـافیى یػاػعٕاْ

یاسدٍ اردیثِؼِت طاِل 

ُشار ّ طیصذ ّ ًْد 

 ّچِار

کاًْى هتحذ کارگزی 

 «کوک»

 :ایویل

kmkoomak@gmx.com 

https://kmkoomak.wordpress.com/2015/04/30/78/
https://kmkoomak.wordpress.com/2015/04/30/78/
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معلم روز  

 روز زحمتكشان، و كارگران ما
 یها مناسبت به نه را معلم

 آموزاندن مناسبت به كه ،یتاريخ
 زمانِ  در حق احقاق و یزندگ شيوه
 روز اين و داريم مي یگرام حال

 متعهد و فرهيخته معلمان به را
 .گوييم مي تبريك كشورمان

 یناش سخت زندگيِ  دار و گير در
 و مايحتاج یگران ،یبيكار از

 سفيد یقراردادها خانواده، معيشت
 یها طرح اقسام و انواع و امضا
 و محدوديت و یكارگر ضد

 دستمزد تعويق از یناش محروميت
 نوع هر كه…  و اخراج و

 یها شيوه با مان پراكنده اعتراض
 شود یم مواجه یانتظام و یامنيت

 شالق حكم با یحت یموارد در و
 كه آموختيد ما به شويم، مي مواجه

 ديدگاه در اختالؾ رؼم به توان یم
 ،یزندگ یجؽرافيا در تفاوت و ها

 مشترك منافع عنوان به را یاصل
 وحدت به آن حول و نمود طرح
 فقط كه آموختيد ما به. رسيد عمل

 به و نكنيم فكر خودمان منافع به
 مخصوصا و مردم ی همه فكر

 باشيم، تحصيل از مانده باز كودكان
 طريق از آموزش شدن یكاالي كه

 را آنان مدارس، یساز یخصوص
 به. است كرده محروم آموختن از
 شده كه ترتيب هر به كه آموختيد ما

 ايجاد را خود مستقل یها تشكل
 و یگير جهت به نسبت و كنيم

 ما به. باشيم حساس آن تداوم
 به یگاه هم سكوت كه آموختيد

 ما به. دارد پژواك فرياد اندازه
 بودنش ارزشمند یزندگ كه آموختيد

 ست یهاي انسان تالش مديون را
 ارزشمند عمر و جان گاهي كه

 جمع منافع از دفاع راه در را خود
 یكارگر ی جامعه.كنند یم تقديم

 جنس از یمعلمان داشتن به ايران،
 اميدوار و بالد یم خود به شما

 احقاق در شما موفقيت با كه است
 كودكان و خود مسلم حقوق

 حق مسير تحصيل، از بازمانده
 خواهران و شود تر هموار يیجو
 پيگير نيز شما كارگر برادران و

 و بوده خود ی شده سركوب حقوق
 بهره شما تجارب و حمايت از نيز
 .گردند مند

 كارگری متحد كانون
 «   كمك»

 49 ارديبهشت 
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 نويسندگان کانون
 آزادی خواستار ايران

 های تشکل فعاليت
 آزادی و مستقل
 رهبران و فعاالن
 کارگران، دربند
 پرستاران و معلمان

 !است

 روز ارديبهشت، يازده مه، اول
 شرايطی در را کارگران جهانی
 وضعيت که داريم می گرامی

 بسيار جامعه زحمتکشان معيشتی
 .است شده پيش از تر وخيم

 اعتراض شرايط اين موازات به
 يافته افزايش نيز زحمتکش طبقات

 البته ها، خواست اين پاسخ. است
 خود نويسندگان ما. نيست سرکوب

 از و دانيم می آنها به متعلق را
 حفظ و دستمزد افزايش خواست

 می حمايت آنها انسانی کرامت
 .کنيم

 خواستار ايران نويسندگان کانون
 و مستقل های تشکل فعاليت آزادی
 دربند رهبران و فعاالن آزادی

 پرستاران و معلمان کارگران،
 .است

 ارديبهشت يازده مه، ماه اول روز

 .باد گرامی مزدبران تمامی بر

 

 نويسندگان کانون
 ايران

 

 ۹  چهارشنبه
  ۱٣۹۹ ارديبهشت

 ۹۱۱۲ آوريل ۹۹ 

 

https://kmkoomak.wordpress.com/
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 نيروی اتحاديه اطالعيه
 ايران ای پروژه کار

 وعراق؛ ايران جنگ ازپايان پس
 به و خزنده صورت به کار قوانين
 پول المللی بين صندوق دستور
 سازندگی، های دولت توسط

 فعلی دولت و اصالحات،اصولگرا
 آزاد مناطق مقررات طرح با

 کردن باخارج و صنعتی -تجاری
 ازشمول نفر ده زير های کارگاه
 با و اند گرديده فسخ کار، قانون

 اقتصاد های مشاوره و پيشنهاد
 و وطنی آمريکايی-نئوليبرال دانان

 و اصول آب؛ سوی آن اقتصاددانان
 ضد -مردمی ضد مناسبات قواعد

 گرديده کاربردی ايران در کارگری
 استثمار آن هدؾ تنها که است

 حقوق ی کليه و کارگران مضاعؾ
 های واسطه منافع جهت در بگيران

 اجتماعی توليد در که آنهايی کار،
 خصوص به ندارند؛ نقشی هيچ
 ريزی برنامه آن؛ المللی بين نوع

 اين که ای بهانه.است گرديده

 دولت و اند ساخته ها فراماسيونر
 می استناد بدان بسته چشم مردان،

 گذاری سرمايه موانع رفع کنند،
 شکل در جماعت اين. باشد می

 درون در ولی اقتصادی؛ مشاور
 سياست کردن کاربردی مايه،مامور

 اين هدؾ. هستند جهانی بانک های
 بهترين کارگيری به ها نئوليبرال

 حل برای اقتصادی روش و اصول
 اجتماعی -اقتصادی های بحران
 بر عالوه کارگران. نيست ايران
 توليد در که ای عمده و اصلی نقش

 سرشت خوبی به دارند اجتماعی
 -استعماری بار اسارت مناسبات

 و کنند می درک را امپرياليستی
 دوران به قوانين بازگشت روند
 قرارداد با را قاجاريه گرای واپس
 را دارسی نفت و تنباکو ننگين های
 ماکياوليستی های واژه پشت در

 امثال و زدايی قانون و کارآفرين
 که است درحالی اين.بينند می آن

 درگير چنان کارگران بيشتر
 مالی -صنفی مشکالت روزمرگی

 اين درک هوشياری که اند شده
 زدايی قانون و مناسبات روند

 دست از را کار قانون از تدريجی
 کارگران از بخش اين اند؛ داده

 که رسند می هوشياری به زمانی
 خود از دفاع قانونی امکانات همه
 .باشند داده دست از را

 است؛ حقوقی از بخشی کار قانون
 پاره ورق روی بر و شکل در که

 اساسی قانون ی شده فراموش های
 شده گرفته نظر در کارگران برای
 نمی نهادی هيچ رو، ازاين. است
 کارگران قانونی صورت به تواند
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 جهت بدين. کند محروم اّن از را
 با شده برده نام های دولت

 قانون مقننه قوه وتاييد مصوبات
 عمل اين. زند می دور را اساسی

 که. است ماکياولی ترفند يک کرد
 هرگز وجهان ايران تاريخ در

 ايران کارگران. شود نمی فراموش
 شعار دادن قرار هم کنار در با هم
 و سرشت به ها، کرد عمل و ها

 سرمايه های دولت ی مايه درون
 با که اينک.برند خواهند پی داری

 نئوليبراليستی -مدرن پست فرهنگ
 برده های سده به گشت باز درحال
 می دعوت را شما هستيم، داری

 فرهنگ با را جاری مناسبات تا کنم
 باستان ايران اجتماعی مناسبات و

 جهان که مناسباتی ، کنيد مقايسه
 روستايش و شهر زحمتکشان بينی

 حتی و اش زمانه از فراتر هميشه
 .باشد می ما ايران امروز

 ای دوره شاه؛ منوچهر دوران
 که است ايران باستان ازتاريخ
 و اکتشاؾ به مردم کنار در شاهان
 و پرداختند می توليد ابزار اختراع
 بزعم ايران اجتماعی ساختار

 کدخدا با مترادؾ را شاه شاهنامه؛
 فردوسی شاهنامه به.  دانست می
 ۸۲ رويه مسکو چاپ اول جلد

 .گردد مراجعه

         کدخدای جهان بر شد کيومرث
 ساخت اندرون کوه به نخستين

 اثر ملوک و الرسل تاريخ.)جای
 رويه نشاًت ترجمه طبری جرير

 ابوالفضل اختصار( تاريخ به) ۲۸
 به طبری تاريخ ترجمه بلعمی
 به ۹۳ رويه مشکور دکتر اهتمام
 اجتماعی تاريخ از گرفته بعد.بر
 مرتضی ۰۱-۳ رويه ۴ جلد ايران

 (راوندی

 ی دوره شاه منوچهر، دستورات
: “… کاردارانش به داديان پيش
 سه دارای بايد( پادشاه) ملک

 …راستگويی يکی:  باشد خصلت
 بخيلی و باشد سخی که ديگر و

 بايد …نگيرد خشم که ديگر نکند،و
 از ُبود، را ملک که چيزی هر که

 رعيت فراخی، و خواسته و نعمت
 …آنچه مگر …دهد چنان هم را

 در ادامه. نيايد کار به اَن را رعيت
 بر کاردارانيد شما. . .  ۰۱ رويه
 مکنيد ستم و کنيد داد رعيت، اين
 طعام و خورش سبب رعيت اين که
 گاه هر شما و است من شراب و

 جهان رعيت اين کنيد، داد که
 زودتر من خراج و دارند آبادان

 به بيشتر ها روزی و شود حاصل
 و بيدادی که گاه هر و رسد، سپاه
 آبادانی از دست رعيت کنيد ستم

 پيش …شود ويران جهان و بدارند
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 از …شود افزون خرابی آنکه از
 دهيد وام را ايشان من، المال بيت

 وقت به شود، کرده آبادانی آن تا
 وام آن اگر و ستانيد وام آن ؼله
 و سال دو به داد نتواند سال يک
 رعيت حق …ستانيد باز سال سه
 باره در که است آن پادشاه بر

 ايشان امور و ، کند مهربانی ايشان
 را آنان و. دهد تمشيت عدالت به را
 وادار ندارند طاقت که کاری به

 آسمانی بالی دچار هرگاه و نسازند
 نقصان موجب که شوند زمينی يا

 خراجی گردد، حاصل کمی و ؼله
 تقليل يا گرفته می آنان از که را

 هر و ببخشد، کلی به يا و بدهد
 که آيند گرفتار مصيبتی به وقت

 بين از و ها باديه ويرانی موجب

 از آنچه گردد، شان ثروت رفتن
 و کند تفويض است رفته شان دست

 نظر …نمايد جبران را خسارتشان
 و طعام که کنيد رعيت حال به

 گاه هر …اوست از شما شراب
 از نيست، عمران به قادر رعيت

 وام بتدريج و بدهيد او به المال بيت

 ”.نيفتد بسختی تا بگيريد پس را

 کارگران ی برهمه مه ماه اول

 .باد فرخنده جهان

 هنجار، به نا وضعيت دراين
 های بحران درگير ايران کارگران

 طوالنی های بيکاری و مالی شديد
 هيچ که دردناکی شرايطی اند، شده
 توجه اّن به مردی دولت و نهاد
 کارگران عوض در ولی کند نمی
 تحصن برای جنايتکاران، مانند را
 اش خواسته نهايت که اعتصابی و

 با متناسب نا دستمزد همان دريافت
 کار ايمنی شرايط يا و ها هزينه
 به ( قبلی ی شده توافق) است

 .کنند می محکوم شالق و زندان
 کارگران؛ کنند تصور ای عده شايد

 حقوق افزايش برای را ای مبارزه
 آؼاز…  و درمانی خدمات يا و

. نيست اين واقعيت ولی اند، کرده
 که است ای استفاده سوء واقعيت
 پرچم زير رياکارانه کار دالالن
 از کار، ها ماه گذشتن از پس دين؛

 داری خود کارگران حقوق پرداخت
 هم قضايی ومحاکم.کنند می

 وسيله به شده معرفی کارگران
 ”جنايی“جرم اين رابه ”کارآفرينان“

 .کنند می محکوم زندان و شالق به

 درمناسبات ميدانيد آيا، برادران
 زنده حق ها برده هم داری برده
 مناسبات در داشتند؟ را ماندن
 می چگونه حقوق بدون موجود

 ”ماند؟ زنده توان

 ايران ای پروژه کار نيروی اتحاديه

 ۹۹ فروردين۹۲اقاجری    ناصر
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هحکْهیت کارگزاى 

 !ًمغ تزآب سدى اطت

 

حالی کَ حمْق کارگزاى طثك اخثار  

رطوی کؼْر چٌذیي تزاتز سیز خظ فمز 

اطت ّ کارگزاى هجثْرًذ تزای اداهَ 

سًذگی ّ حفع طفزٍ ًاچیش خْد رًج ّ 

هؼمت تیؼتزی را تَ دّع کؼٌذ ّ 

ُوشهاى تا گظتزع فاصلَ طثماتی در 

ر کؼْر ػاُذ اختالص ُای چٌذ ُشا

هیلیادری هی تاػین ّ فمز ّ فظاد 

ُوچٌاى ًفض هزدهاى سحوت کغ ّ تِی 

فمز   دطت را تزیذٍ اطت ّ گزاًی ّ

تیکاری ُز رّس در حال طثمت اس 

یکذیگزًذّ ًثْد اهٌیت ػغلی تزای 

کارگزاى رّسگار را تز آًاى طخت ّ 

طخت تز هی کٌذ ّ اها کارفزهایاى اس ایي 

حذالل  آػفتَ تاسار طْ اطتفادٍ کزدٍ ّ

ُای حمْق کارگزی را سیز پا گذاػتَ ّ 

ٌُْس   دطتوشد کارگزاى را حتی تا طالِا

ًپزداختَ اًذ .اس طزفی ُن ّلتی ایي 

دادخْاُی ّاػتزاض   کارگزاى دطت تَ

ّ تَ ًاچاراػتصاب هی سًٌذ تا احکام 

اخزاج ّ تیکاری ،سًذاى ّ   ًاػادالًَ

ػالق رّتزّ هی ػًْذ ،ایي احکام اس 

شلضایی ػلیَ کارگزاى ًَ طْی هزاک

تٌِاتاػث رػذ فمز ّفظاد ّ ًاتزاتزی 

ُای اجتواػی اطت تلکَ اسًظز ُزاًظاى 

هزدّد ّ هحکْم اطت ّ   آسادٍ ای دردًیا

جش تصْیز ًاهطلْب اس دطتگاٍ حاکویتی 

تزخْرد  دطتاّردی دیگز ًخْاُذ داػت.

ّ صذّر احکام ظالواًَ تا کارگزاى هؼذى 

سی ًوًَْ ای چادرهلْ ّ پتزّػیوی را

اسایي رفتارضذ کارگزی ػلیَ کارگزاى 

طٌذیکای کارگزاى  .حك طلة اطت

ػزکت ّاحذ ضوي هحکْم کزدى احکام 

سًذاى ّ ػالق تزای کارگزاى هؼذى 

چادرهلْ ُز گًَْ طزکْب ػلیَ هٌافغ 

کارگزاى را تَ ُز ػکلی هحکْم هی کٌذ 

ّ یاد آّر هی ػْد کَ اخزاج ّ تیکاری 

سًذاى ّ ػالق ُزگش   ّ صذّر احکام

ًوی تْاًذ فزیاد حك طلثی کارگزاى 

هؼتزض را خاهْع کٌذ ّ اػتزاض ّ 

اػتصاب ّ آسادی ایجاد تؼکیالت 

تزای  طٌذیکایی را کارگزی هظتمل ّ

رطیذى تَ هطالثات کارگزاى حك هظلن 

  .آًِا هی داًذ

طٌذیکای کارگزاى ػزکت 

ّاحذ اتْتْطزاًی تِزاى ّ 

 ۴۹۳۱ فزّردیي ۰۲حْهَ

 

http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2015/04/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.jpg
http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2015/04/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.jpg
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 قانون حريم به تجاوز
 اساسی

 و زندان حکم صدور
 کارگر پنج برای شالق

 چادرملو معدن

 تازه بوی و رنگ کارگری اخبار
 بوی و رنگ است؛ گرفته ای

 کارگران مورد، چند در. جنايی
 دادگستری های دادگاه بوسيله

 شالق و زندان به( جنايی محاکم)
. ايلنا از گزارش. )اند شده محکوم

 81 شنبه سه 62262 خبر کد

 نديده با که محاکمی( 49 فروردين

 قانون در ملت حقوق بخش گرفتن
 امور در اسالمی جمهوری اساسی

( کارگری مسايل) کارفرما و کار
 اين كه آن حال کنند، می دخالت
 های دادگاه صالحيت در مسايل

( اختالؾ حل هياٌت) کار وزارت
 ی حوزه که محاکمی نه است

 و جنحه و جنايت ها آن کاری
 که زمانی هم آن. است خالؾ

 اساس و پايه کارفرمايان اظهارات
. گيرد می قرار ها دادگاه اين حکم

 ارزش معيار تنها که کارفرمايانی
 هر از بيشتر سود کسب هايشان،

 کارگران، استثمار و است طريق

. باشد می سود کسب امکان تنها
 از کدام هيچ که است حالی در اين

 هيچ دادگستری، های دادگاه
 پرداخت عدم بابت را کارفرمايی

 هم محكوم حتی کارگران، دستمزد
 حكم به برسد چه است نكرده
 ايلنا اخبار استناد به. )شالق

 اسالمی، جمهوری کار خبرگزاری
 ماه ۷ از بيش ها ازکارفرما برخی
 را خود کارگران حقوق که است

 و کارگران اينک هم اند؛ نپرداخته
 ماه ۷ مدت کيسون، کارمندان

 وحشت از ولی دارند، طلب حقوق
 حامی های دادگاه و بيکاری
 اند( کرده سکوت داری، سرمايه

 و مايه درون بيانگر روند اين
 جنگ از پس های دولت سرشت

 را مملکت اساسی قانون که است
 و مردم آرای به مراجعه بدون

 و گيرند می نديده موسسان، مجلس
 قوه تاييد و دولتی مصوبات با

 فسخ را اساسی قانون اصول مقننه،
 قانونی وجاهت که عملی. کنند می

 بدون حمايت برای تنها و ندارد
 يک اقتصادی منافع از چرا و چون
 داران سرمايه درصدی يک اقليت

. گيرد می صورت کار، دالالن و
 از زدايی قانون و عملکرد اين

 -تجاری آزاد مناطق در کار قانون
 نفر، ده زير های کارگاه و صنعتی
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 يک صورت به را حاکميت تصوير
 حقيقت در يا کارگری ضد نهاد
 مادی نعمات کنندگان توليد ضد

 .کند می تبيين

 نديده که اساسی قانون از اصولی

 :است شده گرفته

 شؽلی امنيت: دو و بيست اصل
 کارگران

 تشکل حق: شش و بيست اصل
 کارگران صنفی های

 اجتماعی تامين: نه و بيست اصل
 کارگران

 مسکن تامين: يک و سی اصل
 کارگران

 ساعات تعيين: سه و چهل اصل
 کار( ساعت ۲) کارگران کار

 بين سازمان های نامه مقاوله نيز و
 دولت توافق مورد که کار المللی

 اساس بر و بوده اسالمی جمهوری
 اساسی قانون هفت و هفتاد اصل

 ۳ ماده و ايران اسالمی جمهوری
 می قانون حکم در مدنی، قانون

 .است االجرا الزم و باشد

 ای پروژه کار نيروی اتحاديه
 واپس روندی را روند اين ايران،

 همه که داند می گر ويران و گرا
 اقتصادی -اجتماعی ساختار ی

 ما. کشاند می تباهی به را ايران
 را نئوليبراليستی اقتصادی ساختار

 نهادهای مشترك دستپخت که
 اتاق و امپرياليستی اقتصادی
 اصلی مقصرين است، بازرگانی

 مناسبات اين زيرا دانيم، می
 و ساختاری تعديل اقتصادی
 كشور سازی، خصوصی گسترش

 امپرياليسم حقير دنباله به را ما

 .است کرده تبديل

 

 کار نيروی اتحاديه
ايران ای پروژه  

۳۴ فروردين۱۲  
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 عليه عدالتی بی افزايش
 کشان زحمت و کارگران
 می محکوم را ايران

 کنيم!

 گوناگون مسئوالن همه اعتراؾ به

 و حکومتی های دستگاه

 و معيشت آمارهای ؼيرحکومتی

 زحمت و کارگران اقتصادی رفاه

 به و کاهش حال در عموما کشان

 از دريػ سال هر معروؾ قول

 .شود می پارسال

 رسيدن و ماه اسفند شدن نزديک با

 سال برای دستمزد تعيين روزهای

 کارگری نهادهای و مراکز جديد

 از بيش و ؼيرحکومتی و حکومتی

 به نزديک و کارگر ميليون يازده

 مستمری و بازنشستگان ميليون سه

 که اجتماعی تامين سازمان بگيران

 خانوادهايشان جمعيت احتساب با

 ايران جمعيت درصد پنجاه از بيش

 تاب و تب در. دهند می تشکيل را

 عادالنه دستمزد تعيين فراگير

 .کنند می شماری لحظه کارگری

 بزرگ موج اين به توجه با

 دستگاه مختلؾ مسئوالن اجتماعی،

 صاحبان و مربوط حاکميتی های

 های بخش اقتصادی قدرتمند

 پيش با ؼيرخصوصی و خصوصی

 شده ريزی برنامه توجيهات کشيدن

 و اقتصادی رونق به کمک همچون

 بودن بحرانی و رکود از خروج

 بهانه ديگر و اقتصادی وضعيت

 بر پوشيدن چشم و اينچنينی های

 زحمت و کارگر ها ميليون معيشت

 دستمزد عموم و سرزمين اين کش

 با گذاشته پا زير را قانون بگيران

 و خود نفع به خاص جوی ايجاد

 عدالت مقاصد کارگران عليه

 .برند می پيش را خود شکنانه

 سال برای کارگران دستمزد تعيين

 کلی قاعده اين از نيز ۰۹۳۴

 سير به توجه بی و کرده پيروی

 دستمزد درخواست جنبش افزاينده

 حداقل هم باز کارگری عادالنه

 فقر خط سوم يک کارگران دستمزد

 شرايط بايد همچنان و شد تعيين

 .کنند تحمل را تری سخت معيشت

 و واقعی ؼير تبليؽات در پيوسته

 با شود می ادعا حقيقت از بدور
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 گرايی جانبه سه اصول از پيروی

 سرنوشت زنی چانه حق رعايت و

 مهم تصميم جمله از و کارگران

 با کارگران دستمزد حداقل تعيين

 همه اما شود می انجام روش اين

 می کارگری امور منصؾ آگاهان

 واقعی نمايندگان ؼيبت در که دانند

 منصبان صاحب کارگر ها ميليون

 اقتصادی های قدرت و سرمايه

 حکومتی های دستگاه و کارفرمايی

 ها گيری تصميم در را باال دست

 دليل به کارگری جانب و داشته

 و کارگری بدنه با ارتباط عدم

 سنديکايی منسجم تشکيالت نداشتن

 تعيين روند آؼاز در سراسری

 نمايشی شعارهای دادن با دستمزد

 جلسات تسليم پايان در و آنچنانی

 نيمه در امسال چون و نامتعارؾ

 کارگران حق هم باز و شده شبان

 .شود می پايمال

 واحد شرکت کارگران سنديکای

 ها ميليون با فرياد هم و متحد

 دستمزدی خواستار هميشه کارگر

 نيروی تاراج و بوده عادالنه

 و عدالت خالؾ را کارگران

 و ساز اين به و داند می دادگری

 شکنانه قانون و ناروا و ناحق کار

 و معترض کارگری دستمزد تعيين

 به سنديکا اين. کند می محکوم آنرا

 نمونه مشتی بعنوان خود توان وسع

 تالش معترض کارگر ها ميليون از

 در اعتراضی حضور با و کرده

 بی اين به کار وزارت برابر

 .کرد اعتراض ها عدالتی

 واحد شرکت کارگران سنديکای

 تعيين در کار عالی شورای تصميم

 سال در کارگران ناعادالنه دستمزد

 دليل به و کرده محکوم را ۰۹۳۴

 واقعی نمايندگان حضور عدم

 آنرا شورا اين در کارگران

 سوی از جانبه دو تصميمی

 ماده ناقض و دولتيان و کارفرمايان

 از و داند می کار قانون ۴۰

 بی اين عليه کارگران اعتراض

 می پشتيبانی و حمايت ها عدالتی

 .کند

 شرکت کارگران سنديکای

 و تهران اتوبوسرانی واحد

 حومه

 ۱٣۹٣ اسفند ۹۲
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 مزدی با شايسته زندگی

 مسلم حق عادالنه

 ماست!

 اجتماع سوی يک در که حالی در

 دوران به تازه و نوکيسه اقليتی

 دارن بانک و داران برج از رسيده

 و کننده وارد تاجران کالن و

 دست انگلی اقتصاد دالالن بزرگ

 مرتبط زور و زر مافيای دست در

 اداری فساد اقتصادی شبکه با

 باد های ثروت کوه به مدار قدرت

 چند خودروهای با و رسيده آورده

 های خانه و قصر و ميلياردی

 همچون ميلياردی ده چند شکوهمند

 بر فارس خليج عرب پولدار شيوخ

 کشيده، فلک به سر های برج فراز

 قيمت گران و پرهزينه سفرهای با

 خوش مناطق شخصی های ويال در

 زندگی جهان و ايران هوای و آب

 خود برای اشرافی فوق و شاهانه

 نوش و عيش با و داده ترتيب

 به و. گذرانند می روزگار سلطنتی

 صاحبان مالياتی مسئوالن اعتراؾ

 ؼارتی اقتصاد های شبکه همين

 پنجاه و دويست حدود فقط ساليانه

 فرار از تومان ميليارد هزار

 می يؽما به و زده جيب به مالياتی

 گفته به اين بر اضافه و برند

 سيستم جمهور رئيس اول معاون

 در گرفته شکل اقتصادی فساد

 ی همه دار رکورد ها دستگاه

 بابک های نمونه و شده ها دوران

 تنها مرتضوی و رحيمی و زنجانی

 خروار هزاران از نمونه مشتی

 .است

 سوی در بسيار تاسؾ با اما و

 ده چند اکثريت اجتماع، ديگرهمين

 کشان زحمت و کارگران ميليونی

 بگيران حقوق و روستايی و شهری

 بيشتر همچون دستی پايين

 ؼير و کارگری بازنشستگان

 و پرستاران و معلمان و کارگری

 مستمری و اقتصادی پايان خرده

 هان پناه بی و دست فرو بگيران

 هزار هزاران همچون اجتماعی

 بی زنان و خيابان و کار کودکان

 فشار زير خانمانان بی و سرپرست

 ها تعبيض و بيکاری تورم، گرانی،

 ديگر گسترده های ناروايی و

 می رنج و سختی با را روزگار

 فرياد و ناله صدای البته و گذارنند
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 به شان رسيده آسمان به اعتراضی

 .است نرسيده گوشی

 بر های بودجه و هزينه ميان دراين

 و ريخت و مردم جيب از رفته باد

 و ها دستگاه آنچنانی های پاش

 و بو بی و ته و سر بی سازمانهای

 همگانی نظارت از بيرون خاصيت

 و ها همايش ها، سمينار و مردم

 زندگی بار ثمر بی ی ها کنفراس

 سرزمين اين مردم دوش بر را

-می تر سگنين و سنگين

 با اجتماعی دلسوز هوشياران.کند

 که داؼی تنور اين از نگرانی

 دوستی زن الؾ داخلی مقصران

 قدرت نان پختن برای مردم، با

 بوجود داری سرمايه جهان های

 از رفت برون راه تنها اند، آورده

 عدالت های نابسامانی گرداب اين

 های دگرگونی درستی به را سوز

 و دادگری گسترش پايه بر بنيادين

 حقوق رعايت و اجتماعی عدالت

 ميان آن از و دانسته مردم عمومی

 برای عادالنه دستمزد تعيين

 ديگر و کشان زحمت و کارگران

 اين سرآمد را ديده آسيب اقشار

 در. دانند می مردمی مسلم حقوق

 کارگران سنديکای راستا اين

 کارگران ديگر چون واحد شرکت

 بوم و مرز اين کشان زحمت و

 های عدالتی بی ای ريشه رفع

 عادالنه دستمزدی تعيين و اجتماعی

 و آبرومند زندگی تامين اساس بر

 زحمت و کارگران برای شايسته

 و کارگری بازنشستگان و کشان

 خواستاربوده بگيران حقوق عموم

 اعتراض و پيگيری و تالش و

 و خود راحق باره اين در جمعی

 مردم عموم و کارگران ی همه

 .داند می ايران

 شرکت کارگران سنديکای

 و تهران اتوبوسرانی واحد

 حومه

 ۱٣۹٣ اسفند ۱۹
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 خانواده برای بيشتر فقر

 کارگری! های

 اتفاق بازهم شد می بينی پيش آنچه

 داده هشدار قبل مدتها از. افتاد

 و سر بی جلسات در که بوديم

 دستمزد، عالی شورای صدای

 با کارگری اصطالح به نمايندگان

 کارفرمايان سوی از رقمی چنان

 بازگو جرات که اند شده روبرو

 .ندارند کارگران به را کردنش

 اصطالح به بزدل نمايندگان

 با رقابت برای که کارگری

 شعار با کارگری سنديکاهای

 پای به درصدی ۰۱ مزد افزايش

 بود قرار و بودند رفته مذاکره ميز

 صورت در را دستمزد مصوبه

 امضا تورم نرخ از کمتر تصويب

 افزايش به روز دو از پس ، نکنند

 پس و داده رضايت درصدی ۰۷

 تدريجی مرگ سند کردن امضا از

 ساعت در کارگری های خانواده

 به که خيانتی از شادمان ، شب ۰۸

 کارگرشان خواهران و برادران

 دريافتی، های سکه با بودند نموده

 خود های خانه به شادمان

 .بازگشتند

 حسن دکتر که گذشته سال از

 در شده داده شعارهای به روحانی

 طبقه به جمهوری رياست تبليؽات

 حرکت هر و کرد، پشت کارگر

 ماموران فرستادن با را کارگری

 و کرد کامل ها کارخانه به امنيتی

 حق جرم به را کارگران نمايندگان

 دادگاه و کشاند دادگاه به خواهی

 محکوم زندان و شالق به را آنان

 به دادن تن با که بود آشکار نمود،

 المللی بين صندوق های توصيه

 در را ارزان کارگر بايد ، پول

 با و گذاشته کارفرمايان اختيار

 اعتراضات هايی سياست اتخاذ

 .کند محو کشور در را کارگری

 هيچ که تجاری ويژه مناطق چرا

 روز هر ندارد تسلط آنها بر قانونی

 نيست اين برای شود؟آيا می بيشتر

 خارجی و داخلی کارفرمايان که

 سر بر خواستند که باليی هر

 از و بياورند؟ ايران زحمتکشان

 نباشد؟ خبری کار ساعت ۲ و بيمه
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 روز هر تورم کاهش نام به چرا

 حجم و وزن از ها کارخانه

 با تا کنند می کم خود محصوالت

 اينطور قيمت داشتن نگه ثابت

 صورت افزايشی که شود وانمود

 شده کم گرانی و تورم و نگرفته

 است؟

 اجحافاتی به اعتراض برای چرا

 صورت زحمتکشان عليه بر که

 کار وزارت عوض به گيرد می

 ها کارخانه به امنيتی نيروهای بايد

 برای آيا بياورند؟ هجوم معادن و

 خيال با کارفرما که نيست اين

 چندين را کارگران حقوق راحت

 را آنان ، بياندازد عقب به ماه

 نداشته هم ترسی و کند اخراج

 باشد؟

 بايد دستمزد تعيين جلسه در چرا

 و کرده ترک را جلسه کارفرمايان

 در خود نمايندگی به را وزيرکار

 تعيين کارگران با مذاکره جلسه

 کنند؟

 از که است وزيرکاری چگونه اين

 جانب بايد تنها گرايی جانبه سه

 ميليون ۴۲ مقابل در را کارفرمايان

 بگيرد؟ عهده به کارگری خانوار

 کارگر، برادران و خواهران

 به نمايندگان و کار وزارت

 که دادند نشان کارگری اصطالح

 از حمايت جز ای وظيفه

 ما برای پس.ندارند را کارفرمايان

 سنديکاهای ايجاد جز ای چاره

 کارگر طبقه ُبرنده حربه و کارگری

. است نمانده باقی اعتصاب يعنی

 واحدهای همه در سنديکايی فعاالن

 است کافی ، اند پراکنده توليدی

 اين بسوی را هايتان دست

 دستان تا کنيد دراز ها سنديکاليست

 را سنديکايی فعالين گرم و صميمی

 .کنيد حس خود دستان در

 اتحاد جز ايران زحمتکشان

 .ندارند ديگری راه

 

 کارگران سنديکای

 فلزکارمکانيک

52/25/2141 
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: ايران دولت   به اينداستريآل

 «مه ماه اّول» از ها دست

 !کوتاه

 

 ( ۳۱اردیثِؼت  ۲)  ۰۲۴۲آّریل  ۰۲

ػٔنت ایـاٌ ثّ کبؿگـاَی کّ ريٍ 
ل يبِ ؿا تؼاؿک يی ّٔ ثیُُؼ ٔ  ا

ض يی مبفيبٌ يی ـّ  کُؼ. ػُْؼ تؼ
 آل اتحادیَ جِاًی ایٌذاطتزی»

(IndustriALL)  اس طٌذیکاُای
ارػاب ّ دلیزی کَ در تزاتز 

ُا ُوچٌاى تزای  دطتگیزی
تشرگذاػت رّس جِاًی کارگز 

کٌٌذ، حوایت  تالع هی
ارّپایی طٌذیکای  ًوایٌذٍ.کٌذ هی

کارگزاى فلشکار هکاًیک ایزاى، 

اس ایٌذاطتزیآل هتؼکزین »گْیذ:  هی

ٍٔ حیاتی طٌذیکاُای  کَ اس هثارس

ایزاى در راٍ احماق حمْق کارگزاى 

ّ تِثْد ػزایظ کار ّ دطتوشدُا ّ 

الثتَ حمْق طٌذیکایی، حوایت 

 «.کٌذ هی

ّٔ اػتـاض ْب ٔ  ػٔنت ]ایـاٌ[ ثب ًْ

ّٔ ْبی کبؿگ گفتًبٌ ـی ثّ يخبثّ ينئه

ّٔ  ايُیتی ثـعٕؿػ يی کُؼ، َّ ينئه

کبؿگـی. ثّ ایٍ تـتیت امت کّ 

ٔلتی کّ کبؿگـاٌ عٕامتبؿ صمٕق 

افتبػِ، ثٓجٕػ ىـایػ کبؿ یب ثّ  ػمت

ىبٌ ثـای  ؿمًیت ىُبعتٍ صك

ىَٕؼ، ػٔنت  تيکم ػؿ مُؼیکبْب يی

ّٕ تـك ایزبػ يی ایٍ مـکٕة .کُؼ ر

ىؼیؼ ػٔنتی کّ يٕرت ظؼیف ٔ 

ٕچک يبَؼٌ مُؼیکبْب ىؼِ امت، ک

آٔؿػ کّ  يضیػ کبؿی ثّ ٔرٕػ يی

ثبؿ امت.  ثنیبؿ عطـَبک ٔ فبرؼّ

اف آَزب ْیچ مبفٔکبؿی ٔرٕػ 

َؼاؿػ کّ کبؿگـاٌ اف آٌ غـیك 

ثتٕاَُؼ اف اَزبو کبؿ عطـَبک مـ 

ثبف فَُؼ، یب عٕامتبؿ ٔمبیم ایًُی 

ٔ ىـایػ کبؿی ایًٍ ىَٕؼ، صٕاػث 

قاٌ فیبػی ٔيیـ ثّ يی کبؿی ٔ يـگ

 .ػْؼ ْبی کبؿی ؿط يی ػؿ يضیػ

ُای  آل اس ایي خْاطت ایٌذاطتزی

طٌذیکاُای ایزاى اس دّلت ایزاى 

تصٕیت ٔ ارـای    :کٌذ حوایت هی

مبفيبٌ  ۹۸ٔ  ۹ۺْبی  َبيّ يمبٔنّ

انًههی کبؿ ػؿ يٕؿػ آفاػی  ثیٍ

تيکیم مُؼیکب، ٔ ؿفغ يًُٕػیت 

ْبی مُؼیکبیی يطبثك ثب يبػِٔ  فؼبنیت

لبٌَٕ امبمی رًٕٓؿی اماليی  ۶۶

 ایـاٌ؛

ثّ ؿمًیت ىُبعتٍ ٔ ارـای 

ػؿَگ صك مُؼیکبْب ٔ کبؿگـاٌ  ثی

ایـاٌ ثـای تؼاؿک ٔ ثـگقاؿی 

ل يبِ يّ»ؿٔف رٓبَی کبؿگـ  ّٔ « ا
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لبٌَٕ امبمی  ۶۸يطبثك ثب يبػِٔ 

 ایـاٌ؛

پبیبٌ ػاػٌ ثّ اؽیت ٔ آفاؿ، تٓؼیؼ ٔ 

ٔیژِ ػؿ  پیگـػ فؼبالٌ مُؼیکبیی، ثّ

ل يبِ يّ؛آمتبَ ّٔ  ّٔ ا

ّٔ فَؼاَیبَی کّ ػؿ اؿتجبغ  آفاػی ًْ

ْبی لبََٕی ٔ مُؼیکبیی  ثب فؼبنیت

 .اَؼ ػمتگیـ ىؼِ

ل يبِ يّ، ایٍ  ّٔ ثب َقػیک ىؼٌ ا

ْبی کبؿگـاٌ ایـاٌ فٕؿیت  عٕامت

 .کُؼ پیؼا يی

کًبل أفکبٌ، يؼبٌٔ ػثیـکم 

آل، صًبیت عٕػ ؿا اػالو  ایُؼامتـی

 :کُؼ يی

یي فؼاالى تا تْجَ تَ ػِاهت ا
طٌذیکایی ایزاًی کَ هصوواًَ 
خطز دطتگیزی ّ هجاسات را تَ 

خزًذ تا کارگزاى را هتؼکل  جاى هی
آل  کٌٌذ، رّػي اطت کَ ایٌذاطتزی

ٍٔ آًِا تزای تشرگذاػت  در هثارس
ٍٔ دراسهذت  ل هاٍ هَ، ّ در هثارس ّّ ا
آًِا تزای ایجاد طٌذیکاُای 

ایظتذ ّ اس آًِا حوایت  لذرتوٌذ، هی
 .ذکٌ هی

 :۰۳اصل :لاًْى اطاطی ایزاى

ْبی  ْب، اَزًٍ اصقاة، رًؼیت

ْبی  میبمی ٔ صُفی ٔ اَزًٍ

ْبی ػیُی  اماليی یب الهیت

ىؼِ آفاػَؼ، ييـٔغ ثّ ایُکّ  ىُبعتّ

اصٕل امتمالل، آفاػی، ٔصؼت 

يهّی، يٕافیٍ اماليی ٔ امبك 

رًٕٓؿی اماليی ؿا َمط َکُُؼ. 

تٕاٌ اف ىـکت ػؿ  کل ؿا ًَی ْیچ

يُغ کـػ یب ثّ ىـکت ػؿ یکی آَٓب 

 .اف آَٓب يزجٕؿ مبعت

 :۰۲اصل 

ْب،  پیًبیی تيکیم ارتًبػبت ٔ ؿاِ

ثؼٌٔ صًم مالس، ثّ ىـغ آٌ کّ 

يغّم ثّ يجبَی امالو َجبىؼ آفاػ 

   امت.
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َٔ جِاًی  َٔ اتحادی ًاه

تَ حظي « ایٌذاطتزیآل»

رّحاًی، رئیض جوِْر 

 ایزاى

 

َٔ جِاًی  َٔ سیز اساتحادی ًاه

تَ رّاتظ « آل ایٌذاطتزی»

ػوْهی طٌذیکای کارگزاى 

فلشکار هکاًیک رطیذٍ 

 :اطت

اؿػیجٓيت  ۸)  ۶۱۰۲آٔؿیم  ۶۸

 ژَٕ، مٕئیل  ( ۹ۺ

ثّ@ آلبی صنٍ ؿٔصبَی، ؿیبمت 

 رًٕٓؿی اماليی ایـاٌ

اؿمبل اف غـیك@ آلبی يضنٍ 

َظیـی اصم، مفیـ ٔ ًَبیُؼِٔ ػائى 

رًٕٓؿی اماليی ایـاٌ ػؿ يمـ 

 مبفيبٌ يهم يتضؼ ػؿ ژَٕاؿٔپبیی 

 :ایًیم

mission.iran@ties.itu.int 

جوِْر گزاهی، آلای حظي رئیض

 رّحاًی،

 ّٔ يٍ ایٍ َبيّ ؿا اف ربَت اتضبػی

  آل رٓبَی ایُؼامتـی

(IndustriALL)   ثّ ىًب

يیهیٌٕ  ۲۱َٕینى کّ ثیيتـ اف  يی

کبؿگـ ػؿ صُبیغ يؼؼٌ، اَـژی ٔ 

کيٕؿ رٓبٌ ؿا  ۰۹۱تٕنیؼ ػؿ 

کُؼ، تب رؼاً اف ػٔنت  ًَبیُؼگی يی

ایـاٌ ثغٕاْى کّ رهٕی اػًبل 

غیـلبََٕی ينئٕالَی ؿا کّ لصؼ 

ػاؿَؼ ػؿ ؿاِ کبؿگـاٌ ایـاٌ ثـای 

ل يبِ يّ  ّٔ ثـگقاؿی ٔ ثقؿگؼاىت ا

 .يًبَؼت ایزبػ کُُؼ، ثگیـػ

ـاَی ؿا کّ ػؿ ػٔنت ىًب کبؿگ …

ػْی يـامى  صؼػ تؼاؿک ٔ مبفيبٌ

ل يبِ يّ ْنتُؼ، تضت فيبؿ لـاؿ  ّٔ ا

ّٔ  يی ػْؼ. ػٔنت ]ایـاٌ[ ثب ًْ

ْبی کبؿگـی  ْب ٔ يُبليّ اػتـاض

ّٔ ايُیتی ثـعٕؿػ  ثّ يخبثّ ينئه

ّٔ کبؿگـی. ثّ ًْیٍ  يی کُؼ، َّ ينئه

ػنیم امت کّ ٔلتی کّ کبؿگـاٌ 

ػ افتبػِ، ثٓجٕ عٕامتبؿ صمٕق ػمت

mailto:mission.iran@ties.itu.int
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ىـایػ کبؿ یب ثّ ؿمًیت ىُبعتٍ 

ىبٌ ثـای تيکم ػؿ مُؼیکبْب  صك

ّٕ تـك ثـای آَٓب ایزبػ  يی ىَٕؼ، ر

 .ىٕػ يی

ایٍ مـکٕة ىؼیؼ ػٔنتی کّ يٕرت 

ظؼیف ٔ کٕچک يبَؼٌ مُؼیکبْب 

ىؼِ امت، يضیػ کبؿی ثّ ٔرٕػ 

آٔؿػ کّ ثنیبؿ عطـَبک ٔ  يی

 ثبؿ امت. اف آَزب کّ ْیچ مبف فبرؼّ

َؼاؿػ کّ کبؿگـاٌ کبؿی ٔرٕػ  ٔ

اف آٌ غـیك ثتٕاَُؼ اف اَزبو 

آٔؿ مـ  کبؿْبی عطـَبک ٔ فیبٌ

ثبف فَُؼ، یب عٕامتبؿ ٔمبیم ایًُی 

ٔ ىـایػ کبؿی ایًٍ ىَٕؼ، ػؿ 

ٔيیـ   َتیزّ، صٕاػث کبؿی ٔ يـگ

ْبی  ثّ يیقاٌ فیبػی ػؿ يضیػ

 .ػْؼ کبؿی ؿط يی

ُایی کَ  آل اس خْاطت ایٌذاطتزی

دّلت ػوا اس  ،طٌذیکاُای ایزاى

تصٕیت ٔ    :کٌذ دارًذ حوایت هی

 ۹۸ٔ  ۹ۺْبی  َبيّ ارـای يمبٔنّ

انًههی کبؿ ػؿ يٕؿػ  مبفيبٌ ثیٍ

آفاػی تيکیم مُؼیکب، ٔ ؿفغ 

ْبی مُؼیکبیی  يًُٕػیت فؼبنیت

لبٌَٕ امبمی  ۶۶يطبثك ثب يبػِٔ 

 رًٕٓؿی اماليی ایـاٌ؛

ثّ ؿمًیت ىُبعتٍ ٔ ارـای 

ػؿَگ صك مُؼیکبْب ٔ کبؿگـاٌ  ثی

ػْی ٔ  ایـاٌ ثـای مبفيبٌ

ل »ثـگقاؿی ؿٔف رٓبَی کبؿگـ  ّٔ ا

لبٌَٕ  ۶۸يطبثك ثب يبػِٔ « يبِ يّ

 امبمی ایـاٌ؛

پبیبٌ ػاػٌ ثّ اؽیت ٔ آفاؿ، تٓؼیؼ ٔ 

ٔیژِ ػؿ  پیگـػ فؼبالٌ مُؼیکبیی، ثّ

ل يبِ يّ؛ ّٔ ّٔ ا  آمتبَ

 ّٔ فَؼاَیبَی کّ ػؿ اؿتجبغ آفاػی ًْ

ْبی لبََٕی ٔ مُؼیکبیی  ثب فؼبنیت

 .اَؼ ػمتگیـ ىؼِ

 جیزکی تا احتزام

( Jyrki Raina) رایٌا

 دتیزکل

 

 

http://sfelezkar.com/wp-content/uploads/2015/04/raina.jpg
http://sfelezkar.com/wp-content/uploads/2015/04/raina.jpg
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 نوروزی شادباش
 و مردم به

 !ايران زحمتکشان

 سنت رسيدن فرا و نو سال آؼاز

 نوروز که نياکان مان بهاری های

 و مردم به را است گرفته نام

 می شادباش ايران زحمتکشان

 .گوييم

 سال رو، پيش سال که اميدواريم

 و کارگری جنبش فعاالن اتحاد

 طبقه منافع تامين برای سنديکايی

 که معتقديم ما. باشد کارگرايران

 او شده آفريده پيروزی برای انسان

 نمی ولی کرد نابود توان می را

      پيروز نوروز .داد شکست توان

 سنديکای عمومی روابط

 فلزکارمکانيک کارگران

 ۱٣۹٣ اسفند ۹۹
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 زبان به هفت شماره سنديکا پيام

     !شد منتشر( مسنجر)  انگليسی

MessengerMarch2015 

 : خوانيم می دراين شماره

 -12 سنديکای پيام شماره از پيام سر

 2 صفحه

 مارس، 8 مناسبت به سنديکا شادباش

 5 صفحه – زن جهانی روز

 ايران در کار نيروی و کارگران فراخوان

 قانون از زدائی مقررات به اعتراض در

 1 صفحه -کار

 حقوق از حمايت براي اي دادنامه

 پروژه كارگران و عام طور به كارگران

 9 و 1 صفحه -خاص طور به اي

 -(کارشناسان رضا) سنديکا و کارگران

 2 صفحه

 ساختمان صنعت در کاری سوانح

  6 و 2 صفحه -(اميدی حسين)

 -جديد سايت مورد در سنديکا اطالعيه

 6 صفحه

  

 داّد ّ هذدی اتزاُین

 . ػذًذ تاسداػت رضْی

 اف ؿظٕی ػأػ ٔ يؼػی اثـاْیى

 مُؼیکبی يؼیـِ ْیئت اػعبی

 اتٕثٕمـاَی ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ

 مبػت) گؾىتّ ىت صٕيّ ٔ تٓـاٌ

 ىؼَؼ ثبفػاىت يُقنيبٌ ػؿ(  ۰۶

 فهقکبؿيکبَیک کبؿگـاٌ مُؼیکبی.

 ؿا ایيبٌ لبََٕی غیـ ثبفػاىت

 آفاػی عٕامتبؿ ٔ کـػِ يضکٕو

 اػعبی ىـغ ٔ لیؼ ثی ٔ فٕؿی

 کبؿگـاٌ مُؼیکبی يؼیـِ تْیب

 .ثبىؼ يی ٔاصؼ ىـکت

 طٌذیکای ػوْهی رّاتظ

 فلشکارهکاًیک کارگزاى

 ۳۱ اردیثِؼت ۳
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 :سنديکا پيام خبرنگار گزارش

 سنديکای اعضای قبلی قرار طبق

 ۲ ساعت واحد شرکت کارگران

 آزادی اتوبوسرانی پايانه در امروز

 در شيرينی پخش با و کرده تجمع

 روز تبريک و رانندگان ميان

 مکرر های زدن دست و کارگر

 در ، حضور اين از رانندگان

 پايانه از ظهر بعداز شش ساعت

 .شدند خارج آزادی

 و تبريک ضمن سنديکا پيام نشريه

 همه به فرخنده روز اين شادباش

 اعضای همت به کارگران

 واحد شرکت کارگران سنديکای

 .فرستد می درود

 سنديکای عمومی روابط

 مکانيک فلزکار کارگران

۱٣۹۹/۹/۹ 

 از سنديکا پيام نشريه گزارش

 خودرو ايران کارخانه

 دستمزد افزايش اعالم از پس

 کارگران ، 8949 سال حقيرانه

 فيش دريافت منتظر خودرو ايران

 اينده روز چند در خود حقوق های

 در کارگران ، عاطال بنابر. هستند

 اعتراض از مختلؾ های سالن

 افزايش اين مورد در هماهنگ

 49/2/54. گويند می سخن حقيرانه

 فروردين دستمزد دريافت با

 6 شاهد خودرو ايران کارگران

 خود دستمزد ميان در پول مورد

 به تومان هزار 944 که بودند

 يکی .بود شده افزوده اشان دريافتی

 ديگری و دستمزد ساليانه افزايش

 مربوط به طبقه بندی مشاؼل است.

هرچند که کارگران از اين افزايش 

رضايت نسبی دارند اما همه می 

پرسند که اين طبقه بندی چگونه 

صورت گرفته که آنها خبر ندارند  

و ديگر اينکه چرا برای همه فقط 

زار تومان افزايش طبقه ه 644

بندی منظور شده؟ يعنی کسی 

بيشتر و يا کمتر از اين مقدار نمی 

 بايست افزايش بگيرد؟

 8/5/2149 
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 پيام نشريه گزارش

 های کارخانه از سنديکا

 شيشه

 در واقع عدل شيشه کارخانه

 در قم شکوهيه صنعتی شهرک

 مشؽول کارگر 82 با گذشته سال

 امسال سال اول در که بود فعاليت

 اخراج را کارگرانش از نفر 9

 .کرد

 شمس در واقع فدک شيشه کارخانه

 2 گذشته سال کارگر 94 از قم آباد

 .است کرده اخراج را نفر

 شمس در واقع شفق شيشه کارخانه

 خود کارگر 44 از کارگر 1 قم آباد

 راهی را آنان و نپذيرفت امسال را

 بيمه دريافت برای کار اداره

 .نمود بيکاری

 در واقع گستر جام شيشه کارخانه

 از ساوه جاده دانگه چهار گلدسته

 اخراج را نفر 4 خود کارگر 82

 سالن در کارگر 4 اين.است کرده

 به که بودند بکار مشؽول رنگ

 کارخانه سال در حقوق کمی دليل

 .بودند کشانده اعتصاب به را

 در واقع رخشان شيشه کارخانه

 کرده تعطيل هم گرمسار آباد عباس

 را تعطيلی دليل کارفرمايش و

 و گاز ، آب برق، باالی های هزينه

 کارخانه اين کردهاست اعالم تلفن

 .داشت کارگر 94

 باال های کارخانه ترتيب اين به

 خود کارگر 9 هر از متوسط بطور

 اخراج را يکی گذشته سال در

 13/2/2149 .اند کرده

 

گزارش نشريه پيام 

لبنيات سنديکا از کارخانه 

 دامداران

  دامداران لبنيات توليدی  کارخانه

 قرار شهريار جوب هفت در که

 مشؽول را کارگر 9444 دارد

 کارخانه اين در. است کرده بکار

  ساعتی 86 هرشيفت کاری ساعت

 16 مکانيک و فنی کارگران. است

 های قسمت در که باشند می نفر
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 ها سالن در و کارخانه مختلؾ

 در کارگران اين. هستند پخش

 می خراب دستگاهی که مواقعی

 کارگران کمک با و بمانند بايد شود

 ندازی راه و تعمير به بعدی شيفت

 اين در. کنند کمک مربوطه دستگاه

 خبری کار سختی از کارخانه

 مسوول که باراندازها فقط و نيست

 می بهره کار سختی از هستند سکو

 دربست آزمايشگاه بخش. گيرند

 ها اين به که هست زنان دراختيار

. شود نمی شامل کار سختی هم

 مسموم آزمايشگاه فضای که هرچند

 سختی دادن از کارفرما ولی هست

 می طفره کارگران اين به کار

 هر به ماهه هر گذشته سال تا. رود

 از ؼذايی بسته يک کارگری

 از که شد می داده کارخانه توليدات

 4 امسال از. است شده قطع امسال

 شده کم توليدات حجم از درصد

 خبر هنوز مشتريان که است

 گذشته سال از کارخانه توليد.ندارند

 افزايش به رو همچنان و شده زياد

 حسابداری برآورد طبق.  است

 بطور  کارخانه اين ساليانه سود

 همين به و شده زياد چشمگيری

 کارخانه صاحب که هست هم دليل

 کارخانه در را خود ساله 94 پسر

 در خود و گذاشته مدير عنوان به

 سازی ساختمان مشؽول کانادا

 نوروز،ماه مانند ماههای در.. است

 مذهبی های عيد و رمضان،محرم

 شامل کاال سبد ها کارخانه همه که

 چندبسته و روؼن و برنج کيلو 64

 می خود کارگران به ماکارونی

. نيست خبری ما شرکت در دهند

 مشاؼل بندی طبقه ما کارخانه در

 دليل به. ندارد وجود شورا و

 دريافتی ساعتی 86 کار ساعت

 644 ميليون يک متاهل کارگران

 متاسفانه و است تومان هزار

 دانند نمی و هستند راضی کارگران

 از بسياری حقوق اين با که

 86. شود می ضايع حقوقشان

 ما بيمه در هيچوقت کار ساعت

 زودتر که شود نمی منظور

 کارخانه در. بشويم بازنشسته

 تا ماه يک از ها قرارداد دامداران

 اداری کارکنان فقط و است ششماه

. دارند يکساله قرارداد ها قديمی و

 که سکوها کارگران با قرارداد

 چون است دوماهه هستند بارانداز

 خيلی کارگران کاری فشار دليل به

 شوند می کارافتاده از و بيمار زود
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 قرارداد ترفند اين با کارفرما که

 قراردادشان تمديد از دوماهه

 اعتراضات اکثر. کند نمی موافقت

 می سکو کارگران بخش از هم

 1/5/2149  .شود

 

 پيام نشريه گزارش

از جشن اول ماه  سنديکا

 مه 

در  در کارخانه ايران خودرو،

چهار سالن کارگران با خريد 

شيرينی و پخش آن در اول ساعت 

کاری هر شيفت جشن روز کارگر 

را گرامی داشتند. با اينکه کارگران 

می دانستند که خانه کارگر 

راهپيمايی روزکارگر گذاشته است 

آن را نمايشی مسخره دانسته و يا 

در خانه ها ماندند و يا به مسافرت 

 رفتند.  

پخش شيرينی و  ه سايپا،در کارخان

تبريک روزکارگر در موقع 

پوشيدن لباس به هنگام ترک 

کارخانه روی داد. بعضی از 

کارگران اميدواری کردند که 

روزکارگر سال آينده را بتوان بهتر 

و بصورت رسمی در داخل سالن 

ها با جشن و آواز همراه نمود. با 

اينکه امسال خانه کارگر با شور به 

با حرارت از حق  ظاهر کارگری

تظاهرات روز کارگر دفاع می 

کرد، کارگران سايپايی تصميم به 

 تحريم اين تظاهرات گرفتند.  

در کارخانه های زامياد،  

جشن  مگاموتور، قطعات فوالدی،

روزکارگر به همراه پخش شيرينی 

و جشن تولد حضرت علی ) روز 

مرد ( جشن گرفته شد.کارگران در 

ورد تظاهرات اين کارخانه ها در م

خانه کارگر به مناسبت روز کارگر 

 با بی تفاوتی برخورد کردند.

روز  در کارگاههای قطعه سازی

پنجشنبه کارگران قديمی با بردن 

شيرينی و در بعضی از کارگاهها 

خود کارفرمايان اقدام به خريد 

شيرينی و پخش آن در ميان 

کارگران نمودند. در اين کارگاهها 

همراه با خواندن اين پخش شيرينی 

آواز و رقص همراه شد. در يک 

کارگاه لوال سازی کارفرما با خريد 

هزار تومان  644شيرينی و دادن 
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پول به هر کارگر اين روز را به 

 آنها تبريک گفت.

متاسفانه در بيشتر کارگاههای 

کوچک از جشن روزکارگر خبری 

نبود و کارگران همچنان سخت 

ه ای مشؽول کار و تالش برای لقم

نان بودند. بسياری حتا در اين 

روزهای تعطيل به سرکار رفتند تا 

شايد بخشی از هزينه های زندگی 

را در اين دو روز تامين کنند. 

کارگران حتا در مورد روز مرد 

می گفتند : کدام مرد؟ مردی که از 

تامين زندگيش عاجز است مرد 

 نيست .

که  گروههای کوهنوردی کارگری

هيات کارگران هر ساله توسط 

کوهنوردی استانها اين روز را 

جشن می گرفتند با خطاب و عتاب 

حراست ها مواجه شدند و از خير 

 برگزاری اين روز گذشتند.

بعضی از گروههای کوهنوردی با 

رفتن به دامن طبيعت اين روز را 

جشن گرفتند . در کرج يکی از اين 

گروهها با تذکر نيروهای انتظامی 

 مواجه شد.

آنچه متوقؾ نشدنی است  اما

برگزاری جشن روزکارگر توسط 

کوشندگان کارگری در باؼها، 

کوهها، خانه هاست. اميدواريم که 

اين جشن ها بهم پيوسته و در 

خيابانها و پارک ها و در ميان 

 مردم زحمتکش نمود پيدا کند.

 

 

 برگزاری از جلوگيری

 در کارگر روز جشن

 واحد شرکت

 و واحد شرکت حراست و مديريت

 حضور با عمومی امنيت پليس

 محل آزادی پايانه در گسترده بسيار

 مه ماه اول جشن برگزاری

 از مانع واحد شرکت کارگران

 در روز اين مراسم برگزاری

 .شدند مقرر ساعت

 ۰۹ ساعت بود قرار مراسم اين

 ماه ارديبهشت نه چهارشنبه روز

 سه بازداشت با اما شود برگزار

 و مددی ابراهيم آقايان شب شنبه
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 گسترده حضور و رضوی داود

 از شخصی لباس با امنيت پليس

 و آزادی پايانه در چهارشنبه صبح

 تلفنی وتماس اطراؾ های خيابان

 تهديد و سنديکای اعضا با پليس

 همان ۰۷ ساعت در مراسم آنان،

 را محل پليس اينکه از پس روز

 و. شد برگزار ،نمود ترک

 پايانه در راهپيمايی با کارگران

 کارگر کارگر شعار فرياد و آزادی

 بايد آزاد زندانی کارگر اتحاد، اتحاد

 با همراه سنديکا باد زنده گردد،

 مردم و همکاران بين شيرينی پخش

 .داشتند گرامی را بزرگ روز اين

 جلوگيری و اعضا بازداشت سنديکا

 را روزکارگر جشن برگزاری از

 خواستار و کرده محکوم شديدا

 شرط و قيد بی و فوری آزادی

 داود و يسير مددی ابراهيم آقايان

 سنديکا مديره هيات عضو رضوی

 .باشد می

 شرکت کارگران سنديکای

 واحد

 شدگان بازداشت

 بند به سنديکايی

 اوين زندان ۹۱۹

 .شدند منتقل

 ابراهيم آقايان رسيده اخبار به بنا

 داوود و سنديکا سريي مددی

 سنديکا مديره هيات عضو رضوی

 نيروهای توسط بازداشت از پس

 ۸۱۳ بند به اطالعات وزارت

 .شدند منتقل اوين زندان

 واحد شرکت کارگران سنديکای

 حومه و تهران اتوبوسرانی

 سنديکايی عضو دو اين بازداشت

 خواستار و داند می ؼيرقانونی را

 می آنها سريعتر چه هر آزادی

 .باشد

 شرکت کارگران سنديکای

 و تهران اتوبوسرانی واحد

 حومه

 ۹۹ ارديبهشت ۱۱
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 را ما برادران

 كنيد ! آزاد
 و یرضو داوود ،یمدد ابراهيم

 فعاالن از یصالح محمود

 بازداشت یكارگر یسنديكاها

 یم كه بود یخبر بدترين اين. شدند

 یجهان روز ی آستانه در توانست

 اين بازداشت. شود منتشر كارگر

 یكارگر فعاالن و فعال كارگران

 دهن كارگر یجهان روز آستانه در

 چراغ و ايران كارگر طبقه به یكج

 و یدار سرمايه به یسبز

 دست اين. ست یجهان امپرياليسم

 مطالبات تواند ینم اقدامات

 منحرؾ يا و متوقؾ را یكارگر

 به یعموم اعتراض یآزاد. كند

 و یطبقات شكاؾ شدن ژرفتر

 شرط و قيد یب و یفور یرهاي

 مردم یبديه حق فعال، كارگران

 پيگير كارگران ما. است ايران

 برادران یآزاد و خود یبديه حقوق

 .بود خواهيم خود یزندان

 همه یهمبستگ باد زنده

 سلطه عليه كارگران ی

 سرمايه ی

 سنديكاهاي باد پايدار

 یكارگر مستقل

 کارگری متحد کانون

 «کمک »

 

: ايميل

kmkoomak@gmx.co

m 

http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2015/04/da.jpg
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الوللی کٌفذراطیْى تیي 

اتحادیَ ُای کارگزی ّ 

فذراطیْى تیي الوللی 

کارگزاى حول ّ ًمل 

خْاطتار آسادی کارگزاى 

تاسداػتی در آطتاًَ اّل 

 هاٍ هَ ػذًذ

۹ۺ۰۱, ۰۹اؿػیجٓيت   

 

کُفؼؿامیٌٕ ثیٍ انًههی اتضبػیّ ْبی 

ٔ فؼؿامیٌٕ ثیٍ انًههی  (ituc)کبؿگـی

عٕامتبؿ آفاػی  (itf)کبؿگـاٌ صًم ٔ َمم

ثبفػاىتی ػؿ آمتبَّ أل يبِ يّ  کبؿگـاٌ

 .ىؼَؼ

 ثّ @ آیت هللا میؼ ػهی عبيُّ ای،

ػفتـ ؿْجـ رًٕٓؿی اماليی، اَتٓبی 

عیبثبٌ ىٓیؼ کيٕؿ ػٔمت، تٓـاٌ، 

 رًٕٓؿی اماليی ایـاٌ

 

اف@ ىبؿٌٔ ثبؿٔ، ػثیـکم، کُفؼؿامیٌٕ 

 ثیٍ انًههی اتضبػیّ ْبی کبؿگـی

 

امتفبٌ کبتٍ، ػثیـ کم، فؼؿامیٌٕ رٓبَی 

 کبؿگـاٌ صًم َٔمم

 ۶۱۰۲آٔؿیم  ۱۱

 آیت هللا عبيُّ ای،

يب ایٍ َبيّ ؿا ثّ ػُٕاٌ یک ينئهّ فٕؿی 

ثّ ىًب يی َٕینیى کّ ػؿ يٕؿػ ػمتگیـی 

ٔ صجل ػأػ ؿظٕی ٔ اثـاْیى يؼػی ػؿ 

ؿٔف گؾىتّ ٔ ًْچُیٍ ػمتگیـی ٔ صجل 

يضًٕػ صبنضی ٔ ػخًبٌ امًبػیهی، اف 

اػعبی کًیتّ ًْبُْگی ثـای کًک ثّ 

ایزبػ تيکم ْبی کبؿگـی، ػؿ غی ایٍ 

 .ْفتّ، مئٕال کُیى

ثـای يب غیـلبثم تصٕؿ امت امت کّ 

ایٍ آلبیبٌ یک ثبؿ ػیگـ ثّ عبغـ اَزبو 

فؼبنیتٓبی لبََٕی ٔ ييـٔع اتضبػیّ ای 

 .ىبٌ يٕؿػ آفاؿ لـاؿ گـفتّ اَؼ

ػؿ يٕؿػ پـَٔؼِ اثـاْیى يؼػی، ػمتگیـی 

 اعیـ أ صـکت ػیگـی امت ػؿ اػايّ ی

یک کًپیٍ غٕالَی ٔ ىـو آٔؿ آفاؿ ٔ 

اؽیت کّ ْـ چّ ثیيتـ ثّ َظـ تالىی يی 

ؿمؼ يصًى ٔ ػُبػ آيیق ثـای ؿَذ ػاػٌ 

 .ٔ آمیت ؿمبَؼٌ ثّ ٔی

ثُبثـایٍ يب اف ىًب يی عٕاْیى کّ 

ىـایطی کّ يُزـ ثّ ایٍ ػمتگیـیٓبی 

اعیـ ىؼِ ؿا يٕؿػ ثـؿمی لـاؿ ػْیؼ ٔ 

 .ت کُیؼثـای تغییـ ٔ ثـگـػاَؼٌ آٌ ػعبن

http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2014/10/images-41.jpg
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 اؿاػتًُؼ ىًب

ىبؿٌٔ ثبؿٔ، ػثیـکم، آی تی یٕ می 

)کُفؼؿامیٌٕ ثیٍ انًههی اتضبػیّ ْبی 

 (کبؿگـی

امتفبٌ کبتٍ، ػثیـکم، آی تی اف 

 ()فؼؿامیٌٕ رٓبَی کبؿگـاٌ صًم َٔمم

 ؿَٕٔىت@ ؿئیل رًٕٓؿ ؿٔصبَی

 To: Ayatollah Sayed Ali 

Khamenei 

The Office of the Supreme 

Leader Islamic Republic 

Street- End of Shaid Keshvar 

Doust Street 

Tehran, Islamic Republic of 

Iran 

From: Sharan Burrow, General 

Secretary, ITUC 

Stephen Cotton, General 

Secretary, ITF 

 ۱۱ April 2015 

 Ayatollah Khamenei, 

 We are writing to you as a 

matter of urgency to question 

the reported arrest and 

incarceration yesterday of 

Davood Razavi and Ebrahim 

Madadi, and, earlier this week, 

of Mahmoud Salehi and Osman 

Ismaili, of the Coordinating 

Committee to Help Form 

Workers’ Organizations. 

 We find it inconceivable that 

these men are once again the 

target of persecution for the 

exercise of their legal and 

rightful trade union activities. In 

the case of Ebrahim Madadi this 

latest detention is yet another 

move in a long and inglorious 

campaign of persecution that 

looks increasingly like a 

determined and malicious 

attempt to make him suffer. 

 We therefore ask you to 

investigate the circumstances of 

these latest arrests and intervene 

to reverse them. 

 Yours faithfully, 

 Sharan Burrow, General 

Secretary, ITUC (International 

Trade Union Confederation) 

 Stephen Cotton, General 

Secretary, ITF (International 

Transport Workers’ Federation) 

CC: President Rouhani 
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کارگران معدن نماينده 
 چادرملو:

گظتزدگی راُپیوایی رّس 

کارگز در تِزاى، ًؼاى 

ی کارگزاى دٌُذٍ ًارضایت

 اطت 

 
صنُی َژاػ@ آَچّ ػؿ تزًغ ايـٔف 

اًْیت ػاىت ایٍ ثٕػ کّ ػهی ؿغى 

ای ػؿ ایٍ  ایُکّ تجهیغبت گنتـػِ

عصًٕ اَزبو َيؼ، ايب ػیؼیى کّ 

ثنیبؿی اف کبؿگـاٌ اف َمبغ 

يغتهف کيٕؿ عٕػ ؿا ثـای ىـکت 

ػؿ ؿاْپیًبیی ؿٔف رٓبَی کبؿگـ 

ثّ تٓـاٌ ؿمبَؼَؼ تب َيبٌ ػُْؼ اگـ 

ّٔ ثیبٌ يطبنجبت فـاْى ىٕػ  فيیُ

ٔامطّ صؼای عٕػ ؿا ثّ  يبیهُؼ ثی

  .گٕه ينٕنیٍ ثـمبَُؼ

تِزام حظٌی ًِژاد دتیز اخزاجی  

اًجوي صٌفی کارگزاى هؼذى 

پل اف تجـیک ؿٔف  چادرهلْ،

کبؿگـ ٰثب اىبؿِ ثّ ارتًبع چُؼ 

ْقاؿ َفـی کبؿگـاٌ ػؿ تٓـاٌ 

گفت@ؿاْپیًبیی ْقاؿاٌ کبؿگـ پل 

بل مکٕت َيبٌ ػُْؼِٔ أد اف چُؼ م

َبؿظبیتی آَبٌ اف ىـایػ يٕرٕػ 

ايیؼٔاؿو  ػؿ صٕفِٔ کبؿ امت ٔ

ثـگقاؿی چُیٍ تزًؼی ينٕنیٍ ؿا 

ْب ػؿ صٕفِ  ثّ تغییـ میبمتگؾاؿی

يٍ   .تيٕیك کُؼ ؿٔاثػ کبؿ

 ّٔ ايیؼٔؿاو کّ ايـٔف صؼای ربيؼ

کبؿگـی ىُیؼِ ىؼِ ثبىؼ ٔ فيبؿی 

کّ ؿٔی کبؿگـاٌ ٔ ثّ عصًٕ 

ٍ کبؿگـی امت، ْـچّ فٔػتـ فؼبنی

صنُی َژاػ اظبفّ .ثـػاىتّ ىٕػ

ْبی ينتمم  ْب ٔ تيکم کـػ@ اَزًٍ

کبؿگـی کّ صؼای ٔالؼی کبؿگـاٌ 

ْنتُؼ ثبیؼ ثتٕاَُؼ ػؿ فعبیی آفاػ 

يطبنجبت صُفی کبؿگـاٌ ؿا 

يُؼکل کُُؼ ٔ ثّ ایٍ تـتیت اَتمبل 

ػُْؼِ ی ایٍ َبؿظبیتی ْب ثّ ثؼَّ 

ـایی ی ػٔنت ٔ ػمتگبْٓبی ار

تُٓب ػؿ ىـایطی کّ .ثبىُؼ

ْبی صُفی ينتمم ثّ  اَزًٍ

صٕؿت آفاػاَّ فؼبنیت کُُؼ ايکبٌ 

ػمتیبثی ثّ يطبنجبت صُفی 

 .کبؿگـاٌ ايکبٌ پؾیـ امت

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/274333-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/274333-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/274333-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/274333-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ایٍ فؼبل صُفی کّ اعـارو ػؿ 

مبل گؾىتّ ثبػج اػتصبة ٔ 

ػؿ  اػتـاظبت کبؿگـاٌ ایٍ يؼؼٌ

ػؿ اػايّ  غٕل مبل گؾىتّ ىؼِ ثٕػ،

ظـٔؿت لؼؿت گیـی ثب اىبؿِ ثّ 

ّٔ يٓى  تيکم ْبی کبؿگـی گفت@ َکت

ْبی کبؿگـی  ػؿ عصًٕ تيکم

لؼؿت گیـی آَٓبمت. ػؿ يؾاکـات 

َٓبیت   ػیؼیى کّ ػؿ  ۹ۺيقػی مبل 

لؼؿت پیـٔف ىؼ ٔ کبؿگـاٌ کّ ثـ 

ػؿصؼی يقػ  ۶۲مـ افقایو 

ّٔ  يی رُگیؼَؼ َتٕاَنتُؼ ثّ َتیز

يطهٕة عٕػ ثـمُؼ. ثُبثـایٍ ػؿ 

یبثؼ  چُیٍ ىـایطی آَچّ اًْیت يی

افقایو لؼؿت چبَّ فَی ػؿ ثیٍ 

ْبی صُفی کبؿگـی امت تب  تيکم

ثب تًبو تٕاٌ اف صمٕق کبؿگـ 

مبفيبٌ یبثی کبؿگـاٌ  .صًبیت کُُؼ

افقایو تٕاٌ چبَّ فَی تيکم  ٔ

ثبیؼ ػؿ انٕیت ثـَبيّ ْبی کبؿگـی 

 . ْبی فؼبنیٍ کبؿگـی لـاؿ گیـػ

به نقل از خبرگزاری 

 ايلنا

 

 

 مبارزات هفتادسال

 کارگران سنديکايی

 فلزکارمکانيک

 از آزاديخواهانه افکار ترويج با

 صنعت آمدن و اميرکبير دوران

 تولد و ميرزا عباس دوره در نوين

 درايران کارگری های هسته اولين

 های سازمان داشتن ضرورت ،

 با. شد احساس تدريج به کارگری

 کارگری اتحاديه نخستين تشکيل

 ،درچاپخانه8614 سال به ايران

 تهران ناصريه خيابان در کوچکی

 و چاپ کارگر پروانه، محمد توسط

 کارگری روزنامه نخستين انتشار

 کارگران، اتفاق بنام 8614 سال در

 .گشت آؼاز افکارکارگری پراکندن

  سال در دهگان محمد بازگشت با

 کارگری کوشندگان ديگر و 8644

 الزم کادرهای ايران، به روسيه از

 کارگران ملی اتحاديه تشکيل برای

 سپس و ايران سراسر های چاپخانه

 شورای تشکيل 8642سال پايان در

 به تهران کارگری های اتحاديه

 اجرايی امکان محمددهگان مديريت

 های اتحاديه. کردند پيدا شدن
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 بيش 8948 درسال تهران کارگری

 با. داشتند رسمی عضو1444 از

 8964 شهريور در  رضاخان فرار

 اتحاديه قديمی فعاالن گردهمايی و

 های اتحاديه احيای ، کارگری های

 شبانه فعاليت با. شد آؼاز کارگری

 88 در کارگران اين روزی

 متحد ،با8969 سال ماه ارديبهشت

 زمان قدرتمندآن چهاراتحاديه گشتن

 ،"کارگران مرکزی اتحاديه" 

"  ،"برزگران و کارگران اتحاديه

 و" آهن راه کارگران اتحاديه

 چند و ايران زحمتکشان اتحاديه

 شورای"  ديگر کارگری اتحاديه

 و کارگران مرکزی متحده

 .آوردند رابوجود"ايران زحمتکشان

 شورای تالش با 8969دربهار

 و مکانيک کارگران و متحده

 کارگران اتحاديه ارمنی تراشکار

 شکل تهران اتومبيل مکانيک

 اين های فعاليت از متاسفانه. گرفت

 دست در کمی اطالعات اتحاديه

 شدن ؼيرقانونی از بعد. داريم

 8962 سال دربهمن متحده شورای

 اتومبيل مكانيك کارگران اتحاديه

 آقای وتوسط نيزبطورؼيرعلنی

 رابط و آهنگر كارگر كه بهاری

 بود، متحده شورای و اتحاديه بين

. داد می ادامه خود كارسنديكايی به

 كمی كه بعد به 8994 های سال در

 كارگران شد بهتر سياسی اوضاع

 خيابان در اتومبيل مكانيك اتحاديه

 های گردهمايی و جلسات منوچهری

 از.كردند می برگزار را خود

 آن تراشكاری مهم كارگاههای

 اتحاديه رهبران و فعاالن كه زمان

 خود دل رااز مكانيك كارگران

 تراشكاری كارگاه داد، می بيرون

 قزوين ميدان جنب در واقع بندار

 از بندار تراشكاری كارگران .بود

 اتحاديه اين فعال و اصلی اعضای

 8998 درسال. ميرفتند شمار به

 برلن كوچه از تر پايين زار درالله

 اتحاديه پاساژی در راست سمت

 شورای و اتومبيل مكانيك کارگران

 پيگيری جهت دفتری متحده

 سنديكا امور و كارگران مطالبات

 كه بودند کرده اجاره دوم طبقه در

 كادر عنوان به نوری رحيم آقای

 سنديكايی امور به بگيرشورا حقوق

 آهنگر نوری رحيم.پرداخت می

 و ها مكانيك شاگرد كه بود، ماشين

  اتحاديه به را گاراژ كارگران ديگر



       44                پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران

 
 

 کالنکی آقای. ساخت می مربوط

 بود ها مكانيك شاگرد همين از يكی

 رييس و موسس چهل دهه در که

 بتون كارخانه كارگران سنديكای

 اعضای از انقالب از بعد و باتيمان

 كارگران سنديكای مديره هيات

 به الزم. شود می فلزكارمكانيك

 هنوز كه هايی سال در است ذكر

 يكی  بود، نشده تأسيس كار وزارت

 شورای كه كارهايی مهمترين از

 كارگران طرؾ از نيابت به متحده

 بين ما اختالفات رفع داد می انجام

 به كه بود كارفرما و كارگران

. گرفت می انجام سفيدی ريش طور

 برگزيده افراد از يكی بهاری آقای

 با مذاكره جهت متحده شورای

 61 کودتای از بعد. بود كارفرمايان

 اعضای از کريمی آقای مرداد

 کارگران اتحاديه مديره هيات

 تا و دستگير اتومبيل مکانيک

 زرهی 6 تيپ زندان در 8994سال

 اتحاديه فعاالن ديگر از.بود زندانی

 توان می اتومبيل مكانيك كارگران

 روبن -8: كرد اشاره افراد اين به

 ساز باتری کارگر ناواراستپانيان

 ؼله انبار فروش بار ميدان کنار

 -9 آوانسيان آرسن -6  ری خيابان

 عزيز -9 گر ريخته رامين، حسين

 ،باطری سمباد -4 آهنگر داوری،

 روی روبه جمشيد تخت خيابان ساز

 بعد حتا برد،كه نام القدس حضرت

 هم هنوز مرداد 61 كودتای از

 اتحاديه های فعاليت از. بودند فعال

 توان می اتومبيل مکانيک کارگران

 رساندن تصويب به در همگامی

 اجتماعی تامين و کار قانون اولين

 برای الزم کادرهای پرورش و

   .برد نام سنديکايی جنبش

 و 8996 مرداد 61كودتای از پس

 بار، وحشت های سركوب پی در

 و فلزكار كارگران از گروهی

 تعطيلی از دفاع انگيزه با مكانيك

 و قزوين ميدان حوالی در جمعه

 ها خانه قهوه در مخصوص خيابان

 آنكه رؼم به. آمدند می هم گرد

 تعطيل روز جمعه ، قانون مطابق

 كارفرمايان اما بود مزد دارای و

 پس بار وحشت فضای از استفاده با

 كار روز را جمعه روز كودتا، از

 به وادار را كارگران و كرده اعالم

. كردند می روز اين در كار انجام

 جمعه روز در كار تعطيل از دفاع

 كارگران بين در قوی انگيزه
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 در اجتماع برای مكانيك و فلزكار

 .بود خانه قهوه همچون های مكان

 خانه قهوه در گردهمايی شيوه اين

 داشت ادامه نيم و سال يك قريب ها

 ها سال اين طی حال عين در و

 مكانيك و كار فلز كارگران جمع

 شامل جمع اين.يافت می گسترش

  تراشكارها ، آهنگران ، ها مكانيك

 كه بود تعميركارانی و جوشكارها ،

 واقع گاراژهای و قزوين خيابان در

 با و بودند شاؼل منطقه آن در

 می شناخته فلز روی كار و فلزات

 پس دليل همين به درست و شدند

 سنديكای ، موسس هيات تشكيل از

 كارگران سنديكای عنوان به آنان

 از.شد شناخته فلزكارومكانيك

 سازمانده كارگران ترين سرشناس

 ابراهيم محمد از توان مي جمع اين

 های پمپ مكانيك كارگر سمرقندی

 وجليل کابلی ناصر انژكتوری،

 و نصيری حسين و انفرادی

 ابراهيم و ؼضنفری عبدالکريم

 .برد نام تراشكار كارگر ای آلوچه

 كارگران عمومي مجمع اولين

 از بيش حضور با فلزكارومكانيك

 8992 سال اواخر كارگر 814

 به نفر 84 آن طی و برگزار

 در كارگران نمايندگان عنوان

 ابراهيم. شدند برگزيده سنديكا

 انتخاب آرای بيشترين ای آلوچه

 متخبين. كند می كسب را كنندگان

 بودند عبارت سنديكا در كارگران

 ؼالمحسين  ، شعاعی داود از

 امير ، گارسچی ناصر ، نصيری

 قاسم ، مراد مصطفا ، رضايی

 عيسا ، فخار مرتضا ، خوشبخت

 ناصر و سمنانی ابراهيم ، قاقازانی

 ابراهيم افراد اين بين از كه مقدم

 قاسم تشكيالت، مسوول سمنانی

 مرتضا مالی، مسوول خوشبخت

 عيسا و تبليؽات مسوول فخار

 برگزيده رييس عنوان به قاقازاني

 سمت با گارسچی ناصر. شوند می

 از يكی و تشكيالت بازرس

 به سنديكا فعال و برجسته اعضای

 بهمن 66 در که رفت، شمارمی

 کالنتری تصرؾ هنگام به 42 سال

 شهادت به هوايی دونيروی منطقه

 ازسازندگان ناصرگارسچی.رسيد

 قله فراز بر کارگر پناهگاه اصلی

. بود کوهنوردی مربی و توچال

 سنديکای اعضای از ديگر يکی

 صابر فلزکارومکانيک، کارگران
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 وی.  بود کارگرتراشکار محمدزاده

 های فعاليت بدليل 8992 درسال

 در و دستگير واجتماعی کارگری

 زحمتکشان همت به 8942 سال

 .آزادشد

 كارگران سنديكای اساسنامه

 فصل دوازده در فلزكارمكانيك

 تصويب به ماده 11 بر مشتمل

 اسامی و رسد می عموم مجمع

 ثبت جهت مدارك همراه به منتخبين

 می ارسال كار وزارت به سنديكا

 64/9/8994 تاريخ در كه گردد

 ثبت نامه گواهی سال سه از پس

 فلزكارمكانيك كارگران سنديكای

 در 99 شماره طی حومه و تهران

 ثبت به تهران استان كار كل اداره

 تشكيل زمان از اما. است رسيده

 توسط آن رسيدن ثبت به تا سنديكا

 سنديكا تهران استان كار كل اداره

 می ادامه خود فعاليت به وقفه بی

 جلسات در شرکت جمله از.دهد

 پالزا درسينما جلسه مانند کارگری

 اعتصاب به ،کمک 8992 درسال

 فعاليت ها، پزخانه کوره کارگران

 بانک تاسيس طومارجهت درتهيه

 فعالين ديگر با کارگران رفاه

 کارگران نماينده که سنديکايی

 جليل و ناصرکابلی فلزکارمکانيک

 و نصيری وحسين انفرادی

 دعوت. بودند ؼضنفری عبدالکريم

 واحد، شرکت سنديکاهای از

 هاجهت آرايشگران،قندريز،گرمابه

 مسايل درمورد نظر تبادل و بحث

 انفرادی، جليل امضای به کارگری

 ناصرکابلی ؼضنفری، عبدالکريم

 افرادحاضر همه دستگيری به که

 منجرمی 8991 درسال درجلسه

 کشته چهلم درمراسم شرکت .شود

 ناصرکابلی، شمشک معدن شدگان

 عبدالکريم نصيری، حسين

 درسال انفرادی جليل ؼضنفری،

 سنديکای از نمايندگی به 8994

 شرکت فلزکارمکانيک کارگران

 .کردند

 کارگران سنديکای چهل دردهه

 پيوستن هم به با فلزکارومکانيک

 و فلزکار سنديکايی فعالين همه

 به خود نفوذ گسترش و مکانيک

 ليالندموتورز، چون هايی کارخانه

 و سازی لوله ارج، آمريکا، پارس

 همچون سازی قطعه کارگاههای

 سنديکای خاستگاه که بندار
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 بود، فلزکارمکانيک کارگران

 با. يافت روزافزونی قدرتمندی

 يؽما، خوان  محمدحسين عضويت

 پارس کارخانه کار سوهان کارگر

 قديمی فعاالن از ،ويکی آمريکا

 با که سنديکا اين به متحده شورای

 اله هدايت و انفرادی جليل تالش

 های فعاليت.گرفت صورت  معلم

 فلزکارومکانيک کارگران سنديکای

 فعاليت. گرفت خود به ديگر رنگی

 خوان محمدحسين فکری خوش و

 مديره هيات در وعضويت يؽما

 بخش شدن فعال باعث سنديکا

 فلزکارمکانيک، سنديکای ورزشی

 فوتبال و کوهنوردی های بخش در

 در سنديکا اين که خدماتی. گرديد

 در بخصوص چهل دهه اواسط

 گذاشت بجا کوهنوردی عرصه

 از يکی. است کتمان ؼيرقابل

 برپايی ها تالش اين مهمترين

 بنام توچال قله پناهگاه وساخت

 با که است بوده کارگر پناهگاه

 کوهنوردی گروه کوشی سخت

 فلزکارومکانيک کارگران سنديکای

 تهران بربام هنوز و شد احداث

  .ميکند خودنمايی

 سنديکای رهبران نشدن آلوده

 به فلزکارمکانيک کارگران

 و ُکش کارگر رژيم ترفندهای

 با کادرهای پرورش و استقالل

 مرتب برگزاری و شخصيت

 و سنديکا محل در روزکارگر

 مديره هيات اعضای سخنرانی

 سنديکای ، عضو کارگران برای

 از را فلزکارمکانيک کارگران

 بيرون صرؾ سنديکای يک حالت

 رهبران خود دل از و آورد

 و آزاديخواهی جنبش به را ممتازی

 کارگر روز. کرد تقديم مردمی

 صادقی اسکندر آن در که 8999

 مديره هيات کوشای عضو  نژاد

 فردای. شد ،ماندنی کرد سخنرانی

 نژاد صادقی اسکندر روز آن

 خاطر به و دستگير ساواک توسط

 زندان روانه ش آتشين سخنرانی

 در شاه رژيم و ساواک. شد

 فلزکارمکانيک کارگران سنديکای

 بلکه ديدند نمی را سنديکا يک تنها

 استعدادهای پرورش برای مکانی

 می مشاهده را کارگری رهبران

 جليل دستگيری از پس. نمودند

 نژاداز صادقی اسکندر و انفرادی

 سنديکای  مديره هيات اعضای
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 سپس و فلزکارمکانيک کارگران

 خليل و زاده صابرمحمد دستگيری

 دهه در معلم اله هدايت و پرن

 رهبران به بارها ،ساواک پنجاه

 اينجا »که بود داده هشدار سنديکا

 چريک کارخانه نيست سنديکا

 «است سازی

 پيوستن با پنجاه دهه اوايل در

 ليالندموتورز کارخانجات کارگران

 کارگران سنديکای به سازی ولوله

 تر قدرتمند ،سنديکا فلزکارمکانيک

 کارگران پيوستن. شد هميشه از

 خليل همت و تالش با سازی لوله

 صورت ساز کارحلبی استاد پرن

 فاقد که سازی لوله کارگران.گرفت

 کمد همچون ای اوليه امکانات

 بهداشتی، سرويس و صابون لباس،

 کار ،سرويس،لباس رستوران شير،

 با کار،بودند ايمنی همه از ومهمتر

 شد پرن خليل طرؾ از که تبليؽاتی

 سنديکا، داشتن مزايای از آگاهی و

 سنديکای به جمعی دست بصورت

 .پيوستند فلزکارمکانيک کارگران

 رياست به سنديکا زمان آن در

 و معلم اله هدايت ای مديره هيات

 می فعاليت نصيری حسين دبيری

 کارگران سنديکای قدرتمندی.کرد

 پنجاه دهه در فلزکارمکانيک

 و آگاه کادرهای فعاليت حاصل

 پرن،حسن خليل همچون فداکاری

 و گارسچی ناصر ، يادگاری

 هوشمندی کارگران رهبری

 وحسين معلم اله هدايت همچون

 .بود يؽما خوان نصيری،حسين

 مرهون ها موقعيت اين به دستيابي

 تماس خواهی، استقالل صداقت،

 های كارگاه از كارگران با مستمر

 ليالند نظير كارخانجاتی تا نفره سه

 لوله و آمريکا موتورز،پارس

 و ظاهرسازی پرهيزاز و سازی

 درسنديكای ای كليشه برخوردهای

 .بود مكانيك فلزكار كارگران

 مكانيك فلزكار كارگران سنديكای

 پراكندگی و گستردگی دليل به

 حومه و تهران سطح در كارگران

 پيش را دشواری بسيار فعاليت

 ازاين ناشی مشكالت. روداشت

 در سنديكارا همواره دوعامل

 .داد قرارمی جدی خطرات معرض

 از ويژگی همين شناخت به بنا

 های كالس سنديكايی رهبران سوی

 به و شد ايجاد كادر آموزشی

 در بتوانند كه نيروهايی تربيت



       49                پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران

 
 

 و تهران جؽرافيايی گستردگی

 مشاؼل گوناگونی و پراكندگی

 های سنت و اساسنامه مطابق

 اقدام یسنديكاي یاصول و درست

 .پرداخت كنند،

 فلزکارمکانيک کارگران سنديکای

 بيکار انقالب توفانی روزهای در

 به که هايی آموزش با و ننشسته

 نقش بود داده رهبرانش و کادرها

 ناصر واالی جان تقديم رابا خود

 ،دين سنديکايش بازرس گارسچی

 ادا ايران مردمی انقالب به را خود

 فلزکار کارگران سنديکايی.کرد

 هيات عضو 9 تقديم با مکانيک

 و مردمی جنبش به خود مديره

 روزهای به قدم ايران، کارگری

 آزادی با. گذاشت انقالب از بعد

 در که زندان از معلم اله هدايت

 کارگر رژيم عمر آخر روزهای

 گرفت، صورت پهلوی ستيز

 و داد سازمان تجديد سنديکا

 را معلم اله هدايت بازهم کارگران

 در خود مديره هيات عضويت به

 در سنديکا بکار آؼاز با.آوردند

 کارگران نقش  انقالب روزهای

 شوراهای در سنديکا عضو

 بسيار ها کارخانه کارگری

 سنديکايی کادرهای. شد برجسته

 و سنديکا کارکرد ، توانستند

 کارخانه داخل کارگری شوراهای

 و  داده تشخيص درستی به  را ها

 برای و تميزدهند ناسره از را سره

 را نهاد دو اين تفاوت کارگران

 کارگران سنديکای.دهند توضيح

 اسداله دبيری با فلزکارمکانيک

 هدايت ای مديره هيات و صادقی

 عزت ، کالنکی معلم،حسين اله

 را سخت بس کاری.... آبادی دولت

 احمد آمدن با. داشتند رو درپيش

 سال در کار وزارت به توکلی

 و کارگری سنديکاهای اين شصت

 ، سنديکاها اين همه پيشاپيش در

 و کارگران همبستگی انجمن

 عليه که بود ها کارخانه شوراهای

 و خواست پا به توکلی کار قانون

 و سرگشاده های نامه نوشتن با

 ، کارگران از امضا آوری جمع

 تفکرعقب و ضدکارگری طرح اين

 رديؾ هم را کارگران راکه مانده

 به ،را آورد می بشمار حيوانات

 را تفکر طرز اين و کشانده شکست

 و تجاری داری سرمايه. کند افشا

 مهلکی ضربه انقالب در که دالل
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 با بود خورده سنديکاها و مردم از

 طرح دولت اداری بدنه در نفوذ

 و ريخت پی را سنديکاها به حمله

 را سنديکا کار، اوان همان از

 شاه به وابسته و خارجی لفظی

 سپس و شوراها و کرد معرفی

 مقابل در را اسالمی شوراهای

 کشمکش به و کرده علم سنديکاها

 در. زد دامن تشکل دو اين بين

 به حمله 8928 سال اوايل

 هيات اعضای ودستگيری سنديکاها

 .گرفت فزونی سنديکاها مديره

 بارها 8928 سال تا 8941 سال از

 و مشکوک افراد طرؾ از بارها و

 کارگران سنديکای به مسووليت بی

 بارها و شد حمله فلزکارومکانيک

 مشتی دست به کارگران اموال

 سال در. رفت تاراج به کارگرنما

 هدايت ابتکار و توصيه با 8924

 مديره هيات کوشش و معلم اله

  و مصرؾ تعاونی ، سنديکا

 شکل فلزکارمکانيک کارگران

 گرانی از کمی بتواند شايد تا گرفت

 کم را شده آوار کارگران دوش بر

 و سنديکاها به حمله از پس.کند

 مديره هيات اعضای دستگيری

 در نيز معلم اله هدايت ، سنديکاها

 و دستگير 8926 سال ارديبهشت

 شهريور در و شد زندان روانه

 راه در را ُپرشورش جان  8922

 تقديم کارگريش های آرمان

 .کرد کشورش زحمتکشان

 مکانيک فلزکار کارگران سنديکای

 ياری با صادقی اسداله دبيری به

 8929 سال تا مانده بجا کادرهای

 توانست و داد ادامه خود فعاليت به

 مسکن تعاونی مدت اين در

 تاسيس را فلزکارمکانيک کارگران

 کارگری مشکالت درحل و کرده

 و کارفرمايان و کارگران بين

 اختالؾ حل های هيات در حضور

 کارگران حقوق از کار اداره

 اين در.کند دفاع فلزکارمکانيک

 فلزکار کارگران سالهاسنديکای

 فعاليت به مخفی بطور که مکانيک

 جزوه انتشار با داد می ادامه خود

 بذرآگاهی پاشيدن و کارگری های

 را ،آنان جوان کارگران درميان

 می آماده رو پيش مبارزات برای

 بسيار شرايط دليل به متاسفانه.کرد

 ، بعد به 8926 سال از پليسی

 تنها فلزکارمکانيک سنديکای
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 ، نداد دست از را معلم اله هدايت

 به مهاجرت با کادرهايش بلکه

 پس يکی  نيز را کشور از خارج

   .داد دست از ديگری از

 و ها ويژگی اين با سنديكايی

 گاه هيچ نظر دقت و عمل وسعت

 عضو كارگران توجهی بی مورد

 در خاطر همين به و نگرفت قرار

 اقدامی كارگران ازجانب زمان هيچ

 صورت سنديكا انحالل جهت

 كارگران سنديكای و نپذيرفت

 اندازه و درحد كه مكانيك فلزكار

 ، داشت فعاليت واقعی اتحاديه يك

 عمومی مجمع هيچ توسط هرگز

 كارگران سنديكای.نشد منحل

 به حومه و تهران فلزكارمكانيك

 معتبر همچنان 99 ثبتی شماره

 با فلزكارمكانيك كارگران و است

 در توانستند خود  وقفه بی تالش

 سنديکای 8919 آذرسال سوم

 فراخوانی انتشار خودرابا ُپرافتخار

 را نوينی فعاليت و نمايند بازگشايی

 .نمايند آؼاز

 سنديکای نوين فعاليت آؼاز با

 وهمراهی فلزکارمکانيک کارگران

 ارتباط و تماس سنديکايی بزرگان

 در رشته اين کارگران با گيری

 قرار کار دستور در مختلؾ سطوح

 که کارهايی جمله از.گرفت

 84 طی فلزکار کارگران سنديکای

 به اتکا با اند توانسته فعاليت سال

 سنديکا اساسنامه بند بند اعضايش

  .کند اجرايی را

 کارگران مسکن تعاونی سنديکا،

 و کرد احيا را فلزکارمکانيک

 هيات رييس از حمايت با توانست

 تعاونی مسکن، تعاونی مديره

 و داده نجات سقوط از را مسکن

 ۰۲۱ از عضو کارگر ۴۷ برای

 خانه پرند شهرک در عضو،

 .بگيرد

 خبرنامه ابتدا فلزکار سنديکای

 فلزکار پيام ماهنامه سپس و فلزکار

 46 سال در سپس. کرد منتشر را

 همفکری و وهمکاری اتحاد با

 واحد، شرکت کارگران سنديکای

 نيروی اتحاديه و نقاش تپه، هفت

 سنديکا پيام نشريه ای پروژه کار

 هاست سنديکاليست پرچم که را

 مورد 84 از بيش و منتشرکنند
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 مختلؾ های مناسبت به نامه ويژه

 .است منتشرکرده

 فلزکارمکانيک کارگران سنديکای

 نامه نوشتن با نقاش و تپه هفت و

 ت.ژ.ث در کارگرشان برادران به

 قالبی نمايندگان ورود از فرانسه

 ساليانه جلسه به ايران کارگری

ILO   جلوگيری 8946 سال در 

 .کردند

 فلزکارمکانيک کارگران سنديکای

 آن فرستادن و امضا آوری جمع با

 لؽو عليه 8946 سال مجلس،در به

 بازنشستگی برای سابقه ۰۱

 به دوباره را آن ، کارگران

 آوری جمع اين در. رساند تصويب

 اعضای بار اولين برای امضا

 تلفن های شماره نوشتن با سنديکا

  .بودند کرده شرکت خود

 مان سنديکايی کارگران برای ما

 از بيش حال به تا بودند بيکار که

 را آنان و کرده پيدا کار مورد ۲۱

 .ايم کرده شاؼل

 فلزکارمکانيک کارگران سنديکای

 کوهنوردی گروه کردن فعال با

 جان تنها نه گذشته، سال در خود

 همکاری با را توچال کارگر پناه

 کارگری کوهنوردی گروههای

 جشن بلکه نمود، بازسازی و ترميم

 پناه جان ساخت سال امين ۲۱

 گروه توسط که را توچال کارگر

 به وابسته فلزکار کوهنوردان

 فلزکارمکانيک کارگران سنديکای

 توانای دست با پيش سال ۲۱ در

 فلزکارمکانيک سنديکايی کارگران

 ۴۱۱۱ ارتفاع در بود، شده ساخته

 از بيش. بگيرد جشن را متری،

 آن در کارگر و کوهنورد ۰۲۱

 از دوتن از و داشتند شرکت

 پناه جان اين کارگر سازندگان

 .کرد تجليل

 کارگران سنديکای که است دهسال

 تکثير امر در فلزکارمکانيک

 و است فعال کارگری های آموزش

 کارگری و مناسب کتابهای تهيه با

 برادر سنديکاهای به آن رساندن و

 موثر نقشی آگاهی افزايش در

 هزار 6 از بيش خريد. است داشته

 و کار قانون و اساسی قانون کتاب

 ، کارگران به آن آموزش و پخش

 کتاب هزاران از بيش پخش و تهيه
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 و آموزشی های جزوه ، کارگری

 84 از بيش توزيع و کارگری،تهيه

 بين ما  سينمايی های فيلم عنوان

 و کارگری سنديکاهای و کارگران

 فرهنگی کارهای از زحمتکشان

 .ماست سنديکای

 دو در دربا تالش کارگران عضو 

 و وبالگ و فيسبوک گذشته سال

 به فارسی زبانه دو سايت همچنين

 .کرديم اندازی راه را خود انگليسی

 فلزکارمکانيک کارگران سنديکای

 عضويت درخواست گذشته سال در

  اينداستلایر المللی بين فدراسيون از

 سنديکاهای جهانی فدراسيون که را

 داده را است صنعتی های کارخانه

  .است

 اتحاد برای وجود تمام با دهسال 

 سنديکاهای و کارگران بين

 اين نهال از و کوشيم می کارگری

 چشم مردمک همچون اتحاد

 .کنيم می پاسداری

 اتحاد و انگيزان تفرقه است دهسال

 از را طلبان انحالل و شکنان

 های هزينه و ايم کرده دور سنديکا

 .ايم داده هم زيادی

 سخت تاريخ قضاوت ترديد بی

 همچون نيز ما تا باشد. بود خواهد

 گذرگاه اين از سفيد رو پدرانمان

  .بگذريم زندگی خم و پيچ ُپر

 نژاد گيالنی مازيار

 سنديکای عضو

 کارگران

 فلزکارمکانيک
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 خود زمان از که زنی

 .بود جلوتر

روايت زندگی نرگس حکيمی فعال 

قله ها از زبان  کارگری و فاتح

  ""مادرآذر

. 

دوستداران  در مراسم يادبود

سالخورده حکيمی از همه نسل ها،

و جوان حضور داشتند. عده ای از 

خاطرات خود با حکيمی سخن 

گفتند، به ياد او شعر و آواز 

خواندند و "مادر آذر" که از دوران 

وانی با نرگس حکيمی بوده متنی ج

راخواند و پرتو نوررا بر وقايعی 

زندگی حکيمی انداخت که در

بازتاب لحظاتی از تاريخ و چالش 

ما برای گذر از رنج ها است. اين 

 :متن را می خوانيد

در سينه داريم از غم ياران داغ ها 

                                  باز و

له می کاريم در بيابان دل خود ال  

 ما

از طريق  ۸۳-۹۱حدود سا ل های 

حرمت، خواهر نرگس با او آشنا 

شدم. خانواده ای که تمام اعضای 

آن ازفعالين سياسی و اجتماعی آن 

پدرشان صمد  دوران بودند.

حکيمی کارگر راه آهن يکی از 

نفر و از رهبران حزب توده  ۲۹

ايران بود که پس از فرار تاريخی 

اول ناچار به  از زندان پهلوی

 مهاجرت از کشور شده بود.

مادرنرگس که هما نام داشت و 

همه او را "ماما" صدا می کرديم 

از زنان برجسته ای بود که در 

زندگی تجربه کرده ام. هما در 

وليت وؼياب همسرش به تنهائی مس

سرپرستی خانواده پرشمار را 

برعهده داشت و در همه فعاليت 
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ويژه  های سياسی و اجتماعی به

در جنبش زنان نيز حضور فعال 

عضو فعال  ( ماما)  داشت. هما

تشکيالت دمکراتيک زنان بود. من 

بارها او را در محالت جنوب شهر 

همراهی کردم و در کار تبليؽی و 

سازماندهی زنان زحمتکش از او 

بسيار آموختم. اؼلب صبح ها ماما 

پيش از ترک خانه قابلمه ای 

بزرگ آبگوشت بار می گذاشت و 

اکثر رفقای فعال که در آن منطقه 

و کارگری  سياسیدرگير کارهای 

بودند و همه شان کليد خانه ماما را 

داشتند، ظهر به خانه می آمدند و 

 دورهم نهار می خوردند.

 

 
 

ويژگی بارز اين خانواده در کنار 

هويت سياسی و اجتماعی آنان، 

سرزندگی، همدلی، شادابی و 

ستايش زندگی بود و به همين دليل 

همراهی با آنان همواره برايم 

اب بود.در اين ميان بسيار جذ

نرگس از همه فعالتر بود. در کنار 

 کار کارمندی ، در زمينه کار

سياسی در جنبش زنان و کارگری 

پيگير بود. نرگس به عنوان يک 

عکاس حرفه ای تصويرگر جامعه 

خويش بود. با استفاده از ارتباط 

هايی که نرگس با کارگران داشت 

من توانستم به عنوان کارگر در 

ه کبريت سازی ميهن کارخان

استخدام شوم و در اعتصابات 

کارگری به عنوان نماينده کارگران 

باشم.در  سهم کوچکی داشته

اعتصاب بزرگ کارگران کارخانه 

های مختلؾ تهران در سال 

، نرگس به عنوان رابط ۰۹۹۱

ميان کميته های اعتصاب از جمله 

افراد موثر در ياری رساندن به 

خبرهای  کارگران اعتصابی و نشر

 جنبش بود.
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که ما در  ۰۹۹۱دراول ماه مه 

کارخانه کبريت سازی مراسمی 

نرگس برای تهيه  ،برگزار کرديم

عکس و گزارش به کارخانه ما آمد 

و از جمله عکسی که او از يک 

ساله کارگر گرفت و  ۰دختر بچه 

در روزنامه اتحاد چاپ شد، به 

عنوان عکس سال انتخاب شد. 

اله آن روز، س ۰دختربچه کارگر 

امروز هم از دوستان من است و 

همچنان از فعالين گرانقدر داخل 

کشور می باشد.در تمام مراسم 

روز جهانی زن و روز کارگر که 

 ۹۸مرداد سال  ۸۲پيش از کودتای 

برگزار شدند، نرگس همواره 

حضور داشت. پس از کودتا و 

يکی از کارهای  ،زندانی شدن من

لباس های داخل زندان زنان بافتن 

گرم برای رفقای زندانی مرد بود. 

رفقای ما در بيرون کاموا تهيه می 

کردند و در زندان به دست ما می 

رساندند و ما پس از بافتن لباسها، 

آنها را به بيرون می فرستاديم تا به 

رفقايی که امکان و کسی برای 

 تهيه لباس نداشتند، بدهند.

پس از کودتا مدتی ارتباط من با 

س و خانواده اش قطع بود و نرگ

، دوباره  ۹۰-۹۷حدود سال های 

آنان را يافتم. در اين سال ها نرگس 

با حفظ خصلت ها و آرمان های 

انسانی ش ، در زمينه ورزشی 

بسيار فعال بود. او از ورزشکاران 

شده  و مربيان اسکی و کوهنوردی

 بود.

 قلب زحمتکشانيادش در 

هميشه زنده و جاويد 

 !است

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528912660585267&set=a.168521553291048.43783.100003996141751&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528912660585267&set=a.168521553291048.43783.100003996141751&type=1
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 زن راننده اسدپور، نرگس

 بازخريدم واحد شرکت:تهران

جاده سراغ رفتم کرد  

 ساله 12 راننده پور، اسد نرگس

 يک، پايه گواهينامه دارنده و اتوبوس

 اما کرد، می کار واحد شرکت در قبلن

 راننده 21 تا 25 مانند شد مجبور بعد

 و شود بازخريد مزبور شرکت ديگر زن

 کار به بازگشت برای هايش تالش چون

 بی واحد شرکت و شهرداری سوی از

 جاده در اتوبوس رانندگی به ماند، جواب

 است سال 6 او.آورد روی خمين -تهران

 را اول سال 5ودارد، اشتغال رانندگی به

 تی آر بی های اتوبوس راننده عنوان به

 و کرده کار پارس تهران -آزادی خط در

 – تهران اتوبوسرانی درخط ازآن پس

 در.اواست شده کار به مشغول خمين

 نيم، و ساعت 9. ميکند کار شب شيفت

 ظهر بعداز 2 حدود. است مسير طول

 شب 25 برگشت، ساعت و ميکند حرکت

 از قبل وی.است تهران در وصبح است

 شود، وارد اتوبوس رانندگی به اينکه

 برای و بوده يخچال کاميونت راننده

 اين به و ميکرده کار بستنی کارخانجات

پورگفت:  اسد نرگس .دارد عالقه شغل

 اين ، است زنانه خصائلم و عالئق البته

 .ندارد مسائل اين به ربطی شغل، انتخاب

 که کارهايی فضای در بودن زن اينکه

 از را لطيف روح است مردانه گويند می

 زمان در که گفت کند نمی دور وجودت

 بوده؛ مطلع شغلش از همسرش ازدواج

 کارش است، آزاد شغل دارای وی خود

 نمی مشترکشان زندگی به آسيبی هيچ

 مشکلی شب شيفت با نه همسرش و زند

 هم انصافان: اش کاری محيط نه و دارد

 چه. است خوب بسيار کارم محيط

 با خط، های بچه چه و تعاونی همکاران

 رفتارمی صحيح بسيار هستند، آقا اينکه

 امنيت لحاظ از مشکلی هيچ ، کنند

 های حوزه در اينکه از گفته وی.ندارم

 اما. ندارد مشکلی است، مشغول مردانه

 حقوق از مشاغل، صاحبان بيشتر مثل

 ما حقوق» .نيست راضی چندان خود

 سرويس تعداد به بسته و نيست ثابت

 دستمزد. است متغير رويم، می که هايی

 نامه بخش براساس سرويس هر برای

 می صادر راهداری سازمان از که ای

 عمده مشکل. شده است تعيين شود،

 صنف و شهری بين اتوبوس رانندگان

 ما است، بيمه حق پرداخت عدم باربری

 وقتی. می شويم رانندگان بيمه مشمول

 بيمه حق ،مبود مشغول تی ار بی خط در

 در که اکنون هم اما بود؛ دولت با تمامن

 ماهانه ميکند، کار شهری بين خطوط



       58                پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران

 
 

 خودش را بيمه حق از تومان هزار 231

 بيمه حق از درصدی تنها و پردازد می

: گويد می او.ميکند پرداخت دولت را

 حق که شود ايجاد شرايطی اميدواراست

 پرداخت دولت تمامن را رانندگان بيمه

 مشکل ترين عمده اين چون کند؛

 صنف و شهری بين اتوبوس رانندگان

 باشی مرد کند نمی فرقی است،حال باری

 .است مشترک مشکل اين ، زن يا

 خصوصی روند بر اصرار

واحد شرکت در سازی  

 و ناکارآمدی علت به 2189 سال در

 وقت مسووالن و مدير سومديريت،

 مشغول اصطالح به که واحد شرکت

 بر را تهران شهر دهی خدمات اداره

 شرکت اين در اعتصاب داشتند، عهده

 اتحادکارگران شکستن درهم برای.رخداد

 ، بودند حق احقاق پيگير همانا که

 های توبوس سازی خصوصی ويروس

. افتاد راه به واحد شرکت در نقل و حمل

 همه و همه کار شروع در که طوری به

 به صحبت پروژه اين درخشان آينده از

 جلو به روند اين هرچه ولی آوردند ميان

 مالک رانندگان اعتراضات صدای رفت

 از.رسيد می گوش به مردم و ها ماشين

 طرح کنندگان استقبال درصد 233

 گفت توان می جرات به سازی خصوصی

 اتوبوس واگذاری آنهااز درصد 43 باالی

 و خصوصی های شرکت صاحبان به ها

 کردن پيدا برای ناچار به که اشخاصی

 کوچ پايتخت به شهرستانها از کار

 اکثر گواه به. گرديد واگذار نمودند،

 طرح گفت توان می کارشناسان

 به واحد شرکت در سازی خودمانی

 بينيم می متاسفانه ولی شد مبتال شکست

 اين ادامه در اصرار همچنان مسوولين

 خود کار توجيه در و باشند می روند

 عنوان را اساسی قانون 99 اصل اجرای

 اين آقايان ، اينجاست سوال. نمايند می

 رفت؟ جلو به حمايتی چه با پروسه

 های حمايت که کشور وزارت مصوبات

 نظر در موضوع اين برای را خوبی

 شد؟ اجرا مقدار چه به داشت

 شد؟ ختم کجا به دولت سوبسيدهای

 جز به ها اتوبوس سنگين های هزينه

 يا و نهاد ، ارگان چه حمايت با مالکين

 هايی اتوبوس شود؟ می پرداخت شرکتی

 چه به خصوصی های شرکت اختيار در

 شد؟ تامين منابعی چه از و صورت

 چه از شرکتها اين سرمايه و ثروت

 داشتن اختيار در آمده؟ دست به راهی

 شرکتهای برای درآمد پر های خطوط

 مقرارتی و قانون چه با برابر خصوصی

 اتوبوس مالکان از حمايت نهادی چه ؟

 عمر رفتن باال برای برداشته؟ در را ها

 مگر شده؟ يی بينی پيش چه ها اتوبوس

 خصوصی های شرکت صاحبان اينکه نه

 و مديران از آنها اکثر تقريبن که

 می واحد شرکت بازنشسته مسوولين

 موارد اين در الزم تجربه اگر ، باشند
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 اين در اعتصاب 89 سال در که داشتند

 چرا. آمد نمی وجود به مجموعه

 و گذاشته دست روی دست مسوولين

 آقايان گيرند؟ نمی را طرح اين جلوی

 چه به را خود جايگاه حفظ ، مسوول

 و خود سرنوشت کنيد؟ می معامله قيمت

 اداره با طرح اين متقاضی خانواده

 به خصوصی صاحبان غيرکارشناسی

 سکوت روزه چرا شد، کشيده نابودی

 بهانه را سنديکا فعاليت چرا ايد؟ گرفته

 عنوان واحد شرکت در سازی خصوصی

 دل درد پای که باری آخرين نماييد؟ می

 بوده؟ زمانی چه ايد نشسته مالکان اين

 خريد ، موتور تعمير هزينه از آيا

 بيمه ، فنی سرويس باطری، ، الستيک

 آيا باخبريد؟ غيره و اصطحالک اتوبوس

 شنيده را اتوبوس مالک خودسوزی خبر

 فوت و اتوبوس جک رفتن در خبر ايد؟

 اتوبوس چرخ ترکيدن آنراچطور؟ مالک

 کی به تا چه؟ را ماشين داخل در زاپاس

 می عنوان را بودن معذور و مامور

 نهادهای و مسوولين کی به تا کنيد؟

 استعفا پس خوانيد؟ می مقصر را ديگر

 و شروع اند؟ گذاشته زمانی چه برای را

 نيتی و هدف چه با را خود کاری پايان

 روزی و رزق رسانيد؟ می اتمام به

 آيا ندارد؟ معنی شماها برای حالل

 المال بيت از وميل حيف دربرابر سکوت

 صحيح اجرای از چرا است؟ درست

 های حمايت همانا که سازی خصوصی

 با طلبد می را مسوولين از جانبه همه

 غيرکارشناسی های بخشنامه صادرکردن

 رقم را رانندگان نابودی موجبات شده

 شده که هم يکبار برای بياييد زنيد؟ می

 و نکرده استفاده خود شخصی وسيله از

 و معضالت و گرفتاريها شاهد نزديک از

. باشيد رانندگان و پروژه اين مشکالت

 از و داده کاردان دست به را کار بياييد

. برداريد دست بازی رابطه و رابطه

 صادقانه شده که هم يکبار برای بياييد

 برای) طرح اين بادآورده های فرصت از

 تعيين با. کنيد صحبت(  سودجو آدمهای

 در)  ها اتوبوس جديد سال کرايه نرخ

 برای(  تومان 823 خطوط از بعضی

 آنها کنار را خود نفره 9 خانواده يک

 هزار 125 با توان می آيا. بگذاريد

 آمد؟ بر ها کرايه اين پس از تومان

 از خيلی مسوول شماها ، مسوول آقايان

 آينده نسل به را خود. هستيد چيزها

 ، قراردادها بستن برای. نکنيد بدهکار

 به ورورد دادن، مشاوره ، واگذاری

 ،اعتبارات ،مسووليت تعهدات ، جلسات

 يک کردن امضا. کنيد تامل کمی....،

 مزد نفر ها ميليون مسوليت صورتجلسه

 اتوبوس اين سوار روزه هر که را بگير

 را خود بگيريد، نظر در را  شوند می ها

 در شده مطرح مسايل. نکنيد آنها مديون

 و معضالت از ای ،گوشه يادداشت اين

 شرکت در سازی خصوصی مشکالت

 .بود واحد

 سنديکای عضو نظری اکبر علی

 49 ارديبهشت واحد شرکت کارگران
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ر ترکان مشاور عالی اکب

حق بيمه رييس جمهور ،

انی را پول کارگران ساختم

 زور خواند.

خبرگزاری ايلنا به نقل از 

5/9/1393 

 جانم حسنی مژده بده کار تمام است

                                               
 .اوضاع درست گشته و ايام به کام است

 
 ديگرگله و رنجشی از بيمه نداريم 

                                                 
چون گفته وزير بيمه به اجبار حرام 

                                                                                                                         .است
 

 ،نفرما  هاز حداقل صحبت بيهود
  

اين حرف چپی هاست که الحادی و دام 
 .است
 

 از مرخصی و سود نزن حرف برادر 
  
 .فرموده وزير خواستن باج حرام است 
 

 زين پس شده ايم ما همگی صيغه ارباب 
                                                

 .هرآنچه دهد امرهمان لپ کالم است
 

 چون ماشين و ابزار اجاره دهد ارباب   

                                              
 .هر کارگری را که ورا کار تمام است

 
 سنديکا و شورا چيه؟ اين گونه مکانها  
                                             
 .از بهر شما کارگران چاله و دام است

 
 هرکس که مخالف بود و دم زند از حق 

                                        
خاموش شود،ورنه که اوضاش درام 

 .است
 

 س   زندان اوين است پذيرای هر آن ک
                                             
 .کو دشمن سرمايه و قانون نظام است

 
بس ريخته شد خون که شود محو 

 ستمکار
                                             
 .آقای وزير در پی تحکيم و دوام است

 
 اين گونه مپندار که در شهر کسی نيست

 
ين کهنه کنام بس شير ژيان خفته در ا 

 .است
 
  

 ) کارگر فلزکار( شراره
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 انسان نواز

 
نشد را خوش آن روز ، ما شد کنيم             

 جهان را به کام دل خود کنيم
 

جهانی بسازيم انسان نواز                      
 که مشکل گشا باشد و کار ساز

 
نشانی نماند ز فقر و فساد                        

 زندگی خلق را بر مرادشود 
 

به تهمت نگردد کسی غرق خون         
 در اين کشمکش ها به دست جنون

 
توان گفت آن روز انسان به ما                     

 که انسانی از ما نيفتد ز پا
 
به کام دل خلق باشد جهان                   

 نه بر کام مشتی جهان خوارگان 
 

علی جعفری مرندی )عضو 
ات مديره اتحاديه هي

کارگران معدن شمشک در 
 (20دهه 

 
فلزبان از شعری  

 
 ها چادرملو در بندانم هم به

 
 يارگيری

 -من
 نان برای
 :هايم مرغ تخم از

 اعتراض؛
 اعتصاب؛
 مطالبه؛
 .کنم می استفاده

 -تو
 :کنی می شکايت
 !است گر اخالل

 -او
 :من به دهد می کادو
 را زندان

 -با
 .شالق

 
 فلزبان
۱۲/۱/۹۹ 
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 با کودکان کار ديروز
 
 

 
فراهانی کنگرانی رضا  

 پالسکو ساختمان چهل ی دهه

 بود کرده پيدا چشمگيری رونق

 و ها توليدی تماماً  را ميانی طبقات

 های فروشگاه را همکؾ طبقه

 فروش. بودند کرده پر پوشاک

 و ها فروشگاه قبول قابل و خوب

 تمام ها کارگاه از آنها باالی خريد

 را کارگران و ها کننده توليد

 ؼالم بافندگی. کرد می اميدوار

 بود پاساژ قوی های کارگاه از يکی

 با ی بافنده يک عنوان به ؼالم و

 .داشت زيادی های مشتری سليقه

 تميزی و دفترتر کارگاه کنار در
 بسته سيستم دفتر پشت و داشت
 سازمان را آماده های لباس بندی
 بندی بسته درقسمت بود کرده دهی

 اين به شد می باز کارگاه پشت از
 توليد از ای زنجيره رابطه ترتيب

 بود شده دهی سازمان فروش تا
 کارگران. بودند مرد ها بافنده

 و کم های تخصص با که جوانی
 کارگران از توانمندتر ولی زياد
 .بودند شده انتخاب ها کارگاه ساير

 بعدی ی مرحله خياطی قسمت
 در و داد می تشکيل را کارگاه

 کار دوم ی مرحله هم توليد روند
 خانم خياطی کارگاه سرپرست. بود
 بيشتری ی سابقه که بود قدی بلند
 کارگاه در.داشت کارگران ساير از

 با که گير دانه جز به  خياطی
 خرج و يقه مخصوصی، ماشين

 کرد می وصل تنه به را لباس کار
 خانم دختر و خانم کارگران بقيه

 .بودند
 مرد نفر 10 حدود ؼالم کارگاه در
 کار مشؽول زن نفر 8 تا 6 و

 ی طبقه های کارگاه اکثر. بودند
 اما کارگاه اين مشابه چهارم تا اول

 منزله به اين. بودند تفاوت کمی با
 گر جلوه بزرگ ی کارخانه يک ی

 يکديگر با کارگران ی رابطه.ميشد
 .بود تر صادق و تر صميمی
 کارگاه به کارگاهی از کارگران
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 اختالفات. شدند می جا جابه ديگر
 رقابت تأثير تحت های جابجايی و
. بود کار شدن زياد و کم و ها

 شکايت و دعوا به اختالفات گاهی
. شد می منجر خورد و زد حتی و

 بر عمدتاً  هم کارگران اختالفات
 بر يا و کارگاه در کاری رقابت سر
 يک تقريباً . بود همکار دختران سر

 ها خانم را پالسکو کارگران سوم
 گاهاً  آنها بين در و. داند می تشکيل

 در که شدند می پيدا زيبايی دختران
 اهالی ی همه توجه اول نظر

 جلب خود به را پالسکو ساختمان
 ی دهه چهل ی دهه. نمودند می

 صنايع اقتصادی،گسترش رونق
 نفت فروش افزايش و مونتاژی

 باعث اقتصادی گسترش اين. بود

 درآمد نسبی بهبود و کار رونق
 و پا خرده وران پيشه و کارگران
 از مهاجران خيل شدن سرازير
 اين که بود شده شهر به روستاها

 نرخ کوتاهی مدت از بعد مسأله
 .داشت نگه ثابت را کار نيروی

 خود فرزندان روستايی مهاجران
 گماشتند،اکثر می کاريدی به را

 فقير بسيار مهاجر های خانواده
 اجتناب امری کودکان کار و بودند

 پسران و دختران. نمود می پذير نا
 .کردند می پادويی سال و سن کم

 ملزومات کوچک خريدهای پسران
 و نظافت جاروکردن، کارگاه،

 عهده به را ها پيشکارهای
 ها،بسته نخ شکافتن داشتند،دختران

. را ديگر ی ساده کارهای و بندی
 امری پسر پادوهای خوردن کتک

 دختران به داشتن نظر. بود طبيعی
 . تر طبيعی امری
 به وقتی روزها از يکی صبح

. بود بسته کارگاه در آمديم سرکار
 شديم مان دوست منتظر در مقابل

 دوسه. بود او همراه کارگاه کليد که
 بوديم دار کليد منتظر که نفری
 کارگران با که. کرديم می گفتگو
 در پشت نيز آنها شديم روبرو ؼالم
 در آمدند هم ها خانم. بودند مانده
 جمع هم دور که هايی خانم بين
 دختر يک ی چهره بودند شده

 با او کرد می توجه جلب نوجوان

 کنار در مقنعه و مشکی چادر
 را خيلی توجه حجاب بی همکاران

 نوع از جدا. کرد جلب خود به
 های چشم بود متفاوت که پوشش
 بود کودک ی جاذبه پر و درشت

 می گره درخود را نگاهی هر که
 کاوش، برای ميدانی گويی و زد

. کرد می باز ويژه توجه و تحسين
 مردان به نزديک و او کنار در

 که بود فلجی نيمه پسر ايستاده
 اين کوچک برادر فهميديم بعدها
 ی زاده خواهر هاشم.است دختر
 با و بود ما خياطی مشتری ؼالم
 و داشت ای دوستانه ی رابطه من
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 ما پيش بار يک روز سه دو هر
 کارگاه افراد به راجع و آمد می

 کارگران و کسبه ساير و خودشان
 چانه پر آدم. زد می حرؾ پاساژ

 بود دوزی کت نعمت. بود وهيزی
 کار من ميز روبروی که

 بود کرده نامزد تازه نعمت.ميکرد
 و مادر داشت شادی ی روحيه و

 را او وعمويش بودند مرده پدرش
 به بچگی از.  بود کرده بزرگ
 سن در حاال و بود آمده خياطی
 کت سالگی پنج چهارو و بيست
 مرتب هاشم بود شده خوبی دوز

 چه: گفت نعمت. کرد می پرچانگی
 توی هم چادری دختر يک عجب

 هاشم. شده پيدا شما همکارهای
 فخری، اسمش که داد توضيح

 از پيرش پدر و مريض مادرش
 فاميل آنها است فقير و افتاده کار
 برادر. هستند ها بافنده از يکی

 نمی پادويی درد به چندان فلجش
 مانده ؼالم دست روی و. خورد

 ولی. کند می سرش به حتماًدست
 برای نرمی و چرب ی لقمه فخری
 نفر دو آمده که اولی از. است ؼالم

 ياد بندی بسته او به کرده مأمور را
 توی کند می صدايش گاهی. بدهند
 است خلوت دفتر که موقعی دفتر
 دختر. کند می کار مخش روی
 اگر اما نيست بيشتر سالش پانزده

....  بنشيند رويش گوشت پرده يک

 گفت تعرض با و رفت هم تو نعمت
 به آدم مثل تونی نمی تو: 

 .کنی نگاه همکارات
 تو که بدبختی همه اون با بچه اون

 و عاطفه ذره يک ،نبايد داره ميگی
 ايجاد تو وجود توی مردانگی
 باهاش من مشتی:گفت کند؟هاشم

 ميره ديگه يکی باشم نداشته کاری
 کيه؟مردانگی به کی سراؼش
 کباب چلو پرس ؟دو چنده کيلويی
 يک عمرش به ميدونم من.  مايشه
 پوست نخورده بخور درد به ؼذای

 بوی رفتم خونشون تو!استخونه و
 يک زيرشون پاره گليم يک ميده نا

 چراغ يک رو روشون، کهنه لحؾ
 درست چايی هم ای فتيله سه

 رو زيپوشون آب شام هم ميکنند

 کرده بؽض.  بود شده سرخ نعمت
 صدايی با بود خورده گره هم در و

 اگه:گفت لرزيد می ؼضب از که
 داشتی دوست بود خودت خواهر
 با تاکنند؟هاشم جوری اين باهاش

.  رفت بيرون در از دلخوری
 اين که کرد پرخاش من به نعمت

 باهاشون تو که اند کی حيوونا
 اين نعمت که اين شی؟از می رفيق
 کردم تعجب بود پيچيده هم در همه
 براش تو نيست که من رفيق: گفتم
 می خوشگل خوشکل های کت

 .دوزی
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 شد نمی دور ما نظر از فخری
 پوش شيک مشتری هاشم که چون

 و بود ما کارفرمای برای خوبی و
 از خبرگيری منبع هم من برای

 نزديک. پاساژ احوال و اوضاع
 با هاشم و جواد ی رابطه شدن

 که شد تر جدی موقعی از فخری
 سر به دست فخری فلج برادر

 پيدا کار برايش ديگری جای.شد
 توی و کرد سکته پدرش کردند

 بيمارستان پول ماندچون بيمارستان
 روز هاشم توسط ؼالم رانداشتند

 آرايش و پوشش نوع روی روز به

 گندش.  گذاشت می اثر فخری
 که بود مانده فخری مادر و درآمد

 که هايی نه؟سفته يا کند شکايت
 دختر پدر از دستی پول بابت ؼالم

 و تنهايی و بود گرفته او خود و
 که شد می مانع کسی بی و بيماری

 شده فرزندش به که ستمی از مادر
 اين اثبات تازه کند شکايت جايی به
 ديگر کس يا بوده ؼالم متجاوز که

 .نبود آسان
 چنان آن سال يک مدت در فخری
 قابل اصالً  که بود کرده تؽيير

 که معصومی دختر آن با مقايسه
 بوديم ديده کارگاه در پشت اول بار

 می متلک او به که کسانی به.نبود
 می رکيک های فحش راحت. گفتند

 ها پله توی که نداشت ابايی و داد
 به که مردانی با پاساژ ساير يا

.  شود ديده بودند معروؾ شيطنت
 به را خودش زهر عاقبت نعمت
 موقعيت دنبال خيلی. ريخت ؼالم
 کت يک مدل سر بر که اين تا بود
 نعمت و بود داده سفارش ؼالم که

 با بود دوخته ديگری مدل عمداً 
 چنان آن بامشت و شد درگير ؼالم
 تا اثرش که کوبيد ؼالم چشم پای
 نعمت. ماند او ی چهره در ماه سه
 ضمانت وبا دربازداشت روز دو

 های کاسب و خودمان کارفرمای
 از فخری.  شد پاساژآزاد تر نجيب
 نديدم ديگر را فخری رفت پاساژ

 زار الله خيابان در بعد سال سه تا
 به شبيه خيلی که چشم جفت يک

 صاحب که ديدم بود فخری چشمان
 کافه ی رقاصه زن چند همراه آن

 می باال کافه های پله از. سوسن
 ساختمان در ديگر زمان آن. آمدند

 تلفن اما. کردم نمی کار پالسکو
 و زدم زنگ او به.  داشتم را هاشم

 بينی؟گفت می را فخری پرسيدم
 کافه توی ببينی بايد بيشتر که تو:

 اون که هم شما.  رقصد می سوسن
 شلوار وارنگ و رنگ براشون باال
 کافه سرايدار و دربان. دوزيد می

 آمد می ما کارگاه به اؼلب سوسن
 ،دعواها، کافه اوضاع و حال از و

 خواننده رفت آمدو ها، کشی چاقو
 يک.  گفت می ها رقاصه و ها

 گفت هايش حرؾ الی البه روز
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 که شناختی؟اونی می رو فخری:
 می آدمو. داشت سگ چشماش

 پيچيده يارو. کشتنش پريشب گرفت
 رو فخری داشتند که ماشينی جلو
 دعوا.  خونشون بردند می کافه از

 می چاقو جلو ميره فخری شه می
 تموم جابجا و اش سينه رو شينه
 با بود مصادؾ حادثه اين. کنه می

 والنتينا) فضانورد زن اولين پرواز
 که ای روزنامه در( تراشکوا
 بود شده نوشته.  بود من روبروی

  يک در بود يتيم دختری والنتينا
 و کرد می کار بافندگی کارگاه
 دانشگاه حد تا کار ضمن

 بودو کرده تحصيل فضانوردی
 طبق تحصيل ی هزينه تمامی
 دولت ی عهده به کشورش قانون

 به نسبت خوب امتياز با او بود
 پيدا را افتخار اين فضانوردان ساير
 زن اولين عنوان به که کرد

 ثبت تاريخ در نامش. فضانورد
 .شود

 
 
 

 
 

 

فلشتاى اس ػؼزی  

 ُا رضْی ُا هذدی ُوَ تزای

 ُا ّصالحی

 ( ح طز) 

 – هي

 ًیظتن کاٍّ

 ! ها

 کارگزین هزداىِ  ّ   سًاى ّ   کْدکاى

 – ایي

 ًیظت کاّیاًی درفغِ 

 ! اطت طزهایَ رطْایی طٌذِ 

 – این درآّردٍ اُتشاس تَ کَ

 . تاد تا

 – ایي

 هاطت خالیِ  ی ط فزٍ

 ۳۱/۰/۴ تاى فلش.  کٌین هی کار کَ
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 تْطَ ی سًذگی

 >8ایٍ ػکنی تبؿیغی کّ ػؿ 

تٕمػ ؿٔکٕ يٕؿاثیتٕ =>?7رٕالی

، <>?7گـفتّ ىؼ، ثؼؼْب ٔ ػؿ مبل 

ربیقِ يؼتجـ پهیتقؿ ثّ ػکبمو 

پیيکو ىؼ. ػکنی يبَؼگبؿ کّ ثّ 

ثٕمّ فَؼگی يؼـٔف ىؼ، ثبفتبثی 

  .گنتـػِ ػؿ ػَیب ػاىت

ؿاَؼال ىبيپیٌٕ، کّ یک میى چیٍ 

ثٕػ، ثب نًل میى ثـق فيبؿ لٕی، 

ثیٕٓه ػؿ يیبٌ فيیٍ ٔ آمًبٌ 

يؼهك يبَؼِ ثٕػ. ػؿ ایٍ صبل، 

ًْکبؿه، تبينٌٕ ثّ مـػت عٕػ 

ؿا ثّ أ ؿمبَؼ ٔ تُفل ػْبٌ ثّ 

ػْبٌ ؿا آغبف کـػ. أ ایٍ کبؿ ؿا 

آٌ لؼؿ اػايّ ػاػ تب تُفل ؿاَؼال 

 بؿِ گـفت. ثبفگيت ٔ أ ربَی ػٔث

ىبیؼ اگـ آٌ ؿٔف تبينٌٕ کًی 

ػیـتـ عٕػ ؿا ثّ ًْکبؿه يی 

ؿمبَؼ، أ ػیگـ ثّ فَؼگی ثبف ًَی 

گيت. ثّ ًْیٍ ػنیم ایٍ ػکل ثّ 

 .ثٕمّ ی فَؼگی يؼـٔف ىؼ

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204097348613737&set=a.1729355233455.2086475.1225707268&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204097348613737&set=a.1729355233455.2086475.1225707268&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204097348613737&set=a.1729355233455.2086475.1225707268&type=1
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آوردن نفت بر سر 
 سفره مردم

 
 

اختالس های صورت گرفته 
در زمان آوردن نفت بر سر 

 سفره مردم
 شانديز ديدهپد

۳۰٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱ 
 

 زنجانی بابک
۲۲٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱ 

 
 بانکی فساد

۹٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱ 

 منصورآريا
۰٫۸۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱

۱۱ 
 ايرانيان دانشگاه

۰٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱ 
 

 اجتماعی تامين
۹۷۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱ 

 
 محصولی صادق

۹۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱ 
 مرکزی بانک معاون

۸۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱ 
 اول معاون رحيمی

۰۷۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱ 
 ۲۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱ شهيد بنياد

 

(: ۹۱۱) ×  مجلس نماينده هر
۰۲۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱ 

: مجموع
۰۳۳٫۹۳۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱ 

 
 ۲۱٫۱۱۱٫۱۱۱: ايران جمعيت

 
: لایر ايرانی هر سهم

۸٫۴۳۸٫۹۷۲٫۱۱۱ 
 ۸۴۳ شه می ايرانی هر سهم يعنی

 !!!تومان مليون
 اقتصاد به کمک برای ميگن بعد

 نظر صرؾ يارانه گرفتن از کشور
 !!..کنيد
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 محمد بی ريا

 

کارگری اولين کوشنده 

 که وزير شد!

محمد باقر زاده که در عالم ادبيات 

با نام بی ريا مشهور شد در سال 

در منزل ؼالم نجار در  8649

تبريز چشم به جهان گشود.او در 

جوانی با کارگرانی که از 

آذربايجان برای ساخت راه آهن 

سراسری به اقصا نقاط ايران می 

رفتند همراه گرديد و در راه آهن 

کار شد.طبع شعر از مشؽول ب

همان اوان نوجوانی در او شکل 

يافت و بعدها در خدمت 

محرومانان قرار گرفت. کار در 

راه آهن باعث شد که شعرهايش 

رنگ و بوی زحمت و تالش 

کارگران به خود بگيرد. اين 

سروده ها که بخشی از زندگی 

کارگران و زحمتکشان را به 

 تصوير می کشاند خيلی زود در

م محروم راه يافت و ميان مرد

دهان به دهان بازگو می شد. تالش 

راهی با های کارگری او و هم

راه ديگر کوشندگان کارگری در 

آهن سراسری از او کوشنده ای 

خستگی ناپذير ساخت. پس از فرار 

مذبوحانه رضا شاه از کشور و 

گشوده شدن فضای اجتماعی و 

سياسی و بازگشت محمد بی ريا به 

ام در شهرداری تبريز و استخد

تبريز ، فضايی جديد برای تالش 

های کارگريش با ابزار شعر 

بوجود آمد. محمد بی ريا که 

شعرهايش در مجالت و روزنامه 

های منتشر می شد، به چهره ای 

کارگری و شاعر ملی زحمتکشان 

آذربايجان مبدل شد. سروده های او 

به زبان آذری در روزنامه های 

« يولوندا وطن » و « آذربايجان»

هر روز چاپ ميشد. و به همت 
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دوستانش به صورت کتاب در 

 دوستدارنش قرار می گرفت.اختيار

محمد بی ريا به همراه ديگر 

 کوشندگان کارگری از جمله سيد

جعفر پيشه وری سردبير اولين 

روزنامه اتحاديه های کارگری در 

زمان رضا شاه به نام حقيقت که 

چاپ و منتشر می  8948سال در

حکومت ملی  8969به سال  شد،

آذربايجان را پی ريزی کردند. 

محمد بی ريا در اين سالها دبير 

اتحاديه های کارگری تبريز بود 

وسروده هايش در قلب و روح 

کارگران نقش بسته بود.او با 

همکاری کوشندگان کارگری دست 

 به اقدامات زير زده بود:

زحمتکشان تبريز  متحده شورای

 بوجود آمد ، 8969که در سال 

 عضو باربران تمام بود مقرر کرده

باشند و  اتحاديه های کارگری

 می  را استخدام آنان که بازرگانانی

 طريق از که بودند موظؾ کردند،

 مرکزی دفتر با قرارداد، تنظيم

 خدمت رابه آنان کارگران  اتحاديه

مورد  در برنامه همين .بگيرند

 می اجرا نيز ها کارخانه کارگران

 بدون توانست کارفرمانمی .شد

 کسی تبريز متحده شورای رضايت

 8969اواخر سال در .کند رااخراج

 از تبريز در کارگران اتحاديه

 بازار،رفتگران شهر، کارگران

 های مکانيک ها، چی درشکه

 و کارمندان خياطان، گاراژها،

 در و کرده عضوگيری معلمان

 44444بر بالػ 8969 سال اواخر

 تيرماه سالدر .داشت عضو نفر

 متحده شورای فعاليت  8969

 از ممانعت بر مبنی آذربايجان

 وسيع ابعاد بيکار کارگران اخراج

 مهمترين از دو کارخانه.يافت تری

 در تبريز با آنکه های کارخانه

 نداشت توليدی هيچ گذشته ماههای

 تمام ومزايای دستمزد همچنان

 .کرد می پرداخت را خود کارگران

 کرد می استدالل متحده شورای

 رونق زمان در داران کارخانه

 آوری سرسام سودهای اقتصادی

 دوران در اند و اکنون آورده بدست

 کارگران بايد از اقتصادی رکود

کنند و حق اخراج و کم  نگهداری

 .کردن دستمزد کارگران را ندارند

تبريز  متحده شورای در گردهمآيی

 8969بيکاردر تيرماه  و کميته
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 نان بوداز عبارت آنان های خواسته

بيکاران.  برای گرسنگان،کار برای

اين مبارزات چنان در آذربايجان 

موفقيت آميز بود که در شهريور 

 انگلستان سرکنسول 8969سال 

 شورای»: دهد می گزارش چنين

 مشروع مبارزهدر آذربايجان متحده

و  دستمزد ميزان بهبود برای خود

 زيادی حدود تا کار محيط وضع

 متحده شورای.است بوده موفق

 بااستثمار درمبارزه آذربايجان

« .است يافته توفيق نيز کارگران

بين رهبران اين خدمات از چشم تيز

کارگری حکومت ملی آذربايجان 

دور نماند. به همين منظور از 

طرؾ حکومت ملی آذربايجان، 

رهبر اتحاديه های کارگران تبريز 

 محمد بی ريا به سمت وزير

معارؾ انتخاب شد. برای اولين 

تاريخ مردم ايران و جنبش  بار در

وزيری از جنس کارگران کارگری،

، فرهنگ را در خدمت زحمتکشان 

آذری قرار داد. چاپ و نوشتن 

کتابهای درسی به زبان مادری، 

ساخت کودکستان و دبستان و 

دبيرستان و ساخت اولين دانشگاه 

ه در تبريز ، اجرای تاتر و اپرا ب

زبان آذری، تدريس به زبان آذری 

در مقطع دبستان، نام گذاری 

خيابانهای تبريز برای اولين بار به 

 نام ستارخان و باقرخان و ساير

قهرمانان انقالب مشروطه ،چهره 

 شهرتبريز را عوض کرده وؼرور

 ملی رادرآن جاری ساخت.با

در  کار آذربايجان قانون تصويب

 توسط 8964ارديبهشت  66

 1 »:آذربايجان  ملی تحکوم

 روزاجرايی شد. در کار ساعت

 آموزی سواد جهت بيسواد کارگران

 را کار خود زودتر ساعت نيم

 با کاری می کردند.اضافه تعطيل

شد،  تعيين دستمزد اضافه44%

 يکماه تا پانزده ساالنه مرخصی

 روزهای دستمزد مقررشد،پرداخت

 بدستور که روزهايی يا تعطيل

 می شود دار،کارمتوقؾ کارخانه

 سبب به کارخانه رعايت شد.هرگاه

 دار کارخانه کنترل از که اوضاعی

 کارگران شود تعطيل است بيرون

 خواهند دريافت را دستمزد نصؾ

 وزارت به حالی در ريا بی «.کرد

 درهمين.داشت سال 98 که رسيد

 کارگری سنديکاهای دعوت به سال

 دعوت درپاريس کنفرانسی به سرخ
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 بر ضمن کنفرانس اودراين.شد

 کارگران به که هايی ظلم شمردن

 همبستگی خواستار می شود ايران

  شود. می ايران کارگران با

 محمدرضاشاهی مزدوران حمله با

 به انگليس فرمان به گوش ارتش و

 کشتار و آذربايجان ملی حکومت

 کوشندگان و زحمتکشان بيرحمانه

 طی وری پيشه  همچون کارگری

 آذربايجان درروزنامه ای مقاله

 اما ميريم، می همه ما»:نوشت

 .داد نخواهيم راازدست آزاديمان

  .« نيست هست،بازگشت مرگ

کارگری  ازفعالين زاده تقی داداش

سال در آن  84زمان رضا شاه که 

 به اعدام دوران زندانی بود، هنگام

 فرزند من»:گفت نظاميان دست

 راه در و هستم آذربايجان خلؾ

 رويی گشاده با خود وطن آزادی

 کسی بگذار.  ميروم مرگ بطرؾ

 رفقايم و من مرگ با که نبرد گمان

 شکی هيچ.  شد خواهد خفه آزادی

 در ما کنندگان محاکمه که نيست

 جوابگو تاريخ محکمه برابر

 زاده تقی داداش. «بود خواهند

 مراؼه ازروستاهای يکی متولد

رفت،  انزلی به درجوانی .بود

 شد و پس باربران صدراتحاديه

 ايران به کوتو دوره ازديدن

 رضاخانی پليس و توسط بازگشت

 پس وی.شد دستگير و زندانی

 ملی حکومت و با تشکيل ازآزادی

و فعاليت  رفت آنجا به آذربايجان

های کارگريش را پی گرفت و 

 آذر توسط ارتش 68در  سرانجام

شد.  اعدام درمراؼه شاهنشاهی

 و آموزگار شکيبا همچنين ميرايوب

 نفت اتحاديه از سازماندهندگان

 توسط رضاخان درزمان جنوب

 . شد اعدام آذربايجان در نظاميان

 مقام عالی قاضی داگالس ويليام

 عجيب سرزمين درکتاب آمريکايی

 انجام مهربان،اصالحات مردمی با

 حکومت درزمان درآذربايجان يافته

 می شرح راچنين وری پيشه ملی

 وامالک اراضی تقسيم -8» :دهد

 قانونی و تصويب فراری مالکين

 نفع به زمين محصول تقسيم جهت

 .رشوه بردن بين از -6 دهقانان

 مامورين به دادن رشوه وری پيشه

 عمومی حقوق به را خيانت دولت

 مرتکبين، مجازات کرد و به اعالم
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 برق اثر قانون اين.شد قايل سختی

 من به و بازرگانان داشت آسايی

 اگر شبها مؽازه کهگفتند  می

 تامين ماند،اموالشان بازمی هايشان

 .رفت نمی سرقت به چيزیو داشت

 برای داشتند که اظهارمی اهالی

 توانستند می بار با اطمينان اولين

 رادر هايشان ماشين ياروز شب

 بگذارند، کوچه يا پس کنارخيابان

 دزديدن جرئت کسی اينکه بدون

آن  يا ساير اثاث وآينه وچراغ چرخ

 درماشين باشد،حتا اگر را داشته

مورد  اجناس قيمت -9. بازبماند

 می کنترل بطورجدی نيازعمومی

 مجازات سخت کنندگان واحتکارشد

 مورد نياز کاالهای قيمت .شدند می

 -9. بود آمده پايين %94عموم 

 سياری بهداشتی های کلينيک

 به از تبريز بود که شده تاسيس

 قانون -4. رفت می اطراؾ دهات

 کار وحداکثرساعت بيکاری حداقل

 و کارفرمايان بين و تصويب

 جمعی دسته قراردادهای کارگران

کار  عمومی برنامه -2. شد بسته

و  خيابانها اعظم اجرا و قسمت

. شد و سنگفرش ها آسفالت کوچه

اجرا و  عمومی تعليمات برنامه -2

 بازشد ودانشگاه مدارس دردهات

 وادبيات طب ی تبريزبا دو دانشکده

آری وقتی  «گرديد. تاسيس

زحمتکشان به حکومت برسند 

 چنين خدمت می کنند. 

با شکست حکومت ملی آذربايجان 

محمد بی ريا مجبور به جالی  ،

وطن شد. محمد بی ريا پس از 

انقالب بهمن به تبريز بازگشت و 

دوباره به کوشش هايش در را 

بهبودی وضعيت زحمتکشان و 

مت گماشت. ادبيات آذربايجان ه

متاسفانه موج سرکوب فعاليت 

 8926کارگری او را درسال 

متوقؾ کرد و او به همراه ديگر 

کوشندگان کارگری تبريز دستگير 

و به زندان برده شد. او در پيرانه 

سر و در سن هفتاد سالگی به جرم 

بهبودی وضع کارگران و 

سال  44زحمتکشان ميهنش و 

تالش برای احقاق حقوق انسانی 

متکشان ايران در زندان تبريز زح

با سربلندی آخرين شعر زندگيش 

که همانا پاسداشت آرمان های 

کارگری در اسارت بود را سرود 

و نقطه ارزشمندی به زندگی 
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کارگريش نهاد.وزير حکومت ملی 

آذربايجان با همراهی تنی چند از 

دوستانش از زندان به آرامگاه 

تبريز رفت و در « وادی رحمت»

نده جنبش اجتماعی و قلب تپ

 کارگری تاريخ ايران آرام گرفت.

بر مزارش چنين نوشته شده 

است: آرامگاه محمد بی ريا ، 

، وفات 2541فرزند غالم، تولد 

، رديف 23، بلوک  2/25/2141

 . 56،شماره  21

مزارش ، ديدارگاه 

عاشقان جنبش 

 کارگری باد!

اين نوشته به همت خانم اصغری »

به همت  شکل گرفت. با درور

«ايشان  

 

 

 

 تسليت
 حسن آقای مادر شديم باخبر

 پيگير کوشندگان از سعيدی

 واحد شرکت کارگران سنديکای

 .است درگذشته اتوبوسرانی

 مادر اين به احترام  ادای ضمن

 آقای به وسيله بدين ، رنجديده

 .گوييم می تسليت سعيدی حسن

 عمومی روابط

 کارگران سنديکای

 فلزکارمکانيک

81/2/8131 
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 خاک، بر پيکرها

 بر ها آرمان

 !پاست

کوشندگان 

کارگری تا به 

 آخر استوار

 

منوچهر مصلح کارگر مبارز 

شورای متحده مرکزی زحمتکشان 

 2152آبادان 

 

علی المعی بنيان گذارسنديکای 

کارگران چيت سازی بهشهر 

2155  
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علی پرندگام ازبنيان گذاران  

انجمن همبستگی شوراها و 

 2128سنديکاهای کارگران تهران 

 

احمداسدالهی عضو کميته اعتصاب 

کارخانه تراکتورسازی تبريز 

2121 

 

حسن حسين پور شيرازی سازمان 

دهنده اعتصابات کارگری راه آهن 

   2152 شمال و نفت خوزستان

 

درزی از اعضای هيات  خيراله

اجراييه شورای متحده مرکزی 

 2152زحمتکشان ايران 
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نادر امام جمعه کارگر نقاش و 

 2165کوشنده کارگری 

 

عبدالکريم غضنفری عضوهيات 

 مديره سنديکای کارگران فلزکار

 93مکانيک دهه 

 

محمد بی ريا کارگر شهرداری 

تبريز و وزير حکومت ملی 

 2152آذربايجان 

 

 لوال چی ،نشسته نفر دوم حسين 

محمدحسين خوان يغما و نفرآخر 
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مهندس شميرانی از اعضای 

سنديکای کارگران تسليحات ارتش 

2112 

  

جشن اول ماه مه دفترسنديکای 

 93کارگران فلزکارمکانيک دهه 

 

محبوب عظيمی آخرين دبير 

 2119شورای متحده زحمتکشان 

 

روز کارگر در يکی از جشن 

سنديکای باغهای تهران ، اعضای 

 93کارگران فلزکارمکانيک دهه 

 

حسين نعمتی کوشنده کارگری و 

دبيرانجمن هميشه ُپر افتخار 
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همبستگی شوراها و سنديکاهای 

 2128تهران 

 

اعضای گروه کوهنوردان فلزکار 

وابسته به سنديکای کارگران 

 فلزکارمکانيک از راست محمد

محمدحسين خوان يغما  واليتی،

نفرادی،تقی بنيان گذار،جليل ا

فرغانی. کارگران کارخانه پارس 

 93آمريکا اواخر دهه 

 

نبی معروفی عضو هيات مديره 

 2165سنديکای کارگران بنايان 

 

محمدحسين خوان يغما شهريور 

2141 

 

 حسن نفرسوم راست از ايستاده

 کارگران دبيرسنديکای رفيع حاج

 – 2115 سعادت پزخانه کوره

 عضوسنديکای پناه رحيم نفرآخر

 اکبر نشسته – ری چيت کارگران
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 چيت کارگران دبيرسنديکای نعمتی

 2112 ری

 

اعضای سنديکای کارگران 

فلزکارمکانيک در کارخانه فولکس 

 2193واگن 

 

اعضای سنديکای کارگران 

فلزکارمکانيک در تعميرگاه 

 2193فولکس واگن 

 

نجات پاره دوز همدانی دبير 

هران سنديکای کارگران کفاش ت

2123 
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سخنرانی نجات پاره دوز همدانی 

دبيرسنديکای کارگران کفاش 

 2123تهران در دفتر سنديکا 

 

با  2128تظاهرات روز کارگر در آبادان 

سازماندهی سنديکای کارگران پروزه ای 

 2128آبادان 

 

عضو هيات مديره جليل انفرادی 

سنديکای کارگران فلزکارمکانيک 

 93در دهه 

 

 گذاران بنيان از ابرندی علی محمد سخنرانی

کارگران پروژه ای  سنديکای رهبران و

 2128آبادان 
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اسکندرصادقی نژاد عضو هيات 

مديره سنديکای کارگران 

 93فلزکارمکانيک دهه

اطالعيه زير به روابط 

عمومی سنديکای 

کارگران فلزکارمکانيک 

 ارسال گرديده است.

 

کارسارُوثظتگی 

تیي الوللی تا 

فؼالیي طٌذیکایی 

 سًذاًی در ایزاى

کًیتّ ػفبع اف صمٕق يـػو ایـاٌ 

)کٕػیـ( ثب اَتيبؿ یک اغالػیّ 

(  :?79اؿػیجٓيت  77يطجٕػبتی )

ثّ يُبمجت ؿٔف رٓبَی کبؿگـ عجـ 

اف یک آکنیٌٕ ًْجنتگی ٔمیغ ثیٍ 

 86انًههی ثب ًْکبؿی ثب ثیو اف 

اتضبػیّ کبؿگـی ٔ َٓبػ صبيی 

یکبیی ػؿ صمٕق ثيـ ٔ صمٕق مُؼ

صًبیت اف  آفاػی فؼبنیٍ صُفی 

فَؼاَی ػؿ رًٕٓؿی اماليی ػاػِ 

امت. ثُب ثـ اغالػیّ کٕػیـ،  کّ اف 

لؼیًی تـیٍ َٓبػ ْبی ًْجنتگی ثیٍ 

انًههی ػؿ ؿاثطّ ثب ایـاٌ يی ثبىؼ،  

ثیبَیّ ثنیبؿ ثب اًْیت مبفيبٌ ْبی 

مُؼیکبیی ثیٍ انًههی ٔ اف 

کيٕؿْبی يغتهف رٓبٌ کّ ًْگی 

طش ؿْجـی آٌ ؿا ثّ ايعبء ػؿ م

ؿمبَؼِ اَؼ، عطبة ثّ صنٍ 

ؿٔصبَی عٕامتبؿ آفاػی فؼبنیٍ 

فَؼاَی ىؼِ اَؼ  ٔ ثّ ؿئیل رًٕٓؿ 

ایـاٌ ٔػؼِ ْبی اَتغبثبتی اه ػٔ 

ٔ « اػتؼال»مبل لجم ػؿ يٕؿػ 

 ؿا گٕىقػ ًَٕػِ اَؼ.« ىفبفیت»

ثیبَیّ ييتـک مُؼیکبْبی رٓبٌ کّ 

ػِ ْب يیهیٌٕ مُؼیکبنینت ؿا 

ًَبیُؼگی يی کُُؼ عطبة ثّ صنٍ 

ؿٔصبَی ثّ افت ػائًی ٔظؼیت 

يؼیيتی فصًتکيبٌ ػؿ ػٔ مبل 

گؾىتّ اىبؿِ يی ًَبیؼ. ػؿ ایٍ 

ثیبَیّ تصـیش ىؼِ امت کّ گنتـه 

فمـ ػؿ ایـاٌ فبرؼّ ثبؿ ىؼِ امت ٔ 

ٔ َـط ثّ ًْـاِ ثبال ثٕػٌ  تٕؿو 

ثیکبؿی، ًْچُیٍ ظًٍ پـػاعت 

صمٕق ٔ ػمتًقػ ْبی فصًتکيبٌ 

ثب تبعیـغیـ لبثم لجٕل ؿٔثـٔ يی 
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گـػػ ٔ اصٕل ایًُی ٔ صٕاػث ػؿ 

يضیػ کبؿ ثـاصتی فیـ پب گؾاىتّ 

يی ىَٕؼ. ایٍ ثیبَیّ ثب اىبؿِ ثّ 

اَتيبؿ ثی ٔلفّ گقاؿه ْبی ينتُؼ 

ػؿ يٕؿػ اعـاد ٔ فَؼاَی ىؼٌ 

صنٍ ؿٔصبَی فؼبنیٍ صُفی،  ثّ 

گٕىقػ يی کُؼ کّ صمٕق 

فصًتکيبٌ ػؿ ایـاٌ ثـ عالف 

مبفيبٌ  <?ٔ  =<کُٕاَنیٌٕ ْبی 

رٓبَی کبؿ )آی اِل اُ( ػائًب نگؼيبل 

يی گـػَؼ. ثیبَیّ ييتـک 

مُؼیکبْبی رٓبٌ عطبة ثّ صنٍ 

ؿٔصبَی، ؿئیل رًٕٓؿ،  ثب اؿائّ 

فٓـمت يفصهی يتيکم اف َبو 

بٌ فؼبنیٍ مُؼیکبیی کّ ثـعی اف آَ

ثـای مبل ْبی يتًبػی ثّ َبؿٔا 

فَؼاٌ ْب يضـٔيیت کيیؼِ اَؼ، ٔ 

ثب اىبؿِ ثّ آعـیٍ فَؼاَیبٌ میبمی 

ػؿ ؿٔف ْبی لجم اف فٔف رٓبَی 

کبؿگـ، آلبیبٌ يضًٕػ صبنضی، 

اثـاْیى يؼػی ٔ ػأٔػ ؿظٕی،  

عٕاْبٌ آفاػی فٕؿی ٔ ثی لیؼ ٔ 

 ىـغ آَبٌ ىؼِ امت. 

  

 یّ عجـی کٕػیـَیقيتؾکـيیاغالػ

کّ الؼايبت ثـ ػهیّ اتضبػیّ گـػػ

ْبی صُفی ٔ مُؼیکبیی ػؿ ایـاٌ 

ثغيی اف میبمت ثـَبيّ ؿیقی ىؼِ 

يمبو ْبی ؿمًی ٔ ينئٕل 

رًٕٓؿی اماليی ثـای اػًبل 

صؼاکخـ فيبؿ ثـ فؼبنیٍ صُفی ٔ 

اػعبء عبَٕاػِ ْب ٔ ًْکبؿاٌ آَٓب 

ثب ْؼف عفّ ًَٕػٌ صؼا ٔ َبتٕاٌ 

کـػٌ رُجو مُؼیکبیی کيٕؿ يی 

ثبىؼ. ػؿ ایٍ اغالػیّ عجـی آلبی 

رًيیؼ اصًؼی،  يؼبٌٔ ػثیـ کم 

  کًیتّ ػفبع اف صمٕق يـػو ایـاٌ،

ثّ اًْیت ٔ تبحیـ گؾاؿی اثتکبؿْبی 

ًْجنتگی ٔمیغ اف ربَت تيکم 

ْبی ثیٍ انًههی مُؼیکبیی ثـ آیُؼِ ٔ 

ايکبٌ ػًم يٕحـ رُجو کبؿگـی 

ایـاٌ ٔ فؼبنیٍ کبؿگـی کيٕؿ 

 اىبؿِ يی ًَبیؼ.

 

فِزطت اهضاء کٌٌذگاى 

اػالهیَ هؼتزک طاسهاى 

 ُای طٌذیکایی جِاًی:

 
  جِاًی َٔ اتحادی

آل  ایٌذاطتزی

(IndustriALL) 

  هزکش جِاًی حمْق

طٌذیکایی 

(ICTUR) 

  فذراطیْى

طٌذیکاُای کارگزی 

طزاطز لثزص 

(PEO) 
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  طٌذیکایی ٍٔ کٌگز

 (TUCتزیتاًیا )

 الوللی  ػفْ تیي– 

َٔ طٌذیکایی  ػثک

 تزیتاًیا

  هتحذ َٔ اتحادی

ػوْهی کارگزاى 

 UNITE)یًْایت( 

 ، تزیتاًیا

  طزاطز َٔ اتحادی

هؼلواى تزیتاًیا 

(NUT) 

  اتحادیَ کارکٌاى

دّلت تزیتاًیا 

(UNISON) 

  طزاطزی َٔ اتحادی

آُي،  کارگزاى راٍ

راًی ّ  کؼتی

ًمل تزیتاًیا  حول

(RMT) 

  طزاطز َٔ اتحادی

رّسًاهَ ًگاراى 

 (NUJتزیتاًیا )

  َٔ ًؼاًاى  آتغاتحادی

 (FBUتزیتاًیا )

  طٌذیکای کارگزاى

ًفت، ػیویایی ّ 

الطتیک تزکیَ 

(Petrol-Is) 

  طٌذیکای کارگزاى

ًّمل تزکیَ  حول

(TUMTIS) 

  طٌذیکای کارگزاى

صٌایغ دخاًیات، 

طاسی ّ  ًْػاتَ

غذایی تزکیَ 

(Tekgida-Is) 

  طٌذیکای کارگزاى

طاسی، تافٌذگی  چزم

ّ ًّظاجی تزکیَ 

(Deriteks) 

 کای کارگزاى طٌذی

ٍٔ آهْسع  ادار

تاسرگاًی ّ ٌُزُای 

سیثای تزکیَ 

(Tezkoop-Is) 

  طٌذیکای کارگزاى

ػِزداری تزکیَ 

(Belediye-Is) 

  طٌذیکای کارگزاى

طاسی  صٌایغ طیواى

طاسی  ّ ػیؼَ

-Kristalتزکیَ )

Is) 
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  طٌذیکای کارگزاى

چاپ ّ طزاحی 

 (Basin-Isتزکیَ )

  طٌذیکای

ًگاراى  رّسًاهَ

 (TGSتزکیَ )

  کویتَ دفاع اس

 -حمْق هزدم ایزاى

 (CODIRکْدیز )

The Call for 

Action on May 
Day 2015- In 
solidarity with 
the Iranian 
workers 

 



روز كارگر خجسته باد 


