
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتحاد ضرورت همیشگی طبقه کارگر

 شهریار دیگری از میان ما رفت

 24خبرنامه فلزکار شماره 

 گزارش روز کارگر در ایران

 چه باید کرد؟

 مهار گرانی با دست های خیانتکار سرمایه داری انگل تجاری

 همگامی جنبش کارگری جهانی با مردم ایران

 پیروزی دیگری برای جنبش کارگری

 جغد یک درصد

 بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت اول ماه مه

 دکان کار وخیابانبیانیه جمعیت دفاع از کو

 قهرمانان گمنام جنبش کارگری ایران

 محدودیت برای فعالین کارگری به نفع چه کسانی است؟ 

Email: skfelezkar@gmail.com 

 کارگر متحد همه چیز ، کارگر متفرق هیچ چیز

 چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است

 نشریه

 پیام فلز کار

خرداد  –شماره هشتم 

1931 

 



ضرورت همیشگی طبقه کارگر ،اتحاد  

بسیاری ازما می پرسند،چراامسال برخالف سالهای گذشته تشکلهای کارگری اطالعیه ای واحد در روز 

 فلزکارمکانیک در امر وحدت این گروهها پیشقدم نشد؟چرا کارگران .کارگرصادرنکردند

هرساله کارگران فلزکارمکانیک قبل ازعید فراخوانی جهت همگرایی گروههای کارگری در رابطه با 

امسال به دلیل .روزکارگرمنتشر می کرد وهمه گروهها را به وحدت حول این روز فرا می خواندیم

. واحد داشت درآخرین روزهابیانیه خود را منتشر کرد شرایط ویژه ای که سندیکای کارگران شرکت

شرکت بعضی ازگروهها در  -1.متاسفانه درسال گذشته اتفاقاتی باعث جدایی گروههای کارگری ازهم شد

یکسونگری واتهام زنی هاودخالت های بی مورد  -4کنفرانسی درترکیه به دعوت شخصی بنام اریک لی 

تشت گروههای کارگری خارج تنهااما .ر باعث این دورشدن ها شدگروههایی درمسایل داخلی گروه دیگ

 33تش نتوانست بیش تر از  از حکومت را تنها دربرنمی گرفت،بلکه حتا خانه کارگر هم با تمام امکانا

 33هرچندکه درمقابل .،که یک اتوبوس به دانشجویانش اختصاص داشت ،راجمع آوری کنداتوبوس

ون واتوبوس وماشین های  8 کارگران معتمدی در دروازه غار، اتوبوس آورده شده به ورزشگاه

واین درحالی است که موج گرانی وبیکاری جامعه کارگری را در .نیروهای انتظامی خودنمایی می کرد

درصدی اعالم شده  2درمقابل تورم درصدی دستمزد کارگران 18افزایش. نگرانی عمیقی فرو برده است

سال جدید کارگری سالی ُپراز .زحمتکشان را بامخاطره روبرو ساخته استتوسط آمارهای دولتی ،زندگی 

هولناکترین موضوع برای مزدبگیران افزایش اجاره خانه هاست، که .تشویش برای مزدبگیران خواهد بود

چرا درحالی که مطالبات کارگران هر روزفشرده تر می شود .درصد درآمد آنان را می بلعد06حداقل 

دراین بستر رشد کنند؟وحتا نمی توانند بر روی موضوعاتی همچون حق  می توانندفعالین کارگری ن

تشکل ،پرداخت دستمزدهای معوقه،قراردادهای سفیدامضا موضعی مشترک اتخاذ کنند؟متاسفانه نه تنها 

معه هم هنوز معنای گسترده دموکراسی واتحاد درک وآموزش داده ادرتشکل های کارگری بلکه درج

ی از گروهها می خواهند رهبری راقبضه کنند ودرنوشتن اطالعیه روزکارگر فقط نوشته بعض.نشده است

بعضی ازگروهها .آنان مالک قرارگیرد وبه اعتراضات وپیشنهادهای دیگران کوچکترین اعتنایی ندارند

 قبل از روزکارگر وحتا درسفرهای نوروزی تالش درجمع آوری نیرو برای جلسات روزکارگرمی کنند،

 .شکل دهی گروهی بقیه گروهها ی کارگری را تحت فشار برای قبوالندن سیاست هایشان بکنندتابا 

گروههایی که .بعضی ازگروهها فقط در روزهای نوشتن اطالعیه روزکارگر پدیدارمی شوندتا سال دیگر

 در هیچ پشتوانه ای ندارندوتنهابااسم دراین جلسات شرکت می کنند،واگر ازاین گروهها پرسیده شودکه

تمام تالش این گروهها استفاده از شان ومنزلت سندیکایی ها .طول سال چه کرده اید؟پاسخی ندارند،بدهند

گروههای ذکرشده باال درسال گذشته کارگران فلزکارمکانیک را به خاطر .در داخل وخارج ازکشوراست

به وابستگی به حکومت داشتن مواضع روشنش که دراطالعیه ها ونشریه پیام فلزکارمنتشر می شود متهم 

کردند وحتا ازدعوت مابرای جلسه اول ماه مه نیز خودداری کردندکه با پایمردی سندیکای کارگران 

 شرکت واحد مجبوربه پذیرش ما شدند اما یکسونگری ها باعث دلخوری کارگران فلزکارمکانیک شد و

 .از چارچوب دیگر تشکلها نمودحتا سندیکای کارگران هفت تپه هم مبادرت به صدور اطالعیه ای خارج 

 وحتا کار بدانجا.ترشده وبه چندین اعالمیه منجرشدامسال متاسفانه همین روند باعث شد تافاصله ها بیش



 رسیدکه از ارسال اطالعیه های خودبه کارگران فلزکارمکانیک ،که آدرسمان رانیز دارند ویک کار

 مان نسبت به  ال گذشته با توجه به اعتراضدرصورتی که ما درس.بسیارمعمول می باشد هم دریغ شد

شرکت در کنفرانس ترکیه ازامضای نامه ی این گروه که به وزارت کارنوشت شده بود مضایقه 

رفته بودندبا دوستان ما  ریا روسای گروهی که برای جمع کردن نیروبرای اطالعیه روزکارگ.نکردیم

 .رابه همگرایی فراخواندندن دیدار ودوستانمان  آنا 

توافق برسرحداقل ها ودمکراسی یعنی داشتن مواضع مستقل ودخالت نکردن در به نظرما اتحادیعنی 

آنان .می زنندگروههایی که برای اتحادشرط قایل می شوند،به این تفرقه دامن .مسایل داخلی سایرگروهها

که این تعامل و راه امر اتحاد شرط وشروط باعث فشرده ترشدن صفوف نمی شود،بل نیاموخته اند که در

. گفتگوست که حداقل ها رامشخص ودرحول این حداقل هاست که اتحادشکل گرفته وگسترده تر می گردد

ماهمانطورکه .استوجنبش کارگری ایران  آنچه که رویدادبه ضرر فعالین کارگری وتشکلهای کارگری

گیرشدند،اعم ازکارگر اطالعیه روزکارگر عنوان کردیم ازهمه زندانیانی که درجهت کارصنفی دست در

تفاوت دراندیشه .وکارمند،روزنامه نگار، وکال،حتاخانه سینماهم حمایت کرده وخواستارآزادیشان هستیم

 .درنظرگرفته شود ها،موضع گیری هاوسلیقه هاامری است عادی که باید

داشتن تشکل حق  -1: به نظر کارگران فلزکارمکانیک حداقل توافقات می توانداین موارد راشامل گردد

مجازات کارخانه هایی که حقوق کارگران رابه  -3پرداخت کلیه حقوق عقب افتاده کارگران  -4آزادانه 

 -5. حق دستمزدی که تکافوی زندگی یک خانواده کارگری رابدهد -2. موقع ویااصال پرداخت نمی کنند

اصالح  -0. ان می شودلغو هرگونه قرارداد،چه موقت وسفیدامضا که موجب عدم امنیت شغلی کارگر

 این خواسته ها می تواند برطبق اعالمیه حقوق بشر،منشورجهانی سندیکاها،.قانون کار به نفع کارگران

پیشنهاد کارگران .،قانون کار(بخش حقوق ملت)مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، قانون اساسی 

ل در موارد باالست،که می تواند  کارپایه فلزکارمکانیک به همه گروههای کارگری همگرایی واتحاد عم

 .ما منتظر پاسخ گروههای کارگری هستیم.ای باشدبرای تفاهم هرچه بیشترگروههای کارگری

 دبیر هیات تحریریه پیام فلزکار                                                                                 

 

 

 جهانخواره را جیره خوارنیستیم                                                     بیا تا بگویم که ما کیستیم

 به دنبال عدلیم وصلح ورفاه                                                   نه همنوع را عمر کردن تباه

 چنین است آیین  و ایمان ما                                     

 (کارگر)به دنیای آشفته از اغنیا                        علی جعفری                                       

 



 :بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت اول ماه مه 

 !ثروت،به تولید کنندگان آن تعلق دارد

برادران وخوهران زحمتکش خود بستگی برادرانه خودرابه همه مفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری،ه

اول ماه مه روزی است که نقش اجتماعی انکارناپذیرما درتولیدهمه .در سراسرجهان اعالم می دارد

 در این روز،قدرت شکست ناپذیرما که اتحادطبقاتی مان ضامن آن است،.ثروت جهان را یادآوری می کند

 مطلوب وتوام باصلح وهمبستگی برادرانه را تغییرجهان بنابرنیازها وتوانایی های مان وساختن دنیایی

تنهاغارت استثمارگونه .فعالیت های انگلی شرکت های بزرگ مانع عملی شدن این آمال اند.نشان می دهد

 در .منابع وثروت درجهت منافع آزمندانه خودوبه حساب مردم،ونیز تخریب محیط زیست میسراست

وگسترش یابنده خوداست،مارقابت شدید داخلی  شرایطی که سرمایه داری جهانی دچاربحران وسیع

 مهار پریالیسم درمنطقه های بیشتری ازجهان قدرت خود درم،اودرپی این بحران.الیستی راشاهدیمامپری

رقابت های بی رحمانه شان شدت یافته است،وجنگ .منبع های تولید ثروت وکار ارزان،از دست می دهد

این رقابت بین .در امورکشورهاگسترش پیداکرده اندهای منطقه ای ودخالت های امپریالیستی 

اثرگذاری این رقابت ها،وضعیت های .امپریالیستی،منطقه های جنگی وبحرانی بیشتری رابرپامی دارد

 :جنگی،وبحران سرمایه داری در زندگی مردم وحشتناک است

 جمعیت جهان از سوء تغذیه رنج می برند،10%* 

 د،بیکاری هرلحظه افزایش می یاب* 

 ازهرشش نفر،یک نفردرپهنه جهان ازآب آشامیدنی بهداشتی بی بهره اند،* 

صدهامیلیون نفریااجاره .میلیون هانفردربیغوله هازندگی می کنند.میلیون نفربی خانمان اند166بیش از * 

 میلیون نفربیسوادند، 046.نشین اندویابه منظور داشتن خانه ای ازخود زیربارسنگین وام هاهستند

. سالگی جان خود راز دست دادند  5میلیون کودک قبل از رسیدن به سن 1/8 ، 4660 ط درسال فق* 

 میلیون نفرازبیماری هایی می میرند که می توان باتزریق واکسن ازشیوع آنهاجلوگیری کرد، 1/4هرساله 

جانی دستمزد مناسب،امنیت اجتماعی،خدمات عمومی مناسب وم:حداقل حقوق قانونی زحمتکشان شامل* 

 آسیب دیده ومحدود شده اند، {آموزش وپرورش،بهداشت،حمل ونقل، وبرق}

 فعاالن سندیکاهای کارگری وزحمتکشان ازکاراخراج وزندانی شده اند،* 

،بیش از 4616دربحبوحه بحران سال .ودرمقابل آن،سود سرمایه داران به طورنجومی افزایش یافته است

این واقعیت ها ما زحمتکشان جهان را وا می دارد تا .رده اندمیلیارد دالرسود ب 515شرکت باالی  56

متشکل شده وضد حمله های خود را دربرابربهره کشی ودرنده خویی سرمایه داری آغازکنیم،ودرجهت 

 .برآوردن نیازهای اساسی خود در برپایی دنیایی بدون بهره کشی انسان از انسان،بکوشیم



اعتراض بین المللی،ما درکنارهمدیگربابرگزاری اعتصاب ها، ،روز (4614اکتبر 3)1301مهرماه  14در

تظاهرات،بسیج مردم،وکارزارهای اعتراضی دراغلب کشورها درپنج قاره جهان،توقف بهره کشی 

وحشیانه زحمتکشان راخواستارشده وازحقوق خودبرای داشتن غذای مناسب،آب بهداشتی،مسکن، 

مومی مناسب،و خدمات عمومی اجتماعی،دفاع بهداشت،حق تحصیل،وحق داشتن وسیله رفت وآمدع

 .خواهیم کرد

 بدون کار زحمتکشان،هیچ جهانی ممکن نیست،

 .اما برپایی دنیایی بدون سرمایه داران،ضروری وممکن است

 

 

 شهریار دیگری از میان ما رفت

بهبود خواه،نویسنده،مترجم،روزنامه نگار،پژوهشگر ودانشمند صاحب نام درعرصه  پرویز شهریاری

آنچه شهریاری دانشمندرا از دیگرریاضی دانان ایرانی متمایز می .ریاضیات روزجمعه به ابدیت پیوست

اوکه از اوان جوانی به صفوف جنبش کارگری واجتماعی .کند نبرد او در راه بهبودی طبقه کارگراست

مرداد 48پس ازکودتای .بود،دراین راه چه بسیارشکنجه هاودربدری ها وزندانهاراکه تجربه نکرد پیوسته

اوپس ازآزادی تالش .امابازهم نشکست و سرفرازانه به خدمت خلق گردن نهاد.اودستگیروشکنجه شد

ساده  اواولین کسی بودکه ریاضیات راباترجمه های.بسیارکردتاهموطنانش راباریاضیات ُمدرن آشناسازد

اوکه رزم درراه بهبودی .صدهاتالیف اودراین راه مویداین امراست.به میان فرزندان زحمتکشان آورد

طبقه کارگرراتاآخرعمرپیشه خودساخته بود،دردهه ششم از زندگی پس ازآزادی از زندان به انتشارمجله 

وقایع »اه چیستاچیستا همت گماشت،وچه خوش نوشت درنودمین بهارزندگیش ودرآخرین شماره اسفندم

هوشیاربودن کاردولتمردان تنهانیست،بلکه آنان به بهانه ی .دوساله به ما می آموزدکه امروزهشیارترباشیم

قذافی راببینیدکه چگونه می خواست .،اشتباه های زیادی می کنند (درحقیقت انباشت سرمایه)حفظ نظام 

امان گرفته است؟آیااوضاع مردم عراق و ارث خودرابه فرزندانش بسپارد،ودیکتاتورشد؟آیالیبی امروزس

افغانستان برای مردم خاورمیانه درس بزرگی نبود؟چه باید کرد که دیکتاتورها ازتاریخ درس بگیرند؟ 

این کارعادت همیشگی او .گاندی هرروزپیش ازآنکه سرکارخودبرود،چندساعت رابه مطالعه می گذراند

اوچنان زندگی .نمی شود،بلکه فرزند راکفلر،راکفلرمی شود گاندی آموخت که فرزند اینیشتین ،اینشتین.بود

 «اوحتادرپس پرده هم به مردم خود دروغ نگفت.کردکه وارث واقعی کشورپهناورش بود

اودرمیان ما نیست امایادش و .زحمتکشان ایران این فرزند دانشمند خود راهرگزفراموش نخواهند کرد 

 .دربرابراین جان شیفته سر فرود می آوریمما.آثارارزشمندش اوراهمیشه جاویدکرده اند

 52/5/1931 کارگران فلزکارمکانیک                                                                        



 25خبرنامه فلزکار شماره 

skfelezkar@gmail.com 

عزیزکه درسال گذشته باشما آشناوهمکاری هرچندمحدود به دلیل شرایط باسالم ودرود به شما رفیق 

چه انتقاد ویاپیشنهادی دارید نچنا.وسپاس که مارا درراه ایجادسندیکایمان یاری می رسانید.داشته ایم

امید واریم که این سال کارگری جدیدهمراه باموفقیت برای .سپاسگزارخواهیم بود که برایمان ارسال کنید

به همین .دوستان می خواهیم خبرنامه را به روش دیگری آغاز کنیم.م زحمتکش دنیا وشماباشدهمه مرد

خاطر درفرستادن اخبارکارگری مارایاری کنید وهمچون گذشته چنانچه این خبرکارگری امنیت شغلی 

 . شما ویادوستانمان رابه خطر می اندازد در اول خبریادآوری کنید

ر،کارگران فلزکارمکانیک اعالم کرده بودیم،توفان بیکاری سراسر همانطورکه دراعالمیه روزکارگ

ما به بخشی ازآنهاکه در روزنامه کاروکارگروایلنا درج گردیده اشاره .واحدهای تولیدی رادرنوردیده است

کارگرفوالد  156بیکارشدن  –کارگرشهاب خودرو وابسته به آستان قدس رضوی  055اخراج :  می کنیم

 466اخراج  –کارگرشرکتی شهرداری رشت تبدیل وضعیت نشده است  05ارداد قر –زاگرس قروه 

کارگرکارخانه نساجی  566اخراج  –کارگر کارخانه تولیدشمش چدن در ذوب آهن غرب درمالیر 

تعطیلی کارخانه ذوب فلزات  –کارگرچدن پارس  05اخراج  –کارگرایران تایر  86اخراج  –مازندران 

کارخانه تولیدنخ  -هزار کارگر 15واحد تولیدی کود شیمیایی و بیکاری  345لی تعطی -کارگر 366ابهربا 

کارگرکارخانه نخ ایران شهرک صنعتی ابهرتمدید  56 –کارگربیکارشدند  56الیاف هامون تعطیل و 

 کارگر کارخانه پلی اورتان  در466  -هزارنیروی آموزش دیده در بروجرد 26بیکاری  –قراردادنشدند 

زن  4 –کارگرآن اخراج شدند  06کارخانه شیرین طعم الرستان تعطیل و –بیکارشدند  سال گذشته

 اهواز و ماهه کارخانه قند15تعطیلی  –کارخانه سیمان الرستان بعدازمرخصی زایمان اخراج شدند 

کارگر کارخانه کیوان همدان باخصوصی سازی  186  -شغل وابسته به این کارخانه  4566نابودی 

کارگرلوله 336 –کارگربه جمع مقرری بگیران بیمه بیکاری الرستان پیوستند  466 – اخراج شدند

کارگرکارخانه لوله  256 –کارگردیگرفراهم شده است  1666بیکارشدند وامکان اخراج سازی سدید

باپلمب شرکت اسید ساز درشهرصنعتی  –از اول امسال بیکارشدند  2و3سازی خوزستان در واحد های 

شهریار  یکارگرقراردادی کارخانه شهردارو 56 -کارگر شاغل دراین واحد تولیدی بیکارشدند  26ساوه 

 –کارگردائمی وقراردادموقت کارخانه داروسازی کوثر  166اخراج  -بعدازعیدتمدید قراردادنشدند 

نفراخراج ویا 56263تابه این جا تعداد.کارگر کارخانه روغن نباتی ناب تهران 466بیکاری 

 .ازکاربیکارشده اند

ماه حقوق و  8نفرازکارگران صنایع فلزی درمقابل ریاست جمهوری به دلیل عدم دریافت  866تجمع 

بزرگترین :نامه کارگران فوالدزاگرس –بیکاری دههاهزارنفردر پی واردات گسترده قند وشکر  –بیمه 

نیمی ازچایکاران به کارگر روزمزد  –کارگر  356ه تعطیلی وبیکاری پروژه صنعتی کردستان درآستان

ماه است  18این کارگران .تجمع کارگران نساجی درخیابان اصلی قائم شهر –ساختمانی تبدیل شده اند 

mailto:skfelezkar@gmail.com


 واحد تولید قارچ و 26تعطیلی  –واحدصنعتی درسال گذشته تعطیل شده اند 466 –حقوق نگرفته اند 

 کارگران قطار –نگرفته اند  ماه است حقوق 4کارگران پلی اروتان  –این واحدها  بیکاری کارگران این

کارگران  درصد از 45طی یکسال گذشته  –ماه است حقوق نگرفته اند 5نفرهستند که 866شهری اهواز 

بیکاری  –تجمع دهها باره معلمان شرکتی  وزارت آموزش وپرورش  –صنف گل وگیاه بیکارشده اند 

اخراج وبیکاری وتعطیلی واحدهای تولیدی  –ومینیوم هرمزگان به تبع کاهش مصرف انرژی کارگران آل

ی بسیاری الی صورت می گیرد که اخبارباال نشانگر به عقب افتادن ماههاحقوق کارگران کارخانه هادرح

 :یباف شهردارتهران نیز برطبل بیکارکردن ها می کوبددرهمین حال آقای قال. است

 .نیمی ازنیروهای شهرداری هم که بروند،کار روی زمین نمی ماند:شهردارتهران

 احتماال خود وخانواده اشان جارو بدست گرفته همراه باخانواده مدیران شهرداری ها به حمل زباله ها و

    .قابل توجه شهرداری های شهرهای دیگر.پاکیزه کردن شهرخواهند پرداخت

رواج  –میلیون نفرباقراردادموقت مشغول بکارهستند 0حدهای تولیدی، میلیون کارگرشاغل دروا8از 

وقتی کسب سود حرف اول )بکارگیری کودکان وزنان درکارگاههای کوچک برای استثمار وسود بیشتر

گسترش قرارداد های سفید امضا در پی هدفمندی یارانه ها :پروین محمدی -(وآخر را دراقتصاد می زند

ش قراردادهای سفیدامضا از طرف دیگر،بکارگیری کودکان وزنان برای اخراج ازیکطرف،گستر –

استثماربیشتردرواحدهای تولیدی وهجوم چایکاران وکارگران کشاورزی به شهرها برای پیداکردن کار 

اما برای استثماربیشتر و رواج کسب وکارآقایان کارفرمابشنوید سخنان .ورقابت با کارگران شاغل

 :گهربارآقای وزیرکار

 .دستور وزیرکاربرای اشتغال کارگران چینی درایران و دربخش راهسازی شمال کشور

این سخن یعنی سازمان تجارت جهانی بدانید وآگاه باشیدکه مانیزبه جهانی سازی معتقدیم وخروج و 

اما دوستان این نوع سخنان .مارابه غالمی بپذیرید.ورود سرمایه ونیروی انسانی راآزاد می دانیم

وزیرتجارت برای نابودی صنعت وکشاورزی همگام .نها ازدهان مبارک وزیرکاربیرون نمی آیدگهربارت

 :باوزیرکاراین چنین دستورمی دهد

روزنامه .)میلیارد دالر داده شده است42برای مهارگرانی اجازه واردات به مبلغ :غضنفری وزیرتجارت

دات شکر صفرو زمینه واردات گسترده اسفند تعرفه وار46بدستوروزیرتجارت از(10/4/01دنیای اقتصاد

 (10/4/01روزنامه شرق .)به کشورایجادشده است

اعتصاب غذای رضاشهابی ازاعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در اعتراض به عدم * 

رسیدگی پزشکی وتحقق نیافتن وعده های مقامات قضایی وسپس به دلیل وخیم شدن شرایط جسمی رضا 

همچنین به زندان رفتن علی نجاتی ازاعضای هیات مدیره سندیکای .شدن دربیمارستان شهابی،بستری

 .درشصت سالگی وباداشتن مشکل قلبی.کارگران نیشکرهفت تپه جهت تحمل حکم زندان



به اطالع افرادی که دارای کارت .قابل توجه متقاضیان بهره بردای ازقانون بیمه کارگران ساختمانی* 

وحرفه ای بوده ومتقاضی استفاده ازبیمه کارگران ساختمانی می باشندکه طبق مهارت سازمان فنی 

اداره کل شرق تهران بزرگ ، سهمیه نامنویسی اینگونه افرادبه پایان  15/4/01مورخه16615دستور

 .رسیده لذا تااطالع ثانوی ازبیمه کردن آنان معذوریم

اقتصادی وکارگری داشته باشیم تاخط اصلی کافی است نظری به سیرتحوالت ! خواهران وبرادران کارگر

که همانااخراج وندادن حقوق عقب افتاده کارگران،رواج هرچه بیشترقراردادهای موقت 

وسفیدامضا،بکارگیری کودکان وزنان درواحدهای تولیدی برای استثماروسودجویی هرچه 

ی،وبه فراموشی سپردن بیشترکارفرمایان دولتی،واردات کارگر چینی،زندانی کردن کارگران سندیکای

وعده های داده شده به کارگران ساختمانی جهت بیمه نمودن این کارگران، همگی ازاین حکایت دارد که 

سرمایه داری انگل تجاری بواسطه حضور درجای جای اقتصاد برای استثمار وسودجویی هرچه بیشتر 

ارگری ازجمله بیمه کارگران وهمزمان پایین نگه داشتن دستمزد کارگران وحمله به دستاوردهای ک

برای مهارجنبش اعتراضی کارگران وتخریب روحیه مبارزه جویانه طبقه .ساختمانی خیزبرداشته است

زحمتکش برای مقابله نکردن باسیاست های ویرانگرسرمایه داری بازندانی کردن کارگران سندیکایی 

لی وافسانه ای نفت وبا بهانه همزمان برای تاراج ثروت م.وفعاالن کارگری،به میدان آمده است

مهارگرانی باواردات سیل آسا ضربه نهایی رابه پیکرواحدهای تولیدی و کشاورزی وبیکارکردن وسیع 

نتیجه این سیاست صندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی برای .کارگران وارد می آورد

سرمایه داری وعقب مانده گی  ما،کشوری وابسته به نفت وتک محصولی ومصرف گرای تولیدات بنجل

برای عقیم گذاشتن این سیاست ضدملی با متشکل شدن .فرهنگی واقتصادی ازجهان پیشرو است

 .درسندیکاهای کارگری به نجات آینده کشور وفرزندانمان برخیزیم

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کارگران فلزکارمکانیک در راستای همبستگی کارگری ازاطالعیه های سندیکای 

کارگران شرکت واحد وسندیکای کارگران نیشکرهفت تپه واتحادیه کارگران 

نقاش وتزیینات حمایت کرده و پروژه ای وهیات بازگشایی سندیکای کارگران 

  .راتکثیر وبدست کارگران رساند این اطالعیه ها

 

 دیده گر کس به خطا بست ورا کور مدان                       هم مپندارکه اللیم اگر خاموشیم

 نیک دانند که ما چون ُخم می در جوشیم       موم بر لب زدگانیم ، ولی اهل دالن           

نوشیم           ساغر باده بیارید که شادان        خسته از شرب یهودیم دگر باداباد                    

 بهروز



 

 گزارش روز کارگر درایران

روزکارگر درکارخانه های ایران خودرو،لوله سازی اهواز،ذوب آهن اصفهان،سیمان درود، تراکتور 

سازی تبریز،پارس جنوبی،شرکت ملی حفاری شرکت نفت،پتروشیمی بندرامام،بصورت بسیارمحدود 

مخفی آن درسطح کارخانه این روز را جشن جشن گرفته شد وکارگران با آوردن شکالت وپخش 

هرچندکه شعارهایی توخالی در ارزشمند بودن کارگری به در ودیوارنصب بود، اماشور وهیجانی .گرفتند

پخش ویژه نامه پیام فلزکار آن هم در سطحی محدود .از این روز در این واحدهای تولیدی نمود نداشت

نشانه گرامی داشت روز کارگر دراین واحدهای صنعتی وپخش اعالمیه های سندیکاهای کارگری تنها 

 :ما بخشی ازنامه های کارگران را برایتان می آوریم.بود

 3ساعت .امروزهمگام با همه کارگران ایرانی به سرکار رفتیم ومثل همیشه تاآخروقت جان کندیم*

من درلیست اضافه بعدازظهر لیست اضافه کاریها را آوردند،ومن خوشحال شدم که حداقل امروز اسم 

کارگرفلزکار،دم در خانه قلبم شکست چون مدت یک هفته است که .کاری نیست وخوشحال به خانه رفتم

به همسرم قول داده بودم که داروی ضد نرمی استخوانش را از داروخانه بگیرم،ولی از اول سال 

 روزکارگر تو مبارک.تاامروز هنوز پولی ازکارخانه نگرفته ام

من .اردیبهشت،بود 14اردیبهشت یا11درکارخانه بحث اینکه چه روزی باید روزکارگرباشد، امروز *

 .اردیبهشت باشه 15گفتم چه فرقی می کند روزی که ماآزادنیستیم حداقل تعطیل باشیم ،اصال بزار 

یعنی مسوولین نمی فهمند که مابایدچطوری .اردیبهشت چهارماه است که حقوق وعیدی نگرفته ایم11* 

روزهمه .بریم گدایی،؟؟ وزبرکارامروز می تونه به زنش خرجی نده وصبح به اداره بیاد.ندگی کنیمز

 .کارگرای حقوق نگرفته مبارک

 .دلم می خواست امروز توی خارج باشم منهم شعار بدهم* 

امروز به ابتکارچند نفر ازکارگران عکس اسانلو ومددی که چندسال پیش شما کارت تبریک برای * 

 .رگر کرده بودید را بین کارگران پخش کردیمروزکا

نگهبانی به خیال اینکه بچه ام .من وچند نفرتصمیم گرفتیم چندکیلو شیرینی بخریم ودرکارخانه پخش کنیم* 

 .شیرینی باروزکارگرت مبارک دست به دست شد.به دنیا آمده به من تبریک گفتند

 .ویژه نامه شماحرف نداشت،عالی بود.بود خودکارها روزکارگرشمارادرکارخانه پخش کردیم جالب* 

مطالب بسیاری ازاین دست وبیشترهم غم نامه کارگران بدستمان رسید که بخشی هم باعصبانیت نوشته 

واردیبهشت  توسط 15و 11و 0روزکارگر درکوهها، خانه ها،کارگاههای کوچک،در روز.شده بود

زات زحمتکشان سال آینده همبسته تروآزاد امیدواریم بامبار.کارگران درسراسرایران جشن گرفته شد



راستی دوستان حال ابراهیم مددی ومنصوراسالو هم .روزکارگر راباهمه کارگران جهان جشن بگیریم

 .خوب است 

 ؟چه باید کرد

از  اما کارگرایرانی خیلی.ماکارگران ایران ازکارگران جهان جدانیستیم،چراکه منافع مشترک داریم

باید این عقب ماندگی راباتالش فراوان هرچی زودترجبران .قوقی عقب هستیمکارگران جهان ازنظر ح

ماکارگران بایدبا نیروهای دیگر که درتالش هستند، .یک راه به نظرم می رسد که راه درستی است. نماییم

با هم آهنگ شدن باآموزگاران، دانشجویان، .کمک گرفته ،اتحاد داشته باشیم که کارهایمان عملی باشد

ما .رزان زحمتکش،کارگران کارخانه های تولیدی ازماشین سازی گرفته تاتولیدی کلیه لوازم زندگیکشاو

می توانیم ازاین نیروها کمک گرفته، اتحادایجادنموده،باهم درمبارزه پیروز شده،حق وحقوق ازدست رفته 

نباید این .هستند ناگفته نماند که بخش بزرگ از زحمتکشان ایران،کارگران زن. خودمان ،بدست بیاوریم

روزجهانی کارگر،جهانی  -1:  حاال خواسته های این زحمتکشان رانام ببرم.نصف جامعه فراموش شود

روزجهانی زن باید تعطیل رسمی باشد  -4. است وباید تعطیل رسمی اعالم شود وبه رسمیت شناخته شود

زمزد درکاردولت وغیردولت کارگرموقت چه دولتی وغیردولتی وکارگر رو -3. وبه رسمیت شناخته شود

خواسته  -2. کامال لغو گردد،همه باید استخدام رسمی مشغول شوند وازتمام حقوق ومزایا بهره مند شوند

دولت باید در درجه اول فصل سوم قانون اساسی که .ما ازدولت فرق نمی کند دولت که باشد علی یا ولی

ورفاه وآسایش .انون را بندبند اجراخواهیم کردچراکه قسم خورده ق.حقوق ملت است را درست اجرانماید

باید خودی وغیرخودی نباشد، .ملت برای دولت باید یکسان باشد.برای همه مردم ایران فراهم خواهم کرد

اوال باید بگوییم رییسان امور .هزارتومان اعالم کردند 306حقوق  1301برای سال  -5. که هست

ن حقوق یک هفته زندگی کنند تاکارگران یکماه بااین حقوق سر کشورخودشان صادقانه اعالم نمایند باای

دوم من قسم می خورم که این حداقل حقوق اجرایش فقط درحد کارخانه های بزرگ است وبیشتر . کنند

تازه چراحقوق کارمندهاهنوزاعالم نشده؟چراباتورم حقوق .زحمتکشان ازاین هم کمتر می گیرند

ن اجتماعی باید کمترازدیگربازنشسته هاحقوق بگیرد؟مگربرای دولت باالنرفته؟چرابازنشسته های تامی

بازنشسته تامین اجتماعی بابازنشسته جای دیگر تقاوت دارد؟مگربازنشسته تامین اجتماعی نان وبرنج 

وروغن راارزانترمی خرد؟چرابااین درآمد نفت بیکاری این قدر زیاداست؟پس این پول نفت چی شده 

آقای .سوال نشده معلوم شود ،بیکاری زیاد شده یاکم شده؟معلوم سوال نشدهاست؟چراتابحال ازوزیر

نباید .ماه 18ماه تا  5چه تعدادکارگران که حقوق ومزایشان عقب افتاده از 06وزیرکارآیامی دانی این سال

همه کسانی که .اتحادسوال زیاداست اما جواب یکی است چاره ای برای این کارگران شود؟ 

                                                                            .درخواست کنندخودشان جمع شوندوحقوق خودشان رادرسندیکاهای باید حقوق می گیرند 

 داود عرفانی.والسالم                                                                                

 



 !اربابانمان می زیستیم ، بیایید فردا برای خودمان و آزادی مان بمیریمدیروز برای 

 مارکوس گالدیاتور                                                                                  

 کار سرمایه داری انگل تجاری ومافیای واردات مهار گرانی با دست های خیانت

وسیل  درصدی قیمت موادغذایی 150درصدی تا  56زی در رابطه باافزایش مرکانتشار آمار بانک 

واردات کاالهای خارجی واثرات زیان بارآن براقتصادکشور موجی ازنگرانی رادرمیان آزادیخواهان 

وزیرتجارت غضنفری درپاسخ به پرسش گرانی های اخیروافزایش قیمت موادخوراکی .ه استآورد بوجود

روزنامه دنیای .«میلیارد دالر داده شده است42گرانی اجازه واردات به مبلغ برای مهار»:یادآور شد

وزیرتجارت ازبرنامه های جدیدبرای کاهش قیمت کاالهاخبرداد تاعبور » :گزارش داد10/4/01اقتصاد 

میلیارد دالر وارداتی است که همه 56تا06بخشی ازمیلیارد دالرمصوب،42. آسان ترشود ان کنونیرازبح

میلیارد دالرمجوز اخیرواردات ،ردیف 42» :معاون وزیرتجارت می گوید«.صورت می گیردساله 

 صدور «بودجه ای نیست،بلکه تخصیص ارز رسمی ازطریق بانک مرکزی برای واردکنندگان است

این سیاست فقط .تولید داخلی است رمیلیارد دالری برای واردات به معنای نابودی هرچه بیشت42 مجوز

 که ازسویی باارزدولتی اقدام به واردات می کند وازسویی با یه داری خیانتکارتجاری استدرخدمت سرما

ند وسودهای نجومی کمک واسطه هااین کاالها رااحتکارکرده باقیمت گزاف دربازاربفروش می رسا

آمارخروج ارز .درسالهای اخیر روندی به مراتب تندتر درپیش گرفته است  این سیاست .بدست می آورد

د ملی درطول تخریب اقتصا.رمایه وغارت ثروت ملی ازسوی سرمایه بزرگ تجاری تکان دهنده استوس

سال آن هم فقط دربخش 31میلیاد دالرارز ازکشورطی 556خروج .است سال ازعلت های فقروبدبختی36

میلیارد آن شامل مواد غذایی وکاالهای 16میلیارد دالری درحال حاضر که 42واردات واختصاص 

عمده اقالم »:می نویسد5/4/01روزنامه شرق .است،جزتیشه به ریشه اقتصادملی چیزی نیست مصرفی

جالب است «الد،برنج،دانه های ذرت دامی بوده استوشمش آهن وپ 1306ماه سال 11وارداتی طی 

 امارات که واسطه واردات ازکشورآمریکا و -1: بدانیم که چه کشورهایی مبداصادرات به ایران هستند

کشورادامه دارد که درحالی سیل واردات به .ترکیه  -2کره جنوبی  -3چین  -4ای اروپایی است کشوره

وضع بسیارنگران  به خارج ازجمله پسته،فرش،زعفران،خاویار امان کاالهای سنتیدربخش صادرات 

 بازارفرش توسط کشورچین،خاویار توسط روسیه وآذربایجان،زعفران توسط افغانستان،.کننده ای دارند

 هر روز است وکشاورزان ایرانی وتولید کننده های فرش ومحصول جهانی خاویار ماه بدست گرفته شد

بارها وبارها درخبرها ازخود کفایی درامرگندم مسووالن ریز ودرشت داد سخن داده .کاهش پیداکرده است

م ازآمریکا هزارتن گند146وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرد ایران»:14/14/06خبرگزاری فارس.اند

 «.میالدی رسیده است4668گندم ایران ازآمریکا به باالترین حد خودازسال خرید.خریداری کرده است

. تاکنون روبه افزایش گذاشته است1385سال گذشته ازابتدای سال5رشد روابط تجاری ایران وآمریکادر

عنی سرمایه داری انگل ی.واین درحالی است که ترازتجاری ایران باآمریکا به نفع آمریکا بوده است

وسرمایه داران آمریکایی نفع وبهره  واردات کاال ازآمریکا به شرکت هاتجاری باتجارت باآمریکا و

وحمله به ایران  درعوض ارزهای ارزشمند نفتی ما درخزانه دولت آمریکا به سیاست تهاجم.رسانده است



 ترکیه که ازواردات آدامس، ری هاراد ا به آمریکا ختم نمی شود،سرمایهمسئله تنه این.تبدیل می شود

 ددهاندوخته های بانکی خودراافزایش سال توانسته 36پرده،رومبلی،شلوار لی وکریستال وشکالت درطی 

وشهروندان ایرانی راباجاذبه های توریستی مجاب به مسافرت به آن کشورکند،بانقشه جدیدی برای غارت 

 تجارایران وترکیه راهکار»: 45/14/06ه دنیای اقتصادروزنام.سرمایه زحمتکشان به میدان آمده است

معنی این راهکاراین است که  «تهاترکاالبه جای نقل وانتقال پول.جالبی راپیش پای یکدیگرگذاشته اند

ایران نفت وگاز ومحصوالت  ُپر ارزش خودرابه ترکیه صادرودرمقابل ازترکیه کنسرو،رب گوجه 

باکاهش .بیسکویت واجناس غیراستاندارد وغیربهداشتی واردکندفرنگی،لباس،آدامس،ماکارونی،شکالت،

سرمایه  بجای .میلیارد دالرارتقاخواهدیافت156تعرفه هاحجم مناسبات تجاری ایران وترکیه به بیش از

موادغذایی که به رشدکشاورزی ایران کمک میکند و وگذاری درصنعت ماکارونی ورب گوجه فرنگی 

 کارنخواهندماند،تجارخائن لطف کرده برایمان آدامس وبیسکویت با ارزکشاورزان وکارگران ایرانی بی

 دروازه های کشور بر روی کاالهای خارجی همچنان چهارتاق بازاست وتولیدملی زیر.نفتی خواهندآورد

درایران سیاست های دولت تولیدمحورنبوده و بخش »:ایلناگزارش داد.آوارسیل واردات مدفون خواهد شد

جه به واردات بی رویه انواع کاالهای مصرفی به باتو.وارداتی رونق بیشتری دارند یواردات وکاالها

عنوان سیاست دولت درمقابله باتورم،ازتوان تولیدگران داخلی به عنوان عامالن ایجادویاحفظ اشتغال 

میلیارد دالر ارزاز کشورخارج شده 556سال بیش از36باشدت یافتن واردات درطول «موجودکاسته است

 کارخانه بزرگ احداث ویا در46ت که می توانست کل سیستم بیمارستانهای ماراتجهیزکندویاحداقل اس

. بسیاری ازمحصوالت کشاورزی نه تنهاخودکفاشده بلکه بازارهای جهانی رانیزبه انحصارخود درآورد

لیدی،پی فاه مردم ، تقویت بنیه تودرآمدهای ارزی به جای ر.همان کاری راکه چین وکره جنوبی کردند

صرف خریدکاالهایی چون آدامس وبیسکویت وشکر از خارج شده است ،که ،ریزی اقتصادی مستقل 

حضورسرمایه داری خیانتکارتجاری به همراه دزدان اختالس .صنایع شکروکشاورزان رابیکارکرده است

م ایران گربانکی درصحنه سیاسی واقتصادی باعث بیکاری ،وابستگی شدیداقتصادی وفقر روزافزون مرد

آنچه امروز دریونان واسپانیا وایرلند می گذرد وسرمایه داری جهانی برای استثمارهرچه .گردیده است

بیشتروسودجویی نجومی اش به اقتصاداین کشورها دیکته می کندتا یوغ بندگی را همچنان به دوش بکشند 

 .درانتظارماستفردا وطبقه کارگر هزینه های بحران را به جای سرمایه داران تقبل کنند،

دستهای سرمایه داری خیانت کارتجاری ودزدان اختالس گر بانکی این نوکران 

 .امنیت ملی ایران کوتاه و حلقه به گوش سرمایه داری جهانی ازاقتصاد

 رضا کارشناسان                                                                             

 جهانی با مردم ایرانهمگامی جنبش کارگری 

اگردرایران ما نتوانستیم همگام باجنبش کارگری جهان،به اعتراض و راهپیمایی علیه سرمایه داری 

جهانی ونوکران داخلیش ،سرمایه داری تجاری دالل دست بزنیم،درهمه کشورهای اروپایی وآمریکایی 

دمات بهداشتی ،آموزشی ،افزایش وآفریقایی واسترالیایی وآسیایی اعتراض وراهپیمایی برعلیه کاهش خ



سن بازنشستگی،کاهش دستمزدها،وبیکاری گسترده کارگران که درفرانسه انگلیس،اسپانیا وایتالیا، یونان،  

دراین راهپیمایی ها،کارگران اروپایی وآمریکایی حمله نظامی .ایرلند،آمریکاباعظمت بیشتری برگزارشد

این جنبش ها حمایت . امورداخلی سوریه رامحکوم کردندسرمایه داری جهانی به کشورایران ودخالت در

اردیبهشت درلندن ودرمقابل سفارت آمریکا 36. همه جانبه خود راحتا بعداز روزکارگرنیزاعالم کردند

نه به ناتو،به ایران » کارگران لندنی که به سخنرانی آندرو موری سندیکالیست بانفوذ آمده بودند،فریاد 

اجالس سران کشورهای عضو : آندرو موری درمیان تظاهرکنندگان گفت.ندرا سر داد« حمله نکنید

دست ها ازخاورمیانه کوتاه ،مااجازه نخواهیم : وباصدای بلندگفت.ناتو،اجالس جنایت کاران جنگی است

 .داد که سناریوی لیبی دوباره درایران تکرار شود

 

 پیروزی دیگری برای جنبش کارگری

زیادی ازفعاالن صنفی،باخبرشدیم که علی اکبرپیرهادی دبیرسندیکای  باتوجه به زندانی بودن شمار

کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد پس ازهفت سال پی گیری های مستمر بارای دیوان عالی کشوربه کار 

او که دراولین مرحله اخراجی های شرکت واحد قرار داشت با هفت سال شکایت به اداره کار .بازگشت

یوان عالی کشور وبافشار سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد وجنبش وقوه قضاییه وسپس د

ماضمن .پایانه اتوبوس رانی مشغول بکارشد 0درمنطقه  46/4/1301کارگری ایران وجهان در روز 

تبریک به سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت  واحد خواهان بازگشت به کارابراهیم مددی ومنصور 

یس هیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد بوده ،همچنین اسالو نایب رییس وری

 .خواستار آزادی فوری رضا شهابی وعلی نجاتی  ودیگر فعاالن کارگری هستیم

 9/1931/ 52کارگران فلزکارمکانیک                                                                     

 

 جغد یک درصد                                      

 ای که آسیب از تو مردم دیده اند                                           سرزمین ها غرق خون گردیده اند

 وی تو آن یک درصد خلق جهان                                          کس نبوده از تو هرگز در امان

 ای بسا شد خانواده در بدر                                        شد به مردم زندگانی تنگ تر       

 چشم دل وا کن تو ای افزون طلب                                         کز تو مردم را رسیده جان به لب

 ا گرفتزین سبب فریاد مردم پا گرفت                                             درجهان یکباره هر جا ر

 خلق بر آنند در این روزگار                                                جغد یک درصد شود هر جا مهار



 آفت درماندگی درمان شود                                      

 (کارگر)فری علی جعزندگی بر کام هر انسان شود                                                         

 

 قهرمانان گمنام جنبش کارگری ایران

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما                                هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق  

 1334او دربیستم خرداد.مردی ازتبار جنبش کارگری ایران بود، مشهوربه کاوه نورالدین جاوید پور

 .زندگی می کردند( کیلومتری اهر 14)خانواده آزادیخواهش در روستای جوبند .متولد شد درسال کودتا

 راودرحین کا.با خانواده به تبریز کوچ کردند وبابرادرش اکبرآقابه کارکفاشی مشغول شد 1321سال  در

ن اوچنا.آموزه های پدرش رابیشتر درک کرد وبرای تغییر شرایط کارگران کفاشی دست به مبارزه زد

همزمان باخیزش .مجبوربه زندگی مخفی شد 1350و 1355برای رهایی طبقه کارگرکوشید که درسالهای 

 مردم تبریز ازمخفی گاهش در ده هومان کلیبرخود رابه تبریز رساند که شناسایی و 1350بهمن  40

بود که  اما آن چنان درمیان مردم محبوب بود که هنوز در دکه میدان ساعت پلیس بازداشت.دستگیرشد

درهنگامه انقالب بهمن آن چنان ازخود گذر کرده بودکه .اصناف وکارگران خیابان تربیت آزادش کردند

 ازپخش اعالمیه وسخنرانی درمساجد گرفته تاسازماندهی اعتراضات ،.همچون عاشقی درانتظار معشوق

مچون میرزا محمد آنقدر محبوب بود که آخوند هایی ه .تمامی وقت او را به خود اختصاص داده بود

پس ازانقالب نه تنها به سازماندهی  تشکیالت سندیکای .صادقی وزارعی احترام زیادی برایش قایل بودند

کارگران کفاش همت گماشت،بلکه به سازماندهی سندیکای کارگران ساختمانی،قالیباف ها،بنایایان به 

خاطر فعالیت های جانانه او در  به.همراه سندیکالیست های مبارزی چون نوبری وبابک همگامی داشت

امر مبارزات سندیکای کفاش درقبل وبعد ازانقالب ،اوبه دبیری سندیکای کارگران کفاش انتخاب ونماینده 

او درانجمن همبستگی تبریز یار ویاور سندیکاهایی بودکه .کارگران کفاش درانجمن همبستگی تبریز شد

به سندیکای کفاش وانجمن همبستگی محدود (کاوه)جاوید پوراما فعالیت های رفیق .تازه تاسیس یافته بوند

رفیق .تهیه نوار های کاست دهقانی ونمایشنامه های تاالرتربیت تبریز بر کسی پوشیده نیست.نمی شد

جاوید پور تاآخرین لحظات زندگیش ،خود را ازصفوف کارگران جدا ندانست وموقعیت های خوب شغلی 

 . ان زیست که درشخصیت یک انسان مبارز وطبقه زحمتکش ایران بودچن.را فدای آرمان کارگریش نمود

 رضی زاده                                                                                                  

 طلسم خیال

 عمرم در آخر خط است  از  ره خویش بر ندارم دست                                                   گرچه 

 زانکه دانم بجان به عالم زیست                                                هر سرانجام را سر آغازیست  



 نیمه ی راه ،ای که خسته شدی                                                  به طلسم خیال بسته شدی 

 تا به امروز هم سفر بودیم                                                     ای بسا راه بسته بگشودیم 

  راه نا رفته آورد به سر         (        کارگر)حال نسل دگر توانا تر                 علی جعفری 

 محدودیت برای فعالین کارگری به نفع چه کسانی است؟

کای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد به جهت برگزاری جلسات هیات مدیره و درپی آن فشاربه سندی

دستگیری اعضای کمیته هماهنگی که برای مجمع عمومی خود درکرج گرد هم آمده بودند،نه تنها نقض 

حقوق انسانی ومنشورجهانی سندیکاها ومقاوله نامه های سازمان بین المللی کار،امضا شده توسط 

تدوین کنندگان .قانون اساسی نیز می باشد 40و 0ن قبلی وفعلی است، بلکه زیرپاگذاشتن اصول دولتمردا

به خوبی دریافته بودند که دیکتاتوری شاه نباید دوباره تکرارشود وعضویت دریک نهاد حقی  40اصل 

ت در هیچکس را نمی توان ازشرکت درآنهامنع ویا به شرک»است انسانی به همین خاطر تاکید کردندکه

هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و »نیزمتذکرشده اندکه 0ودراصل «یکی ازآنهامجبورساخت

 36پس از .«تمامیت ارضی کشور ،آزادی های مشروع را،هرچند باوضع قوانین ومقررات ،سلب کند

ن اساسی سال ازتدوین این قوانین امروزماشاهد برخوردهایی غیرانسانی وزیرپاگذاشتن فصل سوم قانو

چه کسانی خواهان اجرایی نشدن فصل سوم قانون اساسی هستند؟وبه نفع چه کسانی .هستیم(حقوق ملت)

است که کارگران خواهان حقوق اجتماعی وصنفی خود،دربندباشند؟وسندیکاهاوتشکلهای کارگری در 

ف ونگرانی خود محدودیت؟سندیکاها منافع چه کسانی را تهدید می کنند؟ما کارگران فلزکارومکانیک تاس

 را ازاین رونداعالم کرده وبازهم اعالم می کنیم که این گونه برخوردها بافعالین کارگری مورداعتراض

        .                                                               خواستار آزادی فوری کلیه زندانیان کارگری دربند هستیمما  .کلیه سندیکالیست های ایران است
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 1121ژوئن 21بیانیه به مناسبت 

 روز جهانی مبارزه با کار کودک

 

، 1111در دهمین سال روز جهانی مبارزه با کار کودک به سر می بریم نخستین بار در سال 

امروز در حالی به . به این نام برگزیده شد (سازمان جهانی کار ILO)دوازدهم ژوئن توسط

رویم، که وضعیت کودکان در سطح بین المللی  استقبال روز جهانی مبارزه با کار کودکان می

گستردگی فقر، حاد شدن مسئله ی غذا، .و داخلی دست خوش تغییرات بسیاری گشته است

، خشونت و تبعیض علیه کودکان مهاجر و اقلیت ها بیش از پیش  افزایش جنگ های داخلی

در افغانستان شش میلیون کودک مشغول انجام کارهای سخت و زیان …. شدت گرفته است

در هند کمیسیون ملی حمایت از حقوق کودکان تعداد کودکانی را که به علت فقر .باشند آور می

میلیون  21شوند  زان به بازار کار پرتاب میاز تحصیل جا مانده و به عنوان نیروی کار ار



در ایران با توجه به افزایش سطح مالی خط فقر و اختالف فاحش آن با . نفر تخمین زده است

ارائه شده از سوی وزارت کار، ورود کودکان طبقات و اقشار تهی   حداقل دستمزد رسمی

سازی یارانه ها و  مند هدفهم چنین بر اثر . دست به بازار کار شتابی خطرناک یافته است

تر شدن شرایط تولید روز به روز اشتیاق کارفرمایان برای به خدمت گرفتن کودکان  سخت

در ایران سن کودکی زیر پانزده )شود و قانون ممنوعیت کار افراد زیر پانزده سال  بیشتر می

ران، شرایط بهداشتی اسفناک کودکاِن کار در ای.…با جدیت اجرا نمی شود( سال است

بلوِغ زود هنگام . افغانستان، چین، زیمبابوه، مکزیک و آمریکا همه از یک جنس هستند

کند، قابل جبران نیست؛  که شرایِط ساخِت فضای کاری بر آنان تحمیل می روحی و جسمی

معضِل بهره کشِی جنسی و پدیده ی کودکاِن روسپی نیز یکی از ابعاد بزرگ فاجعه علیه 

های پیرامونی در این نظم جهانی نظیر بعضی کشورهای آفریقایی و در کشور. کودک است 

شویم که در راستای جنگ ها و  آسیایی با پدیده ی دیگری به نام سرباز کودک هم مواجه می

و  فرسایشی حتی کودک را در بعضی مواقع به صورت برده ی نظامی  -برخوردهای نظامی

زی که ما امروز به ناِم بزهکارِی نوجوانان و آن چی. یا مزدور نظامی اسیِر خود نموده است

چرا که کارفرما حاضر به . جوانان با آن مواجهیم، گوشه ای از درِد کودِک کاِر دیروز است

پرداخت حقوق وی به عنوان یک فرد بزرگ سال نیست و استخدام کودکان دیگر را ترجیح 

مشغول کار بوده است ناچار  دهد و انسانی که در کودکی بدون کسب هیچ مهارت درآمدزا می

درِد کودکی که در سودان ناخواسته به سرباز تبدیل شده با درِد . به این سو کشانده می شود

  .بی هیچ تردیدی دردی است مشترک کودکی که در چین کارگِر روزمزد شده است،

 

انواده در واقع همان خ. امروزه کم تر کسی هست که به اثرات منفی کار کودکان واقف نباشد

که راه حل -خود بیش از بعضی فعالین  شوند،  ی کار می هایی که کودکانشان وارد چرخه

. به تاثیرات منفی کار کودکان آگاهند -بینند مسئله ی کار کودک را در بستر های فرهنگی می

ما معتقدیم مبارزه برای لغو کار کودکان بدون شناخت بستر های تشکیل دهنده ی ضرورت 

این مناسبات اقتصادی مبتنی بر رقابت های تولیدی . جامعه امکان پذیر نیست وجودآن در

هاست که در واقع رقابت برای پایین آوردن هزینه های تولید به حداقل را به اصلی ترین 

کودکان و زنان و مهاجرین به دالیل .کند  ضرورت برای بقای یک واحد تولیدی تبدیل می

پی گیری مطالبات خود هستند و بیش از دیگران به عنوان حقوقی و فرهنگی کمتر قادر به 

 . شوند نیروی کار ارزان استثمار و قربانی این رقابت بی رحمانه می

 

وظیفه ی نه تنها فعالین حقوق کودکان، بلکه همه انسان ها در این مقطع بحرانی، تالش برای 

زیر فشار قرار دادن ارگان . هدف قرار دادن و فشار آوردن به این مناسبات بی رحمانه است

های مسئول و هشدار تبعات رویکردهای کودک ستیز به مسئولین و کسب دست آوردهای 

حقوقی برای کودکان از یک سو و پیگیری و اجرای این دستاوردها از طریق حساس کردن 

بخش های مختلف جامعه از سوی دیگر می تواند ضامن ادامه حرکت در راستای لغو کار 



این خواست ها تنها قدمی کوتاه برای از میان بردن استثمار و تبعیض علیه . باشدکودکان 

 .کودکان است

 

 (2132خرداد 11) 1121ژوئن  21 جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

 محدودیت برای فعالین کارگری به نفع چه کسانی است؟

جلسات هیات مدیره و درپی آن فشاربه سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد به جهت برگزاری 

دستگیری اعضای کمیته هماهنگی که برای مجمع عمومی خود درکرج گرد هم آمده بودند،نه تنها نقض 

حقوق انسانی ومنشورجهانی سندیکاها ومقاوله نامه های سازمان بین المللی کار،امضا شده توسط 

تدوین کنندگان .نون اساسی نیز می باشدقا 40و 0دولتمردان قبلی وفعلی است، بلکه زیرپاگذاشتن اصول 

به خوبی دریافته بودند که دیکتاتوری شاه نباید دوباره تکرارشود وعضویت دریک نهاد حقی  40اصل 

هیچکس را نمی توان ازشرکت درآنهامنع ویا به شرکت در »است انسانی به همین خاطر تاکید کردندکه

هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و »دکهنیزمتذکرشده ان 0ودراصل «یکی ازآنهامجبورساخت

 36پس از .«تمامیت ارضی کشور ،آزادی های مشروع را،هرچند باوضع قوانین ومقررات ،سلب کند

سال ازتدوین این قوانین امروزماشاهد برخوردهایی غیرانسانی وزیرپاگذاشتن فصل سوم قانون اساسی 

شدن فصل سوم قانون اساسی هستند؟وبه نفع چه کسانی چه کسانی خواهان اجرایی ن.هستیم(حقوق ملت)

است که کارگران خواهان حقوق اجتماعی وصنفی خود،دربندباشند؟وسندیکاهاوتشکلهای کارگری در 

محدودیت؟سندیکاها منافع چه کسانی را تهدید می کنند؟ما کارگران فلزکارومکانیک تاسف ونگرانی خود 

م می کنیم که این گونه برخوردها بافعالین کارگری مورداعتراض را ازاین رونداعالم کرده وبازهم اعال
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