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 سرپیام

 دستبرد و کارفرمایان نفع به کار قانون ،تؽییر روزها این کارگران روز بحث

 اجرای زمان از. است ساختمانی ارگرانک بیمه حذؾ و اجتماعی تامین به

 روی به اقتصاد درهای کردن باز و رفسنجانی دولت در اقتصادی تعدیل

 با حمله این.شد آؼاز کارگر طبقه دستاوردهای به حمله ، جهانی داری سرمایه

 توجیه دولتی لیاقت بی مدیریت و دولتی دستگاه ناکارآمدی و سازی یخصوص

 صندوقِ  دستورات واجرای اتمی مذاکرات یثمربخش با روزها این .شد

 طریق از ها قیمت سازیِ  آزادتوسط دولت و  جهانی بانکِ  و پول المللی بین

 کردن مصوبوگرانی بیشترو( ها یارانه حذؾِ ) ها یارانه هدفمندی قانونِ  اجرایِ 

 از قبل اجرایی شد. تورم از کمتر درصد 11 و فقر زیرخط برابر 4 دستمزدی

 تامین سازمان در کارگران های اندوخته به دستبرد و کار قانون ینابودحال با 

 .شد خواهد تکمیل ،بازنشستگی و بیمه هرگونه شدن برچیده هدؾ با اجتماعی

 و وری بهره براساس دستمزد تعیین فرمول و کار قانون اصالح موضوع

 اصطالح به در کارفرمایان به دستمزد مبلػ تعیین و کارگران اخراجحق  دادن

 ،3،19 اصول زیرپاگذاشتن و قانونی بی کردن تکمیل برایکارجدید، ونقان

 .باشد می است، کارگران نفع به که اساسی قانون 44 ،43 ،02،06،09

 قدر این کار قانون اصالح روحانی آقای و نژاد احمدی آقای دولت در هم چرا

 اراند سرمایه که است این جز 5+1 با اتمی توافقات با آیا است؟ توجه مورد

 را قانونی بی و ارزان کار بازار ما دولت باید و آمد خواهند ایران به خارجی

 و اساسی قانون 09 اصل حذؾ آیا ببینند؟ تدارک داران سرمایه این برای

 و خارجی داری سرمایه که است اینجز کارگران برای بیمه کردن خصوصی

 کارگران بیمه باید چرا نباشند؟ خود کارگران نمودن بیمه به ملزم دیگر ایرانی

 سازی ساختمان در خارجی داری سرمایه آیا ؟ شود حذؾ مجلس در ساختمانی

 بیاری آتش است توجه مورد بسیار آنچه بین ایندر بود؟ خواهد فعال هم

 رشوه که تشکلی ، کارگری نمایندگان عالی مجمع تشکل و ربیعی وزیرکار

. خورد می چشم به است گرانکار زبانزد هم هنوز مرتضوی از هایشان گیری
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 یا کارفرمایان است، کسانی چه طرفدار واقعا کارگری نمایندگان عالی مجمع

 به چطور است کارگر خانه مدیره هیات عضو خود که ربیعی علی کارگران؟

 خانه نمایندگان اعتراض صدای او یاآ کند؟ می پشت خود تشکل اساسنامه

 کردنِ  اجرایی برای تالش شنود؟ ینم را کار اصالح با مخالفت در کارگر

 ُبن از بیمه حقِ  دریافت لؽو برای ،تالش"شاگردی -استاد" ضدکارگری طرحِ 

وزارت  اختالؾ حل و تشخیص های هیأت" وظایؾِ  واگذاری کارگران، نقدیِ 

  ۳۹ سنواتِ  ترفندآمیز افزایشِ  ،"قضائیه قوه   بهدر مواقع اعتصاب " کار

چه معنایی دارد؟ چرا باید خانواده ، ۳۹ مزدِ  فانۀمنص افزایشِ  جایِ  به کارگران

درصد جامعه را تشکیل می دهند با این حیله ها نابود  95های کارگری که 

نقشه ای برای خالی چه  دولت و وزیرکارآباد؟  ،درصد سرمایه دار 5شوند و 

 خانواده های زحمتکشان دارند؟دن سفره های  کر

 و شده عنوان صنایع در کارگری ینههز اصالح قانون کار ، دالیل از یکی

 شاید کارگران دستمزد گوییم می ما. اند داده ربط آن به هم دستمزد تعیین بحث

 هزینه نبودباال اما  باشد تولیدی واحد یا کارخانه یک هزینه درصد 3 یا 0

 می ها کارخانه این به خام مواد که است نیدالال ،به دلیل وجودها کارخانه

 حذؾ با را ها کارخانه خام مواد گوییم می دولت و کارفرمایان به ما. فروشند

 . شود بیشتر سودتان تا نیدابرس کارخانه به ها واسطه

 آورد میان به سخن" اقتصادی بزرگ پیروزیِ " از (مهرماه ۲۲) روحانیآقای 

" اندازی راه امسال پایان تا صنعت بخش در که هایی طرح" به اشاره با و

 کشور: "افزود و داد وعده مردم به را جدید شؽلِ  هزار ۳۹ ایجاد شد، خواهد

آقای روحانی مثل اینکه اخبار " است حرکت حال در شدن صنعتی سمت به ما

 کارگر 1022فقط در یک ماه بیش از را نمی خواند و یا به ایشان نمی رسانند.

.اگر ما به سمت صنعتی شدن اخراج  و بیش از صد واحد تولیدی بسته شده اند

 :است آمدهشؽلی، امنیتِ  وضعیت از کار وزارت ویژه   گزارش دری رویم چرام

 ۹ یکماهه، موقتِ  به کشور کار قراردادهای درصدِ  ۳۹ از بیش وضعیتِ  »

دولت و کارفرمایان از چه می ترسند « .است یافته تؽییر یکساله بعضا   و ماهه
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قرار است کشور که هر روز مدت قرار دادها را کمتر وکمتر می کنند؟ اگر 

سازمان جهانی کار  87و  98 صنعتی بشود چرا نباید قانون اساسی و اصول 

 رعایت شود؟ آیا موضوع چیز دیگری است که به کارگران نمی گویید؟

آنچه به کارگران و سندیکاهای کارگری مربوط است حفاظت از دستمزدهای 
انین کار و کارگری طبق قانون کار و وادار کردن دولت به رعایت قوعادالنه 

است. از یکسال پیش و با آمدن دولت جدید حمله و دستگیری و به زندان بردن 
فعاالن کارگری افزایش یافته است. دولت حتا اختالفات کارگری را هم به 
وزارت اطالعات حواله داده و فعاالن کارگری را به شالق و زندان محکوم 

چیست؟ مگر ما به جز رعایت  کرده است. برخورد شدید با کارگران برای
 چیز دیگری می خواهیم؟ ای خانواده هایمان ربقوانین و زندگیی انسانی 

 !ما هشدار می دهیم 

 ،قانون کار را به چماقی بر علیه کارگران تبدیل کنیداصالح اگر 

 بدهیؽما رفته واگر اندوخته ما در تامین اجتماعی که توسط مرتضوی  به ی
د بیمه ید و بخواهینپرداز ین اجتماعی راتام به تومانی دولت  میلیارد هزار 95

 ،دیبازنشستگی راهم از بین ببر و

خانواده به  درصدی و گران کردن کاالها، 17حقوق  ا تصویباگر بخواهید ب

 ،ما گرسنگی بدهیدهای 

 با اعتصابات کارگری فراگیر به آن پاسخ خواهیم داد.

 دوستان کارگر ! خواهران و برادران زحمتکش 

اگر در مقابل این حرکت های ضد کارگری سکوت کنیم ، آینده فرزندان و 
قصد نابودی دستاوردهای ته ایم. کارفرمایان خانواده هایمان را به خطر انداخ

 دستمزدی انسانی راو  ساعت کار 8ل بیمه وبازنشستگی و قبیکارگری از

با ارسال طومار به مجلس و  دارند. هوشیار باشیم و در هر واحد تولیدی
                                   برخیزیم. ها قانونی بی این با مخالفت به وزارت کار،

 ام سندیکاتحریریه پی
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 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای سایت اندازی راه اطالعیه

 جنبش دوستداران و کارگری سندیکاهای ، کارگران اطالع به خوشحالیم

 فلزکار کارگران سندیکای زبانه دو سایت که برسانیم ، جهان و ایران کارگری

 تاکنون  که همچنان.  شد اندازی راه انگلیسی و فارسی زبان دو به مکانیک

 وبالگ یا سایت که بود کارگری سندیکاهای اختیار در مان وبالگ و فیسبوک

 این در ما. است کارگری سندیکاهای همه اختیار در هم سایت ،این نداشتند

 ترجمه انگلیسی زبان به را کارگری سندیکاهای های اطالعیه و مطالب سایت

 خواهیم قرار مرزها از بیرون در برادر سندیکاهای دید معرض در و  کرده

 جنبش اتحاد گرو در دل که است کارگرانی زحمات محصول سایت این. داد

 .است ایران کارگری سندیکاهای همه به متعلق و دارند ایران کارگری

 خود سازنده پیشنهادات و انتقادات با سایت شدن بار پر و بهتر هرچه برای

 .کنید یاری را ما

 3/3/9333  فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای سایت آدرس

http://sfelezkar.com 

  مکانیک فلزکار کارگران سندیکای وبالگ آدرس

http://felezkar.com 

 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای فیسبوک آدرس

 https://www.facebook.com/Metalworkers 
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 نین باد!آذر روز جهانی لؽو خشونت علیه زنان ُپر ط 5

آذر هر سال  5 هم آن روز یک در تنها زنان علیه خشونت رفع برای فعالیت

 محیط در و ما کشور در باشد؟ خبری آن از سال تمام در نباید و ؟ کافی است

 چه و ها بیمارستان چه و ها کارخانه چه کنند، می فعالیت زنان که کاری های

 تولید خط در.شود یم دیده خشونت از زیادی موارد کوچک کارگاههای

 و زدن لگد از ها سرپرست کند می تولید پزشکی لوازم که سوپا کارخانه

 برخورد ها بیمارستان در.ندارند ابایی کارگر زنان کشیدن مو حتا و فحاشی

 سمت از چه و همکارانشان طرؾ از چه بهیارها، و پرستاران با خشنی های

 آزارهای سینماوتلویزیون انندم هنری های درمحیط.شود می بیماردیده بستگان

 خشونت موارد این فقط آیا .دهد می ُرخ کارها اینگونه درگیر زنان به زیادی

 متجاوز پزشک از شرفش، دفاع برای جباری ریحانه اگر آیا است؟ زنان علیه

 برای ستوده نسرین اگر نگرفته؟ صورت خشونتی شود، اعدام وسپس بکشد را

 زندان به و دستگیر سپس و بزند اعتراض به دست دیگران و خود حق احقاق

 اصفهان در گرفته صورت های اسیدپاشی آیا نشده؟ اعمال خشونتی شود، برده

 شوهران از حمایت در که زنانی به حمله آیا نیست؟ زنان علیه خشونت

 تهدید امنیتی عوامل طرؾ بردند،از می بسر بافق درمعدن اشان اعتصابی

 و همسر چشم جلوی در کارگری فعالین یدستگیر نیست؟ خشونت شدند،

 به تجاوز و زنان کشتن آیا نیست؟ زنان علیه خشونت شب در نیمه فرزندانشان

 سازماندهی صورت به که مزدورانی طرؾ از کوبانی و درعراق،سوریه آنان

 کاالیی نیست ؟ آیا اند،خشونت شده خاورمیانه منطقه علیه وارد جنگ شده

 ، آنان از سکسی و تجاری های استفاده و داری یهسرما نظام در زنان کردن

آیا پرداخت نکردن حقوق  نیست؟ است،خشونت درجهان سودهی بزرگترین که

در بعضی مواقع کمتر و کارگران زن در محیط های کاری وپرداختن نصؾ 

از نصؾ دستمزد یک کارگر مرد در مقابل کار مساوی مردان در حق زنان و 

و خیزیم و همگام با خواهران و همسران برنیست ؟ دختران کارگر ، خشونت 

 33 آذر اول پیام سندیکا تحریریه دخترانمان به این ظلم اعتراض کنیم.     
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 مقابل در واحد شرکت رانندگان تجمع و مراجعه

 تهران شهرداری و شهر شورای

 سال در واحد شرکت کارگری گسترده اعتصابات و اعتراضات فشار پی در

 ، شد انجام واحد شرکت کارگران سندیکای رهبری و هماهنگی با که۴۹۳۹

 نارضایتی و اعتراضات کاهش برای شدند مجبور مربوط مقامات و مسئوالن

 کارگران اصلی مشکالت از یکی حل برای را بندی نیم اقدامات کارگری های

 زمین از مقداری گردید مصوب اساس این بر. دهند انجام مسکن مشکل یعنی

 راه در را آن پول و رسانده فروش به را واحد شرکت مازاد بمرؼو های

 این اینکه دلیل به اما.نمایند هزینه کارگران از بخشی مسکن هزینه به کمک

 ، شد انجام سندیکا اصلی فعاالن بودن زندان و اخراج هنگام در اقدامات

 و حیؾ با و ناعادالنه روشی با و استفاده سوء با واحد شرکت وقت مدیریت

 و کارگران اکثریت خود های چشمی نور برای بازی پارتی و کردن میل

 مسکن بالعوض هزینه کمک حق مبلػ دریافت از را کش زحمت رانندگان

 اعتراض در هایی نامه سندیکا پیگیر کوشش با اخیر سال چند در. کرد محروم

 علیرؼم کارگران امضاءاز آوری جمع با و نوشته حق این دریافت عدم به

 مدیریت برای را ها نامه این واحد شرکت حراست فشارهای و ها احمتمز

 شورای پاسخگویی عدم به توجه با. نمود ارسال شهرداری و شهر شورای

 ریزی برنامه با آنها کارگران خواسته و ها نامه این به شهرداری و شهر

 زا تن۲۲۲ از بیش آذر سوم دوشنبه درروز و نموده هماهنگی به اقدام سندیکا

 پاسخ خواستار و کرده مراجعه شهرداری به۴۹ تا ۴۲ ساعت از رانندگان

 به اقدام کارگران نشد داده درستی پاسخ اماچون.  شدند شهرداری مدیریت

(  ماست مسلم حق مناسب مسکن یک) چون شعارهایی سردادن و تجمع

 حق از بیدارند کارگران( )کن ما حال به فکری کن رها را سازی خصوصی)

 را پالکادرهایی براین عالوه( خوابه تو ما مدیر آبه رو ما خانه()بیزارند کشی

 کردند می پافشاری خویش برخواسته بودندو گرفته باال دست با راستا درهمین

 تجمع نزدیک و دور از گوناگون امنیتی و اطالعاتی مامورین که حالی در و
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 شهرداری و شهر ازشورای داشتند،مسئولینی وکنترل نظارت راتحت کارگران

 در کردند اعالم محل ترک هنگام به نیز کارگران. شدند رسیدگی به مامور

 .کرد خواهند بعدی اعتراضات به اقدام خود خواسته به رسیدگی عدم صورت
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 ایم! ایستاده کارگران منافع از دفاع راه در همچنان

 از پر سال شش. گذاشت سر پشت را خود حیات سال ششمین ما سندیکای

 دشواری سالهای سندیکا گردانندگان برای اگر که سالی شش. نشیب و فراز

 .بود تازه امیدی تپه هفت کارگران زندگی در اما بود،

 در کارگران قهرمانانه مبارزات از بعد که تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای

 کارگری منافع از دفاع زمینه در خود فعالیت دوران در ،گرفت شکل ۳۹ سال

 .است رسیده مهمی دستاوردهای به رگرانکا

 واحد سندیکای تاسیس از بعد که کارگری مستقل تشکل ایجاد خواست اوال

 ایران کارگر طبقه خواست این که شد آن از مانع و کرده دنبال را گردید آؼاز

 بین در تپه هفت کارگران سندیکای تاسیس. شود سپرده فراموشی دست به

 بهترین فضا ازاین گرچه.شد همراه وهمدلی میدا فضای با کشور کارگران

 آن ودستاوردهای تپه هفت کارگران قهرمانه مبارزه. نیامد عمل به استفاده

 در که شود باعث توانست می شد کارگری موجب سندیکای تاسیس وهمچنین

. گردد برخوردار فراوانی واستحکام دوام از کارگری مبارزات ایران سرتاسر

 .رفت دست از همتأسفان که فرصتی

 مسوولین برای. شدند روبرو متعددی دشواریهای با سندیکا فعاالن عوض در

 در سندیکا تاسیس از بعد یکسال ودرست روزهایی چنین در درست سندیکا

 آن از وپس مدیره تهیا اعضای از تن شش شدن زندانی به مصادؾ ۳۳ سال

 بزرگ هدؾ این برای باید که بود تاوانی این. گردید ما کار از اخراج

 نانی تپه هفت کارگر تا کردیم پرداخت را تاوانها این ما. کردیم می پرداخت

 هزار۵ از بیش زندگی تا کنیم کمک تا دادیم تاوان ما. بیاید اش سفره سر بر

 زمین توسط تپه هفت شرکت تا کردیم مبارزه ما.نیافتد نابودی خطر در نفر

 .نگردد چپاول خواران
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 از بعد دادند تشکیل را خود وسندیکای کردند مبارزه رانکارگ که روزی از

 سایه هم هنوز.گردد می پرداخت موقع به تقریبا کارگران حقوق سال شش

 کارگر تپه هفت در.کند می سنگینی شرکت مسوولین روی بر سندیکا سنگین

 های پیگیری که چرا.ندارد وجود (مدیره هیات نفر ۵ بجز البته) موقت شرکتی

 بردن باال. کرد کمک موقت کارگران شدن رسمی به سندیکا عدیب و قبلی

 از همه مشاؼل بندی طبقه طرح اجرای هم اخیرا و کارگران مزایای

 .است بوده آنان سندیکای و کارگران مبارزه دستاوردهای

 سال شش از بعد مدیره هیات اعضای عنوان به ما وضعیت دیگر طرؾ از

 عدم موقت، داد قرار. دارد ارقر ودشواری سخت وضعیت در همچنان

 این جمله از بودیم اخراج کار از که سالهایی بیمه وحق مطالبات پرداخت

 اخراج شمشیر تا خواهد می رندی با کارفرما که دانیم می ما .هاست دشواری

 چون اما. دارد باز آنیم در که راهی از را ما تا دارد نگه سرما باالی را

 تا نداریم این جز ای چاره ما ،زندگی برای ایست مبارزه کارگر مبارزه

 .دهیم ادامه مبارزه این به وشرافتمندانه انسانی زندگی یک بخاطر بقا، بخاطر

 کارگر طبقه سرافرازی به امید با

 9333 ماه آبان تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای

سندیکای های کارگری ایران به مناسبت آؼازهفتمین سال فعالیت » 

رافتخار نیشکرهفت تپه به برادران و خواهران خود سندیکای پُ 

شادباش گفته ،امیدوارند که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

قدرتمندتر از همیشه در راستای دفاع از حقوق کارگران استوار به 

 پیش برود.

وحدت و گسترش سندیکاهای کارگری رمز پیروزی کارگران ایران 

 «است.
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 نفت وزیر کار پروژه ای به دبیر اتحادیه نیروی نامه

 !نفت وزیر آقای جناب

 کند می نصب و سازد می را ها پاالیشگاه جزء به جزء که کاری نیروهای آیا

 !؟ ندارد حقی هیچ ، رساند می وری بهره به و

 به زنگنه بیژن آقای جناب ۲۲/۹/۴۹۳۹ تاریخ به ۹۲۲۹/۴ شماره اطالعیه

 ، معادل ، ۴۹۳۹ سال اول نیروی الزحمه حق معاونانش موضوع چهار

 ماه شش برای لایر میلیون ۹۲ حداکثر و لایر هزار ۵۲۲ و میلیون۹ حداقل

 حمایت لزوم به عنایت با))  فرمودند اطالعیه در وزیر آقای ۴۹۳۹ سال اول

 قدرتمند حضور به توجه با و گاز و نفت عظیم صنعت متخصص کارکنان از

 ، داخلی نیازهای تامین و اتصادر و تولید ی عرصه در محترم همکاران

 عنوان تحت…  ها العاده فوق و حقوق ماه یک معدل که نمایید اتخاذ ترتیبی

 ((. گردد پرداخت فوق موضوع

 نفت صنعت ،در کار نیروی از مالی حمایت گر بیان وزیر کرد عمل این

 نیروهای از کوچک اقلیتی شامل تنها قدردانی و حمایت این ولی است. ایران

 می ها پتروشیمی و ها پاالیشگاه کارکنان یعنی ، برداری بهره به ابستهو کار

 ۴۳-۴۹ فازهای در اینک هم که ای پروژه کار نیروی حال شامل ولی.  شود

 شده قائل آن برای دولت که اولویتی دلیل به جنوبی پارس ۴۲ و ۴۱-۴۵ و

.  گیرد می صورت ای پروژه کار نیروی ی وسیله به شدت با کار ، است

.  نفت ی بشکه چند نه ، کند می تولید را ها پاالیشگاه ای پروژه کار نیروی

 ، اند گرفته اررق نفت وزارت مالی حمایت مورد که همکارانی و کارگران این

 همگی ،اگرچه ندارند نقشی کوچکترین ها پاالیشگاه تولید و نصب و درساخت

 صنعتی – فنی کار نیروی آن شما.  دارند را شما اقدام ازاین فراتر شایستگی

 های پاالیشگاه و ها پتروشیمی و ها پاالیشگاه ی همه تولید که را ای پروژه و

 تحویل و ساخت حال در اینک هم و گیرد می صورت او ی وسیله به گازی

 ؟؟ چرا ، اید گرفته ندیده باشند می ۴۲ و ۴۱-۴۵ و ۴۳-۴۹ فازهای
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 و هستند متخصص و ایرانی همگی که را ایران نفت صنایع سازندگان شما

 ساخته خود پویای ی اندیشه و دستان با را گاز و نفت صنایع جزء به جزء

 ؟ دارید استداللی چه کرد عمل این برای.  گیرید می ندیده اند،

 نظر از که چهارمی و سوم و دوم دسته پیمانکاران ، دارید اطالع شما آیا

 نمی پرداخت ماهانه را نمتخصصا این حقوق کارآفرینند اصطالح به دولت

 کنند نمی بیمه را آنها اشان دریافتی مبلػ با کنند بیمه را کارگران اگر و ؟ کنند

 ای پروژه کار نیروی به دانید می آیا. شوند می بیمه حقوق حداقل با بلکه ،

 ای پروژه کار شرایط تنها که حالی در گردد؟ نمی پرداخت بیکاری ی بیمه

 . است اجتناب قابل ؼیر آن رد بیکاری امکان که ست

 ۲۹ ماه در و کنند می کار ساعت ۴۲ روزانه ای پروژه کارگران دانید می آیا

 قانون خالؾ بر این دانید می آیا و کار ساعت ۲۹۱ ماه هر یعنی ، مداوم روز

 نگه محل حد در استانداردشان کارگری های خوابگاه دانید می آیا است؟ کار

 دانید می آیا فراؼت. اوقات بدون ، بهداشت بدون نیست؟ هم گوسفندان داری

 در یعنی اند شده خارج کار قانون شمول از صنعتی – تجاری آزاد مناطق

 را ای پروژه کار نیروی رو این از ، ایران اساسی قانون شمول از حقیقت

 .بربریت یعنی این و کند نمی حمایت قانونی هیچ

 بهبود به امید سازی خصوصی و ساختاری تعدیل مناسبات وجود با اگرچه

 مشکالت این امیدواریم ولی.  است اندیشی خام نوعی کارگران امروز شرایط

 . گیرد قرار دولت هیات و وزیر جناب بررسی مورد ما

 ایران ای پروژه کار نیروی اتحادیه

 آقاجری جنوبی ، ناصر پارس

 9333آبان 
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       از «اینداستلایر» جهانی اتحادیه   حمایت

 ایران مکانیک فلزکار کارگران دیکایسن

 دعوت به مکانیک، فلزکار کارگران سندیکای المللی بین های فعالیت ادامه   در

 نظر تبادل جلسه   ۳۹ ماه آبان ۲۴ روز «اینداستلایر» جهانی اتحادیه   رهبری

 جیرکی» آقایان و مکانیک فلزکار سندیکای اروپایی دفتر مسئول بین مهمی

 «اینداستلایر» دبیرکل معاون و دبیرکل ترتیب به ،«اوزکان کمال» و «راینا

 . گرفت صورت جهان بزرگ سندیکایی نهاد این خاورمیانه   امور ولمسو و

 اتحادیه   چند پیوستن هم به از پیش، سال چند که «اینداستلایر» جهانی اتحادیه  

 ای حرفه و معدن انرژی، نفت، صنعتی، تولید های عرصه در فعال المللی بین

 جهان کشور ۴۹۲ از بیش در عضو میلیون ۵۲ از بیش امروزه آمد، وجود به

 نقاط اقصا در سندیکایی حقوق و کار شرایط بهبود برای مبارزه به و دارد

 کشد می چالش به را المللی بین انحصارهای «اینداستلایر. »دارد شهرت جهان

 «اینداستلایر. »کند می مذاکره کارگران حقوق سر بر جهانی سطح در آنها با و

 نوینی اجتماعی-اقتصادی الگوی و شدن جهانی از متفاوتی الگوی تحقق برای

 توجه مرکز در انسان که کند می مبارزه دموکراسی و اجتماعی عدالت پایه   بر

 . سرمایه سود و پول نه دارد قرار آن

 یها اتحادیه حقوق از دفاع جهانی مرکز» ساالنه   اجالس در این، از پیش

 «کار جهانی سازمان» جلسه   حاشیه   در که امسال، ماه خرداد در «کارگری

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای نماینده   بین مهمی ژنوبرگزارشد،مالقات در

 صورت ،«اینداستلایر» رهبری برجسته   عضو کاترسون، جیم آقای و ایران

 در اخیر رسمی تمالقا مقدمات بعدی، مکاتبات و مالقات این دنبال به. گرفت

 .شد دیده تدارک سندیکایی ساختار دو این نمایندگان بین ماه آبان ۲۴ روز

 عضوهای و مکانیک فلزکار کارگران سندیکای نماینده   میان اخیر مالقات در

 ژنو، در جهانی ای اتحادیه نهاد این دفترمرکزی در که ،«اینداستلایر» رهبری

 کارگران کار شرایط با ارتباط در طرؾ دو گرفت، صورت یس،سوی پایتخت
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 گسترش درمورد و کردند نظر تبادل منطقه و ایران در کارگری های فعالیت و

. گرفتند مهمی های آنهاتصمیم همکاری وسطح کارگری نهاد دو این های فعالیت

 شرایط مورد در مکانیک فلزکار سندیکای اروپایی دفتر نماینده   دیدار، این در

 ایران حکومت کارگری ضد های وسیاست ایران در اعیاجتم-اقتصادی دشوار

 و جهانی معتبر های کنوانسیون اجرای به ولمسو های مقام توجه عدم و

 ،۳۳ و ۳۹ های نامه مقاوله جمله از کار، جهانی سازمان های نامه مقاوله

 ادامه   در طرؾ دو.داد هارای «اینداستلایر» نماینده   به مشروحی توضیح

 با ارتباط در ایران سندیکاهای مشخص نامه   شکایت مورد در خود های بحث

 که کار، جهانی سازمان ۳۳ و ۳۹ های نامه مقاوله به ایران حکومت تعهد عدم

 در کارگران حق و تشکل آزادی به احترام» در ها دولت عملکرد بر ناظر

 «جمعـی دسـته هـای قرارداد عقـد و شدن متشکل حق رعایت»و «شدن متشکل

 در کاری سوانح در ها نامه مقاوله این نقض اسفبار پیامدهای درمورد و هستند،

 .کردند نظر تبادل و گفتگو تولیدی، های کارگاه

 در ایران سندیکاهای اقدام از را خود حمایت «اینداستلایر» دبیرکل معاون

 آمادگی اعالم ضمن او. کرد اعالم کار جهانی سازمان به نامه شکایت تقدیم

 در که گفت ایران مکانیک فلزکار کارگران سندیکای با نزدیک یهمکار برای

 دقیق توجه مورد ایران در کارگری های اتحادیه وضعیت آینده های ماه

 اتحادیه   شش فعالیت به اشاره با اوزکان کمال. بود خواهد «اینداستلایر»

: گفت دارند همکاری «سندیکا پیام» انتشار در که ایران مستقل کارگری

 های اتحادیه از ما و بود، خواهد ما جهانی اتحادیه   دستورکار در انایر»

 ما. کرد خواهیم جانبه همه حمایت ایران آزاد و دموکراتیک مستقل، کارگری

 می نقض بشر حقوق که جایی ایران، در را ها سندیکالیست شجاعانه   مبارزه  

 به جهتو. گذارد خواهیم نمایش به جهان سطح در برجسته طور به شود،

 جهانی اتحادیه   برای حاضر حال در ایران در کارگری های اتحادیه شرایط

 و سندیکایی فعاالن از که ماست وظیفه   و دارد باالیی ارجحیت «اینداستلایر»

 آزادانه   فعالیت ادامه   و کارگران تشکل برای شان مبارزه در مستقل سندیکاهای
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 حقوق پیشبرد و از عدفا منظور به کارگری دموکراتیک های سازمان

 «. کنیم حمایت کارگران صنفی حقوق و سندیکایی

 با مکانیک فلزکار کارگران سندیکای دفتراروپایی ولمسو دیدار، این پایان در

 های سؤال به و کرد مالقات «اینداستلایر» ای رسانه ارتباطات بخش مسئوالن

 این. داد پاسخ رانای کارگری های اتحادیه مبارزه   و کار شرایط مورد در آنها

 «اینداستلایر» رهبری دعوت به ناهار صرؾ با موفق و مهم بسیار مالقات

 . پذیرفت پایان

 “ فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عمومی روابط ”

 

 

جنبش سندیکایی جهانی گسترده تر باد همبستگی 

 کارگران ایران وجهان
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 یانگلیس نامه ویژه) سندیکا آور پیام شماره پنجمین

 . شد منتشر( سندیکا پیام زبان

 

 : است شده گزارش زیر مطالب شماره این در

 بشود چهارنفره خانوار هزینه کننده تامین باید کارگری دستمزد حداقل

 نفت وزیر به آقاجری ناصر نامه

 تبریز تراکتورسازی از فلزکار کارگر گزارش

 خودرو ایران از فلزکار کارگر گزارش

 بین روابط مسئول با مکانیک فلزکار کارگران ندیکایس نماینده ی مذاکره

 .«ام.او.آی.اؾ» -ایتالیا فلزکار کارگران اتحادیه الملل

 ایران بزرگ صنایع و نفت صنایع ساخت های پروژه از زدایی قانون

 

 ”فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عمومی روابط ”
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 خاموش و سرکش های قله ای شما

 سایید می انگیز سهم تندرهای به پیشانی که

 رویایی انداز چشم دارید شب ایوان بر که

 کوبید می شانه روی به را زرین روز های پایه سیمین که

 گیرید می خویش پناه در را آتشین ابر که

 باد را شما هم سربلندی و ؼرور

 برافرازید را امیدم

 دارید سر به سحرگاهان باد از که ها پرچم چو

 دارید نگه را ؼرورم

 .... دارید کمر و کوه در که پلنگانی آن سان به

 کارگری کوشنده بزرگ و اصفهان نساجی بافنده کارگر باقری اله عزت

 ناباوری عین در ، سی دهه در اصفهان زحمتکشان و کارگران متحده شورای

 .گذشت در آمریکا در

 یها آرمان یادگیری به تالش و رنج با که ای زاده روستا ، باقری اله عزت

 شورای از گی نماینده به که شد کارگری اولین ، بود آورده روی کارگری

 فدراسیون سالیانه نشست به ایران زحمتکشان و کارگران مرکزی متحده

 از بازگشت از پس. گردید اعزام 1330 سال در کارگری سندیکاهای جهانی

 ساواک زندان در دستگیری، از پس. کرد فعالیت مخفیانه سال سه ایران

 باقری اله عزت. شد شکنجه شاهنشاهی، گر سیاحتگرشکنجه توسط ، اصفهان

 او.بود قایل خاصی اهمیت کارگریش های کوشش برای داشت سینه در نفس تا

 سال در شاه ضدکارگری رژیم وزیر نخست آخرین بختیار شاهپور دعوت حتا
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 او هب که آموزگارانی احترام همیشه او.نکرد قبول ، همکاری برای را 1357

 ،پاس بودند داده آموزش را کارگری شخصیت حفظ و ، دوستی انسان درس

 که دورانی در. شد یادآور موقعیتی هر در را آموزگاران آن اهمیت و داشت

 روشنفکران اصطالح به از بخشی برای ، کارگری آرمانهای به کردن پشت

 های هیما آلود گل آب این از کاسبکارانی و بود شده تر واجب شب نان از

 تا وانا از»  کتاب در او کردند، می هدایت ایران نشر بازار به را ای گندیده

 های آموزش که داد نشان ، ضدکارگری پرسشگری وجود با ،«  وین

 این به مرگ متاسفانه. جاریست او خون در و گرفته فرا خوبی به را کارگری

 فلزکارمکانیک رانکارگ سندیکای به که قولی به تا نداد مهلت شرؾ با کارگر

 .کند ، عمل بود داده سفر از بازگشت از پس کارگری ای مصاحبه برای

 تاریخ و  اصفهان زحمتکشان و کارگران متحده شورای در او های تالش

 . است جاودان و ستودنی ایران کارگری جنبش

 از معلم اله هدایت ، سمنانی حسین ، امید علی ، روستا رضا  همچون او نام

 .است نازودنی ایران کارگری جنبش تاریخ

 کارگری جنبش خلؾ فرزندان از دیگر یکی کشیدن درآؼوش منتظر وطن مام 

 ...روز آن تا. است باقری اله ایران، عزت

 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

19/2/9333 

کارگران تحریریه پیام سندیکا جاودانی شدن عزت اله باقری کوشنده بزرگ 

 واین شعر اورا شعارهمیشگی خود می داند: رامی داشته گرااصفهان  هبافند

 به جستجوی تو بودم، نسیم صبح سعادت

 به عشق وصل تو زیستم، بزرگ واژه ، عدالت                        
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 خواهم نمی چیزی سلطتنم برای

 ام خانه برابر در باؼی کوچه ، مگر

 گل دسته جنس از ای گهواره

 زوال امیل             .  سنبل جوانه بلندی به

 میراحمد. گذشت در تبریز، تراکتورسازی اخراجی کارگر اسدالهی میراحمد

 تا هایش آرمان و کارگر طبقه به که بود کارگری کوشندگان جمله از اسدالهی

 تراکتورسازی کارخانه در پنجاه دهه اوایل در او..ماند وفادار لحظه آخرین

 فرزند چون.  کرد می کار MF تراکتور یدتول بخش در و شده استخدام تبریز

 شرکت فعاالنه 57 انقالب در ، خود طبقه از رنج این زدودن برای بود رنج

 کارگری های فعالیت. گشت تبریز تراکتورسازی اعتصابی رهبران از و کرد

 سال در را او و نیامد خوش شده مدیر تازه کارفرمایان مذاق به او سندیکایی و

 .کردند( اخراج) سازیپاک خود بقول 62

 و گشت خواهد باز ایران به فردا مبارزمان و خوب دوست اسدالهی میراحمد

  .گرفت خواهد آرام ُپرشورش، وجود زهرا بهشت در

 کارگران یاد از هرگز تبریز تراکتورسازی اعتصابی رهبران دیگر و اسدالهی

 .رفت نخواهند تبریز مردم و

 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 تبریز تراکتورسازی کارخانه بازنشسته رگرانکا

1393/8/17 
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 اعتراض در عسلویه ۰۱ و ۰۱ فاز پیمانی کارگران تجمع

 حقوق ماه ۴ تعویق به

 واسطه به که کارگرانی از نفر ۴۲۲ حدود امروز هفتم آبان ماه ، ۴۵ ساعت

 احداث در جنوبی پارس منطقه سوم دست پیمانکاری های شرکت در استخدام

 پارس ۴۳ و ۴۹ فازهای پاالیشگاهی و پتروشیمی های مجتمع های پروژه

    صنعتی های طرح مدیریت شرکت دفتر درمقابل هستند کار مشؽول جنوبی

(P.M.I) پرداخت دلیل به اعتراضی اجتماع این.کردند برپا اعتراضی تجمع 

 افتاده تاخیر به تاکنون جاری سال ماه تیر از که است مزایایی و حقوق نشدن

 کار ساعت از بخشی پیمانکاران اطالع با کنندگان تجمع دلیل همین به و است

 گزارش، این براساس.دادند اختصاص اعتراضی اقدام این برپایی به را امروز

 تجمع کارگرانی نفری هزار ۲ حدودا جمعیت از نمایندگی به امروز معترضان

 قراردادی گرکار عنوان به پیمانکاری شرکت ۴۲ در حداقل که اند کرده

 در ماهه چهار تاخیر ،اتحادیه نیروی کار پروژه ای گفته به.اند فعالیت مشؽول

 تمامی در که است افتاده اتفاق حالی در کارگران این مزدی مطالبات پرداخت

 ها آن توسط احداث دست در های پروژه اندازی راه و تکمیل عملیات مدت این

 داشته ادامه تابستان هایروز نامطلوب هوای و درجه ۱۲ گرمای در

 .P شرکت از طلبکار کارگران از یک هر ماهانه دستمزد است گفتنی.است

M. I  است متؽییر تومان میلیون ۱ تا تومان هزار ۳۲۲ از. 

کافی است فقط حداقل دستمزد این دو هزار کارگران را ضربدر چهار ماه »

لیارد تومان عقب می 0066عقب افتادگی حقوق این کارگران کرد تا به عدد 

افتادگی حقوق کارگران رسید و اگر دراین چهار ماه فقط شش درصد سود 

میلیون  320بانکی در نظر بگیریم ، سود پول عقب افتاده حقوق کارگران به 

تومان خواهد شد. یعنی کارفرمای کالهبردار با این عقب انداختن حقوق 

ود کرده و به کسی هم میلیون س 320کارگران به مدت چهار ماه می تواند 

 تحریریه پیام فلزکار«   پاسخگو نباشد.
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 :داد خبر ایلنا به نیروی کار پروژه ای کارگری اتحادیه

 کار سرعت افزایش دلیل به کارگران ایمنی بر نظارت کاهش

 جنوبی پارس در

 که اول دست شرکت دو این از یکی مجموعه زیر پیمانکاران قبل مدتی از«

 آن موجب به که اند کرده اتخاذ را ای رویه است؛ دولتی یتیماه دارای اتفاقن

 ایمنی و حفاظت موازین و اصول رعایت بر اجرایی تعهدات تر زود پیشبرد

 « .است کرده پیدا اولویت کار

 از برخی جنوبی پارس منطقه در اتحادیه نیروی کار پروژه ای فعاالن گفته به

 تعهدات انجام منظور به پیش مدتی از منطقه این ۴۳ و ۴۹ ها فاز پیمانکاران

 دو اکنون هم.گیرند نمی جدی را فنی حفاظت اصول رعایت و نظارت اجرایی،

 مجری جنوبی پارس منطقه ۴۳ و ۴۹ فازهای در پیمانکاری اول دست شرکت

 نیز شرکت دو این از هرکدام که هستند گازی بزرگ پاالیشگاه یک احداث

 میان خودرا مسوولیت اجرای ای پروژه کارهای رایج عرؾ مطابق

 .اند کرده تقسیم سوم دست و دوم دست پیمانکاری های شرکت

 در کار تقسیم شیوه این واسطه به اینکه بیان با اتحادیه نیروی کار پروژه ای

 چند تا جنوبی پارس ۴۳ و ۴۹ فازهای در شاؼل کارگران شمار حاضر حال

 از یکی مجموعه زیر نکارانپیما قبل مدتی از: گویند می رسد، می نفر هزار

 را ای رویه است؛ دولتی ماهیتی دارای اتفاقن که اول دست شرکت دو این

 رعایت بر اجرایی تعهدات تر زود پیشبرد آن موجب به که اند کرده اتخاذ

 اتحادیه اعضای.است کرده پیدا اولویت کار ایمنی و حفاظت موازین و اصول

 حدود گذشت با که کردند اعالم برگزاریخ این به ایران ای پروژه کار نیروی

 جنوبی پارس ۴۳ و ۴۹ فازهای در عمرانی های فعالیت شروع از سال ۹

 ای ماهه ۹۲ مهلت طبق نتوانسته طرح این اول دست پیمانکاران از یکی هنوز

 عمل نفت وزارت قبال در خود اجرایی تعهدات به بود شده معین ابتدا از که

 در و تعهدات انجام سرعت گرفتن قرار اولویت در که رسد می نظر به.کند
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 هایی سیاست از بخشی فنی حفاظت و ایمنی اصول رعایت به توجهی کم مقابل

 چنین اتخاذ.است شده اتخاذ آمده وجود به تاخیر منظور به باال از که است

 منطقه پیمانکار اجرایی تعهدات تکمیل روند در تسریع باعث هرچند ای رویه

 حفاظت و ایمنی اصول پروژه انجام در آنکه دلیل به اما شود یم جنوبی پارس

 پروژه از برداری بهره حتی و تکمیل هرگونه است شده تلقی اهمیت کم فنی،

 .شود منجر کار جدی حوادث بروز به تواند می

 که تاسیساتی بودن خیز حادثه احتمال تشریح در اتحادیه نیروی کار پروژه ای

 لحاظ به پتروشیمی گازهای خاصیت: افزایند می اند دهش دایر فنی نظارت بدون

 در تاسیسات در چنانچه که است باال حدی به مسمویت و اشتعال خورندگی،

 خطوط مدتی از پس شود استفاده استاندارد ؼیر اتصاالت و لوله از احداث

 منجر نهایت   در نشتی این و شده گاز نشتی دچار داخل از شده نصب های لوله

 بهترین در .شد خواهد سوزی آتش و انفجار بروز یا و کارگران یخفگ به

 با گاز نشتی وقتی معیوبی تاسیسات چنین از برداری بهره زمان در حالت

 لوله عملیات دوباره باید شود کشؾ ممکن مالی و جانی خسارت کمترین

 در ها گاز از استفاده جای به باید مدت این تمام در و گرفت سر از را گذاری

 با که معتقدند صنفی فعاالن این.سوزاند ها آن پاالیشگاهی و پتروشیمی صنایع

 کارگران برای کار شرایط فنی، حفاظت و ایمنی اصول شدن گرفته نادیده

 که شد خواهد خطرناک حالی در جنوبی پارس ۴۳ و ۴۹ های پروژه در شاؼل

 کاری، ضافها مزایای قبیل از کارگران این حقوق از ای عمده بخش اکنون هم

 گرفته نادیده چهارم و سوم دست پیمانکاری های شرکت توسط ای بیمه رفاهی،

 91/2/9333زمان گزارش شود.            می

اگر اتحادیه نیروی کار پروژه ای اجازه نظارت و فعالیتی آزاد داشته باشد ، »

کارگران شاؼل در پارس جنوبی می توانند از ایمنی جان خود مطمئن شده و 

پیمانکاران بی وجدان مجبورند اضافه کاری و بیمه را در حق کارگران 

 «   رعایت کنند و خانواده های کارگری به حقوق خود دست یابند.

 تحریریه پیام سندیکا                      
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ی کانون  ه شد داران ضدسندیکایی، مجری انتخابات مهندسی  چماق

 بازنشستگان کارگری

 ۰۱۱۱, آبان ۰۰

حصار طلبان کارگر گریزی که از انتخابات آزاد کارگری هم چون جن از ان

  چاک انتخابات مهندسی هراسند و پیرو سینه هللا به خود لرزیده و از آن می بسم

باشند؛ این بار این ترفند رسوا را برای انتخابات هیأت مدیره کانون  شده می

اشتند. عوامِل گوش به بازنشستگان کارگری تهران با قلدری تمام به اجرا گذ

شان در  فرمان ضدسندیکایی شوراهای فرمایشی که در دوره مثال کارگری

بیش از دو دهه گذشته از امکانات عمومی کارگران سوءاستفاده کرده و توسط 

های رسمی کارگری را به  عوامل پشت پرده و سرکردگان خانه کارگر عرصه

ن بسیار ناَچسب و نامناسب قبضه خود درآورده و امروزه خود را با عنوا

کسوتان کارگری بر جامعه شریؾ بازنشستگان تحمیل کرده تا عالوه بر  پیش

مهار اعتراضات، این انسانهای شریؾ و رنج کشیده را برای مطامع و 

پرست باحمایت  های آشفته خود نردبان سازند. این زورمداراِن قدرت خواب

کار، صحنه مجمع عمومی را به مراکز امنیتی و اطالعاتی و حراست وزارت 

ایی را طبق میل   شده  دهی، انتخابات مهندسی سیطره خود درآورده و با سازمان

 ”تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل” بندی کردند. بر پایه خود سرهم

زنیم تا  بعضی از افتضاحات بلبشوی حاکم بر این نمایش را فریاد می

 نند آیا مدعیاِن فریادرسی و مبارزه بابازنشستگان زحمتکش و مظلوم ببی

گاه رسمیت و شمار  هیچ -۴ منکرات و فساد گوشی برای شنیدن دارند؟

درآؼاز برای تعیین هیأت ریسه  -۲ بازنشستگان حاضر در مجمع اعالم نشد

گیری، آقای فرهادی به عنوان رییس سنی به جایگاه  ناظر بر انجام رای

که ایشان ازحق کارگران برای تشکیل تریبون دعوت شد اما به محض این

سندیکا سخن گفت گروه فشار باهجوم و جنجال میکروفون را خاموش و از او 

دستان خود از عوامل خانه کارگر سپرده و او هم  و آنرا به یکی از هم  گرفتند

مسوول صندوق آرای  -۹ -کرد.رفتارو طبق سفارش گروه فشار گفت 

شدگان مهاجم به سندیکا، معروؾ به نادر خ.. بازنشستگاِن مرد، یکی از اجیر
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بود که بالفاصله با اشاره اربابان سرکرده خود با قلچماقِی مضحکی صندوق 

شده روی شکم برجسته خود گرفته و در برابر هجوم رای  را با دستان حلقه 

سوی زمین ورزشی   شده به مجمع به این سوی و آن ای آورده  دهندگاِن فله

ای که توسط عوامل تاخت و تاز از مکانهای  دهندگان اجاره  یرا -۹ کشید می

تعیین شده با در دست داشتن فهرست آبی رنگ مورد نظر بوسیله اتوبوس به 

تر   بازگشت سریع انجام ماموریت و صبرانه منتظر  محل آورده شده بودند، بی

شده دهندگان چون کار دیگری برایشان تعریؾ ن  رای  این .دناتوبوس بود با

بود، با عجله به صندوق هجوم برده و با انجام ماموریت خود به سرعت 

 (دهند کردند. )تصاویر به خوبی هجوم را نشان می صحنه را ترک می

 

ها پیش به صورت منظم لیست  برخالؾ قوانین و مقررات مربوط، از هفته -۵

و دیگر ها و حیاط کانون بازنشستگان  روهرنگ گروه فشار در اتاق و را آبی

تا روز و هنگام  اشد و این کار حت شده پخش می مکانهای کارگری اشؽال

کنندگان در   معلوم نبود شرکت هیچ -۱برگزاری مجمع با وسعت ادامه داشت

وبند  شناسایی ارائه شده هستند و یا با زد  مجمع آیا صاحبان واقعی کارت

عضی از حاضران هاج و واجی ب .اختیارشان گذارده شده بودمرسوم کارت در

شده با  حالیکه طراحان انتخابات مهندسی  در -۹ .نشانی از این تخلؾ بود

ها قبل برای آوردن وابستگان خود با  سواستفاده از امکانات عمومی از هفته

http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2014/10/28102014126.jpg
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ریزی کرده بودند، بازنشستگان  های تحت نظارت شرکت واحد برنامه اتوبوس

ابه محروم و در واقع برای های مش ناوابسته و مستقل از هر گونه حمایت

پایان،  اعتراض به هرج و مرِج بی در -۳ کشی شده بود شان نقشه نیامدن

گروهی از بازنشستگان آگاه و آشنا به امور پس از شکایت به ناظِر وزارت 

 صدای -۳ عمومی را ترک کردند  کار از رای دادن خودداری و سالن مجمع

خانی  گری شعبون شده در جنجال و هوچی خواهی مخالفان انتخابات مهندسی  داد

البته به جایی نرسیده و مسوالن ناظر وزارت کار که وظیفه جلوگیری از 

     ها، عمال  با خالؾ کاری  پوشی بر خالؾ تخلفات و تقلبات را دارند، با چشم

زمانی که گروه گارد آهنین آزادانه  در -۴۲ کردند کاران همراهی می

امنیت با اشاره و راهنمایی  امورین لباس شخصی پلیسکرد، م شکنی می قانون

 دانند تهدید و اخراج قرار می ها، معترضان را موردفشار و رکرده گاردیس

حضور گسترده و آگاهانه و آزاد   انتخابات زدوبندی که از انحصارداران -۴۴

بازنشستگان کارگری وحشت دارند، از حدود چهارصدهزار کارگر بازنشسته 

ط برای حضور هزار و دویست سیصد نفر که بیشترشان هم از تهران فق

بودند. در واقع آنها یک مسابقه  ریزی کرده باشند برنامه وابستگان به خود می

 .تک نفره را برای خود ترتیب داده بودند

های منشور حقوق  گِر آزادی ورشکستگان شوراهای فرمایشِی سرکوب

این سرزمین که در مشکالت  سندیکایی و دیگر حقوق بنیادین کارگرانِ 

هایشان از جمله انتخابات  معیشتی بازنشستگان جزِء مقصران هستند، بدانند کار

زحمتکشان  کارگران و شده اخیر کانون از نظر عموم بازنشستگان و مهندسی

اجتماعی فاقِد اعتبار و محکوم و   عدالت داران راستینتی دوس همه آگاه و

 : این هشدار خردمندانه است آور یاد و باشد مطرود می

 رود دیوار کج تا ثریا می             ل چون نهد معمار کجخشت او

 سایت سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد :منبع 

http://vahedsyndica.com/ 
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 :خودرو ایران از فلزکار کارگر گزارش

 خودرو ایران مدیرعامل زارع یکه هاشم طرؾ از شده داده قول به توجه با

 کمی تامین مورد در گذشته ماه در کارگران ؼذای اعتصاب روز 0 در

 اعتصاب زمزمه با. است نگرفته صورت تاکنون که ، پاداش دادن با دستمزد

 تا که پاداش»  باره در شایع پراکندن با شرکت مدیران و سرپرستان ، دوباره

 کارگران اعتصاب از دارند تالش شد، خواهد داده«  هفته این تا یا و هفته خرآ

 تمام با خودرو ایران خطوط تمامی فطر عید تعطیالت از بعد.کنند گیری جلو

 و سنگین بسیار کار 3 و 0 خطوط در کار بخصوص و کنند می کار ظرفیت

 قبل هفته در.یابد می افزایش روز هر خطوط این کارگران میان در نارضایتی

 مجلس رس زود تبلیؽات یبرا کارگری خاصیت بی نماینده محجوب علیرضا

 زارع یکه هاشم همراه به خودرو ایران در. زد سر سایپا و خودرو ایران به

 با اش سخنرانی اوایل همان در که بود آمده اجتماعات سالن به مدیرعامل

 که بود دستمزدی چه این:» گفتند می کارگران. شد روبرو کارگران اعتراض

 نماینده را این: » گفت که محجوب سخپا با که...«  شد مصوب گذشته سال در

 روبرو کارگران جنجال و هو با که....« اند نموده توافق دولت و کارگران

 شد مواجه کارگران پرسش با که کرد آرام را کارگران زارع یکه هاشم. شد

 که «زیاد... و سنگین کار این به توجه با است کم ما های حقوق:» چرا که

 نسبت به را ها حقوق جاری سال در دادند قول زارع یکه هاشم و محجوب

 در چرا اینکه مورد در محجوب از کارگران.یافت خواهد افزایش بیشتر تورم

 صحبت مدیرعامل با:» گفت محجوب که پرسیدند نداریم شورا خودرو ایران

 در کارگران. «کرد خواهد حل را آن انتخابات و شورا داشتن موضوع و کرده

:»  گفت که پرسیدند زارع یکه هاشم از حقوق کمی برانج برای پاداش مورد

 خواست محجوب حرؾ این از بعد «کنید صبر کمی است اقدام دست در

 .شد روبرو اجتماعات سالن از کارگران خروج و اعتراض با که کند صحبت

          " فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عمومی روابط" 

11/2/9333 
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  :تبریز تراکتورسازی از فلزکار کارگر گزارش

، «تبریز تراکتورسازی صنعتی آالت ماشین» کارخانه کارگران از نفر ۲۲۲

 بودن نامشخص و حقوق ماه ۲ نشدن پرداخت به اعتراض در( سوم آبان )

 با سپس و.کردند تجمع صنعتی واحد این ورودی درب مقابل کارخانه وضعیت

 حقوق که کارگران این.کردند عتجم آن به منتهی خیابان در کارخانه از خروج

 مسئوالن  توجهی بی تداوم پی در اند نکرده دریافت را مهر و شهریور ماه ۲

 .طلیبدند استمداد استانی مسئوالن از شان صنفی مطالبات به کارخانه

 422 از بیش مساحت به زمینی تبریزدر تراکتورسازی کارخانجات مجتمع

 سرپوشیده سالن بصورت آن هکتار 52 مقدار ازاین که است، شده واقع هکتار

 ازهمان و گردید تاسیس۴۹۹۱ مهرماه ۵ سال در که کارخانه این. باشد می

 1354 وسپس درسال راداشت رومانی تراکتورهای تولید خط ابتدا در سال

 .کرد بود،تولید انگلیسی راکه (فرگوسن مسی MFتراکتورهای) تولید بخش

 شده ساخته و طراحی صنعتی مجتمعی تبریز،بصورت تراکتورسازی کارخانه

 گری، ریخته آهنگری، موتورسازی، تراکتور، تولید چون هایی بخش از است

 و(  کشاورزی) صنعتی خدمات و...( لودر ساخت) صنعتی آالت ماشین
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 و است نظیر بی خاورمیانه در صنعتی مجتمع این. است شده تشکیل کامیونت

 .کند می برابری آن اب اهواز تپه هفت نیشکر کارخانه تنها

 مردم زبانزد بسیار بهمن انقالب در کارخانه این کارگری اعتصابات

 شهر تمام در بسرعت کارخانه این حرکت هر بطوریکه. بود آذربایجان

 و تبریز سیاسی اجتماعیو فضای در شرکت این مبارزات. دارد انعکاس

فضیلی  مدیرعامل دنآم با و انقالب از پس. است کننده تعیین بسیار آذربایجان

 شهراصفهان به آن تاسیسات حمل موضوع ، کارخانه این به 1359 سال در

 این روزه ده اعتصاب و کارگران اطالع با که گرفت قرار روز دستور در

 کارگران انقالبی های حرکت تاثیر از که اندیشان کهنه. شد منتفی موضوع

 و ننشسته پای از آن عیؾتض برای بودند مطلع تبریز سازی تراکتور کارخانه

 یعنی.نمودند جدا هم از را کارخانه های بخش کارخانه داخل در کشی نرده با

 مدیرکل یک با و دارد جدا مدیرعامل جدا، حراست ، جدا حسابداری بخش هر

 از ۴۹۱۱ درسال گری ریخته و شرکت آهنگری،موتورسازان.شود می اداره

 کارخانه این ابزارسازی کارگاه نیز ۴۹۹۹ سال در. شدند تفکیک شرکت این

 می استفاده هم با را آمد و رفت سرویس مجتمع این کارگران البته. شد مستقل

 آگاهی کارگران کردن بیرون با و شد اعمال کارخانه در که ای تفرقه با. کنند

 کردند،کارگران راسازماندهی انقالب پرشکوه اعتصابات 1357 درسال که

 محروم ها سندیکالیست و آگاه کارگری فعاالن نداشت از را تراکتورسازی

 و منطقه در نظیر بی تولیدات و کارگر هزار 11 با کارخانه این. کردند

 اوگاندا، سودان، ، لیبی  ، تاجیکستان، ،سوریه ترکیه کشورهای به صادرات

 در. دارد قرار آذربایجان افتخار مردم مورد همچنان ونزوئال،آرژانتین کنیا،

 کردستان استان در شرکت این ۲ شماره مونتاژ خط ۴۹۳۲ سال

 همچنین گردید، ایجاد دستگاه ۹۵۲۲ ساالنه ظرفیت با( سنندج تراکتورسازی)

 باؼی تراکتور تولید زمینه در که ارومیه تراکتورسازی شرکت ۴۹۳۲ سال در

 صنعتی آالت ماشین بخش 1384 سال در. رسید تولید به و اندازی راه

 این.شد خریداری ایرانیان اقتصاد مهر گذاری سرمایه تشرک توسط کارخانه
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 مهر گذاری سرمایه شرکت و اسالمی انقالب پاسداران سپاه به متعلق شرکت

 .است ایرانیان اقتصاد

 تپه، هفت همچون خاورمیانه در نظیر بی های مجتمع نابودی» 

 ارقر تجاری انگل داری سرمایه دستورکار در آهن ذوب تبریز، تراکتورسازی

تا به این وسیله صنایع را نابود کرده ، بتوانند  از طریق  .است گرفته

واردات محصوالت این کارخانه ها هرچه بیشتر صنعت ایران را به 

کشورهای خارجی وابسته نگه دارند وبه سود های افسانه ای برسند. هنوز 

ایی بسته نشده  و زیان ه،پرونده بابک زنجانی مافیای فوالد و مواد ؼذایی

  «که او به اقتصاد ایران وارد کرده بازگو نشده است.

 

 

 به اعتراض در «تبریز صنعتی آالت ماشین» کارگران تجمع

 حقوق ماه ۲ تعویق

 و شهریور ماه ۲ حقوق که کارگران این گزارش خبرگزاری ایلنا، براساس

 لباتمطا به کارخانه مسووالن  توجهی بی تداوم پی در اند نکرده دریافت را مهر

 مشکالت افزایش که کارگران.طلیبدند استمداد استانی مسووالن از شان صنفی

 دانند می کارخانه در مدیران سایر و کارفرما نیافتن حضور حاصل را کارخانه

 و تبریز فرماندار کارخانه، از معترض کارگران خروج از پس اند گفته ایلنا به

 از جلوگیری برای شرقی نآذربایجا اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیرکل

 کارگران گذشته روز.شدند حاضر کارگران درجمع صنفی اعتراض این تشدید

 تا داد قول کارگران جمع در او و شدند کارخانه وارد تبریز فرماندار دعوت با

 کارگران مطالبات دریافت ضمن کارخانه مدیران دعوت با آینده روز چند

 .کند مشخص نیز را کارخانه وضعیت
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 ۹ نشدن پرداخت حقوق، تعویق ماه دو بر عالوه کارخانه این کارگران گفته به

. کنند می مشاهده شان ای بیمه سوابق در نیز را اجتماعی تامین به بیمه حق ماه

 وجود دادن انجام برای کاری کارخانه در گذشته ماه ۹ طی گویند می آنان

 .است شده می مانجا ؼیاب و حضور ثبت برای صرفا آنان حضور و نداشته

 گزارش تبریز سازی تراکتور صنعتی آالت ماشین کارخانه در خبری منابع

 رسیده ظرفیت حداقل به جاری سال در صنعتی واحد این در تولید که اند داده

 تولید( دار بیل) تراکتور ۱۲ تا ۵۲ حدود سال ابتدای از کارخانه این. است

 باقی کارخانه انبار در هنوز تتولیدا این از دستگاه ۴۵ حدود که است کرده

 .است نرفته فروش و ماند

 

 :کردند اعتراض کار وزیر به ای نامه ارسال با کارگران

 تبریز سازی ماشین گری ریخته کارگران بازنشستگی سن

 یابد می افزایش سال هر

 ولیتمسو تحت که تبریز سازی ماشین گری ریخته شرکت کارگران از جمعی

 نامه ارسال با کارند، به مشؽول «ساز آینده نشستگیباز و حمایت صندوق»

 اقدام خواستار اجتماعی رفاه و کار تعاون وزیر رییعی علی به ای سرگشاده

 .شدند صندوق این به واگذاری از پس خود صنفی مشکالت زمینه در او جدی

 ساز آتیه صندوق زیرمجموعه در قرارگرفتن با اینکه به اشاره با آنان

 ما: اند آورده ربیعی علی به خطاب است، افتاده تاخیر به انش بازنشستگی

 کردن کار سال 02 حدود با تبریز سازی ماشین گری ریخته شرکت کارگران
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 سازمان از ای بیمه سوابق ؼیرقانونی انتقال دلیلب آور وزیان سخت درمشاؼل

 مشکالت با 1380 تا 1382 سالهای طی ساز آینده صندوق به اجتماعی تامین

 .است شده ما حق در مضاعفی اجحاؾ و ایم شده مواجه جدی و دیدهع

 کرده اشاره واگذاری این در تخلؾ متعدد موارد به نامه این ادامه در کارگران

 اساس بر و می کنیم کار کار، قانون مشمول کارگاههای در ما: اند آورده و

 اجتماعی مینتا قوانین مطابق را ما است مکلؾ کارفرما کار، قانون 148 ماده

 انجام اجتماعی تامین سازمان در قانون طبق ما بیمه 1380 سال تا. کند بیمه

 گسترش سازمان و کارفرما همدستی با 1380 تا 1382 سالهای طی اما شد می

 های وعده دادن با تدریج به ساز، آینده صندوق و ایران صنایع نوسازی و

 پا زیر با و ساز آینده صندوق توسط کار قوانین رعایت جمله از فراوان

 به اجتماعی تامین سازمان از کارگران ما ای بیمه سوابق کار، قانون گذاشتن

 ما: اند کرده تاکید آنان.شد منتقل ساز آینده بازنشستگی و حمایت صندوق

 توسعه سوم قانون 40 ماده از استفاده بر مبنی درخواستی هیچگونه کارگران

 نشده انجام ماده این طبق انتقال این و شود عوض ما بیمه آن مطابق تا نداشتیم

 با صندوق آن ساز آینده صندوق به سوابق انتقال هنگام در همچنین است،

 ماده" مخصوصا و کار قوانین اجرای به مقید را خود کتبی و شفاهی اعالم

 بازنشستگی مورد در اسالمی شورای مجلس 14/7/1382 مصوب واحده

 ما اعتراض از جلوگیری جهت و کرده رفیمع آور زیان و سخت مشاؼل

 .بود کرده اعالم ما به را فوق مورد کتبی بصورت زمان آن در کارگران

 شان حق تضییع به ادامه در تبریز سازی ماشین گری ریخته شرکت کارگران

 تصریح و اشاره آور زیان و سخت قانون مزایای از استفاده خصوص در

 کرده کار آور زیان و سخت شرایط در سال 02 ما اینکه از بعد حال: اند کرده

 اجتماعی تامین در و نکرده تؽییر آنها بیمه که ما همکاران و دوستان و ایم

 و شده بازنشسته آور زیان و سخت کارهای قانون اعمال و شرایط با بودند

 یک روز هر ساز آینده صندوق اینکه بدلیل صرفا   ولی اند کرده کار ترک

 .است شده کارگران ما شدن نشسته باز مانع میکند صویبت را ای بخشنامه
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 مقررات و قوانین با مؽایر که ساز آینده صندوق های بخشنامه به آناندر نامه

 که آور زیان و سخت مشاؼل قبول عدم و اشاره بوده گیری عضو هنگام کار

 تشخیص هیات در مشاؼل بررسی و گرفته قرار تایید مورد استانی کمیته در

 خوانده موارد این جمله از استانی کمیته تایید علیرؼم آنها رد و صندوق خود

 آور زیان و سخت مشاؼل برای ابتدا ساز آینده صندوق در: است آمده و شده

 مصوب مقررات اعمال با ولی شده می عمل قانون مطابق و نبوده سنی شرط

 را سال 52 سنی شرط 93 سال در و سال 45 سنی شرط 90سال در خود

 اتخاذ را مقرراتی چه آن از بعد که نیست معلوم و کنند می اجرا و اعالم

 بررسی و اجتماعی تامین سازمان با مکاتبه با اکنون هم همچنین. نمود خواهد

 کارگران ما ای بیمه سوابق شده مشخص که که کارگران ما های پرونده

 به ما سوابق برگشت امکان و نیافته انتقال توسعه سوم قانون 40 ماده مطابق

 مابه بعنوان را سوابق کل% 01 بابت این از دارد، وجود اجتماعی تامین

 .شود می تومان میلیون حدودیکصد هرنفر برای که میکنند درخواست التفاوت

 در تبریز سازی ماشین گری ریخته شرکت ساز آینده صندوق عضو کارگران

 به عنایت با خود تا ندا خواسته اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر از ادامه

 آنان چگونه تا نماید قضاوت متضرر کارگران این قبال در موضوع شرح

 زمینه این در التفاوت مابه عنوان به را منصفانه ؼیر و هنگفت مبالػ آنچنان

 انتقال ای بیمه سوابق ؼیرقانونی صورت به که حالی در هم آن نمایند پرداخت

 سازمان ؼیرقانونی اقدامات تاوان واقع در نآنا .تقصیرند بی کارگران و یافته

 کارفرمای همینطور و ساز آینده صندوق و اجتماعی تأمین سازمان – گسترش

 آینده صندوق که ندارد وجود کشور در دستگاهی آیا . پردازند می را وقت

 در خود های وعده و قول مطابق تا نموده قانون اجرای به مجاب را ساز

 سرنوشت با که ها بخشنامه در تؽییر از و کرده عمل گیری عضو هنگام

 عدم به نامه این ادامه در نماید؟ خودداری است ارتباط در کارگران مستقیم

 آمده و شده اشاره مختلؾ های دستگاه سوی از کارگران شکایات به رسیدگی

 ساز آینده صندوق علیه مطروحه شکایات به اداری عدالت دیوان: است

 وزارت – نیست دولتی بودجه ردیؾ دارای صندوق ونچ کند، نمی رسیدگی
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 .کند نمی استفاده دولتی امکانات از چون کند نمی رسیدگی صندوق این به کار

 اینکه لحاظ به امناء هیات و مربوطه عالی شورای و ساز آینده صندوق آیا

 خود خاص قوانین صندوق اینکه بهانه به است خصوصی و کفا خود صندوقی

 جایگاه پس کند؟ مصوب تواند می بخواهد که قانونی هر و کاری هر دارد را

 نیست تظلمی مرکز و دستگاه آیا کجاست؟ کشور مقررات و قانون چارچوب و

 اعمال و راگرفته اجحاؾ و رویه بی های ظلم این و ها کارشکنی جلوی که

 نماید؟ قانونی مقررات و قوانین

 از تبریز سازی ماشین ریگ ریخته شرکت ساز آینده صندوق عضو کارگران

 مجاب ساز آینده صندوق و رسیدگی وضعیت این به تا اند خواسته ربیعی علی

 رفتار کارگران با اجتماعی تامین سازمان قوانین و کار قانون مطابق تا شود

 اجتماعی تامین سازمان یا و هستند کار قانون مشموالن جزو آنان که چرا نماید

 بوده ساز آینده صندوق به کارگران ما های روندهپ انتقال عامل نیز خود که

 خود پوشش تحت را کارگران ای بیمه سوابق التفاوتی مابه هرگونه اخذ بدون

 زیان و سخت مشاؼل بازنشستگی مزایای از کار قوانین با مطابق تا دهد قرار

 .شوند مند بهره آور

 ما ختصم فقط واجحاؾ ظلم این که است شده عنوان نامه این ادامه در

 کارگران از خیلی و نبوده تبریز سازی ماشین گری ریخته شرکت کارگران

 .         شد خواهند روبرو آن با یا هستند مشکل این گرفتار

متاسفانه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی که باید حامی کارگران باشند 

به همدست ؼارتگران مبدل گشته اند. ؼوؼای خصوصی سازی و گردن 

اشتن به سیاست های صندوق بین المللی پول و خصوصی کردن بیمه گذ

کارگران جز این نتیجه ای ندارد. بی تردید در پشت پرده کسانی در این ؼارت 

با صندوق آینده ساز شریک هستند. کافی است نام اعضای هیات مدیره این 

 صندوق اعالم شود تا وابستگان وزرا و مجلسیان را در آن شناسایی کرد.

 تحریریه پیام سندیکا                                                                
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  :دهد می گزارش خودرو ایران کارگر

 در کارگران به زارع یکه خودروهاشم ایران مدیرعامل قولی بد به توجه با

 مونتاژ سالن ماه مهر 14 در ، امسال دستمزدهای مبلػ کمی جبران مورد

 خوری ؼذا سالن به رفتن از و زده اعتصاب به دست روز دو ودروخ ایران

 گدا هاشم را او کارگران که زارع یکه هاشم دوم روز در. کنند می خوداری

 تومانی هزار 622 دستمزد گوید می و آمده مونتاژ سالن به کنند می خطاب

 به اشاره با کارگران از یکی. بکند کاری تواند نمی او و است دولت مصوب

 ایران شرکت انسانی نیروی پیمانکاران که گوید می سالن این در کار سنگینی

 که فرستادند سالن این به کار برای را کارگر 152 مهرماه اول در خودرو

 چون شدند، فراری همگی و کنند کار اینجا در نتوانستند روز 12 از بیش

 که دهد می لقو زارع یکه هاشم. نیست جور کنیم می که کاری با دستمزدمان

 این.بگیرد نظر در کارگران کلیه برای پاداشی حقوق کمی جبران برای

 سودهای و کرده کار کامل ظرفیت با خودرو ایران شرکت که است درحالی

 هرساله خودرو ایران مدیران میلیونی صد چند های پاداش و شرکت نجومی

 .کنند می اریخودد کارگران دستمزد بردن باال از ولی ، است محفلی هر نقل
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 کار قانون تؽییر برای دولت تالش با همزمان کارگر ۰۰۱۱ اخراج

 شؽلی امنیت تامین»شعار رابا کار تؽییرقانون پروژه دولت که درشرایطی

 از دهند می نشان ایلنا در شده منتشر های گزارش کند، می دنبال «کارگران

 - قانون تؽییر برای تدول قصد شدن ای رسانه زمان از - گذشته هفته ابتدای

 کارگران صنفی حقوق فعاالن. اند شده اخراج کارگر ۴۴۲۳ حداقل تاکنون

 کارگران اخراج قانونی موانع مانده ته قانون، این تصویب صورت در معتقدند

 در گذشته هفته ابتدای از کارگر ۴۴۲۳ حداقل. شد خواهد برداشته نیز

 کاشی»،«گازلوله»،«اهواز قطارشهری» ،«ساز مانا گسترش» های کارخانه

 شیشه» ،«صفا لوله و نورد» ،«نوشابه خوشگوار»،«زاک ایران»،«گیالنا

 .شدند اخراج «کارون سیمان» و «آبادان آبفای» ،«آبگینه

 نامعلوم دالیل به زاک ایران کارگر ۵ اخراج

 مصیب» ،«دوست مافی کریم» ،«ذوالقرنی جاوید» ،«کاظمی علی محمد»

 قزوین زاک ایران رسمی کارگران از «بردبار افیمع مهدی» و «کلهر

 اطالعند بی آن از که دالیلی به( آبان ۹) یکشنبه( آدامس کننده تولید شرکت)

 . دارند کار سابقه سال ۴۹ حداقل کارگران این از کدام هر. شدند اخراج

 نشد خوشگوار کارگران اخراج از مانع نمایندگی مصونیت

 محصوالت انبارهای کارگران نمایندگان از «الیقی محمد» و «سلیمی حسن»

 دو این. شدند اخراج( آبان ۹) یکشنبه تهران خوشگوار نوشابه توزیع شرکت

 .بودند واحد این کار اسالمی شورای رئیس نایب و رئیس ترتیب به نفر

 شد اخراج سایبان درخواست دلیل به مانا کارگر

 نفری اولین ساز مانا گسترش ساختمانی شرکت کارگر ،«یلیاسراف جعفر»

 دلیل تشریح در یلیاسراف آقای. شد اخراج( مهر ۲۱) گذشته هفته شنبه که بود

 نگهبان عنوان به را او گذشته سال دو در کارفرما گوید می اخراجش
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 با و بوده کرده مستقر   کارخانه به منتهی جاده در پرسنل خودروهای

 .است کرده می کنترلش بسته مدار های دوربین

 کارگران صنفی تالش اساس بر کیسون اخراج لیست نظیمت

 «بدوی مهدی» و «بهرامی توماج» ،«نوروزی ؼالمرضا» ،«بارانی علی»

 اخراج( مهر ۲۱) گذشته هفته شنبه اهواز شهری قطار پیمانی کارگران از

 .دارند کار سابقه سال ۵ حداقل کارگران این از کدام هر. شدند

 کارخانه به صفا لوله و نورد ارگرک هزار یک ورود از ممانعت

( مهر ۲۳) گذشته هفته شنبه سه از ساوه در صفا لوله و نورد کارگر هزار

 صنفی اعتراض تشدید پی در کارفرما. ندارند را کارخانه به ورود اجازه

 از کارگران گویند می کارگری منابع.است کرده تعطیل را کارخانه کارگران

 حقوق ماه سه نشدن پرداخت به واکنش در( مهر ۲۹) گذشته هفته یکشنبه روز

 .اند کشیده کار از دست بیمه ماه ۴۳ و

 کار قرارداد شدن موقتی با مخالفت: لوله گاز کارگران اخراج دلیل

 ،«فرجی محمد» ،«امیری حسین» ،«شفیعی عباس» ،«موالیی جعفر»

 اصالن» ،«نوعی قلعه جواد» ،«ها کمالی کامبخش» ،«رضایی علیرضا»

 گاز تولیدی شرکت «رسمی» کارگران از «ؼفاری زهرا» و «زاده رینو

 قرارداد تؽییر با مخالفت دلیل به( آبان ۴) گذشته هفته شنبه پنج ساوه لوله

 .شدند اخراج «موقت» به «دائمی» از کارشان

 کارفرما مالی بار افزایش بدلیل گیالنا کاشی کارگر ها ده اخراج

( آبان ۴) گذشته هفته شنبه پنج گیالنا کاشی تموق قرارداد کارگر ۲۲ از بیش

 کارگری منابع.شدند اخراج تولیدی واحد این اصلی سهامداران دستور به

 مالی بار افزایش دلیل به را کارگران این گیالنا کاشی مدیران گویند می

 .اند کرده اخراج کارخانه
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 شدند اخراج کارفرما با مذاکره از بعد آبگینه شیشه کارگر دو

 یکشنبه قزوین آبگینه شیشه کارگران از «افشار منوچهر» و «فالح حسین»

 .شدند اخراج همکارانشان صنفی مطالبات پیگیری دلیل به( آبان ۹)

 آبادان آبفای کارگران نماینده اخراج

 نمای ارمؽان شرکت دادند خبر( آبان ۵ دوشنبه) دیروز آبادان آبفای کارگران

 صنفی نماینده «گلستانی رضا» آقای آبادان ایآبف پیمانکار عنوان به شوشتر

 .کرد اخراج همکارانش معوقه مطالبات پیگیری اتهام به را کارگران

 فرستاد خانه به را کارون سیمان کارگر ۶۵ کار قرارداد اتمام

 سیمان کارگر ۱۵ دادند گزارش( آبان ۱ شنبه سه) امروز کارگری منابع

 .شدند اخراج کاری قرارداد اتمام دلیل به کارون

 حل راه ترین سادهنابودی قانون کار 

پیروی ازدستورات صندوق و نژاد احمدی ساله ۱ دولت ویرانگر های سیاست

 را کشور اقتصادی های شاخص ؼرب کننده فلج های تحریم بین المللی پول و

 تولیدی واحدهای از بسیاری که ای گونه به اند داده قرار بدی بسیار شرایط در

 و داده کاهش را خود تولید ظرفیت یا شده تعطیل یا گذشته ایه سال در

 آن پیامد کمترین فعلی اقتصادی رکود. اند کرده اخراج را شان کارگران

سرمایه  سود به کار قانون تؽییر برای تالش. رود می شمار به ها سیاست

 بهبود حل راه ترین ساده احتماال شرایطی چنین درداری وطنی و خارجی 

  هزینه تحمیل منزله به که حلی راه شود، می شمرده تولیدی واحدهای وضعیت

 هزار ۶۱۱ مزد حداقل با که است کارگرانی دوش بر دولت های سیاست

 .جنگند می شرافتمندانه زندگی یک اولیه های حداقل تامین برای تومانی
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 را کشور این قطار رانندگان اعتصاب آلمان کار دادگاه

 !خواند قانونی

 اعالم باره این در خود حکم در آلمان کار دادگاه قاضی «اشمید سوالاور»

 این در ریلی نقل و حمل است شده باعث که قطار رانندگان اعتصاب: کرد

 مؽایر وجه هیچ به شود، گسترده اختالل دچار پنجشنبه روز صبح از کشور

 .نیست قوانین

 باره این در نگارانخبر با گفتگو در آلمان قضایی مقام این ایلنا گزارش به

 کشور به را زیادی های آسیب و دارد ای گسترده نتایج ها، اعتصاب: »گفت

 این اعالم.«است همین نیز اعتصاب از هدؾ حال هر به اما. کند می وارد

 با آلمان کارگری هایسندیکا والنمسو گفتگوی که است معنا بدین دادگاه حکم

. کرد خواهد پیدا ادامه وشنبهد روز تا کشور این آهن راه شرکت مقامات

 و داشت خواهد ادامه شرکت این کارمند هزار ۴۳۱ اعتصاب همچنین

 عمومی نقل و حمل سامانه از استفاده در اختالل با آلمان در مسافر ها میلیون

 مذاکرات شکست دنبال به آلمان آهن راه کارکنان اعتصاب.بود خواهند روبرو

 قطار رانندگان دستمزد افزایش برسر طارق رانندگان سندیکای و قطار شرکت

 ریلی خدمات قطع باعث تنها نه اعتراض این.شد آؼاز پیش روز چهار از

 سایر بر آوردن فشار و آنان از بسیاری شدن سرگردان و مسافران برای

 کشور این در ها کاال نقل و حمل روند بلکه شد، آلمان در عمومی نقلیه وسایل

 باری قطارهای رانندگان پیوستن به امر این علت دشو می گفته.کرد مختل را

 والنمسو گفته طبق است. آمده وجودب کنندگان اعتصاب جمع به آلمان

 آلمان قطارهای رانندگان ممتد اعتصاب ترین طوالنی  قطار رانندگان سندیکای

 و مسافر جابجایی روند خوردن برهم پی در.آمد وجود به کشور این تاریخ در

 دو از کشور، این صدراعظم ،«مرکل آنگال» آلمان، قطار هشبک در کاال

 کنند پیدا مشکل این برای حلی راه تر زود هرچه خواست، کننده مذاکره طرؾ

 .شود وارد آلمان کشور به اعتصاب این از صدمات کمترین تا
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 :دم خروس یا قسم ......در گفتار سخنگوی وزارت کشور

 ندارد وجود کارگران صنفی تجمعات برای منعی هیچ

 ایجاد مانع کسی هیچ: گفت در گفتگو با خبرنگار ایلنا کشور وزارت سخنگوی

 وزارت و شود نمی مزایا و حقوق مطالبه برای کارگری آمیز مسالمت تجمعات

 حقوقدان یک عنوان به بنده.دهد می مجوز اجتماعات نوع این به هم کشور

 که گفت توان می تقریبا اه راهپیمایی تشکیل با ارتباط در که کنم می عرض

 در زیادی اجتماعات کارگری و ملی صنفی، مختلؾ های حوزه در ساالنه

 در قبیل این از تجمع ۹۲۲۲ حدود ساالنه بگویم اگر شود می برگزار کشور

 این است مهم آنچه حال این با.ام نکرده اؼراق شود، می برگزار کشور سطح

 تا شود کشور امنیت کردن دار هخدش به منجر نباید اجتماعات این که است

 و شده برگزار تجمعات این نزند کشور امنیت به آسیبی تجمعات که جایی

 تاکید وی.دهد می مجوز تجمعاتی چنین به کشور وزارت هم هنوز و شود می

 عمومی نظم در اخالل به منجر اینکه مگر ندارد، منعی هیچ تجمعات این: کرد

 مزایا و حقوق مطالبه برای کارگری آمیز مسالمت تتجمعا ایجاد مانع کسی هیچ شود،

 .دهد می مجوز اجتماعات نوع این به هم کشور وزارت و شود نمی

جناب شما از چه ترسیدی که به خانه کارگرکه رییس اش وزیر کار است » 

مجوز راهپیمایی برای روز کارگر ندادید و دورغ به این بزرگی هم می گویید. 

جشن  برگزارکنندگاندن کارگران در روز اول ماه مه وردستگیری و زندانی ک

معدن بافق ،دستگیری نمایندگان کارگران پلی اکریل،چادرملو،روزکارگردرکرج

به زعم آقای سخنگو می خواستند نظم عمومی را برهم و پتروشیمی اهواز

حقوق کارگری و احیای بزنند و امنیت کشور را به خطر بیندازند و به دنبال 

نبوده اند. آقای سخنگو یادش رفته این کارگران و  ارگریشانی کمزایا

زحمتکشان ایرانی بوده اند که امنیت ملی ایران را تضمین و تامین کرده اند. 

هنوز خون زحمتکشان در جنگ که مورد تبلیؽات رسمی است خشک نشده و 

 .از یادمان نرفته چه کسانی در این مدت پول های افسانه ای به جیب زدند

 « نه ... نیت ملی ایران را همیشه کارگران با خونشان تضمین کرده اندام
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 رسند می کار محل به  وانت بار قسمت در که زنانی

 بخش ایلشهر روستایی جاده نزدیکی در در که اول حادثه در خبرگزاری ایلنا:

 پیکان ازوانت کارفرما است، رخداده «چین گوجه»کارگر زنان برای بوشکان

 که دوم حادثه در. است کرده می استفاده بار قسمت در کارگر ۴۵ حمل برای

 سوار بار قسمت در را «کار پیاز» کارگر ۴۳ کارفرما افتاده اتفاق مشهد در

 .است بارآمده به فاجعه حادثه وقوع از حوادث،پس این درهردو که است کرده

 شدن زخمی و کشته به که گذشته ی هفته یک طی مشابه ی حادثه دو بروز

 بحث شد باعث انجامید، کار محل به رفتن حین در کارگر زنان از تعدادی

 دست این از حوادثی. یابد اهمیت پیش از بیش کارگران نقل و حمل چگونگی

. درآورد صدا به کارگران ایمنی حفظ متولیان برای را هشدار زنگ تواند می

 ترین عیؾض از کارگران سایر نسبت به فصلی کارگران که است این واقعیت

 زنان وضعیت میان این در و برخوردارند درمانی و قانونی های حمایت

 .است بدتر مراتب به فصلی کارگر

 ویژه به و رفاهی خدمات تخصیص بر کار قانون هشتم فصل که حالی در

 است، کرده تاکید کارگران برای کارفرما سوی از نقل و حمل مناسب وسیله

 از نشان کشور مناطق برخی کارگران رایب دست این از حوادثی بروز اما

: گوید می کار قانون ۴۵۲ماده.دارد موجود مقررات به کارفرمایان تعهد عدم

 کار صاحب عمومی، نقلیه وسیله تکافوی عدم و کارگاه دوری صورت در»

 آنان اختیار در مناسب نقلیه وسیله خود کارکنان برگشت و رفت برای باید

 به فصلی کارگران درمورد حداقل رسد می ظرن به که امری .«دهد قرار

: گفت ایلنا به این باره در کارگری فعال اشرؾ بنایی. شود نمی اجرا درستی

 کارگران به رفاهی خدمات کیفیت مورد در ای دوره های بازرسی متاسفانه

 متاسفانه و دارد نمایشی جنبه   بیشتر صنعتی مراکز یا ها کارگاه در شاؼل

 برای کارفرما توسط رفاهی خدمات تامین چگونگی بر نظارت کیفیت

 که اتفاقاتی و گذشته سال در جمهوری خیابان حادثه   .نیست مطلوب کارگران

 قشر ترین ضعیؾ دهد، نشان می افتد می فصلی کارگران مورد در ها روز این
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 به خانواده معیشت تامین برای قانونی های حمایت حداقل فقدان در کار بازار

 در را ثروت عظیم منابع ما کشور حالیکه در. دهند می تن ها کار ترین سخت

 جامعه از بزرگی بخش توان می ملی ثروت این مناسب توزیع با و دارد اختیار

 . داد نجات حمایتی امکانات حداقل با هم آن سخت مشاؼل به دادن تن از را

 شود نمی تامین کارگران امنیت تشکل بدون

 و فعالیت افزایش با تنها معتقدند، کارگری عاالنف از برخی میان این در

 حقوق احقاق برای کارگری های تشکل و ها اتحادیه اختیارات شدن گسترده

 .کرد بیشتر کار مقررات رعایت برای را کارفرما بر فشار توان می کارگران

 با توانند می کارگری سندیکاهای اینکه به اشاره با کارگری فعال محمدی اکرم

 به کنند فراهم ها آن شؽلی امنیت برای را شرایط فصلی کارگران از حمایت

 و کارگر نه مستقل کارگری سندیکاهای وجود عدم دلیل به متاسفانه: گفت ایلنا

 .کنند کار امن شرایط در توانند نمی کارفرما نه

 های بخش در کارگران رفاهی وضعیت بر ویژه نظارت عدم با ارتباط در وی

 اصال و کند می عمل ضعیؾ بسیار بازرسی متاسفانه: گفت زنی صنعتی مختلؾ

 به رسد چه شود نمی انجام نظارت این هم بزرگ صنایع در حتی. نیست فعال

 در اقایان.است افتاده آنجا در اتفاقات این که ای دورافتاده مناطق و ها شهرستان

 عمال که ندکن اصالح را کار قانون از موادی که هستند این دنبال به کار اداره

 قانون یک کار قانون. کند می تر سخت کارگر نیروی برای را کار شرایط

 .نیست اصالح به نیازی شود، اجرا درستی به قانون همین اگر ست، حمایتی

 ترین بدیهی: افزود و کرد اشاره کار قانون اصالح برای دولت تالش به وی

 کارگران برای نقل و حمل سرویس تامین حق قانون این در شده مطرح مسئله

 .ندارد اهمیتی کارفرمایان از بسیاری برای هنوز که امری است،
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 مجلس مقابل کارگران امروز تجمعات از تصویری گزارش

 یکشنبه صبح زمان هم بصورت اما جداگانه مطالباتی با کارگران از گروه دو

 .کردند تجمع مجلس ساختمان مقابل( آبان ۲۵)

 به اعتراض در که است ساختمانی کارگر ۴۲۲۲ دحدو به مربوط اول تجمع

 ای فاصله در. اند آمده مجلس به  ساختمانی کارگران اجتماعی بیمه قانون تؽییر

 اخراجی کارگران از نفر ۴۲۲ حدود ساختمانی، کارگران تجمع به نزدیک

 بازگشت احکام اجرای از کارفرما خودداری به اعتراض در ایالم پتروشیمی

 اعتراضی تجمعی تهران به سفر با آنها معوقه مطالبات اختپرد و کار به

 کردند برپا را دیگری
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                      شود؟؟ می نقض بیشتر صنفی فعاالن حقوق کشورها کدام در ITUC گزارش

 مقدم هزاره نسرین

 اسفند سال گذشته، در (ITUC) صنفی های اتحادیه جهانی کنفدراسیون

دستمزد  و کارگران سندیکایی حقوق نقض یچگونگ از مفصل گزارشی

 139 گزارش، این در. است کرده منتشر جهان، مختلؾ کشورهای در بگیران

 برای خام اطالعات. اند شده بندی رتبه شاخص، 97 براساس  جهان کشور

 عموما که کنفدراسیون این اعضای توسط ماه دوازده طی گزارش، این تهیه

 معلمان و مختلؾ اصناؾ کارگران از تشکلم کشورها سراسری های اتحادیه

  گذشته سال 32 طی در کشورها حال، عملکرد است،درعین شده ارسال هستند

 .است شده گرفته نظر نیزدر

 طول در کشور، 35 در :است شده بندی جمع زیر صورت به گزارش این

 توسط شدن زندانی و بازداشت کارگران، های درخواست پاسخ گذشته، سال

 رسیده قتل به سیستماتیک طور به کارگرانی کشور، 9 در .است بوده ها دولت

 واکنش در شرکت علت به کارگران کشور، 53 در .اند شده ناپدید یا اند

 .اند شده معلق کار از یا تبعید اخراج، صنفی،

 گزارش این  به نگاهی

 سطح در است، شده انجام سطح دو در حقوق نقض بررسی تحقیق، این در

 ،در است ناکارآمد فعلی قوانین ازکشورها درخیلی. اجرایی سطح در و قوانین

 مانند دیگر برخی در و شوند نمی اجرا عمل در موجود قوانین دیگر بسیاری

 بین است معتقد سازمان این طرفی، از.  خورد می چشم به مورد دو هر ایران

 حقوق رعایت میزان و کشورها یافتگی توسعه و اقتصادی پیشرفت سطح

 را قطر کشور نمونه برای. ندارد وجود مستقیمی رابطه آنها،هیچ در صنفی

 آنها، در که برد می نام  اروپایی کشورهای برخی از همچنین و میزند مثال

 به چیزی ، عمل در و هستند کارفرماها یا و دولتها نماینده زرد های اتحادیه

 .ندارد وجود انکارگر واقعی سازمانیافتگی و صنفی فعالیت استقالل نام
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 به گزارش این در مقایسه و بندی رتبه ابزارهای عنوان به که شاخص  97

 هستند (ILO) کار جهانی سازمان های کنوانسیون از آمده بر یا اند، رفته کار

 این. اند شده استخراج بشر حقوق جهانی اعالمیه در مندرج اصول از یا

 زنی چانه و مذاکره حق جمله از کارگران ای پایه حقوق به مربوط ها شاخص

 و ها سندیکادر فعالیت سراسری،حق های وسازمان هاسندیکاایجاد جمعی،حق

 سطح در دولتها تخلفات بیشترین حال درعین. هستند اعتراض و اعتصاب حق

 اعتصابات در که است با کارگرانی وامنیتی پلیسی  برخورد به  مربوط  جهان

 در که است کشوری تنها دانمارک بندی، رده این در. اند کرده شرکت صنفی

 .شود می رعایت آن در شاخص 97 این همه و ایستاده صفر رده

 :اند شده بندی دسته گروه 6 در جهان کشورهای

 آنها در کارگران حقوق ندرت به و موردی طور به که کشور 18: 1 گروه

 آنها در حقوق نقض کشورکه 06: 0 گروه. اروگوئه شامل شود می نقض

 مرتب و عموما که کشور 33: 3 گروه .سوییس و ژاپن شامل  شود می رارتک

 کشور 32: 4 گروه. ؼنا و شیلی شامل شود می نقض آنها در کارگران حقوق

: 5 گروه. کنیا شامل شود می نقض کارگران حقوق سیستماتیک طور به که

 شامل نیست کارگران حقوق رعایت برای تضمینی هیچ آنها در  که کشور 04

 ندارد وجود اصال کار قانون آنها در که  کشور 8: 6 گروه. قطر و بنگالدش

 .سومالی و مرکزی آفریقای شامل

 کجاست؟ بندی دسته این در ایران جایگاه

ITUC  در مثال برای حالیکه در ندارد ایران در سازمانی نماینده یا عضو هیچ 

 یعنی کشور، این دستمزدبگیران همه شامل سراسری اتحادیه چهار ترکیه

 .هستند ITUC عضو…  و کارگران معلمان، پزشکان،

 به حقوق نقض موارد از خیلی که است محتمل بسیار  است آمده گزارش در

 به اما.نیست دقیق ایران درباره ما های داده درنتیجه و باشد نرسیده ما اطالع
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 یعنی. است 4 گروه کشورهای جزء گزارش این در ایران صورت، هر

 حقوق حاکمیت، بدنه و دولت جانب از و سیستماتیک طور به که ییکشورها

 گروه، این کشورهای در. شود می نقض آنها در سندیکایی فعاالن و کارگران

 فراز از شده نهادینه صورت به ، کارگران  سرکوب و صنفی  حقوق نقض

 .شود می انجام امنیتی و سیاسی نهادهای جانب از و کارفرمایان سر

 :خوانیم می ایران مورد زارش،درگ این در

 یک ایجاد که است این ایران در کارگران حقوق آشکار نقض مورد مهمترین

 حاکمیتی سیستم و موجود قانون  توسط سراسری فدراسیون یا مستقل سندیکای

 دراصناؾ جداگانه صورت به فقط صنفی سازماندهی. است شده منع فعلی

 ملی سطح در کارگری سازمان تنها. باشد می ممکن محدود، بسیار و مختلؾ

 و دولت توسط که ،چرا ندارد صنفی مشروعیت هیچ که است کارگر خانه

 .نیست کارگران واقعی نماینده و شده تاسیس  کارفرماها

  کارفرمایان، با کارگران جمعی های پیمان انعقاد و زنی چانه حق درمورد حتا

 جمهوری کار قانون 141 ماده .برطبق است شده نقض کارگران حقوق

: 909 ماده). برسد کار وزارت تصویب به باید پیمانها این نتایج اسالمی،

 خواهند اییاجر قابلیت و یقانون اعتبار یهنگام كار یجمع دسته یپیمانها

 است گردیده یبین پیش كار قانون در آنچه از كمتر ییمزایا – الؾ:  كه داشت

 وتصمیمات كشور یجار مقررات و نقوانی با – ب. باشد نشده تعیین آن در

 یا موضوع تعارض عدم – ج. نباشد مؽایر دولت یقانون ومصوبات

 یاجتماع امور و كار وزارت یدتای به وب، الؾ یبندها با پیمان موضوعات

 ذکر را بسیاری موارد گزارش این فوق، قانونی خالهای بر اماعالوه(برسد

 و دولت توسط شده شناخته سمیتر به قانون در که حقوقی عمل، در که کرده

 جنبش اعضای شدن زندانی -1 :شود می پاگذاشته زیر امنیتی نهادهای

 .شهابی رضا و زمانی شاهرخ بداقی، رسول ازجمله صنفی فعاالن و کارگری

 جهانی روز امسال مراسم مانند قانونی آرام اجتماعات به پلیس یورش -0
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 کانون با امنیتی برخورد -4. راننگا روزنامه بازداشت و تهدید -3 .کارگر

 با هاسندیکا کردن محدود نهایت در و -5. گذشته سالهای در معلمان صنفی

 .اعضا اخراج و تهدید فشار، ابزارهای

 زمانی تا. نیست اطمینان قابل و دقیق ایران مورد در حداقل گزارش این نتایج

 پا ایران در اؾاصن همه کارکنان شامل سراسری اتحادیه یا فدراسیون یک که

 که سازمانهایی. شد نخواهد ثبت کجا هیچ در دقیقی اطالعات هیچ نگیرد،

 می کار ها دولت و ازاحزاب سیاسی هستندومستقل دستمزدبگیران همه نماینده

 منطقه کشورهای در جمله از جهان، کشورهای بیشتر در که سالهاست کنند،

 دلیل به هم ایران، در آنها نگرفتن شکل اما. کنند می فعالیت و دارند وجود

 ریشه هم و است فراقانونی امنیتی برخوردهای علت به هم است قانونی موانع

 .دارد صنفی فعاالن از برخی دفعی و ؼیرهمگرایانه،ایدئولوژیک،سلبی درنگاه

 می نفر میلیونها مشترک، مطالبات سر بر حداقلی همبستگی یک گرفتن پا با

 شرایط برای دستمزدها، افزایش برای  هم کنار در حداقل یا هم با توانند

 این و بجنگند تر مترقی قوانین حتی و تر روشن ای آینده برای شؽلی، شایسته

 کنند می تالش و دارند بسیارواهمه ترسند، می آن از که است اتحادی همان

 بذر پاشاندن با و فعاالن بازداشت با  فشار، اعمال با است، ممکن که طور هر

 .شوند مانعش بدبینی، و تفرقه
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 کارگرفلزکارساکن شهرجدید پرند :

که  92هستم.از اسفند  5من ساکن مجموعه ساختمانی کوزو شهرک آفتاب فاز 

ماه است ساکن آنجایم ، نه مدرسه  33تحویل ساختمان شروع شد تا کنون که 

دارد و نه درمانگاه و حتا مطب یک پزشک هم نیست، تا چه برسد به بانک. 

اختمان هایی که تحویل دادند ضعؾ های زیادی داشت که در طی این سه س

سال تالش شده توسط ساکنین مشکالت حل شود. البته تا مدت یکسال شرکت 

کوزو دفتر تاسیساتی داشت و در مورد ضعؾ ها پاسخگو بود. بعداز یکسال 

. در حالی که بخش زیادی از مشکالت  6دفتر تعطیل شد و رفتند فاز 

طور باقی مانده است، مانند فضای سبز چاههای تخلیه کؾ کش ها که همان

یک خاکدانی و زباله   19Bمخازن آبهاست که به منهل راه نیافته . پست بلوک 

دانی است که درست نشده و چندین مورد این گونه وجود دارد.اینها تازه مال 

الح بهترین و مدرن ترین مسکن مهر، پروژه کوزومی باشد، که به اصط

سال است تحویل ساختمان هایش به تاخیر  0بیش از  6اشرافی است. فاز 

افتاده و شرکت کوزو به گردن شرکت عمران پرند می اندازد و عمران به 

گردن شرکت ها. این موضوع منجر به گران شدن مصالح ساختمانی در طی 

ن برای دریافت مسک 92اسن سالها شده است. از واجدین شرایط که در سال 

میلیون پول بیشترمی خواهند یعنی  04ثبت نام کرده بودند حاال  6کوزو فاز 

درصد گران کرده اند. در حال حاضراز مشکالت بلوک ما راه پله های  52

بیرون بلوک مرتب ترک می خورد، کاشی حمام ها می ریزد، هواکش های 

وده که به حمام و توالت با باد شدید مرتب کنده می شود، شیب حمام ها عکس ب

شرکت کوزو گفته شده تا درست کند و کولرها خراب نصب شده .آسانسور 

هرهفته خراب است و پمپ های آب نیز زود به زود خراب می شوند. پمپ 

های آب و آسانسور بیشترین هزینه را برای ساکنین دارد.آسانسور برای سه 

میلیون  12ز طبقه را ندارد.بیش ا 15طبقه بوده و توانایی حمل بار برای 

هزینه خرابی پمپ و آسانسورتاکنون  بوده. تا زمانی که تحت اختیار شرکت 

کوزو و ترکیه ای ها بود که خرابی بسیار زیاد اتفاق می افتاد.ولی از وقتی که 

ایرانی ها برای رفع خرابی آمدند کمی بهتر شده ولی خرابی ها همچنان ادامه 
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قطعه هایش پیدا نمی شود وبه همین  دارد.درب آسانسور بسیار قدیمی است و

دلیل خرابی زیاد است آنطوری که یکی از متخصصین آسانسور عنوان کرده 

بسیاری از قطعات که می توانست نصب شود و از خرابی ها جلوگیری کند 

 کوزو نصب نشده است. یه ایتوسط شرکت ترک

 

 !شد خورده اجتماعی درتامین کارگران های اندوخته چگونه

 اجتماعی تامین رادر خود های اندوخته اخبارتاراج کارگران ،۳۲ ماه رآذ در

 :کنیم می اشاره مجلس تفحص و تحقیق کمیتۀ گزارشِ  از کوتاهی بخشِ . شنیدند

 سازمان به که شرکتی شستا، شرکت   ۰۱۱ در ،۱۲ تا ۱۱ های سال طی که،

 بین فناوران پتروشیمی مدیره هیات عضو پنج دارد، تعلق اجتماعی تامین

 ۴۵۱ تقریبا   نفری یعنی تومان، میلیون ۲۲۶۱ مبلػ ،۱۰ تا ۱۱ های سال

 از مدیره هیات   عضو یک پاداش   دریافتی   فقط. اند گرفته پاداش تومان میلیون

 .بود کارگر یک حقوق   سال ۶۱ با برایر تقریبا   کارگران، اندوختۀ

 شده تبدیل ای هپار کاؼذ به ما بیمه های دفترچه که هاست وپاش ریخت بااین

 پرداختِ  با ماه هر کارگران، .اند کرده ورشکست را اجتماعی تامین و.است

 را اجتماعی تأمین سازمان درمانیِ  خدمات شان، ماهانه دستمزد از درصد ۹۲

 از” است  ملزم اجتماعی تامین سازمان قانونِ  مطابق و اند؛ کرده “خرید پیش”

 بصورت را شدگان بیمه یازن مورد درمانی خدمات درصد ۰۱۱ تا صفر

 بیماری هر کند می مراجعه که بیمه به بیمار باید یعنی.“ کند تأمین رایگان

 .بگیرد قرار مداوا مورد باشد داشته

 مدیریت در باید ما کار این برای... بچسب سفت را کالهت اند گفته قدیم از

 با.کنیم ظتمحاف خود اموال از و باشیم داشته مشارکت اجتماعی تامین سازمان

 کارگران به را بهداشتی خدمات بودن رایگان توان می کارگری مدیریت

 .دارد بستگی ما تصمیم به فقط است شدنی کار این. نمود عرضه
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 حمل و نقل کارگران   المللی بین گنگرۀ سیزدهمین

 

 های هیأت تمامِ  شرکتِ  با سانتیاگو، شهرِ  در رزمجویانه بزرگِ  راهیپمایی

 گنگرۀ سیزدهمین پایانِ  جوانان، و کارگران از نفر زارانه و نمایندگی

 7-5 روزهای بینِ  شیلی، سانتیاگوی شهرِ  در ترابریِ  کارگرانِ  المللی بین

 استراتژیی یک گنگره، کارِ  روزِ  دو در  .گذاشت نشان را 0214 سپتامبرِ 

 طرحِ  یک و طبقاتی گیری جهت با ونقل حمل کارگرانِ  جنبشِ  تقویتِ  برای

 خود حقوقِ  به ترابری کارگرانِ  دستیابی جهتِ  مبارزه برای ؼنی عملِ  مۀبرنا

 دبیرکل، شامل که شد انتخاب جدیدی رهبری گنگره، این در.گردید تهیه

 شیلی سی-آ-تی-یو -اؾ -تی-تی-یو -ان-او-سی از ملدونادو ریکاردو

(CONUTT-FUTAC) ناکالیتا از رضاکوسیکو سومانقلو علی اتحادیه رئیس و-

   .بود ترکیه اس-آی
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 بنگالدش های نساجی کارگر زنان سندیکای رییس با گفتگو

 !آری همبستگی نه، بایکوت

 

 گوید می شده ملقب «بنگالدش دوزنده زنان صدای» به که تالوکدر جولی

 با زنان این. دهند می تشکیل زنان را بنگالدش نساجی کارگران درصد ۱۱

 نامناسب شرایط در فشرده کار تباب ساعت در سنت ۲۱ تقریبا دریافت

 در «پالزا رانا» ریخته فرو ساختمان که همانگونه. ...پوشاکند تولید مشؽول

 استثمار نماد به مجروح، ۰۶۵۱ و کشته ۰۰۱۱ از بیش با بنگالدش،

 شده، تبدیل آسیا، در زنان ویژه به ها، نساجی کارگران ارزان کار نیروی

 زنان سندیکای رئیس و زنان حقوق عالف ،«تالوکدر جُولی» نیز همانگونه

 آنان حقوق پرداخت برای مبارزه نماد به بنگالدش، های نساجی کارگر

 .است یافته شهرت

 دعوت به شده، ملقب «بنگالدش دوزنده زنان صدای» به که تالوکدر جولی

 دست فرصتی و شد دعوت کشور این به آلمان اسن شهر کوراژ زنان انجمن

 از پالزا رانا فاجعه از پس های وعده و زنان وضع وردم در وی با تا داد
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 باره در وی از نخست.بپرسم ؼرب، در پوشاک بزرگ های کنسرن سوی

 دوره در که گوید می جولی. پرسم می اش سندیکایی های فعالیت انگیزه

 های اندیشه» با آنجا در و داشته فعالیت «دانشجویان اتحادیه» در دانشجویی

 شده سندیکایی کار وارد فعال بطور ۲۲۲۵ سال از و شده اآشن «سوسیالیستی

 فروریختن فاجعه از ماه ۴۱ از پس که پرسش این به پاسخ در وی.است

 بازماندگان وضع ها، وعده و ها اعتراض از توفانی و پالزا رانا ساختمان

 گران پوشاک فروشنده های شرکت هم هنوز گوید می است، چگونه حادثه

 در به در مجبورند بازماندگان از برخی. اند نکرده کاری طهراب این در قیمت

 در وی.اند نکرده دریافت خسارتی نیز ما شده بیمه کارگران حتی. کنند گدایی

 که بود معلوم پیش از گوید می «پالزا رانا» حادثه ابعاد علت با رابطه

 انکارگر محلی کارفرمایان محلی سیاستمداران اما است، پذیر آسیب ساختمان

 بسته ها در آن، بر افزون. کردند کار به مجبور بودند، زنان آنان اکثر که را،

 جان حادثه در ها آن: است معتقد خاطر همین به. نداشتند فرار راه و بود

 توسعه وزیر مولر، گرد ها، رسانه گزارش به.رسیدند قتل به بلکه نباختند،

 کار شرایط بهبود رایب تا فراخوانده را بزرگ های شرکت اخیرا   آلمان،

 ها آن که اند گفته ها شرکت برخی سخنگویان. کنند همراهی نساجی، کارگران

 ها آن: گوید می تالوکدر جولی. ندارند محلی کاران مقاطعه کار در دخالتی

 محلی های کارخانه این به پوشاک سفارش دادن از توانند می. گویند می دروغ

 شما تولیدات ما که بگویند اگر. دهند قرار فشار تحت را ها آن و کرده خوداری

 به.بدهند عادالنه حقوق پرداخت رعایت به تن مجبورند ها آن خریم، نمی را

 این. دهند می تشکیل زنان را بنگالدش نساجی کارگران درصد ۳۲ وی، گفته

 4822تومان در ساعت و 622ساعت ) در سنت ۲۲ تقریبا دریافت با زنان

 شرایط در فشرده کار بابت هزار تومان(144انه تومان یک روز و ماهی

 از متشکل کار گروه یک اخیرا   که است گفتنی.پوشاکند تولید مشؽول نامناسب

 پوشاک تولید کارخانه ۴۴۲۲ پوشاک، ای زنجیره های فروشگاه و سندیکاها

 قرار بررسی مورد بنگالدش در حریق وقوع و ساختمان ایمنی نظر از را

 پرسم می.باشند می امنیتی های ریسک دارای کار های محل نای همه اند؛ داده

 حضور زنان از ای عده هم پارلمان در و است زن یک بنگالدش وزیر نخست
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 مانند احزابی از آنان اؼلب: گوید می. کنند می چه رابطه این در ها آن دارند؛

 برخورد نوع با باطه در وی.کنند نمی چندانی کار و هستند لیگ عوامی

 جمع مثال  ! آری همبستگی نه، بایکوت: گوید می ؼرب در کنندگان ؾمصر

 کارکنان وی، اعتقاد به. سندیکایی کار سازماندهی برای مالی های کمک آوری

. شوند می استثمار هم ؼرب در پوشاک بزرگ های شرکت فروشندگان و

 سکسیسم و جنسی تعرضات مورد کنند، می کار ویدیویی کنترل تحت ها آن

 کارگران، سالمت برای شیمیایی زای آسیب مواد وجود همچنین. هستند

 .هستند زا خطر ؼرب در هم و بنگالدش در هم خریداران و کارمندان

 اکثرشان که نساجی کارگر زنان با سندیکایی، فعاالن دیگر و تالوکدر جولی

 می ها آن به و کرده مالقات کار، از پس کنند، می زندگی شهر حاشیه در

 حق که گوید می وی.شوند فعال عادالنه حقوق دریافت برای چگونه که آموزند

 با اگر. ها کارخانه ورودی در مقابل حتی شود، ظاهر ها کارخانه در ندارد

 کار محل در آزار و اذیت مورد ها آن بگوید، سخن کارخانه مقابل در زنی

 الوکدارت جولی پیش چندی که است گفتنی.شوند می اخراج یا و گیرند می قرار

 کارگران، حقوق ماه سه نشدن پرداخت علت به کارگر زنان از گروهی با

 با اما. کرد بازداشت را همراهانش و وی پلیس. زدند ؼذا اعتصاب به دست

 بین اعتصاب و اعتراض شدن برپا از ترس ویژه به و المللی بین های فشار

 صاحب. شدند نآنا آزادی به مجبور مقامات ها، کارخانه دیگر کارگر زنان

 مبارزه حال در همراهانش با جولی و کرده تعطیل را محل این اکنون کارخانه

 .اند خانه کار این بازگشایی برای

 که آرام زن این با خداحافظی شام در اکتبر ۴۳ شنبه یک روز ؼروب

 خداحافظی شود، می آتشفشان سخنرانی هنگام اما زند، می لبخند مهربانانه

 درجریان مارا نیز اجتماعی های شبکه طریق اواز که شود قرارمی کنم. می

 .دهد قرار بنگالدش دوزنده زنان وضع با رابطه در اخبار ترین تازه

 از دوستی که نامش را ننوشته برای ارسال این مصاحبه سپاسگزاریم

 تحریریه پیام فلزکار                                                        
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 دولت منظر از داران سرمایه و زحمتکشان و انکارگر  

 دولت توافق در ، بود کرده سقوط بورس شاخص جاری سال ماه فروردین در

 این. شود تزریق بورس به نقدینگی تومان میلیارد هزار ۵ قرارشد، مجلس و

 بر عالوه خصوصی، های بانک مدیران و وزیران تصمیم به بنا نیز بار

 بورس پاالیش و پتروشیمی های شرکت سهام ضوعمو به نقدینگی، تزریقِ 

 های شرکت سهام شاخص دولت، مداخله   با که، شد آور یاد باید. شود رسیدگی

 دیگر شرکت چند و سینا بانک سایپا، خودرو، ایران پاالیش، و پتروشیمی

 سهامداران منافع حقیقت در یعنی -ها آن سود[باالی] میزان و کرد پیدا افزایش

 شد تأمین -انباز بورس و

 از حاکی است داشته سوددهی و افزایش ها آن سهام که هایی شرکت به نگاهی

 ثروت و سرمایه ازپیش بیش ، قدرت و ثروت بانفوذِ  های کانون که است آن

 کنونی مرحله در مردم حقوق زیان به سرمایه انباشتِ  درواقع،. اند اندوخته

 حضور نشانگر وسازیخودر های شرکت سهام افزایشِ  عالوه، به. است

 در اروپا و آمریکا خودروسازیِ  های شرکت ترین بزرگ شده   ریزی برنامه

 کشور خودروسازی هایِ  شرکت سهام عمده   های بخش تملکِ و ایران بازار

  .است

 تصویب زمان در ولی بود قانون اجرای ایران زحمتکشان به دولت وعده

 تصویب به و ارزیابی یمرکز بانک تورم از کمتر درصد 17 حقوق حداقل

 و زحمتکشان برای هزارتومانی 622 حقوق تصویب با حقیقت در. رسید

 فقر خط زیر برابر 3 حقوق با باید و اند جامعه درصد 92 که هایشان خانواده

 .شدند تدریجی مرگ به محکوم مرگ کارگری های خانواده  ، کنند زندگی

 برخوردار دولت عنایات زا باید هستند ثروتمندان که جامعه درصد 96چرا

 شوند؟ محکوم مرگ به کنند می تولید ثروت که جامعه درصد 36 و باشند
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 الویت سرمایه داری، نابودی قانون کار و تامین اجتماعی 

 لزومِ  و ایران تجارت جدید قانون به اشاره با صنعت، وزیر زاده، نعمت

 از عبور برای»رد:ک اعالم )یعنی نابودی قانون کار و بیمه(زدایی، مقررات

 برخوردار اهمیت از گیر وپا  دست مقرراتِ  اصالحِ  اشتؽال به رسیدن و رکود

معنای کارگری حرؾ « .باشد داشته انعطاؾ باید کشور کار بازارِ  و است

های وزیر یعنی حذؾ هرقانونی که به نفع کارگران است و کارگران هم این 

کارفرمایان و خصوصی  بهاین حرؾ ها خدمت  مقرارت را باید بپذیرند.

 دولت برنامه خصوص در تیرماه، ۱ ایلنا، خبرگزاری سازی صنایع است.

 فضای بهبود و تولید از حمایت جدید الیحه در» : بود داده گزارش

 تضعیؾ کارگران شؽلی امنیت و کار نیروی بنیادین حقوق وکار، کسب

 کار و ساز هنوز که درحالی... شوند می اخراج تر آسان کارگران... شود می

 در دولت ندارد، وجود کشور در ای بیمه های حمایت تضمین برای کافی قانونیِ 

 خروج منظور به بتواند خصوصی بخش» کرده بینی پیش جدید الیحه   قالب

یعنی سازمان «  کند  ارائه ای بیمه خدمات انحصار، از اجتماعی تأمین سازمان

مدل آمریکایی بیمه در ایران  تامین اجتماعی باید منحل شود و در عوض

نمونه اش نامه کارگران جایگزین شود آن هم با شرکت های بیمه ای خارجی.

 ریخته گری تراکتورسازی در همین شماره پیام سندیکاست.

 تجارت، و معدن صنعت، وزیر زاده، نعمت محمدرضا مردادماه، ۲۴ روز

 را خارجی گذارانِ  سرمایه برای «مالیاتی های معافیت یا و بخشش» درصد ۵۲

 زمانی»: گفت  معدن خانه یسری نایب شهریورماه، ۴ روزِ  .کرد اعالم

 ها آن به مقررات و قوانین که یافت خواهند حضور ایران در گذاران سرمایه

 آمادگیِ  اعالمِ  با شهریورماه، ۲ روزِ « .بدهد را ایمن گذاری سرمایه اجازه

 کشور، پتروشیمی صنعتِ  در گذاری سرمایه برای خارجی گذارانِ  سرمایه

 و بیندیشیم تمهیداتی سرمایه، جذب برای باید ما»:گفت نفت وزیر معاون

 بر عالوه دید باید حاال .«دهیم کاهش را گذاری سرمایه ریسک و خطرات

 چه دولتِ  خارجی، گذاران سرمایه برای مالیاتِ  از درصد ۵۲ بخشش
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 از یکی. اندیشد می خارجی سرمایه   جذبِ  برای راهکارهای دیگری را

 بوده «اقتصادی ویژه و آزاد مناطقِ  گسترشِ » روحانی دولتِ  های اولویت

 شاؼل کارگرانِ  حال شاملِ  کار قانون حمایتیِ  های بخش مناطق این در. است

 ۱۲ به نزدیک حاضر حالِ  در:»ایلنا، تیرماهِ  ۲۳ گزارش  .شوند نمی ها آن در

 استادِ  رزاقی، ابراهیم «.دارد وجود کشور در »اقتصادی ویژه و آزاد منطقه  

 سازی ارزان دنبال به آزاد مناطقِ  در دولت»: گفت  مردادماه، ۲۴ دانشگاه،

 ظالمانه   کشی بهره دادنِ  نشان برای «.است گذاران سرمایه نفع به کار نیروی

. کنیم  اشاره باید ایلنا مردادماهِ  ۵ گزارشِ  به مناطق، این در شاؼل کارگرانِ  از

 پارسِ  «منطقه   ۹ تا ۴ فازهای در شاؼل کارگرانِ  اعتراضیِ  تجمع زچندینبعدا

 نهایت دران ،ش مزدی معوقه مطالبات ماه ۴۹« دریافت برای »جنوبی 

 نسخه یک مزدی، معوقات از ماه ۲ پرداخت بر عالوه تا کرد توافق پیمانکار

 قانون مطابقِ .» دهد قرار وی اختیار در نیز را کارگر هر کار قرارداد از

 در نیز نسخه یک و شود تهیه نسخه سه در باید کارگران کارِ  قراردادِ  کار،

 کارفرما ویژه، منطقه   در که است بار نخستین این. بگیرد قرار کارگر اختیار

 با رابطه در.» دهد تحویل کارگران به را قرارداد از ای نسخه است شده متعهد

 به تیرماه، ۹ ایلنا، خبرگزاری تِ دول سوی از کارگران سندیکایی حقوقِ  نقِض 

: نوشت امام بندر پتروشیمی قراردادیِ  کارگران اتحادیه   سخنگوی از نقل

 کارگران با مقابله و شد بیشتر فشارها... آمد سرکار روحانی دولتِ  وقتی»

 با است مدعی ویژه منطقه   سازمان... گرفت خود به تری جدی شکل

 «.کند جذب گذار ایهسرم خواهد می کارگران به گیری سخت

چرا دولت آقای روحانی اینقدر به سرمایه گذاران خارجی و کارفرمایان 

 95ایرانی اهمیت می دهد؟ چرا عملکرد یکساله به جای در نظر گرفتن 

 گونه ایندرصد از کارفرمایان را در نظر دارد؟  5درصد مردم ایران ، 

 حاکم آن نتیجه   و دان شده آزموده کشورها دیگر در ضدکارگری های فرمول

و دلبخواهی  دستمزدها سطح کاهشِ  و زحمتکشان برحق مطلق قانونیِ  بی بودنِ 

 مبارزه کنارِ  در آگاهی دادن با باید و. کردن بیمه کارگران برای کارفرما است

 !برخاست  مقابله به سیاست این با سندیکایی، حقوق احیای برای
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 :مانیساخت کارگران صنفی های انجمن کانون یسری

 است مؽایر اساسی قانون با ساختمانی کارگران بیمه تؽییرشرایط

 ناشی درآمد عهده بر را ساختمانی کارگران بیمه مالی بار بیشتر طرح این»

 عمل در کارفرمایان که ای گونه به است، گذاشته افزوده ارزش بر مالیات از

 کارگران فیصن های انجمن کانون رئیس.«اند شده معاؾ بیمه حق پرداخت از

 را «ساختمانی کارگران اجتماعی بیمه قانون ۵ ماده اصالح» طرح ساختمانی

 مخالفت آن با خواست نگهبان شورای از و دانست مؽایر اساسی قانون با

 این در شده بینی پیش مالی بار: گفت ایلنا به باره این در «شوکت اکبر.کند

 است، شده گذاشته تدول و کارفرمایان عهده بر مشترک طور به که طرح

 بر مالیات از ناشی درآمد برای دولت: افزود کارگری فعال این. دارد ابهام

 رود می جدی بیم و است کرده بینی پیش توجهی قابل مصارؾ افزوده ارزش

 شوکت، گفته به.نماند باقی ساختمانی کارگران بیمه برای سهمی بودجه این از

 با بنابراین شود، می منجر اختمانیس کارگران سایر نشدن بیمه به طرح این

 اساسی قانون ۲۳ اصل است گفتنی.است مؽایر اساسی قانون ۲۳ اصل

 پیری، بیکاری، بازنشستگی، نظر از اجتماعی تأمین از برخورداری: گوید می

 خدمات به نیاز سوانح، و حوادث ماندگی، درراه سرپرستی، بی ازکارافتادگی،

 است حقی ؼیره، و بیمه صورت به زشکیپ مراقبتهای و درمانی بهداشتی

 و عمومی درآمدهای محل از قوانین طبق است موظؾ دولت. همگانی

 برای را فوق مالی حمایتهای و خدمات مردم، مشارکت از حاصل درآمدهای

 این خواست نگهبان شورای از ادامه در او.کند تأمین کشور افراد یک یک

 ۴۲ معادل - کارفرما بیمه حق سهم که چرا بازگرداند مجلس به را طرح

 – ساختمان پروانه صدور از ناشی تامینی درآمد و عوارض مجموع درصد

 گفته که مبلؽی. کند می بیمه را ساختمانی کارگران از تعداد چه نیست مشخص

 افزوده ارزش بر مالیات از ناشی درآمد از کشور وزارت تاییدیه با شده

 بودجه این از برداشت کشور وزارت اگر هک چرا دارد، ابهام نیز شود برداشته

 .شد نخواهد بیمه کارگری هیچ نکند، تایید را
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 !همه راه ها به "رم" ختم می شود

"  رّس الضام هلی صرػِز" رم آثبى( 3)اکتجز 52اهزّس ػٌجَ 

کبرگزاى , سدوتکؼبى, صاًؼجْیبى , ثبسًؼظتگبى, فعبالى 
 ،دشة صهکزات  ثشؼی اس ،ادشاة چپ ،اتذبصیَ ُبی کبرگزی

فزاتز اس سْاطتَ ُبی صٌفی  ،دشة آساصی ّ هذیظ سیظت 
الضام  رّس اکتجز 52 .لزارصاصًض ثزًبهَ سْص ایتبلیبئی صیگز را صر،

 تعلكگظتزع دمْق ثَ توبم کبرگزاى ّ کبرکٌبى ّ هلی

کبر ثزای  - صارص.اعتزاض علیَ ُزج ّ هزج صرطزهبیَ گذاری
ػآ ى  - ثزاثزی – کبر. بپضرثشرگ ُ،هبصر ثشرگ ُب ،جْاًبى

ػِز اس صّ طْ , هیضاى "رپْثلیکب" ّ هیضاى "اَطتییٌش" . اًظبًی
صجخ سیز پبی کبرگزاى ّ سدوکؼبى کَ اس طزاطز  9اس طبعت 

ایتبلیب , اس جٌْثی تزیي ًمطَ ػِز کبتبًیب تب ػوب ل ػِز 

ُْاپیوب  5کؼتی ّ ّ اتْثْص5211لطبر ّیژٍ ,  01"تْریٌْ" ثب 
م" رطبًضًض. اًِب ثَ صعْت اتذبصیَ ُبی سْص سْص را ثَ "ر

پبطز هثجت صاصٍ ّ اُضاف طٌضیکبئی سْص را اهزّس پی هی 
هٌتظز طبعت همزر  گیزًض. هیضاًِب ّ سیبثبًِب هولْ اس جوعیت

ًوی ػًْض. ثَ راٍ هی افتٌض ّ صر طْل هظیز ثب دول 
صر اعتزاض ًوبص ُبی طٌضیکبئی ّ ػعبرُبئی کَ  ،پالکبرصُب 

ائتالفی " هبتئْرًشی" اس دشة صهکزات ایتبلیب هؼکالت  صّلت ثَ

ثَ صاصى ػعبر ُب ّ گفتگْ ثب ُن ،عضیضٍ ای پضیض آّرصٍ اطت 
هی پزصاسًض.اهزّس صجخ , صّلتوزصاى ایتبلیبئی صجذبًَ سْص را ثب 

 طٌضیکبییکبرگز ّ سدوتکغ ثب هضوْى 0111.111فزیبص ثیغ 
رُب ُوجظتگی ّ طیبطی هیل ًوْصًض. آًِب صر طْل هظیز ثب

سْص را ًظجت ثَ اُضاف اتذبصیَ یؼبى اثزاس ًوْصٍ ّ طزّص "ثال 

چبتْ" طزّص پبرتیشاًِب ی ایتبلیب را ثز لت ُب ّ جبًِب جبری 
کزصًض. ػت گذػتَ صر ثزًبهَ تلْیشیًْی اس ًشظت ّسیز" هبتئْ 

رًشی" ًظجت ثَ اعتزاض اهزّس پزطغ ػض ّ ایؼبى صر پبطز 
ّ  ضراطیْى طزاطزی کبرگزاى ایتبلیبف CGILثَ تبریز هجبرسٍ 

ّجْص صهکزاطی اػبرٍ کزصًض.کبرگزاى هتؼکل ُوزاٍ ثب 
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دبهیبى سْص ثب صضای ثلٌض اس طیبطت ُبی جضیض التصبصی کَ 
ثبعث رکْص التصبصی ػضٍ اطت , هی گْیٌض ّ سْاُبى تغییز 

صر طیبطت ُبی التصبصی هی ثبػٌض.ایي هعضل اًچٌبى صر 
تَ کَ "پبپ فزاًچظکْ"رّس چِبرػٌجَ سًضگی هزصم تبثیز گذاػ

صر جوع کثیزی اس کبرکٌبى صّلتی گفت :ُیچ سبًْاصٍ ای ًجبیض 

دضْر ثشؼی اس دشة صهکزات صر اعتزاض  ثیکبر ثبػض.
هیلیًْی اهزّس ًؼبى اس پضیضار ػضى ػکبف صر ایي دشة هی 

 رّص. آًِب هی گْیٌض دضْر هب اهزّس صر هیضاى طي جّْاًی ثَ
ثَ گْع صاصى ّ اصالح صّ الضام صر سهیٌَ  فزاسْاًضى صّلت

ثب FIOMفلش کبر کبرگزاى التصبصی ّ هؼبغل اطت. اتذبصیَ 
اػبرٍ ثَ ایٌکَ ایتبلیب یک کؼْر اطت ًَ صّلت ّ ایي تظبُزات 
سیجب ًؼبى هی صُض کَ هب ثب اثتکبر عول السم ًظجت ثَ تغییز 

هظبئل التصبصی ّ رضبیت هزصم اس کؼْر ثزای سًضگی ّ کبر 
فضراطیْى  هی تْاًین اصاهَ صُین .طْساًب کْهْطْ رُجز

سطبة ثَ صّلت هبتئْ رًشی  CGIL طزاطزی کبرگزاى ایتبلیب
هیضاى طي اعتزاضبت کبرگزاى صرگْع کي ثَ سْة »گفت: 
 گزاىکبر.«  هب آهبصٍ یک اعتصبة عوْهی ُظتین.جّْاًی

ض کَ هی تْاًض تغییزاتی ژرف ًًیزّئی ثب سْص صار
گزاى ّ سدوتکؼبى ایي ًیزّی اصلی جبهعَ سْاُبى ثیبفزیٌض.کبر

فزاتز اس هذل کبر  یتغییز ُظتٌض. آًِب تالع هی کٌٌض فضبُبی
ثَ  فزاتز اس دمْق صٌفی .سْیغ را صر استیبر سْص صر آّرًض

اػغبل هکبًِبئی هجبصرت هی ّرسًض کَ صبدجبى طزهبیَ جش ثب 

صٌُض.  اعشام پلیض ّ ًیزُّبی اهٌیتی  چِزٍ سْص را ًؼبى هی
اهزّس پلیض آرام , صر دْاػی هیضاًِب ّ سیبثبًِب اس هظیز ُبی 

هٌتِی ثَ طبستوبًِبی اصاری دکْهت هذبفظت هی کزص. 
طزتبطز رّس صّ ُلیکْپتز ًطبهی ثزفزاس طز یک هیلیْى هعتزض 
چزر هی سص ّ صّراصّر ثَ اًجبم ّظیفَ هؼغْل ثْص.آًچَ اهزّس 

 ،ثَ سبًَ ُبیؼبى ثزصًضکبرگزاى ّ....ثب سْص ٌُگبم ثبسگؼت 
تبثیز ًیزّی لضرت سْیغ را کَ صر هیضاى طي جّْاًی ثَ 

ًوبیغ گذاػتٌض . صّلت ّ لضرت ًوی تْاًٌض ًظجت ثَ ایي 
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اتفبق , رّس الضام هلی , ثی تفبّت ثز سْرص کٌٌض . کوب ایٌکَ 
ٌُْس تظبُزات پبیبى ًیبفتَ ثْص اغلت صّلت هزصاى دتی| هبتئْ 

دضْر هیلیًْی کبرگزاى ّ.... ّاکٌغ  رًشی" ًشظت ّسیز ثَ
 ًؼبى صاصًض. 

 رم ایتالیا –کاوه آهنگر 
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 آموزگاری که رسالت آموزگاریش را انجام داد !

 خواستند می وقتی لرستان استان در دیگر آموز دانش دو و فداکار معلم یک

 به را بود دیده آسیب پایش که عشایری مدرسه آموزان دانش از یکی

 نفر چهار هر و شده سیل گرفتار راه در برسانند، آباد خرم در یبیمارستان

 سه هر جسد امدادی نیروهای است، گذشته حادثه از روز ۱. شدند کشته

 آقا جسد از هنوز اما اند گرفته سیالب از مانده باقی الی و گل از را آموز دانش

 نیست. خبری داشت، پسر فرزند سه خود که ساله ۹۵ معلم

 فکر آیا بودید؟ شنیده قبال را خبر این آیا: بود نوشته پالس وگلگ در دوستی

 اخبار کنید می فکر آیا است؟ گفته تسلیت وپرورش آموزش وزیر کنید می

 کار را خبرش ها روزنامه کنید می گمان آیا است؟ داده پوشش را آن سراسری

 منطقه ممعل و مدیر صفرزاده کاظم که بدانیم دارد اهمیت اصال آیا اند؟ کرده

 باران آن در را بیمارش شاگردان او بدانیم است جالب آیا است؟ بوده عشایری

 آیا شود؟ می سیالب گرفتار اما برساند درمانگاه به تا کند می ماشین سوار

 وجو جست و است شده پیدا صفرزاده مرحوم ماشین پالک و سپر فقط دانید می

 پوشش برای فاجعه این عمق آیا دارد. ادامه هنوز خودش پیکر یافتن برای

  نیست؟ مناسب ملی سطح در خبری

 منبع سایت حقوق کارگر و معلم                                            

هزار تومانی اصال چرا  566ما می پرسیم آیا یک معلم عشایری با حقوقی » 

می  باید جایی در رسانه ها داشته باشد؟ اگر او چند هزارمیلیاردی اختالس

کرد شاید با اختصار ک.ص از او نامی می بردیم و وزیر هم مصاحبه ای در 

 «مورد او می کرد.

 تحریریه پیام سندیکا                                                
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 پولی شدن مدارس و مشکالت پیش روی مدارس دولتی 

 یکماه از بیش گذشت با وجود است. اهواز حاشیه ازمناطق آشنا نامی مالشیه،

 پنجه و دست ای عدیده مشکالت با آن هنوزمدارس تحصیلی سال شروع از

 از چه و بهداشتی و ظاهری وضعیت نظر از چه مدارس این.کنند می نرم

 کمبود بدلیل .هستند مشکل دچار انسانی نیروی تامین و درونی ساختار نظر

 مدارس به فتر جهت را طوالنی مسافتهای مجبورند، آموزان دانش مدرسه

می  آموزان دانش انرژی و ازوقت که طوالنی مسافتهای بر عالوه.کنند طی

 ازنظروضعیت منطقه این مدارس.دارد ها خانواده برای نیز هایی گیرد،هزینه

 دچار...و نیمکت و میز و وآبخوری بهداشتی های نظیرسرویس اولیه امکانات

 ازسال ازیکماه یشب گذشت با عصرهنوز ولی مدرسه.آشکارهستند نواقص

 هوا گرمای به توجه با.ندارند. ابتدایی کالس ششم برای هنوزمعلمی تحصیلی

 تهویه سیستم از مدارس ،این خوزستان در مدارس بازگشایی اول ماه دو تا

 نیستند. برخوردار مناسب

وقتی قرار است دولت دستورات صندوق بین المللی پول را اجرا کند و با »

ن اساسی مملکت رایگان بودن تحصیل را رعایت نکند، پشت کردن به قانو

باید وزیر آموزش و پرورش نگران مدرسه ولی عصر نباشد و تمام فکرش 

این باشد که چگونه می توان مدارس دولتی را برچید و بجایش مدارس پولی 

گذاشت. بچه های کارگران به چه دردشان می خورد که تحصیل کنند، آنها 

و مادرانشان در کارخانه ها جان خود را بفروشند، احتیاجی باید مانند پدران 

به مدرسه ندارند تا آموزگار و سیستم تهویه هم برای شان گذاشته بشود. 

علی اصؽر فانی باید مواظب باشد تا فرزندان وکالی مجلس و وزرا همه 

 «  چیزشان تامین باشد وگرنه در مجلس استیضاح خواهد شد.

 تحریریه پیام سندیکا                                                         
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 نماینده به اصطالح کارگران در مجلس چه می کند؟

با توجه به طرح اصالح قانون کار در مجلس و اعتراض کارگران و 

سندیکاهای کارگری و همچنین تشکل های دولتی مانند خانه کارگر ، دبیرکل 

نیش نه تنها قانون کار نیست بلکه به دنبال خانه کارگر آقای محجوب نگرا

 04» اعتراض به سگ گردانی و میمون بازی است.به این خبر توجه کنیم:

 درصورت که کردند ارایه ایران اسالمی شورای مجلس به طرحی نماینده

 و ومعامله «انظار»و عمومی دراماکن ومیمون سگ«گرداندن»تصویب،

 جریمه و شالق ضربه ۹۹ چون زاتیمجا خانه، در حیوانات این نگهداری

 الحاق» عنوان با که طرح این.داشت خواهد تومان میلیون ده تا یک از نقدی

 نادران، الیاس چون نمایندگانی توسط «اسالمی مجازات قانون به ماده یک

 آلیا، فاطمه محجوب، علیرضا سالک، احمد مرندی، علیرضا کوثری، اسماعیل

 چهارم علنی جلسه در شده، ارایه اخوان نیره و کامران حسن پور، نادرقاضی

آیا سگ بازی و میمون بازی « است  شده وصول اعالم مجلس جاری ماه آبان

مشکل جامعه کارگری است یا نابودی قانون کار ؟ البته از محجوب بیش از 

این نباید توقع داشت چون او هم مانند عضو هیات مدیره خانه کارگر آقای 

برای کارگران تالشی کنند چون ثروت و قدرت نه در بین ربیعی قرار نیست 

کارگران بلکه در طبقه سرمایه داری است. آیا محجوب و ربیعی که خود را 

کارگر می داند ، نباید به دنبال طرحی باشند تا کارفرمایانی را که حقوق 

کارگران را با تاخیر می دهند به شالق و حبس محکوم شوند؟ کدام یک کار 

 اینده بی همیت کارگری است ؟  شما قضاوت کنید. این نم

آنانی که به طبقه خود پشت می کنند و به آؼوش سرمایه داری می دوند فقط 

 ؼم جیب خودرادارند ونه هیچ چیز دیگر.

 هیات تحریریه پیام سندیکا                                          
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 اعتراض اتحادیه نیروی کار پروژه ای

 :شد طرح نفت وزارت دستورالعمل غابال با

 وری بهره حق از محرومیت به عسلویه ای پروژه کارگران اعتراض

 نفت، صنایع در شاؼل کارکنان وری بهره پاداش پرداخت برای دستوری ابالغ

 پیمانکاری بصورت که کارگرانی برای سهمی هیچ درآن ،که وپتروشیمی گاز

 در هستند، کار مشؽول  جنوبی سپار منطقه احداث دست در های پروژه در

 نفت ،وزیر«زنگنه نامدار بیژن» دستورکه ازسویاین .است نشده گرفته نظر

 و نفت وزیر معاونان به حقوق العاده فوق ماه یک پرداخت خصوص در

 و پاالیش و پتروشیمی صنایع گاز، و نفت ملی های شرکت عامل مدیران

 وزیر دستور، این براساس .است شده صادر ایران نفتی های فرآورده پخش

 هستند، نیز نامبرده های شرکت مدیرعامل همزمان که خود معاونان به نفت

 .است کرده ابالغ را ۳۹ سال اول نیمه وری بهره الزحمه حق پرداخت شرایط

 های شاخص احتساب با شده تعیین پاداش مبلػ العمل، دستور این مطابق

 و اب بدی مقام، حق جذب، ارگاهی،ک ویژه، العاده فوق حقوق، پایه همچون

 تومان میلیون ۱ تا تومان هزار ۱۵۱ از زندگی تسهیالت از محرومیت و هوا

 مورد در العمل دستور این در.بود خواهد متؽییر مشموالن از هریک برای

: است آمده نفت وزیر سوی از مشمول کارگران وری بهره پاداش تعیین نحوه

 تعیین های حداکثر و حداقل رعایت با مشمول کارگر هر مورد در پاداش این

 های العاده فوق عالوه به کار روزانه دستمزد برابر ۹۲ محاسبه طریق از شده،

 نسبت به کاری نوبت و نقدی جیره مندی، عائله مسکن، هزینه کمک کارگاهی،

 .شد خواهد محاسبه ۳۹ سال ماه شش در شده ثبت کارکرد روزهای

 وری بهره ادشپ توزیع نحوه به انتقاد

 باز کارگرانی شدن گرفته نادیده به نفت، وزیر دستور این به کارگران انتقاد

 گاز و نفت های پروژه ساخت در ای پروژه نیروی عنوان به که گردد می
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 نفت وزیر دستورالعمل این طبق که چرا دارند، مشارکت جنوبی پارس منطقه

 و نفت صنعت متخصص نانکارک به را وری بهره پاداش پرداخت دستور تنها

 های نیرو اتحادیه اعضایاز که معترض کارگران.است کرده کشورصادر گاز

 دستور هرچند معتقدند هستند، جنوبی پارس منطقه در ایران ای پروژه کار

 اما است ایران نفت صنعت در کار، نیروی از مالی حمایت گر بیان نفت وزیر

 وابسته کار نیروهای از کوچکی روهگ شامل تنها نباید قدردانی و حمایت این

 کار نیروهای .شود ها پتروشیمی و ها پاالیشگاه کارکنان یعنی برداری، بهره به

 محروم ۳۹ سال نخست نیمه وری بهر پاداش دریافت از حالی در ای پروژه

 و ۴۱-۴۵ و ۴۳-۴۹ فازهای در اکنون هم کارگران از گروه این که اند شده

 مشؽول است، شده قائل آن برای دولت که اولویتی دلیل به جنوبی پارس ۴۲

 ساخت دست در ای پروژه احداث در شاؼل نیروهای هرچند .هستند کار به

 بطور اما ندارند نقشی خام گاز و نفت ذخایر استخراخ در جنوبی پارس منطقه

 در موثری نقش کارگران این ساخت، دردست های پروژه اندازی راه با موثر

 کارگران .داشت خواهند کشور پاالیشگاهی و تروشیمیپ صنایع گسترش

 نظر زیر دشورای چه با جنوبی پارس منطقه احداث دردست فازهای ای پروژه

 وقوع احتمالهستند و کار به مشؽول سوم و دوم دست پیمانکاری های شرکت

 حق پرداخت ماهانه، دستمزد پرداخت و محاسبه روند در مدت طوالنی تاخیر

 وقوع احتمال شده، پرداخت پرداخت دستمزد از کمتر و عیواق ؼیر بیمه

 حفاظت و ایمنی استاندارهای تامین بر نظارت نبود دلیل به کار جدی حوادث

 صورت در بیکاری بیمه مقرری دریافت از محرومیت و کار بهداشت و فنی

 و گرم شدت به هوای در روزانه کار طوالنی ساعات شؽل، دادن دست از

 و درمانی و آسایشی رفاهی، امکانات حداقل فقدان و همنطق نامساعد

 شرایط بودن آزاد و ویژه دلیل به بنیادین صنفی حقوق برخی از محرومیت

 دردست فازهای ای پروژه کارگران که است مشکالتی جمله از منطقه در کار

 بنابراین و هستند مواجه آن با روزانه صورت به جنوبی پارس منطقه ساخت

 های پرداخت تخصیص در حداقل که رود می انتظار نفت وزارت والنمسو از

 .بگیرند نظر در نیز را کارگران از گروه این واقعی سهم انگیزشی
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 دست ها از تامین اجتماعی کوتاه

 یازدهم دولت در اجتماعی تأمین حساب از قانونی ؼیر برداشت دومین

 و منابع از انونیؼیرق بصورت دیگر بار اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 بازنشستگان مزدی مطالبات پرداخت برای اجتماعی تامین سازمان اعتبارات

 معوقه مطالبات پرداخت نخستین. است کرده استفاده فوالد صندوق

 تابستان در اجتماعی تامین سازمان اعتبارات از فوالد صندوق بازنشستگان

 های بیمه های صندوق متولی عنوان به کار وزیر افتاد،آنزمان اتفاق امسال

 کارگری صنفی های تشکل افطاری مراسم در ،بازنشستگی و درمانی اجتماعی

 و احساسی» های استدالل با کار تعاون، وزارت مسئوالن با کارفرمایی و

 مساعدت با نهایت در:»و گفت .کرد توجیه را قانونی ؼیر اقدام این «اخالقی

 را کارگران این مستمری از ماه ود معادل توانستیم اجتماعی تامین سازمان

 این شرمنده را خود رمضان ماه در که است این واقعیت اما کنیم، اعتبار تامین

 برای اجتماعی تامین سازمان که شرایطی در«.کنیم می احساس کارگران

 مواجه مالی اعتبار کمبود مشکل با خود درمانی و ای بیمه تعهدات پرداخت

 سازمان این منابع از قانون از خارج بصورت که هایی برداشت با دولت است،

 هم.کند می دوچندان را اجتماعی تامین سازمان مالی مشکل دهد، می انجام

 به اجتماعی تامین سازمان بازنشسته و شاؼل شدگان بیمه که سالهاست اکنون

 و ها مستمری واقعی افزایش برای سازمان این مالی منابع نبودن کافی دلیل

: افزود هستند، مواجه اساسی مشکالت با رایگان درمانی خدمات از استفاده

 قانون توقؾ ها، مستمری واقعی تورم نرخ از کمتر افزایش وضعیت این نتیجه

 مکمل های بیمه تحمیل بازنشسته، کارگران مورد در ها مستمری سازی همسان

 دقص دولت واقعا اگر. است بوده بازنشسته و شاؼل شدگان بیمه به درمانی

 موسسات از چرا دارد را کشور فوالد صندوق بازنشستگان مطالبات پرداخت

 اعتبارات دولت به وابسته اقتصادی بنیادهای و ها بانک مانند اعتباری و مالی

 .گیرد نمی قرض را نظر مورد
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ته های کارگران امانت اندوخ در خیانت متهم سعید مرتضوی

 شد آزاد تومانی اردمیلی دو کفالت قرار ،بادر تامین اجتماعی

 به پاسخگویی برای یافت؛ حضور دادسرا در هم امروز مرتضوی سعید

 اموال در ؼیرقانونی تصرؾ و امانت در خیانت اختالس، همچون اتهاماتی

 جمع در و شد آزاد تومانی میلیارد دو کفالت قرار با نهایت در او. دولتی

 ۴۲۲ به پول رداختپ و خود تومانی میلیون ۱۳ حقوق درباره خبرنگاران

 کم دست به پول پرداخت از خبرنگاران جمع در او.داد خبر مجلس نماینده

 بر مبنی خود دیگر اتهام درباره مرتضوی. داد خبر مجلس نماینده ۴۲۲

 امنای هیات اینکه به اعتراؾ ضمن هم، تومانی میلیون ۱۳ حقوق دریافت

 روحانی دولت کار وزیر که گفت داشته، ای مصوبه چنین اجتماعی تامین

 بخواهد که نگرفته پولی او و شود پرداخت مرتضوی به حقوق این نداده اجازه

 .باشد پاسخگو آن بابت

می شنویم که تامین اجتماعی ورشکست شده است.در حالی که روزهر

هزار میلیارد از دولت طلبکاراست و  سازمان تامین اجتماعی کارگران مبلػ 

هی های خود به بازنشستگان فوالد از اندوخته بازهم دولت برای پرداخت بد

های کارگران مایه می گذارد و در این برداشت ها وزیرکار با پررویی دخیل 

میلیونی و دادن رشوه به  02است. دزدی های مرتضوی با حقوق ماهیانه 

نمایندگان مجلس و انجمن های بی خاصیت کارگری ،که به تازگی افشا  966

دی ها از پول کارگران است.در حالی که کارگران باید شده نشان از عمق دز

درصد از حقوق خود را به بیمه بدهند از کمترین امکانات بهره 36هرماهه 

مند هستند و باید برای هرکاری پول بدهند. فرزندان بیمارشان که به بیماری 

های سخت مانند انواع سرطان ها دچار گشته اند، باید بمیرند تا مرتضوی ها 

نمایندگان خیانتکار با جیب های پر پول به دزدی های مرتضوی و و 

سازمان تامین اجتماعی در تنها چاره این است که خودشان سرپوش بگذارند.

   مدیریت کارگری اداره شود.تحریریه پیام سندیکابا گیرد وکارگران قراراختیار
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 مکزیک الکتریکی صنایع کارگران آموز درس ایستادگی سال پنج

 مقدم هزاره نسرین                                                            

 مکزیک دولتی بخش در الکتریکی صنایع مادر کارخانه یک  تعطیلی از پس

 کارگر 44222 ،0229 اکتبر یازدهم در کشور این جمهور رئیس دستور به

 دریافت و کار به بازگشت هنوز بیکاری، این از بعد سال پنج.شدند بیکار

 پنج این طول در.  است مکزیکی کارگران جدی مطالبات از عادالنه، ؼرامت

 مبارزه راهکارهای همه تقریا (SME) مکزیک الکتریکی صنایع اتحادیه سال،

 اما کرد شکایت دادگاه به اتحادیه این ابتدا. است کرده امتحان را سندیکایی

 دولت: نبود پذیرفتنی اصال یهاتحاد گیرندگان تصمیم برای دادگاه نهایی حکم

. نبود شده بیکار کارگران به عادالنه و عیار تمام خسارت پرداخت به حاضر

 انتخاب را تقدیر قابل اما سخت راه یک اتحادیه دادگاه، حکم پذیرش جای به

 سال پنج در.مطالبات جدی پیگیری و ایستادگی مدنی، مقاومت راه: کرد

 توان در که کاری هر نیروها کردن شکلمت و سازماندهی ،باSME گذشته،

 مقامات با ، کرد برگزار خیابانی تظاهرات و ها راهپیمایی. داد انجام داشت

 های کمپین  انداخت، راه ؼذا اعتصاب پرداخت، زنی چانه و مذاکره به دولتی

 داد، ترتیب اصناؾ همه دستمزدبگیران حضور با مدنی و کارگری گسترده

 بیکار کارگر 15222  هنوز سال پنج از بعد. آزمود ار ممکن راه هر خالصه

 کارگری مبارزه بطن در ،0229 اکتبر یازدهم در شده تعطیل کارخانه شده

 توانسته ایستادگی همین. اند نکشیده دست مطالباتشان از و اند ایستاده پابرجا

 در.کند جذب را فعاالن حمایت جهانی عرصه در هم و کشور داخل در هم

 سراسر از کارگری فعال هزاران SME فراخوان با امسال، اکتبر پانزدهم

 این های خواسته. پیوستند نیومکزیکو خیابانهای در معترضان به کشور

 شده بیکار کارگران کار به بازگشت: بود شده عنوان اینطور خیابانی تظاهرات

 حقوق شناختن رسمیت به خیز، و افت و مذاکره مبارزه، سال پنج از بعد

 .شده داده های وعده همه شده اجرایی و کارگران صنفی و یفرد
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 چشم آینده به ایم، ایستاده همچنان ما”  :بود آمده تظاهرات، این فراخوان در

 .”کنیم می مقاومت و ایم دوخته

 دستان در بزرگ پالکارد یک نیومکزیکو خیابانهای در اکتبر پانزدهم روز

 چشم به اتحادیه اجرایی کمیته یاعضا باقی و SME کل دبیر فلورز مارتین

 به پا و تولد دیدن چشم آنها“: بود شده نوشته پالکارد این روی. خورد می

 “ .دید نخواهند هم را ما مرگ هرگز اما نداشتند، را ما گذاشتن عرصه

 و (IndustriALL) صنایع   جهانی اتحادیه وبسایت 

 (SME) مکزیک   الکتریکی صنایع اتحادیه وبسایت

 از تاریخ یادی

سال پیش در چنین روزی فعالیت و نشست های فعالین سندیکای کارگران  9

فلزکارمکانیک ببار نشست و اولین فراخوان از طرؾ جمعی از فعاالن 

سندیکایی صادر شد.در این سالها بسیاری به ما پیوستند و بخشی به دالیلی از 

اهتزاز سندیکای  ما کناره گرفتند ، اما آنچه باقی ماند پرچم همیشه در

 کارگران فلزکار مکانیک است.

 خدا بنام

 و بازگشایی احیا بررسی جهت فلزکارمکانیک صنؾ ازفعالین عده ای

 صنؾ کارگران کلیه از جهت بهمین.اند آمده هم گرد فلزکارمکانیک سندیکای

 سندیکای بازگشایی و احیا روند در تسریع جهت به شود می دعوت

 میدان در واقع خباز سندیکای درمحل 20 آذرماه 3 پنجشنبه فلزکارمکانیک

 بعدازظهرحضوربهم  5 الی 3 ساعت از -11 پالک - خیام کوچه آباد حسن

 .رسانند

 فلزکارمکانیک صنؾ ازفعالین جمعی                                    
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 کارگری ضد   واجتماعی اقتصادی های برنامه به اعتراض

 

 روز مهرامسال، WFTU،99کارگری سندیکاهای نیجها فدراسیون ابتکار به

 در فعالین و کارگری بود.سندیکاهای شده نامیده بیکاری علیه اعتراض

 منجر که هایی سیاست و بیکاری به اعتراض در روز این در جهان سراسر

 همبستگی و داده سازمان ای را گسترده اعتراض های شود، می آن تشدید به

 و همراه عنوان به سندیکایی روابط کمیته. دگذاشتن  نمایش به را خود

 خود سهم به کوشیده ایران، کارگران موجود سندیکایی جنبش همدوش

 ودراین خصوص دراین کارگری فعالین و کارگران اعتراض صدای

 کارگری سندیکاهای جهانی فدراسیون بزرگ خانواده با همراه روزاعتراض،

 روابط کمیته سوی از شود، می ارایه خوانندگان به زیر در آنچه. باشد

 شده تهیه بیکاری علیه اعتراض و بیکاری معضل پیرامون ایران سندیکایی

 .است گرفته قرار WFTU کارگری سندیکاهای جهانی فدراسیون اختیار در و

 یورش شاهد داری سرمایه بحران درسایه که کنیم می زندگی درجهانی ما

 و بوده جهان سراسر کارگران منافع و تاریخی دستاوردهای حقوق، به هدفمند

 امنیت بحران، این از گیری بهره با مختلؾ های دولت و کارفرمایان. هستیم

 قرار دستبرد و تهدید مورد را کارگران بدیهی و شده شناخته حقوق و شؽلی

 یک به مختص بیکاری است. داری سرمایه نظام ذات بیکاری، معضل .اند داده

. باشد تواند نمی و نیست معین کشورهای از ای همجموع یا قاره یک کشور،

 سوی از شده دیکته و نولیبرالی اجتماعی -اقتصادی های برنامه اجرای جا همه
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 اتحادیه و جهانی، بانک  پول، المللی بین صندوق چون امپریالیستی نهادهای

 هدؾ مورد را آن حقوق و کارگر طبقه تاریخی دستاوردهای تنها نه اروپا

. است گردیده آن گسترش سبب و زده دامن بیکاری معضل به بلکه ه،داد قرار

 و موضوع این درک برای مناسبی مثال تواند می ایران ما میهن وضعیت

 دیکته کارگری ضد های برنامه اجرای میان رابطه از بهتر و تر دقیق شناخت

 بیکاری معضل وتشدید بروز و جهانی داری سرمایه نهادهای سوی از شده

 آمار مرکز سوی از که رسمی آمار مطابق. کند بیدادمی درایران بیکاری. باشد

 ایران سال 09 تا 15 جوانان درصد 03 از بیش است، شده منتشر کشورمان

 برابر دو( کارگر زنان خصوصا  ) زنان میان در بیکاری نرخ هستند بیکار

 و سال 32 تا 15 بین مردان درصد 18: "کند می تاکید آمار این. است مردان

 ".هستند بیکار( سال 32 تا 15) سنی فاصله همین در زنان درصد 41 از بیش

 4 طی داشت، اعالم آماری برآورد یک انتشار با گذشته سال در آمار مرکز

 و تعطیل ایران در صنعتی -تولیدی کارخانه و واحد 1822 حداقل گذشته سال

 از صنعتی واحد 532 ساالنه میانگین بطور. اند شده بیکار کارگر هزاران

 عظیم خیل به مراکز این در شاؼل کارگران و خارج تولید و فعالیت گردونه

 دولت اقتصادی های سیاست اعالم جریان در روحانی حسن. اند پیوسته بیکاران

 بانک و پول المللی بین صندوق های نسخه براجرای تاکید خود درمرداد،ضمن

 522 و تعطیل گذشته های سال در تولیدی واحد دوهزار: کرد اعتراؾ جهانی

 نخست درجه در بیکاری تشدید و بروز.اند شده بیکار کارگران از نفر هزار

 نهادهای دستورات پایه بر گیری سمت و اجتماعی -اقتصادی های سیاست نتیجه

. دارد قرار جهانی بانک و پول المللی بین صندوق بویژه جهانی داری سرمایه

 و اقتصادی های برنامه مجریان واقع در اخیر انسالی طی مختلؾ های دولت

 آزاد برنامه اجرای آن روشن نمونه. اند بوده امپریالیستی نهادهای فرامین

 توسط جهانی بانک دستور به" ها یارانه هدفمندی" عنوان تحت اقتصادی سازی

در  قبال   که برنامه این مطابق. است کنونی، دولت در آن ادامه دولت قبلی و

 است، آفریده فاجعه و شده اجرا شیلی،ترکیه آرژانتین، چون هاییکشور 

 پیوستن برای تولید و سوخت و مسکن و ؼذایی مواد یارانه جمله از ها یارانه
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 و کارگران دستمزدهای عالوه به. شود می حذؾ جهانی تجارت سازمان به

 و جلب سیاست راستای در نیز اجتماعی تامین و کار قوانین و زحمتکشان

 هایی برنامه با. یابد می تؽییر و به ضدکارگران اصالح خارجی سرمایه جذب

نابودی قانون  پرسود، و کلیدی صنایع بویژه صنایع، سازی خصوصی چون

وسرمایه  خصوصی های شرکت برای ،"کار بازار در انعطاؾ" نام کار،به

 خصوصی برنامه.شود می ،فراهم ومطیع ارزان کار نیروی داری خارجی

 شده منجر ایران در صنعت رشته کارگران بیکاری، گسترده موج به سازی

 موارد اؼلب در و خصوصی، بخش به که هایی کارخانه و ها شرکت. است

 اشتثناء بدون همه شود، می واگذار مشخص، حقوقی وابطض نه روابط براساس

 در. اند زده کارکنان و کارگران شمار کاهش یعنی کار نیروی تعدیل به دست

 و وسعت با امر این آلومینیوم و سازی پوالد و نساجی صنایع نفت، ایعصن

 ساخته وارد جدی های آسیب ایران کارگر طبقه منافع به و گرفته انجام شدت

 در ویرانگر عاملی به بیکاری تشدید دنبال به موقت قراردادهای رواج. است

 بیکاری شوگستر رشد با. است شده بدل ایران زحمتکشان و کارگران زندگی

 را کارگران موقت قراردادهای با فقط ،کارفرمایان دولت حمایت تحت و

 .کنند می استخدام

 و موقت قراردادهای با ایران کارگران درصد 92 از بیش رسمی آمار مطابق

 را صفحه زیر فقط زور با کارگران که قراردادهایی یعنی امضاء، سپید

 کنند، می تعیین دلخواه به بعدا   را نآ محتوای و متن کارفرمایان و کرده امضاء

 کارفرمایان سوی از اهرمی حال عین در موقت قراردادهای. بکارند مشؽول

 که درحالی است. آنان سندیکایی، حقوق شدن پایمال و کارگران به فشار برای

 رعایت آنان سندیکایی حقوق و هستند محروم اعتصاب حق از ایران کارگران

در  که آماری طبق.است انجامیده کارگران استثمار دیدتش به بیکاری.شود نمی

 به سال 15 شاؼالن درصد 41 از بیش کلی بطور: "یافته انتشار مطبوعات

 بیشتر و ساعت 49 بر بالػ و هفته در ساعت 44 از بیش امسال درتابستان باال

 کارگر زنان بویژه زنان است. کاری اضافه به کار بازار گرایش و کرده کار

.... کنند می دریافت حقوق مشابه کارهای در مردان از کمتر صددر 03
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 کار به مشؽول تر پایین دستمزدهای با کارگر زنان شده سبب بیکاری

 چند تاخیر با کاری اضافه مزد و پایین دستمزد موارد اؼلب همچنین در."شوند

 های حقوق پدیده. شود می پرداخت کارگران به ماه، شش از بیش اؼلب و ماه،

 فقط. گردیده بدل کارگر ها میلیون جان بالی و رایج امری به ایران در معوقه

 صنایع در معوقه های حقوق دریافت برای اعتراض ها ده اخیر ماه سه طی

 آهن سنگ معادن و عسلویه، جنوبی، پارس گازی منطقه نفت، آهن، ذوب

 قرار اریبیک رشد با ارتباط در معوقه های حقوق پدیده. است داده رخ ایران

 محروم خود سندیکایی حقوق از ایران کارگران که است حالی در این. دارد

 حقوق منشور در که آنگونه سندیکاهای کارگری، برپایی امکان و بوده

 را است، شده قید کار جهانی سازمان 98 و 87 های نامه مقاوله و سندیکایی

 پتروشیمی انِ کارگر برای شالق ضربه پنجاه و حبس ماه شش حکم. ندارند

 از ای تازه نمونۀ ،«تهدید و توهین نظم، در اخالل» ساختگی اتهاماتِ  با رازی

 .است ایران کارگرانِ  سندیکایی حقوقِ  خشنِ  نقِض 

 مداخله های تحریم قربانیان اولین از که ایران زحمتکشان و کارگر طبقه

 دولت های تسیاس به توجه با نیز اینک روند، می شمار به امپریالیستی جویانه

 انحصارات ورود با شان شؽلی امنیت و منافع زندگی، حاکمیت مجموعه و

 مداخله های تحریم. شود می پایمال و نابود ایران پرسود بازار به امپریالیستی

 به فقط و داد، قرار هدؾ را ما میهن تولید و ملی اقتصاد امپریالیستی جویانه

 براساس اکنون. بود ایران یدار سرمایه انگلی های الیه منافع و سود

 ژاپنی، و اروپایی امریکایی، های شرکت جذب و جلب ،برای دولت های برنامه

 مهیا مطیع و ارزان کار نیروی و شده اصالح ، برضدکارگران کار قوانین

 کارگران موجود سندیکایی جنبش پیش از بیش تضعیؾ به بیکاری. شود می

 -اقتصادی کنونی های برنامه اجرای اب کنیم تاکید باید و انجامیده ایران

 .شد خواهند رانده فقر ورطه به گذشته از بیش ایران کارگران اجتماعی،

 کارگری سندیکاهای و موجود سندیکایی جنبش بیکاری، پدیده با مبارزه برای

 دیکته اجتماعی -اقتصادی های برنامه علیه درستی به ایران واقعی و مستقل
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 اجراء دولت توسط که جهانی بانک و پول المللی بین صندوق سوی از شده

 با سندیکایی حقوق احیای راه در آن با پیوند در و کنند؛ می مبارزه شود می

 بیکاری معضل با مبارزه. کنند می پیکار ها روزنه و امکانات همه از استفاده

 تواند نمی و نیست کارگری ضد اقتصادی های سیاست علیه مبارزه از جدای

 سوی از ایران در ای نیافته سازمان اما گسترده اعتراضی جنبش کنونا. باشد

 و سازماندهی سطح ارتقاء نیازمند که دارد وجود زحمتکشان و کارگران

 سراسر در خود خواهران و برادران حمایت به راه این در است. همبستگی

 یکارگر سندیکاهای جهانی فدراسیون ُپرافتخار و بزرگ خانواده بویژه جهان،

 تشدید و بیکاری عامل ایران، ما میهن در است، آشکار چنانکه .است نیازمند

 دیکته ها دولت به جهانی داری سرمایه نهادهای که است هایی برنامه نتیجه آن،

 مشابه کشورهای و ایران در و اقتصادی ریاضت نام تحت اروپا در. کنند می

 از ها نام این همه اام! اقتصادی ساختار اصالح و زدایی مقررات نام به

 و زندگی متوجه آنها تیز لبه و برخوردارند، مشابه و همسو یکسان، محتوی

 .است کارگران شؽلی امنیت

 تشکر مراتب شده، داده ما به نظر تبادل فرصت اینکه از باردیگر درپایان

 و اعتراض روزِ  مهم ابتکار از حمایت ضمن ما. کنیم می اعالم را خودمان

 سندیکاهای جهانی پرافتخارفدراسیون باخانواده ن،درهمبستگیدرآ حضورفعال

 .است مشترک ما های آرمان و ما های هدؾ ما، مبارزه میکنیم، تاکید کارگری

 !ایران قهرمان کارگر طبقه باد زنده

 !ایران سندیکایی آگاه و شجاع فعاالن و مستقل سندیکاهای بر درود

       !سندیکایی حقوق احیای راه در ایران کارگران مبارزه باد پیروز

 !کارگران جهانی همبستگی باد زنده

 !کارگری سندیکاهای جهانی فدراسیون باد زنده

       ایمیل کمیته روابط سندیکایی
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 برگی از قانون 

 نفع به قانون اصالح باید ،بشه اصالح یا و  عوض کار قانون هقرار وقتی

 یک کار قانون . تخریب نه اصالح شه می گفته که چرا .بشه تمام کارگران

 و کارفرماست دست در کارگر نان. سته کارگر از کننده حمایت قانون

 کارگر علیه و خودش نفع به چیزها مابقی و دادگستری پلیس، از کارفرما

 کار قانون نابودی موافق 4 حتا تلویزیونی برنامه یک در. کرده استفاده همیشه

 کارگر از جلوتر کارفرما هم اینجا ینکها یعنی ،رندآمی را مخالؾ نفر یک و

 کارخانجات کارگری های هزینه کار،از قانون نابودی موافق نماینده 4. هست

گران  خام را دالالنکه مواد  کردن، اما نگفتن صحبت کارگران دستمزد دلیلب

هزینه های کارخانه  افزایش و این مهمترین دلیل ننبه کارخانه دارها می رسو

تا هزینه تولید برای کارخانه  خب دولت این واسطه ها را حذؾ کنه هاست.

 نفت، شرکت در بگه دبیا ، هدولت خود که بزرگ کارفرمای. دار کم بشه 

 میلیون یک و فروشه می خارج به ون رو دارهتشمحصوال که ، ها پتروشیمی

 برای موضوع مهمترین ؟ناله  می چرا ،کنه می سود را گریکار هزینه برابر

 نه. بشه نوشته اساسی قانون طبق باید که هاین کار قانونمورد  ما کارگران در

 معنی به کار و کسب رونق. هش گرفته نادیده 02 ، 43 ،06 ، 09 اصل اینکه

 می رونق کار و کسب که هکار نیروی تقویت با بلکه باشه نباید کارگر نابودی

 درصد 99 که شود نوشته قانونی که است این همه از تر دار خنده اما. هگیر

 را، درصد یک و هبگیر نادیده ور هستنن زحمتکشان که را ایران مردم

راستی از کدام کارگر خواسته شده که در مورد  .هکن مردم مال و جان همکاره

این کار  شون مخالؾ بااعضای خانه کارگر که همه این اصالح نظر بده.

هستند پس باکی صحبت شده؟ نکنه با دار و دسته رشوه بگیر مرتضوی 

خواهان نابودی خانواده های کارگرییه  مشورت شده؟ به هر حال هرکسی که

اگر این انقالب رو ما اون بویی از انسانیت نبرده.حاال می خواد هر کی باشه.

ما به پیش بردند، آقایون بدونند که  ایهپیروز کردیم و جنگ رو ما و بچه 

    وسالم نوشته بشه. به نفع سرمایه دارهاقانون کار ذاریم ینم
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 فداکار و استوار مبارز مصلح، منوچهر

 کاییسندی کارگری جنبش

 درخشان ای کارنامه و یکصدساله قدمت ما میهن سندیکایی و کارگری جنبش

 همزمان کارگری های اتحادیه و سندیکاها نخستین. دارد پایمردی و مبارزه از

 پایه بر. کردند آؼاز را خود مبارزه مشروطیت انقالب به مربوط های تحول با

 و نوین شکل یدیخورش ۴۲۳۱ ـ ۴۲۳۹ های سال در تاریخی معتبر اسناد

 تاریخی دوران این ویژگی. شد پدید ایران در کارگری سندیکاهای یافته قوام

 سندیکاهای و ها اتحادیه تکاملی سیر و ایران کارگران طبقاتی آگاهی رشد

 طبقه مدافع مبارزان کوشش با و روند این ادامه در. است جامعه در کارگری

 قرار انگلیس استعمار سلطه زیر که خوزستان خیز نفت مناطق در کارگر

 کارگران تشکل از مانع خفقان ایجاد با آن در انگلیس نفت شرکت و داشت

 ۴۹۲۹ سال در خوزستان نفت کارگران سندیکاهای نخستین شد، می ایرانی

 کنفرانس ۴۹۲۹ سال در کارگر طبقه مبارزان کوشش با. گردید گذاری پایه

 فعالین و کارگران آن در و شد پا بر جنوب نفت کارگری های اتحادیه دوم

 را اعتصاب یک سازماندهی و طرح را هایی خواست مجموعه سندیکایی

 در نظر تجدید: از بود عبارت کارگران های خواست جمله از. دیدند تدارک

 عوامل! کارگر جهانی روز در اعتصاب برای آمادگی و جنوب نفت امتیاز

 به شبانه ۴۹۲۳ سال اباعتص از پیش روزهای در انگلیس امپریالیسم

 از جلوگیری هدؾ با را کارگری فعال ۳۹ و برده یورش کارگران های خانه

 فداکاری با کارگری اتحادیه اما. کردند زندانی و دستگیر اعتصاب

 را ماندگار و تاریخی اعتصاب یک توانست جنبش اّول نسل های سندیکالیست

 های اعتصاب رگترینبز از یکی ۴۹۲۳ اردیبهشت ۹ اعتصاب. دهد سازمان

. است تاریخی اعتبار و ارزش پر صنفی ـ سیاسی لحاظ به و ایران کارگری

 از نفر ۹۲۲ آن جریان در انگلیس عوامل و داشت ادامه روز ۹ اعتصاب این

 برای اّما نیافت پایان موفقیت با اعتصاب گرچه. کردند بازداشت را کارگران

 را متحد و متشکل نیروی اهمیت ایران سراسر کارگر طبقه به بار نخستین
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 همه متحد کارگر" شعار در توان می را تاریخی تجربه این چکیده. داد نشان

 اعتصاب این دل از روی هر به. کرد مشاهده" چیز هیچ متفرق کارگر چیز،

 کارگران تاریخی و بزرگ رهبر نیز و برجسته مبارزان تاریخی مبارزه و

 نفت سندیکای فعاالن دیگر توسط سنت این. آمدند بیرون امید علی ایران

 مبارزان این از یکی قهرمان کارگر مصلح منوچهر. یافت تداوم خوزستان

 سال در مصلح منوچهر. است ایران زحمتکشان سندیکایی جنبش نام صاحب

 به کارگر عنوان به که نداشت بیش سال ۴۵ او. شد متولد آبادان در ۴۲۳۴

 پرتو در و زود خیلی. آمد در انگلیس و ایران نفت سابق شرکت استخدام

 به و یافت دست طبقاتی آگاهی به کارگری دشوار زندگی روزمره تجربه

 شرکت در کار به آؼاز های سال نخستین همان در او. پیوست مبارزه صؾ

 از یکی مثابه به و کرد همکاری خوزستان نفت کارگران سندیکای با نفت

 و امید علی از. بود امید علی چون هایی سندیکالیست توجه مورد جوان فعالین

 عامل این خان رضا سیاه حکومت ضربات از پس. آموخت بسیار امیدها علی

 مصلح منوچهر کارگری، سندیکاهای و ها حزب به انگلیس امپریالیسم رسوای

 از های حلقه کم سن وجود با که بود هایی سندیکالیست از یکی پنهانی و خفا در

 هم به و حفظ فداکاری و دقت هوشیاری، با را کارگری فعالین گسیخته هم

 دیگر بار خان، رضا دیکتاتوری رژیم سقوط از پس. ساخت می متصل

 ـ ۲۹ سال در. یافت تداوم و احیا خوزستان نفت کارگران سندیکای فعالیت

 مصلح منوچهر و امید علی چون هایی سندیکالیست همت به خورشیدی۴۹۲۹

 متحده شورای به و کرد رشد حیث هر از زستانخو نفت کارگران سندیکای

 منوچهر ناپذیر خستگی فعالیت. پیوست ایران کارگری های اتحادیه مرکزی

 به زحمتکشان آگاه فرزند این وفاداری و ایمان بر گواه ها سال این در مصلح

 سال در رسما   او. است کشور ملی استقالل و کارگران حقوق از دفاع امر

 را آبادان نفت کارگران مرکزی، متحده شورای سوی از۴۹۲۹ ـ۲۵ های

 و سندیکایی کار اصول و موازین به تسلط طبقاتی، آگاهی. کرد می نمایندگی

 سندیکایی شایسته رهبر یک او از مبارزه، سالیان از شده اندوخته های تجربه

 که ۴۹۲۵ تیر ۲۹ در نفت کارگران دامنه ُپر و بزرگ اعتصاب. بود ساخته

 منوچهر همکاری و هدایت با کشید خون به را آن شاهنشاهی مرژی پلیس
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 دادهای رخ ترین مهم از نیز اعتصاب این. شد سازماندهی او یاران و مصلح

 متحده شورای به یورش با. گردد می محسوب ما میهن کارگری جنبش

 و اخراج کار از مصلح منوچهر خورشیدی، ۲۲ دهه های سال در مرکزی

 کودتای از پس های سال طول تمام در. شد آبادان خود اهزادگ ترک به مجبور

 وظایؾ هرگز او. شد زندانی و دستگیر واهی های اتهام به دفعات به مرداد ۲۳

 این در توان تمام با و نکرد فراموش را آگاه سندیکالیست یک عنوان به خود

 منوچهر مبارزه و کار از نوینی مرحله انقالب پیروزی با. بود پیگیر راه

 سندیکایی جنبش خدمت در ارزنده تجربیات و فراوان شور با. شد آؼاز مصلح

 خوزستان کارگری سندیکاهای گران سازمان از او. گرفت قرار کارگران

 ۴۹۵۳ سال در. بود انقالب اّول های سال در آبادان نفت کارگران بویژه

 همبستگی انجمن تشکیل های زمینه هوشیاری و درایت با مصلح منوچهر

 این گیری شکل. بود کرده فراهم را آبادان در کارگری شوراهای و سندیکاها

 های سال در زحمتکشان سندیکایی یابی تشکل راه در اهمیتی پر نقش تجمع

 مانع و خرابکاری به گرایان واپس اّما. شد می قلمداد انقالب پیروزی نخست

 به صدام امینظ تجاوز و جنگ. بودند مشؽول مهم امر این برابر در تراشی

 استان در رسیدگان قدرت به تازه خشن و خونین های پاکسازی و کشور

 زدگان جنگ دیگر همراه او. کند ترک را آبادان دیگر بار شد سبب خوزستان،

 و سندیکاها همبستگی انجمن فعالیت دوران در. شد ساکن تهران در اجبار به

 با اتحاد کارگری ریهنش در مصلح منوچهر از هایی مقاله کارگری، شوراهای

 های دشواری با ها سال این در او. شد می چاپ نفت قدیمی کارگر یک امضاء

 در استوار و سربلند اّما گذشت، تنگدستی در او عمر تمام. شد روبرو بسیار

. ماند باقی عمر آخر لحظه تا ایران کارگر طبقه سندیکایی و سیاسی سنگر

 ۹۲ سن در ۴۹۱۹ سال به مجرب و توانا سندیکالیست این مصلح منوچهر

 جهان از چشم( خوزستان) محبوبش زادگاه از دور قلبی سکته اثر بر سالگی

 سندیکایی فعالین از ای نمونه و ارزنده های چهره از یکی او. بست فرو

 .است جاودانه او یاد و راه نام،. آید می شمار به قدم ثابت و استوار مجرب،
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رای متحده مر کزی زحمتکشان آبادان منوچهر مصلح کارگر مبارز شو
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