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1 کا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     پیام سندی  
 

 !باد خجسته زحمت اهالی برهمه مه ماه اول

 احقاق جرم به .بٌگناهی جرم درخون، به ؼرق شٌکاگو .6886 مه ماه اول

 :اوست شعار کارگر جرم .نٌست گناهی کم خود که .خواهی حق

و با  کارگری سندٌکاهای اٌجاد .بودن بودن، درکنارهم باهم ٌعنی :شعاراتحاد

 .نگرفت را خود سندٌکاحق سازماندهی

 .حقارت حرٌت، نه و رهاٌی ٌعنی :شعارآزادی 

 .زحمت اندازه دستمزد به ٌعنی :سعادت  شعار

 .ملی ثروت از ملت وعادالنه صحٌح مندی بهره ٌعنی :شعارعدالت 

 .اکثرٌت فقرمطلق نه به و اقلٌت ثروت نه به ،ٌعنی :شعاربرابری 

 .بمانند نباٌد خود گرسنه ثروت آفرٌنندگان ٌعنی :شعارنان 

 ٌعنی .چندهکتاری وٌالهای و و کاخها آبادها حلبی برچٌدن ٌعنی : شعارمسکن

 .خوابی کارتن پاٌان

 .کنند می افتخار ها جرم این به و است این کارگران جرم                

 است، و هر ربوده داری سرماٌه از چشمان خواب که شعارهاست اٌن آری

 به رو راه بر سر اٌجاد موانع قصد کارگری جدٌد ضد قوانٌن روز با وضع

 از اٌنان .کارگری ضد نظامهای با پشتٌبانی آن هم .دارند را کارگران جلوی

 داشته کاربرد کارگری که و ابزاری وسٌله هر .دارند نفرت و تشکل آگاهی

 .دارند در نابودٌش و سعی خطرناک براٌشان باشد،

کارگر،  روزجهانی ، ازمه ماه اول دارند، ازجمله هراس هم از اسامی اٌنان

کار  آنان مورد عالقه اسامی .خوانند می کارش روز جهانی ناچاری مواقع که
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 پای باٌد جلوی انسانی ارزشهای تمام .افزوده و ارزش و بهره و سود است

 .وارد نشود آنها اندوزی مسٌر ثروت به تا آسٌبی گردد ذبح آنها

 را، آزادی .خواهند می شانانصار و اعوان و خود انتخاب برای را دمکراسی

بشر را  حقوق .کنند تفسٌرمی خود برای قانونی بی و استثمار و کشی بهره

 .دهند قرارمی ملت ها و نابودی و جنگ تجاوز دستماٌه

 و مردان زنان جهانی وهمبستگی ها عدالتی بی علٌه مبارزه روز مه ماه اول

 .کار و پٌکاراست درعرصه

بٌکار و  کارگری، بازنشستگان، کارگران کاهایسندٌ مو سفٌدان به روز اٌن

وکالی شجاعی که پرونده کارگران را راٌگان  شاؼل، پرستاران،آموزگاران،

 دختران باؾ،دختران قالٌ دار، خانه خانوار، زنان سرپرست زنان می پذٌرند،

 وادار به را فقر آنان که اند، کارگرانی شده فروش بخاطر فقر تن که خٌابانی

 کار داشتند، یدستفروشان که روز است، مواد کرده فروشو  قاچاق

 گل-فروش فال ؛ کودکانفروش شده اند کلٌهزحمتکشانی که به دلٌل فقر 

کوشنده گان  ،و حقوق عقب افتاده اعتصابی کارگران ،ها خشکی نان -فروش

 همه کالم ٌک در وکارگران سندٌکاٌی  زندانی، کارگری و صنفی و اجتماعی

 .باد ستهخج مزدبگٌران

 یارمحمد اکبری عضو تحریریه پیام سندیکا

 



3 کا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     پیام سندی  
 

 

 اول مه

اول  مـه  روز عٌد  کارگـر  فـرخنده  باد                                                                

                                 ٌک چنٌن فـرخنده روزی تا ابـد  پاٌنده باد                                                       

اهتزاز                                                               پـرچم  پٌـروزی  زحمتکشان  در

دولت  اقبالشان   مانند  خـور   تابنده   باد                                                     

تو درود                                                                        ـرکارگـر، دهقان ، معلم، کارمند ب

                        عٌدتان فرخنده باد                                  ،روزتان خوش،کامتان شاد

                         فلک دراٌن  جهان                                     و خورشٌد ماه و و دابر و با

و سازنده  باد                                                    جمله از بازوی زحمت  مثمر

می دهد  فرخنده  روز اول   مه  اٌن  پٌام                                                    

                                       کارگـر ها  اتحاد  و  رزمتان   بالنده   باد         

اٌن عٌد سعٌد                                                            ردرودی اند تبرٌک و عرض و

سر فرازٌتان فزون لب هاٌتان  پرخنده  باد                                                          

و پٌـروزِی  تان                                                      جان  نا قابل  فدای  راه 

 کنده  بادآرزمتان از عزم و تدبٌر و خرد 

 سندیکای فلزکارمکانیک 44عضو هیات مدیره دهه  حسین خوان یغمامحمد
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 !باد خجسته معلم و کارگر روز

 انسانی و ربهت زندگی برای تالش سال 631 ٌادآور کارگر، روز ، مه ماه اول

 اعتصاب باعث زٌاد کار ساعات به اعتراض در 6886 مه ماه اول. است

 روی به گشودن آتش با داری سرماٌه پلٌس متاسفانه و گردٌد شٌکاگو کارگران

 ای محاکمه از پس اخالل جرم به آنها رهبران دستگٌری سپس و کارگران

 که شد پرچمی ارگرک برادران اٌن خون. کرد اعدام را آنان از تن 5 فرماٌشی

 .است نشده گذاشته زمٌن به کارگری کوشندگان دوش از هم هنوز

 خواهید می امروز که صدایی:» کرد اعالم دار طناب مقابل در قهرمان اسپاٌز

 «شد خواهد انداز طنین جهان در روزی کنید خاموش

 جهان سرتاسر در زحمتکشان هنوز و گذرد می واقعه اٌن از سال 631

 و اعتراض و اعتصاب داشتن حق مناسب، مزدی با کار ساعت 8 خواستار

 هرگونه از کارگری کوشندگان مصونٌت و داری، سرماٌه ظلم علٌه راهپٌماٌی

 سالهاست اکنون. خواستارند را  کارگری اعتراضات در سٌاسی پلٌس مداخله

 به هم آن اندازند می زندان به را صنفی و کارگری کوشندگان ما کشور در که

 را مناسبی مزد ما اگر پرسٌم می ما.  امنٌت و عمومی نظم زدن برهم مجر

 می خطر به را کسانی چه امنٌت ،  بخواهٌم خود های خانواده گذاران برای

 از طرفداری ادعای که کشوری در کارگر روز راهپٌماٌی نباٌد چرا اندازٌم؟

 اٌن از هم نظام اٌن کارگری گماشتگان حتا و باشد؟ آزاد دارد را کارگران

 باشند؟ محروم راهپٌماٌی

 کنند؟ می اعالم را چٌزی چه ها راهپٌماٌی اٌن در کارگران مگر

 اجتماعی تامٌن مدٌران و ها مدٌره هٌات های وام درٌافتی افشای خواستن آٌا 

 امنٌت است، ورشکسته سازمان اٌن که است بلند مسولٌنش فرٌاد روز هر که

 د؟انداز می خطر به را کسانی چه
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 به کارگران اعتراض اساسی قانون اصل کدام برمبنای خوزستان دادگستری

 خواستن را اندازد، می زندان به را کارگران و ممنوع را پٌمانکاران اجحافات

 زد؟ خواهد برهم را سٌستم کدام نظم

 تا شده اشاره آن به اساسی قانون و کار قانون در که دستمزدی خواستن آٌا

 و دولت مذاق به باٌد چرا کنند، زندگی انسان انندم زحمتکش شهروندان

 شوند همدست کارفرماٌان با کار وزٌر و ؟ نٌاٌد خوش کار وزٌر بخصوص

 رٌٌس صنعت، وزٌر آٌا ماه؟ در دستمزد تومان هزار 866 تصوٌب برای

 خانواده زندگی حقوق اٌن با توانند می وزٌرکار وزٌراقتصاد، مرکزی، بانک

 به زندان گوشه جاٌمان کنٌم اعتراض اگر و بتوانٌم؟ ما که دکنن تامٌن را اشان

 باشد؟ خوزستان دادگستری رٌٌس دستور

 ابراهٌم کارگری های کوشش کند اعالم دادگستری که خواهٌم می مصرا ما

 لنگرودی، بهشتی اکبرباؼانی، علی عبدی، اسماعٌل رضوی، داوود ، مددی

 است؟ انداخته خطر به را انیکس چه امنٌت زاده عظٌم جعفر جراحی، محمد

 چه را است شده بٌکاری و تورم و گرانی باعث که هرروزه، های اختالس

 به را کرده قصور مسوولٌن آٌا نٌفتد؟ اتفاق تا کنند مراقبت باٌد کسانی

 مراقبت را کارگران که اند گماشته فقط را آنان ٌا ؟ خواند فرا نباٌد دادگستری

 بدزد آنقدر زنجانی بابک مانند ٌا و کنند فرار کانادا به ٌا اصلی دزدان تا کنند

 باشد؟ خارج همه دست از حسابش که

 حتا تواند نمی آقاٌان اٌن به کسی و افتد می عقب به ماهها ما های حقوق

 آٌا. گرفتن قرار سٌاه لٌست در و بٌکاری ٌعنی اعتراض. کند اعتراض

 داده وظٌفه اٌن آنان به سیاسا قانون در پاٌند، می را کارگران که مامورٌنی

 صدها حقوق نکردن پرداخت اٌن ٌا کنند؟ رسٌدگی موضوع اٌن به که نشده

 زدن برهم و ملی امنٌت  خطرانداختن به جزو  هاٌشان خانواده و کارگر هزار

 نٌست؟ نظم
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 شود، می داده زحمتکشان به ماهانه که  ی ٌارانه تومان هزار 45 به روز هر

 که بود گفته طراری. کنند می محروم آن از را یا عده و زده دستبرد

 زندگٌشان و!!! بروند مسافرت به پول اٌن آوری جمع با توانند می زحمتکشان

 و اقتصاد کردن ورشکسته دلٌل به را سخنان اٌن گوٌنده آٌا. شد خواهد مرفه

  کرد؟ زندانی و مجازات نباٌد پول المللی بٌن صندوق دستورات به نهادن گردن

 بانک دستورات با که کارگران های خانواده روانی و روحی و شؽلی ٌتامن

 ، رود می تاراج به روز هر روزمزد و پٌمانی و موقت قراردادهای با جهانی

 پاسخگوست؟ کسی چه را

 نمی نٌز ما. کنٌم می پافشاری امان ملی امنٌت بر هم ما و است کارگر روز

 حکومتی مسوولٌن از دلٌل همٌن به. شود مختل کشورمان عمومی نظم خواهٌم

 و اختالس و اند کرده نابود را ما صنعت کاال واردات با که آنانی خواهٌم، می

 که کارفرماٌانی. کنند قاطع برخورد ، دهند می گسترش را خواری رشوه

 و کنند محکوم زندان به را اند رفته داللی دنبال به و کرده رها را ها کارخانه

 تامٌن سازمان لٌاقت بی های مدٌره هٌات. بسپارند رگرانکا به را واحدها اٌن

 .بدهند کارگران به را مدٌرٌتش و کرده خلع را ها نهاد دٌگر و اجتماعی

 زحمتکش، برادران و خواهران

 نفت ارزی درآمد ساٌد، می آسمان به سر ما زمخت دستان با مٌالد زٌبای برج

 ثروتمندان سٌنه بر طال ود،ش می کشور وارد ما خمٌده پشت و سٌاه دستان با

 نابودی با داناٌی شود، می آورده بٌرون زمٌن اعماق از ما چروکٌده دستان با

 پرستاران های خواب بی با تندرستی شود، می تولٌد آموزگاران جسم و روح

 می تبدٌل زٌبا خودروٌی به ما توسط آهن های تکه شود، می دمٌده جامعه به

 نباشد تولٌدی اگر و نٌست تولٌد نباشند کشانزحمت اگر کلمه ٌک در و شود

  .نٌست ثروتی
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 کارگری، کوشندگان

. پٌروزٌم که ماٌٌم اٌن بحرانی هر در که اٌم کرده ثابت خود اتحاد با بارها ما

 به. کند می تالش فرزندانمان کردن برده و ما ثروت بردن برای داری سرماٌه

  قانونی بی و عدالتی بی علٌه نانآ با همگام و نفس هم و بروٌم کارگران مٌان

 . ندارٌم اتحاد جز راهی ما. کنٌم اعتراض

 شوم نقشه و آییم هم گرد کارگری سندیکاهای در زحمتکشان

 و ارزان کارگران گرفتن خدمت به برای پول المللی بین صندوق

 . زنیم هم بر را مطیع

 .است پیروزی رمز اتحاد و است زحمتکشان به متعلق آینده

 

 فلزکارمکانیک کارگران یکایسند

 ایران ای هژپرو کار نیروی اتحادیه

 تهران تزیینات و نقاش کارگران سندیکای موسس هیات

 عسلویه صنعتگران صنفی انجمن

9/2/1395 
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 دست به تهران نقاش کارگران سندیکای موسس هیات طرف از زیر اطالعیه

 :کنیم می منتشر که است رسیده ما

 

 کارگر جهانی روز بتمناس به  ی بیانیه

 سو، ٌک از که گذارٌم می ارج درشراٌطی را کارگر روزجهانی ، مه ماه اّول

 و گرانی بٌکاری، جّدی تهدٌدهای درمعرض روز روزبه کارگران معٌشت

 های دٌگرخواست سوی از و است گرفته قرار گسٌخته لجام و گسترده فقر

 .است ٌافته ای گسترده ادابع و شده تبدٌل اجتماعی های اعتراض به کارگران

 صورت کردن پاک کارگر، ی طبقه های خواست سرکوب و اعتناٌی بی

 برحقّ  های خواست از ، ساختمان نقاش کارگران عنوان به ما. است مساله

 با برابر دستمزد افزاٌش محورهای حول خود طبقه هم و کارگران

 آزادی از زنٌ و مستقل های تشکّل آزادی انسانی، زندگی استانداردهای

 را خود های خواست. کنٌم می پشتٌبانی کارگران زندانی رهبران و کوشندگان

 می خود حق را بٌکاری بٌمه ،فصلی کارگران عنوانبه  ما دانٌم می اتحاد در

 . دانٌم

 خواهٌم را کارگر روز زمانی شاهرخ بدون را امسال نقاش کارگران ما

 بود اتحاد خواهان همٌشه زمانی رخشاه.  داد خواهٌم ادامه را راهش .گذارند

  هستٌم اتحاد خواهان هم ما و

 نقاش کارگران سندیکا بازگشایی هئیت

 تزیینات و ساختمان

 1395اردیبهشت 
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 دستمزدی حقیر چون تعیین کنندگان آن

 اصطالح به نماٌندگان و کارفرماٌان دولت،) از متشکل کار، عالی شورای
 زندگی گذران برای ماهٌانه دستمزد نتوما هزار 866 تصوٌب با ( کارگری
 خانواده مقابل در را خود مرامی و شخصٌتی حقارت کارگری، های خانواده
 با کار اسالمی شوراهای نماٌندگان. گذاشتند نماٌش به زحمتکشان های

 کار، وزٌر ربٌعی علی آقای کارگر، خانه مرکزی شورای عضو همدستی
 .کنند ضاٌع را کارگران حقوق توانند می کارفرماٌی ازهر بهتر که دادند نشان

 خانه و تومان هزار 311 مٌلٌون 2 را فقر خط مجلس های پژوهش مرکز
 تومان 50111 اعالم با 22 سال در خود معٌشتی سبد محاسبات در کارگر
 011 مٌلٌون ٌک را فقر خط زندگی، گذران برای کارگر ٌک روزانه دستمزد
 برای را تومان هزار 866 چگونه حال. بودند کرده برآورد تومان هزار
شورای عالی دستمزد  25 سال برای کارگری نفره 4 خانواده ٌک گذران
  است؟ نموده مصوب

 روٌکردی با کار وزارت بخصوص و دولت که کردٌم اعالم پٌش مدتها از
 دستورات اجرای با گذاری سرماٌه از حماٌت شعار با و ساالرانه سرماٌه
 کارگر نمودن آماده سٌاست جهانی، تجارت سازمان و ولپ المللی بٌن صندوق
 داده قرار خود روز دستور در را کارگران از حماٌتی قوانٌن حذؾ و ارزان
 ماده در و ٌافت افزاٌش 65 به بازنشستگی سن توسعه ششم برنامه در. است

 نظر در حقوق حداقل درصد 05 را سال 22 زٌر کارگران دستمزد دٌگری
 از مواد اٌن حذؾ به مجبور کارگری اعتراضات امواج با که بود گرفته
 تومانی هزار 866 دستمزد که بٌنٌم می دلٌل همٌن به. شد ششم توسعه برنامه

 و پول المللی بٌن صندوق دستورات به تا گٌرند می نظر در کارگران برای را
  .باشند گفته آری جهانی تجارت سازمات

 ٌک از جهانی تجارت سازمان و پول للیالم بٌن صندوق بٌن که مذاکراتی در
 گرفته صورت سالها اٌن در دٌگر طرؾ از اقتصاد و صنعت وزرای و طرؾ

 از را خود ، خشنودی داری سرماٌه نهاد دو اٌن ، خبرند بی آن از کارگران و
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 خاطر همٌن به. اند نموده اعالم شده، داده دستورات راستای در اٌران عملکرد
 به محکوم کارگری های خانواده چنٌن اٌن دستمزد لیعا شورای در که است

 درصد 64 زحمتکشان حقوق است ممکن چگونه. شوند می بٌشتر گرسنگی
 آٌنده سال در رتبه عالی مدٌران مجلس، وکالی وزرا، حقوق اما ٌابد افزاٌش

 تامٌن و رفاه وزٌرکار آقای خانواده بٌن فرقی چه ٌابد؟ افزاٌش برابر چند
 تپه، هفت جنوبی، پارس در شاؼل کارگران های خانواده ، با اجتماعی

 زندگی توان می تومان هزار 866 با اگر است؟ خودرو اٌران اتوبوسرانی،
 را معاونٌن شان و صنعت ، اقتصاد وزٌرکار، ماهٌانه حقوق کنٌد لطؾ ، کرد
 اٌن های خانواده با برابر صد چند بدانند زحمتکشان تا کنٌد اعالم 25 سال در
 چند را هاٌشان خانواده و آقاٌان اٌن حقوق مزٌتی، چه و دارند فاصله قاٌانآ

  است؟ کرده متماٌز کارگری های خانواده از برابر صد

 کارگران به را دستمزد اٌن از بٌش پرداخت توان صنعتی اقتصاد گوٌند می
 نفت، صنعت سازی، خوردرو های کارخانه سالٌانه سود پرسٌم می ما. ندارد
 بوده چقدر اخٌر دهسال در تجار النه کرده در دولت سود و ها، ٌمیپتروش
 رسٌده دالر 51 زٌر به که است دوسالی نفت ندارند؟ پرداخت توان که است؟

 چه جٌب به سودش ، است شده فروخته دالر 611 از بٌش سالها مابقی در و
 ای پدرخوانده کدام جٌب به پتروشٌمی  محصوالت سود است؟ رفته کسانی
 ماه سه از بٌش کارگران ها پتروشٌمی و نفت صناٌع در امروز که شده رٌخته
 بوده ؼلط های گذاری سٌاست کدام حاصل تورم و گرانی طلبکارند؟ حقوق
 اشتباه اٌن بار باٌد که کشورند؟ در بحران کنونی روند مقصر کسانی چه است؟

  کنند؟ پرداخت خود جٌب از تورم و گرانی با کارگران را

ضد  طرح بخصوص اقتصادی کننده وٌران و اشتباه های سٌاست تردٌد بی
 بازی را اصلی نقش تورم و گرانی آوردن بوجود در ها ٌارانه ملی هدفمندی

 .اند کرده

 نفری چهار خانواده ٌک تومان هزار 866 با اگر کنٌم می پٌشنهاد ما
 وزٌر اد،اقتص وزٌر وزٌرکار، آٌنده سال ، از کند زندگی تواند می زحمتکش
 اٌن و امضاکرده را مصوبه اٌن که کسانی عنوان به آنها معاونٌن و صنعت،
 در درٌافتی شان کل اند، دانسته کافی زحمتکشان زندگی گذران برای را حقوق
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 خود فاحش اشتباه به آنها شاٌد تا کند پٌدا کاهش تومان هزار 866 به ماه

  .شوند معترؾ

 کارگری، مستقل نفیص های انجمن ، کارگری سندیکاهای

 زحمتکش برادران و خواهران 

 مشکالت از نه که دادند نشان کارگری اصطالح به نماٌندگان و کار وزارت
 به دست. است مهم کارگری های خانواده زندگی براٌشان نه و دارند خبر ما

 کارگری مشکالت حل برای  جمعی خرد و شدن متحد با و کنٌم دراز هم سوی
 .ماست اتحاد ما کار چاره. ندٌشٌمبٌ ای چاره خود

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

 انجمن صنفی صنعتگران عسلویه

 1394اسفند  23

 

 خانواده یک بتوان کار ساعت 8 با که دستمزدی برای کارگری سندیکاهای» 

 «.کوشند می کرد، اداره را نفره 4

 عقب دلیل هب را کارفرمایان که قانونی تصویب برای کارگری سندیکاهای» 

 «.کوشند می کند، جریمه و مجازات کارگران، چندماهه حقوق انداختن

 رایگان، بهداشت رایگان، پرورش و آموزش برای کارگری سندیکاهای»

 .«کوشند می اساسی قانون همگانی،طبق و رایگان ورزش ، رایگان مسکن
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 وردینفر28 امروز واحد شرکت کارگران سندیکای رئیس نایب مددی ابراهیم

 .شد محاکمه انقالب دادگاه2۲ شعبه در

 شرکت کارگران سندٌکای رئٌس ناٌب و مدٌره هٌئت عضو مددی ابراهٌم

 در اخالل و کشور امنٌت علٌه تبانی و اجتماع جرم به فرودٌن28 واحدامروز

 به نٌکبخت صالح آقای شد، محاکمه 2۲ شعبه انقالب دادگاه در عمومی نظم

 در را دفاعی الٌحه و داشتند حضور  دادگاه در مددی یآقا مدافع وکٌل عنوان

 فاقد و اساس بی را موکلشان به وارده اتهامات و کردند دادگاه تقدٌم صحفه2

 آقای محاکمه.کردند را موکلشان تبرئه درخواست دادگاه از و خواندند مستندات

 ددی،م رسٌد بپاٌان ونٌم ده تا و شد آؼاز صبح دقٌقه وسی نه ساعت از مددی

 مدافع وکٌل توسط شده ارائه مستندات اساس بر و کرد رد را واراده اتهامات

 دادخواهی و اعتراض حق و دانسته قانونی را سندٌکاٌی های فعالٌت دادگاه به

 اتهامات عنوان هٌچ به و دانسته کارگران ی همه مسلم حق را سندٌکا داشتن و

 تشکٌالت اٌجاد برای تالش هاسال طی در مددی ، ندانسته قبول قابل را وارده

 بند و زندان به و دستگٌر اطالعاتی امنٌتی عوامل بارتوسط چندٌن سندٌکاٌی

 رانندگان 638۱ سال اعتصابات در شرکت علت به ٌکبار که رفته اوٌن 212

 حبس سال ونٌم3 به و شد محاکمه6۱ شعبه انقالب دادگاه در واحد شرکت

 بدون آخر تا3۵1 بند اوٌن زندان در را خود محکومٌت دوران که شد محکوم

 ٌتلفعا برای انقالب دادگاه در هم دٌگر ٌکبار ،مددی کرد سپری مرخصی

 از پس که شد محکوم حبس دوسال به مقٌسه قاضی توسط سندٌکاٌی های

 سوی از قزلحصار زندان شراٌط بدترٌن در نهمآ زندان ماه پنج حدود تحمل

 که است توضٌح به الزم. شد آزاد زندان زا و گردٌد تبرئه نظر تجدٌد دادگاه
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 درشعبه واحد شرکت کارگران سندٌکای مدٌره هٌئت عضو دٌگر رضوی داود

 با زاده احمد قاضی وچهارتوسط نود سال ماه دی 23 در انقالب دادگاه 2۲

 تعزٌری حبس سال۵ به و گردٌد محاکمه مددی آقای به وارده اتهامات همان

 و مددی ابراهٌم.باشد می نظر تجدٌد دادگاه رای صدور منتظر که شد محکوم

 مه ماه اول به روز چند که حالی در 2۱ سال ماه اردٌبهشت در رضوی داود

 توسط شب های نٌمه در خود شخص منزل در بود نمانده کارگر جهانی روز

 شدند منتقل اوٌن 212 بند به ٌکسره و شدند دستگٌر اطالعات وزارت عوامل

. شدند آزاد اوٌن زندان از مٌلٌونی صد قرار با بازداشت روز22 از بعد که

 بٌش که واحد شرکت کارگران سندٌکای مدٌره هٌئت دٌگر عضو شهابی رضا

 کرده سپری اوٌن زندان در را خود سال شش محکومٌت دوران از سال۵ از

 توسط گذشته سال ماه بهمن در مٌبرد بسر پزشکی مرخصی در اکنون و است

 زاده احمد قاضی توسط مجددا حبس سال ٌک به انقالب دادگاه 2۲ شعبه

 گردٌد تاٌٌد شهابی علٌه صادره حکم نظرعٌن تجدٌد دادگاه در که شد محکوم

 واعضای کارگری و سندٌکاٌی برفعالٌن فشار گذشته دوسال در متاسفانه.

 و کارگری فعالٌن از تن چندٌن و ٌافته افزاٌش و شدت معلمان صنفی کانون

 اند گرفته سنگٌن های حبس و اند شده زندان روانه اتهامات همٌن با معلمان

 صادره احکام اٌنگونه کردن محکوم ضمن واحد شرکت کارگران سندٌکای.

 پلٌسی و امنٌتی فضای شدن برچٌده خواستار کارگری و سندٌکاٌی فعالٌن علٌه

 و کارگران ی همه آزادی خواستار و است معلمٌن وفعالٌن کارگران علٌه

 می زندان در کارگری و سندٌکاٌی هاٌی فعالٌت برای که است زندانی علمٌنم

 پلٌسی و امنٌتی برخوردهای و فشارها اٌن با کند می اعالم دٌگر بار و باشند

 بر خود بحق های خواسته از دست هرگز سندٌکاٌی فعالٌن دٌگر و کارگران

 مسلم حق را کارگری و سندٌکاٌی مستقل تشکٌالت داشتن و داشت نخواهند

 .دانند می کارگران تمامی

 95فروردین   حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای
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 بیش با الملی بین ونقل حمل کنفدراسیون دو ی نامه

 روحانی دکترحسن به  درجهان عضو میلیون 184 از

 به پرزیدنت حسن روحانی 

 بٌن کنفدراسٌون ٌک( اؾ تی آی) ونقل حمل کارگران المللی بٌن کنفدراسٌون

 011 نماٌنده اؾ تی آی. است ونقل حمل کارگران های اتحادٌه از المللی

 و باشد می دارد عضو کشور 6۵1 در نفر مٌلٌون ۵/۱ از بٌش که اتحادٌه

 اتحادٌه کنفدراسٌون با متحد جهانی های اتحادٌه کنفدراسٌون چندٌن از ٌکی

 .باشد یم(  سی ٌو تی آی) کارگران المللی بٌن

 اتحادٌه به که موضوع اٌن با رابطه در و نوٌسٌم می شما برای دٌگر بار ما

 اساسی حقوق به توجهی بی برای شما دولت به و کنٌد توجه کارگری های

 پی خواهان و کنٌم می اعتراض او ال آی کارگری های نامه پٌمان در مندرج

 .باشٌم می گٌری

 داود دستگٌری به مشترکا سی ٌو تی آی و اؾ تی آی 216۵ آپرٌل 31 در

 اؾ تی آی به وابسته واحد سندٌکای اعضای از دونفر مددی راهٌماب و رضوی

 نشان خاطر دٌگر ٌکبار همچنٌن ما. کردٌم اشاره اند نداشته موجه دلٌلی که را

 هماهنگی کمٌته اعضاٌی از اسماعٌلی عثمان و صالحی محمود که کنٌم می

 .شدند بازداشت دوره اٌن در که کارگری ایه تشکل اٌجاد به کمک برای

 اخٌرا ، گفتٌم مقدم خٌر را شدگان دستگٌر آزادی محتاطانه ما زمان همان در

 داود ، تهران 2۲ شعبه انقالب دادگاه فورٌه 60 روز در که شد روشن

 کردن مختل و ”ملی امنٌت علٌه اقدام“ اتهام به زندان سال ۵ به را رضوی

. است کرده محکوم ؼٌرقانونی تجمع در شرکت برای”  عمومی نظم و آرامش

 خواهد محاکمه اتهامات همٌن به بعد هفته نٌز مددی ابراهٌم که اٌم کرده اشاره

 .شد
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 اٌن قاطعانه ما که کنٌم تکرار صرٌحا و کنٌم می استفاده فرصت اٌن از ما

 آزادی های سندٌکاٌی جدی بطور سرکوبها اٌن کنٌم، می محکوم را سرکوبها

 اٌن سندٌکاٌی و فردی مشروع حقوق کند می مخدوش و اندارد می خطره برا 

 عنوان به کنٌم می درخواست ما.نادٌده می گٌردرا کارگری های اتحادٌه فعالٌن

 آزادٌهای مددی ابراهٌم و رضوی داود به ضروری و عاجل موضوع ٌک

 اشان رگریکا و ای اتحادٌه فعالٌت به بتواند آنها تا شود اعطا کامل مدنی

 .باشند می اصل اٌن متضمن المللی بٌن و کارگری استانداردهای بپردازند،

 ITF فدراسیون جهانی حمل و نقل کل دبیر – کاتون استیون شما ارادتمند

 

 کارگری های اتحادیه علیه سرکوب جدید موج

 جمهور یسری به خطاب

 از نماٌندگی هب( سی ٌو تی آی)کارگری های اتحادٌه المللی بٌن کنفدراسٌون

 تا نوٌسٌم می ، ومنطقه کشور 6۲2 در اتحادٌه 333 از کارگر مٌلٌون 681

 اتحادٌه رهبران علٌه سرکوب و آزار اخٌر موج به نسبت را خود اعتراض

 . کنٌم اعالم را فعالٌن و کارگری های

 رانی اتوبوس کارگران سندٌکای مدٌره تهٌا اعضا از ٌکی رضوی داود

 ونقل حمل کنفدراسٌون به وابسته ، واحد سندٌکای) وحومه تهران واحد شرکت

 2۲ شعبه تهران انقالب دادگاه در( باشد می( اؾ تی آی) کارگران المللی بٌن

 شده محاکمه 216۲ ژانوٌه 63 در رضوی. است شده زندان سال ۵ به محکوم

 نکرد مختل و ملی امنٌت علٌه فعالٌت معنی به وتبانی تجمع ”او اتهامات. بود

 ٌسرٌ ناٌب. است ”قانونی ؼٌر تجمع در شرکت بوسٌله عمومی ونظم آرامش

 اتهام با و محاکمه ژانوٌه 22 ، مددی ابراهٌم واحد، سندٌکای مدٌره تهٌا

 امنٌت منافع علٌه اقدام و عمومی نظم کردن ومختل ؼٌرقانونی اجتماع ”مشابه
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 نفر دو اٌن.شد تاسٌس 211۵ سال در واحد شرکت سندٌکای. شد محکوم”ملی

 حق برای دولت توسط شکنجه و آزار تحت مداوم بطور همچنٌن اعضا از

 بنٌادٌنی حقوق اند، بوده واحد شرکت رانندگان کارگری اتحادٌه تشکٌل شان

 .کنند حماٌت آن از وباٌد گذارند می احترام آن به دولتها همه که

 آباد تونخا مس معدن کارگران از تن 28 دستگٌری همچنٌن سی ٌو تی آی

 رهاٌی تا را فشارخود و فرٌاد المللی بٌن ،جامعه کرده محکوم را فورٌه 8در

 شده آزاد اخٌرا کارگران اٌن که هستٌم مطلع ما گرچه کند، می گٌری پی آنها

 آمٌز صلح تظاهرات در شرکت برای فقط و هٌچ برای اتحادٌه اند،اعضای

 شؽل که کارگرانی از تن 601 کاری قرارداد وضعٌت به اعتراض برای

 .شدند دستگٌر داشتند میداٌ

 همچنٌن ، زندان به مددی ابراهٌم محکومٌت مخالؾ بشدت سی ٌو تی آی

 مستقل سازمانهای فعالٌن و کارگری های اتحادٌه علٌه وشکنجه ،اذٌت ارعاب

 ، رضوی داود که خواهٌم می مصرا اٌران دولت از ما.باشد می کارگری

 آزاد معطلی بدون را کارگری فعالٌن و زندانی انکارگر همه مددی ابراهٌم

 شان صنفی های اتحادٌه سازماندهی برای کارگران بنٌادٌن حقوق از و کرده

 .کند حماٌت اٌران در شان شؽلی موقعٌت توسعه جهت در

 مٌثاق در که است بشر حقوق از بخشی تشکل حق و تشکالت آزادی اصل دو

 مٌثاق اٌن اٌران. باشد می رهنگیف و اجتماعی ، اقتصادی حق( پٌمان)

 است کرده امضا را 620۵ سال در را ICESC فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 مقاوله اٌن 8 شماره عهدنامه دارد، المللی بٌن قانونی تعهد ٌک اساس اٌن وبر

 :کند می تضمٌن نامه

 اتحادٌه وبه دهد تشکٌل را خود صنفی اتحادٌه که است انسانی هر حق -الؾ

 برای ، سازمان قوانٌن به عالقمندی فقط موضوع.بپٌوندد کرده انتخاب که ای

 است اجتماعی عالقمندٌهای و اقتصادشان از حماٌت و پٌشرفت
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 نمٌتوان وجه هٌچه ب که باشد آزادانه باٌد است اصلی سندٌکا تشکٌل حق -ب

 هاآزادٌ و حقوق دٌگر با رابطه در شود محافظت آن از باٌد و کرد محدود آنرا

 احترام که است موظؾ کار جهانی سازمان از عضوی بعنوان اٌران بعالوه

 جهانی سازمان تشکالت آزادٌهای کمٌته.  تشکل حق ای پاٌه اصول به بگذارد

 اندازه . کارگران جلسات برگزاری آزادی و تشکل حق بر کند می تاکٌد کار

 سوال و استهابازخو تعداد به دارد تناسب سندٌکای فعالٌتهای سرکوب گٌری

می تواند سدی باشد برای  کوتاه مقاطع درکه  کارگری فعالٌن کردن جواب

 می جلوگٌری و از آزادی فعالٌت کارگران سندٌکاٌی فعالٌت های سندٌکاٌی

  دکن

 ITUCکنفدراسیون جهانی   کل دبیر – بارو شارون

 

 جهان سراسر در زحمتکشان همبستگی و اتحاد یادآور مه ماه اول

 است

 هم جهان سراسر در کارگران منافع ، است یکی کارگران شکالتم

است یکی  

 زحمتکشان همه پیروزی کشور یک در زحمتکش طبقه پیروزی

 است

 اگرمبارزه ولی شویم نمی پیروز همیشه کنیم می مبارزه وقتی

.خوریم می شکست ،همواره نکنیم  

!ساخت خواهیم آزاد و راآباد ماست،آن دوم خانه سندیکا  
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 سندیکایی فعالیت 34 دهه از او. بناست کارگران سندیکایی کوشندگان از معروفی ینب

 :دهد می پاسخ چنین ما سواالت به او. است داشته

  چٌست؟ کارگری جنبش های خواسته مهمترٌن

 آزاد فعالیت سندیکاهایش اگر کارگر. سندیکاست که است سال 144 کارگران خواسته

. بگیرد را آوردند می بال کارگران سر بر که کارهایی یلیخ جلوی تواند می باشد داشته

 برقرار کی را بازنشستگی این خب. شد خواهند بازنشسته دیگه سال چند وزیر آقایان

 سالهای در ایران زحمتکشان مرکزی متحده شورای و کارگری؟ سندیکاهای جز به کرده

 بلکم خودشان، برای فقط نه هم آن. کنند می مبارزه خوب زندگی برای سندیکاها ؟1324

 را کار ساعت 8 و کار قانون. مردم همه برای کردند درست را بیمه. ایران ملت همه برای

 برای فقط نه کردند درست بازنشستگی. کند می کار که هرکسی برای کردند درست

 باید چرا حاال. نکنند کار برده مثل عمر آخر تا که ها ارتشی همین برای بلکم خودشان،

  گذارند؟ نمی آزاد را ها یکاسند

 چٌست؟ کارتان محل در  همکارانتان و شما خواسته و مشکالت حاضر حال در

 را بیمه ساختمانی کارگر برای توانستیم می ما االن تا بستند نمی را بناها سندیکای اگر

 سندیکا اگر ما. نیست بیمه ساختمانی کارگر هنوز سال همه این از بعد اینکه نه بگیریم

 .شه بیچاره خانوادش که افتاد نمی پایین داربست از کارگر همه این کرد می فعالیت
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 و 54 و 44 دهه در تهران کفاش کارگران سندیکای مدیره هیات عضو گهر مهران جواد

 قدرت با توانست که است کفاش سندیکای کارگری کوشندگان از یکی و بوده 64

 44 دهه اواخر در را کفاش کارگران ، اعششج مدیره هیات و کفاش کارگران سندیکای

 .گرفت تعلق ایران سرتاسر در کفاش کارگران همه به دستاورد این و کند بیمه

 از قبل کارگری جنبش اساسی خواست   چٌست؟ کارگری جنبش های خواسته مهمترٌن

 این. است کلمه واقعی معنای به کارگری سندیکاهای فعالیت و تشکیل چیزآزادی همه

 شان ترین متشکل و زحمتکشان بخش بزرگترین که نفت کارگران میان در چه تخواس

 است شده تبدیل اصلی خواست به نفره 3 یا 2 کوچک کارگاههای تا دهند می تشکیل راهم

  چٌست؟ کارتان محل در  همکارانتان و شما خواسته و مشکالت حاضر حال در 

 کارگر 14 به زور به که نفره چند ای 2 کارگاههای در حاضر حال در که کفاش کارگران

 فرصت این از خواهم می من. است صنوف دیگر مانند هایشان خواسته کنند می کار برسد

 این. کنم صحبت کنند می اداره را کارگاهها این که کارفرماهایی مورد در کرده استفاده

 اجاره و گرانی برگشتی، های چک داللی، تورم، بار زیر کارگرانشان مانند نیز کارفرماها

 فشار در کارگرانشان از بیش خود اصل در و هستند نابودی حال در شان کارگاه بهای

 نگران باید تازه کارگران رفتن از پس و کند می کار کارگرش همپای که کارفرمایی. هستند

 و کفش فروشگاههای بازی دوزه دو برگشتی، چک کارگاه، بهای اجاره مالیات، بیمه،

 به کفش صنعت البته. باشد داشته هم را کارگرش دستمزد کردن پرداخت قعمو به همچنین

 روز هر هم کفاش کارگران و است نابودی حال در داللی اقتصاد های سیاست همت

 .شود می کمتر و کمتر تعدادش
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 دهه در خیاط کارگران سندیکای مدیره هیات عضو کنگرانی فراهانی رضا

 گیری شکل در فراهانی آقای.44 دهه از خیاط سندیکای کوشندگان از و 64

 سندیکا نوین جنبش و 84 دهه اوایل در کارگری سندیکاهای موسسان هیات

 .است داشته رنگی پر بسیار نقش خواهی

 زحمتکشان اساسی مشکل   چیست؟ کارگری جنبش های خواسته مهمترین

 را تولٌد ، لدال مافٌای و کاال عظٌم واردات. ستا اشتؽال و تولٌد ننبود اٌران

 ممکن هم کارگری سندٌکاهای فعالٌت و آزادی شراٌط اٌن با. است کرده نابود

 کارگری سندٌکاهای آمدن با داد نخواهند اجازه قدرتمند دالالن چون نٌست

 .بٌافتد خطر به منافعشان

 کارتان محل در  همکارانتان و شما خواسته و مشکالت حاضر حال در

  زحمتکش طبقه عمومی مشکل اٌن از جدا هم اطخٌ کارگران مشکل   چیست؟

 تولٌد کارفرماٌان و است کرده نابود را تولٌد چٌن از پوشاک واردات. نٌست

 بصورت ٌا هم خٌاط کارگران. اند شده خارجی پوشاک دالل به تبدٌل هم کننده

 می زندگی گذران امروز موتوری پٌک و کشی مسافر ٌا و پا خرده دالالن

 می دالل. حمال ٌا و خواهد می دالل ٌا شد فروش نفت وریکش وقتی. کنند

 خواهد می حمال و کند پخش و بازارٌابی را شده داده کاالهای اٌن که خواهد

 .کند جابجا را کاالها اٌن که
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 چیست؟ کارگری جنبش های خواسته مهمترین  

 های آموزش و اتحادٌه و سندٌکاها آزادی کارگری جنبش خواسته مهمترٌن

 .همه برای مناسب زندگی شراٌط و همگانی بٌمه و شهروندی وقحق

 کارتان محل در  همکارانتان و شما خواسته و مشکالت حاضر حال در

 چیست؟

 ،زٌاد کاری فشار ،شؽلی امنٌت نبود ،کار محل در همکاران و ما مشکالت

 اب ماندن زنده ،درآمد نبودن کافی ،کار قرارداد بودن ٌکطرفه ،سندٌکا نداشتن

  .شاقه اعمال

 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عضو و شیشه کارخانه نصاب شرقی حمید
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 تهران اتوبوسرانیواحد  شرکت کارگران سندیکای عضو نظری اکبر علی

 چیست؟ کارگری جنبش های خواسته مهمترین

 جهت آزاد انتخابات برگزاری از: عبارتند کارگری جنبش خواسته مهمترٌن

 تصمٌم حق و نظارت. دولت دخالت بدون کارگران برای مستقل دهنماٌن تعٌٌن

 به. واعتصاب تجمع داشتن حق.  کارگر شخص توسط کاری امور در گٌری

 مجلس در کارگری نماٌنده 611 از بٌش داشتن حق. سندٌکاها شناختن رسمٌت

 پاٌان. کارگران توسط اجتماعی تامٌن سازمان کردن اداره. اسالمی شورای

 تعطٌل گنجاندن. بند در کارگری زندانٌهای آزادی. پلٌسی احضارهای به دادن

 .خود دسترنج از کارگران حاصله سود بودن سهٌم. درتقوٌم روزکارگر رسمی

 چیست؟ کارتان محل در  همکارانتان و شما خواسته و حاضرمشکالت درحال

 توسط کارگر نماٌنده انتخاب عدم :از عبارتند کار محٌط در کارگران ما مشکل

 محٌط استاندارد عدم.کارفرما به منتصب عوامل انتصاب و دخالت و کارگران

 عدم.قانون خالؾ بر ها بخشنامه و اطالعٌه صدور. مناسب ابزار نداشتن. کار

 به توجه با سازی خصوصی روند بر اصرار. مسئوالن صحٌح مدٌرٌت

 .کارفرما توسط کارگران دستاوردهای حذؾ. مربوطه طرح خوردن شکست

 امن،،،،،، کاری محٌط نداشتن.مشاؼل بندی طبقه اجرای عدم
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 تهران تزیینات و نقاش کارگران سندیکای عضو امیدی حسین

  چیست؟ کارگری جنبش های خواسته مهمترین 

 موقعٌت در کارگری جنبش مهم ایه خواسته پرسٌدٌد که سوالی با رابطه در

 ها تشکل که کارگری تقلمس های تشکل اٌجاد  و  ها مزد دست افزاٌش کنونی

 را اصلی رول. کارگران های خواست و حقوق بردن باال برای اتحاد اٌجاد با

   .مٌکند بازی

 چیست؟ کارتان محل در  همکارانتان و شما خواسته و حاضرمشکالت درحال

 توان نمی کند می بٌداد ساختمانی کارگران درمٌان بٌکاری االن که نجایآ از

 با مبارزه ما همکاران ما خواست سپ کرد مبارزه دمز دست افزاٌش برای

 .شد خواهد تبدٌل فالکت به نٌفتد اتفاقی اگر .هست بٌکاری
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 به ایران معلمان صنفی کانون  تشکیالت دبیر ذاتی اصغر علی

 :گوید می پاسخ چنین سندیکا تلگرامی گروه سوال

 چیست؟ کارگری جنبش های خواسته مهمترین

 یبخش وسعت و یهمبستگ حفظ و  هوشمندانه یزمانده؛ساموجود شراٌط در

 یها تشكل یاساس ؛راهبرد سوز فرصت یفرد یها كشش از فارغ آن به

 برنامه به یبخش عمق یبرا گرفتن بكار را ساز كار یها اندٌشه.  است یصنف

 ،مدرن یها گروه باشد؛ یم هنگام وبه موثر تاكتٌك عملگرا وهمراهان ها

 وچند ها تفاوت نمودن سامان وبه مدارا تمرٌن یا شٌشه یها اقتا در روزام

 یاجتماع كارزار در یعمل یها ابتكار از كه اند ومتمركز نماٌند یم ینظر

 ٌا یمحفل ؛ یفرد تالش حاصل مهم اٌن كه" مٌدانٌد خوب چه!! " جانمانند

 ! ... طلبد یم یجمع یساز وانگٌزه همت ؛ نٌست یباند
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 های تشکل اٌجاد آزادی  چیست؟ کارگری شجنب های خواسته مهمترین

 آزادی - شؽل اٌجادامنٌت - بٌکاران برای مناسب اٌجادشؽل - کارگری مستقل

 زندگی تأمٌن حد تا دستمزد حداقل افزاٌش - اعتصاب,اعتراضی اجتماعات

 سر و موقع به حقوق پرداخت -کار ساعت8 درقبال چهارنفری خانواده ٌک

 درهنگام کارگران واقعی حضورنماٌندگان -کار نقانو کامل اجرای - ماه هر

 با امنٌتی برخوردهای ورفع کارگری فعالٌن آزادی - دستمزد حداقل ٌٌنعت

 رسٌدگی - اجتماعی تأمٌن ازمدٌرٌت حکومت انحصار رفع - کارگری فعالٌن

 رسمی ازتعطٌالت استفاده حق - کاری های محٌط اٌمنی شراٌط به جدی

  باحقوق

 کارتان محل در  همکارانتان و شما خواسته و کالتمش حاضر حال در

 – شؽلی امنٌت تأمٌن عدم - ماهٌانه حقوق موقع به پرداخت عدم   چیست؟

 پروژه مدٌر با آنها ی رابطه به کاربسته مشؽول نٌروهای بٌن تبعٌض وجود

 به مدٌرٌت توجه عدم - دارند کار شراٌط چه و دستمزد مٌزان درمورد چه

 نکردن رعاٌت – شرکت پرسنل و کارگران قانونی تهایخواس و مشکالت

 کار محٌط در کار بهداشت و اٌمنی

 یارمحمد اکبری عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
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 واحد شرکت کارگران سندیکای عضو الفتی کیومرث

 تهران اتوبوسرانی

 ؟چیست کارگری جنبش های خواسته مهمترین

 و خود واقعی منتخب تشکٌالت اشتند حق آزادی کارگران خواسته مهمترٌن

 .است تشکٌالت اٌن صنفی فعالٌت آزادی حق و تشکٌالت اٌن آزادانه فعالٌت

 در وفقط فقط تشکلها اٌن وانحالل تشکٌل آزادی کارگران خواسته دومٌن

 مقاوله در چنانکه.)باشد نظر مورد واحدهای کارگران عمومی مجمع اختٌار

 .(است آمده المللی بٌن ومٌثاقهای جهانی های نامه
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 و جوش تکنسین و جوشکار کارگر. محرابی الدین شهاب

  فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عضو

 چیست؟ کارگری جنبش های خواسته مهمترین

 هشت انجام از پس که است حقی بر مبتنی خواست نخستٌن عادالنه دستمزد

 که باشد نیمٌزا به باٌد و مٌشود پرداخت کارگر به روزانه کار ساعت

 تامٌن را( سالمتی) پوشاک و خوراک مانند جسمانی و انسانی اولٌه نٌازهای

 بود خواهد کار نٌروی روحی امنٌت کننده تامٌن بعدی مرحله در حق اٌن نماٌد

 دٌگر های نٌاز ارضای به تواند به درمسکنش راحت خٌال با که نحوی به

 دٌگر برای مزاحمتی که شکلی به بپردازد وجسمی روحی نٌازهای مانند

 خوراک باٌد مکفی حقوق بهتر، عبارت به باشد نداشته جامعه اعضای

 .دهد پوشش را کارگری مسکن و ،پوشاک

 کارتان محل در  همکارانتان و شما خواسته و مشکالت حاضر حال در

 چیست؟

 سوی از ای بٌمه شراٌط نبود داٌمی کار داشتن برای شؽلی امنٌت نبود

 از کار حٌن جانی تامٌن و حفظ برای اٌمنی شراٌط و لوازم مٌنتا عدم کارفرما

 .هستند کارگری محٌط های ه نبود بزرگترٌن جمله
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 از و پرداز طنز شاعران از شهرک به معروف پور طهماسب حسین محمد

 زبان آذری کارگران میان در او آذری اشعار. است فعال و سندیکایی کارگران

 حماسی اعتصاب در که است سندیکایی وشندگانک از او. است محبوب بسیار

 عضو او. است بوده پیشگامان از  1357 سال در سازی تراکتور کارگران

 .باشد می فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 

 ؟چیست کارگری جنبش های خواسته مهمترین

 رسمٌت به شراٌط به باتوجه کارگری وجنبش کارگران خواسته مهمترٌن

 و فقر خط از بٌش حقوق پاٌه باالبردن  کارگری وتشکلهای سندٌکاها شناختن

 .قانونمند اشتؽال اٌجاد

 کارتان محل در  همکارانتان و شما خواسته و مشکالت حاضر حال در

 چیست؟

 دخل تا کنم می کار هنوز و.  هست مٌلٌون زٌرٌک درٌافتٌم.  ام بازنشسته من

 .شود نمی که. شود ٌکی خرجم و
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 دارد! نیاز شما به زمین ایران فرهنگ

 

 پٌشرفته بٌماری با شجرٌان محمدرضا استاد اٌران، مردم اعتراض صدای

 برای جز داده نشان زندگٌش از دهه 8 در شجرٌان. کند می مبارزه سرطان

 خواندن با کشورش بحرانی روزهای در او. خواند نمی مردم خاطر به و مردم

 همراه جهل و استبداد هعلٌ بر مبارزه اول خط در سرودها و ها ترانه

 چاووش گروه در او ماندگار کارهای. است بوده دهه 6 طی در هموطنانش

 بحبوحه در شجرٌان استاد. است موسٌقی و حماسه و عشق از زرٌنی برگ

 شد مردمی رسای صدای «بگذار زمٌن را تفنگت» خواندن با 88 سال بحران

 اٌران موسٌقی استاد وارٌمامٌد. بود شده نامٌده «خاشاک و خس» تحقٌر به که

 که اٌران مردم همه و دهقانان و کارگران مٌان به و ٌافته بهبود زودتر هرچه

   .گردد باز اند، آسمانی آوای اٌن شٌفته

 را مردمش زندگی او. است اٌرانی مشهور و مولؾ فٌلمساز کٌارستمی عباس

. گٌرد می و گرفته الهام آنان از و کشد می تصوٌر به بخوبی است سال 41
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 بسٌار پردازد می پرورش و آموزش سٌستم از انتقاد به که شب مشق های فٌلم

 زٌتون درختان زٌر و کجاست دوست خانه. شد شصت دهه در برانگٌز بحث

 شده بستری ازکشور خارج در بٌمارستانی در است ماهی ٌک. شد جهانی او

 ارستمیکٌ عباس. است بهبود روبه حالش جراحی بار سه پس او. است

 و زٌست ساده انسان او. است اٌران از خارج در اٌرانی هنرمند مشهورترٌن

 مبارزه و فرهنگ از بخشی اٌران سٌنمای در کٌارستمی پدٌده. است فروتنی

 که افتخاردارند اٌران مردم. است کنونی سالهای در اٌران مردم روزمره

 هزار چند فرهنگ دل زراا اندٌشمندی انسان چنٌن جهانی جامعه به اند توانسته

 .کنند معرفی خود ساله

 هرچه مردمی و محبوب هنرمندان اٌن امٌدوارند فلزکارمکانٌک کارگران

 پارسٌان ادب و فرهنگ به نوٌن هاٌی آموزه خلق با بازهم و ٌابند بهبود زودتر

 . کنند خدمت

 

 18/1/1395  فلزکارمکانیک کارگران سندیکای
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 از واحد های تولیدی ایران سندیکا گزارش های خبرنگاران پیام 

 

 :فلزکاری کارگاههای از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 آنها در جوان دختران و زنان عمدتا که زٌرزمٌنی کارگاههای در :اول خبر

 حقوق تومان هزار 411 مبلػ کار ساعت هشت برای متاسفانه کارند، مشؽول

 تا کنند اجباری کاری افهاض هم روز در ساعت 3 باٌد و کنند می درٌافت

 دستکش، از کارگاهها اٌن در. برسد تومان هزار 561 به اشان درٌافتی

 .نٌست خبری....  شٌر، کار، کفش کار، لباس ماسک،

 کارگاهها ، اسفند 8 هفته اٌن شنبه از فلزکاری کارگاههای در : دوم خبر

 گاههاکار در اسفند 25 شده گفته کارگران حساب تسوٌه برای و تعطٌل

 اختالؾ مورد سال آخر پاداش و عٌدی موضوع ساله هر. ٌابند حضور

 بوده ، نفره ده چند ٌا و نفره چند تولٌدی واحدهای اٌن کارفرماٌان و کارگران

 .است

 اگر که اند کرده اعالم کوچک کارگاههای کارفرماٌان از بسٌاری : سوم خبر

 تعطٌل جدٌد سال در را نهاٌشا کارگاه باشد بٌشتر درصد 61 از حقوق حداقل

 8/12/94           .    کرد خواهند
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 :خودرو ایران از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 که اند زده کار روز ، خودرو اٌران در را روزجمعه بازهم اخٌر دوهفته طی

 ؼذا اعتصاب آخرٌن در. است شده روبرو کارگران اعتراض و اعتناٌی بی با

 ؼذای اعتصاب چنانچه که داد قول کارگران به ملمدٌرعا خودرو، اٌران در

 -2. کرد نخواهند اعالم کار را جمعه و تعطٌل روزهای -6: بشکنند را خود

 کارگری تشکل اٌجاد و مشکالت گٌری پی برای ای نماٌنده سالن هر از

 .شد خواهد اجراٌی هم مشاؼل بندی طبقه -3. شد خواهد انتخاب

 داده خود مدٌرعامل به رو خود اٌران کارگران که لقبی)  گدا هاشم مدٌرعامل

 گانی نماٌنده. کرد فراموش را مشاؼل بندی طبقه مبلؽی کردن اضافه با( اند

 و. رفتند ٌادها از سرگردانی چندی از پس بودند شده انتخاب ها سالن از که

 8/62/24.   است کرده اعالم اجباری کار روز را جمعه روزهای که هم حاال

 

 



33 کا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     پیام سندی  
 

 :خودرو ایران از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 وارد جدٌد مدٌرٌتً تٌم كه پٌش نٌم و سال دو: اظهاركرد زارع ٌكه مهندس

 از مختلؾ هاي حوزه در اي عدٌده مشكالت با شركت اٌن  شد، خودرو اٌران

 رو…  و قطعه كمبود با خودرو تولٌد سازان، قطعه و ها بانك به بدهً جمله

 سال دوم نٌمه در را تولٌد شدٌم موفق رٌزي برنامه و الشت با اما بود رو به

 صورت هاي رٌزي برنامه با .دهٌم افزاٌش برابر دو نخست نٌمه به نسبت 22

 موفق و كرده خارج بحران حالت از را شركت 23 سال در شدٌم موفق گرفته

 .كنٌم تبدٌل سودده شركت ٌك به دهً زٌان حالت رااز آن ها سال از پس شدٌم

: افزود و كرد اشاره نٌز خودرو اٌران شركت مالً مباحث به پاٌان در وي

 به امروز اما بود تومان مٌلٌارد211 حدود پٌش سال دو شركت سرماٌه

 مالً ساختاري تجدٌدنظرهاي با آٌنده سال كه رسٌده تومان مٌلٌارد6531

 ( خودرو اٌران خبررسانی ساٌت از برگرفته.   ) شد خواهد هم بٌشتر

 تومان مٌلٌارد311 سالی خود تالش با خودرو اٌران کارگران سال دو طی در

 درآمد اٌن از کارگران سهم .اند داشته آوری سود خودرو اٌران برای

 بطور تومان هزار پانصد مٌلٌون6 حد در و متوسط دستمزدی مٌلٌاردی،

 .است بوده  کاری اضافه با ماه در متوسط

 عامل مدٌر ، زارع ٌکه هاشم ودرو،خ اٌران در 24 سال پاٌان جشن در

 سخنانی طی شرکت، اٌن کارکنان و کارگران برای خودرو اٌران شرکت

 اعالم درصد چهارده را کارگران حقوق افزاٌش مٌزان دولت:که کرد اعالم

 درصدی چند که شد گرفته تصمٌم ، شرکت مدٌره هٌات تصوٌب با.است کرده

 خواهد اضافه مبلػ اٌن به ، ارکنانک نسبی رفاه برای شرکت، خود توسط نٌز

 کوششهای و زحمات جبران کارگران، حقوق درصدی چند افزاٌش آٌا.شد

 نمود؟ خواهد را کارگران
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 :دارو سٌنا کارخانه از سندٌکا پٌام گزارش

 از. است پٌشرفت حال در و موفق های کارخانه ار ٌکی دارو سٌنا خانه کار

 اٌتالٌا از اصلی قطعات آمدن و ها تحرٌم شدن برداشته با و گذشته سال ماه آذر

 گردٌده عالی بسٌار نٌز محصوالت کٌفٌت و افزاٌش به رو تولٌد ، آلمان و

 تمامی و نشده اخراج کارگری هٌچ گذشته سالهای خالؾ بر امسال. است

 پماد. اند کرده درٌافت را خود پاداش و عٌدی و دستمزد موقع به کارگران

 و پزشکی کادر و کارگران همت به کارخانه اٌن امولسالبت شربت و چشمی

 می صادر کشور از خارج به و گرفته پٌشی اش خارجی نوع از آزماٌشگاهی

 درجه کنندگان صادر از ٌکی به کارخانه نوسازی با دارد قصد مدٌرٌت. شود

 مانند کارخانه اٌن در کارگری موضوعات البته. شود تبدٌل خاورمٌانه اول

 شورای فقط کارخانه اٌن در. روبروست شدٌد حساسٌت با تولٌد واحدهای همه

 . دارد کارگری فعالٌت کار اسالمی

 و نفتی اقتصاد از شدن کنده برای الگوٌی به تواند می دارو سٌنا کارخانه

 بهبود زمٌنه در تالش برای هاٌش تکنسٌن و کارگری کادر کوشش همچنٌن

 .بگٌرد قرار کٌفی، محصوالت
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  تهران واحد شرکت از سندیکا پیام خبرنگار های گزارش

 

 شورای)  کارگر نماٌنده اصطالح به فرماٌشی انتخابات شدن نزدٌک به باتوجه

 برگزاری با مذکور منطقه مسوولٌن اتوبوسرانی، ٌک سامانه در(  اسالمی

 هٌات در شدن نماٌنده جهت کارکنان از برخی با ارتباط و خصوصی جلسات

 و حراست و مدٌر توسط انتصاب جهت به جانبه همه ماٌتح اعالم و تشخٌص

 که. اند زده دست تحرکاتی به ، گذشته سالٌان روال طبق برداری بهره معاون

 از کارگران همچنان تا گٌرد، می صورت استان کار اداره هماهنگی با البته

 مدٌرٌت سرکشی طی نمونه برای. باشند محروم کارگری مستقل نماٌنده داشتن

 مسوولٌن به اکٌد دستور و سامانه مناطق در معاونٌن و حراست همراه به

 مسوول به التٌماتوم ٌک طی رای دادن برای افراد آوری جمع برای توقفگاه

 خواستار را رای 611 از بٌش جابجاٌی خواهان مدٌر طرؾ از ؼرب توقفگاه

 لٌنمسوو گذشته های دوره در همکاران استقبال عدم به توجه با. است شده

 شوراهای مقررات طبق نمونه برای. باشند می جدٌدتری راهکارهای دنبال

 در گذشته در که شوند کاندٌد نتخابات اٌن در توانند می افرادی ها سامانه

 مدٌرٌت به وابسته افراد از ٌکی منظور همٌن به. باشند بوده شاؼل ٌک سامانه

 ظاهر ربؼ توقفگاه اطراؾ در روز چند طی حضوری ی گفتگو برای

 .است گردٌده
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  :واحد شرکت از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 پژو سواری خودروی دستگاه ٌک صبح 3/62/24 مورخه در : اول خبر

 ممانعتی هٌچگونه بدون 22 اٌران 08د464 شماره به رنگ خاکستری پارس

 شرق)  دپو توقفگاه داخل به ٌک سامانه نگهبانی و مسوولٌن طرؾ از

 مذکور فرد که شد مشخص سرنشٌن شدن پٌاده از پس. شد وارد ( تهرانپارس

 بازنشستگی از است ماه 2 مدت که باشد می ٌک سامانه بازرسی اسبق رٌٌس

 در. دارد را فوق منطقه در بودن مسوول ادعای همچنان و گذرد می اٌشان

 ورود حق باشند می نقلٌه وسٌله دارای که اداری مسوولٌن از بسٌاری که حالی

 دوربٌن مقابل در اٌشان خودروی اٌنکه جالب.  ندارند را خود کار محل به

 ناظرٌن طرؾ از مخالفتی هٌچگونه و شده پارک توفقگاه در مستقر های

 چنانچه که حالٌست در موضوع اٌن. است نٌامده عمل به ٌک سامانه حراست

 دپو بهداشتی های سروٌس از استفاده ٌا و اداری کار انجام برای ای راننده

 قرار بازخواست مورد مذکور فرد مسوولٌن طرؾ از بالفاصله شود متوقؾ

 .گٌرد می

 طرؾ از متاسفانه عٌد اٌام به شدن نزدٌک و جاری سال اتمام با : دوم خبر

 سالٌان طی شلوار و کت تحوٌل در اقدامی هٌچگونه واحد شرکت مسوولٌن

 تولٌد طرؾ از اهآبانم در که است بذکر الزم. است نگرفته صورت گذشته

 می داده تحوٌل باٌست می و گرفته آنها ساٌز پرسنل از فراخوانی طی کننده

 .است نگرفته صورت اقدامی تاکنون که شد

 جهت اتوبوسها ورودی بودن مسدود بر مبنی گزارشی طی : سوم خبر

 سندٌکا پٌام نشرٌه طرؾ از که دپو آسفالت سازی زٌر علت به مسافر برداشت

 .است شده عٌب رفع مسٌر اٌن شدٌم باخبر ، بود شده منتشر

 در ها مدٌرٌت تؽٌٌر با واحد شرکت همٌشگی های سنت طی:  چهارم خبر

 جابجا مناطق در جدٌد مدٌرٌت خواست با نٌز مدٌران به وابسته افراد ، مناطق
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 به را شخصی اٌشان ٌک، سامانه جدٌد مدٌرٌت ورود با نمونه برای. شوند می

 برای نٌز اٌشان.  است نموده منصوب ٌک سامانه وقفگاههایت مسوول سمت

 افراد جابجاٌی به اقدام ضربتی عملٌات ٌک طی مدٌرٌت انتصاب اٌن جبران

 کارکنان اکثر گفته به. است ورزٌده مبادرت بوده، شخصی ؼرض با اکثرا که

 ناراضی اٌشان رفتار از و نٌست برخوردار مناسبی عمومی روابط از اٌشان

 .دهستن

 

 بر االئمه ثامن هتل جهت واحد شرکت کارفرما طرؾ از که ای اطالعٌه طی

 و نهار حذؾ موضوع است، گردٌده نصب واحد شرکت مناطق بٌلبورد روی

 دو هر پرسنل که صورت اٌن به. باشد می هتل اٌن در اقامت هنگام در شام

 آن اناتامک از روز سه مدت به و اعزام مقدس مشهد به سفر جهت ٌکبار سال

 چرا باشٌم می کارگری دستاورد اٌن حذؾ شاهد متاسفانه. کردند می استفاده

 که شد می استفاده برگشت و رفت جهت شرکت های اتوبوس توسط قبال که

 خود شخصی هزٌنه از استفاده به مجبور پرسنل و حذؾ نٌز حاضرآن حال در

 .باشند می مشهد به رفتن جهت

 

 :واحد شرکت از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 سامانه عصرکار رانندگان معضالت از ٌکی رسٌده گزارشات طی : اول خبر

 می آزادی پاٌانه دستفروشان پاتوق که است آزادی مٌدان سنگٌن ترافٌک ٌک

 .اند نکرده موضوع اٌن حل برای اقدامی تاکنون مسوولٌن متاسفانه که. باشد
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 اکثر که ٌک سامانه مدٌرٌت طرؾ از توقفگاه مسوول انتصاب با : دوم خبر

 طی ماه اسفند در ، باشند می ناراضی اٌشان رفتار و برخورد از پرسنل

 شدٌم باخبر استخر از استفاده جهت پرسنل از برخی اعزام بر مبنی دستوری

 امکانات از استفاده آماده و لخت که حالی در و استخر به ورود از پس افراد

 با واحد شرکت قرارداد که شده گفته آنها به مسوولٌن طرؾ از بودند مجموعه

 افراد دلخوری باعث موضوع اٌن که باشد می اعتبار فاقد مجموعه اٌن

 .گردٌد ٌک سامانه اعزامی

 پرسی هم طی ٌک سامانه جدٌد مدٌر انتصاب از ماه 5 گذشت با : سوم خبر

 که بودند معترؾ  پرسنل ، ٌک سامانه کارگران و رانندگان از گرفته صورت

 مدٌر» لقب بطورٌکه. اند نکرده مشاهده سامانه مدٌر از مناسبی عملکرد

 شده داده اختصاص اٌشان به کارگران و رانندگان طرؾ از!!!! «جو صرفه

 ، کارشناسی کار بدون پرسنل اکثر جابجاٌی ، شلوار و کت تحوٌل عدم. است

 عمومی بطراوا و تجربه هرگونه فاقد که خود به وابسته افراد برخی انتصاب

 خودروی برای سقؾ احداث برای المال بٌت هزٌنه صرؾ تا هستند مناسب

 بن مورد در شرکت کارگران و رانندگان مطالبات پٌگٌری عدم ، خود آزاروی

 عدم ، نشده داده هنوز و شد می داده باٌد گذشته هفته در که کارگری های

 کارکنان با واحد شرکت کارگران و رانندگان حقوق سازی همسان پٌگٌری

 .باشد می ٌک سامانه مدٌر های کاری کم از شهرداری،

 ، تهرانپارس در واقع شرق دپو توقفگاه سطح عٌب رفع از پس : چهارم خبر

 دٌد در مخصوصا که بنر نصب با عمومی روابط طرؾ از عجٌب اقدامی در

 اٌن. است شده قدردانی سامانه مدٌرٌت زحمات از ، گٌرد قرار پرسنل

 هنوز ماه اسفند در سامانه پرسنل که است گرفته صورت حالی در یقدردان

 ماه 2 در حقوق کرد دٌر ، کارگری های بن ، شلوار و کت تحوٌل از همچنان

 مانده محروم برداری بهره پرسنل برعملکرد  مناسب نظارت عدم ، گذشته
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 رانندگان رفاهی مساٌل به مدٌر جناب تبلٌؽاتی بنر خرج شد نمی آٌا. اند

 ٌافت؟ می اختصاص

 

 : واحد شرکت از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 تعوٌق به خصوص در سندٌکا پٌام خبرنگار گزارش انتشار از پس:  اول خبر

 اداره اسفند 25 تارٌخ در باالخره شدٌم باخبر ساالنه های شلوار و کت افتادن

 کارکنان مٌان در شلوارها و کت اٌن توزٌع به اقدام ٌک سامانه رفاه و خدمات

  .است نموده

 طرؾ از 25 سال برای حقوق درصدی 64 افزاٌش تصوٌب با : دوم خبر

 کارکنان نگرانی و اعتراض از موجی ، وزٌرکار تاٌٌد و کار عالی شورای

 .است گرفته بر در را واحد شرکت

 شرکت کارگران سندٌکای اعضای مستمر های پٌگٌری از پس : سوم خبر

 از نفر 5162 تاٌٌد و ارسال و ، کارکنان به عوضبال مسکن جهت واحد

 های اندازی سنگ شاهد متاسفانه شهرداری، به واحد شرکت کارکنان

 ماههای در سندٌکا اعضای های پٌگٌری طول در واحد شرکت مسوولٌن

 در اعالمٌه نصب با شورا انتخابات شدن نزدٌک با اخٌرا و هستٌم گذشته

 مناطق در فرماٌشی شوراهای انتخابات برگزاری روزهای در مسکن، مورد

 کشاندن و خودفروخته نماٌندگان به دادن رای ترفند با فراوان های سمپاشی و

 .کوشند می بشدت، رای های صندوق پای به کارگران
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 می که 24 سال( کارگری های بن)  توزٌعی اقالم لٌست طی : چهارم خبر

 با متاسفانه گردد پرداخت واحد شرکت کارکنان بٌن کارفرما طرؾ از باٌست

 مربوط تومانش هزار صد که)  تومان هزار 211 مبلػ همچنان 24 سال اتمام

 جهت کارفرما گوٌا است نشده پرداخت کارگران به(است بسٌج هفته به

 را خود کارکنان حربه اٌن با است خواسته فرماٌشی انتخابات برگزاری

 هزار 211 فرماٌشی شوراهای دنبو در ببٌنٌد:» که نماٌد رای دادن به مجبور

 پٌگٌری هم امر اٌن نداشتٌد شورا چون و نشده پرداخت شما حقوق از تومان

 به ها پرداخت و امور اٌن تا کنٌد شرکت گٌری رای در بٌاٌٌد پس. است نشده

 84 سال اعتصاب  اعالم با حق اٌن که صورتی در.« بگٌرد صورت موقع

 قبال شهرداری مجموعه زٌر در شرکت گرفتن قرار و واحد شرکت در سندٌکا

 باٌد و است واحد شرکت کارگران و رانندگان حقوق جزو و رسٌده اثبات به

 .شود پرداخت مرتب بطور

 انتظار طوالنی های صؾ ٌک سامانه رانندگان مشکالت از ٌکی : مپنج خبر

 در معطلی اٌن. باشد می مقصد و مبدا در مسافر برداشتن جهت ها اتوبوس

 باعث شدن طوالنی اٌن.است کشٌده طول و برده زمان هم ساعت 2 تا یمواقع

 سبقت و سرعت نهاٌت در و مسوولٌن به رانندگان بدبٌنی و استرس تشنج، ،

 از تازه اقدامی در اٌنکه جالب.است داشته بر در را تصادؾ و ؼٌرمجاز

 برای خودرو طوالنی توقؾ علت به کراٌه کسر پٌامکی طی کارفرما طرؾ

 مشکل اٌن برای رانندگان تهدٌد عوض به آقاٌان .است گردٌده ارسال رانندگان

 29/12/94         .کنند پٌدا حل راه
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 :واحد شرکت از سندیکا پیام نشریه خبرنگار گزارش

 کار پاٌان مساٌل درمورد صحبت ضمن 24 اسفند پنجم  مورخ در : اول خبر

 اتاق ودر هستند اتوبوس فاقد که رانندگانی برای برگشت سروٌس درٌافت و

 به ابتدا شد گرفته هستند،تصمٌم کار پاٌان ثبت منتظر رانندگان استراحتگاه

 شورا در کارگران نماٌنده حضور وبا مراجعه اتوبوسرانی 5 سامانه شورای

 تاٌک شود گذاشته درمٌان بااٌشان مساله مراجعه برداری بهره معاون به

 .بروند خود منزل به راحتتر رانندگان تا ارگرفتهقر رانندگان دراختٌار اتوبوس

 خود ی) ها ازشوراٌی دوتن با وصحبت شورا در ازحضوررانندگان پس

( کردند امضا را طهماسبی رضا حمٌد اخراج حکم جلوتر روز4 که فروخته

 بردن برای اتوبوس ٌک داد قول اٌشان و رفتٌم برداری بهره معاونت پٌش

 تا قرارداده اختٌارشان در ظهر بعداز دقٌقه 61 و ٌک ساعت راس رانندگان

 ولی. برساند آزادی مٌدان_جنوب ستاری_جنوب باکری ازمسٌر را آنها

 قولش زٌر برداری بهره معاونت روزبعد رانندگان نکردن پٌگٌری با متاسفانه

 .نکرد عمل تعهدش وبه زد

 کؾ نکرد درست برای 5امانه س رانندگان های پٌگٌری پی  در : دوم خبر

 ازحد بٌش استهالک علت به که اتوبوس فاقد  رانندگان استراحتگاه کانکس

 انجام مدٌرٌت توسط الزم مکاتبات آن بودن سوراخ وسوراخ کانکس کؾ

 اسفند تاپاٌان متاسفانه ولی انجام ازتعمٌرات بخشی 2۱ اسفندماه سوم ودردهه

 نٌزکار تابحال هک شد موکول2۵ نوروزی تعطٌالت بعداز وبه ماند ناتمام ماه

 95 فروردین پنجم       .است شده رها کاره ونٌمه شده متوقؾ
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 یابی تشکل آزادی:  فلزکار کارگر وطنخواه عبداله

 است کارگری جامعه خواسته ترین اصلی

 

 و دارند صنفی نگاه مسائلشان به کارگران که دارد اعتقاد او: اٌلنا خبرگزاری

 .ساخت محروم ابتداٌی حقوق از را آنها امنٌتی نگاه با نباٌد

 های تشکل آزادی اٌنکه بر تاکٌد با اٌلنا با گفتگو در خواه وطن عبدالـله

 باشد، کارگر جهانی روز در کارگران خواسته ترٌن اصلی باٌد کارگری

 را مطالبات ساٌر توان نمی کارگری های تشکل آزادی بدون: داشت اظهار

 اولوٌت در کار قانون ششم فصل اصالح باٌد رو اٌن از کرد پٌگٌری

 .اند آمده کار سر بر کارگری جامعه از حماٌت شعار با که باشد دولتمردانی

 اٌنکه به اشاره با تهران فلزکارمکانٌک کارگران تعاونی مدٌره هٌات عضو

 تشکالت از نظرجوٌی و مشارکت به منوط کار قانون در اصالح هرگونه

 نگاه روزها اٌن که دولتی مدٌرٌت تصور اٌن ؼٌر در: گفت است، کارگری

 از حماٌتی قوانٌن اندک همٌن تعدٌل با  است حاکم همچنان آن بر کارفرماٌی

 .کند می موافقت کار نٌروی
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 متاسفانه که است کارگری جامعه دٌگر خواسته شؽلی امنٌت: افزود خواه وطن

 تمسئولٌ احساس آن به نسبت تحمٌلی جنگ خاتمه زمان از دولتی مدٌران

 برای را کارفرماٌان دست اقتصادی رونق اٌجاد ضرروت توجٌه با و کنند نمی

 .گذاشتند باز دارد کارگری ضد نگاه که قراردادی نوع هر انعقاد

 که دستمزد درصدی 64 افزاٌش خصوص در کارگری صنفی فعال اٌن

 ٌبٌنند می کارگران که آنچه: گفت نکرد، برآورده را کارگری جامعه انتظارات

 دولت پشتٌبانی از که کارفرماٌان اما است، شان  سفره شدن تر چککو

 از بٌشتر دستمزد افزاٌش اٌن که کنند می القا دارند که نفوذی با برخوردارند

 .است بوده اٌنها

 در  کارفرماٌان: داد ادامه تهران کارگری نماٌندگان مجمع مدٌره هٌات عضو

 اندازند می کارگران دستمزد شافزاٌ گردن به را صناٌع شدن ورشکسته حالی

 و بانکی بهره اقتصادی، های تحرٌم تاثٌر مثل  عواملی منافعشان سبب به که

 که مذاکرات با دارٌم نظر در. گٌرند نمی نظر در را اولٌه مواد نرخ رفتن باال

 را دستمزد تخصصی های کمٌته سرٌعتر چه هر دارٌم اجتماعٌمان شرکای با

 منوط اٌن البته کنٌم عمل هدفمند آٌنده سال در مزد زاٌشاف برای تا دهٌم تشکٌل

 .کنند شرکت جلسات اٌن در کارگران واقعی نماٌندگان که است آن به

 

 4 خانواده یک بتوان کار ساعت 8 با که دستمزدی برای کارگری سندیکاهای

 کوشند می کرد، اداره را نفره

 عقب دلیل به را کارفرمایان که قانونی تصویب برای کارگری سندیکاهای

 کوشند می کند، جریمه و مجازات کارگران، چندماهه حقوق انداختن

 رایگان، بهداشت رایگان، پرورش و آموزش برای کارگری سندیکاهای

 کوشند می اساسی قانون همگانی،طبق و رایگان ورزش ،رایگان مسکن
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و  ایران کارگران صنفی های انجمن عالی کانون مدیره هیات عضو

 دبیر انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز :

 بکاری هرچه مثل مصداق به.  تداش وری بهره توقع 25 مزد از توان نمی

 ناچٌز افزاٌش تبعات از نٌز خصوصی و دولتی کارفرماٌان کرد، خواهی درو

 نمی مزد افزاٌش مٌزان اٌن زٌرا بود، نخواهند نصٌب بی 25 سال دستمزدهای

 .کند تامٌن را وری بهره افزاٌش تواند

 ای شٌوه مانه به امٌد و تدبٌر دولت حداقل کاش: گفت اٌلنا به «چمنی ناصر»

 های تحرٌم و المللی بٌن مناسبات پٌچٌده مشکالت به دادن پاٌان برای که

 افزاٌش. شد می قائل اهمٌت نٌز مزد حداقل محاسبه برای کرد اقدام اقتصادی

 خرٌد قدرت به صدهزارتومان مبلػ فقط ،کارگران دستمزد درصدی6۱

 هزٌنه مزد کمٌته تمحاسبا و آمار طبق که است حالی در اٌن افزود کارگران

 ماه در مٌلٌون 2 از بٌش کارگران چهارنفری حدود خانوار ٌک معٌشت سبد

 در 2۵ سال در دستمزد افزاٌش برای دولتی و خصوصی کارفرماٌان. شود می

 باعث باشد، داشته باالٌی افزاٌش مزد اگر که کردند مطرح باز تکراری بحثی

 ماه ٌک برای که داشت وجود اٌن امکان کاش شد، خواهد تورم اٌجاد

 ٌکماه معٌشت کارگر ٌک دستمزد با خصوصی و دولتی کارفرماٌان نماٌندگان

 بعد کنند، لمس نزدٌک از را مظلوم قشر اٌن درد تا کنند سپری را خود

 .بگٌرند تصمٌم مزد مٌزان برای منصفانه
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 مٌزان از مزد افزاٌش مٌزان بودن تر باال درصد 2 استدالل به اشاره با وی

 مزد افزاٌش که است اٌنطور ظاهر در: گفت رسمی، تورم نرخ درصدی 62

 معٌشت سبد هزٌنه و اقتصاد واقعٌت در اما است بوده تر باال تورم نرخ از

 که اقالمی331از دانند می همگان.نٌست بٌش فرٌبی امر اٌن کارگری خانوار

 مورد مقل ۵1 از کمتر گٌرد می نظر در تورم نرخ تعٌٌن برای آمار مرکز

 جامعه برای تورم مٌزان بنابراٌن گٌرد می قرار کارگری جامعه استفاده

 دستاورد حالت بهترٌن در. است شده اعالم مٌزان از تر باال بسٌار کارگری

 گذشته سال جلسات در که است مسکنی حق پرداخت کار عالی شورای جلسات

 امسال و فتنر آن پرداخت بار زٌر دولت اما شد گٌری تصمٌم اش درباره

 حق تاخٌری افزاٌش از توان می آٌا که دانم نمی. شود پرداخت است قرار

 دانم می قدر همان اما کرد؟ ٌاد صنفی دستاورد ٌک عنوان به کارگران مسکن

 ابالغ برای دولت سوی از هنوز نوروزی رسمی تعطٌالت اتمام وجود با که

 .است نشده اقدامی مصوبه اٌن

 باعث 2۵ سال در خصوصی و دولتی کارفرماٌان تالؾائ دارد عقٌده که وی 

 سال که کسانی: افزود شد، کارگری نماٌندگان زنی چانه توان کردن عقٌم

 را آنان و دانسته راناچٌز 2۱ سال مزد در کارگری نماٌندگان دستاورد گذشته

. بزنند که دارند حرفی چه امسال اتفاقات توجٌه در کردند متهم تجربگی بی به

 و بود تحرٌم در کشور که شد اعالم درصد 60 درحالی 2۱ مزد شافزاٌ

 اقتصاد پای پٌش از مشکالت اٌن که اکنون اما بود، نشده اجراٌی برجام

 ؟کنند می توجٌه را درصدی 6۱ افزاٌش چگونه است شده برداشته

 کار  عالی شورای جلسات در کارگری گروه براٌنکه تاکٌد با ناصرچمنی

 نهاد از که بقائٌان نقش:داد،گفت دست از را خود مؤثر ایاعض از ٌکی امسال

 اعضای از ٌکی عنوان به کشور کار اسالمی شوراهای عالی کانون صنفی

 علت اٌن به داشت حضور مزد تعٌٌن جلسات در کارگری گروه اصلی

 وکارفرما و دولت گروه مانند نشد حاضر که  بود نشدنی فراموش و چشمگٌر



46 کا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     پیام سندی  
 

 از جدا.بدهد االختٌار تام وکالت مزد افزاٌش مورد رد گٌری تصمٌم وکالت

 جلسات به متبوعش تشکل سوی از دٌگر بازنشستگی از بعد بقائٌان آقای اٌنکه

 امسال مزد افزاٌش جلسات در نشد، فرستاده کار عالی شورای مزد تعٌٌن

 گروه زنی چانه قدرت تضعٌؾ باعث نهاٌت در که افتاد هم دٌگری اتفاقات

 کانون سوی از خودم شخص که بود اٌن اتفاقات اٌن جمله از .دبو کارگری

 شورای مزد تعٌٌن جلسات در حضور برای کشور صنفی های انجمن عالی

 در من پذٌرش به حاضر کار وزارت نهاٌت در اما شدم معرفی کار عالی

 عقٌم راستای در آن از توان می که دٌگری اتفاق .نشد نظر مورد جلسات

 جلسات جرٌان در که بود اٌن کرد ٌاد کارگری گروه زنی چانه توان سازی

 کسی و کارگری بخش مزد کارگروه مسئول عنوان به خداٌی علی آقای امسال

 داشت کارگری تشکل سه بٌن وحدت اٌجاد در مؤثری و مهم بسٌار نقش که

 .شد نگهداشته کار عالی شورای اصلی جلسه پشت در نوبت ٌک برای

 کشٌدن پٌش با دولت نٌز 2۱ سال در که موضوع اٌن ٌادآوری با چمنی

 افزاٌش با درمخالفت را اصلی سنگ درصد 61 درحد انتظاری تورم موضوع

 همٌن کشٌدن پٌش با دولت باز هم امسال: گفت بود، زده دستمزدها واقعی

 در و کرد فراهم را کارگران مزد شدن واقعی با مخالفت اصلی بستر بحث

 .کرد را استفاده نهاٌت خود سود به شراٌط اٌن از زنٌ کارفرماٌی بخش نهاٌت

 مزدی مزاٌای ماندن ثابت دلٌل آن براساس که ادعا اٌن خصوص در وی

 کارگری بن حقوق از بٌمه حق شدن کسر با کارفرماٌان مخالفت کارگران

 همه از کارفرماٌی بخش نماٌندگان که است طبٌعی: گفت شود، می عنوان

 استفاده خود موکالن های خواسته تامٌن برای منطقی ؼٌر و منطقی ابزارهای

 تا کارگری بخش نماٌندگان که شود می مطرح پرسش اٌن حال عٌن در اما کنند

 خصوص در خود موکالن خواسته پٌشبرد برای ابزارها همٌن از اندازه چه

 .کنند می استفاده کار قانون ۱6 ماده کامل اجرای
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 کارگران و سندیکا

 یابتدائ از دفاع كه دهد یم نشان یدار سرماٌه یكشورها در یتارٌخ تجربه

 در آنان تجمع و طبقه اٌن یوهمبستگ اتحاد با فقط كارگر طبقه حقوق ترٌن

 تنها نه اتحادٌه اٌن از كارگران اما. باشد یم پذٌر امكان یسندٌكائ تشكٌالت

 هاستفاد خوٌش كار ینٌرو تر عادالنه فروش یبرا یا برنده وسٌله همچون

 یها بٌمه تعمٌم و اٌجاد كار، شراٌط تؽٌٌر یبرا طرٌق اٌن از بلكه كنند یم

 كه یدٌگر مشكل ها ده حل و كار محل از دفاع( عمر ،یبازنشستگ ،یبٌكار)

   .كنند یم مبارزه دارد قرار كارگر طبقه مقابل در

 ستم و ظلم علٌه كارگران آمٌز اعتراض یحركتها هجدهم، قرن از قبل تا

 ،68 قرن در. است گرفته یم صورت نامنظم و پراكنده یشكل به اٌان،كارفرم

 بٌشتر طبقه اٌن منافع و حقوق از دفاع لزوم كارگر، طبقه رشد و اٌجاد با

 كسب یبرا پٌگٌر مبارزه و تشكل فكر به كارگران رو، اٌن از. شد احساس

 كٌلتش و یكارگر جنبش كه گفت توان یم تقرٌبا امروز. افتادند خود حقوق

 و است كرده پٌدا رسوخ كشورها اؼلب در كارگران به مربوط یسازمانها

  .اند شناخته رسمٌت به را یكارگر یسازمانها وجود یزٌاد یكشورها

 یكشورهاٌ هنوز جهان، در یكارگر یتشكلها چشمگٌر گسترش وجود با اما

 یها اتحادٌه فعاالن و پردازندمی  یكارگر یجنبشها سركوب به دارندكه وجود

 طبق. رسانند یم قتل به را یكسان یگاه احت و دهند یم شكنجه را یكارگر

 همٌن در ،یكارگر آزاد یها اتحادٌه یالملل بٌن فدراسٌون 6225 سال گزارش

 و كارگران حقوق نقض انواع ترٌن گسترده و شدٌدترٌن شاهد جهان سال،

  .است بوده كارگري یها اتحادٌه سركوب

: مانند. دارند گوناگونً عناوٌن مختلؾ ایكشوره در یكارگر یسازمانها

  .كانون ،یصنف انجمن سندٌكا، كنفدراسٌون، فدراسٌون، اتحادٌه،
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 منافع از حماٌت و حفظ یكارگر یسازمانها تشكٌل از هدؾ یكل طور به

 یاقتصاد امور كنترل در مشاركت و كار یور بهره افزاٌش به كمك كارگران،

 متناسب فوق، یهدفها از ٌك هر بر تاكٌد مٌزان تهالب. است كشور یاجتماع و

   .است متفاوت كشور در مستقر نظام نوع با

 بتوانند یكارگر یها سازمان كه آن یبرا ،یعنوان هر از صرفنظر اما

 ها آن استقالل حفظ مهم موضوع نماٌند، اٌفا یا شاٌسته نحو به را خود كاروٌژه

 .است یكارفرماٌ یها سازمان و دولت مقابل در

: است کرده اعالم  ٌی، بخشنامه ابالغ با خوزستان، استان کل دادگستری اخٌرا   

 و است مقررات و قانون خالؾ پتروشٌمی های شرکت نظم در اخالل و تجمع"

  .[2۱ آذرماه 2 اٌلنا،" ]آٌد می عمل به قضاٌی برخورد قانون طبق

 را است تجمع ازادی بر داٌر که اساسی قانون 20 اصل دادگستری وزارت

 .است پاگذاشته زٌر

 آزادی بر داٌر اساسی قانون 20 اصل اجرای خواهان کارگری سندٌکاهای

 .هستند اعتصاب و تجمع ها، راهپٌماٌی

 دکتر فرشید هکی 

 

رنده ترین سالح زحمتکشان راهپیمایی و اعتصاب ب   

  در مقابل زور گویی سرمایه داری است
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ی چگووه تامیه میشود؟مىابع سازمان تامیه اجتماع  

 

ُر رّز دّلتورداى از کاُص هٌابع هالی سازهاى تاهیي اجتواعی سخي هی 

گْیٌذ ّ ُیات هذیرٍ ایي سازهاى ّ دّلت برای دست اًذازی بَ اًذّختَ ُای 

کارگراى ًمطَ هی کطٌذ. اصلی تریي هٌبع هالی تاهیي اجتواعی حك بیوَ 

ار کٌذ بایذ حك بیوَ اش پرداخت کارگراى است.ُر کارگری کَ حتا یک رّز ک

ضْد. اگر بازرساى سازهاى تاهیي اجتواعی بَ ّظایف خْد بخْبی عول کٌٌذ ّ 

تواهی کارگاُِای پیذا ّ پٌِاى را از ًظر دّر ًذارًذ ّ کارگراى را بیوَ کٌٌذ 

البتَ .ُر هاَُ پْل زیادی بَ صٌذّق سازهاى تاهیي اجتواعی ّاریس خْاُذ ضذ

کصذ ُسار هیلیارد تْهاى بذُی خْد را بَ سازهاى تاهیي چٌاًچَ دّلت ُن ی

 اجتواعی بذُذ بی تردیذ سازهاى تاهیي اجتواعی کسری پیذا ًخْاُذ کرد.

البتَ بِتر است کَ در لذم ًخست ُیات هذیرٍ ضستا ّ ُیات هذیرٍ تاهیي 

اجتواعی ّ ضخص هذیرعاهل سازهاى تاهیي اجتواعی هبالغ دریافتی هاُاًَ 

راٍ پاداش ُا ّ ّاهِای دریافتی از ایي صٌذّق را بصْرت ضفاف اضاى بَ ُو

اعالم کٌٌذ تا ها بذاًین پْلِای ها در ایي سازهاى چگًَْ حیف ّ هیل هی ضْد. 

 هیلیْى تْهاى اعالم ضذٍ است. 06حمْق هاُاًَ رییس سازهاى تاهیي اجتواعی 

ْض ّ چَ ضوٌا هذیراى لبلی ّ فعلی ّاهِای خْد را چَ آًِایی را کَ بالع

 آًِایی را با پرداختی ُای ًازل گرفتَ اًذ را فْرا با سازهاى تسْیَ کٌٌذ.

 تحریریه وشریه پیام سىدیکا
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 بودن تماشاگر رفتار

 هاى شبكه رواج از پس خصوصا ما جامعه در كه هاٌى پدٌده از ٌكى

 ...است بودن تماشاگر ی پدٌده خورد مى چشم به  اجتماعى

 اند شده باعث ها شبکه اٌن بلکه نٌست؛ ماعیاجت های شبکه صرفا مشکل

 که هاست مدت مذمومی رفتار چنٌن وگرنه شود نماٌان بٌشتر ای مساله چنٌن

 .است کرده پٌدا نمود ما جامعه در

 براى دٌگرى دالٌل گاهی نٌست؛ تماشاگر لزوما است ساكت كه كسى هر البته

( خجالتى) تنابىاج شخصٌت داشتن ٌا حد، از بٌش گرفتارى مثل هست سكوت

 دنبال باٌد كرد سراٌت جامعه ٌك اعضاى اكثرٌت به سكوت وقتى اما...  و

 تماشاگر" رفتار ؼلبه گفت توان مى واقع به  .بود هم ترى مهم و دٌگر دالٌل

 ...است آن انحطاط هاى نشانه اولٌن از جامعه ٌك در" بودن

 رشد و گرفته جنض  مرور به و آرام آرام فكري فلسفه ٌک ما ی جامعه در

 و وقت صرؾ كه است رسٌده نتٌجه اٌن به دلٌلى هر به فرد و است كرده پٌدا

 اصوال. است احمقانه كارى و ندارد سودی جامعه دٌگر افراد براى انرژى ٌا

 افتاد اتفاقی هر! بندند نمى دستمال كند نمى درد كه را سرى فلسفه اٌن طبق

 مسائل از بسٌارى مٌتوان....! کنم کسب را خودم من که دارد لزومی چه بٌفتد

 !بود بقٌه العمل عكس منتظر و ماند گر نظاره و دٌد را

 فقط و فقط و گذرٌم مى روزمره مهم اتفاقات و مساٌل كنار از تفاوت بى وقتى

 دادن جان حال در تصادؾی  صحنه در كه فردى از وقتى كنٌم، مى سكوت

 مشابه هاى صحنه ساٌر از و كنند مى خورد و زد باهم كه نفرى دو از ٌا است

 از بٌش اجتماعى گروههاى اؼلب در وقتى كنٌم، مى فٌلمبردارى فقط و فقط

 ٌعنى تفاوتند بی و کرده سکوت مسائل اؼلب قبال در گروه اعضاى درصد نود

 !است راٌج ما ی جامعه در" بودن تماشاگر" ی فلسفه و رفتار اٌنكه
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 مى تبدٌل"  نفره چند ٌا ٌك" هاٌى جزٌره هب را جامعه" ماندن تماشاگر رفتار"

 تمام نصٌب ها افتادن جدا اٌن زٌان نهاٌتا" تماشاگر" فرد تصور خالؾ بر كند؛

 .رود مى فرد خود جمله از و جامعه اعضاى

 آن افراد اؼلب كه اى جامعه در... ندارد اى برنده هٌچ" بودن تماشاگر" رفتار

 .بود خواهند بازنده نهاٌتا هم  خوب بازٌگران هستند خوبى تماشاگران

 احمدیان کارگر                         

 

 پاسخ به احمدیان

 تحمٌلی کامال بلکه نٌست اتفاقی هرگز بودن تماشاگر رفتار عزٌز دوست

 .است طبٌعی خب که مٌبرند را سود بٌشترٌن رفتار اٌن از ها حکومت .است

    ؟؟چٌست حل راه اما ، ٌممٌکش درد و مٌکنٌم درک ما همه را مشکل اٌن

 کامال متاسفانه که. است نهاد مردم سازمانهای اندازی راه و اٌجاد حل راه

سازمان های  و سندٌكاهافعالٌت .است مردم دسترس از دور به و شده سانسور

 . هست جامعه رشد یبرا یخوب شروع مردم نهاد

 عالٌت می کنند؟ ٌا در اٌران سازمان های مردم نهاد وجود دارند؟ و آٌا فآ

 سازمانهای و کارگری سندٌکاهای زادآ ٌتفعال قانون مجلس وقتیمتاسفانه 

 با کردن مزاح مردمی مشارکت از حرؾ. کند نمی تصوٌب را نهاد مردم

 ، اند کرده مسموم را کشور سراسر تقلبی نهاد مردم سازمانهای .است مردم

 راستای در که مٌشود گفته سازمانی به ؟ چٌست تقلبی نهاد مردم سازمان

 .کند حرکت دولت سٌاستهای
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 ؟ چیست واقعی نهاد مردم سازمان

 دهد نمی دولت به دخالتی کوچکترٌن اجازه که ، مردمی کامال است سازمانی

م مرد سازمانهای ،نآ کارکرد در مردان دولت ٌا دولت دخالت درصورت و

 خسارتهای و مٌکنند محکوم را دولت و مٌکنند دعوا اقامه دولت برعلٌه ، نهاد

 . مٌگٌرند دولت از سنگٌنی

 و است حفظ را نهاد مردم سازمانهای نام خود پدر نام مثل دنٌا در شخصی هر

 . مٌبرد را سازمان 6۵ نام راحتی به و است بلد

 . است دولتی قدرت برابر دها نهاد مردم سازمانهای قدرت

 -2  کارگری یهاسندٌکا -6: قدرت ترتٌب به نهاد مردم سازمانهای نام

) که  ٌونٌسؾ/  کودکان از حماٌتسازمان بٌن المللی  -3  زنان های سازمان

 زٌست محٌط از حماٌتسازمان  -4معموال زٌر نظر سندٌکاها فعالٌت دارند( 

  سازمان های دانشجوٌی .... -6 کننده مصرؾ از حماٌتسازمان  -5

ٌی که سازمانها اٌن تمام دبدانٌ  که است جالب کنٌد درک را فاجعه اٌنکه برای

 کار دولتی جهدبو با اٌران دربه جز سندٌکاهای کارگری  در باال نام برده شد

 پرداخت عضوٌت حق نانآ به بخواهٌد اٌرانی ٌک عنوان به شما اگر و مٌکنند

 . شد خواهٌد با چشمان از حدقه در آمده مواجه کنٌد

 حق وریآ جمع طرٌق از نهاد مردم سازمانهای جهان تمام در که حالی در

 دولت به و کنند عمل مستقل بتوانند تا مٌکنند تامٌن خودرا جهدبو عضوٌت

. در اٌن سازمان ها به مردم آموزش می دهند که در برابر کنند فرمانرواٌی

هر مشکلی و اتفاقی بی تفاوت نبوده و به سازمان مردم نهاد مربوطه مراجعه 

 ده و فعالٌت کنند.و برای رفع آن در آن سازمان عضو ش

 کارگر فلزکارافشینی                                          
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 کارگری سندیکاهای حقوقی مبانی

 مستقل یها تشكل موضوع نٌز كار حقوق در پٌچٌده و مهم عاتوموض از یٌك

 منافع از حماٌت ها تشكل اٌن تمامً هدؾ. باشدٌم یكارفرماٌ و یكارگر

 البته و است یاجتماع پدٌده ٌك ها تشكل اٌن اٌجاد. باشد یم عضو هاي گروه

 كه گٌرد قرار كار حقوق پٌكره در اصٌل پدٌده ٌك عنوان به اندتو یم یوقت

 یكارفرماٌ و یكارگر وابسته ؼٌر و آزاد خودجوش یها تشكل یدارا جامعه

 در یا كننده تعٌٌن نقش توانند یم ها تشكل اٌن كه است یشراٌط چنٌن در. باشد

  .رندگٌ عهده بر یاجتماع عدالت استقرار و كار روابط در نظم اٌجاد جهت

 با دارد حق كس هر: »بشر حقوق یجهان اعالمٌه 23 ماده 4 بند اساس بر

 سندٌكاها به خود منافع از دفاع یبرا دارد حق و دهد سندٌكا تشكٌل دٌگران

  .«بپٌوندد

 تأٌٌد و یشناساٌ را حق اٌن نٌز یسٌاس و یمدن حقوق مٌثاق 22 ماده 6 بند

 شرح به نٌز یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد حقوق مٌثاق 8 ماده. است نموده

 داده قرار مٌثاق عضو یها دولت تعهدات وجز را حق اٌن تضمٌن زٌرٌن

 و پٌشبرد منظور به آن در عضوٌت یآزاد و سندٌكا تشكٌل حق( الؾ  :است

 اتحادٌه صورت به سندٌكاها ائتالؾ حق( ب  ؛یاجتماع و یاقتصاد منافع حفظ

 بدون سندٌكاها فعالٌت یآزاد( ج ؛یللالم بٌن و یمل سطح در كنفدراسٌون و

 به دموكراتٌك جامعه ٌك در یقانون یها محدودٌت جز ،یمحدودٌت گونه هٌچ

  .دٌگران یها یآزاد و حقوق حفظ یبرا ٌا یعموم نظم هدؾ

 یمهم مسائل از یٌك یسندٌكاٌ یآزاد كار، یالملل بٌن سازمان دٌدگاه از امروزه

 یمعٌارها از دٌگر یبسٌار قتحق و اجرا شرط آن رعاٌت كه است

   .است كار ی الملل بٌن
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 را ها انجمن تشكٌل حق خود، نخستٌن متن در كار یالملل بٌن سازمان اساسنامه

 و مزدبگٌران یبرا باشد نداشته مؽاٌرت قانون با كه یامور همه در

 نامه مقاوله 6248 سال در سرانجام و بود شناخته رسمٌت به كارفرماٌان

 كرد تصوٌب تشكل حق از حماٌت و ها انجمن یآزاد عنوان به ار 80 شماره

 یاساس یهاٌآزاد از یٌك كه بوده یالملل بٌن عهدنامه اولٌن است شده گفته كه

    .شناسدی م رسمٌت به را انسان

 یجمع دسته مذاكرات و سندٌكا تشكٌل حق به راجع نٌز 28 شماره نامه مقاوله

 از رای دولت و یكارفرماٌ ،یكارگر یها مانساز و بوده یسندٌكاٌ حقوق نٌز و

 نفوذ و تسلط عدم آن یاصل محور كه است نموده منع ٌكدٌگر امور در دخالت

 و كمك ابزار از استفاده با كه است یكارگر یها تشكل بر یدولت یها تشكل

  .پذٌرد ی م صورت یمال یها حماٌت

 یآزاد.. ». اٌران، یاسالم یجمهور یاساس قانون ششم و بٌست اصل

 ،یمل وحدت ،یآزاد استقالل، اصول اٌنكه به مشروط را یصنف یها انجمن

 رسمٌت به... « نكنند نقض را یاسالم یجمهور اساس و یاسالم موازٌن

 آنها در شركت از توان ینم را كس هٌچ: »كه داردی م اعالم و است شناخته

  .«ساخت مجبور آنها از یٌك در شركت به ٌا كرد منع

 به مربوط یادار حقوق) یكشور استخدام قانون چه اگر» كه ٌمنماٌ شارها باٌد

 كارمندی و یكارگر تشكل حق زمٌنه در كارمندان مورد در( دولت كارمندان

 و ها انجمن یآزاد اصل طبق بر كه رسد یم نظر به یول است ساكت

 و یصنف حقوق از دفاع یبرا دارند حق نٌز یدولت مستخدمان اجتماعات،

  « .بدهند تشكٌل اتحادٌه و سندٌكا خود ای حرفه

 استاد دانشگاه   فرشید هکیدکتر
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 دستمزد ما کارگران

 خود که تورمی نرخ به باتوجه را 25 سال دستمزد حداقل ، کار عالی شورای

 معادل افزاٌشی کردند، اعالم( کارگران نماٌنده باصطالح و کارفرما - دولت)

 بلکه ، بعد سال برای تنها نه دستمزد، فزاٌشا مقدار اٌن اٌنکه داد. درصد 64

 حداقل افزاٌش مٌزان و نبوده عادالنه موقع هٌچ ، نٌز قبل سالهای برای

.آٌا  است بوده ناچٌزی مبلػ گسٌخته، افسار تورم به نسبت کارگران دستمزد

نباٌد در دولتی که خود را قانون مدار می داند توقع داشت که به خط فقر را 

 ٌاندازند؟ هم نگاهی ب

 و قانونی بصورت نظام لطؾ به البته که) ، های کارگریسندٌکا بحمدهللا

 در کافی اندازه به ها رسانه از برخی نٌز و (کنند فعالٌت نمٌتوانند عمومی

 و اند زده قلم مورد اٌن در کافی اندازه به ، دستمزد افزاٌش و مساله اٌن مورد

 حداقل را مبلؽی لحاظ از دستمزد حداقل و ، اند دانسته ناعادالنه آنرا بعضا  

 .اند کرده عنوان کنونی درٌافتی مٌزان برابر چهار

 می موضوع اٌن به دٌگر زاوٌه ٌک از و مٌگذارٌم کنار را مورد اٌن در بحث

تورم و گرانی را کارگران بوجود آورده اند که باٌد به دوش  آٌا .پردازٌم

ساله  31نعت، روسای جمهور بکشند؟ آٌا بهتر نٌست وزرای اقتصاد ، ص

اخٌر را که باعث اٌن گرانی و تورم گشته اند را به همٌن جرم گرانی کمر 

هزار تومان تقلٌل داد تا درس عبرتی  866شکن حقوق ماهانه شان را همٌن 

 برای آٌندگان باشد و همگان بدانند که عملکردشان بی جواب نخواهد ماند.

کند معٌشت کارگران را به درستی  یم اٌجاب اٌران ملی کشورمان منافع

از نظر ٌک کارگر زمانی افزاٌش حقوقی صورت می گٌرد که  محاسبه کرد.

قدرت خرٌدمان بٌشتر شود. وگرنه اٌن افزاٌش ها حرؾ های خنده داری بٌش 

 رضا فیاضی کارگر جوشکارنٌست.                                    

 



56 کا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     پیام سندی  
 

 بحران آب

مورد نٌازوجود ندارد، خطر بحران  آب آشامٌدنیافی هنگامی که به اندازه ک

  .شود. اٌن مساله ٌک نگرانی جهانی است آب حس می

اره از نٌم جمعٌت کنونی آن پنجاه سال پٌش، زمانی که جمعٌت در اٌن سٌ

نهاٌت است. مردم مانند  کمتر بود، درک مشترک اٌن بود که آب ٌک منبع بی

کردند و گوشت کمتری  امروز ثروتمند نبودند، کمتر کالری مصرؾ می

خوردند، بنابراٌن آب کمتری برای تولٌد مواد ؼذاٌی نٌاز بود. آنها به ٌک  می

کنٌم نٌاز داشتند.  ز رودخانه برداشت میسوم حجم آبی که ما در حال حاضر ا

امروز، رقابت برای منابع آب بسٌار شدٌد تر است. دلٌل اٌن است که در حال 

حاضر بٌش از هفت مٌلٌارد نفر بر روی زمٌن وجود دارند، مصرؾ گوشت 

و سبزٌجات و آب در حال زٌاد شدن است و رقابت برای آب در بخشهای 

 .تی بٌشتر شده استهای زٌس صنعتی، شهری و سوخت

مٌلٌون اٌرانی کم  31اٌران ما که کشوری است کم آب همٌن مقدار آب برای 

مٌلٌونی. متاسفانه هرکسی که پول دارد توانسته  81بود چه رسد به جمعٌت 

است در خانه و ملک خود اجازه برداشت از آبهای زٌر زمٌنی را بگٌرد که 

رؾ دٌگر با آوردن مٌلٌونها بزرگترٌن حٌؾ مٌل در زمٌنه آب است. از ط

ماشٌن سواری به خٌابانها و گرم کردن هوا ،باعث شده اٌم که بارش ها هر 

سال کمتر از سال قبل شود. در همٌن حال مجلس برای واردات آب و شٌرٌن 

کردن آبهای خزر و خلٌج فارس طرح می دهد ؼافل از آنکه باٌد رشد جمعٌت 

مٌنی به شدت زٌر نظر گرفته شود، را کند کرد، برداشت از منابع زٌرز

چاههاٌی که بدون استاندارد حفر شده اند مسدود شوند. برداشت های بی روٌه 

سانت  61آب از منابع زٌرزمٌنی باعث شده که بٌابانهای مرکزی اٌران 

با برنامه رٌزی و آموزش صحٌح می توان بحران آب را  نشست داشته باشند.

 مهار کرد.         

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
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 دوره این انتخاباتی طنز جالبترین

 :گٌجالی روستای اهالی از نقل به

 ما روستای اومد مجلس کاندٌداهای از ٌکی پٌش هفته

 کنم حل تا بگٌد دارٌد؟ مشکالتی چه گفت

 دارٌم مهم خٌلی مشکل ✌دوتا واال گفتٌم

 ...که اٌنه دومٌش ندارٌم گاز که اٌنه اولٌش

 ٌدکن صبر گفت که بودٌم نگفته رو دومی هنوز

 ... من به بده موباٌلو اون گفت دستٌش بؽل به

 گاز مردم اٌن و هستم گٌجالی روستای در االن بنده فر، گٌتی آقای سالم! الو

 ...بدٌد انجام گازکشی براشون من دستور به کنٌد لطؾ ندارن،

 ...انتخابات؟ از بعد هفته ٌک... کی؟...مٌکنم خواهش... جان؟

 .خوب بسٌار...شما؟ جانب از بدم قول من پس...بله بله

 بگٌد رو دوم مشکل حاال شد، حل اٌن گفت.کرد قطع رو گوشی

 ندارٌم آنتن و نمٌکنه کار موباٌل آنتن اٌنجا که اٌنه دوم مشکل گفتٌم
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 خطرناکترین کار روی زمین

 آٌا تحقٌقات برای شمال قطب برو بگوٌند و بدهند تحقٌقاتی بودجه شما به اگر

 مٌکنٌد؟ قبول

 کن تحقٌقات سمی مارهای روی تنهاٌی به بگوٌند و بدهند بودجه شما ر بهاگ

  مٌکنٌد؟ قبول

 هرگز شود پٌشنهاد ما به زٌاد بودجه با اگر که دارند وجود کارها از خٌلی

 !! خطرناکند بسٌار چون     چرا؟ کنٌم نمی قبول

 می آوری جمع عضوٌت حق ماهٌانه خود بودجه برای کارگری سندٌکاهای

  شود می محسوب جهان های بودجه خطرناکترٌن از ٌکی بودجه اٌن ٌقٌنا ،نندک

 سرماٌه ؼول با مبارزه صرؾ باٌد خرآ تا بودجه اٌن تمام -6 :عمده دلٌل دو به

 کسی -2  ، خواهد می شٌر دل نابرابری جنگ چنٌن و ، بشود بی رحم داری

 چرا که ، کند خرج زٌادی وسواس با باٌد ، مٌکند درٌافت را بودجه اٌن که

 عضوٌت حق کم  ظاهر به مبلػ اٌن تا اند زده خود بچه و زن نان از کارگران

  شد، خواهد زٌادی مبلػ  اعضا مجموع در البته که.  کنند پرداخت را ماهٌانه

  کرد. خواهند نظارت بر آن تک به تک کارگران پس

 برخورد بشدت بدهد رخ ای استفاده سو ناکرده خدای ٌا بده رخ رافیاس اگر

 . افتاد خواهد خطر به خاطی شخص ساله چند آبروی و کرد خواهند

 بودجه کنٌد جرات تا باشٌد قوی و توانمند باٌد چقدر شما که اٌنجاست سوال

هم کارت را درست انجام داده باشی و هم کم نٌاری و ؟  کنٌد قبول سندٌکاٌی

 هم جوابگو باشی.

افشینی کارگر فلزکارافشین   
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 جوان کارگرانزندگی همیشگی  انداست

 را او فٌلم جای به تمام ساعت دو من و سٌنما رفتٌم هم با دزدکی بار ٌک

 فروغ عاشق هنوز من و بود خالی هاٌم جٌب. گذشت سال دو. کردم تماشا

 .بود رفته ٌادم از گرسنگی. بودم

 «کنٌم؟ می ازدواج کی: »پرسٌد فروغ روز ٌک

 و برق و آب های قبض به باٌد تو جای به گردٌ کردٌم ازدواج اگر: »گفتم

 و آبگرمکن و بخاری و آبی کولر تعمٌر و بانک افتادۀ عقب های قسط و تلفن

 بوق تا سحر کلۀ از نان لقمۀ ٌک دنبال دوٌدن و سوم و دوم شؽل و نامه اجاره

 و تکرار و تکرار و کسالت و خستگی و خالی های جٌب و گرسنگی و سگ

 و خٌاطی و آشپزی دنبال باٌد عشق جای به تو و کنم فکر مرگ و تکرار

 و لباسشوئی ماشٌن و بچه نوق و نق و مٌهمانی و خرٌد و شستن و جارو

 .باشی فرٌزر و اتو و برقی جارو

 را همدٌگر حاال از کمتر اما همٌم پٌش حاال از بٌشتر. زنٌم می ٌخ دومان هر

 سٌالۀ در. ندارٌم را هم با زدن حرؾ فرصت. ببٌنٌم توانٌم نمی. بٌنٌم می

 دٌگر ٌک برای دلسوزی جز و شوٌم می ؼرق زنٌم، می پا و دست زندگی

 را جاٌش گرسنگی و رود می ٌادمان از عشق. نٌست ساخته دستمان از کاری

 !...گٌرد می
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 !!بیاموزیم زنند می کنار را ها محدودیت که زنانی از

 

 

 به را شطرنج المللی بین استاد عنوان توانست الشریعه خادم سارا

 .اند داشته مردها فقط که عنوانی .وردآ دست
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 ماتم با که ناکشورم ارزش با دونده ،باد دختر به معروف طوسی مریم

 کامال پوشش خبری،با خاص سکوت در و امکانات کمبود و سخت شرایط

 بار سومین برای مهباز دلگرمی و دستمزد هیچ گرفتن بدون اسالمی،

 به قهرمان بانوی این از. کرد جابجا هم ار آسیا رکورد و شد آسیا قهرمان

  .کنیم تشکرمی تالشش خاطر

 (قهرمان قوت خدا)
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 کوشندگان تا به آخر استوار

 بزرگی به نام کوچکی

 توی باٌد هنوز بودم، شده کارمزد شلواردوز تازه ، بودم ساله 68 – 60

 بٌافتم جانش به تٌػ با تا گشتم می رٌش عنوان به مو دانه ٌک دنبال به صورتم

 .کنم ثابت خودم به را شدن مرد و

 پاساژ در خٌاطی محل. کردم می کار دٌبا خٌاطی در زارنو، الله خٌابان توی

 که بود اٌن به مفتخر پاساژ اٌن. بود شده  واقع ، نبود گل هم چندان که گل،

 عرق که سهٌال رضا آقا رستوران بود، زٌرزمٌن در که سوسن کافه بر اضافه

 آقا ؼذاٌهای و ها بره خوراک. بود شده واقع درآن بود، هم معروفی فروشی

 و آمدند می سراؼش به شهر شمال از که بود معروؾ حدی به سهٌال رضا

 بازاری کوچه موسٌقی صدای بعدازظهر 6 ازساعت. بردند می مهمانٌها برای

 بود فروشی عرق ها مؽازه اکثر پاساژ کؾ.  آمد می باال طبقات تا سوسن کافه

 .بود پاساژ انتهای در بزرگی مؽازه آن مرکز در سهٌال رستوران کافه و

 نوعی، قلعه هوشنگ. بودم 31 سالهای مبارزٌن افکار تاثٌر تحت زمان آن من

 گذاشته من ذهن روی پاٌی رد هرکدام سندٌکاٌی دوستان...و امٌرعمر هنام،ب
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 شفاهی صورت به خاطراتی با بودند داده من به آنها که کتابهاٌی تاثٌر. بودند

 .بود من ذهن اندوخته بزرگترٌن ، بود شده تعرٌؾ من برای

. بود کفاشی و بافندگی توکی و تک و خٌاطی اکثرا گل پاساژ باالی طبقات

.  شد نمی دٌده آن در نظافت و داشت کهنگی بوی ساختمان قدٌمی راهروهای

 ها هفته آخر در ، کار ضمن کردن عرق و هفته به هفته حمام و ذؼالی اتوها

 .بٌشتر ها تابستان البته ، کرد می فٌروز حاجی به تبدٌل را ما

  .بود ژندارک مدرسه کوچه روبروی دٌبا خٌاطی مؽازه بالکن

 روی ، نبود کارفرما که موقعی دوستانم با شدٌم می خسته که قاتاو گاهی

 هاٌی شخصٌت چه که کردم می مجسم حسرت با همٌشه من و رفتٌم می بالکن

 بدست باالٌی اجتماعی های موقعٌت چه و اند خوانده درس مدرسه اٌن در

 رجال و کشور هنرمندان و شاعران از بسٌاری و ٌوشٌج نٌما. اند آورده

 .بودند گذرانده آنجا را تحصٌلشان ابتداٌی دوران سٌاسی

 ادبی، های انجمن. داشتٌم تماس گوناگونی فرهنگی موسسات با زمان آن

 فرهنگی انجمن. نور قرائتخانه و تهران انجٌلی کلٌسای الهی، نعمت دراوٌش

 آنجا از. داشت سلطنه قوام خٌابان نبش کوچک کتابخانه ٌک شوروی و اٌران

 مورد در شوروی وضعٌت تبلٌػ بر اضافه که گرفتم می یهاٌ خبرنامه

 اتحاد عضو کشورهای و اٌرانی فرهنگی و ادبی های شخصٌت و هنرمندان

 روس زٌبای دختر ٌک عکس ها خبرنامه از ٌکی در. شد می نوشته شوروی

 اٌن من. بود نشسته برؾ قطعات او قشنگ روسری روی که بود شده چاپ

 ٌک داشتم سعی اکثرا و بودم کرده نصب دٌوار ویر خودم مٌز کنار را عکس

 همٌشه بزرگ پاساژ آن در که گلی تنها شاٌد. کنم اضافه او کنار گل شاخه

     کردٌم می کاری اتو و انداختم می لباس روی که سفٌدی پارچه گوشه. بود

 به خودم خٌال در وسٌله اٌن به کشٌدم می چکش و داس اؼلب(  اتو پارچه) 

 .کردم می ارادت عرض 31 دهه التهاب پر الهایس مبارزٌن
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 امرٌکا، سٌنماٌی های ستاره جذابترٌن هنرنماٌی با علفزار شکوه سٌنماٌی فٌلم

 را انسان که زٌبا ای عاشقانه. بود آمده صحنه روی بٌتی وارون و وود ناتالی

 ندٌد به تشوٌق را دوستانم و بودم دٌده را فٌلم اٌن بار سه من. کرد می مهبوت

 به تا که مٌانسالی مرد روز ٌک. بودم برده خود همراه گاهی کرده فٌلم اٌن

 مؽازه ٌا دفتر از کارفرما همراه کنان صحبت او آمد کارگاه به بودم ندٌده حال

 به چشمش. داشت گٌلکی ؼلٌظ لهجه با گفتگو و پرسی احوال.  آمد ما نزد

 از ٌکی روی. نشست بشل کنج ظرٌفی لبخند کردم حس.  افتاد من اتوی پارچه

: پرسٌد ، بود انداخته عمٌقی نگاه من به که حالی در و نشست خٌاطی مٌزهای

: گفت دانٌد؟ می کجا از شما بله: گفتم  ای؟ دٌده را علفزار شکوه فٌلم حتما

: گفتم است؟ فٌلمی چگونه شما نظر از روند می فٌلم اٌن دٌدن به جوانها همه

 و کردم فکر و گفتم چی؟ دٌگر: گفت. خوب لیخٌ بازٌگران بازی و عاشقانه

 آن. بود آور تعجب من برای اجباری جداٌی گفتم. عشق در شکست. همٌن گفتم

 اٌن: گفت اٌشان. خواست می من از را عاشقانه فٌلم ٌک تفسٌر مٌانسال مرد

 نٌست برسد آخر به جان دو عشق شکست با که ای عاشقانه ٌک تنها فٌلم

 فٌلم اٌن ساختن از هدفش امرٌکاٌی بزرگ ساز فٌلم زانالٌوکا آن کارگردان

 تاثٌر و آمرٌکا در مٌالدی 31 دهه اقتصادی بزرگ بحران دادن نشان

 .است مردم زندگی بر آن وحشتناک

 کوچکی مؽازه پاساژ دوم طبقه در اٌشان. بود کوچکی آقای مٌانسال مرد آن

 روان و روح زندگی بر تاثٌراقتصاد و شروع علفزار شکوه فٌلم از. داشت

 تارٌخ بزرگ های شخصٌت شدن ساخته را، تارٌخ بزرگ فرازهای را، آدمٌان

 است آورده آدمٌان سر بر اقتصاد که را آنچه. داد می آموزش را منفی و مثبت

 مدرسه آرزوی که خٌاطی شاگرد ٌک درک قدرت و من ذهن بضاعت حد در

. گرفته ٌاد نوشتن و خواندن ای خانه مکتب کتابهای با و مانده دلش به رفتن

 با و داشتم تماس اٌشان با کوتاه های فاصله با و مستقٌما سال 5 الی 4 مدت

 رفتار.  داشتم صحبت اجتماعی عدالت رشد و اقتصاد، تارٌخ، باره در گفتگو

 من کوله و کج نظرهای اظهار مقابل در او بردباری و صبر و اٌشان متٌن
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 است سنگٌن ما ذهن برای که موضوعی نداشت اصرار اٌشان. بود زدنی مثال

 عهده به را گٌری نتٌجه و کرد می موضوع طرح. شود فهمٌده اول مرحله در

 مهم معنای سرانجام تا گذاشت می موضوع درباره تحقٌق و ما عالقه و شوق

 دوستان. باشد کرده درک ممکن حد تا و باشد رفته ما ذهن خورد به موضووع

 از شوند کالم هم کوچکی آقای با داشتند عالقه من ثلم که بودند هم دٌگری

 درشتی اندام. بود تر مسن من از.بود رشت اهل که ای سلٌقه با دوز کت جمله

 احمد ٌا چٌنی احمد او به خاطر همٌن به بود ها چٌنی شبٌه چهراش و داشت

 احمد و من اؼلب کرد می مطرح کوچکی آقای که هاٌی بحث. گفتند می مائو

 ها اعالمٌه سندٌکا محل در بودٌم مجبور که شبهاٌی. کردٌم می الجیح چٌنی

 را بود شده مطرح کوچکی آقای توسط که نظری مساٌل بنوٌسٌم، بادست را

 سندٌکاهای مدٌره هٌات های اعالمٌه چاپ زمان آن. کردٌم می تحلٌل و تجزٌه

 های مٌهاعال کردند نمی جرات ها چاپخانه. بود کرده ممنوع ساواک را مستقل

 شبی هرکدام نوٌسی دست با و گذاشتٌم می کاربن چهار ما.  کنند چاپ را ما

 سندٌکا تشکٌالت کمٌسٌون اعضای هم روی. نوشتٌم می اعالمٌه برگ پنجاه

 .کنند تکثٌر را اعالمٌه صدها توانستند می بودند، نفر هفت که

 ٌک با بار چند روزی چی قهوه شاگرد که داشت خانه قهوه ٌک پاساژگل 

 می را چاٌی پول و کرد می حساب هفته آخر و آورد می چای ما برای سٌنی

 و فرز. داشت زٌباٌی چهره که آورد می چای پسرجوانی دوره ٌک. گرفت

 ها وقت بعضی و ماند می ما پٌش کرد می پٌدا فرصت. هوش با و بود چؽر

 آقای:» گفت گوشی در البته ٌکبار. کرد می شرکت هم سٌاسی های بحث در

 پٌچٌدم که ها پله از: گفت دانی؟ می کجا از: گفتم. است مراقبت تحت کوچکی

 از و نشسته اندامی درشت مرد دٌدم است، اٌشان مؽازه که سوم طبقه به

 شد بلند شنٌد، که مرا پای صدای. کند می نگاه را مؽازه داخل کلٌد سوراخ

 سه با کوچکی آقای و شد باز که زدم در من و نٌستند اٌنکه مثل: گفت و اٌستاد

 گوش که مردی که بود اٌن جالب. کردند می صحبت و بودند نشسته دٌگر نفر

 از که چٌنی احمد از من. شدٌم حساس موضوع به ما.« رفت بود اٌستاده
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 کوچکی آقای:» گفت می او.پرسٌدم داشت کمی اطالع کوچکی آقای گذشته

. بود شده شناخته چپ دفر ٌک عنوان به رشت شهر در و بوده سٌاسی فعال

 مخفی مدتها و کرده فرار او و زنند می آتش را اش مؽازه 32 مرداد 28 روز

 طبقه در ای مؽازه و بماند تهران در توانسته بعد و بٌافتد آسٌاب از آبها تا بوده

 دوران و فرار های سختی از هم هاٌی قصه البته.« باشد داشته پاساژگل سوم

 اٌن که داد می نشان و بود جناٌی سٌاسی های فٌلم شبٌه که گفت اٌشان مخفی

 دوستان حق در ها فداکاری چه و کشٌده رنج اندازه چه دانا و پخته مرد

 آقای شٌفته ما مثل هم چی قهوه. است داده انجام بودند خطر در که دٌگرش

 که حماٌتی و گذاشت می او به کوچکی آقای که احترامی. بود شده کوچکی

 ما محمدرضاکه) رضا مد در را شٌفتگی اٌن کرد می او زا عملی و فکری

 سٌنی ٌک با روز ٌک رضا مد. بود بوجودآورده(  مدرضا گفتٌم می تنبالنه

 در پشت دٌگری فرد بٌند می و شود می وارد سوم طبقه به داغ نٌمه چای

 مدرضا. کند می نگاه را داخل کلٌد سوراخ از و شده دوال کوچکی آقای مؽازه

 شود می بلند ساواکی مرد وقتی و رود می ساواکی فرد آن سر الیبا آرام

 کراوات و او هٌکل تمامی داغ نٌمه چای و خورده چای سٌنی به سرش

 .کند می خٌس را خوشگلش

 از سرٌع گرفته ُگر بدن و خٌس لباس با و زده مدرضا به سٌلی ٌک ساواکی

 باال ها پله از و مشنٌدٌ را مدرضا صدای و سر ما وقتی.  شود می دور صحنه

 رٌز ٌک شده سرخ بود، خٌس سراپا که دٌدٌم را پوشی شٌک مرد مٌرفتٌم

 می مرتب هم مدرضا. رفت می پاٌٌن ها پله از سرعت به و داد می فحش

 ٌه اگه بود گفته قبال مدرضا البته«  زنی؟ می منو چرا خودته تقصٌر:» گفت

 .کرد خواهم را کار همٌن ٌنمبب کوچکی آقای مؽازه در پشت رو ٌارو دٌگه بار

 ساز، قدٌمی خانه باال ٌک در  ژاندارک کوچه از باالتر و گل پاساژ روبروی

 بود اندامی الؼر پٌرمرد ناظمی آقای.خورد می چشم به ناظمی خٌاطی تابلوی

 تحمل عمری که باشد ستمی و رنج از مجسمی تابلوی توانست می چهراش که
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 عادت طبق داد می نشان که بود افتاده فالکت به حدی به کراواتش وحتا کرده

 .است همراه ناظمی آقای با آلود رنج همزٌستی و تحمل برای و شده بسته

 می پاٌٌن ها پله از پلٌس معٌت در افرادی را ناظمی آقای اثاثٌه دٌدٌم روز ٌک

 حکم افتاده عقب اجاره خاطر به ساختان مالک شد معلوم پاٌٌن رفتٌم. آورند

 می تخلٌه را مؽازه ناظمی اقوام از ٌکی و پلٌس حضور با و  فتهگر تخلٌه

 نتوانسته اٌشان.  کرد پٌدا را ناظمی آقای بود تمهٌدی هر با کوچکی آقای. کنند

 فامٌلشان که بود رفته فرو خودش در کناری گوشه و کند پٌدا حضور بود

 24 و دکر صحبت مالک و کالنتری و پلٌس با کوچکی آقای.بود کرده پٌداٌش

 قدرتمند و موفق های خٌاط از که پژمان علی توسط. گرفت مهلت ساعت

 بدهی و کرد جمع وٌلسون محمود خٌاطی مؽازه توی را ها ،خٌاط بود صنؾ

 .کردند برپا دوباره را کارگاهش و پرداخته را ناظمی آقای

 گرفتاری رفع برای خٌاطان سازماندهی سرگرم کوچکی آقای که روزی دو

 از تنها. کرد صحبت او با شد نمی که بود طوری اش چهره بود میناظ آقای

 نالٌد می همه ؼٌرتی بی و شعوری بی از او.نالٌد می ؼٌرتی بی و بٌشعوری

 ملت ؼٌرتی بی و شعوری بی فهمٌدٌم نمی خوب زمان آن. ناظمی آقای از نه

 که دبو الزم زمان. بارباشد فاجعه و خطرناک تواند می اندازه چه تا دولت و

 .کنٌم تجربه را مصٌبت اٌن

 مدٌر گفت گرفتم را کوچکی آقای سراغ.  دٌدم را چٌنی احمد شد که انقالب

 اداره دانش کوچکی آقای نبود، آور تعجب من برای شده دنٌا انتشارات

 .داشت را بزرگ انتشارات

 شده زندانی کوچکی آقای و کردند حمله دنٌا انتشارات به گفت احمد بعد سال

.  بودٌم که بودٌم شراٌطی همان در ما که چرا نبود آور تعجب هم اٌن .است

 هنوز کوچکی آقای اجتماعی – عالمانه ؼٌرت کردن پٌدا و سٌاسی شعور رشد

 .بود نٌامده بدست
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 در ما شد باعث که بود ه آمد پٌش ای مسئله خٌاطان اتحادٌه در بعد سالها

 براٌش من سالخورده چهره. آمد کوچکی آقای.شوٌم جمع دروٌان آقای مؽازه

 که شدم متوجه من. داشت ادامه مدتی ما رابطه هم بار اٌن. بود آور تعجب

 گودرزی، آقاٌان دوستانش و کوچکی توسط مستقل سندٌکاهای فعالٌت اکثر

 .شدند می هداٌت و مشاوره دٌگر دوستان و دروٌان

 سعی بلکه کردند، نمی اکتفا سی دهه ٌعنی قبل دوران سندٌکاٌی تجربه به آنها

 جهانی اجتماعی ادبٌات آثار و ها ترجمه طرٌق از را سٌاسی فعاالن داشتند

 تنهاٌی به را علمی ٌا ادبی اثر ٌک انسان اگر که داده نشان تجربه.کنند هداٌت

 جمع در اگر ولی کند درک تواند می را آن از کوچکی بخش تنها کند مطالعه

 عمٌق آن درک شود گذاشته بحث به بیاد اثر ٌا علمی کتاب اٌن کوچک های

 را سندٌکاٌی جوان کارگران گونه اٌن دوستانش و کوچکی آقای. شد خواهد تر

 جعفر بستچی، حسن مانند رهبرانی صالبت و قدرت تنها ما. کردند می مجهز

 دٌدٌم می را سندٌکاٌی فعاالن دٌگر و.. رشتی صادق جعفری، علی عظٌمی،

 به اتکا و توجه بدون مشکالت فصل و حل در ٌیتوانا همه اٌن که حالی در

 .نبود ممکن حال و گذشته ورزان اندٌشه و نخبگان تجربه

هیات مدیره سابق عضو  فراهانی کنگرانی رضا

 سندیکای کارگران خیاط

 

کارگر با آموزش و سازماندهی در بقه ط»  

 «مند و سربلند است، زی خود پیروسندیکاها
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 پیکر ها بر خاک ، آرمان ها بر پاست

 وارکوشندگان کارگری تا به آخر است

 

 های ایران حیاتقلی فرزانه، مبارزی از نسل اّول سندیکالیست

 و شد مشؽول مختلؾ های کارگاه در کار به جوانی دوران از فرزانه حٌاتقلی

 شرکت استخدام به پاالٌشگاه کارگر عنوان به نفت صنعت در چندی از پس

 آن تبمک در و شد آشنا سندٌکاٌی مبارزان با زود خٌلی. درآمد انگلٌس نفت

 از پس که بود نفت کارگری فعاالن زمره از وی. آموخت را مبارزه درس

 در و کرد آؼاز را سندٌکاٌی فعالٌت او، ٌاران و امٌد علی با آشناٌی

 سقوط با .داشت بارزی نقش ها واعتصاب اعتراضی حرکات سازماندهی

 سعادت برای خود پٌکار فرزانه حٌاتقلی رفٌق خان، رضا دٌکتاتوری

 خوزستان نفت کارگران سندٌکای تشکٌل در او. داد ادامه را کشانزحمت

 همکاری کاوه رمضان و مصلح منوچهر امٌد، علی قهرمان رفقای با همراه

 مرکزی متحده شورای مسئوالن و کادرها نخستٌن از او بعالوه. نمود مؤثری

 ٌاد به های جنبه از دٌگر ٌکی .بود اٌران زحمتکشان و کارگران اتحادٌه

 سازماندهی در شرکت توانا، و مجرب سندٌکالٌست کارگر اٌن مبارزه ماندنی

 سال ماه تٌر در خوزستان استان سراسر کارگران وُپرشکوه بزرگ اعتصاب

 تٌرماه در آبادان پاالٌشگاه اعتصاب اصلی سازمانگران از او. است 632۵
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 لهحم با آن جرٌان در و داشت ادامه روز 3 مدت به که بود 632۵ سال

 در. رسٌد شهادت به کارگران دٌگر کنار در انگلٌس، عمال و نظامی نٌروهای

وابسته  روحانٌون ها، فئودال به وابسته مسلح اوباش حمله اثر بر اعتصاب اٌن

 نظامی واحدهای کنار درو نٌروی درٌاٌی انگلٌس   انگلٌس نفت شرکت به

 و رسٌدند شهادت به فرزانه حٌاتقلی شهٌد رفٌق جمله از کارگر ۵ شاه، ارتش

 .شدند زخمی گردٌ کارگر 6۲۵

 کفاش کارگر کاریجانی اسداله

 

اسداله کارٌجانی کارگر کفاش و عضو سندٌکای کارگران کفاش تهران از 

 کادرهای از ٌکی عنوان به او 6320 ـ 6322 های  سال در 6331تا  6321

 سندٌکاهای مبارزه و حٌات ادامه در کفاشُ  کارگران سندٌکای مجرب

 .کرد اٌفا ارزشی با العاده فوق نقش شکفا صنؾ بوٌژه صنوؾ کارگران

 به حومه، و تهران کفاش کارگران سندٌکای در او مانند جوانانی حضور

 صنوؾ کارگران سندٌکاهای مجموعه در و تشکل اٌن انسجام و کاراٌی

 کارگران همه و جوان کارگران مٌان در احترام و اعتبار از وی. افزود می

 .باشد برخوردار تهران کفاش صنؾ

 بهارستان مٌدان در 6331 تٌرماه 23 روز گردهماٌی جرٌان در سرانجام

 در گوناگون های صنؾ کارگران از بزرگی گروه با همراه او هنگامٌکه تهران

 .کشته شد شاه ارتش گلوله با داشت، شرکت آن
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 کارگر علی محمد

 

 سرعٌن بخش اردبٌل، در کنزق روستای در 631۱ سال در کارگر علی محمد

 به زود خٌلی و آورد روی کارگری شؽل به نوجوانی دوران از. شد دمتول

 کارگران سندٌکای ُپرشور و جوان فعاالن از ٌکی او.درآمد آهن راه استخدام

 سنجٌده حرکت در بارزی نقش بٌست دهه ابتداٌی های سال در و بود آهن راه

 ایشور تشکٌل و سندٌکاٌی جنبش  وحدت سمت به آهن راه کارگران کانون

 6323 سال در اٌران زحمتکشان و کارگران های اتحادٌه مرکزی متحده

 محمد های فعالٌت مرکزی متحده شورای تشکٌل با. داشت عهده بر سندٌکاٌی

 کادرهای از ٌکی مثابه به او. ٌافت گسترش سندٌکاٌی مساٌل در کارگر علی

 سندٌکای مبارزاتی سطح ارتقاء و سازماندهی در بوٌژه مرکزی متحده شورای

 برگزاری فعالٌن از ٌکی کارگر علی محمد. بود کوشا اٌران آهن راه کارگران

 سال ماه تٌر در مرکزی متحده شورای توسط کارگران عمومی کنفرانس

 .بود تهران فردوسی خٌابان در 6323

 سوی از و گرفت قرار پٌگرد مورد بارها او 632۵ ـ 6322 های سال در

 تهران کاالهای انبار رئٌس و کارفرما ها سال همٌن در. شد تهدٌد کارفرماٌان

 انبار و آهن راه مدٌران تحرٌک با ها لومپن و اوباش. بودند کرده تهدٌد را او

 مانع طرٌق اٌن از تا دادند قرار شتم و ضرب مورد را او بار چندٌن کاالٌی



73 کا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     پیام سندی  
 

 پذٌر نا خستگی فعالٌت. شوند کارگران مٌان در قهرمان کارگر اٌن های فعالٌت

 .بود داران سرماٌه و مرتجعان چشم خار او

اراذل و  دست به و کارفرماٌان و دربار به وابسته عوامل توطئه با سرانجام

 سال فروردٌن 2۲ روز کارگر علی محمد قهرمان رفٌق شده، اجٌر اوباش

 مورد اوباش توسط گذشت، نمی ازدواجش از بٌشترروز چهل هنگامٌکه 6331

 طرزبو دادند قرار قطار واگن دو مٌان رااو سپس و گرفت قرار شتم و ضرب

 .سازند خاموش را کارگران طلبانه حق صدای تا رساندند قتل به وحشٌانه

 

 

 رات علی بزدوده، کارگر جوان و سندیکالیست استوارب

 طرٌق از. شد متولد رباٌجانآذ در خورشٌدی631۱ سال در بزدوده علی برات

 دوران همان از. شد آشنا کارگری های آرمان و نو های اندٌشه با خانواده

 کاال انبار و سٌلو جمله از مختلؾ مراکز در و ٌافت اشتؽال کار به نوجوانی

 زود خٌلی نٌز را سندٌکاٌی مبارزه و فعالٌت .شد استخدام کارگر عنوان به

 واحد اٌن کارگران سندٌکاٌی اصلی فعالٌن از تهران یکاال انبار در کرد؛ آؼاز

 حقوق بٌان در سرگشاده نامه امضاء تا تحصن از حرکات کلٌه در او .بود

. داشت حضور فعاالنه تهران کاال انبار و سٌلو کارگران بوٌژه کارگران

 در بود، ساله 23 جوانی او هنگامٌکه ٌعنی ،6323 ماه آذر 60 در سرانجام
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 ضدکارگری ارتش گلوله ضرب به تهران کاال انبار کارگران اعتصاب جرٌان

 به ماموران و بود اعتصاب فعالٌن از او رسٌد؛ شهادت به و درآمد پای از

 .گرفتند نشانه را او قلب خود فرمانده دستور

 

 رحیمی حسین معمار

 

در سندٌکای  6332معمار حسٌن رحٌمی از کارگرانی بود که قبل از سال 

از کوشندگان کارگری سندٌکای  51عضو شد و بعدها در دهه   کارگران بنا

بناٌان تهران بود. حسٌن رحٌمی مانند همه کوشندگان سندٌکاٌی در مٌان 

ماٌت بی درٌػ از منافع حار محبوب بود. محبوبٌتش به دلٌل کارگران بسٌ

کارگران در مقابل پٌمانکاران و دولت ضد کارگری شاه بود. حسٌن رحٌمی 

هی که از طرؾ سندٌکای بناٌان تهران در روزهای توفانی انقالب در سازماند

با پسرانش درتسخٌرشهربانی مرکز کوشش نمود.اوتا دم مرگ دؼدؼه داده شد 

وبهروزی کارگران راداشت ازاندٌشه های کارگرٌش لحظه ای عقب نشٌنی 

 نکرد.
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 کارگر زنان و حقوق سندیکایی کوشنده پور، گیلک مهری

 مٌدان به اٌران، کارگری و سندٌکاٌی جنبش ستُرگ دستاوردهای زا ٌکی

 سندٌکاٌی و کارگری جنبش. است بوده جامعه از نٌمی عنوان به زنان آوردن

 را شان شهروندی و اجتماعی حقوق زنان به که اند بوده هاٌی سازمان ازاولٌن

 .اند هشد قاٌل را صنفی و سٌاسی مساٌل در شرکت حق آنان به و داده آموزش

 نماٌنده ری سازی چٌت کارخانه کارگر پور گٌلک مهری 6322 سال در

 و گرفت کارفرما از را اتاقی دار بچه و باردار زنان برای او. شد زن کارگران

 دادن شٌر برای ٌکبار ساعت 2 هر که داد اختصاص خوار شٌر کودکان به

 اٌن. کارخانه بافت قسمت و شٌرده مادران برای وشٌر شود، استفاده کودکان

 تا و شد گرفته سندٌکاٌی و کارگری جنبش تارٌخ در بار اولٌن برای که حقوق

 توسط حقوق اٌن چهل، دهه در بعدها بود، برقرار 6332 سال کودتای از قبل

 .شد اعطا ملوکانه پٌشکشی بصورت پهلوی ُکش کارگر حکومت

 ٌاد از را پور گٌلک مهری نام هرگز ری چٌت نساجی کارخانه زن کارگران

 زحمتکشان و کارگران متحده شورای عضو که پور گٌلک مهری. نبردند

 مسوول آزماٌشگاه کارخانه او. کرد عمل خود کارگری وظٌفه به بود اٌران

 داشت، سختی زندگی کارگرش خوهران و برادران همچون و بود ری چٌت

 .نماند ؼافل خود کارگری وظاٌؾ از هرگز اما

 در شد گرفته زن کارگر نماٌنده ٌک توسط بار اولٌن یبرا که دستاورد اٌن

. شد اجباری بزرگ های کارخانه و ارتش و دولتی ادارات همه برای چهل دهه

 بار چندمٌن برای اٌران زحمتکشان و کارگران متحده شورای و پور گٌلک

 اٌران مردم و زحمتکشان وضعٌت بهبود برای خود مبارزه در که کردند ثابت

 برای کارگر، طبقه دستاورد بلکه ندارد تعلق خودشان به تنها ٌشاندستاوردها

 .بود خواهد مردم همه وضعٌت بهبود
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 مهری زندگٌنامه از اطالعی هرگونه ٌا و عکس لطفا   خوانندگان از درخواست

 !کنٌد ارسال ما نشانی به دارٌد پور گٌلک
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