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ضرورت ھميشگی طبقه کارگر ،اتحاد  

بسياری ازما می پرسند،چراامسال برخ3ف سالھای گذشته تشکلھای کارگری اط3عيه ای واحد در روز 
  فلزکارمکانيک در امر وحدت اين گروھھا پيشقدم نشد؟کارگرصادرنکردند.چرا کارگران 

ھرساله کارگران فلزکارمکانيک قبل ازعيد فراخوانی جھت ھمگرايی گروھھای کارگری در رابطه با 
روزکارگرمنتشر می کرد وھمه گروھھا را به وحدت حول اين روز فرا می خوانديم.امسال به دليل 

واحد داشت درآخرين روزھابيانيه خود را منتشر کرد.  شرايط ويژه ای که سنديکای کارگران شرکت
شرکت بعضی ازگروھھا در  -1متاسفانه درسال گذشته اتفاقاتی باعث جدايی گروھھای کارگری ازھم شد.

يکسونگری واتھام زنی ھاودخالت ھای بی مورد  -2کنفرانسی درترکيه به دعوت شخصی بنام اريک لی 

تشت گروھھای کارگری خارج تنھار باعث اين دورشدن ھا شد.اما گروھھايی درمسايل داخلی گروه ديگ
 33تش نتوانست بيش تر از  از حکومت را تنھا دربرنمی گرفت،بلکه حتا خانه کارگر ھم با تمام امکانا

 33،که يک اتوبوس به دانشجويانش اختصاص داشت ،راجمع آوری کند.ھرچندکه درمقابل اتوبوس

ون واتوبوس وماشين ھای  8 کارگران معتمدی در دروازه غار، اتوبوس آورده شده به ورزشگاه

نيروھای انتظامی خودنمايی می کرد.واين درحالی است که موج گرانی وبيکاری جامعه کارگری را در 
درصدی اع3م شده  4درمقابل تورم درصدی دستمزد کارگران 18نگرانی عميقی فرو برده است. افزايش

زحمتکشان را بامخاطره روبرو ساخته است.سال جديد کارگری سالی ُپراز توسط آمارھای دولتی ،زندگی 
تشويش برای مزدبگيران خواھد بود.ھولناکترين موضوع برای مزدبگيران افزايش اجاره خانه ھاست، که 

درصد درآمد آنان را می بلعد.چرا درحالی که مطالبات کارگران ھر روزفشرده تر می شود 60حداقل 

دراين بستر رشد کنند؟وحتا نمی توانند بر روی موضوعاتی ھمچون حق  می توانندفعالين کارگری ن
تشکل ،پرداخت دستمزدھای معوقه،قراردادھای سفيدامضا موضعی مشترک اتخاذ کنند؟متاسفانه نه تنھا 

معه ھم ھنوز معنای گسترده دموکراسی واتحاد درک وآموزش داده ادرتشکل ھای کارگری بلکه درج
ی از گروھھا می خواھند رھبری راقبضه کنند ودرنوشتن اط3عيه روزکارگر فقط نوشته نشده است.بعض

آنان م3ک قرارگيرد وبه اعتراضات وپيشنھادھای ديگران کوچکترين اعتنايی ندارند.بعضی ازگروھھا 
 قبل از روزکارگر وحتا درسفرھای نوروزی ت3ش درجمع آوری نيرو برای جلسات روزکارگرمی کنند،

 شکل دھی گروھی بقيه گروھھا ی کارگری را تحت فشار برای قبوCندن سياست ھايشان بکنند.تابا 

بعضی ازگروھھا فقط در روزھای نوشتن اط3عيه روزکارگر پديدارمی شوندتا سال ديگر.گروھھايی که 
 در ھيچ پشتوانه ای ندارندوتنھابااسم دراين جلسات شرکت می کنند،واگر ازاين گروھھا پرسيده شودکه

طول سال چه کرده ايد؟پاسخی ندارند،بدھند.تمام ت3ش اين گروھھا استفاده از شان ومنزلت سنديکايی ھا 
در داخل وخارج ازکشوراست.گروھھای ذکرشده باC درسال گذشته کارگران فلزکارمکانيک را به خاطر 

به وابستگی به حکومت داشتن مواضع روشنش که دراط3عيه ھا ونشريه پيام فلزکارمنتشر می شود متھم 
کردند وحتا ازدعوت مابرای جلسه اول ماه مه نيز خودداری کردندکه با پايمردی سنديکای کارگران 
 شرکت واحد مجبوربه پذيرش ما شدند اما يکسونگری ھا باعث دلخوری کارگران فلزکارمکانيک شد و

 از چارچوب ديگر تشکلھا نمود.حتا سنديکای کارگران ھفت تپه ھم مبادرت به صدور اط3عيه ای خارج 

 ترشده وبه چندين اع3ميه منجرشد.وحتا کار بدانجاامسال متاسفانه ھمين روند باعث شد تافاصله ھا بيش



 رسيدکه از ارسال اط3عيه ھای خودبه کارگران فلزکارمکانيک ،که آدرسمان رانيز دارند ويک کار

 مان نسبت به  ال گذشته با توجه به اعتراضبسيارمعمول می باشد ھم دريغ شد.درصورتی که ما درس

شرکت در کنفرانس ترکيه ازامضای نامه ی اين گروه که به وزارت کارنوشت شده بود مضايقه 
رفته بودندبا دوستان ما  رنکرديم.يا روسای گروھی که برای جمع کردن نيروبرای اط3عيه روزکارگ

  .رابه ھمگرايی فراخواندندن ديدار ودوستانمان  آنا 

توافق برسرحداقل ھا ودمکراسی يعنی داشتن مواضع مستقل ودخالت نکردن در به نظرما اتحاديعنی 
می زنند.آنان مسايل داخلی سايرگروھھا.گروھھايی که برای اتحادشرط قايل می شوند،به اين تفرقه دامن 

که اين تعامل و راه امر اتحاد شرط وشروط باعث فشرده ترشدن صفوف نمی شود،بل نياموخته اند که در
گفتگوست که حداقل ھا رامشخص ودرحول اين حداقل ھاست که اتحادشکل گرفته وگسترده تر می گردد. 

است.ماھمانطورکه وجنبش کارگری ايران  آنچه که رويدادبه ضرر فعالين کارگری وتشکلھای کارگری
گيرشدند،اعم ازکارگر اط3عيه روزکارگر عنوان کرديم ازھمه زندانيانی که درجھت کارصنفی دست در

وکارمند،روزنامه نگار، وک3،حتاخانه سينماھم حمايت کرده وخواستارآزاديشان ھستيم.تفاوت درانديشه 
  درنظرگرفته شود. ھا،موضع گيری ھاوسليقه ھاامری است عادی که بايد

تن تشکل حق داش -1به نظر کارگران فلزکارمکانيک حداقل توافقات می توانداين موارد راشامل گردد: 

مجازات کارخانه ھايی که حقوق کارگران رابه  -3پرداخت کليه حقوق عقب افتاده کارگران  - 2آزادانه 

 - 5حق دستمزدی که تکافوی زندگی يک خانواده کارگری رابدھد.  - 4موقع ويااص3 پرداخت نمی کنند. 

اص3ح  -6می شود. لغو ھرگونه قرارداد،چه موقت وسفيدامضا که موجب عدم امنيت شغلی کارگران 

 قانون کار به نفع کارگران.اين خواسته ھا می تواند برطبق اع3ميه حقوق بشر،منشورجھانی سنديکاھا،

مقاوله نامه ھای سازمان بين المللی کار، قانون اساسی (بخش حقوق ملت)،قانون کار.پيشنھاد کارگران 
ر موارد باCست،که می تواند  کارپايه فلزکارمکانيک به ھمه گروھھای کارگری ھمگرايی واتحاد عمل د

  ای باشدبرای تفاھم ھرچه بيشترگروھھای کارگری.ما منتظر پاسخ گروھھای کارگری ھستيم.

 دبير ھيات تحريريه پيام فلزکار                                                                                 

  

 

  جھانخواره را جيره خوارنيستيم                                                     بيا تا بگويم که ما کيستيم

  به دنبال عدليم وصلح ورفاه                                                   نه ھمنوع را عمر کردن تباه

  چنين است آيين  و ايمان ما                                     

  به دنيای آشفته از اغنيا                        علی جعفری(کارگر)                                       

  



  بيانيه فدراسيون جھانی سنديکاھای کارگری به مناسبت اول ماه مه :

  !ثروت،به توليد کنندگان آن تعلق دارد

برادران وخوھران زحمتکش خود بستگی برادرانه خودرابه ھمه مفدراسيون جھانی سنديکاھای کارگری،ھ
در سراسرجھان اع3م می دارد.اول ماه مه روزی است که نقش اجتماعی انکارناپذيرما درتوليدھمه 

 در ثروت جھان را يادآوری می کند.اين روز،قدرت شکست ناپذيرما که اتحادطبقاتی مان ضامن آن است،

 مطلوب وتوام باصلح وھمبستگی برادرانه را تغييرجھان بنابرنيازھا وتوانايی ھای مان وساختن دنيايی

نشان می دھد.فعاليت ھای انگلی شرکت ھای بزرگ مانع عملی شدن اين آمال اند.تنھاغارت استثمارگونه 
 در منابع وثروت درجھت منافع آزمندانه خودوبه حساب مردم،ونيز تخريب محيط زيست ميسراست.

وگسترش يابنده خوداست،مارقابت شديد داخلی  شرايطی که سرمايه داری جھانی دچاربحران وسيع
 مھار پرياليسم درمنطقه ھای بيشتری ازجھان قدرت خود درم،االيستی راشاھديم.ودرپی اين بحرانامپري

منبع ھای توليد ثروت وکار ارزان،از دست می دھد.رقابت ھای بی رحمانه شان شدت يافته است،وجنگ 
در امورکشورھاگسترش پيداکرده اند.اين رقابت بين ھای منطقه ای ودخالت ھای امپرياليستی 

امپرياليستی،منطقه ھای جنگی وبحرانی بيشتری رابرپامی دارد.اثرگذاری اين رقابت ھا،وضعيت ھای 
  جنگی،وبحران سرمايه داری در زندگی مردم وحشتناک است:

  %جمعيت جھان از سوء تغذيه رنج می برند،16* 

  د،* بيکاری ھرلحظه افزايش می ياب

  * ازھرشش نفر،يک نفردرپھنه جھان ازآب آشاميدنی بھداشتی بی بھره اند،

ميليون نفربی خانمان اند.ميليون ھانفردربيغوله ھازندگی می کنند.صدھاميليون نفريااجاره 100* بيش از 

  ميليون نفربيسوادند، 920نشين اندويابه منظور داشتن خانه ای ازخود زيربارسنگين وام ھاھستند.

سالگی جان خود راز دست دادند .  5ميليون کودک قبل از رسيدن به سن 1/8 ، 2009 ط درسال * فق

  ميليون نفرازبيماری ھايی می ميرند که می توان باتزريق واکسن ازشيوع آنھاجلوگيری کرد، 1/2ھرساله 

جانی * حداقل حقوق قانونی زحمتکشان شامل:دستمزد مناسب،امنيت اجتماعی،خدمات عمومی مناسب وم
  آسيب ديده ومحدود شده اند، {آموزش وپرورش،بھداشت،حمل ونقل، وبرق}

  * فعاCن سنديکاھای کارگری وزحمتکشان ازکاراخراج وزندانی شده اند،

،بيش از 2010دربحبوحه بحران سال ودرمقابل آن،سود سرمايه داران به طورنجومی افزايش يافته است.

رده اند.اين واقعيت ھا ما زحمتکشان جھان را وا می دارد تا ميليارد دCرسود ب 715شرکت باCی  50

متشکل شده وضد حمله ھای خود را دربرابربھره کشی ودرنده خويی سرمايه داری آغازکنيم،ودرجھت 
  برآوردن نيازھای اساسی خود در برپايی دنيايی بدون بھره کشی انسان از انسان،بکوشيم.



اعتراض بين المللی،ما درکنارھمديگربابرگزاری اعتصاب ھا، )،روز 2012اکتبر 3(1391مھرماه  12در

تظاھرات،بسيج مردم،وکارزارھای اعتراضی دراغلب کشورھا درپنج قاره جھان،توقف بھره کشی 
وحشيانه زحمتکشان راخواستارشده وازحقوق خودبرای داشتن غذای مناسب،آب بھداشتی،مسکن، 

مومی مناسب،و خدمات عمومی اجتماعی،دفاع بھداشت،حق تحصيل،وحق داشتن وسيله رفت وآمدع
  خواھيم کرد.

  بدون کار زحمتکشان،ھيچ جھانی ممکن نيست،

  اما برپايی دنيايی بدون سرمايه داران،ضروری وممکن است.

  

  

  شھريار ديگری از ميان ما رفت

بھبود خواه،نويسنده،مترجم،روزنامه نگار،پژوھشگر ودانشمند صاحب نام درعرصه  پرويز شھرياری
رياضيات روزجمعه به ابديت پيوست.آنچه شھرياری دانشمندرا از ديگررياضی دانان ايرانی متمايز می 
کند نبرد او در راه بھبودی طبقه کارگراست.اوکه از اوان جوانی به صفوف جنبش کارگری واجتماعی 

مرداد 28بود،دراين راه چه بسيارشکنجه ھاودربدری ھا وزندانھاراکه تجربه نکرد.پس ازکودتای  پيوسته

اودستگيروشکنجه شد.امابازھم نشکست و سرفرازانه به خدمت خلق گردن نھاد.اوپس ازآزادی ت3ش 
ساده  بسيارکردتاھموطنانش رابارياضيات ُمدرن آشناسازد.اواولين کسی بودکه رياضيات راباترجمه ھای

به ميان فرزندان زحمتکشان آورد.صدھاتاليف اودراين راه مويداين امراست.اوکه رزم درراه بھبودی 
طبقه کارگرراتاآخرعمرپيشه خودساخته بود،دردھه ششم از زندگی پس ازآزادی از زندان به انتشارمجله 

وقايع «اه چيستاچيستا ھمت گماشت،وچه خوش نوشت درنودمين بھارزندگيش ودرآخرين شماره اسفندم
دوساله به ما می آموزدکه امروزھشيارترباشيم.ھوشياربودن کاردولتمردان تنھانيست،بلکه آنان به بھانه ی 
حفظ نظام (درحقيقت انباشت سرمايه)،اشتباه ھای زيادی می کنند .قذافی راببينيدکه چگونه می خواست 

امان گرفته است؟آيااوضاع مردم عراق و ارث خودرابه فرزندانش بسپارد،وديکتاتورشد؟آياليبی امروزس
افغانستان برای مردم خاورميانه درس بزرگی نبود؟چه بايد کرد که ديکتاتورھا ازتاريخ درس بگيرند؟ 
گاندی ھرروزپيش ازآنکه سرکارخودبرود،چندساعت رابه مطالعه می گذراند.اين کارعادت ھميشگی او 

نمی شود،بلکه فرزند راکفلر،راکفلرمی شود.اوچنان زندگی  بود.گاندی آموخت که فرزند اينيشتين ،اينشتين
  »کردکه وارث واقعی کشورپھناورش بود.اوحتادرپس پرده ھم به مردم خود دروغ نگفت

زحمتکشان ايران اين فرزند دانشمند خود راھرگزفراموش نخواھند کرد.اودرميان ما نيست امايادش و  
  دربرابراين جان شيفته سر فرود می آوريم.آثارارزشمندش اوراھميشه جاويدکرده اند.ما

  25/2/1391 کارگران فلزکارمکانيک                                                                        



  42خبرنامه فلزکار شماره 

skfelezkar@gmail.com  

عزيزکه درسال گذشته باشما آشناوھمکاری ھرچندمحدود به دليل شرايط باس3م ودرود به شما رفيق 
چه انتقاد وياپيشنھادی داريد نداشته ايم.وسپاس که مارا درراه ايجادسنديکايمان ياری می رسانيد.چنا

سپاسگزارخواھيم بود که برايمان ارسال کنيد.اميد واريم که اين سال کارگری جديدھمراه باموفقيت برای 
ھمه مردم زحمتکش دنيا وشماباشد.دوستان می خواھيم خبرنامه را به روش ديگری آغاز کنيم.به ھمين 

ون گذشته چنانچه اين خبرکارگری امنيت شغلی خاطر درفرستادن اخبارکارگری ماراياری کنيد وھمچ
  شما ويادوستانمان رابه خطر می اندازد در اول خبريادآوری کنيد. 

ھمانطورکه دراع3ميه روزکارگر،کارگران فلزکارمکانيک اع3م کرده بوديم،توفان بيکاری سراسر 
رگروايلنا درج گرديده اشاره واحدھای توليدی رادرنورديده است.ما به بخشی ازآنھاکه در روزنامه کاروکا

کارگرفوCد  150بيکارشدن  –کارگرشھاب خودرو وابسته به آستان قدس رضوی  655می کنيم:  اخراج 

 200اخراج  –کارگرشرکتی شھرداری رشت تبديل وضعيت نشده است  65قرارداد  –زاگرس قروه 

کارگرکارخانه نساجی  500اخراج  –کارگر کارخانه توليدشمش چدن در ذوب آھن غرب درم3ير 

تعطيلی کارخانه ذوب فلزات  –کارگرچدن پارس  67اخراج  –کارگرايران تاير  80اخراج  –مازندران 

کارخانه توليدنخ  - ھزار کارگر 15واحد توليدی کود شيميايی و بيکاری  325تعطيلی  -کارگر 300ابھربا 

نخ ايران شھرک صنعتی ابھرتمديد کارگرکارخانه  70 –کارگربيکارشدند  70الياف ھامون تعطيل و 

 کارگر کارخانه پلی اورتان  در200  -ھزارنيروی آموزش ديده در بروجرد 40بيکاری  –قراردادنشدند 

زن  2 –کارگرآن اخراج شدند  60کارخانه شيرين طعم Cرستان تعطيل و –سال گذشته بيکارشدند 

 اھواز و ماھه کارخانه قند15تعطيلی  –کارخانه سيمان Cرستان بعدازمرخصی زايمان اخراج شدند 

کارگر کارخانه کيوان ھمدان باخصوصی سازی  180  -شغل وابسته به اين کارخانه  2500نابودی 

کارگرلوله 330 –کارگربه جمع مقرری بگيران بيمه بيکاری Cرستان پيوستند  200 –اخراج شدند 

کارگرکارخانه لوله  450 –شده است کارگرديگرفراھم  1000بيکارشدند وامکان اخراج سازی سديد

باپلمب شرکت اسيد ساز درشھرصنعتی  –از اول امسال بيکارشدند  4و3سازی خوزستان در واحد ھای 

شھريار  یکارگرقراردادی کارخانه شھردارو 50 -کارگر شاغل دراين واحد توليدی بيکارشدند  40ساوه 

 –ی وقراردادموقت کارخانه داروسازی کوثر کارگردائم 100اخراج  - بعدازعيدتمديد قراردادنشدند 

نفراخراج ويا 26469تابه اين جا تعدادکارگر کارخانه روغن نباتی ناب تھران. 200بيکاری 
  ازکاربيکارشده اند.

ماه حقوق و  8نفرازکارگران صنايع فلزی درمقابل رياست جمھوری به دليل عدم دريافت  800تجمع 

نامه کارگران فوCدزاگرس:بزرگترين  –بيکاری دھھاھزارنفردر پی واردات گسترده قند وشکر  –بيمه 
نيمی ازچايکاران به کارگر روزمزد  –کارگر  350پروژه صنعتی کردستان درآستانه تعطيلی وبيکاری 

است  ماه 18تجمع کارگران نساجی درخيابان اصلی قائم شھر.اين کارگران  –ساختمانی تبديل شده اند 



 واحد توليد قارچ و 40تعطيلی  –واحدصنعتی درسال گذشته تعطيل شده اند 200 –حقوق نگرفته اند 

 کارگران قطار –نگرفته اند  ماه است حقوق 2کارگران پلی اروتان  –بيکاری کارگران اين اين واحدھا 

کارگران  رصد ازد 25طی يکسال گذشته  –ماه است حقوق نگرفته اند 5نفرھستند که 800شھری اھواز 

بيکاری  –تجمع دھھا باره معلمان شرکتی  وزارت آموزش وپرورش  –صنف گل وگياه بيکارشده اند 
اخراج وبيکاری وتعطيلی واحدھای توليدی  –کارگران آلومينيوم ھرمزگان به تبع کاھش مصرف انرژی 

ی بسياری ران کارخانه ھاالی صورت می گيرد که اخباربا> نشانگر به عقب افتادن ماھھاحقوق کارگدرح
  يباف شھردارتھران نيز برطبل بيکارکردن ھا می کوبد:است. درھمين حال آقای قال

  شھردارتھران:نيمی ازنيروھای شھرداری ھم که بروند،کار روی زمين نمی ماند.

 ھا واحتما> خود وخانواده اشان جارو بدست گرفته ھمراه باخانواده مديران شھرداری ھا به حمل زباله 

     پاکيزه کردن شھرخواھند پرداخت.قابل توجه شھرداری ھای شھرھای ديگر.

رواج  –ميليون نفرباقراردادموقت مشغول بکارھستند 6ميليون کارگرشاغل درواحدھای توليدی، 8از 

بکارگيری کودکان وزنان درکارگاھھای کوچک برای استثمار وسود بيشتر(وقتی کسب سود حرف اول 
پروين محمدی:گسترش قرارداد ھای سفيد امضا در پی ھدفمندی يارانه ھا  - وآخر را دراقتصاد می زند)

برای اخراج ازيکطرف،گسترش قراردادھای سفيدامضا از طرف ديگر،بکارگيری کودکان وزنان  –
استثماربيشتردرواحدھای توليدی وھجوم چايکاران وکارگران کشاورزی به شھرھا برای پيداکردن کار 
ورقابت با کارگران شاغل.اما برای استثماربيشتر و رواج کسب وکارآقايان کارفرمابشنويد سخنان 

  گھربارآقای وزيرکار:

  ھسازی شمال کشور.دستور وزيرکاربرای اشتغال کارگران چينی درايران و دربخش را

اين سخن يعنی سازمان تجارت جھانی بدانيد وآگاه باشيدکه مانيزبه جھانی سازی معتقديم وخروج و 
ورود سرمايه ونيروی انسانی راآزاد می دانيم.مارابه غ�می بپذيريد.اما دوستان اين نوع سخنان 

ودی صنعت وکشاورزی ھمگام گھربارتنھا ازدھان مبارک وزيرکاربيرون نمی آيد.وزيرتجارت برای ناب
  باوزيرکاراين چنين دستورمی دھد:

ميليارد دCر داده شده است.(روزنامه 24غضنفری وزيرتجارت:برای مھارگرانی اجازه واردات به مبلغ 

اسفند تعرفه واردات شکر صفرو زمينه واردات گسترده 20)بدستوروزيرتجارت از16/2/91دنيای اقتصاد

  )19/2/91زنامه شرق به کشورايجادشده است.(رو

* اعتصاب غذای رضاشھابی ازاعضای ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد در اعتراض به عدم 
رسيدگی پزشکی وتحقق نيافتن وعده ھای مقامات قضايی وسپس به دليل وخيم شدن شرايط جسمی رضا 

ھيات مديره سنديکای شھابی،بستری شدن دربيمارستان.ھمچنين به زندان رفتن علی نجاتی ازاعضای 
  کارگران نيشکرھفت تپه جھت تحمل حکم زندان.درشصت سالگی وباداشتن مشکل قلبی.



* قابل توجه متقاضيان بھره بردای ازقانون بيمه کارگران ساختمانی.به اط3ع افرادی که دارای کارت 
باشندکه طبق  مھارت سازمان فنی وحرفه ای بوده ومتقاضی استفاده ازبيمه کارگران ساختمانی می

اداره کل شرق تھران بزرگ ، سھميه نامنويسی اينگونه افرادبه پايان  17/2/91مورخه10015دستور

  رسيده لذا تااط3ع ثانوی ازبيمه کردن آنان معذوريم.

خواھران وبرادران کارگر! کافی است نظری به سيرتحو>ت اقتصادی وکارگری داشته باشيم تاخط اصلی 
دن حقوق عقب افتاده کارگران،رواج ھرچه بيشترقراردادھای موقت که ھمانااخراج وندا

وسفيدامضا،بکارگيری کودکان وزنان درواحدھای توليدی برای استثماروسودجويی ھرچه 
بيشترکارفرمايان دولتی،واردات کارگر چينی،زندانی کردن کارگران سنديکايی،وبه فراموشی سپردن 

ی جھت بيمه نمودن اين کارگران، ھمگی ازاين حکايت دارد که وعده ھای داده شده به کارگران ساختمان
سرمايه داری انگل تجاری بواسطه حضور درجای جای اقتصاد برای استثمار وسودجويی ھرچه بيشتر 
وھمزمان پايين نگه داشتن دستمزد کارگران وحمله به دستاوردھای کارگری ازجمله بيمه کارگران 

ھارجنبش اعتراضی کارگران وتخريب روحيه مبارزه جويانه طبقه ساختمانی خيزبرداشته است.برای م
زحمتکش برای مقابله نکردن باسياست ھای ويرانگرسرمايه داری بازندانی کردن کارگران سنديکايی 
وفعا>ن کارگری،به ميدان آمده است.ھمزمان برای تاراج ثروت ملی وافسانه ای نفت وبا بھانه 

ربه نھايی رابه پيکرواحدھای توليدی و کشاورزی وبيکارکردن وسيع مھارگرانی باواردات سيل آسا ض
کارگران وارد می آورد.نتيجه اين سياست صندوق بين المللی پول وسازمان تجارت جھانی برای 
ما،کشوری وابسته به نفت وتک محصولی ومصرف گرای توليدات بنجل سرمايه داری وعقب مانده گی 

است.برای عقيم گذاشتن اين سياست ضدملی با متشکل شدن فرھنگی واقتصادی ازجھان پيشرو 
  درسنديکاھای کارگری به نجات آينده کشور وفرزندانمان برخيزيم.

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

کارگران فلزکارمکانيک در راستای ھمبستگی کارگری ازاط�عيه ھای سنديکای 
کارگران شرکت واحد وسنديکای کارگران نيشکرھفت تپه واتحاديه کارگران 

نقاش وتزيينات حمايت کرده و پروژه ای وھيات بازگشايی سنديکای کارگران 
   راتکثير وبدست کارگران رساند. اين اط�عيه ھا

  

  به خطا بست ورا کور مدان                       ھم مپندارکه >ليم اگر خاموشيم ديده گر کس

  نيک دانند که ما چون ُخم می در جوشيم       موم بر لب زدگانيم ، ولی اھل د>ن           

      ساغر باده بياريد که شادان نوشيم            خسته از شرب يھوديم دگر باداباد                    

  بھروز



  

  گزارش روز کارگر درايران

روزکارگر درکارخانه ھای ايران خودرو،لوله سازی اھواز،ذوب آھن اصفھان،سيمان درود، تراکتور 
سازی تبريز،پارس جنوبی،شرکت ملی حفاری شرکت نفت،پتروشيمی بندرامام،بصورت بسيارمحدود 

سطح کارخانه اين روز را جشن جشن گرفته شد وکارگران با آوردن شک3ت وپخش مخفی آن در
گرفتند.ھرچندکه شعارھايی توخالی در ارزشمند بودن کارگری به در وديوارنصب بود، اماشور وھيجانی 
از اين روز در اين واحدھای توليدی نمود نداشت.پخش ويژه نامه پيام فلزکار آن ھم در سطحی محدود 

ی داشت روز کارگر دراين واحدھای صنعتی وپخش اع3ميه ھای سنديکاھای کارگری تنھا نشانه گرام
  بود.ما بخشی ازنامه ھای کارگران را برايتان می آوريم:

 3*امروزھمگام با ھمه کارگران ايرانی به سرکار رفتيم ومثل ھميشه تاآخروقت جان کنديم.ساعت 

اضافه بعدازظھر ليست اضافه کاريھا را آوردند،ومن خوشحال شدم که حداقل امروز اسم من درليست 
کاری نيست وخوشحال به خانه رفتم.کارگرفلزکار،دم در خانه قلبم شکست چون مدت يک ھفته است که 
به ھمسرم قول داده بودم که داروی ضد نرمی استخوانش را از داروخانه بگيرم،ولی از اول سال 

  تاامروز ھنوز پولی ازکارخانه نگرفته ام.روزکارگر تو مبارک

ارديبھشت،بود.من  12ارديبھشت يا11اينکه چه روزی بايد روزکارگرباشد، *امروز درکارخانه بحث 

  ارديبھشت باشه. 15گفتم چه فرقی می کند روزی که ماآزادنيستيم حداقل تعطيل باشيم ،اص3 بزار 

ارديبھشت چھارماه است که حقوق وعيدی نگرفته ايم.يعنی مسوولين نمی فھمند که مابايدچطوری 11* 

گدايی،؟؟ وزبرکارامروز می تونه به زنش خرجی نده وصبح به اداره بياد.روزھمه  زندگی کنيم.بريم
  کارگرای حقوق نگرفته مبارک.

  * دلم می خواست امروز توی خارج باشم منھم شعار بدھم.

* امروز به ابتکارچند نفر ازکارگران عکس اسانلو ومددی که چندسال پيش شما کارت تبريک برای 
  را بين کارگران پخش کرديم. روزکارگر کرده بوديد

* من وچند نفرتصميم گرفتيم چندکيلو شيرينی بخريم ودرکارخانه پخش کنيم.نگھبانی به خيال اينکه بچه ام 
  به دنيا آمده به من تبريک گفتند.شيرينی باروزکارگرت مبارک دست به دست شد.

  شماحرف نداشت،عالی بود. * خودکارھا روزکارگرشمارادرکارخانه پخش کرديم جالب بود.ويژه نامه

مطالب بسياری ازاين دست وبيشترھم غم نامه کارگران بدستمان رسيد که بخشی ھم باعصبانيت نوشته 
وارديبھشت  توسط 15و 11و 9شده بود.روزکارگر درکوھھا، خانه ھا،کارگاھھای کوچک،در روز

ال آينده ھمبسته تروآزاد کارگران درسراسرايران جشن گرفته شد.اميدواريم بامبارزات زحمتکشان س



راستی دوستان حال ابراھيم مددی ومنصوراسالو ھم روزکارگر راباھمه کارگران جھان جشن بگيريم.
  خوب است .

  ؟چه بايد کرد

از  ماکارگران ايران ازکارگران جھان جدانيستيم،چراکه منافع مشترک داريم.اما کارگرايرانی خيلی
.بايد اين عقب ماندگی رابات3ش فراوان ھرچی زودترجبران کارگران جھان ازنظر حقوقی عقب ھستيم

نماييم. يک راه به نظرم می رسد که راه درستی است.ماکارگران بايدبا نيروھای ديگر که درت3ش ھستند، 
کمک گرفته ،اتحاد داشته باشيم که کارھايمان عملی باشد.با ھم آھنگ شدن باآموزگاران، دانشجويان، 

رگران کارخانه ھای توليدی ازماشين سازی گرفته تاتوليدی کليه لوازم زندگی.ما کشاورزان زحمتکش،کا
می توانيم ازاين نيروھا کمک گرفته، اتحادايجادنموده،باھم درمبارزه پيروز شده،حق وحقوق ازدست رفته 

ين خودمان ،بدست بياوريم. ناگفته نماند که بخش بزرگ از زحمتکشان ايران،کارگران زن ھستند.نبايد ا
روزجھانی کارگر،جھانی  - 1نصف جامعه فراموش شود.حاC خواسته ھای اين زحمتکشان رانام ببرم:  

روزجھانی زن بايد تعطيل رسمی باشد  - 2است وبايد تعطيل رسمی اع3م شود وبه رسميت شناخته شود. 

وغيردولت  کارگرموقت چه دولتی وغيردولتی وکارگر روزمزد درکاردولت -3وبه رسميت شناخته شود. 

خواسته  -4کام3 لغو گردد،ھمه بايد استخدام رسمی مشغول شوند وازتمام حقوق ومزايا بھره مند شوند. 

ما ازدولت فرق نمی کند دولت که باشد علی يا ولی.دولت بايد در درجه اول فصل سوم قانون اساسی که 
اجراخواھيم کرد.ورفاه وآسايش  حقوق ملت است را درست اجرانمايد.چراکه قسم خورده قانون را بندبند

برای ھمه مردم ايران فراھم خواھم کرد.ملت برای دولت بايد يکسان باشد.بايد خودی وغيرخودی نباشد، 
ھزارتومان اع3م کردند.اوC بايد بگوييم رييسان امور  390حقوق  1391برای سال  -5که ھست. 

زندگی کنند تاکارگران يکماه بااين حقوق سر  کشورخودشان صادقانه اع3م نمايند بااين حقوق يک ھفته
کنند. دوم من قسم می خورم که اين حداقل حقوق اجرايش فقط درحد کارخانه ھای بزرگ است وبيشتر 
زحمتکشان ازاين ھم کمتر می گيرند.تازه چراحقوق کارمندھاھنوزاع3م نشده؟چراباتورم حقوق 

کمترازديگربازنشسته ھاحقوق بگيرد؟مگربرای دولت  باCنرفته؟چرابازنشسته ھای تامين اجتماعی بايد
بازنشسته تامين اجتماعی بابازنشسته جای ديگر تقاوت دارد؟مگربازنشسته تامين اجتماعی نان وبرنج 
وروغن راارزانترمی خرد؟چرابااين درآمد نفت بيکاری اين قدر زياداست؟پس اين پول نفت چی شده 

م شود ،بيکاری زياد شده ياکم شده؟معلوم سوال نشده.آقای است؟چراتابحال ازوزيرسوال نشده معلو
ماه.نبايد  18ماه تا  5چه تعدادکارگران که حقوق ومزايشان عقب افتاده از 90وزيرکارآيامی دانی اين سال

.ھمه کسانی که اتحادسوال زياداست اما جواب يکی است چاره ای برای اين کارگران شود؟ 

                                                                           درخواست کنند.خودشان جمع شوندوحقوق خودشان رادرسنديکاھای حقوق می گيرند بايد 

  والس�م.داود عرفانی                                                                                

  



  زيستيم ، بياييد فردا برای خودمان و آزادی مان بميريم! ديروز برای اربابانمان می

 مارکوس گ�دياتور                                                                                  

  کار سرمايه داری انگل تجاری ومافيای واردات مھار گرانی با دست ھای خيانت

وسيل  درصدی قيمت موادغذايی 156درصدی تا  50اافزايش مرکزی در رابطه بانتشار آمار بانک 

واردات کاCھای خارجی واثرات زيان بارآن براقتصادکشور موجی ازنگرانی رادرميان آزاديخواھان 
.وزيرتجارت غضنفری درپاسخ به پرسش گرانی ھای اخيروافزايش قيمت موادخوراکی ه استآورد بوجود

.روزنامه دنيای »ميليارد دCر داده شده است24اردات به مبلغ برای مھارگرانی اجازه و«يادآور شد:

وزيرتجارت ازبرنامه ھای جديدبرای کاھش قيمت کاCھاخبرداد تاعبور « گزارش داد:16/2/91اقتصاد 

ميليارد دCر وارداتی است که ھمه 70تا60بخشی ازميليارد دCرمصوب،24آسان ترشود.  ان کنونیرازبح

ميليارد دCرمجوز اخيرواردات ،رديف 24« معاون وزيرتجارت می گويد:»گيرد.ساله صورت می 

 صدور »بودجه ای نيست،بلکه تخصيص ارز رسمی ازطريق بانک مرکزی برای واردکنندگان است

توليد داخلی است.اين سياست فقط  رميليارد دCری برای واردات به معنای نابودی ھرچه بيشت24 مجوز

 که ازسويی باارزدولتی اقدام به واردات می کند وازسويی با خيانتکارتجاری استدرخدمت سرمايه داری 

ند وسودھای نجومی کمک واسطه ھااين کاCھا رااحتکارکرده باقيمت گزاف دربازاربفروش می رسا
درسالھای اخير روندی به مراتب تندتر درپيش گرفته است .آمارخروج ارز  بدست می آورد.اين سياست 

د ملی درطول ارت ثروت ملی ازسوی سرمايه بزرگ تجاری تکان دھنده است.تخريب اقتصاوسرمايه وغ
سال آن ھم فقط دربخش 31ميلياد دCرارز ازکشورطی 770است.خروج  سال ازعلت ھای فقروبدبختی30

ميليارد آن شامل مواد غذايی وکاCھای 10ميليارد دCری درحال حاضر که 24واردات واختصاص 

عمده اق3م «می نويسد:7/2/91يشه به ريشه اقتصادملی چيزی نيست.روزنامه شرق مصرفی است،جزت

جالب است »Cد،برنج،دانه ھای ذرت دامی بوده استوشمش آھن وپ 1390ماه سال 11وارداتی طی 

 امارات که واسطه واردات ازکشورآمريکا و - 1بدانيم که چه کشورھايی مبداصادرات به ايران ھستند: 

کشورادامه دارد که ترکيه .درحالی سيل واردات به  -4کره جنوبی  -3چين  - 2يی است کشورھای اروپا

وضع بسيارنگران  به خارج ازجمله پسته،فرش،زعفران،خاويار امان کاCھای سنتیدربخش صادرات 
 بازارفرش توسط کشورچين،خاويار توسط روسيه وآذربايجان،زعفران توسط افغانستان،کننده ای دارند.

 ھر روز است وکشاورزان ايرانی وتوليد کننده ھای فرش ومحصول جھانی خاويار ماه فته شدبدست گر

کاھش پيداکرده است.بارھا وبارھا درخبرھا ازخود کفايی درامرگندم مسووCن ريز ودرشت داد سخن داده 
کا ھزارتن گندم ازآمري120وزارت کشاورزی آمريکا اع3م کرد ايران:«12/12/90اند.خبرگزاری فارس

 »مي3دی رسيده است.2008گندم ايران ازآمريکا به باCترين حد خودازسال خريداری کرده است.خريد

تاکنون روبه افزايش گذاشته است. 1385سال گذشته ازابتدای سال5رشد روابط تجاری ايران وآمريکادر

يه داری انگل واين درحالی است که ترازتجاری ايران باآمريکا به نفع آمريکا بوده است.يعنی سرما
وسرمايه داران آمريکايی نفع وبھره  واردات کاC ازآمريکا به شرکت ھاتجاری باتجارت باآمريکا و

وحمله به ايران  رسانده است.درعوض ارزھای ارزشمند نفتی ما درخزانه دولت آمريکا به سياست تھاجم



 ترکيه که ازواردات آدامس، رری ھاادا به آمريکا ختم نمی شود،سرمايه مسئله تنھ تبديل می شود.اين

 ددھاندوخته ھای بانکی خودراافزايش سال توانسته 30پرده،رومبلی،شلوار لی وکريستال وشک3ت درطی 

وشھروندان ايرانی راباجاذبه ھای توريستی مجاب به مسافرت به آن کشورکند،بانقشه جديدی برای غارت 
 تجارايران وترکيه راھکار:« 25/12/90اقتصادسرمايه زحمتکشان به ميدان آمده است.روزنامه دنيای 

معنی اين راھکاراين است که  »جالبی راپيش پای يکديگرگذاشته اند.تھاترکاCبه جای نقل وانتقال پول
ايران نفت وگاز ومحصوCت  ُپر ارزش خودرابه ترکيه صادرودرمقابل ازترکيه کنسرو،رب گوجه 

واجناس غيراستاندارد وغيربھداشتی واردکند.باکاھش فرنگی،لباس،آدامس،ماکارونی،شک3ت،بيسکويت 
سرمايه  ميليارد دCرارتقاخواھديافت.بجای 150تعرفه ھاحجم مناسبات تجاری ايران وترکيه به بيش از

موادغذايی که به رشدکشاورزی ايران کمک ميکند و وگذاری درصنعت ماکارونی ورب گوجه فرنگی 
 ندماند،تجارخائن لطف کرده برايمان آدامس وبيسکويت با ارزکشاورزان وکارگران ايرانی بيکارنخواھ

 نفتی خواھندآورد.دروازه ھای کشور بر روی کاCھای خارجی ھمچنان چھارتاق بازاست وتوليدملی زير

درايران سياست ھای دولت توليدمحورنبوده و بخش «آوارسيل واردات مدفون خواھد شد.ايلناگزارش داد:
جه به واردات بی رويه انواع کاCھای مصرفی به ی رونق بيشتری دارند.باتوواردات واردات وکاCھای

عنوان سياست دولت درمقابله باتورم،ازتوان توليدگران داخلی به عنوان عام3ن ايجادوياحفظ اشتغال 
ميليارد دCر ارزاز کشورخارج شده 770سال بيش از30باشدت يافتن واردات درطول »موجودکاسته است

 کارخانه بزرگ احداث ويا در20توانست کل سيستم بيمارستانھای ماراتجھيزکندوياحداقل است که می 

بسياری ازمحصوCت کشاورزی نه تنھاخودکفاشده بلکه بازارھای جھانی رانيزبه انحصارخود درآورد. 
فاه مردم ، تقويت بنيه توليدی،پی ھمان کاری راکه چين وکره جنوبی کردند.درآمدھای ارزی به جای ر

صرف خريدکاCھايی چون آدامس وبيسکويت وشکر از خارج شده است ،که ،ريزی اقتصادی مستقل 
صنايع شکروکشاورزان رابيکارکرده است.حضورسرمايه داری خيانتکارتجاری به ھمراه دزدان اخت3س 
گربانکی درصحنه سياسی واقتصادی باعث بيکاری ،وابستگی شديداقتصادی وفقر روزافزون مردم ايران 
گرديده است.آنچه امروز دريونان واسپانيا وايرلند می گذرد وسرمايه داری جھانی برای استثمارھرچه 
بيشتروسودجويی نجومی اش به اقتصاداين کشورھا ديکته می کندتا يوغ بندگی را ھمچنان به دوش بکشند 

  ماست.فردا درانتظاروطبقه کارگر ھزينه ھای بحران را به جای سرمايه داران تقبل کنند،

دستھای سرمايه داری خيانت کارتجاری ودزدان اخت�س گر بانکی اين نوکران 
  امنيت ملی ايران کوتاه. و حلقه به گوش سرمايه داری جھانی ازاقتصاد

  رضا کارشناسان                                                                             

  مردم ايران ھمگامی جنبش کارگری جھانی با

اگردرايران ما نتوانستيم ھمگام باجنبش کارگری جھان،به اعتراض و راھپيمايی عليه سرمايه داری 
جھانی ونوکران داخليش ،سرمايه داری تجاری دCل دست بزنيم،درھمه کشورھای اروپايی وآمريکايی 

اشتی ،آموزشی ،افزايش وآفريقايی واستراليايی وآسيايی اعتراض وراھپيمايی برعليه کاھش خدمات بھد



سن بازنشستگی،کاھش دستمزدھا،وبيکاری گسترده کارگران که درفرانسه انگليس،اسپانيا وايتاليا، يونان،  
ايرلند،آمريکاباعظمت بيشتری برگزارشد.دراين راھپيمايی ھا،کارگران اروپايی وآمريکايی حمله نظامی 

ی سوريه رامحکوم کردند. اين جنبش ھا حمايت سرمايه داری جھانی به کشورايران ودخالت درامورداخل
ارديبھشت درلندن ودرمقابل سفارت آمريکا 30ھمه جانبه خود راحتا بعداز روزکارگرنيزاع3م کردند. 

نه به ناتو،به ايران « کارگران لندنی که به سخنرانی آندرو موری سنديکاليست بانفوذ آمده بودند،فرياد 
موری درميان تظاھرکنندگان گفت: اج3س سران کشورھای عضو  را سر دادند.آندرو» حمله نکنيد

: دست ھا ازخاورميانه کوتاه ،مااجازه نخواھيم ناتو،اج3س جنايت کاران جنگی است.وباصدای بلندگفت
  داد که سناريوی ليبی دوباره درايران تکرار شود.

  

  پيروزی ديگری برای جنبش کارگری

زفعاCن صنفی،باخبرشديم که علی اکبرپيرھادی دبيرسنديکای باتوجه به زندانی بودن شمار زيادی ا
کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد پس ازھفت سال پی گيری ھای مستمر بارای ديوان عالی کشوربه کار 
بازگشت.او که دراولين مرحله اخراجی ھای شرکت واحد قرار داشت با ھفت سال شکايت به اداره کار 

ی کشور وبافشار سنديکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد وجنبش وقوه قضاييه وسپس ديوان عال
پايانه اتوبوس رانی مشغول بکارشد.ماضمن  6درمنطقه  20/2/1391کارگری ايران وجھان در روز 

تبريک به سنديکای کارگران اتوبوسرانی شرکت  واحد خواھان بازگشت به کارابراھيم مددی ومنصور 
مديره سنديکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد بوده ،ھمچنين اسالو نايب رييس ورييس ھيات 

  خواستار آزادی فوری رضا شھابی وعلی نجاتی  وديگر فعاCن کارگری ھستيم.

  3/1391/ 20کارگران فلزکارمکانيک                                                                     

  

  جغد يک درصد                                      

  ای که آسيب از تو مردم ديده اند                                           سرزمين ھا غرق خون گرديده اند

  وی تو آن يک درصد خلق جھان                                          کس نبوده از تو ھرگز در امان

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

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

  زين سبب فرياد مردم پا گرفت                                             درجھان يکباره ھر جا را گرفت

  لق بر آنند در اين روزگار                                                جغد يک درصد شود ھر جا مھارخ



  آفت درماندگی درمان شود                                      

  گر)علی جعفری (کارزندگی بر کام ھر انسان شود                                                         

  

  قھرمانان گمنام جنبش کارگری ايران

  ثبت است بر جريده عالم دوام ما                                ھرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق  

 1332مردی ازتبار جنبش کارگری ايران بود.او دربيستم خرداد، مشھوربه کاوه نورالدين جاويد پور

 کيلومتری اھر) زندگی می کردند. 12متولد شد.خانواده آزاديخواھش در روستای جوبند ( درسال کودتا

 ربا خانواده به تبريز کوچ کردند وبابرادرش اکبرآقابه کارکفاشی مشغول شد.اودرحين کا 1341سال  در

ن آموزه ھای پدرش رابيشتر درک کرد وبرای تغيير شرايط کارگران کفاشی دست به مبارزه زد.اوچنا
مجبوربه زندگی مخفی شد.ھمزمان باخيزش  1356و 1355برای رھايی طبقه کارگرکوشيد که درسالھای 

 مردم تبريز ازمخفی گاھش در ده ھومان کليبرخود رابه تبريز رساند که شناسايی و 1356بھمن  29

بود که  دستگيرشد.اما آن چنان درميان مردم محبوب بود که ھنوز در دکه ميدان ساعت پليس بازداشت
اصناف وکارگران خيابان تربيت آزادش کردند.درھنگامه انق3ب بھمن آن چنان ازخود گذر کرده بودکه 
 ھمچون عاشقی درانتظار معشوق.ازپخش اع3ميه وسخنرانی درمساجد گرفته تاسازماندھی اعتراضات ،

مچون ميرزا محمد آنقدر محبوب بود که آخوند ھايی ھ تمامی وقت او را به خود اختصاص داده بود.
صادقی وزارعی احترام زيادی برايش قايل بودند.پس ازانق3ب نه تنھا به سازماندھی  تشکي3ت سنديکای 
کارگران کفاش ھمت گماشت،بلکه به سازماندھی سنديکای کارگران ساختمانی،قاليباف ھا،بنايايان به 

خاطر فعاليت ھای جانانه او در  ھمراه سنديکاليست ھای مبارزی چون نوبری وبابک ھمگامی داشت.به
امر مبارزات سنديکای کفاش درقبل وبعد ازانق3ب ،اوبه دبيری سنديکای کارگران کفاش انتخاب ونماينده 
کارگران کفاش درانجمن ھمبستگی تبريز شد.او درانجمن ھمبستگی تبريز يار وياور سنديکاھايی بودکه 

جاويد پور(کاوه)به سنديکای کفاش وانجمن ھمبستگی محدود تازه تاسيس يافته بوند.اما فعاليت ھای رفيق 
نمی شد.تھيه نوار ھای کاست دھقانی ونمايشنامه ھای تاCرتربيت تبريز بر کسی پوشيده نيست.رفيق 
جاويد پور تاآخرين لحظات زندگيش ،خود را ازصفوف کارگران جدا ندانست وموقعيت ھای خوب شغلی 

  ان زيست که درشخصيت يک انسان مبارز وطبقه زحمتکش ايران بود. را فدای آرمان کارگريش نمود.چن

  رضی زاده                                                                                                  

  طلسم خيال

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

  زانکه دانم بجان به عالم زيست                                                ھر سرانجام را سر آغازيست  



  نيمه ی راه ،ای که خسته شدی                                                  به طلسم خيال بسته شدی 

  تا به امروز ھم سفر بوديم                                                     ای بسا راه بسته بگشوديم 

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

 محدوديت برای فعالين کارگری به نفع چه کسانی است؟

کای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد به جھت برگزاری جلسات ھيات مديره و درپی آن فشاربه سندي
دستگيری اعضای کميته ھماھنگی که برای مجمع عمومی خود درکرج گرد ھم آمده بودند،نه تنھا نقض 
حقوق انسانی ومنشورجھانی سنديکاھا ومقاوله نامه ھای سازمان بين المللی کار،امضا شده توسط 

قانون اساسی نيز می باشد.تدوين کنندگان  26و 9ن قبلی وفعلی است، بلکه زيرپاگذاشتن اصول دولتمردا

به خوبی دريافته بودند که ديکتاتوری شاه نبايد دوباره تکرارشود وعضويت دريک نھاد حقی  26اصل 

ت در ھيچکس را نمی توان ازشرکت درآنھامنع ويا به شرک«است انسانی به ھمين خاطر تاکيد کردندکه
ھيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استق3ل و «نيزمتذکرشده اندکه 9ودراصل »يکی ازآنھامجبورساخت

 30پس از ».تماميت ارضی کشور ،آزادی ھای مشروع را،ھرچند باوضع قوانين ومقررات ،سلب کند

ن اساسی سال ازتدوين اين قوانين امروزماشاھد برخوردھايی غيرانسانی وزيرپاگذاشتن فصل سوم قانو
(حقوق ملت)ھستيم.چه کسانی خواھان اجرايی نشدن فصل سوم قانون اساسی ھستند؟وبه نفع چه کسانی 
است که کارگران خواھان حقوق اجتماعی وصنفی خود،دربندباشند؟وسنديکاھاوتشکلھای کارگری در 

ف ونگرانی خود محدوديت؟سنديکاھا منافع چه کسانی را تھديد می کنند؟ما کارگران فلزکارومکانيک تاس
 را ازاين رونداع3م کرده وبازھم اع3م می کنيم که اين گونه برخوردھا بافعالين کارگری مورداعتراض

خواستار آزادی فوری کليه زندانيان کارگری دربند ھستيم.                                                               ما  .کليه سنديکاليست ھای ايران است

  30/3/1391کارگران فلزکارمکانيک                                                                            

 

  2012ژوئن 12بيانيه به مناسبت 

 روز جھانی مبارزه با کار کودک

  

، 2002در دھمين سال روز جھانی مبارزه با کار کودک به سر می بريم نخستين بار در سال 
به اين نام برگزيده شد. امروز در حالی به  سازمان جھانی کار) ILOدوازدھم ژوئن توسط(

رويم، که وضعيت کودکان در سطح بين المللی  استقبال روز جھانی مبارزه با کار کودکان می
و داخلی دست خوش تغييرات بسياری گشته است.گستردگی فقر، حاد شدن مسئله ی غذا، 

، خشونت و تبعيض عليه کودکان مھاجر و اقليت ھا بيش از پيش  افزايش جنگ ھای داخلی
در افغانستان شش ميليون کودک مشغول انجام کارھای سخت و زيان …شدت گرفته است. 

باشند.در ھند کميسيون ملی حمايت از حقوق کودکان تعداد کودکانی را که به علت فقر  آور می
ميليون  13شوند  زان به بازار کار پرتاب میاز تحصيل جا مانده و به عنوان نيروی کار ار



نفر تخمين زده است. در ايران با توجه به افزايش سطح مالی خط فقر و اختPف فاحش آن با 
ارائه شده از سوی وزارت کار، ورود کودکان طبقات و اقشار تھی   حداقل دستمزد رسمی

سازی يارانه ھا و  مند ھدفدست به بازار کار شتابی خطرناک يافته است. ھم چنين بر اثر 
تر شدن شرايط توليد روز به روز اشتياق کارفرمايان برای به خدمت گرفتن کودکان  سخت

شود و قانون ممنوعيت کار افراد زير پانزده سال (در ايران سن کودکی زير پانزده  بيشتر می
ران، شرايط بھداشتی اسفناک کودکاِن کار در اي.…سال است) با جديت اجرا نمی شود

افغانستان، چين، زيمبابوه، مکزيک و آمريکا ھمه از يک جنس ھستند. بلوغِ زود ھنگام 
کند، قابل جبران نيست؛  که شرايِط ساختِ فضای کاری بر آنان تحميل می روحی و جسمی

معضِل بھره کشِی جنسی و پديده ی کودکاِن روسپی نيز يکی از ابعاد بزرگ فاجعه عليه 
ھای پيرامونی در اين نظم جھانی نظير بعضی کشورھای آفريقايی و کودک است . در کشور

شويم که در راستای جنگ ھا و  آسيايی با پديده ی ديگری به نام سرباز کودک ھم مواجه می
و  فرسايشی حتی کودک را در بعضی مواقع به صورت برده ی نظامی  -برخوردھای نظامی

زی که ما امروز به ناِم بزھکارِی نوجوانان و يا مزدور نظامی اسيِر خود نموده است. آن چي
جوانان با آن مواجھيم، گوشه ای از درِد کودِک کاِر ديروز است. چرا که کارفرما حاضر به 
پرداخت حقوق وی به عنوان يک فرد بزرگ سال نيست و استخدام کودکان ديگر را ترجيح 

مشغول کار بوده است ناچار  دھد و انسانی که در کودکی بدون کسب ھيچ مھارت درآمدزا می
به اين سو کشانده می شود. درِد کودکی که در سودان ناخواسته به سرباز تبديل شده با درِد 

  بی ھيچ ترديدی دردی است مشترک. کودکی که در چين کارگِر روزمزد شده است،

  

انواده امروزه کم تر کسی ھست که به اثرات منفی کار کودکان واقف نباشد. در واقع ھمان خ
که راه حل - خود بيش از بعضی فعالين  شوند،  ی کار می ھايی که کودکانشان وارد چرخه

به تاثيرات منفی کار کودکان آگاھند.  -بينند مسئله ی کار کودک را در بستر ھای فرھنگی می
ما معتقديم مبارزه برای لغو کار کودکان بدون شناخت بستر ھای تشکيل دھنده ی ضرورت 

جامعه امکان پذير نيست. اين مناسبات اقتصادی مبتنی بر رقابت ھای توليدی  وجودآن در
ھاست که در واقع رقابت برای پايين آوردن ھزينه ھای توليد به حداقل را به اصلی ترين 

کند .کودکان و زنان و مھاجرين به دeيل  ضرورت برای بقای يک واحد توليدی تبديل می
پی گيری مطالبات خود ھستند و بيش از ديگران به عنوان حقوقی و فرھنگی کمتر قادر به 

 شوند.  نيروی کار ارزان استثمار و قربانی اين رقابت بی رحمانه می

  

وظيفه ی نه تنھا فعالين حقوق کودکان، بلکه ھمه انسان ھا در اين مقطع بحرانی، تPش برای 
زير فشار قرار دادن ارگان ھدف قرار دادن و فشار آوردن به اين مناسبات بی رحمانه است. 

ھای مسئول و ھشدار تبعات رويکردھای کودک ستيز به مسئولين و کسب دست آوردھای 
حقوقی برای کودکان از يک سو و پيگيری و اجرای اين دستاوردھا از طريق حساس کردن 
بخش ھای مختلف جامعه از سوی ديگر می تواند ضامن ادامه حرکت در راستای لغو کار 



باشد. اين خواست ھا تنھا قدمی کوتاه برای از ميان بردن استثمار و تبعيض عليه کودکان 
 کودکان است.

  

 )1391خرداد 23( 2012ژوئن  12 جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان

  محدوديت برای فعالين کارگری به نفع چه کسانی است؟

جلسات ھيات مديره و درپی آن فشاربه سنديکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد به جھت برگزاری 
دستگيری اعضای کميته ھماھنگی که برای مجمع عمومی خود درکرج گرد ھم آمده بودند،نه تنھا نقض 
حقوق انسانی ومنشورجھانی سنديکاھا ومقاوله نامه ھای سازمان بين المللی کار،امضا شده توسط 

نون اساسی نيز می باشد.تدوين کنندگان قا 26و 9دولتمردان قبلی وفعلی است، بلکه زيرپاگذاشتن اصول 

به خوبی دريافته بودند که ديکتاتوری شاه نبايد دوباره تکرارشود وعضويت دريک نھاد حقی  26اصل 

ھيچکس را نمی توان ازشرکت درآنھامنع ويا به شرکت در «است انسانی به ھمين خاطر تاکيد کردندکه
ھيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استق3ل و «دکهنيزمتذکرشده ان 9ودراصل »يکی ازآنھامجبورساخت

 30پس از ».تماميت ارضی کشور ،آزادی ھای مشروع را،ھرچند باوضع قوانين ومقررات ،سلب کند

سال ازتدوين اين قوانين امروزماشاھد برخوردھايی غيرانسانی وزيرپاگذاشتن فصل سوم قانون اساسی 
شدن فصل سوم قانون اساسی ھستند؟وبه نفع چه کسانی (حقوق ملت)ھستيم.چه کسانی خواھان اجرايی ن

است که کارگران خواھان حقوق اجتماعی وصنفی خود،دربندباشند؟وسنديکاھاوتشکلھای کارگری در 
محدوديت؟سنديکاھا منافع چه کسانی را تھديد می کنند؟ما کارگران فلزکارومکانيک تاسف ونگرانی خود 

م می کنيم که اين گونه برخوردھا بافعالين کارگری مورداعتراض را ازاين رونداع3م کرده وبازھم اع3
کليه سنديکاليست ھای ايران است وخواستار آزادی فوری کليه زندانيان کارگری دربند ھستيم.                                          
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