
ربيعی آقای وزيرکار به سرگشاده نامه  
 شورای عضو که کسی و وزيرکارواموراجتماعی عنوان به شما انتخاب با

 و توليدی های شرکت مديره عضوهيات همچنين و کارگر خانه مرکزی
 مديريت و شناسی جامعه ی زمينه در کتابهايی نويسنده و دانشگاه مدرس
 دانستيم استراتژيک،الزم مديريت تخصصی دکترای دارای و بحران

 :کنيم مطرح را هايی خواسته و طرح شما رابا مواردی

 بايد وزيرکارمی عنوان به و آگاهيد بخوبی اساسی قانون شماازاصول-1
 را است زحمتکشان به مربوط که اساسی قانون در ملت حقوق بخش

 شدن اجرايی کارگری و کار روابط بهبود برای ما نظر به.کنيد اجرايی
 در 20،19،26،27،29،31،43 اصول و سوم اصل از 12 و7 بند

 از عدول از ناشی اقتصادی مشکالت ما ازنظر.دارد قرار کارشما اولويت
. باشد می اساسی قانون 44 اصل نکردن رعايت بخصوص اساسی قانون
 تعاونی و دولتی های بخش گرفتن ناديده و خصوصی بخش کردن حاکم

 باشد،بزرگترين بخش 2 اين مکمل خصوصی بخش بايست می که
 خصوصی بخشآن گروه از آگاهيد بخوبی شما.است اصل اين از انحراف

 با چگونه صنعتی اقتصاد به زدن ضربه برای، ندارد توليد به اعتقاد که
 محصوالتش فروش توليدی،عدم واحدهای تحريم،بهسازی های بهانه

 تاير،صنايع خودرو،سايپا،کيان ايران.کند می تعطيل را ها کارخانه چگونه
 .خروارهستند نمونه مشتی قروه زاگرس فوالد نمونه درآخرين فلزی،و

 فدراسيون عضو کارگر وخانه کارگر خانه مرکزی شورای عضو شما -2
 عملکرد شناسيد،به سنديکاهارامی پس.باشد میWFTU جهانی سنديکاهای

 فدراسيون عضو که ايد نموده قبول را فدراسيون اين ومنشور واقفيد آنها



 اولش بند در کارگری فدراسيون اين منشور.ايد شده جهانی سنديکاهای
 دهند،به تشکيل کارگری سنديکاهای دارند حق کارگران«:گويد می

 يا دولتی مقامات نظارت يا اجازه آنکه بپيوندند،بی موجود سنديکاهای
 درستی وبه»کنند شرکت سنديکايی فعاليت هر باشد،در الزم کارفرمايان

 شرکت از توان نمی را هيچکس:«...گويد نيزمی اساسی قانون 26 اصل
 به بايد پس»مجبورساخت آنها از يکی در شرکت به ويا کرد آنهامنع در

 همچنين و اجرايی را 26 ،اصل اساسی قانون به متعهد وزيرکاری عنوان
 فعاليت محدوديت عليه جهانی سنديکاهای ازفدراسيون عضوی عنوان به

 آورده روی کارگری سنديکاهای با تعامل به و کرده اقدام سنديکايی های
 .کنيد اعتراض سنديکايی فعالين عليه وفشارها ها محدوديت به نسبت و

 و 98 های نامه مقاوله ،اجرای101 ماده توسعه چهارم برنامه سند در -3
 سنديکا ازحقوق وحمايت فعاليت برآزادی کار،مبنی جهانی سازمان 87

 خالقی آقای.بود شده بينی جمعی،پيش دست مذاکرات حق و کارگری های
 نامه مقاوله اين اجرای به کارتعهد المللی بين درسازمان، وقت وزيرکار

 اجرايی خواستار ما.است افتاده عقب تاکنون متاسفانه که بودند کرده ها
 دست برمذاکرات مبنی که 98 نامه مقاوله.هاهستيم نامه مقاوله اين شدن

 حکومت زمان در کاراست حقوق با رابطه در کارفرما با کارگران جمعی
 می آن شدن اجرايی با .بود شده اجرايی کارگران مبارزات طی پهلوی
 کارگران طرف از حق به که، را پيمانکاری و داللی های شرکت توان
 .کرد حذف کار عرصه از را، است شده گزاری نام نوين داری برده

 در سازی تفکرخصوصی کردن وحاکم اساسی قانون 44اصل نقض با -4
 جهانی تجارت سازمان و پول المللی بين صندوق دستورات وقبول اقتصاد

 کارگاه حذف به کارگری،منجر درروابط دستورات اين کردن واجرايی



  آن اجرای درتاريخ.گرديد کار قانون ازشموليت نفر 10 زير های
 کار قانون حمايتی قوانين از کارگر نفر ميليون سه از بيش 10/12/1377

 که قانونی بصوت امروزه 77 سال آزمايشی نامه بخش. شدند محروم
 شده بکارگرفته کارگران است،عليه اساسی وقانون کار حقوق کننده نقض
 کشوريعنی توليدی مناطق ترين استرتژيک و بزرگترين قانون اين.است

 کارمحروم قانون شموليت از را آزادتجاری مناطق کليه و جنوبی پارس
 نقض را اساسی قانون 29و 20 و 19 اصول نامه بخش اين.است کرده

 حق قانونی،داشتن حقوق دريافت برای کارگران مشکل کرده،بزرگترين
 است، کارفرمايان های برابراجحاف در ماندن دفاع بی اجتماعی،و تامين

  .شود لغو بايد که

 ها، کارخانه و ها کارگاه از کار وزارت های بازرسی شدن باغيرفعال -5
 نفر 5/4 ،روزی قانونی پزشکی آمار طبق.کند می بيداد شغلی حوادث
 و کار ايمنی های بازرسی کردن فعال با.شوند می روزکشته در کارگر

 .کنيد جلوگيری کارگران کشتار ها،از کارگاه به موقع به سرکشی

 وخانواده ميليونهاکارگر سرنوشت به که قانونی هر طرح و تصويب -6
 کارفرمايان و شما متبوع تشکل ازمجرای دارد،نبايد بستگی هايشان
 در بازبينی هرگونه مورد در تشکلها همه حق بايد وزيرکارمی.بگذرد
 کارگران از نظرخواهی و شفافيت با را کارگری و کار روابط مورد

 نويس وسفيدامضا،پيش موقت قراردادهای دليل همين به.نمايد اجرايی
 تامين سازمان اصالحيه نويس پيش و کار،اساسنامه قانون اصالحيه
 کارگران نظرخواهی با بايد و است مردود کارگران همه نظر از اجتماعی

 .شود ارايه و بررسی  دولت به غيروابسته کارگری های تشکل و



 از است،که دولتی وغير کارگران به متعلق سازمانی اجتماعی تامين -7
 اعضای آن مديره هيات در بايد می و است گرفته شکل آنان دسترنج

 هرگونه واز نمايند دفاع خود  ازحقوق و بوده عضو کارگری های تشکل
 ای افسانه های پاداش و حقوق و بيهوده های وبخشش بذل و وپاش ريخت

 دارندکه را توانايی اين ايران زحمتکشان.کنند هاجلوگيری مديره هيات به
 داده نجات ورشکستگی از را مجموعه اين خود نفع به ای برنامه تنظيم با
 هايی کارخانه ما اموال از بخشی.کنند نگهداری خوبی به خود اموال از و

 می ما توانای دستان.اند شده کشانده تعطيلی به غلط مديريت با که است
 ازبيکاری را کارگرش وبرادارن اندازی راه را توليدی واحدهای توانداين

  .دهد نجات را

 و بحران مديريت و شناسی جامعه زمينه در کتابهايی نوشتن با شما -8
 اين که باشيد دانسته استراتژيک،بايد مديريت در دکترا داشتن بخصوص

 و کرده عبور ها بحران از خود اراده با توانند می که هستند مردم
 و مردم های خواست به کردن تکيه.کنند اجرايی را همگانی مديريت
 عرصه اين پيشگام همواره اهاسنديک که  مردمی های تشکل به اعتماد

 توليدی های ظرفيت بردن باال و کردن فعال ضمن تواند اند،می بوده
 عليه پيکاریی  عرصه به را توليدی ،واحدهای زده بحران واحدهای
 از را اقتصادی ولگردان دست و کنند بدل تحريم و ،رکود،بحران بيکاری
 .نمايند کوتاه توليد و صنعت

 برای تهديدی گرانی آيا.است شده نيزذکر نيتیام شماتخصص درپيشينه -9
 چه؟ارتش مردم معيشت و رفاه سطح بودن پايين نيست؟ ملی امنيت

 عرصه، اين در ربهتج سالها از پس است؟آيا ملی امنيت تضمين بيکاران
 معيشت و رفاه سطح بردن ،باال مردم به اعتماد گرو در جز ملی امنيت



 توان نمی آيا نيست؟ مردمی و کارگری تشکلهای به کارها سپردن و مردم
 فرهنگيان، تعاونی ،اتحاديه)امکان( کارگر های ونیاتع توسط را گرانی

 در شايد کرد؟ مهار )اتکا( مسلح نيروهای ای زنجيره فروشگاههای
 تکيه داران سرمايه و داری سرمايه به ای لحظه بطور بتوان تاکتيک
 سرزمين اين در که هستند مردم اين) استراتژيک( نهايت در کرد،اما

 گرانی مهار يعنی ملی نيتما.کنند می وتامين اند داشته پاس را ملی امنيت
 اجرای يعنی ملی امنيت.شود می زده دامن اقتصادی بازان قمار توسط که

 و رفاه و معيشت سطح باالبردن ازجمله زحمتکشان برحق های خواسته
 آن رساندن و ملی ثروت توزيع يعنی ملی امنيت حفظ.مزدبگيران دستمزد

 .اند زحمتکشان يعنی آن کنندگان توليد که اش  اصلی صاحبان به

 فرزندان سالمتی و نان پزشکی، خدمات کاهش و ما خالی های سفره -10
 قماربازان.است داده قرار سودجويان تهديد معرض در را امان خانواده و

 مبادرت ما به دادن گرسنگی به تحريم و واردات بر تکيه با اقتصادی
درصدی در مواد  60باتوجه به اظهارنظر شما در مورد تورم .اند ورزيده
 41 ماده مطابق آن افزايش و دستمزدها حداقل در نظر تجديد باغذايی،
 تورم از درست ارزيابی و اساسی قانون 43 اصل از 1 بند و رکا قانون
 با نفره 4 خانواده يک هزينه مقدارتامين به را موجود،دستمزدها واقعا

 شورای در امضايی ماشين که کسانی کارگری،نه های تشکل مشورت
 . کنيد هستند،تعيين دستمزد عالی

 اين خواست انسانی،قانونی و غيرقابل گذشت زحمتکشان است!

سنديکای کارگران فلزکارمکانيک                                   
10/6/1392   هيات بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزيينات  



 کارگران سنديکای کامل حمايت مورد نامه اين نظرات نقطه کليه«
 »است فلزکارمکانيک

 مهندسان و ها تكنسين كارگران، از نفر  3000 از بيش  طرف از
 ايران نفتي هاي پروژه

 روحاني آقاي جناب محترم، جمهور رئيس
 اوايل در مردمي هاي آرمان به متعهد مسووالن و مردم درخواست رغم به

 خاص هاي شعار با نيز كدام هر و متفاوت گرايش با ها دولت انقالب،
 هاي كاستي بر نتوانستند ولي رفتند و آمدند ديگري از پس يكي اجتماعي
 بود، پادشاهي نظام ديكتاتوري ريگ مرده كه آيند فائق اجتماعي مناسبات

 و كرده پيدا تري بزرگ و تصاعدي ابعاد روز هر طبقاتي فاصله كه چنان
 هيچ. است يافته ادامه روال همان به همچنان قلم و انديشه آزادي فقدان
 منابع ی العاده فوق توان و امكانات همه اين با نتوانستند، ها دولت از كدام

 قرار كااليي توليد و صنعتي توسعه مسير در را ايران طبيعي، – انساني
 بدون و رويه بي واردات المللي،و بين گري واسطه و داللي سو يك از. دهند

 به را ما كشارزي و صنايع كيفيت، بدون هم آن مصرفي كاالهاي كنترل
 با ارتباط در ها هنجاري نابه اين ديگر سوي از و كشيده ويراني و ركود

 و ها تكنسين صنعتي، كارگران( كار نيروي قانوني حقوق و كار مناسبات
 كرده پيدا نمود و شده رشد آفت ديگر، هاي جنبه ی همه از بيشتر) مهندسان

 ملي منابع ترين ارزش با پيكر بر جدي صدمات صورت وبدين است
  .است نموده وارد) فني كار نيروي(كشور

  خصوصي و ساختاري تعديل باپذيرش ويژه به ازجنگ پس هاي دولت
 معاصر دوران داري سرمايه اقتصاد از گرفته الهام كه گسترده هاي سازي



 آزاد مناطق نام به مناطق برخي در را كار قانون است،) نئوليبراليسم(
 پارس در تجاري آزاد ی منطقه اعالم با فقط. راندند حاشيه به تجاري
 كار قانون شمول از عمل در كشور فني كار نيروي هزار ده چند جنوبي،
 معافيت با. گرفتند قرار پيمانكاران مطلق فشار زير در و شدند خارج
 بخش ترين بزرگ اصالحات كاردردولت ازقانون نفر ده زير هاي كارگاه

 مستمري دريافت ازامكان نيز و سنوات، حقوق، حداقل از ايران كارگري
 اين از. شدند محروم هميشه براي اجتماعي تامين خدمات و بازنشستگي

 كار از سن در بايد هايشان خانواده با كشان زحمت عظيم گروه اين رو
 كه  ای سياسي درنظام.روبياورند گري تكدي به امرارمعاش براي افتادگي

 بود، داده قرار خود شعار را محرومان و مستضعفان حكومت وعده
 داران سرمايه عوض در و شدند تر وفرسوده تر وضعيف فقيرتر مستضعفان

 تر ثروتمند) طاغوتيان انقالب، زمان مسووالن قول به يا خصوصي بخش(
 تشخيص مجمع در" ز" بند تصويب با ديگر سوي از. گشتند تر فربه و

 به كه آوردند دست به تام اختيار هايي بخش در كارفرماها نظام، مصلحت
 قانون جديد، مصوبه از پيش روز تا كه ورزند مبادرت كارگراني اخراج

 .كرد می حمايت ها آن از كار

 در مادي نعمات توليدكنندگان و مردم براي آور، رنج شرايط است اين
 .ما ی جامعه امروز اقتصادي ساختار

 اجتماعي مناسبات اين در منطقي بازنگري به وابسته كشورمان ی آينده
 ی توصيه به كه ارتجاعي مناسباتي. است واردات بر مبتني اقتصاديِ  –

 - آمريكاست اختيار در آن درصد 51 كه نهادي - پول المللي بين صندوق
 هاي دولت مشاور اقتصاددانان كه اين. است شده تحميل ايراني جامعه به

 تبليغات از آمده بر باورهايي و خود، خاص منافع دليل به جنگ از پس



 مناسبات عواقب به نسبت منطقي شك گونه هيچ بدون و گسترده
 نشريات در داللي مناسبات اين گسترش به نئوليبراليستي، -داري سرمايه
 كشور روي پيش راه تنها را گري واسطه و پرداخته ماهانه و روزانه
 مخرب، روند اين كه است آن عجيب نيست؛ عجيب چندان كنند می قلمداد

 كدام هيچ و شود می تجربه باز باره، چند و دوباره تلخِ  هاي تجربه رغم به
 باور اين مخالف هاي ديدگاه بازتاب از انديشه، آزادي مدعي نشريات از

 كنند می تصور اقتصادي مسائل از ناآگاهانِ  رو اين از. كنند نمي استقبال
 كه بزرگي دروغ. است بشري ی جامعه امكان تنها مناسبات اين واقع در

  .زنند می دامن بدان آن، مدعي ولي انديشه آزادي ضد هاي رسانه

 جز جهان، بر سلطه دهه چند طي) نئوليبراليسم( اقتصادي ساختار اين
 بعيد طبقاتي فاصله ايجاد و ها قيمت تورم و اقتصادي ركود به زدن دامن

 هاي بنگاه ورشكستگي و غنا كردن صدي در يك و فقر سازي عمومي و
 كه حالي در هم آن است؟ داشته دنبال به ديگري دستاورد چه توليدي

 هاي جنگ بزرگترين اقصادي نظم اين جهاني رهبران و سردمداران
 منطقه در هم هنوز كه اند آورده وجود به را آسيا تا اروپا از  ای منطقه

 ما كشور جمله از كشور چند كه حاليست در اين و دارد تداوم خاورميانه
 قرار اقتصادي – سياسي هاي چالش و جنگ به تهديد معرض در ايران
 اقتصادي، مناسبات از درك نوع اين كليدي و بنيادي اصول طبق. دارند
 اين بافان تئوري زعم به. ندارند را اقتصادي امور در دخالت حق ها دولت
 عرضه (بازار قوانين اقتصادي، امر در دولت دخالت عدم درصورت باور

 و رونق و دهد می سامان را اقتصادي امور همه خود به خود ،)تقاضا و
 به - هاي تئوري اين ولي. برد می پيش به وقفه بدون را صنعتي توسعه

 صلح جاي به خود  تداوم در  ای قمارخانه - انگليسي دان اقتصاد كينز قول
 صنعتي توسعه جاي به و داد گسترش را  ای منطقه هاي جنگ جهاني،



 اكثر كه  ای گونه به. آورد ارمغان به را ركود و تورم از ناشي هاي بحران
 اگر هستند درگير گراني و ركود و فزاينده بيكاري با اروپايي كشورهاي

 ی فرسوده ساختار كرد، نمي دخالت اقتصادي درامور باور،دولت اين طبق
 هاي دولت و امريكا دولت ولي. پاشيد می فرو جهاني داري سرمايه
 كمرشكن هاي وهزينه بارمالي اقتصادي امور در مستقيم دخالت با اروپايي

 و ها توده به اقتصادي رياضت تحميل با و انداختند مردم دوش به را آن
 هاي ماليات و  مردم انداز پس هاي حساب از ها بانك بدهي پرداخت
  .دادند نجات موقت صورت به را داري سرمايه آنها، از دريافتي

 از ناشي ژرف هاي بحران شدن آشكار و جهاني ی تجربه همه اين وجود با
 4 از بيش كه اما وطني هاي اقتصادخوانده نئوليبراليستي، مناسبات تسلط
 تعديل هم باز روزمرگي، گرفتار نشرياتِ  در اند، مانده پس دنيا از قرن

 را شان مشورت هاي طرف و تبليغ را سازي خصوصي و ساختاري
 و بررسي قصد ما مطلب اين در. ِكشند می گمراهي تركستان به همچنان

 زيرا نداريم را اقتصادي نابهنجار ساختار اين روندهاي علمي تحليل
 به را دنيا همه امروزه كه ويرانگرش عوارض و باور اين به عملكردِ 

 ما هدف. باشد می آن اعتباري بي سند بهترين خود است گرفته چالش
 نيروي يعني كشور ملي منابع ترين ارزشمند بر مناسبات اين تاثير بررسي
 ها، تكنسين  صنعتي، كارگران( كشور صنعتي – فني كار نيروي. كاراست
  باشند می  ای هرجامعه وخالق بديل بي هاي سرمايه كه)ودانشمندان مهندسان

 بر مبتني هاي سود از مند بهره مشاوران و دستياران و منافع صاحبان
 منتج هاي آسيب و عواقب به نسبت تعهدي) نئوليبراليستي( داللي اقتصاد

 اين. اند توجه بي آن اجتماعي نتايج به نسبت كلي به و ندارند واقعيت اين از
 ركود جز برآيندي درعمل كه شود می هايي سياست اعمال باعث توجهي بي



 تبعات و فقرعمومي و بيكاري مصرفي، خدمات و كاال گراني و توليد
 ترديد بي كه روندي. داشت نخواهد ديگري ی نتيجه اش اجتماعي

 مساله مناسبات اين در. دارد پي در را اجتماعي هاي چالش و زاست بحران
 دليل بدين است، قيمت هر به سود كسب و تجاري مبادالت اهميت، با

 رسند می سود به ديرتر زيرا افتند، می حاشيه به جامعه توليدي هاي بخش
 ترين عمده به مالي و تجاري ژوازي بور و داللي و بازي بورس ولي
 بحران مناسبات، اين خروجي. گردد می تبديل اقتصادي مناسبات ی شيوه

 ايجاد با تنها كه امريكايي است،... و خاورميانه و اروپا امريكا، امروز
 توانسته اسلحه انواع فروش وسيله بدين و مذهبي و  ای منطقه هاي جنگ
  .دارد نگه فعال را بزرگش صنايع از بخشي

 و صنايع رشد كه كشورمان كنوني صنعتي - اجتماعي شرايط در
 جهان پيشرفته كشورهاي از تر مانده عقب شده گرفته كار به تكنولوژي

 به پيوستن رو اين از نيستيم ها آن كااليي توليد با رقابت به قادر ما است،
 در و كوچك صنايع انهدام باعث جهاني تجارت و پول المللي بين صندوق

 ايران كشاورزي نابودي اصلي عامل چنين هم. شود می ما رشد حال
  به انتقادي نگاه و ورزي انديشه گرو در ما ملي منافع لذا. شد خواهد
 پيش در ها دولت جنگ، از پس كه است، موجود اقتصادي رشد راه مسير
 و باشد می كشورمان صنعتي – علمي هاي ضرورت درك نيز و اند گرفته

 .تقاضايش و عرضه كور قوانين با بازار اقتصاد از روي دنباله نه

 بررسي مورد اقتصاددانان از گروهي بايد را ما اقتصادي رشد راه مسير
 اعتقاد ايران خودكفائي و صنعتي – اقتصادي استقالل به كه دهند قرار
 و آمريكا نئوليبراليستي هاي آكادمي ی آموخته دانش مشتي نه باشند، داشته
 التغيير و ابدي الهي آيات چون را آن اقتصادي هاي فرمول كه اروپا



 بحران دچار را ايران كه مناسبات اين بيشتر نقد ما، رو اين از. بينند می
 به خود و سپاريم می ايشان به نموده گراني و تورم و فقر و بيكاري جدي

 پردازيم می كار نيروي زندگي و كار مناسبات بر آن هاي آسيب از برخي
 و واقعي درك اين به روحاني آقاي محترم جمهور رئيس داريم انتظار و

 .بفرمايند توجه كشور كار نيروهاي عميق

 بر) نئوليبراليستي(  سازي خصوصي و ساختاري تعديل مناسبات تاثير
 : ای پروژه كار نيروي زندگي و كار

 مناطق از بودن دور به توجه با ايران در مادر صنايع هاي پروژه ساخت
 كار طوالني و فشرده ساعات ها، خوابگاه در كارگران زندگي شهري،

 ساخت ضروري هاي بندي زمان دليل به كار شتاب ،)روز در ساعت 12(
 يك نه است كار اردوگاه يك عمل در كارگر يك مرخصي زمان مدت و

 ضروري و تجاري آزاد مناطق در كار همين البته كه معمولي، كارگاه
  .است شده تبديل اجباري كار اردوگاه يك به كار قانون اعمال نبودن

 كار دراختيار روز 23 بايد كارش اردوگاه در  ای پروژه كار نيروي يك
 يا روز 24 بايد كارگر يك و اش زندگي از درصد 76.6 يعني باشد پروژه

 خواب وسايل و غذايي بهداشتي، شرايط بدترين با را زندگيش درصد   80
 كار جهاني هاي سازمان. كار ساعت 12 روزانه با.  ببرد سر به نامناسب

 بيش روزانه كار كه است رسيده نتيجه اين به علمي هاي بررسي از پس
 بر جبراني قابل غير جسمي و رواني اثرات مدت دراز در ساعت 8 از

 روز يك در كاري ساعت حداكثر رو اين از گذارد می جا به كار نيروي
 را كاري اضافه پروژه ضرورت كه روزها از برخي و باشد ساعت 8 بايد
 كاري اضافه ساعت 2 بايد كارگرفقط دهد،باتوافق می قرار كار دستور در



 بايد  ای پروژه كارگر يك كه حالي در.روزباشد هر نبايد هم آن بدهد انجام
 كاري اضافه ضرورت صورت در و كند كار ممتد ساعت 12 روزي
 چهل محاسبه بدون هم آن يابد می ادامه ساعت 16 تا كارگر رضايت بدون

 شيوه اين ويرانگر عوارض. كار قانون ی شده تاييد كاري اضافه درصد
 ديگر سوي از و يافته، عموميت شديد اعتياد صورت به مدت كوتاه در

 كارگران درميان طالق باالي آمار و خانوادگي كانون پاشيدن هم از باعث
 كار ايمني شرايط فقدان اي، پروژه كار ديگر نامناسب شرايط. است شده

 بودن ساخت حال در. باشد می ساخت حال در پروژه كه اين دليل به است
 كرده محدود بسيار را كار نيروي جان حفظ براي ايمني امكانات پروژه،

 صوتي شيميايي،  گازي، شديد بسيار هاي آلودگي ديگر سوي از. است
 با شود، می وارونگي دچار هوا كه روزهايي در كه است  ای گونه به... و

 و لب هاي گوشه كنيم، می استشمام را) آمونياك( ادرار بوي تنفس هر
 عوارض. كنيم می حس را ترشي طعم دهان در و افتد می سوزش به چشم
 . است كارگران ميان در خوني هاي آلودگي شرايط، اين

 يك كه برود مرخصي به روز 6 براي خواهد می كاري نيروي چنين حاال
 اين. شود می هدر برگشت راه در آن روز يك و رفت راه در آن روز

 و فرزندان تربيت به را روز 4 تنها ماه هر در است مجبور كار نيروي
 يك نه او كه صورتي در هم آن بپردازد، او با همياري و همسرداري

. است رسانده خانه به را خسته جسد يك بلكه را نشاط با و شاد انسان
 تنهايي روز 24 الي 23 از پس  ای پروژه كارگر اين همسر ديگر سوي در
 به ها ماه از پس كه خانواده آور نان حقوق و تورم و گراني با چالش و

 لطف به البته -شود نمي پرداخت) داري سرمايه( خصوصي بخش وسيله
 پول المللي بين صندوق ارمغان سازي خصوصي و ساختاري تعديل ی شيوه



 مشكالت باراين از كمي و بياييد همسرش دارد انتظار  -)امريكايي اقتصاد(
 جيبي با شود می مواجه همسري با ولي ،بردارد او دوش از را جانبه همه

 نئوليبراليستي اقتصادي نظام قانوني بي لطف به هم باز - حقوق از خالي
 يك اين .كند می فكر خوابيدن به تنها كه  انفجاري و خسته اعصابي با و -

 و اختالفات به منجر عمل در كه است نابهنجار و تحمل قابل غير شرايط
 هر  دارند، هردوحق.انجامد می جدائي به ودرنهايت خانوادگي هاي درگيري

 با كه نظامي. هستند رايج اقتصادي نظام قرباني هردو گناهند، بي دو
 و فشارد می كار نيروي گلوي بر را پايش نادرست اقتصادي ی شيوه اتخاذ
 اقدام كشي ضعيف به) خصوصي بخش ( داري سرمايه رضايت براي

 با و ببينند را ها واقعيت اين كه دارند وظيفه حكومتي نهادهاي. كند می
 پيش از بيش روز هر كه انساني ضد و علمي غير مناسبات اين روند

 به بايد دولت. كنند مبارزه گيرد می چالش به را اجتماعي و فردي آرامش
 وارد خصوصي بخش فقط ی نماينده نه و مردم همه نماينده عنوان
 و بنيادي عامل كه را كار نيروي و گردد اقتصادي مناسبات عرصه
 حمايت سرمايه دالالن ترفندهاي قبال در است مادي نعمات توليد اساسي

 نبايد حكومتي نهادهاي همچنين.  است دولت وظايف از يكي اين. نمايد
 از دفاع امكان تنها كه باشند كارگران صنفي هاي تشكل ايجاد براي مانعي

 .است فعلي شرايط در حقوقشان

 بتواند او كه گردد پرداخت و محاسبه  ای گونه به بايد كار نيروي يك درآمد
 پرورش، و آموزش بهداشت، مسكن، از مناسب پوشاك و برخوراك عالوه
 زندگي سنگين بار زيرا. گردد مند بهره بازنشستگي و اجتماعي تامين

 اوقات بايد همچنين. كند می سنگيني او هاي دوش بر) توليد( اجتماعي
 كار نيروي و كند بازتوليد را خود نيروي بتواند تا باشد داشته فراغتي

 . نمايد تربيت را آينده



 :قانوني هاي نارسايي اين به  ای پروژه كار نيروهاي پيشنهاد

 اي پروژه كار نيروي  ای هفته دو كاري ساعت بررسي

 از استفاده عدم به توجه با  ای پروژه كار نيروي كاري ساعت هفته دو
 به جمعه روز در كار به توجه با و جمعه روز تعطيلي و رسمي تعطيالت

 هفته دو كاري ساعت مقدار كار ساعت 12 روزانه و ساعت 5 مدت
 كارمندان يا شهر در كارخانه كارگر يك كه حالي در باشد می ساعت 154

 آن جمعه روز تعطيلي از مندي بهره با و كار ساعت 8 روزي در دولتي
 88 هفته 2 در رسمي تعطيالت از استفاده با  حقوقش، دريافت با هم

 ساعت 66 كاري ساعت مدت اختالف. رساند می انجام به را كار ساعت
 انجام هفته 2 طي  ای پروژه كارگر كه است كاري اضافه مقدار، اين. است
 گردد پرداخت درصد 40 بايد كاري اضافه اين به كار قانون طبق. دهد می
 مجموع در. كاري ساعت 4/26 شود می قانوني درصد 40 مقدار كه

 ساعت 16( جمعه روز دو از كردن استفاده بدون  ای پروژه كار نيروي
 ساعت 4/180 ش كاري ساعت كل جمع رسمي تعطيالت و) كاري

 آن به را رسمي تعطيلي روزهاي و ها جمعه كاري ساعت اگر كه باشد می
 از فراتر بسيار رقمي هفته دو طي كاري، اضافه مقدار اين كنيم اضافه
 مقدار. شد خواهد ساعت 192 كار قانون طبق كاري ساعت حداكثر
 ساعت 176 حداقل كار ماه يك در قانون وسيله به شده تعيين كاري ساعت

 . باشد می ساعت 192 حداكثر و

 به ماه در و روز در ممتد كار كه جسمي و روحي صدمات به توجه با
 دارند انتظار  ای پروژه كار نيروهاي كند، می وارد  ای پروژه كار نيروي

 از يكي ايران كه المللي بين هاي نامه مقاوله و كار قانون براساس



 دو و كار هفته دو صورت به را  ای پروژه كار است، آن كنندگان امضاء
 روي كه اين بدون. كنند ريزي برنامه) اقماري طرح ( مرخصي هفته

 : زيرا. بگذارد جا به منفي تاثير ها آن حقوق

 16 حداقل و دهند می انجام را كاري ساعت ماه يك هفته، دو طي1-
  بيشتر ساعت

 در اسكان و خانواده و شهر از دور  و اردوگاهي صورت به كار2-
  است خوابگاه

 ساعت 12 روز، در كار طوالني ساعت3-

 پروژه بودن ساخت حال در دليل به كار ايمني امكانات وجود عدم4-

 كار پايان هر از پس لذا. موقت و است امضاء سفيد كار قرارداد5-
 كار ادارات زيرا. كرد تحمل بايد را بيكاري كار، جستجوي در بايد ها مدت

 . پردازند نمي بيكاري بيمه  ای پروژه كار نيروي به

 و نفت صنايع هاي پروژه در مرگبار هاي آلودگي وجود و كار سختي6-
   پتروشيمي

 15/4/1392ناصرآقاجری (کارگر پروژه ای)   

 حقوق کارگربرگرفته از سايت کانون مدافعان 

 



 بوروکراسی رشد روند از جلوگيری برای ساختاری چه
 دارد؟ ضرورت سنديکاها در

 کارگری فعاالن برخی که هاست سال ونيزايران جهانی کارگری درجنبش
 رو دنباله حتی يا بودن سازشکار و رفرميست مسئله پردازان نظريه يا

 به آنها به برخورد يا و آنها تحريم برای کافی دليلی را، ها اتحاديه بودن
 در مواردی آنکه با ادعا اين. کنند می قلمداد بورژوازی عامل يک عنوان
 و داشته وجود هائی اتحاديه اوال.نيست صحيح همواره دارد وجود تأييدش
 احزاب همه و دولتها همه ثانيا نيستند، هاواحزاب دولت به وابسته دارندکه

 ها اتحاديه ديگر سوی از. ندارند خود به وابسته های اتحاديه بورژوائی
 توده ديگری سازمان هر از بيش جهانی سطح در تضعيفشان رغم هنوزبه
 بورژوازی از روی ودنباله رفرميسم عالوه به.دهند می راسازمان کارگر

 انقالبی که گونه همان نيست، ها اتحاديه ناپذير اجتناب و محتوم سرنوشت
 ديگر شکل هيچ محتوم سرنوشت نيز ماندن انقالبی و بودن انقالبی شدن،
 کشورها برخی هنوزدر که درمواردی ويژه به.نيست کارگری های تشکل

 ندارند وجود بورژوازی رو دنباله و بوروکراتيک راست، های اتحاديه
 آينده در مبادا اينکه ترس از کارگران ندارد دليلی هيچ). ايران مانند(

. سازند رامحروم خود طبقاتی مبارزه مهم وسالح ابزار اين از شوند چنين
 خير از رانندگی سوانح از احتراز برای که است خردمندانه قدر همان اين

 رفرميست تواند می کارگر طبقه ديگر سازمان هر! بگذريم نقليه وسائل
 نفوذ زير تواند می باشد، داشته بورژوائی انحرافات انواع تواند باشد،می

 بيش بسيار امر اين. غيره و گيرد قرار ناسيوناليستی يا دينی های جريان
 به کارگری، جنبش سياست به باشد مربوط تشکيالتی شکل به آنکه از

 اگر. است مربوط کارگری جنبش در موجود های گرايش يا ها جريان



 رفرميستی شورا وهم سنديکا، هم حزب، هم باشد رفرميستی غالب جريان
 هم رفرميستی غالب جريان اگر بگوييم تر دقيق طور به حتی بود، خواهند

 شورا سنديکا، حزب، در غالب غير طور به رفرميستی جريان باز نباشد
 به( ها سازمان اين همۀ در ديگر بيان به. داشت خواهد وجود غيره و

 جريانات ساير هم و انقالبی جريان هم) مبارزه و رشد از سطحی شرط
        .است دائمی آنها بين مبارزه و داشت خواهند وجود انحرافی

 تصميم روندهای و روابط از معينی نوع معنای در -یشوراي ساختار
 بايد و تواند می که است چيزی – سازمان يک درون در اجرا و گيری

 نيست نيازی کار اين برای آيدو وجود نيزبه کارگری های درديگرسازمان
 شورائی ساختار. باشد داشته وجود بزرگی يابحران و انقالبی وضعيت که

 پاسخگو مسئوالن، بودن انتخابی: است روشن و ساده اصل چند بر مبتنی
 قابل و مشخص وظيفه کننده،داشتن انتخاب ارگان به مسئوالن بودن

 ارگان که زمان هر منتخب فرد هر بودن عزل قابل ارزيابی، و تعريف
 امتيازات تشريفاتی،حذف های مسئوليت حذف بگيرد، تصميم کننده انتخاب

 ساختار درون در که است مسلم. مسئوليت برای) آن غير يا مالی( ويژه
 گونه همان باشد داشته وجود نظر اظهار و انتقاد کامل آزادی بايد شورائی

 ترتيب همين به. است ضروری وظائف و تصميمات انجام در انضباط که
 تراکم برای توان می گروه يا فرد دردست تمرکزقدرت از جلوگيری برای
 که دفعاتی تعداد يا و مسئوليت يک تصدی زمان فرد، دريک ها وليتمسو
 .گرفت درنظر محدوديت وغيره شود مسئوليت نامزديک تواند فردمی يک

 معمول سنديکاها از دربسياری که گونه همان،ردکمقرر توان می همچنين
 اعتصاب، يک کردن يامتوقف مهم،مانندادامه درموردتصميمات،است

 کار، جمعی دسته های مزد،پيمان افزايش برسرميزان توافق ياعدم توافق
 يا کار طشراي يا کارخانه مقررات بهمان يا فالن تغيير مورد در پيشنهاد



 کارگران همه به سنديکابلکه اعضای تنهابه نه يرهغو کار قانون ماده فالن
 ممکن که آنجا تا گرددونيز نظرخواهی آنها از و شود داده گزارش نفع ذی

 .آيد عمل به گيری رأی موارد گونه اين در سنديکا عمومی ازمجمع است

 نيز درسنديکا شد گفته درباال که آن ومعيارهای یشوراي سازماندهی شيوه
 غيره و سنديکائی العمر مادام ومقامات مسئوليتها به تاآنجاکه.قابالجرااست

 نمی باره اين در محتومی سرنوشت و قدرگرائی گونه شودهيچ می مربوط
 ساختارها بودن وصلب وسخت سنت اين جاافتادن رغمب.باشد مطرح تواند

 محدود مسئوليت، دوره کردن محدود مثال برای جاافتاده،مبارزه ونهادهای
 های ايجادپست از جلوگيری برای(ها مسئوليت برخی مجدد انتخاب کردن
 ضرورت کنندگان، انتخاب اراده به بودن عزل ،قابل)العمرسنديکائی مادام

 اعضاحتی 2/1 تا 3/1 سيستماتيک ومثالتجديدانتخاب مسئوليتها گردش
 پايه،تغييرات به منظم دهی مسئوليت،گزارش دوره رسيدن پايان ازبه قبل

 سطوح درهمۀ سنديکا عمومی ومجمع پايه نقش که ای گونهب ای اساسنامه
 تمام مسئوالن شمار باشد،رساندن ها سياست گيرنده يابدوتصميم افزايش

 محدودکردن ممکن، حداقل شوندبه جدامی ازکارتوليدی که سنديکا وقت
 مسئوليت ازاحراز پيش ودرآمدشان حقوق درحد ودرآمدمسئوالن حقوق

 آموزش وانتقادواصالح،گسترش دهی گزارش جلسات سنديکائی،برگزاری
 تکنيکسازمانی،ازنظر سنديکائی"های وفن فوت"و"ها تخصص"طوريکهب

 عضو چه(کارگران دراختيارهمه وحقوقی اداری واطالعات مذاکرات
 کارگران با سنديکاها روابط گيرد،گسترش قرار)نباشند چه و باشند سنديکا

 وعمل بينی پيش قابل قبيل، ازاين بسياری چيزهای و سنديکا غيرعضو
 تشکيالت نوعی سنديکابه شدن ازتبديل طورمؤثری به توانند ومی هستند
                              .کنند جلوگيری »سنديکا شدن سر باال آقا«و ساالرانه وديوان اداری

 )کارگرفلزکار طرف بنی فرحان( 



يی مبارزسنديکاکانون بازنشستگان،دستاوردکارگران 

 
بسيار آزرده ،وقتی به نقدهای ايراد شده به جنبش سنديکايی نظر می اندازم

بلکه  ،بسياری از اين نقد ها نه از روی اطالع و تحقيق .خاطر می شوم
از روی تصورات خام در مورد سنديکا و سنديکاليست ها اظهار گشته 
است. هيچ کدام از افرادی که دست به قلم می برند از تاريخ جنبش 

هيچ گاه  سنديکايی و دستاوردهای مختص به آن آگاهی درستی نداشته و 
 ،جزوه کوچک و چند مصاحبهکتاب وسنديکاليست نبوده اند.به جز چند 

آنچه مانده نگذاشته است. ال تاريخ سنديکايی چيزی از خود به جايکصد س
متاسفانه  مورد بررسی قرار نمی گيرد. از طرف هيچ پژو هنده اینيز 

ما که می بايد اين خال را به گونه ای رفع کنند کارگری روشنفکران 
البته از طرف نه اند که تاسف برانگيز است.اآنچنان با اين موضوع بيگ

و تا می توانند در اين مورد از  ندبسيار فعالهای سنديکاليست ديگر رقبا
آنانی که در خارج از کشور  .چهآنچه نمی دانند  داستان سرايی می کنند 

سنديکاهای   روزه از دستاوردهایهرچه آنانی که درايران هستند ووهستند
به روی خود بياورند که قانون هرگز نخواسته اند کارگری بهره می برند،

،بازنشستگی ،تعطيلی روز جمعه با حقوق ،تعطيالت ساعت کار8 ،رکا
ا جتماعی که هر روزه مورد استفاده اشان  تابستانی باحقوق وبيمه تامين

کارگران جوان ومبارز تالشی به ثمر نشسته است. است چگونه و با چه 
هم فکر می کنند که اين دستاوردها از روز اول بوده وحتا گاه به غلط 



کنند که اين زحمات همگی محصول دوران سلطنت بوده است. فکر می 
بدست چندسالی است ن بار از دستاوردی که من می خواهم برای اولي

آينده ای نزديک به نگارش تاريخچه آن  ،صحبت کنم.اميدوارم درآمده
بطور روزمره بپردازم.کانون بازنشستگان کارگران تامين اجتماعی که 

در سراسر ايران شعبه دارد ست ودسترس مستمری بگيران ادر
وبازنشستگان همه روزه برای رفع مشکالت خود به آنجا مراجعه می 

ترگ از دستاوردهای سُ  يکی،هنوز بنيان گذاران آن زنده هستندکنند و
جنبش سنديکايی است که هيچگاه مهلت آن را نيافته که به عنوان يک 

  دستاورد معرفی وشناسانده بشود.

ز و دستگيری بسياری ا 1362قانونی سنديکاها در سال پس از بستن غير
سنديکاها،وخانه نشين کردن سندکاليست های  های مديرهاعضای هيات 

تفکری در سنديکاليست های مجرب شکل  شصتدر اواخر دهه مبارز،
حقوق زحمتکشان ،بتوانند دستاوردهای سنديکايی وايجاد انجمنیتا باگرفت 

را گسترش دهند .اين افراد که اکثر پا به بازنشستگی می گذاشتند به فکر 
تاسيس کانونی برای تجمع افتادند . اين گفتگوها که بين عليرضا فرهادی 

واحد که پس از نی سرابووس هيات مديره سنديکای کارگران اترييآخرين 
شهرداری تهران شرکت واحد به موتوری محل کارش،آزادی از زندان،از

ديکای کارگران شهرداری باجبار منتقل شده بود و احمد کرباليی از سن
سالهای بعد رضا پاکزاد از اعضای هيات مديره سنديکای آغاز و در

اله اسدی دبيرسنديکای کارگران برق شرق  سيف - کارگران شرکت واحد
–ابوتراب فيضی از سنديکای کارگران گروه صنعتی بهشهر  - تهران

سنديکای کارگران ازمحمود ابراهيمی آتشکار ولی دادبختياری ،محمدع
و علی سلطانی و حجت اله  سابقعلی اکبر خبازها دبير  –چيت سازی 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی  حسينی،خدابخش پورهادی از



خانه  محل.اين گروه گفتگو هايشان درنيز به اين تفکر سنديکايی پيوستند
شکل افراد وبا بازنشسته شدن اين 1370درسال ،گرفتمی کارگر شکل 

به دنبال سازمان دادن و گردآوری گروه سنديکايی اين  .جدی تری يافت
 27/4/1373. در ،به سمت برپايی مجمع عمومی نيز بودنظرات افراد

به ثبت کانون کارگران بازنشسته شهرستان مجمع عمومی برگزار و منجر
 گشت. 2/5/1373به تاريخ   101ر وزارت کار باشماره تهران د

: علی اکبر خبازها رييس اولين هيات مديره به شرح زير شکل گرفت 
هيات مديره ،رضاپاکزاد نايب رييس هيات مديره.اعضا هيات مديره و 
 بازرسين نيز به اين شرح انتخاب شدند:عليرضا فرهادی،علی سلطانی،

 عليان،کرباليی،ابوتراب فيضی،مجيد سبزی،حجت اله حسينی،احمدپورهاد
ناصر ملک نژاد،علی اکبرفارسيجانی،مهدی حسينی،ذبيح اله چگينی،سيف 
اله اسدی،علی داد بختياری.با نگاهی به اعضای منتخب مشاهده می گردد 
که علی سلطلنی،عليرضا فرهادی رضاپاکزاد،علی اکبرخبازها،ذبيح اله 

رگران عالين سنديکای بسته شده کاچگينی،پورهادی،حجت اله حسينی از ف
د کرباليی از سنديکای کارگران شهرداری شرکت واحد اتوبوسرانی واحم

،ابوتراب فيضی ازسنديکای کارگران گروه صنعتی بهشهر،سيف اله 
اسدی از سنديکای کارگران برق شرق تهران،ناصرملک زاده،مهدی 

 وده اند.علی داد بختياری ازسنديکای کارگران چيت سازی بحسينی،
بازنشستگان تهرانی به اين افراد که سابقه درخشانی درامر سازماندهی 

ه که اولين هيات مديرمبارزات سنديکايی کارگران داشتند رای داده بودند.
کارگر تشکيل شده بود به مدافع الح با کارشکنی های افراد به اصط

که گان چنان همه گير شد ا تالش های خود در ميان بازنشستسرعت ب
از اولين اقدام های کانون می توان به  هزار نفر عضو دارد. 430امروز 

تصويب رساندن افزايش مستمری هرساله بود که تا آن زمان سابقه 



حق عايله مندی به مستمری عيدی وتشکيل کانون، نداشت. تا تاريخ 
فت که با کوشش اين سنديکاليست بگيران تامين اجتماعی تعلق نمی گر

ومبارز به حقوق شان اضافه شد. اين سنديکاليست ها که در ی قديمی ها
خوب آموزش  به نفع طبقه کارگررا قوانين،بکارگيری طی ساليان مبارزه 

مواد قانونی را به   1380ديده بودند به تالش های خود افزوده ودر سال 
 داشت.موضوع تصويب رساند که نشان از آگاهی اين 

اگردختر پس از طالق به خانه والدين بازگردد تامين اجتماعی بايد «
 گیسال 50در صادرکند. ويا اگر دختر وپسری حتا بيمه برايش دفترچه 

حق اوالد به مستمری بگير تعلق خواهد گرفت ،شروع به تحصيل کنند 
اگر دختری پس از طالق به وهم دفترچه تامين اجتماعی صادر خواهدشد.

يا ازگردد بايد مستمری پدر و يا مادر برايش برقرار شود.خانه پدری ب
(با احتساب نامهزارتو 480رش فوت می کرد بيش از اگر خانمی همس
از ديوان  1/4/1390پرداخت نمی شد که درسال  ه اوبنرخ امروزی)

ميليون تومان 2گرفته شد که حتا اگر مستمری بگير  یعدالت اداری راي
 و ،مادرش،پدرش، به همسرش يه حقوق را کاملکل هم دريافتی داشته باشد

.درحال حاضر بدون کسری پرداخت شود فرزندش(چنانچه زنده باشند)
،به طرف کانون ز کوشش های اين چنينی که مشتی ازخروار بود ازبج

که با بيمه تکميلی،بليط استخر ،کارت منزلت زيارتی،سفر،گان وامبازنشست
ميليون پرداخت می  5/1فوت بازنشستهوبرای تعلق گرفته هزينه ای ناچيز

اين دستاورد ها تا پيش از تشکيل کانون بازنشستگان تهران وجود »شود.
 نداشت.درحال حاضر درسراسر ايران کانون بازنشستگان داير شده است.

نان گمنام جنبش کارگری از سالها خواهد گذشت واين فداکاران و قهرما
که فردا به جمع هم مروزی امنتقدين سنديکايی يادهاخواهند رفت.



باز هم از اين امکانات استفاده خواهند کرد وبازنشستگان خواهند پيوست ،
و فرزندان قهرمان جنبش نخواهند گفت که اين دستاورد طبقه کارگر 

 10/5/1392مازيارگيالنی نژاد     ايران است. سنديکايی

 
 

جانی درصد يک  

جانيم و يکدل همان پيکار عرصه در      ،همانيم نگسستيم پيمان رشته ما  

خورشيدروانيم جانب زمان همراه  ظلمت درپی،بشکستن ودل برکف جان  

نگرانيم بشريت زحيات فردا              را جهان مرگ شبح گرفته امروز  

برهانيم جان ازشيطنتش هشدارکه    بماساخت تنگ جهان سرمايه دد آری  

نرسانيم تا سر به ننشينيم پا از              وترقی صلح ره گرفتيم پيش در  

انديشه،تبهکاربرانيم باقدرت              گيتی درعرصه که برسرآنيم زان  

بکشانيم تباهی وستمگربه خيزيم              ماتم زانوی پس ننشينيم هرگز  

مردم دل کام به گشت جهان که روزی  

امانيم به»درصدجانی زيک«روز آن  

 )کارگر(مرندی جعفری علی                                                 

 



 با را يندهآ كارگري،دولت جامعه مطالبات به توجهي بي
!كرد خواهد روبرو كارگران اعتراضات

 
 مشهود گذشته سالهاي در كارگري جامعه و كارگران وضعيت از كه نچهآ

 نكردن پرداخت ،بيشترين گذشته سال 8 در كارگر هزاران ،اخراج است
 امضاء، سفيد قرادادهاي و شغلي امنيت رفتن بين ،از  كارگران حقوق

 ايمني موارد نكردن ،رعايت زن كارگران بين در حقوق تبعيض بيشترين
 سوق و كارفرمايي و كارگري رابطه بردن بين ها،از كارفرما توسط كار

 كردن زنداني و دستگيري بيشترين شاگردي،و و اوستا سمت به نآ دادن
 لبريز از ،حكايت كارگري مسائل با امنيتي برخوردهاي و كارگري فعاالن

 نسبت ها توجهي بي و ها عداليتي بي مقابل در كارگران صبر كاسه شدن
 در انقدر كارگران زيرا ، باشد مي شان گي زند  معيشتي اوضاع به

 اين  كه گفت بتوان شايد كه اند، گرفته فشارقرار تحت گذشته سالهاي
 روحاني  اينده دولت اختيار در  كارگري جامعه كه باشد فرصتي اخرين

 بدتر روز هر كارگران شرايط گذشته سالهاي درتمام  درواقع.دهد قرارمي
 اضافه كارگران سفره به ناني لقمه تنها نه گذشته سال4 ،در شده گذشته از

 از بخواهيم اگر. شده قبل تراز خالي و كوچكتر كارگران سفره ،بلكه نشده
 كنيم  بررسي بينانه واقع بطور را نژاد احمدي دولت عملكرد كارگران ديد

 حتي و نداشته كارگران و كارگري جامعه براي اوردي دست هيچ درواقع



  حمايتي اساسي بخش امروز نبود، كارگران گيري پي و اعتراض اگر
 نفت پول شعار با نژاد احمدي كه چند هر. بود رفته بين از هم كار، قانون

 مردمي و كارگري  ومستقل زادآ هاي شعارتشكل و مدآ مردم سفره سر بر
 بردن بين از براي كوششي هيچ از امكانات تمام با عمل در اما.داد سر را
 شركت سنديكاي به شود مي مشخص بطور كه نكرد، دريغ ها تشكل اين

 و سنديكايي فعاالن مقاومت و پايداري.كرد اشاره تپه هفت ونيشكر واحد
 پايدار اميدي و گرديد نوپا مستقل كارگري هاي تشكل حفظ باعث كارگري

 كارگران مقاومت و ها پايداري  اين.اورد بوجود كارگران درهمبستگي را
. بوده كارگري جامعه هم و كارگران براي هم مهمي اوردهاي دست باعث

 .كردند تجربه رابعدازسالها اتحادوهمبستگي يكبارديگرقدرت كارگران
 كه توانستند وهمبستگي خود اعتراضات با كارگران سالها دراين زيرا
 در متاسفانه.برگردانند مجلس از را نژاد احمدي دولت كارگري ضد اليحه
 بوديم حاكميت و قوا سه بين در قدرت جنگ شاهد بيشتر ما گذشته دولت

 سابقه وكم مالي هاي مورداختالس در مطبوعات افشاگري شاهد وهرروز
 مي ميلياردي 3000 انهااختالس ازمهمترين يكي بطورنمونه كه بوديم اي

 جزء چيزي ها كشمكش اين از هم بگيران مزد و كارگران ما سهم. باشد
 ورشوه فساد هم ان حاصل و نبود گسيخته افسار گراني و بيكاري و تورم

 امنيتي فضاي به توجه با. بود درجامعه جنايات و جرم وافزايش خواري
 خالف امارهاي ارائه و داشته مستمروجود بطور گذشته سال4 اين در كه

 هيجاني هاي نظر اظهار و وبيكاري تورم درمورد نژاد احمدي دولت واقع
 توليد چرخه عمال گرديد، ها تحريم گرفتن شدت باعث كه احساسي و

 نه كارگران لذا .گرديد كارگران براي سخت شرايط باعث و شد متوقف
 بيشتر درامد براي مجبورهستند بلكه هستند، مضيقه در ازنظرمعيشتي تنها
 كارگران از بخشي ياحتي و باشند دور منزل رااز ساعت12 از بيش حتي



 روش اين كه.شوند خود هاي خانواده ديدار به موفق يكبار شايد هفته در
 كه گرديده باعث  زندگي اور سرسام هاي وهزينه معاش براي تالش

 محروم مادرخودهم يا و پدر محبت و ديدن از حتي كارگران هاي خانواده
 به هم ناپذيري جبران خسارات تواند مي اينده در ها كاستي اين كه باشند

 طالق، ازقبيل اجتماعي هاي ناهنجاري ازجمله بزندكه وخانواده جامعه
 قوه امارهاي به توان مي نمونه بطور كه.است وبزهكاري جرم افزايش
 كشور قضايي سيستم در پرونده ميليون 8 تا ساالنه كه كرد اشاره قضاييه

 هاي هزينه درپرداخت ناتواني بخاطر كارگران هم رسيده،ازطرفي ثبت به
 بهداشت و درمان هاي ازهزينه بخشي كه اند شده مجبور ودرمان بهداشت

 ومسكن وپوشاك خوراك هاي هزينه تابتوانند كنند حذف خود زندگي رااز
 و كارگري درجامعه كه است سالها مشكالت اين.رابپردازند حداقلي
 بايد روحاني دولت داليل همين به و كند مي بيداد زحمتكشان هاي خانواده

 وسنديكاهاي كارگري مستقل هاي تشكل ازادي حق به یجد توجه
 مشكالت از رفت برون راههاي ازمهمترين يكي زيرا.باشد داشته كارگري
 ازادانه ايجاد حقو  اعتصاب حق شناختن برسميت در كارگران معيشتي

 حق اين باشد،كه مي وكارفرما دولت دخالت بدون كارگري هاي تشكل
 درتشكيل كارگران وهروقت شده دريغ كارگري ازجامعه است سالها

 و امنيتي عوامل باسركوب كردند اقدام خودشان هاي تشكل ازادانه
 به صبرشان استانه ديگر كارگران داليل همين به.اند روبروشده اطالعاتي

 تحمل بهتر روزهاي اميد به انقالب اويل سالهاي از چون رسيده پايان
 بخواهد روحاني اگردولت واينبارهم اند كرده تجربه فقررا زيرخط زندگي
 گسترده بااعتراضات حتما باشند نداشته كش زحمت قشر اين به اي توجه

 خود مطبوعاتي درمصاحبه روحاني چندكه هر شد خواهد روبرو كارگري
 هاي نهاد ازادي وازحق كرده عنوان اقتصادي مسائل را دغدغه ترينممه



 برنامه نتواند قبلي هاي دولت اگرهمچون اما كرده دفاع واجتماعي مدني
 كندحتمامجبورخواهد ارائه وكارگران اقتصادي اوضاع براي مشخصي

 كند، مستقر ها درخيابان دوباره را ويژه ويگان شورش ضد نيروهاي شد
 نخواهند بيرون ازميدان ها روش بااين هابيايند خيابان اگربه زيراكارگران

 واحد اتوبوسرانی کارگران شرکت یسنديکا فعال درضویداو.رفت

 

تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران اعتراض  
 رابطه در تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگری اعتراضی امواج پيرو

 و بيست ج بند بموجب کارگران، مسکن و دستمزد معيشتی، مشکالت با
 22/07/87 مورخ تهران شهرداری مسکن ساماندهی ستاد نشست نهمين
 شرکت زمينهای فروش از حاصل تومان ميليارد 75 مبلغ. گرديد مقرر
 جهت را چهار منطقه شهرداری به رسالت ميدان شمال منطقه در واحد

 که. نمايند پرداخت واحد شرکت کارگران به مسکن، بالعوض تسهيالت
 مانده محروم تسهيالت ازاين حائزشرايط ازکارگران نفر هزار سه حدود

 تسهيالت اين دريافت خواستار واحد، شرکت مديريت به طوماری طی و
 به مناسب گويی پاسخ عدم با واحد شرکت مديريت متاسفانه.اند شده

 صادر واحد شرکت دبيرخانه در طومارمذکوررا ثبت کارگران،دستورعدم
 عمومی نارضايتی باعث شرکت مديريت قانونی غير عمل اين و کرده



 کماکان فردی و جمعی بامراجعات کارگران اما.است شده مذکور کارگران
 شرکت کارگران شودديگر يادآورمی.هستند تسهيالت اين دريافت خواستار

 سال واحد، شرکت مسکن تعاونی به کالن مبالغ پرداخت وجود با واحد
 سپيدار سهيل، های پروژه در خود مسکن گرفتن تحويل انتظار در هاست

 اند گرفته تحويل را خود مسکن که کارگرانی و. هستند پرند و 3 و 2
    .دارند مالکيت سند و برق و آب با رابطه در زيادی مشکالت

 واحد، شرکت کارگران سنديکای به پيوستن با گرامی همکاران
 !دهيم افزايش را خود حقوق از دفاع وقدرت توانايی و آگاهی

 »فراخوان«

  
 شهر رجايی زندان اسالودر افشين زحمتکش کارگر درگذشت از روز 40
 برای بسياری های محدوديت که زندان شرايط به توجه با.گذرد می

 می روحی و جسمی های ناراحتی تشديد موجب و کند می ايجاد زندانيان
            .کند می تر نامطلوب زندانيان برای را شرايط نتيجه گردد،در

 نقاش کارگران وعضوسنديکای کارگرنقاش محمدجراحی حاضر حال در
 به مناسب دسترسی وعدم تيروئيد سرطان به ابتال دليل به تهران وتزيينات

 .شود می داده سوق مرگ سمت به پزشک



 شرکت کارگران سنديکای مديره هيات وعضو اتوبوس راننده رضاشهابی
 پزشکی های مراقبت و معالجات عدم دليل به تهران اتوبوسرانی واحد
 .برد می سر به نامطلوبی شرايط در جراحی عمل بعداز

 درجهت سنديکايی و کارگری های خاطرفعاليت به کارگران زمان چه تا
 بدهند؟ دست از بايد پيکار اين در را خود جان ايران زحمتکشان حال رفاه
 برای زندان از بيرون در خطری چه وبيمار دربند کارگران اين

 به دسترسی از همچنان بايد که دارند سودجو داری سرمايه و کارفرمايان
 باشند؟ محروم مرگ دم تا پزشک

 برای را دربند و بيمار کارگران اين که خواهيم می قضاييه قوه از ما
 .کنند آزاد درنگ ،بی خود پزشکی مناسب معالجات روند تکميل

 آزاد وکنفدراسيون WFTU کارگری سنديکاهای جهانی فدراسيون از ما
 مسئول و ITUC معاون کوربيک لوک و  ITUC کارگری سنديکاهای

 خود اعتراض خواهيم می ILO رييس رايدر گای وهمچنين ILO کارگری
 فعاليت آزادی مورد در 87و 98 های نامه مقاوله رعايت عدم به نسبت را

 برای و کرده اعالم ايران دولت به فعالينش و ايران کارگری سنديکاهای
 زندانی کارگری فعاالن همه و فوق بيمارسنديکايی کارگران فوری آزادی

 - فلزکارمکانيک کارگران سنديکای .نورزند دريغ کوششی هيچ از
 خانواده - وتزيينات نقاش کارگران سنديکای بازگشايی هيات
 20/5/1392    جراحی محمد خانواده -اسالو

 ث.يو.اس.اف - اونسا - سود - ت. ژ. ث فدراسيون:  اطالع جهت
 سوئد فلزکاران سنديکایو  ت. د.اف.ث -



 !ندارد پايانی کارگر طبقه دشوار شرايط
 از از وغم گذرد می زندانی اسانلوکارگر افشين ازمرگ روز ازچهل بيش
 کارگر طبقه کل وبطور  ودوستان خانواده برسينه عزيز اين دادن دست

 به  جانکاه فراق ازين فراوان وهمدردی تسليت ضمن ما. کند می سنگينی
 ابعاد تمامی شدن روشن خواهان کارگری، جامعه و اسانلو افشين خانواده

 هستيم دنيايی خواستار وهمچنين ، قضايی مسئولين سوی از تلخ واقعه اين
  سنگينی تاوان چنين اين کارگری فعاليت صرف به کارگری هيچ که

 دارد ادامه کارگری فعالين ساير واذيت آزار موج ديگر طرفی از.نپردازد
 وحامد حسينی ،غالب قادری وفا نصرالهی، پدرام ،آقايان که بطوريکه
 وضعيت وبهبودی کارگری حقوق از دفاع بجرم تنها نژاد محمودی
 وضعيت حال عين در. اند شده زندان  به ومحکوم محاکمه  خود معيشتی
 کارگران سنديکای.دارد قرار دشواری شرايطی در هم رضاشهابی جسمی

 گونه اين نمودن ومحکوم کارگران اين حقوق از دفاع ضمن تپه هفت
. نيست ما مطالبات پاسخ مرگ وحتی زندان که کند می اعمال،اعالم

  کردن برآورده جهت در کارگران،  آزار و تنبيه بجای است بهتر مسئوالن
 .آنهابکوشند حق بر های خواسته

 باشد ازاين بهتر وضعمان که دنيايی آرزوی با
 11/5/1392-تپه هفت نيشکر کارگران سنديکای

 
 



 تبريز بيمارستان به را جراحی محمد آنکه از پس رسيده اخبار طبق**
 اعتراض از پس ايشان شود می زده پابند وی به دربيمارستان برند می
 و کرده تندی وی با ايشان نگهبان مامور آشکارمتاسفانه توهين اين به

 ما.شود می پاره جراحی محمد ولباس وپيراهن کشد می وخورد زد کاربه
 هم قبال همچنانکه بيمار زندانی يک با برخورد اين از تاسف اظهار ضمن

 جهت بيمار زندانيان کليها که خواهيم می قضاييه قوه از بوديم خواسته
 دليل به همچنين.بشوند آزاد تر سريع هرچه بيماريشان وضع به رسيدگی
 آيد می پيش روحی لحاظ به زندانيان اين برای که بيماری مشکالت

 بوده مجرب بسيار که شوند همراه دربند بيماران اين با بايد مامورينی
   .کنند برخورد تدبيربيشتر وبا

 فلزکارمکانيک کارگران سنديکای
 26/5/1392  تزيينات و نقاش کارگران سنديکای بازگشايی هيات

 

 »مصاحبه مازيارگيالنی نژاد با ايلنا«                   
 شدند »تحقير«کار عالی شورای گذشته هفته مصوبه با کارگران

 توليدی بزرگ واحدهای در شاغل کارگران معدودی از غير به: «چکيده
 کوچک های محيط در شاغل کارگران بيشتر بازنشسته، کارگران تمامی



 مسکن حقوق مانند جانبی حقوق دريافت از پيمانکاری و روزمزد صنفی،
 بخش اينکه بيان با کارگری مستقل فعال يک.»هستند محروم بارووخوار

 تومانی هزار ۲۵ افزايش ازمزايای کشور کارگری جامعه از توجهی قابل
 هفته مصوبه: گفت هستند، نصيب بی ۹۲ سال بار و خوار و مسکن حقوق
 و اعتراضات کردن کمرنگ درجهت کاربيشتر عالی شورای گذشته

 مازيار.بود ۹۲ سال دستمزدهای افزايش نحوه از کارگران شکايات
 کارگران معدودی از غير به: گفت ايلنا به مطلب اين اعالم با نژاد گيالنی
 بيشتر بازنشسته، کارگران تمامی توليدی بزرگ واحدهای در شاغل

 از پيمانکاری و صنفی،روزمزد کوچک های محيط در شاغل کارگران
 وی .هستند محروم بار و خوار و مسکن حقوق مانند جانبی حقوق دريافت

 نحوه به نسبت کارگران گسترده های اعتراض آغاز بعد از اينکه بابيان
 در کار عالی شواری کارگری اعضای ،۹۲ سال دستمزدهای افزايش
 خود اشتباه جبران درصدد کارگری مستقل نهادهای و معرتضان با رقابت

 شورای گذشته هفته مصوبه در نهايت   در رقابت اين نتيجه: گفت برآمدند،
 افزايش اينکه بيان با مکانيک و فلزکار کارگری فعال اين.بود کار عالی
 افزايش با درمقايسه کارگران خواروبار و مسکن حقوق تومانی هزار ۲۵
 بيشتر ای مصوبه چنين:گفت است، ناچيز مبلغی خانه کرايه درصدی ۷۰

 دستمزد حداقل کنونی درشرايط که آنجا از.دارد را کار نيروی تحقير حکم
 صد در ۶۰ حداقل کارگران دستمزد بايد دارد فاصله فقر خط با برابر ۴

 ۱۲۲۶ از دالر ارز بهای تغيير به استناد با همچنين وی.يابد افزايش
 باعث ها دستمزد متناسب افزايش عدم: شد يادآور تومان، ۲۴۰۰ به تومان

 .دوشمی  کارگران های سفره خاليترشدن



 
 پس معوق حقوق گيري پس باز در كارگران موفقيت

اعتصاب روز 7 از  
 در كار مشغول سازان محور شركت براي كه اجرايي پيمانكار كارگران

 اعتصاب روز 7 از پس. دادند پايان خود اعتصاب به بودند، جنوبي پارس
 به كارفرما پاي پروژه، كار پيشرفت در ازتاخير ناشي زيان تحميل و

 حقوق ماه سه پرداخت به مجبور سازان محور شركت و شد باز معركه
 باعث اجرايي پيمانكار كارگران موفقيتِ  اين.شد اجرايي پيمانكار كارگران

 و بكشند كار از دست هم سازان محور شركت ي بالواسطه كاركنان كه شد
 كانون.كردند رادريافت خود معوق حقوق نيز آنان كه نكشيد طولي

 بار و گويد مي تبريك كارگران به را موفقيت اين كارگر حقوق مدافعان
 احقاق براي را كارگري مستقل تشكل ايجاد و همبستگي ديگرضرورت

 .كند مي يادآوري كارگران حق



 جنوبي پارس 16 و 15 فاز كارگران از تن 500 اعتصاب
 روز چهارمين ماه، مرداد 4 دوشنبه -کارگر حقوق مدافعان کانون

 جنوبي پارس 16 و 15 فاز پيمانكار پايندان، شركت اعتصابكارگران
 حقوق كه است ماه 5 الي 4 شركت اين در كارگرشاغل 500. است

 غذاي و متروك خوابگاه رغم به كارگران اين .اند نكرده دريافت
 پيمانكاري شركتِ  اين در است، آميز توهين كافي ي اندازه به كه كيفيت، بي
 .بود خواهند راضي و دلخوش ماهانه حقوق دريافت به تنها و كنند مي كار

 حقوق كه است ماه 4 گروهي و ماه 5 كارگران از گروهي حال اين با
 خواهد نمي كه هر نداريم پول": اند گفته  پروژه مدير. اند نكرده دريافت

 است يادآوري به الزم..." (و نكرده موندن به مجبور رو شما كسي. برود
 از ويژه مناطق و است اقتصادي ويژه مناطق جمله از جنوبي پارس كه

 عمل طريق هر به كارفرما مناطق اين در. اند خارج كار قانون شمول
 ي استفاده سوء باعث همين و شود نمي محسوب غيرقانوني كند،

 مناسبات استانداردهاي حداقل حتي كه طوري به است شده كارفرمايان
 .)شود نمي رعايت هم را داري سرمايه

 و فقر،گرانی،بيکاری، با مبارزه برای
 برای انسانی زندگی کردن فراهم

 کارگری سنديکاهای به فرزندانمان
 !بپيونديم



 از فلزکارمکانيک کارگران گير پيامک برای زير نوشته
 :است رسيده زاگرس فوالد فعال دوستان طرف

 اولين در تا بدهد کتبی تعهد نيست حاضر زاگرس مديره هيات. سالم«
 در کارگران بيکاری بيمه االن تا.بکند دعوت بکار را کارگران فرصت
 در عوامل نشده،همه اتخاذ اعتباری و نشده عنوان اشتغال عالی شورای

 کار ،اداره شده بلوکه و راکد استانداری توسط کارخانه و کارگران مورد
 بهمراه را کارگران اعتراض که چرا.دارد وحشت رای دادن از استان
 6/6/1392»             دارد

 به قروه زاگرس فوالد کارگران طرف زيراز پيامک
 فرستاده فلزکارمکانيک کارگران سنديکای گير پيامک

 امور کاروتعاون کل اداره رای مرداد12 شنبه سه روز«:است شده
 بازگشت کارخانه وکاربری ساختار تغيير تازمان.شود می صادر اجتماعی

 فوالد کارگران. برگردند توانندسرکار ومی است ميسر کارگران کار به
 .»کردستان آهن ذوب کارخانه زاگرس

 استان کاربری تغيير با کارخانه اين باال،کارفرمای پيام به توجه با
 کارگران. کرد خواهد محروم مهم بسيار توليدی واحد يک رااز کردستان

 خواستار و آورده عمل به ممانعت کاربری تغيير از بايد شهر اين مردم و
 .شوند ايرانی های کارخانه ساير کمک به توليدی واحد اين اندازی راه
 اهواز، ،فوالد اصفهان آهن درذوب کارخانه موردنيازاين ترديدقطعات بی

 .است ساخت قابل ايرانی ماهر کارگران توسط يا و شود می يافت

 10/6/1392   فلزکارمکانيک کارگران سنديکای عمومی روابط



 بازگشايي هيات و فلزكارمكانيك كارگران سنديكاي«

 اين از حمايت به تزيينات و نقاش كارگران سنديكاي

 نخواهد دريغ كمكي هرگونه واز گفته پاسخ انساني نداي

 »ورزيد

 وجهان ايران کارگری سنديکاهای به خطاب
 !باشم بيمارم فرزند کنار در تا شويد من آزادی خواستار

 را نامه اين کودکان حقوق مدافع و کارگری فعال زاده ابراهيم بهنام من
 اين ميکنم فکر که چرا. نوشتم ايرانی سنديکاهای کارگران شما به خطاب

 ام خانواده و من بحرانی و سخت شرايط اين در توانيد می که هستيد شما
. داريد خبر ام خانواده و من وضعيت از بيش و کم شما. رسانيد ياری را
 ما.نگذاريد تنها کلمه واقعی معنای به را ما خواهم شمامی از نامه اين با

 دفاع جرم به تنها را من که ميدانيد شما. هستيم سرنوشت هم و طبقه يک
 خيابان و کار کودکان حقوق از دفاع و زحمتکشان و کارگران ازحقوق

 اولين نه من. شدم زندان به محکوم ناعادالنه دادگاهی در و دستگيرکردند
 کسی و سرطانی بيمار فرزند يک پدر بعنوان اما. آخرين نه و ام زندانی

 شده پاشيده هم از ام زندگی شيرازه است، شده محروم حقوقی هر از که
 ،که است بيداردرجهان وجدانهای و هايم طبقه هم شما به من خطاب.است

 نه کشيدم، باال را مردم پول ميلياردها نه من. پذيرند نمی را بيعدالتی



 تجاوز کسی حقوق به نه و ام کشته آدم نه کردم، دزدی نه کردم، چپاول
 اين در که بودم انسانی هر حقوق ترين ابتدايی خواهان من. ام کرده

 بجرم هايمان ای طبقه هم از ديگر بسياری مانند من. ميکند زندگی جامعه
. شدم محکوم زندان به و شدم شناخته" مجرم" کارگران حقوق از دفاع

 تنها.  است زندان در آورشان نان و هستند شب نان محتاج ام خانواده
 حتی. است زندان در پدرش و شده مبتال خون سرطان مريضی به فرزندم

 ما.باشم او کنار فرزندم معالجه دوره در راحت خيال با توانم نمی
 خانواده دانيم می و آگاهيم هم بار مشقت زندگی و سرنوشت از کارگران

 من وضعيت اما. اند گرفته قرار ناهنجاری وضعيت چه در کارگری های
 به وقتی امروز. ندارم را فرزندم نگاه تحمل تاب ديگر من. است بدتر

 سراسر اضطراب شود، بستری مجددا که بردمش می محک بيمارستان
 يا ماند خواهم کنارش در من آيا که بود نگران. بود گرفته را وجودش

 برای وضعيت اين درک. بگذارم تنهايش و بازگردم زندان به بايد اينکه
 دارد که فرزندم رنج و درد از دارم من. نيست سخت هستيد پدر که شماها
 او وضعيت نگران. ميشوم نابود ميشود آب قطره قطره چشمم جلوی
 درکنار و برنگردم زندان به اگر اينکه از نگران حال عين در. هستم

 کنار در يا ميريزند ام خانه به انتظامی نيروهای بمانم، فرزندم
 های نامه. کنند می ام منتقل زندان به آزار و اذيت و توهين با بسترفرزندم

 حکم که نشده باعث تاکنون خودم های نامه و همسرم، ذبيجه و پسرم نيما
 .بردارند سرم از دست فرزندم حال بهبود تا حداقل يا. بدهند را آزاديم

 !انسانی حقوق مدافع و شريف مردم! بيدار وجدانهای و ها طبقه هم

 خواهان و کنيد حمايت من از ميتوانيد که شکلی هر به شماميخواهم از 
 به ما!نگذاريد تنها را عزيزم نيمای و همسر و من. شويد من آزادی



  کارگری فعالين وتمامی من ازادی خواهان داريم نياز شما وکمک حمايت
  همکارانم ديگر و زمانی وشاهرخ جراحی ومحمد شهابی رضا خصوصا

 92 مردادماه 31        وکودک کارگری فعال  زاده ابراهيم بهنام. باشيد

 :ايران کارگری سنديکاهای به رونوشت

 تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سنديکای

 اهواز تپه نيشکرهفت کارگران سنديکای

 تهران فلزکارمکانيک کارگران سنديکای

 تهران تزيينات و نقاش کارگران سنديکای

  

 !طلبند می را شما ياری ما زندانی برادران
 کننده ،نگران افتد می اتفاق زندانی کارگران برای اخير ماههای در آنچه
 و فلزکارمکانيک کارگری سنديکاهای 20/5/1392 فراخوان از پس.است
 اعزام جهت در اقدامی هيچ ،هنوز جراحی و اسالو های خانواده و نقاش
 نمی مشاهده زندان از بيرون به پزشکی های مراقبت جهت شهابی رضا
 تبريز بيمارستان در محمدجراحی با زندان مامور نامناسب برخورد.شود
 اين به اعتراض در محمدجراحی که شد باعث 26/5/1392 تاريخ در

 گردانده باز زندان به پزشکی اقدام هيچگونه ،بدون نامناسب برخورد
 به نيما.است زاده ابراهيم نيما ،پدر کارخانه کارگر زاده ابراهيم بهنام.شود
 جزو او درکنار پدرش وبودن دارد قرار درمان تحت سرطان به ابتال دليل

 .است انسانی حقوق



 و بيدار های ،وجدان وجهان ايران در کارگری سنديکاهای همه از ما
 از ايران قضاييه قوه رييس به نامه باارسال که خواهيم می شريف مردم
 و کنند آزاد زندان از را بيمارمان و زندانی برادران که بخواهند ايشان
 فرزند بهبودی برای  همسرش کنار در زندان جای به زاده ابراهيم بهنام

 .کند تالش بيمارش

 باشيد ما درکنار راه اين ،در ما کردن مطلع و نامه ارسال با
 فلزکارمکانيک کارگران سنديکای

 تزيينات و نقاش کارگران سنديکای بازگشايی هيات

31/5/1392 

  ،سنديکايمان برادران از خواستن ياری و باال اعالميه انتشار از پس«
 ايران، جمهور رييس برای را زير نامه آمريکا فوالد کارگران اتحاديه
 به اطالع جهت نامه اين. کرد ارسال کار وزير و قضاييه قوه رياست

  ».شد فرستاده فلزکارمکانيک کارگران سنديکای

 آمريکا فوالد کارگران اتحاديهٴ 
 کارگران برای قدرت و وحدت

 ايران اسالمی جمهوری روحانی،رياست حسن دکتر

 قضائيه قوهٴ  الريجانی،رييس صادق آقای

 کار ربيعی،وزير علی دکتر



 استاد يک عنوان به هم و سنديکاليست يک عنوان به هم را نامه آقايان،اين
 رهبران مورد در را خود شديد نگرانی تا نويسم می شما برای دانشگاه

 طور به. کنم اعالم برند می سر به ايران های زندان در اکنون که سنديکايی
 و نقاش کارگر جراحی، محمد سالمتی و زندگی مورد در مايلم مشخص،

 به ابتال دليل به که تهران، تزئينات و نقاش کارگران سنديکای عضو
 ابراز دارد، قرار مرگ خطر در پزشکی مراقبت نبود و تيروئيد سرطان
 و اتوبوس رانندهٴ  شهابی، رضا وضعيت مورد در همچنين،. نمايم نگرانی
 تهران، رانی اتوبوس واحد شرکت کارگران سنديکای مديرهٴ  هيأت عضو

 وضعيت در جراحی عمل از پس پزشکی های مراقبت نبود نتيجهٴ  در که
 شدت به باالخره،همچنين. کنم می شديد نگرانی ابراز دارد، قرار خطرناکی

 کودکان، حقوق و سنديکايی فعال زاده، ابراهيم بهنام دستگيری مورد در
 طور به خيابان و کار کودکان و کارگران حقوق از دفاع دليل به که

 زاده، ابراهيم آقای خانوادهٴ . نگرانم است، شده محکوم زندان به غيرعادالنه
 فشار است،درمعرض شده مبتال خون سرطان به که او فرزند ازجمله

 شما از نامه اين طريق از من.قراردارند گرسنگی مرز ودر شديد مالی
 اتهامات همهٴ  کنيد، آزاد زندان از درنگ بی را افراد اين همهٴ  که خواهم می

 تضمين را آنان تندرستی و سالمتی حال درعين و نماييد، لغو را آنان عليه
 کشور های دخالت با که برم می پايان به مسأله اين گفتن با را نامه اين.کنيد
 اياالت جويانهٴ  دخالت های برنامه از يک هيچ و مخالفم، ايران امور در مان

 چنين با همواره من واقع، در. نيست من تأييد مورد ايران عليه متحده
 خود درقلب که آرزودارم حال، درعين. ام کرده مخالفت هايی جويی  دخالت
 بيابيد آنان های هاوخانواده سنديکاليست بااين صحيح برخورد برای جايی

 کل مشاور ارشد معاون کوواليک. م دانيل،متقابل احترامات با.
 ۱۳۹۲ شهريور ۵      آمريکا فوالد کارگران اتحاديهٴ  حقوقی



 

 



 
 

 »فراخوان اتحاديه های کارگری جهان به رييس جمهور ايران«

فراخوان برای گشودن فصلی تازه در برخورد با 
 سنديکاها در ايران

حسن رييس جمهوری جديد،آقای  ايران اعالم کرده است که،مراسم سوگند
 برای نخستين بار در برگزار خواهدشد. 1392مرداد 13روحانی،روز

حيات جمهوری اسالمی ،ايران از رهبران و شخصيت های شناخته شده 
ا،در مقام ميهمانان بين المللی،برای شرکت سراسر جهان،از جمله بريتاني

برای مراسم سوگنددعوت کرده است.ما اميدواريم که همگام با اين اقدام در
احترام به تعهدهای بين المللی ايران در ميهمانان خارجی ،موضعوت ازدع

 آن کشورنيز بهبود يابد.

ما امضاکنندگان زير،در مقام سازمان های کشوری و بين المللی فعال در 
کراتيک،مدت زمان درازی است عرصه سنديکاها،حقوق بشر،حقوق دمو

تشکيل ران درسته ايم تا حق بنيادی کارگمقام های ايران خواکه از
سنديکاهای مستقل  وپيوستن به سنديکاها و شرکت درفعاليت های آنها را 



براساس مفاد پيمان های بين المللی کار،به رسميت بشناسد وبه آن احترام 
سنگ بناهای اصلی سنديکاهای راستين ومستقل يکی ازبگذارد.به اعتقادما،

 مين استقالل،جامعه های دموکراتيک امروزی اند،وبرای تامين و تض
 ثبات،و عدالت اجتماعی مردمی،بستر و وسيله معتبری اند. پيشرفت،

الن سنديکايی در اما که سالهاست نگران سرنوشت فعاليت سنديکاها و فع
 ،دکترحسن روحانی،نون مايليم ازرييس جمهوری منتخبايران بوده ايم،اک

کند و استفاده بخواهيم که ازفرصت مغتنم ادای سوگندرياست جمهوری 
،درايران فصل تازه ای در تعهد کند که در دوران رياست جمهوری اش

 امر احترام به حقوق بشرو حقوق سنديکايی گشوده خواهد شد.

ما ازمقام های ايران می خواهيم که با آزادکردن فوری وبی قيد وشرط 
همه آنانی که به علت فعاليت سنديکايی زندانی شده اند،با رفع اتهام از 

که هم اکنون به دليل هايی مشابه در انتظار محاکمه اند،و با پايان آنانی 
دادن به ديگر اقدام های سرکوبگرانه يی که هدفشان ضعيف کردن 
سنديکاها و به کنار راندن اعضای آنهاست،به سرکوب فعاالن سنديکايی 
پايان دهند.ما به ويژه آزادی دو فعال سنديکايی و زندانی عقيدتی ،يعنی 

ضا شهابی،خزانه دار سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی آقای ر
تهران و حومه، وآقای علی نجاتی ،رييس پيشين سنديکای کارگران 

جمهوری جديد ايران  هفت تپه را خواهانيم.ما همچنين از رييس نيشکر
،قول بدهد پيمان ها و پروتکل های بين المللی،بويژه مقاوله می خواهيم که
) در زمينه آزادی ILOسازمان بين المللی کار( 98و 87ره نامه های شما

ميالدی و حق  1948سنديکاها و حمايت از حقوق سنديکايی مصوب سال 
ميالدی را امضا کند و  1949تشکل و مذاکره دست جمعی مصوب سال 

 مفاد آن را بطورکامل اجرا بگذارد.



المللی  اون تئودور رييس بخش اتحاديه اروپا و روابط بين
  TUC کنگره سنديکاهای انگليس

بزرگترين  UNITEلن مک کالسکی دبيرکل سنديکای 
 انگليسسنديکای 

سنديکای کارکنان  UNISONديو پرنتيس دبيرکل سنديکای 
 انگليسدولت 

سنديکای کارگران و کارکنان راه  RMTباب کرو دبيرکل 
 انگليسآهن و حمل ونقل 

فدراسيون  پی يه ريس پيه ری دبيرکل بخش بين المللی
 PEO_CYPRUS کارگران قبرس

دانيل بلک برن دبير اجرايی مرکز بين المللی حقوق 
 ICTURسنديکايی 

سازمان عفو       وسنديکايی جهانی شين انرايت مشاور 
 بين المللی 

 1392مرداد  CODIR     10ئل هريس دبيرکل کودير نو
 

 


