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 سرپیام

درود با  

 نفر چهار اصفهان، اکریل پلی کارخانه در گذشته، ماه   روز   واپسین بامداد در

 معترض شغلیشان امنیت عدم به که کارگری صنفی   حقوق   مدافع   کارگران   از

.شدند بازداشت و دستگیر بودند،   

 کارگران   حقوق   به رسیدگی جای به ولینکه مسئ نیست بار نخستین این

.کند می آنان حبس   به اقدام مطالباتشان، به رسیدگی و ستمدیده  

 شاهد بارها و بارها که ما برای کارگران، تهدید و کارگاهها کردن   امنیتی البته

 باقی تعجب برای جایی دیگر ایم، بوده چنینی این انگیز   شگفت اتفاقات  

!نمیگذارد  

 قانون ششم و بیست اصل گذاشتن   پا زیر   با که کسانی با چراسوال اینجاست؛ 

 معترض کارگران   دوم   خانۀ را زندان ایران، اسالمی جمهوری اساسی

 های خانواده معیشتی   وضعیت   که داران سرمایه و کارفرمایان با و )!(نموده

 برخورد رسانده، گرسنگی مرز   به را آنان و کرده دشوار را کارگری جامعۀ

 که خصوصی ویژه به و دولتی نهادهای کفایت   بی مدیران   چرا!!! د؟ننمیکن

 توبیخ مسوولین، توسط هرگز آورند، می وارد زحمتکشان به آشکار ظلم  

 نمیشوند؟

 آن حواشی   و اتفاق این به مبسوط طور به تا ایم کرده کوشش شماره، این در

 ایران زندانی   کارگران   از حمایت در کارگری سندیکاهای های بیانیه نیز و

.بپردازیم  

 نشردهندگان   جمع   به نیز بنا کارگران سندیکای شماره، این از اینکه ضمن  

 طالعا برای را راه اتحادمان با بتوانیم امیدواریم که پیوست سندیکا پیاممجله 

 .سازیم هموار ایران در کارگری صنفی   فعالیتهای زمینۀ در رسانی

 

 وحدت و قدرت برای کارگران

 پیام سندیکا ماهنامه/  هیأت تحریریۀ کارگران سندیکایی ایران
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 اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای اعالمیه

 به هک اصفهان اکریل پلی  زحمتکش کارگران از نفر چهار شدیم خبر با

  کارگران دیگر و خود شغلی امنیت و صنفی حقوق از دفاع دلیل

 پرونده با و بازداشت نظارتی نیروهای توسط بودند کرده اعتراض

 جهت واقعی نماینده وجود عدم .اند شده قضائی مقامات تحویل سازی،

 ایه خواسته به مسئولین توجه عدم و کارگران حقوق احقاق و پیگیری

 کرده رو روبه مشکالت این با را کارگران زحمتکش قشر این حق به

 منض حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای. است

 ار خود کامل حمایت نیست زندان در کارگران جای که مسئله این اعالم

 از دفاع و دارد می اعالم بازداشتی کارگران صنفی های خواسته از

 بدون آزادی خواستار و میداند کارگران همه مسلم حق را صنفی حقوق

 پلی زندانی کارگر چهار بخصوص زندانی کارگران همه شرط و قید

 . باشد می اصفهان اکریل

 جهان همه در عدالت و صلح گسترش به امید با

      اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 حومه و تهران

 دو و نود و سیصد و یکهزار ماه آذر
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        جدید قربانیان اصفهان اکریل پلی کارگران

 نوین داری برده

 نچهآ به نسبت اعتراضی ای نامه طی اصفهان اکریل پلی کارگر  1500

 خواسته اعالم و تجمع با و انداخت می خطر به را شان شغلی امنیت

 دارد، قرار کار قانون و اساسی قانون چارچوب در همگی که هایشان

 شرکتهای به کارگران فروش همان یا و سازی کوچک توقف خواستار

 های شرکت به کارگران دادن قرار اختیار تحت با .اند شده داری برده

 اکریل پلی کارگرانکاری قراردادهای انسانی، نیروی کننده تامین

   .افتاد خواهد خطر به شان شغلی امنیت و کرد تغییرخواهد اصفهان

 پلی شرکتهای مجموعه کارخانه، این سازی کوچک سیاست براساس

 شرکت به آزمایشگاه است قرار و است واگذاری درحال ایران اکریل

 استر پلی» به استر پلی ،«گستران انرژی» به نیروگاه ،«آزمون نیک»

 به سازی اسکه ،«رود زاینده الیاف» به ۲ اکلیت ،«بهشت هشت

 «گستر پهن» شرکت به نیز خدمات بخش و «بندری خدمات شرکت»

 ها رکتش این در استخدام با اند دریافته درستی به کارگران .یابد انتقال

 واقع در اکریل پلی مدیریت و کرد خواهد تغییر شانکاری قراردادهای

 .است کرده کامل حقوقی بی به محکوم را کارگران حرکت این با

 شورای داشتن آیا اند؟ خواسته چه شان اعتراضی نامه در کارگران مگر

 و کارخانه مدیریت عمکلرد بررسی آیا است؟ وجرم گناه اسالمی

 گذارد یم پا زیر را کشوری اساسی قانون که مدیریتی استعفای خواستار

 به هک کارگرانی تمامی کار به بازگشت آیا است؟ دستگیری پاسخش ،

 زا حمایت آیا است؟ زندان اند،شده قرارداد فسخ صنفی فعالیت واسطه

 اند، شده پرتاب گرسنگی و بیکاری ورطه به که همکاری کارگران

  است؟ بازداشت مستوجب
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 طرف از اساسی قانون گذاشتن پا زیر ناظر ما که سالهاست متاسفانه

 را یاساس قانون از ای کلمه حتا که مدیرانی.هستیم مسوولیت بی مدیران

 ندارد حق مقامی هیچ:»گوید می اساسی قانون نهم اصل. اند نخوانده

 را مشروع های ،آزادی کشور ارضی تمامیت و استقالل حفظ ،بنام

 اساسی قانون 12 اصل و «کند ،سلب مقرارت و قوانین وضع با ،هرچند

تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها،بدون حمل سالح،بشرط » گوید می هم

 فتهگ ،قانون مدیران آقایان .« آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد،آزاد است

 قانونی غیر های آوری سود به مخل ،نه نباشد اسالم مبانی به مخل است

 .باشد زندان و دستگیری مستوجب که اساسی قانون ضد دستورات و

 دکهببینی بیاندازیدوبعد اساسی قانون به برویدونگاهی مدیران آقایان

 :شده گفته چهارم بند اساسی قانون 34 دراصل.هستید پرت قانون چقدراز

 و معین کاری به افراد اجبار وعدمشغل  انتخاب آزادی رعایت»

 چارچوب در جز کارگران آیا «دیگری کار از کشی بهره از جلوگیری

 کارگران خواهید می شما کردند؟ مطرح را دیگری خواسته قانون این

 آنها و کنید داری برده های شرکت به نهادن گردن به وادار زور به را

 است؟ جرم ،خواهند نمی

 انجری در خود کارگری نظم گزاردن نمایش به با اکریل پلی کارگران

 لیدتو ننمودن قطع بر مبنی کارفرما حق رعایت حتا و اعتراض دوهفته

 شانمخالفان از ایبهانه گونه هر تا دادند نشان را خود شعوروآگاهی ،

 فراموشی برای را زمینه که «گر اغتشاش» احتمالی برچسبدر زدن 

 در للیخ شاناعتراضات اندگرفته تصمیم کند،می فراهم صنفی مطالبات

 ،«لطفی جواد» دستگیری با هم شما و نکند ایجاد کارخانه تولید روند

 یگریز قانون «صابری احمد» و «رحیمی کیومرث» ، «حقیقی عباس»

  .اید گذاشته نمایش به را شهروندی و اساسی حقوق از اطالع عدم و
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 و دانند می کارگران نمایندگان را خود که کسانی ،تاسف صد و تاسف

 واقعی کارگران صندلی بر هرساله ILO همچون المللی بین نهادهای در

 به.  روند می طفره خود مسوولیت از روزها این در ، زنند می تکیه

 شوراهای هماهنگی کانون مسوول معینی احمدرضا » ایلنا گزارش

 هک است نیم و سال یک: گوید می ایلنا به اصفهان استان کار اسالمی

 هب و است شده منحل اصفهان اکریل پلی کارخانه کار اسالمی شورای

 در اصفهان استان کار اسالمی شوراهای هماهنگی کانون دلیل همین

 وابگوج تواندنمی و نداشته مسئولیتی هیچ صنفی واحد این کارگران مورد

 لیلد به...  نیستم کارخانه این کارگر چهار بازداشت جریان در... باشد

 ازو «باشم پاسخگو این از بیش توانم نمی نماز هنگام به شدن نزدیک

 ویندبگ باید ها معینی احمد.کرد خودداری ایلنا خبرنگار با گفتگو ادامه

  هستند؟ کسانی چه واقعانماینده

 «رحیمی کیومرث» ،«حقیقی عباس» ،«لطفی جواد»  کنیم می اعالم ما

 رارق مکانیک فلزکار کارگران سندیکای پوشش تحت «صابری احمد» و

 نشوند آزاد آینده روز چند تا زحمتکش کارگر چهار این وچنانچه دارند

 اساسی قانون 43 و 43 اصل طبق نشود مشخص آنان اتهامی موارد یا و

 اقدامات به دست و کرده شکایت ماجرا این کاران اندر دست کلیه از

 حمایت به که خواهد می کارگری سندیکاهای همه از و زد خواهد الزم

 .بشتابند جو حق کارگران این

 1/3/2931   فلزکارومکانیک کارگران سندیکای
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 !اتحادمان چاره ساز شد

 
                 کارگر دوستان

 کارگران کوشش با

 و فلزکار سندیکایی

 وسندیکای مکانیک

 حمایت و نقاش کارگران

 دو طرح ، کارگران

 تکلیف تعیین فوریتی

 و سال ده که اشخاصی

 پرداخت بیمه حق کمتر

 اعمال از پس اند،کرده

 به مجلس در اصالحاتی

 نگهبان شورای تایید

 .رسید

 سابقه کم کارگران

 پول پرداخت با توانندمی

 و اجتماعی تامین سازمان به

 ۰۱ ات بیمه سابقه کسر خرید
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 روز ۰۱ دریافت با بازنشستگی مزایای بیمه،از پرداخت سابقه سال

 طرح این. شوند مند بهره درمانی خدمات به رایگان دسترسی و مستمری

 قرارداد وکارگران کوچک کارگاههای در شاغل کارگران سود به که

 با سندیکایی کارگران. شد رد نگهبان شورای در بود امضا وسفید موقت

 شورای مجلس، ریاست به 6/3/2433 تاریخ در ای نامه ارسال

 سازمان مجلس، نمایندگان از تن 3مصلحت، تشخیص نگهبان،مجمع

 اعالم را خود اعتراض ایلنا، خبرگزاری و کار وزارت اجتماعی، تامین

 کارگر 333 طرف از نامه این.شدند فوق طرح تصویب خواستار کرده

 در شاغل زن نقاش،کارگران ،کارگران فلزکارمکانیک کارگران:  شامل

 ابزار طیوران کارخانه پاکشوما،کارگران کارخانه کارگاهها،کارگران

 صیرآبادن صنعتی شهرک پویا گستر تابان پرند،کارخانه صنعتی شهرک

 آوری جمع های امضا درصد 32 که نماند گفته نا. شد امضا شهریار

 .است بوده کارگاهها در شاغل زن کارگران به متعلق شده

 43  ایران در طومار آوری جمع در بار اولین برای که است ذکر قابل 

 ومارط این به خود های تلفن شماره نوشتن با مکانیک و فلزکار کارگر

  .            بخشیدند خاص اعتباری

 کارگری حقوق از دفاع در ایران کارگران همبستگی شدن تر محکم آرزوی با

 .خود

 مکانیک و فلزکار کارگران سندیکای

 تزیینات و نقاش کارگران سندیکای بازگشایی هیات

2/8/2931 
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 کار به بازگشت برای (IUF) درخواست

 تپه هفت نیشکر سندیکای رهبران

 
 خواستار غذائي ومواد کشاورزی،هتل کارگران جهانی فدراسیون

 كه حادیهات این. شد تپه هفت نیشكر سندیكاي مدیره هیات كار به بازگشت

 و هارستوران و كشاورزي غذائيمواد بخش هاي اتحادیه از متشكل

 ششصد و میلیون ازدو بیش و اتحادیه 433 شامل و است... و تنباكو

 ایران دولت از مطبوعاتی بیانیه یک درIUF  است عضو نفر هزار

 به كه را، تپه هفت نیشكر سندیكاي مدیره هیات اعضا تا است خواسته

 این. برگرداند كار به اند،شده اخراج كار از كارگري اعتراضات علت

 وعض دو رخشان، رضا و نجاتي علي كار به بازگشت خواستار اتحادیه

 و حقوق پرداخت خواهان چنین هم و شده تپه هفت نیشكر سندیكاي

 .است نشده پرداخت آنان به سالها این در كه است  مزایایی
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 دلیل به واحد شرکت اسبق عامل مدیر محکومیت

 کارگری ضد اعمال

 ( بیژنی پور مقیم اردشیر) بیژنی حسین  توسط قانون  اجرای عدم

 .زد رقم نظر تجدید دادگاه در را ایشان محکومیت

 واحد شرکت پیشین عامل مدیر( بیژنی پور مقیم اردشیر) بیژنی حسین

 مرتضی سعیدی، حسن آقایان اینکه از بعد حومه و تهران اتوبوسرانی

 یسندیکا اعضای از پور رضا حبیب و غالمحسینی غالمرضا کمساری،

 اعتراضات در که حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران

 شدند اخراج دلیل همین به و داشته شرکت واحد شرکت 33 سال صنفی

 زا پس حتی را گرفتند بکار بازگشت رای کار ادارات از 36 سال در و

 زا نامبردگان شکایت با. نکرد بکار ابقاء احکام اجرای قاضی دستور

 ایشان محکومیت به رای دولت کارکنان مجتمع دادگاه 2203 شعبه ایشان

 استان نظر تجدید دادگاه 03 شعبه سوی از مذکور رای و کرد صادر

 و فریدونی وحید سعیدی، حسن آقایان است بذکر الزم.شد تائید تهران

 صنفی اعتراضات دلیل به 32 سال  از سندیکا اعضای زاده محرم ناصر

 بکار بازگشت مترصد واحد شرکت از شکایت با همچنان و اخراج

 .هستند

 مهحو و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای
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حسن روحانی،  به ای نامه در نقل و حمل جهانی فدراسیون

 .شد شهابی رضا فوری آزادی خواستار

 حسن جمهور ریاست

 ف ت ای، گرامی روحانی

 جمهور رئیس از دیگر بار

 ایشان که دارد تقاضا ایران

 موضوع کند بررسی سریعا

 بودن زندانی وضعیت و

 دار خزانه,  شهابی رضا

 توضعی و سالمتی برای تنها نه سریع خواست در این. را واحد سندیکا

 دونب ایشان که موجه غیر دلیل این به همچنین و باشدمی ایشان جسمانی

 .است بماند زندان در بیشتر سال یک باید دلیل

 ماندن برای است قبول قابل غیر شد گفته باال در که موضوع دو هر  

 دلیل بدون که زندانیانی دیگر و شهابی رضا آزادی.  زندان در ایشان

 .است شما قدرت در عمل این و بگیرد انجام باید هستند زندان در

 موضوع این به که خواهیممی شما از دوباره ما که است مایوسانه واقعا  

 امید این ولی. ایران داخل در آورد بوجود امیدی شما انتخاب. بپردازید

 .بپوشانید عمل جامه کارگران خواستهای به شما که است درست زمانی

  رانکارگ وضعیت بهبود برای شما عمل این بر دال مدرکی هیچ حال به تا

 درست برای که خواهیممی شما از ما دلیل همین به ندارد، وجود ایران

 حرکت عدالتی بی عمیق دره بردن بین واز نابسامان وضعیت کردن

 شما داری وفا به                                       .کنید

  ۳۱۰۲ اکتبر یک و سی   تن کا استیو 

  نقل و حمل جهانی فدراسیون کل   دبیر جایگزین 

 آبان نود و دو / اتوبوسراني واحد شركت كارگران سندیكاي: منبع
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 کارگری های اتحادیه فدراسیون همبستگی اعالم

 ایران در زندانی کارگران با مصر

 تماسهای و  جهان سراسر در کارگری سازمانهای به نامه ارسال بدنبال

 ای نامه مصر، کشور در کارگری های اتحادیه فدراسیون با نزدیک

 در .است ضمیمه آن متن که کردیم دریافت اتحادیه این سوی از حمایتی

 با ای نامه طی فدراسیون این رئیس بوکتی السون اساما نامه این

 یک ایجاد پیشنهاد و کرده همبستگی اعالم ایران در زندانی کارگران

 یجا هر در زندانی کارگران از حمایت برای کارگری المللی بین سازمان

 :میکنید مالحظه اینجا را نامه این فارسی متن. است داده را  جهان

 !مصر از جهان کارگران همه به درود

 عالما ایران در زندانی کارگران با مصر کارگری های اتحادیه فدراسیون

 همه در کارگری های اتحادیه و سازمانها همه از و میکند همبستگی

. کنند همسبتگی اعالم آنها آزادی برای که میخواهد جهان کشورهای

 هشد مطرح پیشنهادات اساس بر مصر کارگری های اتحادیه فدراسیون

 نقشه و ها ایده تبادل برای کنفرانسی دادن سازمان حال در( کارگران)

 تحادیها فعالین و کارگران کردن آزاد برای کارگری همبستگی برای هایی

 سازمان یک که میکنیم پیشنهاد ما.است جهان جای هر در زندانی ای
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 شود یجادا کارگری المللی بین همبستگی عنوان تحت کارگری المللی بین

 شما به شدن آماده محض به و هستم آن اسناد روی کار مشغول من و

  .داد خواهم ارائه

 !جهان جای همه در کارگری مبارزات باد زنده

 بوکتی السون اساما     1129 اکتبر 29

 (GFETU) مصر کارگری های اتحادیه عمومی فدراسیون رئیس

 (ومکانیک فلزکار کارگران سندیکای از تکثیر و ارسال)

 

 

 زاتحاد و همدلی ، زاید بسی کار بزرگ

 از نفاق و تک روی ،حاصل فقط بیچارگی است

 متحدها جمله نیرومند باشند و سُترگ

 تکروان را مزد ،ننگ وعجز و بندگی است.

 «خوان یغماحسین »

 )کارگر سندیکایی(
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 انگلیسی کارگری سندیکاهای حمایت

 ایرانی سندیکایی کارگران از

 
 شنبه پنج روز عصر در بیانیه یک انتشار با انگلیس در کودیر سازمان 

 آزادی خواست با رابطه در شهابی رضا خانواده نامه از (آبان 3)  گذشته

 برای اه سندیکا مبارزه گسترش خواهان و حمایت مقاوم سندیکالیست این

.( تی.ام.آر) نقل و حمل و آهن راه کارگران اتحادیه .شد او فوری آزادی

 جمعه روز در ااکتبر، 42 گذشته شنبه پنج روز در کودیر بیانیه پایه بر

  از و کرد اعالم ار رکودی کارزار از خود حمایت(آبان 22)نوامبر 2

 ونفدراسی و( نقل و حمل کارگران المللی بین فدراسیون.« )اف.تی.آی»

 لیالمل بین فدراسیون.کنند اقدام مورد این در که خواست WFTU  جهانی

 به خطاب ای نامه(  آبان 22) نوامبر 3 شنبه روز نقل و حمل کارگران

 شرکت سندیکای به را آن رونوشت و نوشت جمهور رییس روحانی آقای

 .فرستاد واحد

 «توبک»و( اکوئتی) انگلیس کارگردانان و ها هنرپیشه اتحادیه همچنین

 با( سانگلی تلویزون و تئاتر سینما، های تکنسین و کارگران اتحادیه)

 گاهپ  زندان به محکومیت خود، های سایت در مطبوعاتی بیانیه انتشار

 .اند شده او آزادی خواهان و کرده محکوم را آهنگرانی
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 و  یرکود اقدامات از ای بیانیه در انگلستان کارگری های اتحادیه کنگره

 حمایت آهنگرانی پگاه همچنین و شهابی آزادی از دفاع کارزار مشخصا  

 کرده منتشر رابطه این در مطلبی( آبان 22) نوامبر 3 روز در و کرد

 .اند

  خواهران از سپاسگزاری  ضمن مکانیک فلزکار کارگران سندیکای

 به ها حمایت این که دارد راسخ اعتقاد انگلیسی سندیکایی برادران

 .شد خواهد منجر انگلیسی و ایرانی کارگران بیشتر همبستگی

 جهان سراسر زحمتکشان بهروزی امید با

 «ارسال شده به سندیکای کارگران فلزکارومکانیک»

*** 

 

 گر نیک خواهان هم زمان کارها نیکو شود،

 از آستین آید به در ،دست هاشان متحد

 جهان ورنه تک تک ، بس چه بسیارند خوبان در

 ثمرنامشان افسانه گردد، کارهاشان بی 

 «حسین خوان یغما»

 از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران فلزکار ومکانیک)

 2921 – 2921) 
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 !اند زنده همیشه کارگری ایران جنبش گمنام قهرمانان

 خیاط زحمتکش کارگر، انوشه علی

 ایسندیک بازگشایی برای که او .درگذشت

 محسن همچون بزرگانی همراه ،خیاط

 محمود کلک، زرین هوشنگ سجادی،

مورد  حق به و کوشید 03 سال در حمیدی

 عضویت به و اعتماد کارگران واقع شد

 رد خیاط کارگران  سندیکای مدیره هیات

 2462 سال تا علی انوشه .شد انتخاباز طرف کارگران خیاط  سال همان

 دیگر همراه به سال آن در و داد ادامه خود سندیکایی کار به همچنان

 نیز آزادی از پس انوشه علی .شد یزندان و دستگیر سندیکایی بزرگان

 سندیکای فعاالن و مدیره هیات اعضای دیگر همراه به یکسال مدت به

 سندیکایش دوستان خالصی برای امضا هزاران آوری جمع به خیاط

 .داد ادامه
 خی آب داشتن برای چهل دهه در که بود سندیکایی کارگران تبار از او

 اینان .بود کرده مبارزه کارگران برای خیاطی کارگاههای در پنکه و

 دادند انجام را خود کارگری وظایف چشمداشتی هیچ بدون و آمدند گمنام

 و ماندنی کارگران برای همچنان دستاورهایشان ماا .رفتند گمنامو 

مکانیک از دست دادن یکی  . کارگران سندیکای فلزکاراست دودنیزنا

زندان خلق را به یاران سندیکایی خیاط و خانواده محترم این ردیگر از ف

 زنده یاد تسلیت می گوید. 

 کارگران گمنام و قهرمان جنبش سندیکایی و کارگری

  در عملکرد سندیکایی خود همیشه زنده اند! 
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:کارگر فلزکار گزارش می دهد  

از گزارش  

 نیک خانگی لوازم کارخانه 

 کاال
 داشتن با کاال نیک خانگی لوازم شرکت

 فاقد کارگر، نفر پنجاه و چهارصد حدود

 مختلف مشاغل وجود با .است فروشگاهی و تعاونی و رفاهی امکانات

 و برشکاری و شیمیایی مواد با تماس و لعاب رنگ محیط در کار و

 هیچ آهنگری،شغل و ساخته نیمه و جوشکاری های قسمت و پرسکاری

 نگرفته قرار آور زیان و سخت کارهای گروه در کارگران این از کدام

. است کارگران دغدغه و ها خواسته جزو همواره مسئله این. است

 مشکالت گذارند ،نمی واقعی غیر فضایی ایجاد با بیشتر کارفرما

 مدت کوتاه دادهای قرار با کارگران.برسد مسوولین گوش به کارگرها

 داد قرار اتمام مدت سرآمدن از پس و.بندند می داد قرار ماه چهار تا سه

 اب کارگران.هستند روبرو سنوات کامل تصفیه با هربار ،کارگران

 در. دشون می تر دلسرد اشان آینده به نسبت روز روزبه بیشتر ناامیدی

 کردن مطرح و زدن حرف جرات کارگران کاال نیک کارخانه

 شرق این گرفتاریهای از ای پاره شده ذکر موارد. ندارند را مشکالتشان

 .است زحمتکش

   فلزکار کارگر

 11 /8 /2931 
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 گزارش از کارخانه های استان البرز 

 کانتینر سازنده ماموت های کارخانه کارگران به پیش ماه ازشش*

 هک غذایی مواد کننده تولید ومشی اشی و کارتن سازنده میهن ،خبرگان

 حتا و شده قطع سرویس و نهار اند شده واقع کرج اباد کمال جاده در

 از پس 3 شماره ماموت ازکارگران بخشی.دهند نمی هم را پولش

 . شدند اخراج اعتراض

 کارگر فلزکار

 

 دماوند حرارتی نیروگاه از گزارش
 عقب به اعتراض در دماوند حرارتی نیروگاه شرکتی کارگر 150

 کارگر 022 حقوق تکمیلی،و کاری،عیدی،بیمه،بیمه اضافه افتادن

 به دست روز 0 نیروگاه در جلوی در نیروگاه آن در بکار مشغول

 مسوولین سوی از شفاف و روشن جوابگویی خواستار و زدند اعتراض

 ره هستند،که نیروگاه برداری بهره قسمت از کارگران این اکثر.شدند

 اصل.دارند معوقه طلب میلیون 0 الی 3 بین متوسط بطور کدام

 مدیریت که باشد می سال دو حدود که است قرار این از موضوع

 ننداشت علت به هم شهید بنیاد.است شده محول شهید بنیاد به نیروگاه

 های شرکت دست به را نیروگاه این ،امور نیروگاهی کار تجربه

 هک کرد بروز مشکالتی چنین نتیجه در.سپرد ای غیرحرفه و خدماتی

 به را کارگران ماهانه دستمزد پول درصد 42 حداقل ها شرکت این

 مالیات سال 3 پرداخت از راهزنانه اقدامی در که زنند می جیب

 شش به مربوط کارفرما سهم اجتماعی تامین بیمه پرداخت و کارگران

 این.است کرده داری خود33 سال ماه خرداد و 32 سال دوم ماهه
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 برای کارگران دستمزد از کارگر سهم درصد3 که است درحالی

. اند زده جیب وبه کرده کم کارگران حقوق از هم را بیمه به پرداخت

 کارگران میان در شرکت اقدام این به اعتراض زمزمه که مدتهاست

 نماینده به که بودند جریان در هم مسولین خود حتا و داشته وجود

 کارگران کردن قانع برای که بودند داده اطالع دماوند شهر مقامات

 فرمانداری امنیتی سیاسی معاون خاطر همین به.باشند داشته حضور

 معتج بین در نیروگاه حراست رئیس و آباد شریف بخشدار پاکدشت،

 که داد قول هم گاه نیرو عامل مدیر آن از پس. شدند حاضر کنندگان

 .کند پیگیری را کارگران مطالبات

با .  است مانده خود بحال موضوع شدن عملی ، وعده دادن با فعال

دانستند از قبل نیامدند که موضوع را ینکه مسوولین شهر از قبل می ا

حل کنند ،فقط و قتیکه کارگران اعتراض می کنند آنهم برای همراهی 

 با مدیریت نه کارگران پیدایشان می شود.

 کارگر فلزکار

   11/8/2931 

 

 !کارگر رفقای

با پیوستن به سندیکاهای کارگری مبارزاتمان را 

 .برای احقاق حقوق کارگریمان افزایش دهیم 

 کارگر متحد همه چیز ،

 کارگر متفرق هیچ چیز
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  قروه زاگرس فوالد کارگران نمایندگان از یکی هایپیام

 مکانیکفلزکار  کارگران سندیکای به

 

 سالم با

 کارگران اصرار به کردستان زاگرس فوالد شرکت 32/3/2433 امروز

 هگذاشت شاناختیار در دیماه اول تاریخ تا را برگشت و رفت سرویس

 سواالت جوابگوی تا ندارد وجود فردی کارخانه مسوولین از است،

 از هیاتی است قرار .باشد می قطع گرمایشی وسایل .باشد کارگران

 به آتی های هفته در کار وزارت و معدن و صنعت زارت و بازرسان

. ایندبی کردستان به آن تعطیلی علت و مشکالت بررسی برای کارخانه

 ودخ ی استعفا بیگی موال ابراهیم مهندس آقای جناب کارخانه عامل مدیر

 .داد ارایه مدیره هیات اعضای به کار از را

******* 

 باسالم

 تاکنون کارگران بیمه حق پرداخت از زاگرس فوالد شرکت مسوولین

 در اینکه به توجه با.کنند می خوداری اجتماعی تامین به 33/3/2433

 بیمه حق که بود داده قول مدیرعامل تهران در کارگران حضور زمان
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 ولپ این کارگران به شده کشیده چک از حتا و کند پرداخت را کارگران

 کرده بدقولی کند حساب تسویه اجتماعی تامین با تا بود کرده رابرداشت

 نکرده راتسویه اجتماعی تامین وسازمان کارگران به خود بدهی این و

 معنی این به. است بوده تیر 23 تا کارگران حقوق پرداخت همچنین .است

 در واین.کند می امتناع قانونی بصورت کارگران حضور پذیرش از که

 .میابند حضور کارخانه در روز هر کارگران که است صورتی

 

  

سالم با  

 در کارگران بیمه حق پرداخت از کردستان  زاگرس فوالد شرکت

 می باز سر مسوولیت این از و کند می خوداری مرداد و تیر ماههای

 ردهک پرداخت اجتماعی تامین به را شهریورماه سوابق و بیمه وفقط زند

 در اشکال کارگران کاری سابقه در بیمه ماه دو بانبود وجود این با. است

 راضاعت امر این.داشت خواهد وجود آینده در بیکاری بیمه و بازنشستگی

 در است تالش در زاگرس فوالد شرکت.داشت خواهد پی در کارگران

 مجوز سوی از کارگران -  دولت سوی از بودجه و اعتبار نبود صورت

 رد فاصله وجود با کند معرفی بیکاری بیمه به کار عالی شورای از

 یرت ماههای در کار سابقه و بیمه حق نشدن پرداخت)  افراد بیمه سوابق

 از که رود می اجتماعی تامین سوی از کارشکنی انتظار( مرداد و

 .برود طفره بیکاری بیمه پرداخت

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای عمومی روابط
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 عسلویه در دیگر انسانی فاجعه یك

 
 ظهر دقیقه 23:42 درساعت( صنعتی كش لوله) فیتر كارگر، عسگری مهران

 از قبل امكانات، دلیل نبود به و كرده سقوط ارتفاع از 33 آبان 23 شنبه سه

 توابع از سوسن روستای اهل عسگری مهران .كندمی فوت بیمارستان به رسیدن

 به رسیدگی صورت در و بود زنده هنوز بلندی، از سقوط پس از و بوده ایذه

 كارگر این كه شركتی مسووالن به حادثه .باشد همچنان زنده میتوانست موقع

 ممصدو داد به مواقع این در باید كه آمبوالنسی اما اعالم شد كرد، می كار برایش

 كاریکدیگر  جوار در كه دیگری شركت آمبوالنس ناچار. نشد روشن برسد،

 و بود خراب آمبوالنس این درهای فراوان تاسف با اما .شد خوانده فرا كنند،مي

 ناپذیر اجتناب كار حوادث .آمد در پای از مصدوم كه طولی نكشید... و نشد باز

 هر محتوم امر مرگ .است شده امری عادی به تبدیل كارگاهها در اما .نیست

 زندگی به كار سودبران اصلی و مسووالن بی توجهی اما. نیست ای دیده حادثه

 هرگز تردیدبي .است شده كارگران میان در مرگ تداوم باعث كارگران

 فنی این نقص و نداشته وقفه كار در ها كارگاه این از كدام هیچ موتورجوش

 این حضرات برای موتورجوش كه چرا شود؛می برطرف سرعت به هادستگاه

 در یدبا که میشود نگاه ایهزینه  عنوان به فقط آمبوالنس به اما است سود ماشین  

 زندگی به یا توجهبی .انسان یک جان قیمت به حتا کرد، جوییصرفه آن

دایمی  نظارت تنها. شوند مجازات آن عامالن و شود شناخته جرم باید کارگران

 .دشو جنایاتی تکرارچنین از مانع تواندمیوزارت کار وسندیکاهای کارگری 
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 کارگری سندیکاهای مبارزۀ

 سازی خصوصی هایبرنامه علیه

 

  فرانسه آهن   راه کارگران   نمایندگی هیأت دیدار

 کارگری سندیکاهای جهانی فدراسیون با
 برای( WFTU) کارگری سندیکاهای جهانی فدراسیون دعوت متعاقب

 و  کارگری سندیکاهای جهانی فدراسیون رهبری با دوجانبه گفتگوهای

 سه و اول دبیر ،(PAME) یونان کارگری سراسری رزمنده یجبهه

 زا فرانسه وترپیز ورسالیز آهن راه کارگران هایاتحادیه رهبری عضو

 می ماه 33 روز صبح خود، دیدار   از بخشی عنوانبه.کردند دیدار آتن

 دیدار( OSE) پیرائوس در یونان آهن راه یکارخانه از سندیکایی فعالین

 د،خو تجربیات   مورد در صحبت از بعد. کردند گفتگو کارگران با و

 ازیس خصوصی: هستند مشابه اصلی، مشکالت که کردند تأیید طرفین

 هایتشکل به یورش و اقتصادی ریاضت هایبرنامه عمومی، آهن راه

 نمایندگی هیأت آهن، راه طبقاتی نیروهای کردن هماهنگ برای .کارگری

 یجبهه آهن راه کارگران از نمایندگی هیأت یک که کرد دعوت فرانسوی

 .بکند دیدار پاریس در هاآن با یونان کارگری سراسری رزمنده
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 کار وزارت در سندیکایی نمایندگان حضور
 

 

 

 یکشنبه روز واحد شركت ییسندیكا نمایندگان از تعداديبه گزارش ایلنا، 

 برگزاري نحوه از شكایتي كار وزرات به جمعي مراجعه با 33/3/36 مورخ

 در را اتوبوسراني هاي سامانه در كار اسالمي شوراهاي فرمایشي انتخابات

.رساندند ثبت به خانه وزرات خانه دبیر  

 ومواردی قاعده بی اخراجهای و واحد شركت در كار اسالمي شوراهاي تحمیل

 كه اینکه ودوج با.ساخت هموار سندیکایی کارگران پیگیری برای را راه دیگر

 عوامل و كار وزرات و مدیریت حمایت با كار اسالمي شوراهاي سالهاست

 پا زیر با کماکان كرده، تحمیل واحد شركت در كارگران به را خودش امنیتي

.کنند نمی دریغ خود شوم اهداف به رسیدن راه در قانون گذاشتن  

 اعضاي علیه قانوني غیر هاي اخراج مورد در  سندیكایي نمایندگان همچنین
 مدیر هماهنگي با كه اختالف حل هاي تهیا هاي تخلف و سندیكاي  رانندگان

 كردند گفتگو وزارتخانه مسئولین از یكي با گرفته، صورت واحد شركت عامل
 ، وزراتخانه مسئولین به   اخراجي رانندگان  توسط شده هارای مدارك طبق كه

 پي قول و دانست معرض را اختالف حل هاي هیت  تخلف شده یاد مسئول
 از بعد اختالف حل هاي هیئت داده، را متخلف هیئت نامه اعتبار لغو و گیري
 كشور در دادخواهي و رسیدگي مرجع باالترین كه اداري عدالت دیوان اینكه
 به و دانسته كار قانون 33 ماده با مغایر را شده یاد افراد اخراج راي باشد مي

 حل هاي هیت مجددا هم باز بوده كارگران اخراج راي لغو خواستار نوعي
 به اقدام واحد شركت مدیریت سوي از انها تطمیع و كارفرما نفوذ با اختالف
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 به عمل این كه كرده سندیكایي طلب حق نمایندگان براي اخراج راي صدور
 شاهد بارها ما كشور در متاسفانه كه باشد مي قانون در آشكار تخلفي معني
.ایم بوده نفوذ و قدرت صاحب افراد توسط قانون نشدن اجرا  

 

 

عدالت و علم شهریار  
 (عدالتخواه ریاضیدان) شهریاری پرویز استادزنده یاد  زادروز هفتمین و هشتاد آذر، دوم
 کارهای به را اش نوجوانی و کودکی دوران   و بود کار کودکان از خود که معلمی. است
 دوران در و پرداخت گاوچرانی و آجرپزی گری، کوزه خارکنی،چاه کنی،  بنایی،

 آشنایی پی   در دوران همان از او. شد مشغول باربری به تهران آهن راه در نیز دانشجویی
 ندگی  ز بهبود   برای تالش طبقاتی، مبارزات به گرویدن و علمی عدالتخواهانۀ تفکرات با

 اندم پایبند کارگری گرایانۀ جامعه آرمانهای به عمر، پایان تا و کرد آغاز را کارگر طبقه
 هیچ اما شد محکوم زندان به بار هفت شصت، دهه تا بیست دهه از راه، این در حتی و

 نبشج دیرینۀ رفیق   نتوانست شد تحمیل وی به دوران زندگی طول   در که رنجهایی از کدام
 منحرف آزادی و اندیشه های کارگریش و عدالت به دستیابی مسیر   از ای ذره را کارگری

 اجتماعی عدالت برقراری برای که کسی زندگی   که بود آموخته خوبی به او چون. کند
ی م زندگی اجتماعی عدالت چتر زیر در گویی که زیباست اندازه همان به می کند تالش
 .کند

 کارگر، هطبق دانشمند   کارگری   های اندیشه با جوان نسل آشنایی برای تا دانستیم خود وظیفه
 همم این. کنیم منتشر" شهریاری پرویز استاد علمی   عدالتخواهی  " درباره را ای نامه ویژه
شهریار علم و »و  نشست ثمر به مکانیک فلزکار کارگران سندیکای تالش   و همت با

مهندس امیر حاجی صادقی، میالد درویش، دکتر شهناز اتابک، با مقاالتی از  «عدالت
محمد علی رجائی، دکتر فریبرز رئیس دانا، مهندس ایرج شهریاری، مهندس هرمز 
شهریاری، سید علی صالحی، مهندس هومن ظریف رضائیان، آرش عزیزی، محمد علی 
فارسی، بهزاد فراهانی، محمد حسین کالنتری، مازیار گیالنی نژاد، حسن نیکبخت و هارون 

به چاپ رسید که برای تهیۀ این ویژه در تهران صفحه از نشر فلزکار  233در   شایاییی

  .باشید ارتباطدر  )skfelezkar@gmail.comنامه، میتوانید با نشانی ایمیل پیام سندیکا )
 آثارش او را جاویدان کرده است.کار و اما  در میان ما نیست، گرچه این معلم مهربان

mailto:skfelezkar@gmail.com
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 آزاد مناطق کارگران

 ...اندمحروم کار قانون حمایت از همچنان

 دهه ابتدای در که آن از پس: »چکیده

 مناطق ویژه قانون تصویب با ۰۱

 شاغل هایکارگاه تجاری آزاد و ویژه

 و کار قوانین شمول از مناطق این در

 امروز شدند، معاف اجتماعی تامین

 کار نیروهای از قانونی هایحمایت

 کمترین به هاکارگاه این در شاغل

  «.است رسیده خود میزان

 اقتصادی آزاد منطقه در کارگری فعالناصرآقاجریبه گزارش ایلنا:

 از: تگف کار، قانون تصویب سالروز سومین و بیست در جنوبی پارس

 ایهجنبه تدریج به کشور، در اقتصادی تعدیل هایسیاست اجرای زمان

 حاضر حال در .است شده کاسته روز به روز کار قانون از حمایتی

 دستمزد، و حقوق دریافت نظر از آزاد و ویژه مناطق در شاغل کارگران

 هیرفا امکانات کار، بهداشت و ایمنی کار، شرایط مرخصی، از استفاده

 در: کرد تصریح وی.دارند قرار نامساعدی شرایط در کار زمان مدت و

 و دو ماهیانه تواندمی کارگر هر کار، کنونی قانون موجب به که حالی

 به تنها نه آزاد مناطق در کند، استفاده حقوق با مرخصی روز نیم

 مواردی در بلکه شودنمی داده حقی چنین از استفاده امکان کارگران

 انونیق مرخصی دروه در کارگر که فعالیتی بابت ماه پایان در پیمانکاران

 کارگری صنفی فعال این.کنندنمی پرداخت پولی است، داده انجام خود

 در شاغل پیمانکاری کارگران به سنوات نشدن پرداخت از همچنین

 واداشتن برای الزامی هیچ تنها نه: گفت و خبرداد اقتصادی آزاد مناطق

 با پیمانکاران بلکه ندارد، وجود کارگران سنوات پرداخت به پیمانکاران
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ناصرآقاجری .کنندمی سکوت به وادار را کارگران قرارد، فسخ به تهدید

 موضوع) کار قانون ۲۰ ماده به «ز» بند شدن گنجانده با می گوید:

 باعث( بحرانی شرایط در قرارداد خاتمه به کارفرما بودن مختار

 اسطهو به که سالهاست است، شده کارگران شغلی امنیت شدن ترمتزلزل

 تجاری، ویژه آزادو درمناطق کار قانون اجرای از کارفرمایان معافیت

 یاصل گیرنده تصمیم کارگران قرارداد فسخ خصوص در پیمانکاران

 به قانونی و موصب هایپاداش پرداخت عدم از همچنین وی.هستند

 بودن دلیل به مسئله این داد، خبر اقتصادی آزاد مناطق در شاغل کارگران

 اجرا ایسلیقه بصورت بیشتر پیمانکاری هایشرکت فعالیت بر نظارت

 و سوم دست پیمانکاری هایشرکت در شاغل کارگران چنانچه شودمی

 به.هستند محروم دولت مصوب هایپاداش دریافت از اوقات قالب چهارم

 ینا آمدن پیش دلیل جنوبی، پارس منطقه در کارگری فعال این گفته

 اجرای امتیاز شدن دست به دست با که است رقابتی شرایط وضعیت

 نبود.است شده ایجاد پیمانکاری هایشرکت میان عمرانی هایپروژه

 شده واقع عمرانی هایپروژه اجرای و واگذاری نحوه بر مستقیم نظارت

 از پس عمرانی هایپروژه قالب که است محسوس آنقدر آزاد مناطق در

 نهایت در که بطوری چرخد،می دست به دست پیمانکاران میان واگذاری

 اربسی قیمتی با را هاپروژ این مجبورند چهارم و سوم دست پیمانکاران

 اجرای برای اینکه بابیان وی .کنند اجرا واقعی قیمت زیر و نازل

 کارگران قانونی و مسلم حقوق از باید شیوه این به عمرانی پروژهای

 تباب از کارگران تنها نه ساختاری چنین در: گفت کرد، پوشی چشم

 استانداردهایحداقل از حتی که هستند مشکل دچار مرخصی و حقوق

 حاضر حال در آغاجری گفته به.نیستند برخوردار هم بهداشتی و ایمنی

 هایشرکت توسط که کاری لباس بودن نامناسب و نامرغوب دلیل به

 جبورم کارگران این بیشتر شود،می داده تحویل کارگران به پیمانکاری

 تامین مورد در.کنند تهیه را کارشان لباس شخصی هزینه با تا هستند
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 تدارک هب ناچار پروژه برد پیش برای کارفرمایان بیشتر کار ایمنی لباس

 بغال آرگون، گاز با جوش مانند مواردی در اما هستند کارگران نیاز این

 از.ندکنمی تهیه شخصی هزینه با را خود ایمنی پوشش جوشکار کارگران

 دشومی متصاعد آرگون با جوش هنگام در که هاییپرتو پزشکی، نظر

 وی.دارد جوشکار کارگران تناسلی هایاندام بر ناپذیری جبران عوارض

 طرخ تکه دو رنگ قرمز کار لباس از استفاده صورت در اینکه بابیان

: داد ادامه شود،می مرتفع جوشکار کارگران برای مضر پرتوهای این

 همین تحویل از مالی منابع نبودن کافی دلیل به پیمانکاران بیشتر متاسفانه

 آغاجری.کنندمی خودداری جوشکار کارگران به تکه دو قرمز لباس

 از کارگران همه است ممکن که است حالی در شرایط این: افزود

 فعال این.نباشند مطلع آن دفع نحوه و آرگون با جوش پرتوهای عوارض

 تنظار و درمانی و بهداشتی امکانات نبودن از همچنین کارگری صنفی

 مناطق این در سو یک از: داد خبر کار محیط در ایمنی اصول رعایت بر

 رایاج نحوه بر نظارتی هیچ اجتماعی تامین یا کار ادارات نبود دلیل به

 دلیل به دیگر سوی از و ندارد وجود کار ایمنی و بهداشت هاینامه آیین

 نیازهای تامین برای کارگران درمانی و بهداشتی نامناسب امکانات

 .اندمواجه مشکل با خود درمانی

 محل و روزانه غذای نامطلوب کیفیت از همچنین وی: رفاهی امکانات

 موارد از دیگر یکی عنوان به آزاد مناطق در شاغل کارگران اقامت

 به :افزود و کرد یاد کار قانون در شده تاکید حقوق شدن گرفته نادیده

 کارفرما شهری هایمحیط از خارج هایکارگاه در کار قانون موجب

 رفاهی امکانات حداقل و مناسب غذای وعده یک حداقل تامین به موظف

 مناطق در که است حالی در شرایط این: افزود کارگری فعال این.است

 هن و است حاکم بهداشتی نظارت کارگران روزانه غذای تهیه بر نه آزاد

 امکانات ترینکوچک کارگران این اقامت و استراحت هایمحل در

 به دسترسی قند، و چای دندان، خمیر و مسواک صابون، مانند رفاهی
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 در شاغل کارگران اینکه بابیان آغاجری.دارد وجود... و تلویزیون

 شخصی هزینه با را خود احتیاج مورد اقالم این تا مجبوند آزاد مناطق

 یمانکارانپ بیشتر اینکه بیان با همچنین کارگری فعال این .ببینند تدارک

 بیمه حق هاهزینه در جویی صرفه راستای در چهارم و سوم دست

 انچهچن: گفت کنندمی پرداخت دستمزد حداقل مبنای بر را خود کارگران

 فسخ ماکارفر توسط کند اعتراض وضعیت این به نسبت بخواهد کارگری

 ماهه ۵ مهلت با وی حساب تسویه چک حالت بهترین در و شده قرارداد

 بایادآوری وی.است کارگر زیان به بازهم مسئله این که شودمی صادر

 دریجت به کارگران سایر آزاد، مناطق در شاغل کارگران از غیر به اینکه

 جخرو و پیمانی و موقت قراردادهای تفسیر چون قوانینی تصویب با

 اجرای راستای در نفره ۰۱ و ۵ زیر کوچک خانوادگی، هایکارگاه

 از پول المللی بین صندوق و جهانی بانک اقتصادی هایتوصیه

 غلشا کارگران کنونی وضعیت: افزود شدند، خارج حمایتی هایپوشش

 از پیش تا که شودمی تروخیم روز به روز حالی در آزاد مناطق در

 رعایت به ملزم کارفرمایان مناطق این در هاییسیاست چنین اجرای

 .بودند کارگران حقوق

 

 

 

 پیوستن سندیکای کارگران بنا

 به جمع  گردانندگان  مجله پیام سندیکا

نشان از اتحاد و همدلی میان  کارگران سندیکایی  

 ایران دارد.
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 اکریل اصفهانبازداشت نمایندگان کارگران پلی 

 

 گذشته روز بامداد چهار ساعت حوالی اصفهان اکریل پلی کارگر چهار

 شهر به و بازداشت نظارتی نهادهای توسط( ماه آبان ۰۱ شنبه پنج)

 به.اندشده منتقل اصفهان شهر شمال کیلومتری ۰۰ در «دستگرد»

 کیومرث» ،«حقیقی عباس» ،«لطفی جواد» ایلنا، خبرنگار گزارش

 دوم دور ادامه با که هستند کارگری چهار «صابری احمد» و «رحیمی

 تبازداش ازدالیل هنوز. اندشده بازداشت اکریلپلی کارگران اعتراضات

 آقای گزارش، این اساس بر .نیست دست در اطالعی کارگران این

 هرستانش فرماندار با اکریل پلی کارگران نمایندگان ی جلسه در صابری

 عنوان به بود شده برگزار ماه آبان ۲۲ دوشنبه روز صبح که مبارکه

 اولیه روزهای در هرچند.است حضورداشته کارگری نمایندگان از یکی

 نمایندگان تهدید از اخباری اکریلپلی کارگران اعتراضات دوم دور

 ۲۰) شنبه سه روز مبارکه شهرستان فرماندار اما شد،می شنیده کارگران

 کذیبرات معترض کارگران علیه تهدید اعمال ایلنا با گفتگو در( ماهآبان

 ۸ گیریکناره دالیل درباره مبارکه فرماندار «سلیمانی مهدی».بود کرده

 ایلنا به معترض، کارگران ازجمع فرمانداری با مذاکره طرف نماینده

 پس و ندکرد دیدار من با دوشنبه روز صبح کارگران نمایندگان: بود گفته
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 سئوال این به پاسخ در دولتی مقام این.ندارم هاآن از خبری دیدار، این از

 شده مذکور جلسه در کارگران نمایندگان به خاصی توصیه آیا» که

 را هاآن امداشته کارگران با که جلساتی تمام در من: بود گفته ،«است؟

 فرماندار.است نگرفته صورت تهدیدی ولی کنممی توصیه تجمع پایان به

 بعواق تذکر با شما" توصیه" آیا» که سئوال این به پاسخ در مبارکه

 خاطر به را چیزی چنین: بود کرده عنوان ،«است؟ بوده همراه احتمالی

 نندک ایجاد اخالل بخواهند ایعده است ممکن غیرصنفی فضای در. ندارم

 با .است نشده تهدید کسی قطعا اما بریزند هم به را کارخانه فضای و

 شورای» عالی تشکل دو نمایندگان اما دولتی مقام این اظهارات وجود

 امروز صبح اصفهان در «کارگری صنفی هایانجمن» و «کار اسالمی

 اندکرده «اطالع اظهار» کارگران بازداشت از ایلنا با گفتگو در( جمعه)

 هرچند.اندنکرده اعالم کارگران این دستگیری دالیل از جزئیاتی اما

 ظیمتن لحظه تا مبارکه فرمانداری با تماس برای ما خبرنگاران هایتالش

 همبارک ودولتی انتظامی مقامات سایر اما است بوده نتیجهبی خبر این

 امور مسئول «وحدتی»و مبارکه کار اداره یسری «اسالمی» ازجمله

 بیشتری جزئیات ارائه به حاضر مبارکه فرمانداری انتظامی سیاسی

( پنجشنبه) گذشته روز وجود این با.اندنشده کارگران بازداشت درباره

 نماینده «پورایران» با دیداری طی اکریلپلی کارگران از جمعی

 قرار شانهمکاران بازداشت درجریان را او مجلس در مبارکه شهرستان

   .اندداده

 در هاستسال اصفهان اکریلپلی کارگر ۰۵۱۱:اعتراضات پیشینه

 (هلدینگ) مادر شرکت مسئولیت تحت زیرمجموعه شرکت شش قالب

 یهاشرکت سازی جدا بر مبنی کارفرما تصمیم با حال و کنندمی کار

 اساس بر.بینندمی خطر معرض در را شانشغلی امنیت مجموعه، زیر

 رانای اکریل پلی شرکتهای مجموعه کارخانه، این سازی کوچک سیاست
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 نیک» شرکت به آزمایشگاه است قرار و است واگذاری حال در

 شته استر پلی» به استر پلی ،«گستران انرژی» به نیروگاه ،«آزمون

 شرکت» به سازی اسکه ،«رود زاینده الیاف» به ۲ اکلیت ،«بهشت

 ابدی انتقال «گستر پهن»شرکت نیزبه خدمات بخش و «بندری خدمات

 قراردادهای زیرمجموعه، هایشرکت این واگذاری با معتقدند کارگران

 در اعتراضات اول دور طی تر،پیش کارگران .کنندمی تغییر شانکاری

 خواستار تجمعاتی برگزاری با ماهآبان ۰۱ و ۰۲ ،۰۰ ،۸ روزهای

 با سسپ و بودند شده صنفیشان مطالبات به استانی مسئوالن رسیدگی

 روزهای فاصله در قبلی، مذاکرات طبق اعتراضات روزه ده تعطیلی

 اعتراضات دوم دور کارگران این .پرداختند  کار ادامه به آبان ۲۵ تا ۰۵

 مطالبات به رسیدگی روزه   ده مهلت پایان از پس ماه،آبان ۲۵ از را

 در آبان ۲۲ و ۲۸ ،۲۰ ،۲۲ روزهای در و اندکرده شروع صنفیشان

 مسجد نیزدر را( ماهآبان ۲۰) شب دوشنبه و کردند تجمع کارخانه محوطه

 اصفهان اکریل پلی کارخانه معترض کارگران.رساندند صبح به کارخانه

 طرح مورد ۰۱ در را خود صنفی هایخواسته اینامه طی این از پیش

 پلی کارخانه کنونی مدیره هیات اعضای برخی استعفای .بودند کرده

 هاآن عملکرد به مربوط اسناد بررسی و حفظ همچنین و اصفهان اکریل

 تشکیل.دارد قرار معترض کارگران دهگانه هایخواسته صدر در

 واسطهب که کارگرانی تمامی کار به بازگشت و کار اسالمی شورای

 هایواستهخ دیگر از نیز اندشده قرارداد فسخ صنفی تشکل این در فعالیت

 آخرین در اکریلپلی کارگران.است اصفهان اکریل پلی کارگران صنفی

 ۰۰ تا ۰ ساعت از( ماه آبان ۲۲) چهارشنبه صبح اعتراضات، از روز

 کارخانه مسجد به بارندگی شروع با و کردند تجمع کارخانه محوطه در

 یکی.بگیرند تصمیم شان صنفی اعتراضات آینده درباره تا رفتند

 اتاعتراض که بود این چهارشنبه روز جلسه در توافق مورد ازپیشنهادات

 از پیش هاصبح که ای گونه به باشد داشته ادامه" روزانه" کارگران
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 ۱ تا ۰ ساعت از کار خاتمه در هاعصر و ۸ تا ۰ ساعت از کار شروع

 .کنند تجمع کارخانه محوطه در

 هایویژگی جمله از ایلنا، گزارش به:مدنی اعتراض قواعد رعایت

 و آرامش فرماییحکم اکریل،پلی کارگران اعتراضات از دور این بارز

 به که کارگران نمایندگان.است شده ذکر مدنی اعتراضات قواعد رعایت

 ددادنمی گزارش ایلنا به را اعتراضات متن و حواشی اخبار روزانه طور

 عتراضا هفته دو جریان در «شیشه یک حتی نشدن شکسته» از افتخار با

 یک) چهارشنبه روز کارگران نمایندگان از یکی.گفتندمی سخن کارگری

 کارگران تصمیمات آخرین درباره( همکارانش بازداشت از پیش روز

 ایبهانه گونه هر سلب برای کارگران: بود گفته اعتراضات ادامه برای

 که «گر اغتشاش» احتمالی برچسب با مقابله جهت و شانمخالفان از

 اندفتهگر تصمیم کند،می فراهم صنفی مطالبات فراموشی برای را زمینه

 .نکند ایجاد کارخانه تولید روند در خللی شان اعتراضات

 

و به دنبال زر جامعۀ سرمایه داری، استعدادها را میکشد 

و زور میکشاند. بیماریها و توسعۀ روزافزون  نیروهای 

 نظامی و جنگ افزارها، سالمت  جامعه را تهدید میکند.

 برای بهتر زیستن،

 راهی جز کنارزدن  جهان  سرمایه داری نیست.

 «استاد پرویز شهریاری»
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 رضوی داوود

سندیکای کارگران  هیات مدیرهعضو )

 (:اتوبوسرانیشرکت واحد 

 حاضر حال رویکرد تداوم صورت در

 مزد، حداقل به نسبت کار وزارت

 نخواهند دست روی دست  کارگران

 .گذاشت
 

 شانهن هیچ نبود و کارگران مطالبات به کار وزارت پاسخگوئی عدم: اتحاد سایت

 یا مسئله کارگری، مطالبات به نسبت کار وزارت رویکردهای در تغییر از ای

. یکنندم لمس خود گوشت و پوست با آنرا پیش از بیش کارگران اینروزها که است

 نانآ میگردد بر کار وزارت به کارگران نگاه به که آنجا تا و واقعی بطور البته

 که آنجا از اما اند نداشته کار وزارت کارگری ضد سیاستهای به توهمی هیچ

 در را صحبتهایی جهموری ریاست انتخابات تبلیغات دوران در روحانی آقای

 زا قبل ربیعی آقای سپس و کشید میان به کارگران مزد حداقل افزایش مورد

 برنامه ارانتش به اقدام کارشناس یک ژست گرفتن با صدرات، کرسی بر نشستن

 کوچک چند هر تغییراتی میامد نظر به حال هر به کرد خود نظرات نقطه و ها

 یایدب پیش کارگری حاد مشکالت و مسائل به نسبت کار وزارت رویکردهای در

 کاسه و است همان آش که است روشن کامال اکنون هم و زمان گذشت با اما

 . بدتر که بسا چه و همان

 تهران واحد شرکت کارگران سندیکای مدیره هیات سابق عضو رضوی داوود

 این در کارگران نفری هزار چهل اعتراضی طومار همکاران از و حومه و

 کارگران خواست به کار وزارت توجهی بی:داشت اظهار اتحاد سایت به زمینه

 ریکارگ مستقل تشکلهای از هیچیک کار وزارت تنها نه که است این نشانگر

 دشناس نمی رسمیت به و ندارد قبول را مستقل کارگری اعتراضات یا و موجود

 ساساا و ندارد مستقل کارگری تشکلهای آزادی حق به هم اعتقادی هیچ عمال بلکه

 یتبرسم را تشکلهایی تنها و میکند دنبال را شاگردی استاد مشی خط همان دارد

 ما برای خوب و میکنند حرکت کار وزارت اهداف با همسو که شناسد می
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 ام مطالبات و خواستها به ربطی هیچ تشکلها این که است روشن نیز کارگران

 .ندارند کارگران

 شورایعالی: داشت اظهار مزد حداقل مورد در کار شورایعالی نقش مورد در وی

 دوجو ادعای علیرغم دلیل همین به باشد می کار وزارت گوش به حلقه غالم کار

 شورایعالی است بزرگ دروغ یک من نظر به که شورا این در گرائی جانبه سه

 انونیق بی این در لذا میکند تابعیت کار وزرات و دولت سیاستهای از تماما کار

 اسخگوپ بخواهد کسی اگر و شود می دنبال کارفرمایان و دولت منافع فقط و فقط

 هب قاضی شکایت واقع در پس  کرده، نقض را قانون که است کسی همان باشد

 . عمومی افکار و کارگران فشار با مگر است فایده بی بردن قاضی

 صلهفا: افزود کارگران معیشتی سخت بسیار شرایط به اشاره با رضوی داوود

 .ندارد همخوانی موجود واقعیت با عنوان هیچ به مزد حداقل با زندگی هزینه های

 است تومان میلیون دو از بیش حاضر حال در حداقلی زندگی یک های هزینه

 فاصله این و باشد می هزارتومان پانصد به نزدیک کارگر مزد که حالی در

 نخواهد پر  کارگران خالی های سفره کردن کوچک یا و کار ساعت23 با هرگز

 .برد خواهد قهقرا به را جامعه کل مدت دراز در وضعیتی چنین و شد

 گذشته ماه 23 در جنایت و جرم افزایش به اشاره با مصاحبه این ادامه در وی

 افزایش ضرورت به کودکان کار شدن پردامنه و فساد و طالق میزان افزایش و

 جتماعیا زندگی بنیانهای حفظ برای اقدام یک مثابه به کارگران مزد حداقل فوری

 فوری افزایش به نسبت کار وزارت توجهی بی تبعات مورد در و کرد اشاره

 مزد حداقل با که است ای بگونه شرایط دیگر امروز: داشت اظهار مزد حداقل

 و مسکن های هزینه از زدن حتی یا و کار ساعت 26 یا و ساعت 23 کنونی

 ایینپ سطح بسیار زندگی یک پاسخگوی پرورش، و آموزش و بهداشت و پوشاک

 حال درویکر تداوم صورت در دلیل همین به نیست نیز بقا و کشیدن نفس برای

 ویر دست  ایران کارگران تردید بدون مزد، حداقل به نسبت کار وزارت حاضر

 وضعیت به کارگری وسیع اعتراضات شاهد ما قطعا و گذاشت نخواهند دست

 .بود خواهیم موجود
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 نفر؛ چهارده ما حکایت

 پیمانی کارگر هامیلیون ماجرای

 

 زن کارگر یک از اینوشتهرنج

 دیکص فقط و فقط ماه در روزانه کار ساعت هفت برای من حقوق 

 خیلی! همین فقط. است اجتماعی تأمین بیمه حق+تومان هزار

 !کنید باور تا بخوانید نیست؟ کردنی باور نه؟ است دار خنده

کارگری که تا چندی پیش با عنوان شغلی تایپیست ، فاطمه حسنی :ایلنا

« گستر گلستانامین کار»شرکت پیمانکاری  سئولیتتحت م

آبخیزداری شهرستان علی آباد کتول(  زیرمجموعه اداره منابع طبیعی و)

، مایشمشغول به کار بوده است، پس از اعالم خاتمه کار از جانب کارفر

 ها بهداخت که در طی سالبه شرح شرایطی پرای به ایلنانامهبا ارسال 

به گزارش ایلنا، نامه این کارگر به این .کارانش تحمیل شده استاو وهم

تواند سندی ادیبانه از جزئیات قراردادها و جهت قابل تأمل است که می

اسر سرها کارگرپیمانی دروق به میلیوننحوه بکارگیری و پرداخت حق
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که به واسطه همت و قلم توانمند یک کارگر، راهی به  کشور باشد

 .های رسمی باز کرده استرسانه

 حکایت ما چهارده نفر

های منابع طبیعی استان چهارده نفر زن به عنوان نیروی شرکتی در اداره

ارد دانم ولی من کگلستان مشغول به کار هستیم. سیزده نفر دیگر را نمی

و وعده  قرارداد منصفانه  است که به بهانه به استخوانم رسیده! پنج سال

شناسی ارشد مدیریت دولتی لیسانس ادبیات و کار.کشنداز ما بیگاری می

ساعت هفت ونیم صبح تا دو ونیم عصر در اداره منابع دارم وهرروزاز

 کنم و نامه و صورتطبیعی علی آباد کتول در قسمت دبیرخانه کار می

حقوق من برای هفت ساعت کار روزانه .کنمجلسه و گزارش تایپ می

در ماه فقط و فقط یکصد هزار تومان+حق بیمه تأمین اجتماعی است. 

فقط همین! خیلی خنده دار است نه؟ باور کردنی نیست؟ بخوانید تا باور 

تحت عنوان نیروی طرح بسیج وارد اداره منابع طبیعی  ۸۰سال  !کنید

ای کار کردم. اداره از کارم راضی شدم و دو ماه به عنوان نیروی پروژه

همان  ماندم. بود و با درخواست مدیرکل و مدیر اداره در همین شغل باقی

هزار تومان به عالوه   ۰۱۱تا  ۲۰۱زمان پایه دستمزد کارگران بین 

تغیر بود و البته جز م ۲۱۱تا  ۰۵۱اما حقوق ما بین .انه بودمزایای سالی

قرارداد،شکایتی هم نداشتیم.هرسال چندنامه به  عدمبالتکلیفی و

م نوشتیم و امید داشتینماینده مجلس، فرماندار، مدیر کل و... میاستاندار،

تا قراردادی منصفانه با ما بسته شود و از این بالتکلیفی در بیاییم. اما 

که چند ماه دیگر تکلیف شما ما را با وعده  این ۲۱جه نداد. تا سال نتی

وان نیروی نفر به عن ۰۱با ما  ۲۱اما سال .شود گذراندیممشخص می

به جای بخشی از حقوق، برای ما حق بیمه شرکتی قرارداد بستند و

تومان به عنوان هزار۰۲۱حدود خت کردند. با محاسباتی که داشتندپردا

کردند و در ازای آن رسید ن به صورت نقدی پرداخت میمابقی حقوقما
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از آن به بعد چشم امیدمان شده بود اخبار مجلس .کردندمکتوب دریافت می

یروهای شرکتی تعیین تکلیف شوندوماهم تکلیفمان و هیأت دولت که ن

های دولت دهم راه به جایی نبرد و ماه ولی مثل بقیه  وعدهروشن شود

هزارتومان  ۰۰۱مبلغ  ۲۱سال رگر درحداقل حقوق کا .هنوز امید داشتیم

هزار تومان  ۰۱۱هنوز عالوه برمزایاوحق بیمه بود. اما حقوق ما

هزار تومان عالوه بر  ۰۸۲مبلغ  ۲۰حداقل حقوق گارگر در سال .بود

حداقل .هزار تومان بود ۰۱۱مزایا و حق بیمه بود. اما حقوق ما هنوز 

هزار تومان عالوه بر مزایا و حق  ۱۸۰مبلغ  ۲۲حقوق کارگر در سال 

منزل .هزار تومان بود ۰۱۱بیمه و سنوات بود. اما حقوق ما هنوز 

دانم چند سرم، تورم نمیاستیجاری، شهریه دانشگاه، درآمد حداقلی هم

به استخوانم رسانده و را های سرسام آور زندگی کاردینههزدرصدی! و

مراجعه به اداره کار و امور  دیگر راه حلی برایم نماند. مهرماه امسال با

 هایاجتماعی از شرکت شکایت کردم و تشکیل پرونده دادم. چون وعده

قیه  مسئوالن را باور نکردم و ازشکایتم مسئوالن اداره کل، و ب سرخرمن

تصمیم به اخراجم گرفتند. قرارداد که امضاء کرده صرف نظرنکردم،

ماه نامه اخراجم را صادر انآب ۰۱بودم را یکطرفه تاریخ زدند و نهایتا  

نویسم که بخوانی و دل بسوزانی! آهای خواننده  خوش انصاف! نمی.کردند

ننوشتم که به دولت و حکومت فحش بدهی و پای مطلبم کامنتهای احساسی 

سر بدبختی سه سال بدون وشتم که در تاریخ بماند که من ازبگذاری! ن

را امضاء کردم  قراردادی هیچ قراردادی کار کردم و دو سال و نیم پای

طرفه و به نفع کارفرما نوشته بودند. در شهری که به که مفاد آن را یک

ر حقوق هم کا قول مسئولین اداره کل هستند کسانی که با کمتر از این

ی دانم ولی از بدبختکنند چه انتظاری از من دارید؟چهارده نفر بقیه را نمی

سئوالن اعتماد کردم. از سر بدبختی های مها و وعدهمن بود که به امید

آباد کتول در میان های شرکتی اداره منابع طبیعی علیبود که نیرو

صدای  .اندهای قانونی گم شدهها و تبصرهها و مادهمصوبات و بخشنامه
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ی به نگاردولت و نامه از شاید فریادرسی بشنود. اعتراضم رابلند کردم،

 !دانمها را نمییی نرسیدیم! رسانهاین اداره و آن اداره که به جا

ْنتَق َمنَّ  یَقوُل اللّ :(پیامبر مکرم اسالم )ص ََ تى َوَجاللى ألَ زَّ : َوع  َوَجلَّ َعزَّ

ْن َرأى َمْظلوما فَقَدَر  أَْن َیْنُصَرهُ  مَّ ْنتَق َمنَّ م  ََ ه  َوألَ ل  ل ه  وآج  م  فى عاج  َن الّظال  م 

ماید: به عّزت و جاللم سوگند که از فرخداى عزوجل مى.فَلَْم َیْنُصْرهُ؛

گیرم. همچنین از کسى که مظلومى را ظالم در دنیا و آخرت انتقام مى

گیرم. گمان انتقام مىببیند و بتواند یاریش کند و این کار را نکند، بی

 )۵۱۵، ص ۰)کنزالعمال، ج

 

 

اصطالح ریاضت اقتصادی را نظریه 

پردازان سیستم سرمایه داری برای این 

ساخته اند تا از بحرانی که به علت سود 

جویی بیرحمانه از زحمتکشان جامعه را 

 فراگرفته خالصی پیدا کنند.
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 کرد فلج را ایتالیا شمال اعتصاب،

 نقل و حمل کارکنان مجوز بدون و پیاپي اعتصاب روز چهار:  ایرنا

 کارکنان .کرد فلج کامال را «جنوا» شهر ایتالیا، شمال در عمومي

 پیاپي روز چهارمین جنواوارد شهر در عمومي ونقل حمل بخش

 این .شدند نقل و حمل شرکت سازي خصوصي برنامه علیه اعتصاب

 شد، خود روز چهارمین وارد قبلي اعالم و مجوز بدون که اعتصاب

 را مسافر هزار 622 و فلج کامال را لیگوریا استان مرکز جنوا شهر

 .کرد سرگردان

 پرتغال در پلیس ماموران تظاهرات

 تریاض هاي سیاست علیه پرتغال امنیتي مامور و پلیس هزاران:  ایرنا

 هزار 22 از بیش. کردند اعتراض خود حقوق کاهش و دولت اقتصادي

 و خارجي بخش هاي پلیس دریایي، پلیس ، ملي گارد پلیس، مامور

 رینبزرگت که گسترده تظاهراتي در درپرتغال زندانها ونگهبانان مرزي

 است، شده توصیف کشور این تاریخ در امنیتي ماموران اعتراض

 دولت علیه شعار سردادن با را - پایتخت - لیسبون شهر هاي خیابان

 .شدند جمع پرتغال پارلمان مقابل در سپس و کردند طي

بخش آموزش پی  .... در)ریاضت اقتصادی یعنی کاهش خدمات عمومی

 بگیرید.(
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کارگران رفاه بانک  

کارگری دستاوردی  

 مازیار گیالنی نژاد

 

 کارگری سندیکاهای ازشاهکارهای یکی

 این.بود کارگران رفاه بانک تاسیس پیشنهاد

 قانون اصالح و اجرا انجمن توسط که طرح

 اب بود، شده پیشنهاد کارگری فعاالن به کار

 .شد روبرو کارگران استقبال

 ار تعاون بانک تاسیس پیشنهاد اجتماعی تامین سازمان 2443 سال در

 ماده و کشور ۰۰۰۸ سال بودجه قانون ۰۲ ماده تبصره اجرای موجب به

 انجمن که هایی مشاوره با.کرد مطرح اجتماعی هایبیمه سازمان ۰۸

 گنابادی پروین محمد از متشکل که کار قانون اصالح و اجرا طرفداران

 طبقه فعاالن از جمعی و کارگر طبقه دوستداران از ارداقی مهندس و

 طرح ار کارگران برای بانکی تاسیس موضوع بود، شده تشکیل کارگر

 گروههای ، انجمن این بعدی جلسات در.شد برده کارگران میان به و

 گرانکار بانک به تعاون از بانک نام که رسیدند نتیجه این به کارگری

 پورنیک آقای به کارگران بانک کارگری طراحان مراجعه با.یابد تغییر

. دکر همکاری اعالم و استقبال طرح این از نیز ،او اجتماعی تامین ناظر

 خواستار و تهیه طوماری سندیکایی کارگران همفکری و همکاری با

 مونمض با طومار متن. گردیدند کارگران حال رفاه برای بانکی تاسیس

 کارگران ، ایران کارگران موقعیت به توجه با» :بود شده نوشته زیر

 .هستند خود مالی مشکالت رفع جهت بانکی تاسیس خواهان ایرانی
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 توسط طومار این امضاهای آوری جمع برای بسیاری های دودندگی

 پیشرو کارگران این از را روز و شب ،که شد آغاز کارگری فعالین

 کارگاههای و ها نانوایی در که کارگرانی از امضا آوری جمع.بود گرفته

 راکندهپ بصورت ها چلوکبابی کارگران و ومکانیکی تراشکاری کوچک

 امضاهای آوری جمع برای.بود مشکل بسیار کردند، می کار تهران در

 طرح این.شد گذاشته بسیاری کارگری،وقت فعاالن طومارتوسط این

 ، یاسماعیل تقی ، شریف آقا تقی:  دخانیات کارگران سندیکای توسط

 میرزایی وعباس پور فاضل اسماعیل ، هاشمی ، باقری علی ، اُمید علی

 واحد شرکت کارگران سندیکای از - شد مجلس بعدهانماینده که

 ،تفره محمد اُمید، حسن ، دست نیکو مصطفی و مرتضی:  اتوبوسرانی

 جهان حمزه درکه، حسن سید اسماعیلی، محمد نجات ،مخبریان علی

 بیگی، قهار عباس فرهادی، علیرضا مهرعلی، محمد صداقت، زمین،

 کارگران سندیکای دبیر و مکانیک) نصیری حسین غالم

 زا - بکاربود مشغول واحد درشرکت هنگام درآن که ،(فلزکارمکانیک

 سندیکای از - فیضی ابوتراب:  قو نباتی روغن کارگران سندیکای

 ارجب:  آرایشگران سندیکای از. سیانوری ، مرادی احمد:  نانوا کارگران

 ناصر ، غضنفری غضنفر: فلزکارمکانیک کارگران سندیکای از.صحت

 کارگران سندیکای از انفرادی جلیل نصیری، غالمحسین ، کابلی

 آن رد که ها پزخانه کوره سندیکای کارگران و آقازاده آقای ها چلوکبابی

 ازبعد در و نوشته ، بودند فعال مردم حزب کارگری تشکیالت در زمان

 ، بود خزانه آقای ، شاه شوهرخاله دوست که عدل پرفسور به ظهری

 نامه این که کرد می سپری شاه با را جمعه روزهای خزانه آقای.شد داده

 .گیرد می را اش تاسیس دستور و داده شاه به نیز را

 و کشور ۰۰۰۸ سال بودجه قانون ۰۲ ماده تبصره اجرای در رفاه بانک

 بهره و گذاری سرمایه منظور به اجتماعی هایبیمه سازمان ۰۸ ماده

 ایجاد و رفاه تامین به کمک هدف با کارگران بیمه وجوه از برداری
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 تاریخ در کارگر طبقه نیازمندیهای رفع برای الزم تسهیالت

 نفروردی راازششم خود عملیات و رسید ثبت به و تشکیل ۲۰/۵/۰۰۰۲

 .کرد آغاز اصفهان شعبه و تهران در مرکزی شعبه افتتاح با ۰۰۱۱

 نتامی سازمان سوی از و لاير میلیون صد چهار بانک این اولیه سرمایه

 .شد تامین اجتماعی

 ، بود شده تاسیس کارگران مخصوص که ، بانک این مهم کارهای از

 برای عید شب در وام دادن ، کارگران به خانه ساخت برای دهی وام

 این.بود کارگران فرزندان برای ازدواج وام ، کارگران به معاش کمک

 احداث کارگران مالی مشکالت رفع جهت و کارگران مختص بانک

 را اآنه کارگران وام درخواست اخذ از پس سندیکایی فعاالن.بود گردیده

 و داده راانجام ش اداری کارهای برده رفاه بانک به ، نموده آوری جمع

 2403 سال تا.شد می پرداخت کارگران به وام قانونی مراحل طی از پس

 ینا از تولیدی های کارخانه کارگران و واحد شرکت کارگران ،بیشتر

. داد می وام هم سیار بصورت حتا بانک این. شدند خانه صاحب طریق

 ورود از ارج کارخانه و ناسیونال ایران کارخانه مدیریت مثال بطور

 خاطر همین به.کرند می جلوگیری کارخانه به سندیکایی کارگران

 هنمایند آوردن و کارگران رفاه بانک هماهنگی با سندیکایی کارگران

 مهنگا به کارخانه ورودی درب مقابل در باایستادن ، خود همراه به بانک

 دریافت را شان وام درخواست و کرده صحبت آنان با کارگران خروج

 از انکارگر استفاده دلیل به ها فعالیت این. دادند می تحویل بانک به و

 می افزایش را بانک مالی گردش طریق این با وهم بود بانک های وام

  .شد نمی ختم کارگران رفاه بانک به تنها ها حمایت گونه این. دادند

 درخواست و همت به بازهم ناسیونال ایران کارخانه تولیدات اولین با 

 واحد شرکت مصرف تعاونی مدیره هیات در که سندیکایی کارگران

 واحد کتشر را شده تولید ماشین  هفتمین ، بودند شده انتخاب اتوبوسرانی
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 ینا با تا.نمود خریداری واحد شرکت مصرف تعاونی برای اتوبوسرانی

 ار بخش این و کرده حمایت ایران در سازی خودرو ملی تولید از طریق

 .کنند فعال

 الس در بود شده اندازی راه کارگران سرمایه با که بانک این متاسفانه

 در سر از نیز را کارگران نام حتا حاضر حال در.شد مصادره 2403

 به کند می فعالیت موردی هر در بانک این و نموده حذف ها بانک همه

  .بودن کارگران خدمت در و کارگران به دادن تسهیالت جز

 دستاوردهای از که است کارگری سندیکاهای و فعال کارگران وظیفه

 دسترنج حاصل که را کارگران رفاه بانک و کرده حفاظت شان پدران

    .گرداندند باز زحمتکشان خدمت به است شان

 

 

 نکارگرا سرمایه با که بانک رفاه کارگران متاسفانه،

 در.شد مصادره 2918 سال در بود شده اندازی راه

 همه در سر از نیز را کارگران نام حتا حاضر حال

 موردی هر در بانک این و نموده حذف ها بانک

ه ب و کارگران به دادن تسهیالت جز به کند می فعالیت

 بودن! کارگران خدمت جز در
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 سندیکایی های آموزش

ل بخش ـ  - او 

 از یکی سندیکایی های آموزش با زحمتکشان و کارگران آشنایی 

 ایهپ سنگ و سندیکایی حقوق تامین راه در مبارزه های اولویت مهمترین

 در بویژه مساله این. است کارگری واقعی سندیکاهای ایجاد و احیا

 کارگر اتحاد رو این از. است اساسی اهمیت حائز ما میهن حساس اوضاع

 موزشآ اصلی مبانی مقاالتی رشته طی سندیکایی روابط کمیته بولتن

 سندیکاهای جهانی فدراسیون های آموزش از برگرفته سندیکایی های

 .دهد می قرار کارگری فعالین اختیار در و منتشر را کارگری

 : آن های ویژگی و ماهیت کارگری، سندیکاهای

 شکل که دهستن کارگری مستقل تشکل فراگیرترین کارگری سندیکاهای 

 و داران سرمایه و کارگران منافع میان دایم تضاد محصول آنها گیری

 ارک وضعیت بهبود برای زحمتکشان و کارگران دایمی مبارزه از برآمده

 ناپذیر خستگی مبارزه دوسده از پس امروزه که آن با. است زندگی و

 کشورهای از بسیاری در کارگری سندیکاهای موجودیت کارگران،

 دولت و داران سرمایه اما است، شده شناخته رسمیت به داری سرمایه

 خود های هدف از را سندیکاها کوشند می همچنان داری سرمایه های

 وظیفه بنابراین. درآورند خود تسلط تحت را ها آن یا کنند منحرف
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 در یهمبستگ و هوشیاری دقت، با که است سندیکایی فعاالن و کارگران

 بارزاتیم سطح و بکوشند سندیکاها عمل استقالل و سندیکایی حقوق حفظ

 نفیص منافع از قاطعیت با و دهند ارتقاء پیوسته را کارگری های تشکل

 سندیکاهای که است این واقعیت. نمایند دفاع زحمتکشان طبقاتی و

 داشتن قرار فشار تحت رغم علی و فرودها و فراز رغم به کارگری

 فشارها انواع و داری سرمایه های دولت و داران سرمایه سوی از دایمی

 متشکل زمینه در اند توانسته خودکامه، و دیکتاتوری های حکومت در

 احقاق درجهت نیز و آنان بنیادی های مطالبه برحول کارگران کردن

 بزرگی و مالحظه قابل دستاوردهای و ها پیشرفت به کارگران حقوق

 می ازجمله. کنند پیدا دست المللی بین درسطح چه و ملی سطح در چه

 المللی بین سازمان های نامه توصیه و ها نامه مقاوله تصویب به توان

 جهانی منشور همچنین و 240 و 33 ،33 های نامه مقاوله خصوصا   کار

 یطبقات ماهیت دارای کارگری سندیکاهای.کرد اشاره سندیکایی حقوق

 فعالین برای آن از آگاهی که دارند مختلفی های ویژگی و بوده معین

 کارگری سندیکاهای های ویژگی. دارد تمام و تام اهمیت کارگری

 سازمان ـ ج ای، توده سازمان ـ ب طبقاتی، سازمان ـ الف از؛ عبارتند

 دمکراتیک؛

 : طبقاتی سازمان ـ الف ـ *

 در کارگر طبقه ای پایه تشکل یک کلی مفهوم در کارگری سندیکای 

 کردن متشکل آن وظیفه که است خدماتی و تولیدی واحدهای تمام

 بنابراین. است زحمتکشان همه و آنان منافع از دفاع در کارگران

 این.شود می محسوب کارگران طبقاتی سازمان یک کارگری سندیکاهای

 صورت و کرده پیدا معنا زمانی بودن طبقاتی سازمان یعنی ویژگی

 و نموده تکیه کارگر طبقه برمواضع که گیرد می خود به واقعیت

 ارگرک طبقه منافع از سازشکاری هرگونه از دور به و اصولی پیگیرانه،
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 یدگاهد و ها بینش برخی سندیکایی جنبش در که کرد فراموش نباید را

 هوشیار ها آن برابر در باید که دارد وجود انحرافی و رفُرمیستی های

 سندیکاهای تواند می( بینشی)نظراتی و ها دیدگاه چنین زیرا. بود

 و ها دیدگاه این جمله از. سازد تهی آن طبقاتی مضمون از را کارگری

 اشاره زیر های گرایش به توان می رفُرمیستی و انحرافی های بینش

 :کرد

 منافع زیان به عمل در که کارفرما با سازشکاری به دایمی گرایش ـ 1

 شود؛ می منجر کارفرمایان با همکاری به و زحمتکشان

 داری سرمایه دولتهای و کارفرمایان با همکاری نظریه از هواداری ـ 2

 و شدر به یابی دست در زحمتکشان بنیادی های مطالبه بر بستن چشم و

 اجتماعی؛ عدالت و پایدار توسعه

 اقتصادی صرفا   های مطالبه به کارگر طبقه فعالیت ساختن محدود ـ 3

 دهد می را امکان این داری سرمایه های دولت به و کارفرمایان به که

  .کنند حفظ زحمتکشان بر را خود ایدئولوژیک و سیاسی تسلط که

 اییسندیک جنبش بارز نقش به توان می زمینه این در: ضرور توضیح)

 مبارزه آپارتاید، علیه مبارزه زمان در جنوبی آفریقای زحمتکشان

 کشور این اشغال و دّوم جنگ دوران در فرانسه کارگری سندیکاهای

 مرکزی متحده شورای دلیرانه مبارزه نیز و فاشیستی آلمان توسط

 نفت صنعت شدن ملی جنبش دوره در ایران زحمتکشان و کارگران

 و رفرمیستی گرایش بر بطالن خط خوبی به تجربیات این. کرد اشاره

 این اب(است اقتصادی مسایل صرفا   به کارگر طبقه مبارزه کردن محدود

 داری سرمایه های دولت و کارفرمایان های تالش تمام رغم علی و حال

 ارانه،سازشک و رفرمیستی های بینش و ها دیدگاه این ترویج و تقویت در

 و درش کارگران درمیان جا همه سندیکاها درباره طبقاتی دیدگاه و بینش
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 در زحمتکشان مبارزات رشد همانا امر، این شاهد. است یافته تقویت

 مستقل و فراگیر های سازمان وجود و داری سرمایه کشورهای مجموعۀ

 .است جهان سراسر در کارگری

 های سیاست علیه اروپا زحمتکشان مبارزات در: ضرور توضیح) 

 کبان اروپا، اتحادیه کمیسیون سوی از شده دیکته اقتصادی ریاضت

 رشد شاهد اخیر های سال در پول المللی بین صندوق و اروپا مرکزی

 اتمبارز در بنابراین( هستیم اروپایی سندیکاهای در طبقاتی بینش

 به ندیکاس. کرد تقویت را طبقاتی دیدگاه و بینش باید همواره سندیکایی

 سازمان یک حال عین در زحمتکشان و کارگران طبقاتی سازمان عنوان

 .هست نیز فراگیر ای توده

 پیام بعدی شماره در سندیکایی های آموزش ادامه - اّول بخش پایان 

 .شد خواهد منتشر سندیکا

 

 در نکارگرا کردن متشکل آن، وظیفۀ سندیکای کارگری، که

 بنابراین. است زحمتکشان همه و آنان منافع از دفاع

 بمحسو کارگران طبقاتی سازمان یک کارگری سندیکاهای

 عنام زمانی بودن طبقاتی سازمان یعنی ویژگی این .شود می

 عبر مواض که گیرد می خود به واقعیت صورت و کرده پیدا

 نموده و از منافع کارگران دفاع کند. تکیه کارگر طبقه
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 کار ببندیم !ه ب بیاموزیم، بدانیم،

این اصطالح را نظریه پردازان سیستم سرمایه ریاضت اقتصادی :

مانه رحاز بحرانی که به علت سود جویی بیتا داری برای این ساخته اند 

 ی پیدا کنند.را فراگرفته خالص از زحمتکشان جامعه

 با کاهش بودجه آموزش و پرورش، بهداشت، :سرمایه داری میگوید

می توان بحران شهرداری ها و دستمزد کارگران  محیط زیست، ورزش،

 ، آموزش و پرورش،یعنی دیگر بیمارستان اقتصادی را مهار کرد.

اگر پول داری  شهرداری ها  پولی خواهند شد.محیط زیست،  ،ورزش

آزادی  نه اگر ،جعه کنیامی توانی به بهترین بیمارستانها و پزشکان مر

ه شد خصوصی  اگر پول نداری فرزندت را روانه مدرسه های بمیری.تا 

 آزادی فرزندت را به کارگاهها و خیابان برای کار بفرستی. ،فرستیب

توانی در زباله دانی . اگر پول نداری میورزش نکناگر پول نداری 

به هرحال بودجه ای که باید دولت برای رفاه حال تو  روزگار بگذارانی.

ه ورزش کند و محیط توسع خرج ودولتی کند خرج بیمارستان و مدارس 

یز نگهدارد که تو مریض نشوی را به آقایان سرمایه دار زیست را تم

وهمچنان سود د سودشان کمتر از سال گذشته نشود تا شای خواهد داد.

 های باد آورده را افزایش دهند.

متر ک کمتر دستمزد بگیرید، !زحمتکشان"ای ریاضت اقتصادی یعنی 

خیابانهاهای تمیز می خواهی  بخورید. بهداشت و درس و مدرسه و

چکار؟ تو ارزش استفاده از ثروت ملی که متعلق به توست را نداری و 

بهتر است این ثروت در دستان کسانی باقی بماند که بتوانند زندگی های 

    "افسانه ای داشته باشند. 
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