
شماره 33
سال چهارم/آبان 1393

نشريه سنديكاهاى كارگرى ايران 



http://vahedsyndica.com
vsyndica@gmail.com
s_felezkar@yahoo.com

sfelezkar1961@gmail.com
www.felezkar.com



 سرپیام

 بحث دلٌل همٌن به. است فعلی کار قانون تصوٌب روز سال ماه آبان

 سال چند به مربوط و جدٌد موضوعی آن تؽٌٌر ٌا و کار قانون" اصالح"

 از که کارگران برای قانونی بحث انقالب روزهای اولٌن از. نٌست گذشته

 سالها درآن.شد مطرح،بود انقالب پٌروزی برای انزحمتکش اصلی اهداؾ

 هرکسی اسالمی حکومت در که کرد می بحث اٌنگونه ای مانده تفکرعقب

 مستضعفٌن شدبخصوص نخواهد پاٌمال کسی رسٌدوحق خودخواهد حق به

 بعدازچندی تفکر اٌن. نٌست کار قانون به احتٌاج پس کارگران، همان ٌا

 دٌگر هنمود درٌافت هم خودرا حقوق و کرده کار کسی وقتی »کرد عنوان

 اٌن «.ای گرفته را وحقوقت ای کارکرده. ندارد معنا بازنشستگی حقوق

 را آن باٌد که کرد می تعرٌؾ ای شده خشک درخت را بازنشستگان تفکر

 کارگران برای دٌد می حٌوانات راهمچون انسانها تفکرکه اٌن.کرد قطع

 باٌد حٌوانات ٌا و کار ابزار مثل کارگران ٌعنی .ردک راطرح اجاره قانون

 تعطٌالت ،روزجمعه تعطٌلی ،کار ساعت .گٌرند قرارما رکارف دراجاره

 دستب و کرده مبارزه کارگران سالها راکه کار حقوق ودٌگرمساٌل سالٌانه

 درآن ضدانسانی تفکر اٌن گند بوی. سپرد می فراموشی به را بودند آورده

  :شعار با وزٌرکار تولکی کار قانون و نکرد پٌدا نماٌش قدرت سالها

 پذٌر کار گوٌد می کارگر به        وزٌر ٌک است شده پٌدا ها تازگی

             زٌر به اند کشٌده کارگران         وزٌر تو مثل هزاران که داند نمی

 وانجمن کارگری سندٌکاهای باسازماندهیوکشور کارگری جنبش مقاومت

 اٌن گذاشتن ناکام درکه  تهران کارگری سندٌکاهای و شوراها همبستگی

 .به زباله دانی انداخته شد اٌن طرحداشتند، را نقش ترٌنمهم تفکر



 تصوٌب با . ننشست پا از کارگران حق کردن پاٌمال برای تفکر اٌن

 ها کارخانه از بازخرٌد با را قدٌمی کارگران قدم اولٌن در کارفعلی قانون

 06 دهه اواخر از. کشٌد پٌش را موقت قرارداد زمزمه و کرده بٌرون

 با کارگران نابودی برای موقت قراردادهای و شد متوقؾ رسمی استخدام

 گسترده حماٌت از که ای شده شناخته سٌاست.شد مطرح جدٌدی رنگ و آب

 وزٌرانی .هست و بوده برخوردار پول المللی بٌن صندوق و جهانی بانک

 قانون مفاد ها بخشنامه ،با بودند داری سرماٌه های سٌاست بسته دل که

  آٌٌن تصوٌب با" کار عالی شورای" همه، از بدتر و، گرفته نادٌده را کار

ارج شدن تصوٌب خ . زدند دور را کار ،قانون ها نامه تصوٌب ها، نامه

کارگاههای زٌر ده نفرازشمولٌت قانون وخارج کردن مناطق وٌژه تجاری 

اٌن است که می خواهند کارگران آٌا جز پوشش قانون کار برای چٌست؟از

 در مقاله کلٌنتون هٌالری خانم چرا ارزانی برای سرماٌه داری باشٌم ؟

 ماه آبان در“آسٌا به[ نسبت]  آمرٌکا راهبردی   سٌاست محوری چرخش  ”

 برای آسیا در آزاد بازارهای»:نوشت المللی بٌن لمساٌ هنشرٌ در ۰۹۳۱

 دسترسی و تجارت گذاری، سرمایه در سابقه بی هایی فرصت متحده ایاالت

 در ما اقتصادی بهبود.آورند می پدید را آوری فن دستاوردهای آخرین به

 برداری بهره به آمریکایی های شرکت توانایی و صادرات به کشور، درون

آٌا « دارد. بستگی آسیا در کنندگان مصرف رشدیابنده و گسترده منابع از

به همٌن دلٌل نٌست که مسووالن صندوق بٌن المللی پول بارها به اٌران 

 سفرمی کنند وخواستارمقررات زادٌی درصحنه اقتصادی هستند؟ 

 گرفتار کاررا وزارت کار، قانون اصالح و تؽٌٌر بحث اخٌر های سال در

 سال اعالمٌه درپی  که شود می ناشی ازآنجا تناقض اٌن.است کرده تناقض

 نظر صرؾ را عضو های دولت تمامی که کار المللی بٌن سازمان ۰۳۳۸

 کرده موظؾ نه، ٌا باشند پٌوسته ۳۸ و ۸۸ های نامه مقاوله به کهاٌن از



 خود درقوانٌن را بنٌادٌن های نامه مقاوله اٌن در مندرج واصول مفاد است

 ها نامه مقاوله اٌن به تاکنون که کشورهاٌی رو، ازاٌن. بشناسند رسمٌتب

 گزارش اعالمٌه اٌن مفاد با مطابق باٌست میمانند اٌران،بودند، نپٌوسته

 طورب مفاد، اٌن دنش واجراٌی کردن قانونی زمٌنه   در را خود پٌشرفت

 امضاشده نامه تفاهم طبق عالوه، به. کنند هٌارا کار المللی بٌن دفتر به مرتب

 به اخٌر، های سال در جهانی تجارت کاروسازمان المللی بٌن سازمان مٌان

 شروط از ٌکی مذکور، های نامه مقاوله مفاد و اصول شناختن رسمٌت

 اضافه به.  است شده اعالم جهانی تجارت سازمان در کشورها عضوٌت

 اٌن ،درامسال کار جهانی سازمان مدٌره درهٌات اٌران شدن پذٌرفته اٌنکه

 مسوولٌن دولتی اٌنرفتار هادراٌن تناقض .خورد می چشم بٌشتربه تناقض

 سفٌد درموردقراردادهای وزٌرکار مثال عنوان بهگونه به چشم می خورد.

 به وزارتخانه اٌن:" گوٌد می اردٌبهشت 5 تسنٌم خبرگزاری به امضا

 اقدام سفٌدامضا قرارداد مشاهده محض به است کرده ابالغ خود بازرسٌن

 برچٌده با رابطه در قبلی دولت مصوبه طرؾ ازآن و"  دهند انجام قضاٌی

 اٌن.کند می لؽو دولترا ها کارخانه در را انسانی نٌروی پٌمانکاران شدن

 .شود می ناشی افتد می خطر به که منافعی از وشعار درسٌاست دوگانگی

...  فوالد ها،توانٌر، پتروشٌمی در که انسانی نٌروی پٌمانکاران بٌشتر

 جنبش .دارند ومافٌا قدرت نهادهای به زٌادی های وابستگی هستند فعال

 کارگٌری  ه ب و کار روابط   و درمحٌط زداٌی مقررات با باٌد سندٌکاٌی

اقتصادی” اصطالح به های سٌاست  های سٌاستکه ،وخصوصی سازی“آزاد 

مبارزه  است، کارگر طبقۀ دستاوردهای به حملهو  پول المللی بٌن صندوق

اٌن سٌاست برده گی و گرسنگی خانواده های کارگری را می خواهد. کند.

تنها اتحاد کارگران می تواند این سیاست ها را خنثا کند.              

 اپیام سندیکهیات تحریریه 



«ایران ای پروژه کار نیروی ی اتحادیه اطالعیه»  

 صنایع و نفت صنایع ساخت های پروژه از زدایی قانون

ایران بزرگ  

 صناٌع و پتروشٌمی و نفت صناٌع تولٌد های پروژه از زداٌی قانون

 و صنعتی -فنی کار نٌروی ی همه و کارگران اٌران، صنعتی بزرگ

 که دولتی دولت، زٌرا. است گرفته چالش به را کشور ی آموخته دانش

 قانون نگهبان و حامی و باشد اٌران مردم ی همه ی نماٌنده باٌد می

 ها واسطه منافع از تنها و گٌرد می ندٌده را اساسی قانون کشور، اساسی

(. خصوصی بخش از حماٌت)کند می حماٌت مالی داران وسرماٌه وداللها

 صنعتی -تجاری آزاد ی منطقه را کشور صنعتی بزرگ مناطق ی همه

 مراکز اٌن در شاؼل کار نٌروی و کارگران ی همه تا نموده اعالم

 ی همه با که کاری قانون. نماٌد خارج کار قانون شمول از را صنعتی

 کار، روابط) کتاب در. بود اٌران اساسی قانون برآٌند هاٌش کاستی

 -تجاری آزاد مناطق برای اجتماعی تامٌن مقررات و کار قراردادهای

 3333 سال در اجتماعی تامٌن و کار ی موسسه ی وسٌله به که( صنعتی

 اختٌار در کارگران، و مردم به رسمی اعالم بدون است، شده تدوٌن

 در اجراٌی. اجرا برای گرفته، قرار کارفرماٌان و مناطق اٌن ادارات

 .کار نٌروی از پنهان و ساٌه

 مقررات موجب به وٌژه آزاد مناطق کارفرماٌان) کتاب اٌن 73 روٌه

 نمودن بٌمه به( مکلؾ) ای تبصره ٌا ای ماده هٌچ در مناطق، آن خاص

 کارگر...  تواند می کارفرما) منبع همان 33 روٌه  (.اند نشده کارگرانشان

  (.کند اخراج کار از موجهی دلٌل گونه هٌچ وجود بدون را



 ی وسٌله به آن تداوم و جنگ از پس های دولت کرد عمل و شٌوه اٌن

 -صنعتی های پروژه کار نٌروی برای را زٌادی سواالت جدٌد، دولت

  .است آورده وجود به اٌران نفتی

 بدون مناسبات در است؟ پذٌر امکان قانون بدون اجتماعی مناسبات آٌا

 چه از قانون کرد؟ خواهد چٌنی خوشه شراٌطی چنٌن از کسی چه قانون

 چرا؟ و شد اٌران اجتماعی مناسبات وارد زمانی

 ما کشور در اجتماعی مناسبات اٌران مشروطه انقالب پٌروزی از پٌش

 نگرش اساس بر هم آن شد، می کاربردی شرع اصول و قوانٌن طبق

 به بود ممکن خاص، جرم ٌک ارتکاب برای رو اٌن از دوران، آن فقهای

 مهمترٌن. گردد اعمال متفاوت مجازات چندٌن فتواها در اختالؾ دلٌل

 نظام که بود، شرع قوانٌن مجرٌان باور ، زمان آن شرع محاکم در اشکال

 باور، اٌن اساس بر لذا. دانستند می خود دٌن اصول مدافع را پادشاهی

 چٌز، بی مردم نه باشند، مالکان و حکام حامی که دانستند می خود وظٌفه

 گرای واپس و اٌلٌاتی حکومت دٌگر سوی از. عوام آقاٌان، بزعم و

 و ستم گونه همه روحانٌون، سکوت و حماٌت همٌن ی پشتوانه به قاجارٌه

 جاٌی به بٌداد کار برآٌند. کردند می اعمال مردم علٌه را انسانی ؼٌر بٌداد

 شراٌط اٌن فرآٌند. گنجٌد نمی روحانٌون و حاکمٌت تصور در که رسٌد

 خلق را اٌران دهقانی -انقالبی خٌزش ترٌن بزرگ دهقانان، گردٌد باعث

( کبٌر امٌر) اعظم اتابک صدارت و شاه ناصرالدٌن سلطنت دراواٌل. کنند

 نٌرٌز از را رادٌکال خٌزش ترٌن گسترده روستا و شهر کشان زحمت

 محقر بسٌار امکانات با دفعات به و کردند رهبری آمل و زنجان تا پارس

 از ٌکی. )دادند شکست زنجان در را امٌرکبٌر مسلح ارتش محدودو 

 و العٌن قره نام به بود زنی رنجبران اٌن های اٌدئولوگ و رهبران



 که رستمه، نام به بود زنی زنجان از نظامی نٌروی از بخش ٌک فرمانده

 کتاب به( کردند می خطابش گونه اٌن مردم او، های دالوری دلٌل به

 برخً بررسً کتاب به و فشاهی آقای اثر اٌران در دهقانی جنبش واپسٌن

 ( گردد مراجعه طبری احسان اثر اخٌر ي سده دو اجتماعً هاي جنبش

 به رسی دست امکان بدون مردمی ٌادگٌری، و آموزش از محروم مردم

 سکوت و قاجارٌه ی مطلقه حاکمٌت بٌداد به اعتراض راه تنها دانش،

 را خود که جوانی روحانی باور و بدعت به پٌوستن در را، روحانٌون

 امٌدشان سو ٌک از مردم. دٌدند دانست، می زمان امام ی نماٌنده و باب

 های چی اٌل بٌداد دٌگر سوی از و بودند داده دست از شرع محاکم به را

 و فردی به رو اٌن از بود، رسانده استخوانشان به را کارد قاجار

 فئودالی ضد خٌزش. بود اجتماعی عدالت مدعی که بردند پناه باورهاٌش

 اساسی علت و شد تبدٌل دٌنی ی مبارزه ٌک به صورت بدٌن دهقانان

 و مذهبی فکران روشن از هٌچکدام.  بود گراٌش همٌن در هم، آن شکست

 شهر کشان زحمت بزرگ و ای توده گراٌش علت زمان آن روحانٌون ٌا

 بهائٌت به گراٌش دهقانان ی مبارزه شکست از پس و باب به را روستا و

 با نمودند تالش تنها. ندادند قرار جانبه همه و دقٌق بررسی ٌک مورد را

 چون بود، نو مذهب ٌک نام تحت که آنها، مبارزه شکل به چسب بر زدن

 فتوا و حکم و کنند محکوم را دٌده رنج مردم...  و شرک الحاد، کفر،

 قتل به را آنها گان بازمانده انسانی ضد های شٌوه ترٌن وحشٌانه با تا دهند

 صورت به مبارزه و انداخت ساٌه جامعه بر مرگ سکوت باز. برسانند

  .رفت فرو جامعه ی قاعده ژرفای به پنهان

 ٌک حماٌت و قاجار شاه ی وسٌله به تنباکو استعماری امتٌاز واگذاری

 قدرت مردم. شد تبدٌل بزرگ جنبشی به اٌران مردم منافع از آگاه روحانی



 که کردند درک آنها بازگشت، نفسشان به اعتماد و دٌدند را خود اتحاد

  .است آورده در زانو به را استعمار هم، و مطلقه حکومت هم، اتحادشان

 به چنان هم و نشدند بٌدار روحانٌون، دٌگر هم باز پٌروزی، اٌن از پس

 اٌن. گرفتند فاصله مردم از و بودند کرده تکٌه پادشاهی ی پوسٌده ستون

 شدند، نمی دٌده و هستند عوام آقاٌان زعم به که مردمی همان مردم بار

 و گرفت می چالش به را حکومت هم که استثناٌی شعاری با هوشٌارانه

 عدالت) شعار. آمدند مبارزه مٌدان به زد، می دور را شرعی محاکم هم

 به اعتمادی بی شعار اٌن معنای. شد مطرح مردم ی وسٌله به( خانه

 روحانٌون به اعتمادی بی دٌگرش معنای بود شرعی و دولتی محاکم

 را استبدادی و مطلقه قدرت باورهاٌشان و خود حفظ برای که بود بزرگی

 خانه عدالت آری. نمودند می سکوت آن مقابل در ٌا و کردند می حماٌت

 بزرگ و اندٌش روشن روحانٌون از ٌکی که داشت، ژرؾ بس معناٌی

 آن پٌروزی برای گٌری پی با رو اٌن از. کرد درک را آن کشورمان

 که رسٌد درک اٌن به بزرگ خواه مشروطه طباطباٌی...  ا آٌت. رزمٌد

 آزادی و را مدنٌت که قوانٌنی از باٌد و است کرده تؽٌٌر جهانی شراٌط

 ا آٌت همراهی با اٌشان جهت بدٌن. کرد حماٌت دارد، می پاس را اندٌشه

 برای بعد و خانه عدالت برای مردم مبارزه از صادقانه بهبهانی... 

 مبارزات تارٌخ در همٌشه برای جهت بدٌن. کردند حماٌت مشروطٌت

 مردم مشروطٌت، از پٌش قانونی بی دوران در. شدند ماندگار اٌران مردم

 برای اٌران از نفری هزار چندصد ابعاد در ناچاری، و گرسنگی و فقر از

 انقالب های کتاب به. )کردند می مهاجرت تزاری ی روسٌه به کار

 و الجوردی اٌران، کارگری جنبش و آفاری ژانت اثر اٌران مشروطٌت

 سال با مهاجران اٌن( گردد مراجعه آبراهامٌان اثر انقالب دو بٌن اٌران

 به خورده سری تو دهقان ٌک از روسٌه معادن و نفت صناٌع در کار ها



 توانستند و شدند تبدٌل دموکرات سوسٌال نگرش با صنعتی کارگر ٌک

 را سلطنت نظام خونٌن جنگ ماه 31 با اول، ی مشروطه شکست از پس

. کنند تقدٌم اٌران ملت به را اندٌشه آزادی و مشروطه و بدهند شکست

 مشروطه قوانٌن ترٌن ارزش با از ٌکی اٌران ی مشروطه اساسی قوانٌن

 و مترقی سٌاسی قانون ٌک صاحب صورت بدٌن اٌران. بود جهان ی

 جای به و کرد می مشروطه را فردی ی مطلقه حکومت که شد مدرن

. نمود می بٌنی پٌش ها دادگاه و دادسراها با را قضاٌی قوانٌن شرع قوانٌن

 با او. رسٌد حکومت به انگلٌس استعمار کمک با قلدر خان رضا اٌنکه تا

 ،36 ماده با و انداخت دور به را اولٌه خواهی آزادی ژست گرفتن، قدرت

 راه همان هم، مستبدش پسر و کرد نفی را اساسی قانون در اندٌشه آزادی

 جرٌان اعماق در را بزرگی خٌزش اٌران مردم باز. داد ادامه را قلدر پدر

 با. دٌدند تدارک رسٌد می نظر به آرام ظاهر در که اجتماعی های

. شد کاربردی جدٌدی اساسی قانون 3353 بهمن 77 انقالب پٌروزی

 های جنبه باز ولی است مهمی های کاستی دارای اگرچه که قوانٌنی

 ها بخش آن به مطالباتشان برای توانند می مردم که دارد مدرنی و مترقی

 ٌکی جنگ از پس های دولت بٌنٌم می ولی. کنند استناد اساسی قانون از

 می دور را برٌده دم و سر قانون همٌن تر پٌگٌر و تر قاطع دٌگری از

 اساسی قانون اصول به توجه بدون را مقرراتی و ها نامه آٌٌن و زنند

 سرشت و ماٌه درون مخالؾ جهت در درست که کنند، می کاربردی

 قانون شمول از را نفر ده زٌر های کارگاه ابتدا. باشد می اساسی قانون

 جان و توان تا کش زحمت خانوار ها مٌلٌون ٌعنی کردند، خارج کار

 در و نشستگی باز بدون حقوق، حداقل بدون هم آن کنند، کار باٌد دارند

 گداٌی ی کاسه براٌشان مانده باقی راه تنها افتادگی کار از و ناتوانی زمان

 که حکومتی از ولی مٌرفت انتظاری چنٌن شاهنشاهی حاکمٌت از. است



 بزرگ با را خود انسان!! ... است وار ابوذر و گونه علی حکومت مدعی

 اٌن. بٌند می مواجه ماٌه درون و سرشت بدون و واقعی ؼٌر ادعای ترٌن

 قانون بدون و مدنٌت بدون ی جامعه ٌک روند کردن کامل برای ها دولت

 ی همه و رساندند انجام به را جنگ از پس سال 75 اٌن شاهکار آخرٌن

 مناطق ، را ها پتروشٌمی و پاالٌشگاهی تولٌد و صنعتی بزرگ مناطق

 مناطق ی بهانه به ، آن از پس و کردند نامگذاری صنعتی – تجاری آزاد

 مناطق اٌن کار نٌروی ی همه خصوصی بخش از حماٌت و تجاری آزاد

 کار قانون شمول از( صنعتی -فنی کارگران و ها تکنسٌن مهندسان،) را

 و اساسی قانون ضد ها، دولت ی مصوبه مقررات اٌن اند کرده خارج

 ملل سازمان در اٌران دولت که است، المللی بٌن هاٌی نامه مقاوله ضد

 ولی است نموده آن اجرای به موظؾ را خود صورت بدٌن و کرده امضا

 جنگ از پس های دولت عملکرد. دهد می انجام را آنها خالؾ عمل در

 است، سنتی بازار دالالن همان ٌا مالی داران سرماٌه منافع جهت در تنها

 و جاٌی جابه با ولی ندارد، ای سازنده نقش هٌچ مادی نعمات تولٌد در که

 می برابر چند کاذب صورت به را آنها نرخ کاالها کردن دست به دست

 .نماٌند می تشدٌد را اجتماعی های بحران و کنند

 مقررات کتاب و کنٌم می بٌان کارگران برای را ها واقعٌت اٌن که زمانی

 ولی: گوٌند می ناباوری با کنٌم می معرفی آنها به را تجاری آزاد مناطق

 نٌروی هٌچ چون، هستٌم بٌمه آری: گوٌٌم می آنها به! هستٌم؟ بٌمه که ما

 چه و باشد عسلوٌه جهنم چه جا، هٌچ در بٌمه بدون نٌست حاضر کاری

. هستند باخبر واقعٌت اٌن از خوبی به پٌمانکاران. کند کار دٌگری جای

 است داده آنها به ناحق به داردوست سرماٌه دولت که حقی از رو اٌن از

. شد خواهد تعطٌل کلی به هاٌشان کارگاه چون. کنند نمی استفاده

 شما اگر شوٌد، خبر با اتحادتان قدرت از شما نٌستند ماٌل پٌمانکاران



 نمی پٌمانکاری هٌچ شدٌد می متشکل و آوردٌد می وجود به سندٌکاٌی

 روز 7.5 توانستند نمی هرگز. نکند پرداخت را شما حقوق ها ماه توانست

 شما به را...  و...  و سنوات و ساالنه تعطٌالت و ماهانه مرخصی

 اتحاد تنها. هستند چراغ با دزدان( پٌمانکاران) جماعت اٌن.نکنند پرداخت

 شنٌدن از. بزند مهار آنها به تواند می که است کارگری سندٌکاهای در ما

 .شود می چندان دو اولی، نسل کار نٌروی اٌن حٌرت ها، واقعٌت اٌن

 از قرن 36 به نزدٌک که 73 قرن در چرا پرسٌد، می خود از آقاٌان

 اهل چرا دارٌم؟ دراوٌش همه اٌن ، است گرفته فاصله اٌران وستای قرون

 بٌشتر ای اندوعده ٌافته گراٌش مسٌحٌت به ای چراعده و شده فراوان حق

 لباس با که جوانان گرٌزی دٌن اٌن پرسٌد نمی خود از آٌا اند؟ شده بهاٌی

 علت چه به کشند می شما رخ به را آن وجق عجق سر موهای وآراٌش ها

 نظم اساس بر راهند هم شما با شکل در که هم مردم از بسٌاری باشد؟ می

. دهند می نشان شما موافق را خود رٌاکارانه مطلقه های سٌستم ی همه

 فرآٌندش اٌد کرده کاربردی شما که نئولٌبرالٌستی اقتصادی مناسبات

 پرت سوی به را ما که است رکود و تورم و فقر با افزاٌش به رو بٌکاری

 ندارند جوانان،دختروپسر،بٌکارندودرآمدی ی همه.برد می پٌش تجزٌه گاه

 خبری بی درنهاٌت شما آنوقت. بدهند تشکٌل مستقلی زندگی قادرنٌستند و

 کردن کم ماه سه با تنها هم آن! کنٌد؟ زٌاد را ولد و زاد کنٌد می اعالم

 شود؟ تامٌن کجا از باٌد زندگی ی ادامه برای درآمد پس سربازی؟ زمان

 قبلی دولت منفی رشد سازی خصوصی و ساختاری تعدٌل سال 75 برآٌند

 356 باالی نفت پول با دولت آن. بود گراها اصول تاٌٌد مورد که است

 مقصر نٌست قبلی دولت مقصر ولی برسد منفی رشد به توانست تنها دالر

 باتالق در را اٌران است سال 75 که است اقتصادی مناسبات ساختار



 مناسبات اٌن فرآٌند هم شما زداٌی قانون. است کرده گرفتار رکود و تورم

 روزهای به را ما اقتصادی -اجتماعی مناسبات اٌن. باشد می گرا واپس

 همان باٌد هم ما آٌا. است گردانده باز اٌران مشروطه انقالب از پٌش

 باٌد آٌا بدهٌم؟ سر سرشت، و ماٌه درون همان با را خانه عدالت شعار

 بزنٌم؟ فرٌاد را جدٌدی مشروطه

 پٌش تجزٌه سوی به گام به گام نئولٌبرالٌسم گر وٌران تٌػ ی لبه بر اٌران

 منطقه شراٌط ترورٌستی، های گروه خلق با جهانی امپرٌالٌسم و رود می

 و مردم به نشده، دٌر هم باز تا بٌاٌٌد. کند می آماده تجزٌه اٌن برای را

 در مردم عملی مشارکت با بلکه حرؾ، در نه کنٌد، توجه نٌازهاٌشان

 همه باور اٌن. شده مهندسی و ساختگی نه واقعی آزادی با سرنوشتشان،

 . کنند می درک را اجتماعی بحران ژرفای که است کاری نٌروی ی

 ایران ای پروژه کار نیروی اتحادیه

 0282-16-01 آقاجری ناصر

 بدون و مدنیت بدون ی جامعه یک روند کردن کامل برای ها دولت»

 ها پتروشیمی و پاالیشگاهی تولید و صنعتی بزرگ مناطق ی همه قانون

 مناطق ی بهانه به . کردند نامگذاری صنعتی – تجاری آزاد مناطق ، را

 مناطق این کار نیروی ی همه خصوصی بخش از حمایت و تجاری آزاد

 کار قانون شمول از( صنعتی -فنی کارگران و ها تکنسین مهندسان،) را

 و اساسی قانون ضد ها، دولت ی مصوبه مقررات این اند کرده خارج

 ملل سازمان در ایران دولت که است، المللی بین هایی نامه مقاوله ضد

 ولی است نموده آن اجرای به موظف را خود صورت بدین و کرده امضا

 «.دهد می انجام را آنها خالف عمل در



 مسکن بالعوض کمک حق خواهان واحد شرکت کشان زحمت

 !باشند می خود

 شهرداری ، ۸۸ سال در واحد شرکت کارگران اعتصاب و اعتراضات دنبال به

 مٌلٌارد پنج و هفتاد ارزش به شرکت مازاد های زمٌن از قطعه دو فروش با تهران

 ناکارآمدی با که. نمود موافقت کارگران مسکن اٌجاد برای آن هزٌنه و تومان

 های پاش و رٌخت و مٌل و حٌؾ و تبعٌض و فساد و فقر الگوی با و مدٌرٌتی

 کارگران حضور و چشم از دور پرده پشت تصمٌمات و مدٌران مرسوم آنچنانی

 اما. اند مانده محروم تاکنون حق اٌن درٌافت از آنان از درصد هفتاد از بٌش

 و کرده مراجعه مسئوالن و مدٌران به مرتبا تاکنون گذشته های سال از کارگران

  .است شده انجام نٌز تجمعاتی راستا اٌن در. کنند می طلب را خود حق

 ۰۱ الی ۰۰ ساعت از ۲۲/۱۸/۳۹ شنبه سه روز مستمر، های فعالٌت اٌن پی در

 آقاٌان سندٌکاٌی فعالٌن همراه  به خطوط در شاؼل رانندگان و کارگران از گروهی

 پاٌانه در نظری اکبر علی و حسٌنی عبداله پور، نعمتی رضا سٌد فرٌدونی، وحٌد

 آوری جمع به اقدام کارگران بحق خواسته اٌن برای آزادی مٌدان مسافربری

 که فرماٌشی شورای تحمٌلی انتخابات قضٌه به توجه با همزمان و نمودند امضاء

 بود اجراء و کار دستور در عواملش و ٌک سامانه مدٌرٌت طرؾ از

 آنان و شد ارائه همکاران برای الزم حقوقی و قانونی توضٌحات و ها روشنگری

 را کارگران ی شده مطرح های پرسش و کرده آشنا حقوقشان و حق به نسبت را

 الزم. دادند قرار اشاره مورد را کار وزارت مسئولٌن قانونی تخلفات و داده پاسخ

 کارگران در ترس و ارعاب اٌجاد برای حراست ماموران است ٌادآوری به

 .نمودند برداری فٌلم و عکسبرداری به اقدام و کرده نظارت خاصی بصورت

 به قاسمی محمد آقای سندٌکاٌی فعال شنبه چهار ۲۲ الی ۲۱ساعت از همچنٌن

 ده سامانه شهرٌور هفده توقفگاه درب جلو در کارگران از دٌگر تعدادی همراه

 حضور به منجر آنها فعالٌت که. نمودند کارگران از امضاء آوری جمع به اقدام



 به توجه بدون و. گردٌد امضاء آوری جمع از ممانعت برای کارفرما عوامل

 .نمودند امضاء را مسکن درخواست نامه کارگران مدٌرٌت عوامل مزاحمت

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 ۳۱۲۱ مهر۹۲ 

 شهابی رضا مرخصی طلسم شکست

 تهران اتوبوسرانی واحد شرکت راننده و کشٌده رنج زندانی شهابی رضا

 از پس باالخره واحد، شرکت کارگران سندٌکای مدٌره هٌات عضو و

 همسر گٌر نفس های دوندگی بوٌژه و پٌگٌری و انتظاری چشم ها ماه

 از بٌرون ای وثٌقه با پزشکی استراحت و درمان ادامه برای فداکارش

 طاقت و طوالنی تحمل بر عالوه اٌشان.آمد مرخصی به کارگری توان

 زمان شتم و ضرب از ناشی مصدومٌت درد و رنج زندان، فرسای

 از دٌگری های بٌمار دچار آن بر عالوه و کشٌده تن به را دستگٌری

 قسمت در او فقرات ستون که شهابی .است شده زندان وخٌم وضعٌت

 توصٌه به بنا و گرفته قرار سنگٌن جراحی عمل مورد کمر و گردن

 دوران باٌد و نبوده مناسب وجه هٌچ به او برای زندان شراٌط پزشکان،

 دقٌقه وسی نوزده ساعت در کند طی منزل در را عمل از پس استراحت

 شهر رجاٌی زندان از مرخصی اٌن برای ۰۹۳۹/۱۸/۰۱ شنبه سه روز

 کارگران از گروهی و دوستانش خانواده، همسر، استقبال مورد و خارج

 .نمود مراجعه منزلش به کنندگان استقبال همراه به و شد واقع سندٌکاٌی

 و کارگری جامعه عمومی افکار همراه واحد شرکت کارگران سندٌکای

 او بودن زندانی و شادمان نامبرده مرخصی از طلب عدالت آزادگان دٌگر



 و پزشکی گروه از سپاسگزاری با سندٌکا.داند می حاصل بی و ناروا را

 سازمانهای همه و بٌمارستان کشان زحمت دٌگر و دلسوز پرستاران

 دفاع  برای که نقل و حمل کارگران فدراسٌون بوٌژه کارگری سندٌکاٌی

 قوای مسئوالن همه از. اند نموده صادقانه تالش کشٌده رنج کارگر اٌن از

 حقوق از دفاع به موظؾ  قانونا که جمهور رٌس شخص بوٌژه گوناگون

 دردمند کارگر اٌن به نسبت مٌخواهٌم است کرده ٌاد سوگند و مردم

 اشتؽال بوٌژه اٌشان شده پاٌمال حقوق همه و کرده مافات جبران زندانی

 .نماٌند ادا را زندان دوران دستمزد وپرداخت درمان و دارو تامٌن و مجدد

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای
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 !بیزارند تحمیلی شورای ازکارگران 

 اسالمی شوراهای پٌش از بٌش بودن آموز دست و وابستگی مدی، ناکارآ

 اخٌر سالٌان در را رانندگان و کارگران نارضاٌتی واحد شرکت در کار

 نموده، تحمٌلی شوراهای اٌن از عمومی بٌزاری و نفرت به تبدٌل

 در کارگران جمعی شرکت و استقبال عدم علت به که صورتی به

 را مربوط مسوالن و مدٌران مذکور، های شورا اخٌر نماٌشی گٌری رای

 ممکن صورت هر به تحمٌلی شوراهای انتخابات برگزاری فشار تحت

 برای را کار اٌن انجام مقامات اٌن و داده قرار! باال مقامات ازسوی



 از پس. اند کرده تعرٌؾ پاداش دارای و حٌثٌتی واحد شرکت مدٌران

 در کارگران از گٌری  رای در ٌک شماره مهم ی  سامانه مسوالن ناکامی

 با خواهند می و کرده هندوستان ٌاد فٌلشان هم باز آقاٌان اخٌرا اول، دور

 های روش همه از گٌری  بهره و فرمانشان به گوش عوامل کامل باش آماده

 مجمع بدون ی شده مهندسی انتخابات ٌک در حراستی وفشار رعب و تهدٌد

 های مهره  بازهم دٌگر خاص مراکز و کار وزارت با زدوبند با و عمومی

 کارگران بر کار اسالمی شورای در کارگر نماٌنده عنوان به را خود

 اٌن مهندسان و رٌزان برنامه.نماٌند تحمٌل دٌگر سال دو برای ٌک  سامانه

 دانند می خوبی به کارگری عمومی مجمع بدون نماٌشی سراسر گٌری  رای

 همٌشه برای تواند نمی آنان گوناگون های کاری فرٌب و تحمٌلی های روش

 به مردم حقوق که آنان.کند پاٌمال را کارگری نماٌنده آزاد انتخابات حق

 را روزگاران سخت سٌلی نکنند، رعاٌت را زحمتکشان و کارگران وٌژه

 .بگٌرٌد عبرت ها مرتضوی و ها جهرمی بدفرجامی از. خورد خواهند

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 0282/مهر /۱۳

 شرکت واحد رانیسانتخابات در سامانه یک اتوبو

 به و سندٌکا به واحد شرکت زحمتکشان گراٌش سرکوب راستای رد

 کارگران وٌژه به کارگران مجازات محکمه ی دوباره اندازی راه منظور

 از نفر دو حضور با که ”کار انضباط کمٌته“ عنوان تحت طلب حق

 دوم ی مرحله. ٌابد می رسمٌت و تکمٌل کار اسالمی شورای اعضای

 را  آن کارگران که مذکور شورای شده مهندسی( چٌنش)انتخابات عملٌات



 و واحد شرکت حراست اداره هداٌت با نامند می فرماٌشی شورای

 .است خورده کلٌد ؟!سٌنماٌی برادران   قول به کار وزارت همکاری

 عنوان به است قرار مثالا  که حراستی شده گزٌنش نامزدان فهرست در

 کارگران حقوق از رانی اتوبوس واحد شرکت ٌک سامانه کارگران نماٌنده

 که دارند حضور وصادقی رجبی های نام به خاص دوتن کنند، دفاع

 راننده فرٌدونی وحٌد اخراج حکم کردن امضاء با را خود سرسپردگی

 جلب و فرٌب  برای روزها اٌن و رسانده اثبات به پٌشاپٌش سندٌکاٌی،

 کارگران لباس و کفش تحوٌل مسوول حراست طرؾ از کارگران نظر

 از کارگران بٌزاری که شود می اجرا حالی در ها بازی نٌرنگ اٌن.اند شده

 اٌن تحرٌم با خواهند می گذشته مانند به آنان و ٌافته اوج فرماٌشی شورای

 آفرٌن. نماٌند پنبه را فرٌبکارانه های رشته فرماٌشی گٌری رای و انتخابات

 .کنند می دفاع خوٌش ازحقوق چنٌن اٌن که آزاده و آگاه کارگران اٌن بر

 کارگران اتوبوسرانی شرکت واحدسایت سندیکای 

 0282مهر10

 از جانانه که واحد شرکت کارگران بر سپاس و آفرین

 کنند می دفاع خود حق

 با بود اٌن بر ،قرار پرده پشت رٌزی  برنامه و کامل باش آماده ٌک طبق

 مهر ۲۹ و۲۲ روزهای در شده مهندسی گٌری رای و انتخابات ٌک انجام

 نماٌنده عنوان به دٌگر بار را کارفرماٌی و فرماٌشی ،شورای۳۹ سال ماه

 در. نماٌند تحمٌل اتوبوسرانی ٌک سامانه شرٌؾ کشان زحمت بر کارگر

 و کٌک پخش چون آمٌزی توهٌن و کارانه فرٌب عملٌات راستا اٌن

 مذکوردر سامانه مدٌرٌت تبلٌؽاتی پپامک و لباس و کفش تحوٌل و نوشابه



 تعطٌل و گرانه هداٌت های کشی نرده و کارگری ضد انتخابات روزهای

 ان مامور با بند و زد و صندوق محل به مراجعه برای اداری های قسمت

 مجمع برگزاری عدم و تخلفات از پوشی چشم در کار اداره ناطر

 ٌک سامانه شرٌؾ کشان زحمت اما.نشد ها تباهی اٌن ساز چاره عمومی،

 شکن داد های نٌرنگ اٌن خردمندی و شجاعت با و همبستگی و اگاهی با

 و آب بر ،نقش پٌش ماه چند فرماٌشی انتخابات همانند را کارگری ضد و

. کردند پٌروز ها تبهکاری اٌن بر را عدالت و حق ،و نمودند وباطل ناکام

 چشم دوراز و کارفرما،پنهانی عوامل توسط آراکه شمارش آور خنده نتاٌج

 فرماٌشی انتخابات در تن ۶۶۱ شرکت از دورغ به شده انجام کارگران

 را الزم رای کاندٌداها۰۶از ٌک هٌچ وحٌرت تعجب درکمال اما داده خبر

 شده دستمالی نتاٌج اٌن ، خود پٌروزی از شادی با کارگران. است نٌاورده

 اٌن نماٌند می اعالم و کرده تکذٌب را تن ۶۶۱ شرکت بزرگ دروغ و

 مهندسی انتخابات سنارٌوی تکرار برای ودستاوٌزی بهانه فقط جعلی، عدد

 طلبی حق اٌن در که واحد شرکت کارگران سندٌکای. است بعدی شده

 واقعی خدمتگزارن و شرٌؾ کشان زحمت ٌاوراٌن وٌارو همراه کارگری

 بر را کارگری پٌروزی اٌن است بوده اتوبوسرانی ٌک سامانه در مردم

 ٌک سامانه اگاه کشان زحمت وٌژه به واحد شرکت همکاران عموم

 همبستگی و بااتحاد که باشد.  گوٌد می باش شاد جانانه تهران اتوبوسرانی

 . آٌد حاصل کارگران ی همه برای ی بٌشتر های موفقٌت سندٌکاٌی

واحد شرکت اتوبوسرانی کارگران سندیکای سایت  
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 ! نیستند تنها کوبانی زحمتکشان

 اخالق و داعش توحش مقابل در کوبانی کرد زحمتکشان نابرابر جنگ

 مرد و زن از کوبانی. است پٌروز همٌشه داری سرماٌه کاسبکارانه بؽاٌت

 ، اجتماعی عدالت برای ، کند می مقاومت سرنوشت تعٌٌن حق برای

 حماسه ٌادآور کوبانی زنان رزم ی حماسه.  مرد و زن برابری حق برای

 زندگی و حٌات حق برای آنان مقاومت جنس.  است پارٌس کموناردهای

 کارگران همه ، طلب برابری و آزادٌخواه های نٌرو همه رو ازٌن ، ست

 .تپد می کوبانی برای قلبشان کشان زحمت و

 پول با و کند می درست داعش اعراب نفت های پول با داری سرماٌه

. کند سرکوب را داعش خواهد می آمرٌکاٌی و اروپاٌی زحمتکشان

 اسد بشار دٌکتاتور دولت هم که خورد رقم کوبانی برای آنجا از تراژدی

 مردان و زنان اٌن شدن مؽلوب خواهان ترکٌه گر سرکوب دولت وهم

 عهده رابه کشتار اٌن گردانی صحنه آمرٌکا امپرٌالٌسم و هستند آزادٌخواه

 ومنطقه درترکٌه داری سرماٌه ودالالن عرب ارتجاع.است گرفته

 عام قتل داعشی جانٌان توسط ُکرد سرفراز و مقاوم قوم که خوشحالند

 اٌران ُکردهای و آزاده های انسان تا اند کرده اٌجاد مقاوم سد حتی ، شوند

 .باشند کوبانی رسان ٌاری ، اسالمی دولت توحش مقابل در نتوانند وترکٌه

 کارگران و طلب برابری و آزادٌخواه های وانسان جهان ماازافکارعمومی

 هرگونه تا خواهٌم می آگاه دانشجوٌان ، متعهد ،روشنفکران زحمتکشان و

( داعش) اسالمی دولت ی گرانه وحشی حمالت به نسبت مٌتوانند که

 گوش به را کوبانی قهرمان مرد و زن انسانی فرٌاد و کرده اعتراض

 .برسانند جهانٌان

 



 ! کوبانی قهرمان برادران و خواهران

 حق جدال اٌن در فلزکارمکانٌک سندٌکای کارگران همه روح و قلب

 .پٌروز رزمتان. شماست همراه طلبانه

 3333مهر  31 فلزکارمکانٌک کارگران سندٌکای

 

 شعری از فرٌبا . ؾ     کوبانی دختران

 ،ندارند دار مارک لباس هٌچکدامشان

 ،کنند می شانه را شان موهای شب هر اند زنده تا اما

 .بافند می صبح هر و

 ،آورد می تاب را کالشٌنکؾ سنگٌنی شان ظرٌؾ دستان

 ،اٌنهمه با

 ،هستند زن آنقدر کوبانی دختران

 .باشند عاشقشان دنٌا مردان همه که



 قلب ما در کوبانی می تپد !

 ای خطه در اٌنبار عدالتی بی و کشتار بازهم. انسان بر انسان ظلم بازهم

 با وظلمت ها تٌرگی با وراستی حقٌقت نبرد کوبانی، در اٌنبار. دٌگر

 تراژدٌک سلایر ٌک نماٌش مانند دنٌا همه که دردا اما.درجرٌانست شدت

 اما.برٌزند اشک ری های خرابه بر همگی بعدا تا.اند نشسته تماشا به فقط

 ودر جوان و پٌر ومرد، زن از اعم کرد ،رزمندگان سخت اوضاع درٌن

 دفاع به دست داعش شٌطانی نٌروهای تهاجم مقابل در برابر نا تقابلی

 جا درٌن ماهم و.ماند خواهد ها خاطره در ابد تا که اند زده ای جانانه

 مبارز وٌاران دوستان.کنٌم می تحسٌن وآنرا.هستٌم رشادتها اٌن گر نظاره

 با که وامٌدوارٌم.کنٌم می شما نثار را درودها ترٌن صمٌمانه کوبانی، در

 انسانهای تالشهای وهمچنٌن است بوده نظٌر کم دنٌا در که شما مقاومت

 همه گوش به شما صدای رسانٌدن جهت در طلب وحق ازاده

 سرماٌه پخت دست که (داعش) کنونی دنٌای معضل برٌن جهان،سرانجام

 بی انسان هزاران رنج و درد و آوارگی تا.شوٌد چٌره است بوده داری

 .ٌابد خاتمه گناه

 آزادی از دفاع بخاطر که ای ازاده انسانهای تمامی شرف به درود

 .ایستند می ظلم مقابل در وعدالت

 تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای

 ۳۱۲۱/مهرماه

 ما مشترک هدف   صلح نیست، جنگ دو میان یی فاصله تنها صلح»

 «.دارد برپا را انسانیت سرانجام که است برادرانه جهانی برای



 مناسبت به( تهران) ایران معلمان صنفی کانون ی بیانیه

 معلم جهانی روز –( اکتبر پنجم)مهر سیزدهم

 خرد و جان خداوند نام به

 شدن کوچک و ها رسانه شدن گٌر همه و اطالعات انفجار دوران در

….  و جهانی اخالق شهروندی، شدن،جهان جهانی مانند هاٌی جهان،واژه

 رٌزی فرو و جهانی روٌدادهای شدن همبسته. است ٌافته فراوانی بسامد

 در. آٌد می چشم به پٌش از بٌش کشورها مٌان آهنٌن دٌوارهای و مرزها

 در مباالت بی کشورهای گرٌبان تنها زٌست محٌط آلودگی امروز جهان

 را زمٌن ساکنٌن ی همه اوزن الٌه دٌدگی آسٌب و گٌرد نمی را باره اٌن

 و مالزٌاٌی هواپٌمای دامن اکراٌن در جنگ. است گرفته چالش به

 و تونس در عربی های انقالب و گٌرد می را آن بخت نگون سرنشٌنان

 آدم ظهور. رساند می سبز اروپای مرزهای به را آوارگان سٌل مصر

 از بسٌاری کردن درگٌر بر افزون داعش و طالبان مانند کشانی

 به را جهان نقاط دورترٌن از کشورهاٌی خاورمٌانه،پای کشورهای

 دٌگر زمان هر از بٌش امروز و کند می باز سورٌه و عراق و افؽانستان

 در. نماٌد می متبادر ذهن به را ”پٌکرند ٌک اعضای آدم بنی”  احساس

 که خورند می چشم به جهانی پٌشوند با آشوب،روزهاٌی پر جهان اٌن

 جهانی روزهای! مشترک درمانی شاٌد و دارند مشترک دردهاٌی از نشان

 و سرطان،اٌدز مانند هاٌی بٌماری با پاک،مبارزه زٌست،هوای محٌط

 سٌزده با برابر اکتبر 5. اند جمله آن از…  روزصلح،کارگر، همٌنطور

 ٌونسکو. شود می داشته نکو جهان در ”معلم روز“ عنوان به نٌز مهرماه

 سراسر در را روز اٌن الملل بٌن آموزش و ملل سازمان همکاری با



 باورها و ها اندٌشه دگرگونی در او نقش و معلم جاٌگاه ٌادآوری به جهان

 .دارد می پاس و گٌرد می جشن

 سٌاسی ی جنبه روی هٌچ به که روز اٌن ناروشن دالٌلی به اما اٌران در

 برای رسمی،مانعی سکوت اٌن گرچه. شود می برگزار سکوت به ندارد،

 و آموزش با آن نسبت و اٌران پرورش و آموزش ی درباره بازاندٌشی

 .نٌست اٌران در معلمان جاٌگاه بررسی جهان،همچنٌن در پٌشرو پرورش

 و آموزش تأمٌن برای ها دولت مسئولٌت دنٌا کشورهای اکثر مٌان در

 قانون طبق نٌز اٌران در. است شده پذٌرفته امری همگانی بهداشت

 در. اند شده واقع ؼفلت مورد حٌاتی امر دو اٌن همواره اما! است اٌنچنٌن

 ناهنجاری با ثمر بی اؼلب ی مقابله برای تومان مٌلٌاردها ساالنه حالٌکه

 نه کنٌم؛ می هزٌنه پٌشگٌری قابل های بٌماری درمان و اجتماعی های

 تقوٌت برای مبلػ آن از کمتر حتی ٌا و نٌمی پرداخت به حاضر تنها

 که نٌستٌم، اجتماعی های نابسامانی از گٌری پٌش و ای پاٌه های آموزش

 هم کاهش دولتی اعتبارات ی مجموعه از را آموزش سهم سال به سال

 بر آموزشی های هزٌنه بار شده تالش ترفندها انواع مقابل،با در. اٌم داده

 دادن مشارکت نام به که حالی در. شود گذاشته ملت اکثرٌت ناتوان دوش

 امناٌی، هٌئت دولتی، نمونه ؼٌردولتی، های مدرسه از انواعی مردم

 دولت هستٌم؛ شاهد را ای اجاره مدارس نوظهور ی پدٌده و. . .  هوشمند

 ٌا و گذاران سرماٌه به اختٌاری اندک اند نبوده حاضر هرگز مختلؾ های

 دولت. نماٌند می تأمٌن را مدرسه نٌازهای خود پول با بدهندکه والدٌنی

 بر حاکم شدٌد گراٌی تمرکز از اندکی اند نبوده حاضر تنها نه مختلؾ های

 شده تالش همواره اخٌر های سال طی در بلکه بکاهند پرورش و آموزش

 در ساالری دولت برحاکمٌت و دهند افزاٌش را ها درس اٌدئولوژٌک بار

 گراٌی تمرکز و ها نظری تنگ دلٌل به آموزش نوع اٌن.بٌفزاٌند آموزش



 مهم موانع از شده مدارس در زا درون و ای منطقه ابتکارات مانع شدٌد،

. است مدرسه امور پٌشبرد در آموزان دانش و والدٌن معلمان، مشارکت

 از حتی و جهان در آموزش نوٌن تحوالت از ما های مدرسه افتادگی جدا

 در روشی چنٌن نتاٌج از ٌکی اٌرانی خانواده و جامعه متن در تحوالت

 .است آموزش

. است معلمی شؽل کرامت و ارزش کاهش روش اٌن دٌگر های زٌان از

 خالقٌت نوجوٌی، از سرشار تواند می مناسب بستر ٌک در که شؽل اٌن

 بر اداری بخش حاکمٌت   و بوروکراسی سنگٌن ی ساٌه زٌر باشد، نشاط و

 نماٌد می تبدٌل بگٌرانی وظٌفه به را معلمان مدارس، امور ترٌن جزئی

 تصمٌم جانب از شدن گرفته نادٌده از شدٌد رضاٌت عدم رؼم به که

 کسالت شراٌط تؽٌٌر به رساندن ٌاری برای تماٌلی ترٌن کوچک گٌران،

 .دهند نمی نشان خود از مدارس بار

 در که نکته اٌن ٌادآوری برای است فرصتی همچنٌن معلم جهانی روز

 و ثبات نتٌجه در و مردمی نسبی رضاٌت از هاٌی حکومت امروز دنٌای

 برای مردم به بٌشتری های فرصت که برخوردارند باالتر امنٌت

 و گراٌی توده. دهند می را جامعه مختلؾ امور در ٌافته سازمان مشارکت

 نهادهای با ضدٌت ی سکه دٌگر روی پسند عوام شعارهای نمودن مطرح

 کانون. است نهاد مردم های تشکل قالب در مردم ٌافتگی سازمان و مدنی

 و کشور های خانه وزارت وٌژه به و تدبٌر دولت از معلمان صنفی

 مناسبت چنٌن از استفاده با دارد انتظار جدی طور به پرورش و آموزش

 فعالٌت برای مناسب شراٌط و کرده عمل خود قانونی وظٌفه به هاٌی

 امسال که روز اٌن در همچنٌن. نماٌند فراهم را مدنی نهادهای ی آزادانه

 آزادی شراٌط است، مسلمانان عٌدهای بزرگترٌن از ٌکی با مصادؾ



 به امنٌتی و سٌاسی اتهامات با اما صنفی های فعالٌت دلٌل به که معلمانی

 .شود آورده فراهم اند شده محکوم زندان

 است، شده نامٌده معلم نام به دنٌا در که روزی در معلمان صنفی کانون

 به بخشٌدن بهبود پی در که گونه همان خواهد می محترم دولت از

 چنٌن از استفاده با باشد؛ می کشور خارجی سٌاست و اقتصادی وضعٌت

 وٌژه به که باشد هاٌی زخم از ای پاره بخشٌدن التٌام پی در هاٌی فرصت

 وارد کشور اٌن در آموزش و فرهنگ پٌکر بر دهم و نهم های دولت در

 مٌان عمٌق شکاؾ شدن بٌشتر از جلوگٌری برای ما نگاه از. است شده

 بسٌار زٌر اقدامات انجام جهان، در پٌشرو آموزش با کشور آموزش

 : است ضروری

. هستٌم کشور آموزشی نظام و الگوها در عمٌق دگرگونی نٌازمند ما –

 جاٌی به راه گرفته صورت اخٌر های سال در که گونه آن اعداد با بازی

 اٌرانی نوجوان و کودک ها مٌلٌون. برد نخواهد کنونی شراٌط از بهتر

 بهترٌن در کنونی، ُکش خالقٌت نظام در کشور های سرماٌه بهترٌن ٌعنی

 شوند می تبدٌل ضروری ؼٌر اطالعات انباشتن برای انباری به حالت،

 «زندگی سواد» اما دارند حافظه در را زٌادی نٌازموده مطالب گرچه که

 .ندارند

. است سرزمٌن اٌن فرزندان تمام قانونی و انسانی حق کٌفٌت با آموزش –

 در کم دست علمی برتری اجتماعی، ثبات و امنٌت عدالت، دنبال به اگر

 با منابع کمبود نام به هستٌم،. . . و اقتصادی باالی وری بهره منطقه،

 کم چندان نه کودکان قٌمت، گران کاالٌی به کٌفٌت با آموزش نمودن تبدٌل

 بی. نکنٌم محروم انسانی حق اٌن از را جامعه در برخوردار ؼٌر تعداد



 ابزار و ای هسته انرژی از بٌش اٌنان آموزش برای گذاری سرماٌه تردٌد

 .افزاٌد می کشور ثبات و امنٌت توسعه بر رزمی های

 می ها دولت اگر. است کشور در آموزش شراٌط   بهبود رمز مشارکت –

 فاصله با است الزم باشند، عمومی پرورش و آموزش حامی خواهند

 گسترده مشارکت ی زمٌنه سازی، ظرفٌت با و ساالری دولت از گرفتن

 و آموزش امور در مدنی نهادهای و ها خانواده مدارس، کادر معلمان،

 مالی تأمٌن منبع عنوان به نباٌد ها خانواده به. نماٌند فراهم را پرورش

 .کرد نگاه فرمان به گوش سربازان مثابه به نباٌد معلمان به و مدرسه

 اجرای توقؾ زندانی، معلمان آزادی خواهان ما معلم جهانی روز در –

 به بازگشت همچنٌن و دارند اداری ٌا قضاٌی احکام که همکارانی حکم

 صنفی و سٌاسی اتهامات با که هستٌم همکارانی از تعداد آن فوری   کار  

 عدم واهی دلٌل به و. اند برده سر به زندان در را خود عمر از هاٌی سال

 آموزش از( محکومٌت دوران شروع از قبل حتی) کار محل در حضور

 سال بٌست حدود تا گاه تجربٌات و سوابق و اند شده اخراج پرورش و

 شده مرتکب هم جرمی اگر حتی همکاران اٌن. است شده گرفته نادٌده آنان

 آنان اخراج ادامه برای دلٌلی بنابراٌن. اند پرداخته را آن تاوان بودند،

 زمٌنه تدبٌر دولت پرورش و آموزش وزارت است الزم. ندارد وجود

 سٌاه دوران در حتی که اصلی. نماٌد فراهم را آنان سرٌع کار به بازگشت

 و شد می رعاٌت دانشگاه استادان و معلمان مورد در کم دست نٌز پهلوی

 .گشتند می باز خود قبلی شؽل به محکومٌت، دوران طی از پس

… 



 بر معلم گونه پٌامبر جاٌگاه کنونی، آشفته البته و همبسته جهان در باری

 همه با آشنا و جامعه متن از برخاسته سوٌی از او. نٌست پوشٌده کسی

 دار   پرچم سو دٌگر از و است خوٌش سرزمٌنی های ارزش و ها کاستی

 جهان در معلم. خوٌش جهان و کشور در تازه و سازنده های دگرگونی

 و بٌندٌشد جهانی دٌگری اندٌشمند هر مانند باٌد کنونی ی شده دهکده

 کنونی جهان تراز در باشد ای فرهٌخته باٌد گمان بی پس. کند عمل بومی

 که خواهد می معلمی امروز جهان. اش تازه و کهنه دردهای همه با –

 دور و فاٌده بی های دانش آموزش در خوٌش المعارفی داٌره و سنتی نقش

 دانش و سپارد فراموشی به را نوجوانان و کودکان روزمره زٌست از

 – اخالقی زٌستی سوی به خردمند و بلد کار راهنماٌی همچون را آموزان

 و گذاری معلمانی،سرماٌه چنٌن پرورش نٌاز پٌش. نماٌد هداٌت انسانی

 از. است جهانی ی جامعه و خوٌش جامعه در او نقش و جاٌگاه بر تمرکز

 بر نٌز جهانی آموزش و ٌونسکو سازمان امسال شعار که روست اٌن

 .دارد تاکٌد معلم برای کرد هزٌنه

 است آینده برای گذاری معلم،سرمایه برای گذاری سرمایه

 01/6/82 –( تهران)ایران معلمان صنفی کانون

 

 مالی تأمین منبع عنوان به نباید ها خانواده به»

 گوش سربازان مثابه به نباید معلمان به و مدرسه

   «کرد. نگاه فرمان به



 .کردند اعتصاب تپه هفت کارگران

 بندی طبقه کاربه قوانٌن ضد و ؼلط بازنگری به نسبت تپه هفت کارگران

 در که است سال 76. زدند اعتصاب به دست تولٌدی مجموعه اٌن مشاؼل

 از ٌکی و بود نگرفته صورت مشاؼل بندی طبقه تولٌدی مجموعه اٌن

. است بوده اٌن پٌش سالها از تپه هفت نٌشکر کارگران های خواسته

 اٌن به ٌکبار ای هفته که کاظمٌنی آقای  قبلی عامل مدٌر متاسفانه

 با رابطه در مثبت حرکت گونه هٌچ اصال و زده می سر مجموعه

 بهبود و بحران از آمدن بٌرون جهت مجموعه اٌن برای صحٌح مدٌرٌت

 بندی طبقه اٌن زٌر کارگری ضد عمل ٌک در بود برنداشته تولٌد شراٌط

 از شوش کار اداره به رساندن تاٌٌد به از پس و کرده امضا را مشاؼل

 درد کار اٌن از خبری دانٌم نمی هم جدٌد عامل مدٌر. است رفته کارخانه

 می کارمند همگی و آمده سرکار به تقلب با که کار اسالمی شورای نه؟ ٌا

 تا روزانه حقوق افزاٌش با که چرا هستند بندی طبقه اٌن طرفدار باشند

 تا 3666 افزاٌش با کارگران بٌن اٌن در. اند شده روبرو تومانی 33666

 که بوده اٌن آقاٌان ی شاهکار از ٌکی البته. هستند روبرو تومانی 3666

 افزاٌش تا دادند تنزل 36گرو به 37 گروه از را کارگران از بسٌاری حتا

 سال 30 با کارگری مثال برای.شود کارگران نصٌب کمتری دستمزد

 ٌا و است شده روبرو تومانی 7666 افزاٌش با دٌپلم مدرک و سابقه

 هم را کارگران از بعضی.تومان 7066 فقط سابقه سال 31 با کارگری

 طبقه اٌن در را جوشکار استادکار مثال اند داده دٌگری شؽلی عنوانی

 با کارمندان که صورتی در. اند داده نام سبز فضای ساده کارگر بندی

. است داشته دستمزد افزاٌش تومان 1666 لٌسانس مدرک و سابقه دوسال

 با کارگران حقوق کردن ضاٌع راستای در که کردن بندی طبقه گونه اٌن



 هستند کارمند همگی کارکه اسالمی شورای و قبلی مدٌرعامل همکاری

 شوش کار اداره همدستی با و کٌارسی مهندس و سواری مهندس مانند

 مدرک فقط مالک کار قانون ضد بندی طبقه اٌن در.گرفته صورت

 که نٌست مشاؼل بندی طبقه در تنها.کاری سابقه نه گرفته قرار تحصٌلی

 کارگران برای هروقت. گٌرند می را مزاٌا و حقوق بٌشترٌن کارمندان

 پاداش و عٌدی سال آخر در برند می سهم هم آنان بگٌرد تعلق  امتٌازی

 آن اٌنان بدهد امتٌاز کارکندان به دولت اگر آما.  گٌرند می کارگران مانند

  .کنند منظورنمی کارگران رابرای امتٌاز

 بندی، طبقه گونه اٌن شمردن مردود ضمن تپه هفت نٌشکر کارگران

 محض به را تکمٌلی اخبار. هستند کار قانون طبق بندی طبقه خواستار

 .کرد خواهٌم منتشر رسٌدن

 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عمومی روابط

 صبح 01 ساعت 0282مهر 8

 

 ....دارد ادامه کارگران ی ها خواسته به رسیدن تا تپه هفت در اعتصاب

 طبقه در بازنگری که مدٌرٌت قول و مهرماه 3 روز اعتصاب به توجه با

 کارهای سر به کارگران شد، خواهد انجام گرفته صورت مشاؼل بندی

 خوداری کارکردن از و زدند دست اٌتالٌاٌی اعتصاب به اما برگشته خود

 خبرها تٌتر در همٌشه خواهند می فقط که ها رسانه برخی متاسفانه. کردند

  .بودند کرده اعالم اعتصاب پاٌان را رفتن سرکار به اٌن باشند



 بود نشده هم کار قانون رعاٌت حتا ، گرفته صورت مشاؼل بندی طبقه در

 دارای و اداری کارکنان برای بٌشتر فرجی آقای شورااسالمی رٌٌس و

 مورد که بود کرده اعمال را قانونی فرا امتٌازات دانشگاهی تحصٌالت

 باٌد که کار اسالمی شورای اٌن در. گرفت قرار کارگران همه اعتراض

 کارکنان شان استخدامی حکم که هستند راس در افرادی باشد کارگری

 مهندس آقاٌان.شوند شورا مدٌره هٌات عضو و کاندٌد نباٌد و است دولت

 مهندس و دولت کارکنان استخدامی حکم با آموزش اداره رٌٌس کٌارستی

 استخدامی حکم با هم اٌشان که هستند شهدا اداری واحد رٌٌس سواری

 و شورا اٌن دلٌل همٌن به. دارند حضور تپه هفت در دولت کارکنان

 در که است جالب. نٌست تپه هفت نٌشکر کارگران قبول مورد اعضاٌش

 0766 حداکثر تا تومان 366 از کارگران برای مشاؼل بندی طبقه اٌن

 تحصٌالت با کارمندان برای ولی بود شده گرفته نظر در افزاٌش تومان

 جزو فرجی آقای. بود شده اعمال افزاٌش تومان 36366 تا 5666 از باال

 زمان از و گرفته نظر در را تومان 36366 خود برای که است کسانی

 .است رفته نامحدود مرخصی به باکارگران برخورد وازترس اعتراضات

 نمی را کارگران های خواسته آمده کارخانه به تازه که هم جدٌد مدٌرٌت

 نماٌندگان با گفتگو خاطر همٌن به. کند اجراٌی خواهد نمی و تواند

 طبقه طبق که اند هددا دستور اٌشان چون نرسٌد ای نتٌجه به کارگران

 هم تپه هفت در گرفته صورت کارون صنعت و کشت  درمجتمع که بندی

 اعتصاب و نشد واقع کارگران قبول مورد که ، شود اجراٌی بندی طبقه

  .است شده منتقل شرکت اداری دفتر مقابل به کار محل از دوباره

  مکانیک فلزکار کارگران سندیکای عمومی روابط

01/6/0282 



 ورودی درب امروز صبح تپه هفت نٌشکر روزمزد کارگران از نفر صد

 ، دهند نمی را ماشٌنی ٌا فرد هٌچ به تردد ی اجازه و بسته را کارخانه

 به تا گذشته سال بهمن از حقوقشان نشدن پرداخت دلٌل به اعتصاب اٌن

 . است امروز

 .اعتصابند در همچنان ها قسمت دیگر کارگران اینکه ضمن*

 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عمومی روابط

 ۲۱ مهر ۳۱

تپه هفت نیشکر کارخانه کارگری فعاالن تهدید  

 طبقه با رابطه در تپه هفت نٌشکر کارگری فعاالن های پٌگٌری از پس

 اعتصاب و پافشاری با طرح اٌن شکست و  قانونی ؼٌر مشاؼل بندی

 حراست توسط تپه هفت نٌشکر کارگری  فعاالن از نفر 73 ، کارگران

 هفت کارخانه در رسمی  استخدام عدم به تهدٌد تپه هفت نٌشکر شرکت

 کارگران امضای به را ای نامه تپه هفت نٌشکر کارگری فعاالن. شدند تپه

 اداره رٌٌس سواری مهندس آقاٌان عضوٌت به آن در که اند رسانده

 در شهدا واحد کشاورزی اداره رٌٌس کٌارسی مهندس آقای و آموزش

 آقای حرکت اٌن از پس. است شده اعتراض کارخانه اسالمی شورای

 احضار را فعاالن اٌن کارخانه حراست روسای فر حنٌفه آقای و زارع

 در ، کنند متوقؾ را نامه اٌن پٌگٌری که است شده متذکر آنان به و کرده

 خواهد جلوگٌری کارگران اٌن رسمی استخدام از صورت اٌن ؼٌر

 با که بعد به 3336 سال از کارگران ازاٌن بعضی است ذکر قابل.شد



 استخدام به کنون تا شد موافقت استان کار اداره توسط کارشان به بازگشت

 .اند درنٌامده کارخانه رسمی

 اعتصاب در که کارخانه مزد زوز کارگر 56 که شدٌم باخبر همچنٌن

 سال تاشهرٌور اسفند از آنان حقوق پرداخت بر منبی مدٌرٌت قول با قبلی

 066 گی نماٌنده به کارگران اٌن و اند نکرده عمل خود تعهد به جاری

 در را کارخانه ایه درب و کرده اعتصاب دوباره ، روزمزد کارگر

 هٌچ و کس هٌچ به خروج و ورود اجازه و اند بسته حراست دٌدگان مقابل

 به آبان اول از باٌد می ُبر نی کشاورزی کارگران اٌن.دهند نمی چٌز

  .کنند اقدام نٌشکر برٌدن

 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عمومی روابط

16/6/0282 

 

سندیکاهای کارگری مدافع حقوق کارگران و پشتیبان آنان 

 3عادالنه برای یک خانواده  در کوشش برای دستمزدی

نفری ، تامین اجتماعی فراگیر و با امکانات زیاد که هر فرد 

بیمه شده بصورت رایگان از همه امکانات چه جراحی های 

  ُپر هزینه و چه بیماری های سرطانی برخوردار باشند.

به سندیکاهای کارگری شرکت ، حقوق دستیابی به این برای 

نیشکر هفت تپه ، نقاش و اتحادیه  واحد ، فلزکارمکانیک ،

 ای بپیوندیم!   کارگران پروژ ه



 فلزکارکارگران  سندیکای المللی بین های فعالیت گسترش

 سندیکایی حقوق از دفاع در مکانیک

 دفتر نماٌنده ،(7630 اکتبر 35)  3333 مهرماه 73 چهارشنبه امروز

 در قبلی قرار طبق اٌران مکانٌک فلزکارکارگران  سندٌکای اروپاٌی

 ترکٌه، فلزکاران اتحادٌه رهبر سرداراوؼلو، عدنان آقای با استانبول

 اٌن در.  داشت مذاکره اتحادٌه دو روابط گسترش با رابطه در و مالقات

 دشواری و اٌران در واقعی و مستقل های سندٌکا کار شراٌط گفتگوها

 خواست موثر نماٌندگی برای مکانٌکفلزکار کارگران سندٌکای که هاٌی

 با وابسته صناٌع و سازی خودرو یفلزکار صناٌع کارگران حقوق و ها

 توافق سندٌکا دو نماٌندگان.  گرفت قرار توجه مورد هستند، روبرو آن

 همبستگی با رابطه در طرفٌن متقابل عالقه و ضرورت مورد در خود

 های آموزش برای موثر راهکارهای رابطه در تجربه تبادل سندٌکاٌی،

 کادر آموزش مورد در همکاری برای عملی های راه و سندٌکاٌی

کارگران  سندٌکای اروپاٌی دفتر نماٌنده.  کردند اعالم سندٌکاٌی

 و «سندٌکا پٌام» نشرٌه اخٌر های شماره ارائه با اٌران فلزکارمکانٌک

 های کوشش با رابطه در «سندٌکا آور پٌام» زبان انگلٌسی نشرٌه

 شرکتکارگران  سندٌکای -اٌران کارگری اتحادٌه شش های سندٌکالٌست

 و نقاشکارگران  سندٌکای تپه، هفت نٌشکر کارگران سندٌکای واحد،

 پروژه نٌروی کار دٌهااتح ها، بنا سندٌکای کارگران ساختمانی، تزٌٌنات

 های ارتباط گسترش ضرورت سندٌکا دو خاتمه در.  دادند توضٌحاتی ای

 .دادند قرار تاکٌد مورد را سندٌکا دو

****** 



 نماٌنده امروز  -7630 اکتبر 35 روز با مصادؾ مهرماه 73 شنبه چهار

 بلوت، گون آقای با اٌران فلزکارمکانٌککارگران  سندٌکای اروپاٌی دفتر

 دفتر در شٌمی پترو و نفتی صناٌع کارگران سندٌکای المللی بٌن دفتر دبٌر

 ها گفتگو اٌن در.  کرد گفتگو و مالقات استانبول در اتحادٌه اٌن  مرکزی

 کشور دو واقعی کارگری های سندٌکا بٌن روابط گسترش ضرورت

 فلزکارمکانٌک سندٌکای اروپاٌی دفتر نماٌنده.  گرفت قرار تاکٌد مورد

 گسترش ضرورت سندٌکا، روشنگرانه های فعالٌت تشرٌح ضمن اٌران

 . داد قرار تاکٌد مورد را سندٌکاٌی های آموزش و همبستگی های فعالٌت

 روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

13/6/0282 

 

 و دوستی نامه صبح 10/30 ساعت در  75/3/3333 جمعه روز صبح

 سندٌکای ساختمان محل در مکانٌک فلزکار کارگران سندٌکای ارتباط

 الملل بٌن راوابط مسوول ماروکا استفان به FIOM اٌتالٌا فلزکار کارگران

 دوستانه بسٌار و صمٌمی فضاٌی در که جلسه اٌن در.شد داده سندٌکا اٌن

 دٌگر و فلزکارمکانٌک کارگران سندٌکای فعالٌت شراٌط گردٌد برگزار

 توضٌح ماروکا استفان کارگرمان رفٌق برای اٌران کارگری سندٌکاهای

 گفتگوٌی طی نٌز فلزکاراٌتالٌا سندٌکای الملل بٌن راوابط مسوول.شد داده

 .کرد استقبال دوجانبه همکاری پٌشنهاد از صمٌمی

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای عمومی روابط

15/6/0282 



 «دو گزارش از شهر الهیجان »     کارگر فلزکار گزارش می دهد: 

 " !اطمینان و خدمت نماد الهیجان شهرداری

 خود جان اٌمنی تامٌن عدم علت به رفتگر کارگران   گذشته سال چند طی

 کارند، مشؽول همچنان زٌاد دٌدگی آسٌب با نٌز ای عده و داده دست رااز

 الهٌجان شهرداریاست. بوده کار حٌن در تصادؾ آنان فوت عامل عمده

 مهمان را کارگران شام وعده ٌک( کارگر جهانی روز) اردٌبهشت 33 در

 سه - رمضان ماه اٌام در.  برساند اعال حد به را فرٌبی عوام تا کند می

 فوج و برپا شهر ملی باغ جنب در را صلواتی اٌستگاه - وٌژه شب

ٌّر تا مٌکند برداری فٌلم طوٌل صؾ در را نٌازمندان  به شهرداری بودن خ

 به خدمات ارائه: مانند) شهردارٌست ی وظٌفه که آنچه اّما شود کشٌده ُرخ

 شهر، ی رودخانه تنها به فاضالب قطع ، گرامی مسافرٌن و شهروندان

 در ی محوله زمٌن از بخشی.است صفر حد در... (  و زباله بهداشتی دفع

 کاری اضافه ، شود می فروخته  شهرداری کارکنان مسکن تعاونی

 بسٌار آن کارمندان صوری کاری اضافه به نسبت شهرداری کارگران

 کنده با ها خٌابان از بسٌاری و شهر های کوچه پس کوچه ، است اندک

 تنها و کند می کجی دهن واردی تازه هر به برنامه بی های کاری

 نوشته پرده اما شود می شهری فاضالب دفع محل شهر ی رودخانه

 . است آن ی نمونه کارمندان و شهردار گوٌای

 تصادفات قتلگاه به را کارگران که خدماتی معاون ارتقاء

 تاسیس تازه شهری در شهرداری به ،میکشاند

 ای نوشته با ، مٌکند هوا بالن دو مؽرورانه شهرداری اخٌر روز چند در

 منفجر آنها از ٌکی ،!" اطمٌنان و خدمت نماد شهرداری: " آن روی



 های نام به شهرداری خدماتی نٌروهای از تن 5 که کارگر 0.  مٌشود

 هادی ، قاسمی حجت ؛ پورعلی علی ، پور خانی بٌژن ، باباٌی علٌرضا

 دچار باال درصد با بود ها بالن مجری که شرکتی کارگر و نژاد شٌخ

 بوده الهٌجان شهرداری قراردادی پرسنل کارگران ی همه.شدند سوختگی

 اگر ٌقٌناا  .کند می فوت" پور خانی بٌژن" سوزی آتش اٌن پی در. اند

 می ماه اول ی تارٌخچه حتی ٌا و مرامنامه و وٌژگی معاونانش و شهردار

 ؟ بود مٌسر براٌشان شدن شهردار معاون ٌا شهردار ، دانستند می را

 ، کنند درک را کارگر جهانی روز وٌژگی کارگران که زمانی نٌست دور

 . کرد نخواهند تحمل را چاپلوسی و ناالٌق مدٌر هٌچ آنگاه

 در کار اٌمنی و شراٌط نبودن فراهم بعلت اخٌر چندسال در: نوشت پی

 همه برای دٌدگی آسٌب ٌا تصادؾ اثر بر زٌادی تعداد الهٌجان شهرداری

 در کار به اجبار دلٌل به اتفاقات اٌن و شدند فوت ٌا و افتادند کار از عمر

 تصادؾ اثر بر گٌل مٌدان در"  خوب محمد -1 . ست نامساعد شراٌط

 تصادؾ اثر بر نوشٌن فروشگاه روبروی" درخشان حمٌد -7. شد کشته

 . شد کشته تصادؾ اثر بر دانشگاه خٌابان"  آقاجانی ساعد3 -. شد کشته

-5 . شد کشته تصادؾ اثر بر رضا امام بلوار در"  شنگلی صفر -0

 . شد کشته تصادؾ اثر بر مطهری بلوار در"  شمسی

 می کار ادامه همچنان عضو نقص با" پور خانی حسٌن" و" نٌکی اصؽر"

 .دهند

 82مهر  03        فلزکار کارگر سفیو

 



 .شوند می تبدیل دالل به خود دولتی مدیران وقتی

. است شده تبدیل عادی روال یک به دولتی مدیران میان در داللی و فساد

 دنبال به فقط ، شهرتشان سوء غم نه و دارند وطن غم نه که مدیران این

 کارخانه در فلزکار کارگر. هستند شان مدیریت مدت در لیس و لفت

 :خوانید می که است برداشته پرده گزارشی طی فساد این از ایالم سیمان

 اختٌار در سال 0 مدتب درخوزستان اٌالم سٌمان کارخانه فروش نماٌندگی

 36 تخفٌؾ با که بود بودند، مقٌم خوزستان استان در که فروش عامل 3

 همه و دفتر مدٌر نژاد فرخ آقاٌان قبل مدتها از.کردند می کار درصدی

 دفتر کاره همه پٌشه معدن آقای و اٌالم فتر درد در اٌالم سٌمان کاره

 عاملٌن کردن ناراضی در سعی مختلؾ های بهانه با شرکت اٌن تهران

 درصد 36 روز ٌک بطورٌکه. بودند خوزستان در کارخانه آٌن فروش

 اٌن به بار دادن از روز ٌک و کردند می حذؾ را فروش عاملٌن تخفٌؾ

 گذرد می سال از ماه هفت که هم تاکنون و رفتند می طرفه نفر هفت

 طرؾ از ، طرفه ٌک بصورت که را فروش عاملٌن اٌن پول و قرارداد

 فروش عامل را فردی رشوه گرفتن با و اند کرده قطع شده برده نام افراد

 با و داده تخفٌؾ او به درصد 33 که فٌضی نام به اند کرده خوزستان در

 که مدٌران اٌن.زنند می جٌب به را ای افسانه های پول فٌضی با  وبند زد

 خوزستان در قبلی فروش عامل 3  به معروفند شرکت در داللی به خود

 اٌن با تردٌد بی.خورٌم می نان دٌگران نان برٌدن با ما که اند گفته

 ورشکست اٌالم سٌمان کارخانه زودی به اٌالم سٌمان مدٌران حرکت،

 گذرانی خوش اروپا در ای افسانه ثروتی داشتن با آقاٌان اٌن و  شده

 لٌس و لفت از ای گوشه خندٌداٌن خواهند همه رٌش به و کرد خواهند

 ..است صفت دالل مدٌران



 :مجلس یسری به خطاب بازنشسته کارگرانعالی  کانوناطالعیه 

 شود جلوگیری ها بیمه سایر با اجتماعی تامین درمان بخش ادغام از

  الریجانی دکتر آقای جناب ارجمند برادر

 تهیات و سالم عرض با  اسالمی شورای مجلس محترم رئیس

 نهاد ترٌنبزرگ عنوان به اجتماعی تامٌن سازمان مستحضرٌد که همانگونه احتراما

 جمعٌت از نٌمی از بٌش جمعٌتی گستره بر را خود حماٌتی ترچ کشور ای بٌمه

 مٌلٌون نٌم و دو بر بالػ جمعٌتی خصوصا اسالمی عزٌز مٌهن آحاد کل از کشور

 اثرگذار سازمان اٌن ذخاٌر و منابع.است گسترانٌده بگٌر مستمری و بازنشسته نفر

 به حقٌقت در و بوده المال بٌت نه و الناس حق محل از و نسلی بٌن صورت به

 از که است جامعه از قشری به متعلق و زحمتکش کارگران حقه حقوق عنوان

 و پٌشرفت خدمات، تداوم بٌمه، حق پرداخت با مزبور سازمان فعالٌت آؼاز

 سٌاستی هرگونه اعمال»فرماٌٌد می تصدٌق بنابراٌن.اند نموده آنراضمانت کارآمدی

 ساٌر با اجتماعی تامٌن سازمان درمانی و ای بٌمه منابع تشرٌک و ادؼام بر مبنی

 بازنشستگان بزرگ جامعه سوی از اٌرانٌان سالمت بٌمه سازمان جمله از ها بٌمه

 و شرعی حقوقی، مختلؾ مناظر از و بوده تصرؾ ؼٌرقابل بگٌران مستمری و

 و اثرات آن اجرای قطعا که «است متعددی اٌرادات و ابهامات دارای عرفی

 استدعا بزرگوار برادر آن از رو اٌن از. داشت خواهد پی در را ناگواری تبعات

 حقوقی ظرفٌت از گٌری بهره با جامعه اقشار حقوق واقعی حامی جاٌگاه در دارٌم

 ادؼام از جلوگٌری با تا فرماٌٌد اتخاذ ترتٌبی اسالمی شورای مجلس قانونگذاری و

 نسلی بٌن ذخاٌر و منابع از گذشته همانند ها، بٌمه ساٌر با سازمان درمان بخش

 درخواست است ذکر شاٌان.گردد صٌانت و حفظ اجتماعی تامٌن سازمان

 کارگران استانی های کانون مدٌره هٌات اعضای کلٌه امضای و تاٌٌد با الذکر فوق

 روز توفٌق.گردد می حضرتعالی تقدٌم پٌوست شرح به بگٌر مستمری و بازنشسته

 خداوند از را اسالمی جمهوری مقدس نظام صدٌق خدمتگزاران تمامی افزون

 .نماٌٌم می مسالت منان



 از یکیپس از درج گزارش پنجاهمین سال ساخت جان پناه کارگر 

که در  انفرادی جلیل ، کارگر رفیق ی باره در فلزکارمکانیک کارگران

 :گوید می چنینکارخانه پارس آمریکا همکار او بوده ،

 

. بود محبت و صفا اش همه جلٌل بود، آتش بود، شور پارچه ٌک جلٌل

 پی پاکش احساسات عمق به تا دٌدی می مردم با را او برخورد باٌست می

 کارخانه توی. بود آموزگار ٌک بود، رفٌق ٌک ما برای جلٌل. بردی می

 وقت هر شدٌم، می خسته وقت هر آمد، می مان لب به جانمان که هنگامی

 حرؾ ما برای جلٌل جلٌل، پٌش رفتٌم می کردٌم، می تنهائی احساس

 شعر براٌمان جلٌل. را رهائی راه و گفت می را دردهاٌمان علت زد، می

 فراز بر ٤۲ سال داشتٌم، دنٌائی رفتٌم می کوه به جلٌل با وقتی. خواند می

 اولٌن کارگر، پناهگاه گذاشتٌم را اسمش. ساختٌم را پناهگاه اولٌن توچال

 هم پناهگاه. دادٌم می انجام کارخانه از بٌرون که بود ما جمعی دسته کار

 ها سنگ به نگاهم اختٌار بی روٌم می قله به وقت هر. جاست بر پا هنوز

 ی سوخته آفتاب و مصمم ی چهره سنگ هر سخت برپٌکر شود، می خٌره

 :زد می فرٌاد همٌشه مثل که بٌنم، می را جلٌل

 

 را مان هستی کارخانه در اگر،  محرومیم سرپناه داشتن از شهر در اگر

 بنا البرز بلند ی قله فراز بر را محقرمان ی آشیانه امروز ، گذاریم می

 ".جهان بلندی بلندترین بر  را پیروزیمان پرچم  فردا و ، کنیم می

 

 



 کیست؟ با وسندیکایی صنفی فعاالن حقوق رعایت ولیتمسو

 مقدم هزاره نسرٌن

 همه در آنها در عضوٌت ٌا صنفی های اتحادٌه اٌجاد برای کارگران حق

 بشر حقوق جهانی اعالمٌه: شده لحاظ بشر حقوق جهانی های نامه مقاوله

 و( 77 ماده) سٌاسی و مدنی حقوق المللی بٌن نامه مٌثاق ،(73 ماده)

(.  31 ماده) اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، حقوق جهانی قرارداد باالخره

 در را کار نٌروی صنفی حقوق ،(ILO) کار جهانی سازمان اٌن بر عالوه

 تعرٌؾ جهان سراسر در خود اعضای برای الزامی تعهدآور اصول قالب

 سازماندهی حق و اجتماعات آزادی رعاٌت از عبارتند حقوق اٌن. کرده

 شماره توافقنامه) جمعی زنی چانه حق پذٌرش و( 13 شماره توافقنامه)

 احزاب،: گوٌد می صراحت به نٌز اساسی قانون 70 اصل). 31

 اقلٌتهای ٌا اسالمی انجمنهای و صنفی و سٌاسی های انجمن ها، جمعٌت

 وحدت آزادی، استقالل، اصول که اٌن به مشروط آزادند، شده شناخته دٌنی

 کس هٌچ. نکنند نقض را اسالمی جمهوری اساس و اسالمی موازٌن ملی،

 آنها از ٌکی در شرکت به ٌا کرد منع آنها در شرکت از توان نمی را

 .ساخت مجبور

 ها اتحادٌه که زمانی تا صنفی، اتحادٌه داشتن برای کارگران حق اما

 به آزادانه و باشند داشته موثر و عملی حضور کار های محٌط در نتوانند

 به ها اتحادٌه حضور. ٌافت نخواهد عٌنٌت و تجسم بپردازند، حق مطالبه

 از مستقل نهادهاٌی آنها، نخست که  بود خواهد عملی و موثر شرطی

 نه و دولت نه ٌعنی باشند، سرماٌه صاحبان و سٌاسی قدرت های جناح

 گسترش با که اٌن دوم و کنند مداخله آنها عملکرد در نتوانند کارفرماها



 شوند تبدٌل نماٌندگی عٌار تمام های سازمان بتوانندبه خود، فعالٌت حوزه

 حقوق، مطالبات همه در و جا همه در صنؾ ٌک کارگران نماٌنده ٌعنی

 .باشند ها اتحادٌه همٌن

 اٌن آن و دارد وجود اساسی نکته ٌک شود؟ می محقق چطور  شراٌط اٌن

. شوٌم قاٌل تماٌز زمٌنه اٌن در ها دولت و کارفرماها وظٌفه بٌن باٌد که

 آوردن فراهم و اجتماعات آزادی حق شناختن رسمٌت به ها، دولت نقش

 تنها کارفرماها وظٌفه و است صنفی های اتحادٌه اٌجاد برای امن بستری

 که هستند ها دولت اٌن. است جمعی مطالبه و زنی چانه حق به احترام

 مرجعی و کنند جلوگٌری حق اجحاؾ و ها استفاده سوء از دارند وظٌفه

 وظاٌؾ.  باشند کارفرماها از کارگران شکاٌت برای عادل و مطمئن

 تعرٌؾ واضح شرطی، پٌش هٌچ بدون المللی بٌن اسناد همه در دولتها

 .است شده

 ای مجموعه به احترام مستلزم صنفی حقوق به احترام دٌگر، عبارت به

 کردن مقٌد منظور به زمٌنه، همٌن در. است سٌاسی و مدنی حقوق از

 ای قطعنامه ،3336 سال در کارگران جهانی کنفرانس در ها، دولت

 های اتحادٌه حقوق مٌان مستقٌم ارتباطی خوبی به آن در که شد صادر

 حقوق جهانی اعالمٌه در مندرج مدنی و سٌاسی حقوق از بخشی و صنفی

 شده، ذکر قطعنامه اٌن در مشخص طور به که حقوقی. گردٌد تعرٌؾ بشر

 مصونٌت حقٌقی، افراد مالی و جانی امنٌت حفظ: است موارد اٌن شامل

 در بٌان آزادی صنفی، فعالٌت جرم به بازداشت ٌا پٌگرد منع و قانونی

 مجمع برگزاری آزادی صنفی، های اطالعٌه و ها بٌانٌه اخبار، انتشار

 های اتحادٌه قانونی اموال از حفاظت و عادالنه محاکمه حق عمومی،

 را مدنی حقوق اٌن ها حکومت اگر است آمده قطعنامه اٌن در. صنفی



 واقعی معنای سندٌکاٌی فعالٌت ٌا و صنفی اتحادٌه داشتن نکنند، رعاٌت

 .داد خواهد دست از را خود

 مسئولٌت پذٌرش از دولتی نهادهای و ها حکومت زدن سرباز با بنابراٌن

 می ؼٌرممکن حتی و سخت بسٌار عمل در موثر صنفی کنش فوق، های

 :که چرا شود،

 و بازداشت گٌرند، می قرار پٌگرد مورد راحتی به صنفی فعاالن-3

 ها اتحادٌه بدنه در نٌرو دفع و پراکندگی در خود، اٌن. شوند می زندانی

 به اقدام که کسانی اٌران، مانند کشورهاٌی در. دارد را تاثٌر بٌشترٌن

 احکام با مواردی در کنند، می آن در موثر فعالٌت ٌا اتحادٌه تشکٌل

 می باال بسٌار را صنفی کنش هزٌنه اٌن و شود می مواجه زندان سنگٌن

 و شود می محسوب قهرمانانه عملی صنفی، حرکت شراٌط، اٌن در. برد

 .آٌد می در حاکمٌت با ورزی دشمنی و عناد قالب در

 اٌن. کنند می عمل باز دست با کارگران حقوق تضٌٌع در کارفرماها -7

 شراٌط با کار به مجبور کارگران ها، کارخانه از بسٌاری در روزها

 موقت قراردادهای ٌا سفٌد قراردادهای با و پاٌٌن دستمزدهای سخت،

 و محکم صنفی تشکٌالت فقدان و دولت حماٌت عدم نتٌجه اٌن و هستند،

 راحتی به کارفرما هم، اعتراضی حرکت هر از بعد. است منسجم

 شکاٌت موارد از خٌلی در و کند می اخراج ٌا و تعلٌق را معترضان

 همانطور. رسد نمی ای نتٌجه به هم مسئول رسمی نهادهای به کارگران

 صنفی انجمن دبٌر ٌزد، چادرملوی معدن کارگران اعتراض از بعد که

 در حکم  اٌن و گرفت اخراج حکم نژاد، حسنی بهرام آقای کارگران،

 .شد تاٌٌد هم ٌزد کار اداره



 و گسترده های سازمان فرم به توانست نخواهند هرگز ها اتحادٌه -3

 کشور سطح در جؽرافٌاٌی گسترش نظر از چه. دربٌاٌند نماٌندگی متشکل

 روز هر. بود خواهند مواجه مشکل با نٌرو، وسٌع جذب لحاظ از چه و

 کشور کنار و گوشه در روز هر دهد، می رخ ای پراکنده اعتراضات

 مطالبه و زنی چانه در  عمل  وحدت اما دارٌم، را کارگران اعتصاب

  .شود نمی محقق است، سندٌکاٌی فعالٌت در اساسی رکن که حقوق

 صورت به حق مطالبه و کار نامطلوب شراٌط به اعتراض بنابراٌن، 

 به نٌاز صنفی، نماٌندگی نهادهای قالب در ٌافته سازمان و تشکٌالتی

 ساختارها اٌن گٌری شکل. دارد شده شناخته رسمٌت به پلتفرم و ساختار

 اٌن که است مدنی آمٌز مسالمت فعالٌت حٌطه در عمل آزادی مستلزم هم

 پذٌر امکان جامعه سٌاسی قدرت بدنه توسط مسئولٌت پذٌرش با فقط و فقط

 قانون در مندرج بدٌهی، حق ٌک مطالبه، و زنی چانه حق. شود می

 نباٌد پس است، اٌران المللی بٌن آور الزام تعهدات با منطبق و اساسی

 صنفی، فعالٌت نباٌد شود، قلمداد" برانداز" و" محارب" صنفی، کنشگر

 در سندٌکاها و ها اتحادٌه  نباٌد. باشد داشته سنگٌن سٌاسی هزٌنه

 به راحتی به نتوانند کارگران که  باشند خطرناک و لرزان چنان جاٌگاهی

   .بپٌوندند آنها

 :منابع

 (ITUC) صنفی های اتحادٌه جهانی کنفدراسون تحقٌقات

 (ILO)  کار جهانی سازمان رسمی وبساٌت و

 



 (لزبان)ف فلزکارمکانیک کارگر    خواه وطن عبداله چند شعر از

 "سودا"

 فروشم می کار من

 خری می وقت تو

 تو و من کج بار

 .رسد نمی منزل به
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 من بازوی در زور: گفت

 ست بنجلی کاالی

 -هم تاراج به که

 .رود نمی
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 توست ی سایه از

    –  خود برغارت

 .زنیم می خنده

 

 



 

 منتشر سندٌکا پٌام زبان انگلٌسی نشرٌه سندٌکا، آور پٌام شماره چهارمٌن

 :خوانٌد می شماره اٌن در.شد

 سندٌکا پٌام انتشار سالگرد چهارمٌن مناسبت به تبرٌک

 هستند اعتصاب در تپه هفت نٌشکر مجتمع کارگران 

 دارد ادامه کارگران های خواسته به رسٌدن تا تپه هفت رد اعتصاب

 پٌوستند اعتصاب به تپه هفت نٌشکر مجتمع روزمزد نفرازکارگران صدها

 شده کهنه بهانه با کارگران دنبٌکارکر :اٌلنا با اجاریآؼناصر مصاحبه

 تحرٌم

 می اجرا ما کشور در پول المللی بٌن صندوق های دستورالعمل چگونه

 کارشناسان رضا -شود

  مٌشوند تبدٌل دالل خودبه دولتی مدٌران وقتی:مٌدهد گزارش کارگرفلزکار

 اوبشتابٌم نجات کنٌدوبه کمک ٌدبٌاٌ -است درخطر زاده ابراهٌم بهنام جان

 رئٌس به انگلستان معلمان سندٌکای کل دبٌر نامه -المللی بٌن همبستگی

 زاده ابراهٌم بهنام با رابطه در اٌران جمهور



 

 ورزشکارایرانی آفرین افتخار پسران و دختران بر درود

 روز های بازی در اٌران تٌم جنوبی، کره وناٌنچٌ آسٌاٌی های بازی ادامه در

 پنجم جاٌگاه در طال ۲۱ و نقره ۰۸ برنز، ۰۸ – مدال ۱۱ مجموع با چهاردهم

 کره مقابل ۸۸ بر ۸۳ شکست با اٌران بسکتبال ملی تٌم جمعه، روز. دارد قرار

 حضور آشورزاده،درنخستٌن فرزان و رسٌد آسٌاٌی های بازی نقره مدال به جنوبی

 اٌرانی، ورزشکار مردان های پٌروزی همه با.ٌافت دست طال مدال به خود آسٌاٌی

 در آمده دست به مدال ۱۱ مجموع از مدال ۰۱ کسب با اما ورزشکار زنان

 مانند ورزشهاٌی در که است درحالی اٌن.اند درخشٌده خوش امسال، های بازی

 بازٌهای به حتا است کرده نجومی گذاری سرماٌه آن در ورزش مافٌای که فوتبال

 سرماٌه ومافٌاٌی کثٌؾ سٌستم دلٌل به نه ها مدال اٌن. نکرد پٌدا راه هم آسٌاٌی

 کارگران فرزندان تالش و همت بلکه ،  کرده قبضه را ما ورزش که اٌران داری

 و کنند می ورزش ما ؼٌور دختران که های رشته در. ست آمده دست به  اٌران

 اٌن به ما امکانات از محروم کشور گوشه گوشه از و اند کرده پٌدا دست مدال به

 فدراسٌون از را خود تومانی هزار 766 ماهٌانه حقوق مدتهاست،اند رسٌده افتخار

 .اند آفرٌده را افتخاری چنٌن امکانات کمترٌن با و اند نکرده درٌافت مافٌاٌی

 افتخارش رپُ  فرزندان به ایران درودکارگران

 03/6/0282  فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 



 ی کارگریسندیکاهاآزادی گام به گام تا 

 ماه چند همٌن. نشنوٌم کارگران مرگ از خبری اٌران در که نٌست وزیر

 روز در کارگر شش شدن ازکشته قانونی پزشکی ٌسرٌ که بود پٌش

 نبود قربانی،درروز کارگر شش واقع در. داد خبر کاری حوادث براثر

 حقوق به نگاهی با. شوند می آن به توجهی بی ٌا و اٌمنی تجهٌزات

 بسٌار سال هر کارگران حقوق که ٌابٌم می در گذشته سالهای در کارگران

 تورم نرخ جاری سال در مثال عنوان به. ٌافته افزاٌش تورم نرخ از کمتر

 هر. است بوده باالتر کارگران حقوق افزاٌش از درصد ۰۱ حداقل رسمی

 و دهند می دست از را خرٌدشان قدرت از قسمتی اٌران کارگران سال

 اٌران کارگران از بزرگی بخش  چرا؟. شود می کوچکتر هاٌشان سفره

 حقوق دٌگر و تورم با متناسب دستمزد حداقل درٌافت حق بٌمه، حق از

 که قانونی به گردد برمی مشکل اٌن از قسمتی. هستند محروم قانونی

 به. اند کرده خارج کار قانون شمول از را از ده نفرکارگر کم کارگاههای

 ٌا کارگر ٌک عنوان به کنند می کار کارگاهها اٌن در که کسانی عبارتی

 .برخوردارنٌستند حامی قوانٌن پوشش از و نٌامده حساب به شاؼل

 اٌران در تکراری بحثی به دٌگر که است موضوعی استخدام در تبعٌض

 سٌاسی و جنسٌتی مذهبی، های تبعٌض کارگران استخدام در. شده بدل

 و داده مختلؾ بٌانٌه دهها کار المللی بٌن سازمان تاکنون. کند می بٌداد

 اٌران در شنواٌی گوش اما شده تبعٌضها اٌن همه به دادن پاٌان خواهان

 چرا! سوال ٌک اما .نٌست تا دو ٌکی اٌران کارگران دردهای .نٌست

 تحت حکومت ٌا دولت وقتی چرا رسد؟ نمی اٌران کارگران داد به کسی

 گٌرند؟ می کارگران مٌان از را خود قربانٌان اولٌن گٌرند، می قرار فشار



 نه رسند می خود داد به که هستند کارگران خود اٌن دنٌا جای ی درهمه

 حماٌت ودر شده متحد کارگری سندٌکاها اٌجاد ازطرٌق آنها! دٌگر کسانی

 مجبور دولتها ٌا کار صاحبان که جاٌی تا کنند می مبارزه خود حقوق از

 آزادی که آنجاست مشکل اٌران در اما. شوند می آنها رضاٌت جلب به

. شود می سرکوب بشدت بلکه ندارد وجود تنها نه کارگری سندٌکاهای

ی خانه کارگر و شوراهای دولت تشکلهای تشکلها، اٌن بجای دولت البته

 موثر کارگران وضعٌت بهبود در تنها نه عمال که نهاده بنٌان را اسالمی

 اقدام کارگری سندٌکاهای سرکوب در قدرت با همگام گاهی بلکه اند نبوده

 کارگران واقعی قدرت از گاه هٌچ که ازآنجاٌی هاٌی تشکل چنٌن.اند کرده

 توانند نمی نٌز هٌچگاه کنند، نمی استفاده آنها وضعٌت بهبود برای

 نه آنها که چرا. کنند بازی نقش آنها وضعٌت بهبود در موثر بصورت

 شده تاسٌس آن کردن مهار برای بلکه ، کارگران قدرت از استفاده برای

 و آزاد کارگری سندٌکاهای و تشکلها قدر و ارزش که اٌنجاست از. اند

 .شود می معلوم پٌش از بٌش ، ساخته حکومت های نهادی از مستقل

 همٌن به ”کارگری آزاد سندٌکاهای تا گام به گام ”نام با آموزشی محصول

 دهٌم نشان اٌم کوشٌده آموزشی محصول اٌن در. دارد اختصاص موضوع

 سندٌکاهاٌی نوع چه است؟ ضروری کارگری سندٌکاهها وجود چرا

 استفاده راههای کرد؟ قدرتمندتر را آنها توان می چگونه و دارد وجود

 تقوٌت را خود قوت نقاط توانند می چگونه و چٌست قدرتشان از کارگران

 کنند؟

 اٌم کرده استفاده آموزشی محصول اٌن در که زبانی فارسی منابع جمله از

 نقض و کار المللی بٌن سازمان به نگاهی“ نام با مصداقی اٌرج آقای کتاب

  است ”کار بنٌادٌن حقوق



 قاجار دوره سبک به پرورش و آموزش

 همه هرمزگان، استان مرکز بندرعباس، در مشٌردوانی پسرانه دبستان مدٌر

 بدنی تنبٌه پولٌکا لوله ٌک از استفاده با را دبستان اٌن پنجم کالس آموزان دانش

 باخبرگزاریگفتگو مهردر ۰۶ روز دبستان، اٌن عبدلی،مدٌر ؼالمعباس.کرد

 که گفت و دانست دبستان «ومدٌرٌت کنترل الزمه»را آموزان دانش اٌرنا،تنبٌه

 ٌک چرا که نکنند گله والدٌن از ٌک هٌچ تا زده کتک را آموزان دانش همه

 لوله ٌک دادن نشان با وی .است نخورده کتک دٌگری و خورده کتک کودک

 وسٌله ازاٌن که گفته خبرنگاراٌرنا به رنگ سفٌد سانتٌمتری ۱۱ حدود پالستٌکی

 براساس که کرد تاکٌد دبستان مدٌر.است کرده استفاده آموزان دانش تنبٌه برای

 هم باز اگر و است همه برای تنبٌه و نفر ٌک برای تشوٌق ،(پادگانی) نظام قانون

 تنبٌه را آنان شخصا و کند نمی رحم ها آن به»شوند خالؾ مرتکب آموزان دانش

 پالستٌکی لوله ضربه اثر :که گفته آموزان دانش از ٌکی مادر .«کند می بدنی

. است مشاهده قابل پسرش بدن نقاط از دٌگر برخی و سر بر( پولٌکا) سی وی پی

 و سر... و اند نداشته معلم آموزان دانش: »گفت اتفاق اٌن چگونگی درباره فرزندش

 اند نشده حاضر آموزان دانش چون و شده کالس وارد نٌز مدٌر و اند کرده صدا

 گروهی صورت به همه کنند، معرفی شلوؼی عامل عنوان به را خاصی فرد

 دبستان، اٌن آموز دانش سنگرٌان، فرحان گفته به.«اند گرفته قرار بدنی تنبٌه مورد

 به ضربه و اند نٌاورده جلو تنبٌه انجام برای را خود دست آموزان دانش از تعدادی

 گفته نٌز سنگرٌان، فرحان مادر شٌرماهی، شهناز.است خورده شان صورت و سر

 .است دٌده آسٌب شدت به فرزندش شست انگشت که

 پول و نکند هزینه فرزندانش برای که کشوری در پرورش و آموزش نظام» 

 در برخوردهایی چنین آیا.افتد می روزی چنین به کند تعیین را انسانها ارزش

 چه مدیری چنین با پولی مدارس در ؟ افتد می اتفاق)غیر انتفاعی( پولی مدارس

 « ؟ کنند می
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 خدمت رسانی وزیرکار به شرکت های بیمه خصوصی

درجهت نابودی سازمان تامٌن  با اجرای دستورات صندوق بٌن المللی پول

 بٌمه حق وانتقال نقل قانون اجراٌی نامه آٌٌن وزٌرکارازتصوٌباجتماعی،

 شمول از که اشخاصی مذکور قانون اساس بر: خبردادوافزود بازنشستگی

 ٌا بٌمه صندوق وزٌرپوشش شده خارج ذٌربط بازنشستگی ٌا بٌمه صندوق

 موظؾ مبدا بازنشستگی ٌا بٌمه قرارمٌگٌرند،صندوق دٌگری بازنشستگی

 محاسبه به نسبت شده بٌمه تقاضای زمان از ماه ٌک ظرؾ حداکثر است

 ذکر با(وکارفرما شده بٌمه ازسهم اعم) بازنشستگی کسور ٌا بٌمه حق مبلػ

 اقدام مقصد بازنشستگی ٌا بٌمه صندوق به آن انتقال و پردازی بٌمه مدت

 ماه ٌک حداکثرظرؾ است نٌزموظؾ مقصد بازنشستگی ٌا بٌمه وصندوق

 .نماٌد وصول شخص از و محاسبه را( شخص سهم) متعلقه التفاوت مابه

 جان شیرین کارگران برای مسولین ارزشی ندارد!

 نداشتن بخاطر را خود جان که زحمتکشی کارگران درصد ده تنها

 های هزٌنه کسی چه اند؟ داشته بٌمه اند داده دست از اٌمنی اولٌه امکانات

 آٌا کند؟ می پرداخت را شده سرپرست بی اکنون که کارگر خانوار ٌک

 اٌمنی اولٌه امکانات از که ندارند قدر و ارزش اٌنقدر زحمتکش کارگران

 اقتصادی محاسبات و آمار دفتر اعالم براساس باشند؟ مند خودبهره درکار

 هزارو۸ جاری سال اول ماه۹ در اجتماعی، تأمٌن سازمان اجتماعی و

 در .شدند کار از ناشی حوادث دچار اجتماعی تأمٌن سازمان شده بٌمه ۲۱

 صبح، هنگام کار از ناشی حادثه ۸۱۹ هزارو۲ جاری، سال اول ماه۹

 هنگام در نٌز حادثه ۲۸۸ و عصر هنگام حادثه مورد ۹۸ هزارو ٌک

 .است داده روی شب



 روزجهانی کودک

. است کودک جهانی روز اٌران جمله از دنٌا نقاط برخی در مهرماه 30

 انواع معرض در اٌران در خٌابان و کار کودکانکودکان و بخصوص 

 سال ۳ که ای نامه آئٌن بازنگری .دارند قرار روحی و جسمی های آسٌب

 تؽٌٌر با اکنون. دارد ادامه اٌران حکومت سوی از هنوز شده تصوٌب قبل

 مطرح نامه آئٌن اٌن بازنگری با کودکان اٌن ساماندهی دٌگر بار دولت

 و  آموزش  به  رانسبت  كودك  حق، کودک حقوق کنوانسٌون .است شده

 بر و  حق  اٌن  بهی تدرٌج یدستٌاب  یوبرا شناسندی م  رسمٌته ب  پرورش

 :کند می ذٌل  اقدامات به موظؾ را ها ،دولت یمساو  یفرصتها اٌجاد  اساس

  تشوٌق(  ب  همگان  یبرا  یابتداٌ  تحصٌل  نمودن  راٌگان و یاجبار(  الؾ

 ، یكل و  یا حرفه  آموزش  منجمله  متوسطه  آموزش  مختلؾ  اشكال  توسعه

  اقدامات اتخاذ و  كودكان  تمام یبرا آموزشها  گونه اٌن  قراردادن  دردسترس

 در  یمال یكمكها  دادن و  راٌگان  پرورش و  آموزش  هاراٌ  قبٌل از  الزم

 بر  همگانی برا  یعال  آموزش  دادن قرار  دسترس در(  ج . لزوم  صورت

  اطالعات  قراردادن  دردسترس( د . مناسب  طرٌق ازهر هاو یتواناٌ  اساس

 یاقدامات اتخاذ(  ه . كودكان  تمام  یبرا یا حرفه و  یآموزش یهای راهنماٌ و

  کاهش ؼٌبت ها.و  مدارس در  كودكان  مرتب حضور  تشوٌق  جهت

 



 اتفاق افتاد جهانی کودک در روز

 

 

 .است گذاشته فروش برای را اش ساله۱ فرزند که مادری با گو و  گفت

 خطی چند آگهی ٌک «رسد می فروش به ساله پنج پسر ٌک» بود نوشته

 صداٌی خط پشت. نبود شوخی. موباٌل شماره ٌک با شهر دٌوارهای روی

. نبود سالخورده اما باشد سالخورده پٌرزنی صدای که انگار شکسته

 ٌک است، بچه ٌک فروش رواٌت نٌست، کلٌه فروش قصه ماجرا،

 آگهی اند، گذاشته فروش به را او پدرش و مادر که ساله پنج پسربچه



 را شان ساله پنج پسر پسرشان، کسی چه که تلفن زنگ به گوش و اند کرده

 فروش برای را پسرشان که اند زابلی زوج ٌک مادرش، و پدر خرد؟ می

 مقابل، در و شوند خالص نشٌنی اجاره از که امٌد اٌن به. اند گذاشته

 آگهی. باشد داشته روشنی آٌنده و بٌفتد نٌکوکاری فرد دست به پسرشان

 کودک ٌک واگذاری تر، دهنده تکان آن از اما است دهنده تکان خطی، چند

 فروشند می را پسرشان. زابل در ای خانه است، خانه ٌک ازای در ساله۱

 بر فرزندشان سه و خود های هزٌنه پس از توانند نمی مادرش، و پدر چون

 شب هر خواهند نمی و اند مانده منزلشان ماهٌانه کراٌه پرداخت در بٌاٌند،

 .باشند شان خسته دل فرزندان های گرسنگی و ها بٌداری شب شاهد

  اٌد؟ گذاشته فروش برای را پسرتان

 .خواهٌم می خانه ٌک ازاٌش در نه، فروش برای

 بله  دهٌد؟ می خانه ٌک ازای در را پسرتان ٌعنی

 شوم صاحبخانه تا فروشم می را پسرم   چرا؟

 

شوند تا برای گذران در کشورهای سرمایه داری انسانها مجبور می » 

به کارگاههای گوشه هایشان بگذرند.بعضی کودکانشان را عمر از جگر

هزارتومانی می سپارند وبعضی هم برای داشتن  211نمور با دستمزدی 

برای تهیدستان فراهم کند، خانه که در قانون اساسی دولت موظف شده 

کودکانشان را این چنین بفروش برسانند.قربانیان سیستم سرمایه داری 

 «مجبور می شوند اخالق را این چنین به سخره بگیرند.

 هیات تحریریه پیام سندیکا



 از زنان پیشرو بیاموزیم !

  

شٌما دانند، مى مردان به منحصر را سخت اعمال جامعه كه حالى در

 انجام براى زنان شاٌستگى خطر پر حرفه اٌن در خود حضور با رشٌدی

 ساله 75 شٌما : اهواز در مهر خبرگزارى .نمود ثابت را سخت كارهاى

 سوم سال و پٌوسته اهواز ینشان آتش به كه است دخترانى معدود از یٌك

 فعالٌت كه نشان آتش دختر اٌن.دهد یم ادامه سخت كار اٌن در را خود

 اٌن را خود سخن دهد یم انجام فراوان اشتٌاق و شور با سالها را خود

 "دارند؟ كم یچ ها زن مگر: "كرد شروع چنٌن

 آتش عملٌات همه اما باشد مردان مختص نشانى آتش حرفه ظاهر در شاٌد

 كردن گٌر قبٌل از حوادث بسٌارى. شود نمى ختم حرٌق اطفا به نشانى

 در كسى كردن گٌر حتى ٌا انگشت در حلقه كردن گٌر ، یجاٌ در دست

 خانم را باشند داشته حضور باٌد ها نشان آتش كه خودكشى عملٌات ٌا اتاق



 اٌن از برخى پس از مردها از بهتر اتفاقاا  و. كنند مشاركت توانند مى ها

 كه ذهنٌتى آٌا ؛ كه خبرنگار سوال جواب در رشٌدى .آٌند مى بر كارها

 تفاوت آن از بعد و ورود هنگام با داشتى نشانى آتش به ورودت از قبل

 در آدم جان واقع به و بوده سخت قطعاا  كار: "داد پاسخ چنٌن اٌن داشت؟

 ٌك بشوند، آتش وارد مستقٌم نٌست قرار ها نشان آتش اما. است خطر

 به كنند مى شروع بٌرون از ابتدا.كنند مى رعاٌت را اٌمنى مسائل سرى

 اطفا مرحله در تنها ها خانم كه نٌست قرار.  حرٌق اطفا و كردن سرد

 هر و است گروهى فعالٌت ٌك نشانى آتش عملٌات. كنند شركت حرٌق

 فرمانده شود،ٌكى مى راننده ٌكى مثالا .دارد اى شده تعرٌؾ وظٌفه كسى

 ".كنند مشاركت مختلؾ هاى بخش در توانند مى هم ها خانم... و عملٌات

 ، سال ۰۲ زٌر هاى بچه مدتهاست نشانى آتش كارهاى بر عالوه رشٌدى

 در اى الزحمه حق گونه هٌچ بدون را سرپرست بى كودكان بخصوص

 با ، وى كالم طبق آٌنده در بتوانند تا دهد مى آموزش نشانى آتش حٌطه

 تا دهند آموزش را سرپرست بى كودكان نشانى، آتش مدٌرعامل یهماهنگ

 و كنند استفاده كودك مهد كودكان دادن آموزش براى افراد اٌن از بعدها

 .باشد آنها براى آمدى در منبع

 زٌست محٌط هاى آلودگى لٌسانس فوق مدرك یدارا كه ماهر خانم اٌن

 را نشانى آتش اٌمنى ، امدادگرى مختلؾ هاى دوره پٌش ها سال است،

 اهوازى انزن نٌنجاى مربى و موسٌقى نوازنده آن بر عالوه كرده، طى

 سالمندان و سرپرستان بى براى خٌرٌه كارهاى در همچنٌن. است بوده

 .است داده انجام مختلؾ هاى مناسبت در متنوعى هاى برنامه

 



 !آفرید مرگ هم باز تهران، شهرداری ماموران گریز و تعقیب

: اٌم شنٌده را دردناک مکرر حدٌث اٌن گذشته ماه چند طول در بار چندٌن

  به منجر تهران، شهرداری توسط وسطاٌی قرون شٌوه با قوانٌن اجرای

 علی مورد،مرگ اولٌن.است آنهاشده مرگ وحتی شهروندان به زدن آسٌب

 شهرداری معذور ظاهر به ماموران ضربات که کارگری بود، چراؼی

 روزنامه حوادث درصفحه که است موردگزارشی وآخرٌن راگرفت جانش

 :خوانٌم می مهرماه بٌستم تارٌخ در اعتماد

 شهرداری پٌمانکار باکارگران زباله آوری جمع وانت گرٌز و تعقٌب حادثه

 پٌمانکار کارگران که هنگامی. ٌافت پاٌان ٌی ساله ۲۸ جوان مرگ با

 بار تا خواهند می بازٌافت آوری ؼٌرمجازجمع وانت راننده از شهرداری

 فرار به اقدام و نکرده توجهی ها آن های حرؾ به راننده کند خودراتخلٌه

 وقتی نٌز شهرداری ۲ منطقه بازٌافت آوری جمع پٌمانکار کارگران.کند می

 در راننده تااٌنکه پردازند می او تعقٌب به شوند می وانت فرارراننده متوجه

 پل رادرحوالی خودرواش کنترل چمران اتوبان جنوب به مسٌرشمال

 مرد با واژگونی از قبل خودرو. شود می واژگون و داده ازدست مدٌرٌت

 اٌن اجرای شٌوه ”.زند می رقم اورا مرگ و کرده برخورد ٌی ساله ۲۸

 و ضربتی های  شٌوه اٌن.دارد بسٌار نقد جای ها، گٌری وتصمٌم قوانٌن

 قصد به چه و کاذب مشاؼل با مبارزه برای بارها. ندارد تازگی ناکارآمد

 سالهاستو . است شده تکرار اوباش و اراذل از شهر های محله پاکسازی

 جدی های آسٌب واردآوردن جز ای نتٌجه هم هرگز و شود می تکرار که

 بوده خشونت بازتولٌد چرخه خودمولد و است نداشته اجتماع بدنه بر

 وجودی فلسفه مهم بار،مساله خشونت اجراٌی های شٌوه اٌن از جدا .است

 و بٌکاری به ،مبتال اجتماع کنونی بستر در. است قوانٌن اٌن خود ناکارآمد



 مٌشوند وضع شبه بستر،ٌک اٌن درنظرگرفتن بدون هاٌی سٌاستاست.فقر

 و فاٌده بی نامدبرانه، تصمٌمات اٌن که است روشن.آٌند اجرادرمی وبه

 را شهرداری مورد.هستند مساله صورت کردن پاک پی در تنها تاثٌر بی

 ضاٌعات، حمل های وانت بدون زٌبا شهری چهره دٌدن. کنٌم نگاه دقت با

 اما. است تقدٌر قابل آل اٌده ٌک فروشان، زباله و گردان زباله بدون

 حد چه تا ضربتی قوانٌن اٌن با و فعلی شراٌط در مقصود اٌن به رسٌدن

 و حول جامعه بٌکاران آمار وقتی است؟ شدنی اندازه چه وتا پذٌر امکان

 و کاذب مشاؼل وجود با و گٌرد برمی در را جمعٌت چهارم ٌک حوش

 نٌز آماری شاؼالن از موقت،خٌلی و درهفته ساعت چند فقط کارهای

 کنٌم، پاک را مساله صورت که بار هرچند اند، اٌستاده بٌکاری مرز روی

 دٌگر مساله.مٌشوند ترهوٌدا تروخشن کرٌه ای وباچهره زشتٌها،باسرعت

 در راستاٌی هم و مٌزان،همگراٌی،انطباق چه تا و چقدر آٌا که است اٌن

 دخٌل دراٌران گٌرنده تصمٌم های وسازمان نهادها های گٌری تصمٌم

 ودستورالعمل ومصوبات شهرداری های گٌری وتصمٌم قوانٌن آٌا است؟

 ها سازمان باقی های تالش و تصمٌمات با خوانی هم در آن اجراٌی های

 کار، وازرت اجتماعی، تامٌن سازمان های سٌاست هست؟ نٌز ها وارگان

 کنارهم در چطورقراراست….و شهرداری مجلس، اقتصادی کمٌسٌونهای

 و شهر چهره بر آن نامطلوب اثرات و کنند حل را کاذب مشاؼل مشکالت

 و زور با تنهاٌی، به را تهران خواهد می شهرداری بزداٌند؟ را اجتماع

 خٌابان نان لقمه ٌک برای ناگزٌر به که آدمهاٌی گرٌز و تعقٌب و چماق

 کارگران مرگ ، پرده پشت اما. کند زٌباسازی اند، انداخته رٌخت رااز ها

 با درآمد کسب و فحشا و بٌکاری پرده، پشت .است عادی شهروندان و

 حال در کرده، ورم که است شهری حاصل، و است نامشروع وسٌله هزار

 .دارد چرکٌن های دمل که شهری است، ترکٌدن



 است، بیکاری و فقر انفجار آبستن  تهران: است این بینیم می که آنچه

  بندد آذین را اش چهره مرگ و چماق با می خواهد شهردار جنابو

 نسرین هزاره مقدم                                       

 

 

 تامین اجتماعی در ترازوی قضاوت

 را آمرٌکاٌی مستندساز کارگردان" مور ماٌکل"  ساخته" سٌکو" فٌلم آٌا

 و کرد برپا عظٌمی جنجال آمرٌکا در پٌش سال چند فٌلم اٌن دارٌد؟ بٌاد

 .شد فٌلم سازنده جهانی معروفٌت موجب که بود آثاری از ٌکی

 را اروپا و آمرٌکا پزشکی خدمات تنها نه فٌلم اٌن در" مور ماٌکل"

 از زمٌنه اٌن در حد چه تا کوبا که کند می ثابت بلکه کند، می مقاٌسه

 برای دهنده آزار و تلخ روشن، پٌامی فٌلم اٌن. دارد برتری آمرٌکا

 در ها آمرٌکاٌی که کنند می تبلٌػ چنٌن که داشت آمرٌکاٌی دولتمردان

 خدمات که فکر طرز اٌن. دارند کامل برتری جهانٌان از ها زمٌنه تمام

 سامانه اداره در پزشک و دارو تجاری سٌستم و شود دولتی باٌد پزشکی

 ماٌکل" نظٌر چپگراٌانی افکار از فقط است آمد ناکار و ناموفق بهداشت

 نه فکری گراٌش حتی امروزه. شود نمی تراوش آمرٌکاٌی قدتمن" مور

 پزشکی امور کردن خصوصی به معتقد نٌز اروپاٌی چپ نه و راست

 .نٌست

* 



 پزشکی خدمات ه، ارای دهقانان و کارگران حکومت دستاورد

جهان به پزشک صدور و قوی مدیریتی با  

 برای سالمت توسعه طرح بسٌاری های اگر و اما از پس ما کشور در

 پٌش در درازی راه آن کامل اجرای تا هنوز که شد مصوب مردم همه

 بٌمارٌش بابت کسی و است راٌگان پزشکی خدمات اراٌه کوبا در. است

 کشور اٌن،  مٌالدی 3353 درسال کوبا انقالب از پس. کند نمی ای هزٌنه

 فشارهای درمعرض ؼربی کشورهای ازجانب همواره که درحالی

 جهت در ارزشمندی تجارب کسب به ،داشت قرار نظامی و اقتصادی

 در ؼرب اما. گشت لناٌ بهداشتی خدمات رشد و ها بٌماری انواع درمان

 علمی مقاالت انتشار از و کرد اختٌار سکوت مثبت تحوالت اٌن برابر

 بٌماری انواع با فقٌر کشورهای کنونی دنٌای در. زد باز سر کوبا پزشکی

 های دهه در پزشکی علم رشد سبب به بشر.کنند می نرم پنجه و دست ها

 های سٌستم اما است، شده امراض اٌن معالجه و رفع به قادر کامالا  گذشته

 و ؼنی کشورهای در گاه که فقٌر های کشور در تنها نه بهداشت مدٌرٌت

 خدمات هاراٌ جهت از کوبا. ناتوانند درمانی مشکالت حل از ثروتمند

 بهداشت زمٌنه در استراتژٌک های زٌرساخت و قوی مدٌرٌتی با پزشکی

 است، صنعتی های کشور ترٌن پٌشرفته با مقاٌسه قابل تنها نه عمومی

 شامل موفقٌت اٌن. است گرفته پٌشی نٌز آنان از موارد از بسٌار در بلکه

 پاٌه تقوٌت نوزادان، مٌر و مرگ کاهش عفونی، های بٌماری کنترل

 می مزمن های بٌماری کنترل در پٌشرفت و بهداشت تحقٌقاتی و علمی

 قرار استفاده مورد رشد حال در کشورهای ساٌر در کوبا تجربه اگر. شود

 جهانی سطح در درمانی خدمات در بزرگی تحول و تؽٌٌر موجب گٌرد

 کوبا رژٌم با دشمنی سبب به آن احتمالی تااثٌرات و تحوالت اٌن. شود می



 از ارزنده تجارب اٌن از گٌری بهره بر دانشمندان. شوند می گرفته نادٌده

 عرصه در کوبا.ورزند میاصرار  ، بهداشت المللی بٌن عرصه در کوبا

 عظٌمی زٌرساخت آنها. کرد فراوانی گذاری سرماٌه بٌوتکنولوژی علم

 اقتصادی درآمد منبع که کردند، اٌجاد بٌولوژٌک طبی کاالهای تولٌد برای

 نوع و مننژٌت واکسن نوعی تولٌد.شد پزشکی تولٌدات صادرات برپاٌه

 و رشد حال در های کشور در استفاده بمنظور آنفوالنزا واکسن از دٌگری

 سرطان، بٌماری با مبارزه برای آمرٌکا و کوبا مشترک همکاری همچنٌن

 اٌن آزماٌشگاهی علوم در پٌشرفته و کارآمد مکانٌزم ٌک دهنده نشان همه

 اطمٌنان فضاٌی 3336 سال در" کودک و مادر" برنامه. است کشور

 و جنٌن تندرستی و بارداری دوران در زنان سالمت برای را بخشی

 های سازمان و دولتی بخش مدٌرٌت با کوبا سراسر در. آورد فراهم نوزاد

 اجرا باردار مادران به پزشکی خدمات ارائه برای هاٌی برنامه اجتماعی

 کوبا در نوزادان مٌر و مرگ. گردٌد آٌنده در آمٌز موفقٌت پاٌه که شد،

 3333 سال در. است شده ارزٌابی آمرٌکا متحده اٌاالت از کمتر% 76

 رشد حال در کشورهای دانشجوٌان برای پزشکی دانشکده هاوانا شهر در

 کشورهای از که دانشجوٌانی. گردٌد احداث دانشجو 0666 ظرفٌت با

 به ناچٌز تحصٌلی مخارج با التٌن آمرٌکای کشورهای ساٌر و آفرٌقا فقٌر

 و شده التحصٌل فارغ مرکز اٌن از بعد، های سال در و آمدند هاوانا شهر

 و پزشک هزار ها ده تنها. بازگشتند خدمت جهت هاٌشان کشور به

 کار آماده و تربٌت ونزوئال کشور برای کوبا در دندانپزشک هزاران

 از کوبا نٌاز مورد و برابر خدمات هاراٌ با طبٌعتاا  اقدامات اٌن. شدند

 پروژه اٌن در که التٌن آمرٌکای کشورهای ساٌر و الونزوٌ کشور جانب

 حضور نٌز کشورهاٌی مٌان اٌن در اما. گردٌدند جبران بودند ذٌنفع

 خدمات برای متقابل های کمک به قادر ناتوانی و فقر سبب به که داشتند



 چٌزی ٌتیهاٌ و گامبٌا اتٌوپی، نظٌر کشورهاٌی. نبودند کوبا برای متقابل

 پزشک تربٌت امکان از تنها و نداشتند دوجانبه های کمک و هاراٌ برای

 جمهور ٌسرٌ" روسوؾ دٌلما" خانم پٌش چندی. شدند مند بهره کوبا در

 پروژه عنوان تحت که کرد اشاره کشورش ملی های برنامه به برزٌل

 شهرداری 0666 حدود و کرد کار به آؼاز پٌش ٌکسال از" بٌشتر دکتر"

 پزشکی های مراقبت با رابطه در را برزٌلی شهروند مٌلٌون 56 و

 های کشور ساٌر در بلکه برزٌل در تنها نه پروژه اٌن. داد پوشش

 کوبا کشور از اعزامی پزشکان توسط و است فعال نٌز جنوبی آمرٌکای

 ماه در اکوادر جمهور ٌسرٌ" اکورٌ رافائل" .شود می اجرا و مدٌرٌت

 دورافتاده و پذٌر آسٌب مناطق در که کوباٌی پزشکان خدمات نٌز گذشته

 .ستود ،را کارند مشؽول اکوادر
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 هم برابر در دونظام

 305 ابوالبٌماری  اپٌدمی با مبارزه برای که کرد اعالم کوبا دولت

 پس زمانی اندک.کرد خواهد اعزام ونسٌرالٌ پرستاربه و پزشک

 خواهد سرباز ؼربی آفرٌقای به که کرد اعالم آمرٌکا آن از

 افرٌقای به نظامی نٌروی اعزام قصد نٌز آلمان ارتش.فرستاد

 سرباز؟ دٌگران و فرستد می پزشک ٌکی چرا .دارد ؼربی

 همبستگی بر ٌکی تکٌه. دارند قرار هم برابر در نظام دو اٌنجا

 در که دارد قرار یسٌستم دٌگر سوی در و است عدالت و انسانی

 سٌاسی زمٌنه در و است سود کسب پی در فقط اقتصادی عرصه

 اٌن کوبا سٌاست.  بگذارد فشار تحت را خلقها تا کند می تالش

 از بٌمارٌها با مبارزه مانند زندگی، مهم مسائل مورد در که است

 کمک انسانها به طرٌق اٌن از تا نکند کوتاهی ممکنی اقدام هٌچ

. است کرده دنبال قاطعٌت با را مشی خط اٌن همٌشه کوبا. کند

 کوبا پزشکی برٌگاد چندٌن. آورٌم نظر در را ٌتیهاٌ مثال بعنوان

 دامنه بر کوبا آمد زلزله که 7636 سال در ولی هستند فعال آنجا در

 برای بولٌوی اتحادٌه ALB چهارچوب در و افزود خود های تالش

 در که کرد عرضه امدادی برنامه ٌک( التٌن)  آمرٌکای خلقهای

 ها انسان نجات برای را خود های کمک الونزوٌ و کوبا آن

 انسان هسته که است انقالبی کوبای سٌاست اٌن.سازند می هماهنگ

 .کند می تحکٌم را انقالب دوستانه



 داری سرمایه پزشکی نظام در ها انسان شدن ییکاال

 و بازاری دٌد با که است گرفته شکل اجتماعی تامٌن سازمان در تفکری

 شکل به نه انسان اٌنان نظر از.کنند می نگاه چٌزی هر به جوٌانه سود

 از شود می چقدر که است اندازی پس حساب ٌک شکل به بلکه ،انسان

 تمامی شدن پولی تفکرخواهان اٌن.درآورد پول انداز پس حساب اٌن

 نگاه با که است اٌن تالشش تمامی و است اجتماعی تامٌن خدمات

 شده بٌمه افراد وبه کرده خصوصی را اجتماعی تامٌن کاسبکارانه،

 خدمات از بدهد بٌشتری پول هرکه ٌعنی .بدهد خدمات امتٌازی بصورت

 گٌری می را حقوق حداقل که هستی شماکارگری اگر .کند استفاده بٌشتری

 بٌمه حقکه  من با است تومان هزار 05 ماهٌانه  ات پرداختی بٌمه حق و

 به شده اراٌه خدمات باٌد می است، ماه در تومان هزار 305 ام پرداختی

 تفکر اٌن. ام کرده پرداخت بٌشتری سهم من که چرا.باشد شما برابر 0 من

 از برداشتن الگو با کند، منحلرا اجتماعی تامٌن سازمان دارد تالش که

 از بدهد بٌشتری پول هرکه تفکر و آمرٌکاٌی گر بٌمه های سازمان

 و تعاون انساندوستانه تفکر را،جاٌگزٌن برد خواهد بهره بٌشتری امکانات

 مساوات و تعاون برپاٌه که اجتماعی تامٌن سازمانفکر.بکند برابرطلبی

 انسان است،هٌچگاه گرفته شکل کارگری کوشندگان مبارزات با انسانها

  .می کند وتشوٌق تبلٌػ چٌز همه از برتر را وانسانٌت ندٌد کاال شکل رابه

تالش تمام کوشندگان کارگری از ابتدای بنٌان گذاری سازمان تامٌن 

الت بٌمارٌشان در ککه بٌمه شدگان کلٌه مش ،اجتماعی براٌن اساس بود

به همٌن خاطر واحد بازرسی اٌن سازمان بصورت راٌگان مداوا شود.

افراد شاؼل در کارگاههای بسٌار سازمان تامٌن اجتماعی را برای کنترل 

تامٌن  سازمان های درٌافتی حجم تا کوچک چند نفره بوجود آوردند



رفته تا بتواند خدمات بٌشتری به بٌمه شدگان بدهد.متاسفانه  باالاجتماعی 

نمی خواهند که درٌافتی واقعی آنان کارفرماٌان بعضی کارگران ناآگاه از

 بٌمه دستمزد اصلی درصد کارفرماٌان را به تامٌن اجتماعی اعالم کند و

 جعلی های لٌست اراٌه با نه ،بپردازند اجتماعی تامٌن سازمان به را شده

 و کنند می کار کارگرانی  اٌران ازنقاط بسٌاری در.را حقوق حداقل فقط

 انسانی نٌروی پٌمانکاری وشرکتهای کارفرماٌان توسط هاٌشان بٌمه

 بخواهند واگر شوند نمی بٌمه حتا کارگران از بسٌاری. شود نمی پرداخت

کوشندگان کارگری و سندٌکاهای . شوند می اخراج کار از کنند اعتراض

حتا  ا به تصوٌب برسانند که اگری رکارگری تالش بسٌار دارند تا قانون

 نفر کارگر درکارگاهی کارمی کند هم شامل بٌمه تامٌن اجتماعی بشود. ٌک

خصوصی نمودن تامٌن اجتماعی بارها عنوان نموده البته تفکر بازاری و 

ت و با گماردن مدٌران که تامٌن اجتماعی درحال ورشکسته شدن اس

زد مانند مرتضوی به دنبال ادؼام اٌن سازمان در بهزٌستی و ناالٌق و د

 های کارخانهتا توانستند ناالٌق  کمٌته امداد امام هستند.اٌن مدٌران

 بابت طلب هاٌش از دولت ، سازمان اٌن به ندترف هزاران با را ورشکسته

 و پاداش گرفتن و واقعی ؼٌر های بٌالن بااٌن مدٌران  .کردند تحمٌل

را  اجتماعی تامٌن سازمانتالش دارند  مٌلٌونی صد چند های عٌدی

 دولت از اجتماعی تامٌن های بدهی گرفتن دنبال بهو حتا  ورشکسته کنند

 تصوٌب دنبال اٌن تفکر به .کنند تامٌن را اشان بودجه کسری تا نٌستند

 همان از کارشد به مشؽول جاٌی در نفر ٌک اگر حتا تا نٌست قوانٌنی

 های درٌافتی حجم تا کند او نمودن بٌمه به موظؾ کارفرماٌش اول روز

 تامٌن سازمان خرابکاران و گرٌزان قانونبی تردٌد  .رود باال سازمان

 .اند انداخته روز اٌن به را اجتماعی



 شمولٌت از نفر 36 زٌر کارگاههای نمودن ومعاؾ تصوٌب با کسانی چه

 تامٌن سازمان وهم کردند وارد کارگران هم رٌشه به تٌشه قانون

 مٌلٌون سه شد قانون بعدها که بخشنامه اٌن تصوٌب زمان در ؟اجتماعی

 نمی آٌا کارگران اٌن بٌمه حق.شدند متضرر قانون اٌن تصوٌب از کارگر

  باشد؟ گذشته سال 35 طی در سازمان برای خوبی نقدٌنگی توانست

 های بنگاه که بود درست گذاری سرماٌه و کارگران اندوخته های از

مانند مٌالد برای بٌمه گذاران ساخته شد.  مجهز بٌمارستانهای و اقتصادی

  آمده؟ ازکجا ثروت همه اٌن گرفت،وگرنه شکل شستا کارخانه های وگروه

 ولی شدند می بازنشسته کارگران همسابقه  سال پنج با حتا انقالب از قبل

 قانون طبق اٌنکه عوض به دولت  انقالب از سال 30 گذشت با امروز

ن به د،با وضع قوانٌن از جمله تشوٌق بازنشستگابده تعمٌم را بٌمه اساسی

از خصوصی با درٌافت حق بٌمه هاٌشان رفتن به سازمان های بٌمه گر

 می تر محدود روز هر را ،سازمان تامٌن اجتماعیتامٌن اجتماعیسازمان 

  ند.کن

 دولت چرا پس نٌست پول بی و ورشکسته سازمان اٌن مگر پرسم می من

 چاره مشکل اٌن برای خود آنان تا سپارد نمی کارگران به را سازمان اٌن

 برای هستند دولت و کارفرماٌان شامل که بدهکاران باٌد چرا کنند؟

 آقاٌان .کنند ومدٌرٌت نوشته قانون هستند پردازان بٌمه که طلبکارانشان

 را کارگری مدٌرٌت تا بردارند اجتماعی تامٌن سر از دست کنند لطؾ

 .کند نمی پرداخت ای افسانه های حقوق کارگری مدٌرٌت ؟ باشند شاهد

 حٌات به اجتماعی تامٌن سازمان متاسفانه. پاسخگوست کارگری مدٌرٌت

 .است شده تبدٌل آنان برای نشدنی تمام قُلک و سٌاسی گروههای خلوت

 سازمان اٌن اصلی صاحبان که شود ضاٌع حقوقشان باٌد کسانی تنها



 بکند فعالٌت کارگران نفع به اجتماعی تامٌن خواهند نمی که آنانی .هستند

از پٌگٌری شکاٌت سندٌکای کارگران فلزکارمکانٌک در مورد اختالس 

 تماعی می هراسند و سد راه اٌن شکاٌت هستند. در تامٌن اج

 ها،کارگرانی پتروشٌمی زاگرس،کارگران فوالد کارگران حاضر حال در

 ساختمانی صنوؾ،کارگران کنند،کارگران کارمی آزادتجاری درمناطق که

 .هستند خود ای بٌمه مشکل درگٌر همگی....ها، پزخانه فصلی،کوره و

 محافظت پدرانشان دستاوردهای از آنکه جز ندارند ای چاره کارگران 

 ارزش  اش بانکی حساب رقم با را ،انسان که بازاری تفکر با و کرده

 .کنند ،مبارزه کند می گذاری

 غیر و بازاری تفکر این دادن شکست برای کارگر، خواهران و برادران

 کاری های درمحیط که کارگری سندیکاهای اعضای با همراه انسانی

 کافی هستیم شما درکنار ما. بکوشیم کنند، می شما کار دوش به دوش

 کارگران دست گرمی تا کنید دراز را کارگریتان های دست است

   .کنید حس را سندیکایی

 13/6/0282 نژاد گیالنی مازیار                                           

 

 سازمان گذاری بنیان ابتدای از کارگری کوشندگان تمام تالش»

 مشکالت کلیه شدگان بیمه که بود، اساس براین اجتماعی تامین

 .شود مداوا رایگان بصورت سازمان این در بیماریشان



 و موقت قراردادهای   اقتصادی، ویژه   و آزاد های   منطقه

 زحمتکشان منافع   و سفیدامضا،

 بانک و پول المللی بٌن صندوق   سوی از شده دٌکته اقتصادی   های   سٌاست

 وٌرانی باعث   اخٌر، دهۀ دو از بٌش در ها آن اجرای   نتٌجۀ که جهانی،

 ملی اقتصاد   تباهی و کارگر ها مٌلٌون بٌکاری تولٌدی، کارخانۀ هزاران

 حال شامل آن، حماٌتی های بخش و کار قانون  .است گردٌده کشورمان

  سرماٌه دٌگر، عبارت   شوند؛به نمی اقتصادی وٌژهآزاد مناطق   کارگران

 اٌران کارگر   طبقۀ ای وحشٌانه صورت   به توانند می وخارجی وطنی داری

 های منطقه بٌشتر چه هر گسترش دولت   های ازاولوٌت ٌکی.کنند رااستثمار

 تٌرماه ۲۸ اٌلنا، خبرگزاری  گزارش بق  ط است بوده اقتصادی وٌژه و آزاد

 وٌژه و آزاد منطقه ۶۲ به حاضردرکشورنزدٌک مردادماه،درحال   ۱ و

منطقه.دارد وجود اقتصادی اٌجاد  [ مردادماه۸] آزاددربوشهردرجلسه پٌشنهاد 

 جمهور رئٌس اول معاون رٌاست به کشور آزاد مناطق   عالی شورای

 در مردادماه،۰۲ اٌلنا،خبرگزاری . قرارگرفت تصوٌب مورد و مطرح

 کار نٌروی سازی ارزان بدنبال آزاد مناطق در دولت»: عنوان با ٌی مقاله

 به ها دولت که سالهاست اٌران در »:نوشت ،«است گذاران سرماٌه نفع به

 خارجی مصرفی کاالهای کنندگان وارد برای ارزان ارز کنندگان تامٌن

 اقتصادی وٌژه ٌا و آزاد مناطق توسعه تردٌد ساختاربی دراٌن.اند شده تبدٌل

 وٌژه آزاد مناطق توسعه. شد خواهد سوداگران شدن قدرتمندتر باعث تنها

 بلکه ندارد صنعتی روٌکرد هٌچ تنها نه تهران شهر اطراؾ در اقتصادی

 و قوانٌن. شد خواهد تبدٌل سوداگران منافع تثبٌت برای ابزاری به بٌشتر

 ها پروژه اٌمنی های نامه ٌنآٌ با وٌژه مناطق در حفاظت های کمٌته مقررات

 موارد اٌن از ٌکی ها کمٌته اٌن در کارگری نماٌندگان نبود   و تضادند در



کامٌاران کارگر   ۸۱ درتجمع   معترض ازکارگران ٌکی«.است  اصفهان قند 

 :گفت مردادماه، ۰۲ اٌلنا، به سفٌدامضا و موقت قراردادهای با رابطه در

 شود می بسته ٌکماهه جاری سال ازابتدای کامٌاران قند قراردادکارگران»

 مهدی «.شد می منعقد ماهه۹ ٌا ماهه ۱ ترپٌش کارآنان قرارداد که درحالی

 کشور، پٌمانی و قراردادی کارگران اتحادٌه مدٌره تهٌا پور،عضو نجؾ

 کارگران حالی در صنعتی احت و خدماتی تولٌدی، واحدهای برخی» گفت:

 ازپرداخت ماه چندٌن که فرستند می تابستانی تعطٌالت رابه قراردادی

ادارۀ ٌکسال. اند کرده خودداری آنان حقوق  دولت  » وسٌلهب امور ازآؼاز 

کار ووعدۀ«تدبٌروامٌدوراستگوٌان  موقت   قراردادهای ساماندهی»بهوزٌر 

خانهگذشت.«کار  ربٌعی به ٌی ماه،درنامه مرداد 3روز قزوٌن، کارگر   دبٌر 

 کارگران بدواستخدام در قزوٌن دراستان بوٌژه کارفرماٌان برخی»:نوشت

 اعتراض و زنی چانه قدرت   امضاء، سفٌد قرارداد و سفته و چک گرفتن   با

 برخی.گٌرند رامی شود می تحمٌل آنان بر که هاٌی عدالتی بی مقابل در

 بدون   ماه سه تا خواهند می کارگر از استخدام بدو در دٌگرازکارفرماٌان

 صورت   به ذهاب و اٌاب سروٌس ناهار چون مزاٌاٌی قطع و حقوق

 سه در باٌد کار قرارداد   کار، قانون   مطابق   که درحالی. کنند کار راٌگان

 ۱۱۱ .بگٌرد قرار کارگر اختٌار   در آن نسخۀ ٌک و شده تهٌه نسخه

 جنوبی پارس   وٌژه منطقۀ ۸ تا ۰ فازهای در شاؼل پٌمانی کارگر  

 خود معوقه مطالبات   ماه ۰۸ به اعتراضی   تجمع   چندٌن از پس( عسلوٌه)

 کارفرمای  »:داد گزارش مردادماه، ۱ اٌلنا اعتراض کردند. اخٌر درٌکماه

 مزدی، معوقات   از ماه۲ پرداخت   بر عالوه تا کرد توافق پٌمانکاردرنهاٌت

 اٌن. دهد قرار وی اختٌار در نٌز را کارگر هر کار قرارداد از نسخه ٌک

 از ای نسخه است شده متعهد کارفرما وٌژه منطقه در که است بار نخستٌن

 رضا کارشناسان            .دهد تحوٌل کارگران به را قرارداد



کشور پرستاران دشوار   زندگی   و پرستاری، حرفه    

 خانه اعضای از ٌکی قول از گزارشی انتشار با اٌسنا، خبرگزاری

 لباس برای مٌلٌاردی های هزٌنه صرؾ جای به که، کرد تاکٌد پرستار،

 پرستاران دستمزد خصوصاا  و شؽلی وضعٌت است بهتر متحدالشکل،

 به پرستار خانه دبٌرکل هم اٌن از پٌش. بگٌرد قرار حماٌت و توجه مورد

 ها پرداخت در تبعٌض» :بود  گفته تٌرماه، ۰۰ مهر، خبرگزاری خبرنگار

 کشور پرستاری جامعه چالش ترٌنمهم – قانونی مزاٌای و دستمزد –

 در تبعٌض دهد، می آزار را زحمتکش پرستاران که آنچه. است

 بار بٌشترٌن پرستاران که درحالی. افتد می اتفاق که است هاٌی پرداخت

 اختالؾ به همواره پرستاری جامعه... دارند دوش بر را سالمت نظام

 با االن و بوده معترض سالمت نظام های پرداخت در برابری ۹۱۱

 افزاٌش تبعٌض و اختالؾ اٌن کشور، در سالمت نظام تحول طرح اجرای

 خاص گروهی جٌب به سالمت نظام( مالی) منابع ؼالب. .. است  ٌافته

 پرسنل برخی که بود شاهد توان نمی دنٌا کجای درهٌچ. ... رود می

 نفر ٌک و باشند داشته درٌافتی مٌلٌون ۸۱ سالمت نظام درمانی

 » .بگٌرد تومان هزار 166(پرستار)

 سطح اخٌر سالٌان در که کشورند زحمتکشان از بخشی آن پرستاران

 مراکز بٌشتر   سازی خصوصی با و است ٌافته کاهش شدت به دستمزدشان

 امنٌت خصوصی، بٌمه های شرکت وٌرانگر حضور و پزشکی و درمانی

 تٌرماه، ۲۹ مهر، خبرگزاری. است  گردٌده پاٌمال و نابود شان شؽلی

 حرفه. ساعت ۲۱۱ تا پرستاران به اجباری کار اضافه تحمٌل :«نوشت

 با همراه که شده شناخته آور زٌان و سخت شؽل ٌک عنوان به پرستاری

 کمبود دلٌل به حال، بااٌن... است پرستار برای اضطراب و استرس



 استفاده امکان خدمت، پاٌان پاداش اعتبار نداشتن و پرستاری نٌروی

... وجودندارد آور زٌان و سخت مشاؼل قانون مزاٌای از پرستاران

 کار اضافه اٌن البته و باشد ساعت ۸۱ از بٌشتر نباٌد پرستاران کار اضافه

 برخالؾ... ها بٌمارستان متاسفانه گٌرد، صورت پرستار توافق با باٌد

 پرستاران برای کاری اضافه ساعت ۲۱۱ تا بعضاا  و کنند می عمل قانون

 در وضعٌت اٌن. ... است آشکار تخلؾ امر، اٌن که گٌرند می درنظر

 ساعت متوسط که درحالی... شود می مشاهده بٌشتر تهران های بٌمارستان

 » .باشد ساعت ۰۱۱ تا ۰۸۱ بٌن باٌست می ماه درٌک پرستاران کار

 پرستاران خصوصی های بٌمارستان در که، است ٌادآوری شاٌسته   همچنٌن

 از قانونی مزاٌای گونه هٌچ و کنند می استخدام موقت قراردادهای با فقط را

. شود نمی آنان حال شامل مسکن و اوالد حق و بٌمه و بازنشستگی قبٌل

 واقعی سندیکای نیازمند کشور، زحمتکشان از بخشی مقام در پرستاران

 داران سرمایه و دولت قبال در شان صنفی منافع از تا خودند مستقل و

 ها، حقوق سطح کاهش کنار در اجباری کاری اضافه تحمیل. کنند دفاع

 .کند می تهدید را پرستاران شغلی امنیت و زندگی

 نادیا پیروز                                                              

 

ساعت کار و امنیت شغلی ،  7دستمزد مناسب برای 

باعث آرامش روحی برای پرستاران شده  و انگیزه 

 خدمات رسانی  به بیماران را افزایش می دهد. 



 با پیشروان جنبش سندیکایی آشنا شویم

 

 

وارد کار کفاشی شد. و بعد از چندی  31جواد مهران گهر از اوایل دهه 

با سندیکای کارگران کفاش آشنا وعضو موثر سندیکای کارگران کفاش 

او که سالها در مقام یک کارگر فداکار و پیشرو مورد اعتماد گردید.

کارگران کفاش بود سالها در هیات مدیره سندیکای کارگران کفاش عضو 

ن تبلیغات بود و بارها به عنوان مسوول حل اختالف بین کمیسیو

کارگران و کارفرما از طرف سندیکا به این جلسات می رفت. اما شاهکار 

در بیمه نمودن کارگران ، او و هیات مدیره سندیکای کارگران کفاش 

مجله و در اواخر دهه هفتاد سالها پیش بود. 31دهه  کفاش در اواخر

گفتگویی را ترتیب داده بود که بخشی از آن را در معه با او ااندیشه ج

 : این جا می آوریم

 



 ای عمده مسایل چه مقطع،با آن در کفاشان صنف مجله اندیشه جامعه:

 بود؟ شده متمرکز مسایلی چه پیرامون دوره این وفعالیتهای بود روبرو

 کارگاه.نبود کشی لوله آب زمان آن.داشتٌم زٌادی مساٌل: گهر جوادمهران

 کولر.شدند می مواجه اعتصاب با آب منبع ٌک نداشتن خاطر به اؼلب ها

 مساله.کشٌد می اعتصاب آن،کاربه وامثال پنکه داشتن نبود،برای هنوز که

 اما بود وکارگران سندٌکا ی عمده مساٌل از همٌشه که هم دستمزدها ی

 .بود احزاب و دولت از سندٌکا استقالل حفظ ی مساله،مساله ترٌن عمده

 و بود مستقل سندٌکاهای ی همه صنوؾ،شعار در بٌمه کردن اجباری

 ها، نانواها،خٌاط سندٌکای.داشتند زمٌنه اٌن در هاٌی همکاری هم با اؼلب

 را بٌشتری نٌروی شعار دو اٌن.بودند مسٌرهمراه اٌن در ما با ها بافنده

 .کردٌم می فعالٌت بٌمه روی روزی شبانه بود ها مدت.کرد می صرؾ

 .کردٌم می مطرح دٌگری از بعد ٌکی که بود تقاضاها و نامه و اعالمٌه

 شدٌم موفق باالخره تالش همه اٌن از پس.بود اعتصاب نٌز کار نهاٌت

 موافقت ما درصد33 گفتند ها آن اول.کنٌم اجباری صنؾ در را بٌمه

 .رسٌد تصوٌب به درصد73 سربٌمه آخر درصد،ولی31 ٌا 33 تا نکردٌم

 درصد از چه هر.داشت کارگران برای متفاوتی خدمات درصدها اٌن

 وحوادث کارافتادگی از بازنشستگی مانند خدماتی گرفتند تری کم حقوق

 ٌاری هم صنؾ.خواستٌم می را بٌمه کامل خدمات هم وما.شد می کمتر

 تاثٌر تحت کارگرها جاها بعضی البته.بگٌرٌم را حق اٌن شدٌم وموفق کرد

 جدل او با ٌا شدند می قاٌم آمد می که بٌمه بازرسی.دادند نمی تن کارفرما

 کردند می دفترچه،تنبلی گرفتن و بٌمه لٌست کردن رد برای ٌا کردند می

 طور همٌن هم حاال.خورد می کارفرما به وهم خودشان به ضررش،هم که

 سرآخر که بٌمه.خورٌم می را چوبش هم بعد کنٌم می تنبلی اؼلب.است

 کارگر سر فقط.گٌرد می کرده بازرسی که کارگاهی هم از را خودش پول



 وازکار بازنشستگی ونداشتن درمان سنگٌن ی وهزٌنه ماند می کاله بی

 دولتی احزاب اٌن داشتٌم که دٌگری مشکل.دٌگر مشکل وهزار افتادگی

 می وسعی بکشانند خودشان چتر زٌر را ما خواستند می ها حکومتی.بود

 وتهدٌد،با تطمٌع با.باشند داشته هاٌی تماس مدٌره هٌات افراد با کردند

 سمت به تا دادند می قرار فشار زٌر را ها آن سندٌکا به امتٌاز دادن

 در البته.بود نظٌر کفاش،کم سندٌکای مقاومت اما.بکشانند دولتی احزاب

 مدٌره وهٌات سندٌکا مورد در ولی بودند شده افراد،موفق از بعضی مورد

 زمانی ٌک در کردند؛مثال می زٌادی های جوٌی بهانه.نداشتند موفقٌتی

 خارجی روز مه،ٌک ماه واول است رضاخان روزکارگر،روزتولد گفتند

 .ببرند بٌن از را مه ماه اول داشتند وسعی نٌست مربوط ما به که است

 – کافه سندٌکای محل در ای جلسه سندٌکاها های مدٌره زمان،هٌات درآن

 واحترام احتٌاط با ما سندٌکای از سرابی آقای شبی.داشتند ها رستوران

 زٌادی احترام رضاشاه برای ما که بود گفته دولت ی حضورنماٌنده در

 عنوان به وماباٌد است کارگران مه،روزجهانی ماه روزاول اما قاٌلٌم

 قضٌه اٌن فردای.باشٌم داشته تظاهراتی دنٌا کارگران ساٌر با همدردی

 .بود کرده او با سختی برخورد قرار واز بود خواسته را او ساواک

 رسمٌت به را مه ماه روزاول کردند وادار را کارگران،حکومت عاقبت،

 می کنترل را ها اعالمٌه ها امنٌتی که بود کاراتاقی وزارت در.بشناسند

 ای اعالمٌه مه ماه اول مناسبت به کفاش سندٌکای ی مدٌره هٌات.کردند

 برای مامورشدٌم سمنانی وآقای مدٌره،من هٌات طرؾ از که بود نوشته

 خطی-خط وبدجوری گرفتند را اعالمٌه.بروٌم کار ی اداره به آن تاٌٌد

 اضافه آن به زٌادی وچٌزهای کردند حذؾ را هاٌشان خٌلی .کردند

 سمنانی آقای و من شدٌم خارج که آنجا از.گرفتٌم تحوٌل را اعالمٌه.کردند

 وتوی کردٌم کردٌم،رٌزرٌز پاره را اعالمٌه وٌواشکی کردٌم هم به نگاهی



 می تبلٌػ شفاهی صورت به گفت،ما سمنانی آقای.رٌختٌم آب جوی

 دوستان همراه به بود،من اش نوٌس دست متن که اٌن به توجه با البته.کنٌم

 مه ماه اول مناسبت به که جمعی مٌان در کرج حوالی در را اعالمٌه آن

 .خواندم زٌادی کارگران بودٌم،برای شده جمع

 ومفٌد قوی بسٌار که دادٌم زمان آن در ما هم دٌگری اعالمٌه ٌک

 مقاٌسه دستمزدها وبا بودٌم نوشته را زمان آن ارزاق ی کلٌه قٌمت.بود

 حداقل البته.او ی خانواده کارگربا ٌک زندگی ی هزٌنه کل.بودٌم کرده

 بود،اٌن ای ارزنده بسٌار کار دستمزدها،که با آن ی ومقاٌسه معٌشت

 گذاشت عجٌبی صنؾ،تاثٌر روی و شد پخش وسٌعی سطح در اعالمٌه

 رژٌم که هم هاٌی سال.کرد درست مدٌره هٌات برای دردسر هم وکمی

 شده،به طوری هر ما آورد می فشار مه ماه اول مراسم برگزاری برای

 کوه به نفری 5-0 شده اگر حتی کردٌم می اقدام مراسمی چنٌن برپاٌی

 ........«باشٌم داشته ومراسمی بروٌم

مجله کارگرکفاش از طرؾ هٌات مدٌره سندٌکا منتشر می شد  06در دهه 

در جواد مهران گهر.بود ُپررنگکه نقش جوادمهران گهر در اٌن مورد 

در تاسٌس هٌات موسسان سندٌکاهای کارگری جزو پٌشگامان بود و 

را به همراه شرکت واحد زحمات زٌادی بازگشاٌی سندٌکای کارگران 

و مدتها به  ستبی همتاآموزش دهنده ای دٌگر پٌشکسوتان کشٌد.او

سخنرانی های او در سندٌکای سندٌکاٌی داد.کار کارگران آموزش های 

اٌن آموزگار  ذهن کارگران باقی است.کارگران نانوای تهران هنوز 

برای بازگشاٌی  در آموزش کارگران سندٌکای فلزکارمکانٌککارگران 

نٌز سهم بسزاٌی داشت. نشرٌه پٌام سندٌکا برای او طول  اٌشان ،سندٌک

  را آرزومند است.و سرفرازی عمر و سالمتی 



 قانون از برگی

قانون کار مترقی از آرزوهای همٌشگی کارگران جهان است. مدتی است 

 زمزمه اصالح قانون کار بر سر زبانها افتاده است. 

پٌراستن هرچٌزی از ناپاکی ها و کلمه اصالح به معنای بهتر شدن و 

زشتی هاست.پس اگر قرار است قانون کار اصالح شود بی تردٌد به 

معنای بهتر شدن اٌن قانون است. قانون کار ٌک قانون حماٌتی ازنٌروی  

قانون  در اصالح می باشد. از مهمترٌن مواردی که باٌد )زحمتکشان( کار

 ت.سسندٌکاهای کارگری ا موضوعآن به درستی پرداخته شود ، کار به 

چرا که اٌن سندٌکاها هستند که می توانند با نظارت دقٌق بر قانون و 

مجرٌانش باعث درست اجرا شدن قانون و بهبود وضع زندگی کارگران 

هٌچکسی را » قانون اساسی همه تشکلها آزادند و 70طبق اصل  شوند.

ز آنها مجبور در ٌکی انمی توان از شرکت در آنها منع و ٌا به شرکت 

پس اگر در اصالح قانون کار آزادی سندٌکاها تاکٌد نگردد، «. ساخت 

چون نظارت سندٌکاهای  قانون کار هرچقدر هم که خوب نوشته شود

تواند خوب اجرا نشود و حقوق کارگران  می درپی ندارد، کارگری را

 پاٌمال شود، چنانکه تاکنون شده است. 

قانون اساسی تجمعات آزاد  73صل در ا دومٌن موضوع اعتصاب است.

آٌا در اصالح قانون کار اٌن موضوع هم گنجانده خواهد شد و  است.

در حال  ؟ اعتصابات کارگری که حق کارگران است قانونی خواهد شد

کارفرماٌان می توانند هرگاه که به نفعشان نٌست،کارگران را  حاضر

روشٌمی رازی به دادگاه اخراج کنند و مانند کارگران بافق و چادرملو و پت

هم ببرند.آٌا کارگران هم از اٌن حق که برخوردار خواهند شد که هرگاه 

به هرکسی که بٌشتر و ٌا نٌروی کارشان را  )اعتصاب( خواستند کارنکنند



اعتصاب ٌکی از اهرم های کارگران برای دفاع از  بفروشند؟ ،پول بدهد

تصاب نباشد در حقٌقت حقوقشان است و اگر در اصالحٌه قانون کار اع

 کارگران را از اهرم رسٌدن به حقوق خود محروم کرده اند.

سومٌن موضوعی که باٌد در اصالحٌه قانون کار گنجانده شود، دستمزد 

است. دستمزد انسانی باعث می شود نٌروی کار با دلگرمی بٌشتری کار 

متناسب کند. اما دستمزد انسانی که ما خواهان آن هستٌم ، دستمزدی است 

تامٌن »با آنچه در بند اول اصل چهل سوم قانون اساسی نوشته شده است. 

نٌازهای اساسی:مسکن،خوراک،پوشاک،بهداشت،درمان،آموزش وپرورش 

اٌن آٌا با دستمزد فعلی  «و امکانات الزم برای تشکٌل خانواده برای همه

ا سال از تصوٌب اٌن قانون گذشته است ، آٌ 35قانون اجرا شده است؟ 

درصد جامعه را  36وقت آن نرسٌده اٌن قانون که به نفع زحمتکشان ، که 

تشکٌل می دهند، اجراٌی شود؟ تا کنون هرچه مصوب شده به نفع طبقه 

ن اسرماٌه دار بوده وقتش است که از اٌن به بعد اٌن قانون به نفع کارگر

هرچه زودتر اجرا شود. دستمزدی که هرسال تصوٌب می شود به دلٌل 

عدم حضور نماٌندگان واقعی کارگران که همانا سندٌکاهای کارگری 

است.سالهاست که گرانی جلوتر  به ضرر زحمتکشان تصوٌب شده ،هستند

از دستمزدهای تصوٌب شده توسط وزارت کار سفره های ما کارگران را 

هر روز خالی تر از همٌشه می کند. افزاٌش دستمزد از نظر کارگران 

د است. ٌعنی اگر تا دٌروز کارگران ٌک نان می افزاٌش توان خرٌ

 خرٌدند با افزاٌش دستمزدشان بتوانند نصؾ نان اضافه هم بخرند.

اول برداشتن محدودٌت  : ما باٌد در بر دارنده اصالحٌه قانون کار از نظر

از فعالٌت سندٌکاهای کارگری، دوم حق اعتصاب و سوم اجرای درست 

 است. قانو.ن اساسی 03بند اول اصل 



 خانوار هزینه کننده تامین باید کارگری دستمزد حداقل

بشود چهارنفره  

 تامٌن اساس بر کار، المللی بٌن سازمان نامه آٌٌن در دستمزد تعٌٌن اصوال

 و درخواست عضو کشورهای در کارگری خانوار ٌک های نٌازمندی

 وجود که هاٌی نرم مطابق کارگری دستمزد تعٌٌن برای. است شده تعٌٌن

. شود می گرفته نظر در معٌشت حداقل تعٌٌن پاٌه بر دستمزد حداقل دارد؛

 خانوارهای حق در اجحاؾ ها حداقل گرفتن درنظر که است درحالی اٌن

 نظر در قشر اٌن مورد در ها حداقل همواره باٌد چرا و است کارگری

 اساس بر و دهٌم قرار مبنا را اصل اٌن اگر صورت هر در. شود گرفته

 در کارگری دستمزد حداقل که شده گفته است؛ آمده کار قانون در آنچه

 اما. باشد نفره چهار خانوار زندگی مخارج کننده تامٌن باٌد ما کشور

 اقتصادی مراکز و آمار مراکز و مرکزی بانک توسط که آماری مطابق

 وزارت سوی از شده اعالم های رقم شود، می اعالم کشور دٌگر مستقل

 فاصله سال هر و ندارد تطابق اصال مبلػ اٌن با گذشته سال ۲۱ طی کار

 حال در واقعی رقم با کار وزارت سوی از دستمزد شده  تعٌٌن رقم اٌن

 افزونتر طبقاتی شکاؾ که کنٌد می مالحظه ترتٌب اٌن به. است شدن زٌاد

 سازمان دستورالعمل اجرای خواستار هم کارگران اکنون  هم. شود می

 حداقل که است شده بٌنی پٌش قانون در که قانونی ماده و کار المللی بٌن

. هستند بشود، چهارنفره خانوار هزٌنه کننده تامٌن باٌد کارگری دستمزد

 کار دستور در نٌز خانوار افزاٌش و جمعٌت افزاٌش های سٌاست اخٌرا

 می اعمال اجتماعی تامٌن سازمان که هاٌی محدودٌت و است گرفته قرار

 نمود،برداشته می ارائه ای بٌمه خدمات نفر دو برای تنها واقع ودر کرد

 امروز چهارنفره خانوار خود خودبه  که ای گونه به. است شده بٌشتر و شد



 هم جمعٌت که دارند اگرقصد شراٌطی چنٌن در. است شده افزون تعدادش

 است، شده گرفته درنظر قبال که مقداری از دستمزد اٌن باٌد ٌابد افزاٌش

 شورای کارگری نماٌندگان هرساله که کار عالی شورای در. شود افزونتر

 دارند، حضور شود، می برگزار شورا دراٌن که جلساتی در نٌز اسالمی

 نظروزٌرکار تسلٌم معموال و شود می اعمال کمتر کارگران حقوق و حق

 در مسلمشان حقوق به کارگران که شده باعث اٌن و شوند می  کارفرما و

 انتقاد موضوع اٌن به کامال اٌران کارگران. نرسند مزاٌا و دستمزد زمٌنه

 رانمی واقعی کارگری تشکالت گٌری شکل اجازه اٌنکه دلٌل  به. دارند

 هرساله کارگران بر موضوع اٌن و هستٌم فرماٌشی تشکالت شاهد دهند،

 بهتر.هستٌم زمٌنه اٌن در هم کارگری تجمعات شاهد البته. شود می تکرار

 حقوق به  اٌن از بٌش اصلی گٌران تصمٌم و اندرکاران دست که است اٌن

 در کارگران دستمزد حداقل بخواهند اٌنکه البته. دهند اهمٌت کارگران

 قانونگذار چراکه. است آمٌز مؽالطه کنند، تعٌٌن تورم براساس را ۳۸ سال

 خانوارچهارنفره زندگی معٌشت کننده تامٌن باٌد دستمزد حداقل است گفته

  .شود اصالح دستمزد باٌد واقعی تورم براساس هرساله و باشد

         ۳۱۲ مهر۹۲ابراهیم مددی 
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