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  ساعت کارحق طبقه کارگراست8دستيابی به دستمزدی شرافتمندانه برای 

  

دستمزدھا،حتا برخ#ف نظرکارفرمايان متاسفانه با دخالت ھای ھميشگی نمايندگان دولت ھم چون سال گذشته حداقل 
 درصد20بطورفاحشی ازميزان تورم واقعی کمتراع#م می شود.واين  درحالی است که کرايه تاکسی ھادرسال آينده 

درصدداشته است.سال آينده نيز زحمتکشان می 40افزوده خواھدشد وھمچنين کرايه مسکن در سال اخير رشدی معادل 

درصدی سبد 7/43نه باشند.درحالی که نمايندگان کارگری درشورای عالی کاراز رشدگرانیبايدمنتظرسونامی کرايه خا

ھزارتومان برآورد 800خانوار از آذرماه تاکنون برآورد داشته اند وحتا طبق بررسی کارشناسان دولتی خط فقر

 70گی دادن به برابر زيرخط فقر،گرسن2تومان،يعنی دريافتی بيش از  754ھزارو389گشته،اع#م حداقل حقوق 

د6ری بااحتساب يارانه پرداختی به يک خانواده چھارنفره ايرانی با  10درصد مردم ايران است.آيا دستمزد روزانه 

د6ر،در شان وشخصيت خانواده ھای 100دارابودن منابع عظيم نفت وگاز آنھم بافروش نفت بشکه ای با6ی

ھانی وصندوق بين المللی پول يورش گسترده ای رابه حقوق زحمتکشان است؟ سرمايه داری جھانی به دستوربانک ج
زحمتکشان در سراسرجھان آغازکرده ،که با اعتصابات کارگری وتظاھرات مردمی در سرتاسر اروپا وآمريکا پاسخ 
گرفته است. زحمتکشان سراسردنيا برای مقابله باافزايش سن بازنشستگی،کاھش دستمزدھا،اص#ح قانون کاربه نفع 

ايان ونابودی تامين اجتماعی دست به دست ھم داده مبارزه باشکوھی راشروع کرده اند،تا نه تنھا ازنان خانواده کارفرم
ھايشان درمقابل يک درصد استثمارگر دفاع کنند،بلکه مبارزه ای برای ساختن جھانی عاری ازنظام کارگرستيز 

رابرای فرزندانشان تدارک ببينند.باتوجه به اينکه قيمت تا فردايی بھتر  سرمايه داری رادرسراسردنيا سازمان داده اند
کا6ھا جھانی گرديده است ما خواستار دستمزدی جھانی ھستيم ودر اين راه ازھيچ کوششی دريغ نخواھيم کرد.اول ماه 

ساعت کاراست.دستيابی به اين دستمزد حق 8مه روزجھانی کارگر روزت#ش برای دستمزدی شرافتمندانه برای 

  ن ايرانی وجھان است. کارگرا

  دستيابی به اين حق به تصميم واراده مابستگی دارد.

                                                     26/12/1390کارگران فلزکارمکانيک                    

  

  

  کارمند آس وپاس                                                                     

  علی جعفری(کارگر)                                                                                                              

  ھيکل من،ازتورم شد قناس                       کارمندم،کارمندآس وپاس                        

  اين حقوق من،کفاف برج نيست                                        برج را ول کن،کفاف خرج نيست

  کی توان،باقطره ُپرکردن شکاف                                       زير و روکردن،به ديلم کوه قا ف

  باگرانی چون کنم،بامن بگو                                                ای برادر،باھزاران آرزو

  چون کنم بااين حقوق بی ثمر                                          ره خطا نا رفته عمرِآيد به  سر

  وارعيدنزديک است ومن بی اختيار                                       غرق دريای غمم ديوانه 
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  گرتوبودی جای من،چون می شدی                                    جيب خالی،ديده مجنون می شدی

  

  اسفند،روزجھانی زن         17مارس برابربا8

  برمادران،خواھران،ھمسران ودخترانمان مبارک باد. 

خانواده اش بلکه ازطرف نظام  آنچه برزنان ايرانی درميھنمان می گذرد جزرنج ودرد وستمی که نه تنھا ازمردان
مردسا6ربر اوتحميل می شود.ستمی که سيستم سرمايه داری واخ#قيات ارباب رعيتی موجد آن است.زنان نيروی کار 
ارزانی ھستندکه برای سرمايه داری ھمواره اھميت بسزايی دارند. بنابرآمارھای سازمان جھانی کار،تعدادزنان 

يش است.اھميت کارزنان برای سرمايه داری ازآنجاناشی می شودکه کارفرمايان ع#وه کارگردردنيا ھمچنان روبه افزا
براستثمارطبقاتی باکمک تبعيض جنسی به استثمار مضاعف زنان کارگرمبادرت کرده وبه اين ترتيب سودسرشاری 

دون پرداختن بدست می آورند. کار در شرايط غير انسانی،بدون ساعات منظم کاری، بدون حمايت ھای قانونی ،ب
اضافه کاری، بدون بيمه ھای اجتماعی ودرمانی بادستمزد بسيارپايين درمقايسه باکارمشابه باکارگران مرد ازويژگی 
ھای بارز نيروی کارزنان درکشورھايی ھمانندماست.زنان اولين نيروھايی است که اخراج می شوندو آخرين 

د.ھزاران کارگرزيرزمينی که درصد با6يی ازآنان رازنان نيروھايی ھستندکه استخدام رسمی ويا ترفيع می گيرن
وکودکان تشکيل می دھند،بدليل شرايط نامطلوب حاکم برخانواده ھايشان وترس ازاخراج شدن ازھرگونه اعتراضی 
نسبت به بيمه نکردن خودتوسط کارفرماپرھيز می کنند.بخش کوچکی از زنان کارگردرکارخانه ھای بزرگ کارمی 

مايان ازاستخدام زنان درکارخانه ھابه علت ھزينه بربودن آن(ايجادمھدکودک ومرخصی زايمان)سربازمی کنند.کارفر
زنند.اين بخش اززنان روزبه روز درنتيجه سياست تعديل اقتصادی ازکارخانه ھای بزرگ اخراج شده ويابه صورت 

ول بکاربوده ودستمزدی پايين قراردادموقت بکارگرفته می شوند.بخش بزرگی اززنان درکارگاھھای کوچک مشغ
ترازمردان به آنان پرداخت می شودوبه راحتی نيزاخراج وحمايت قانونی نيزشامل ذآنان نمی شود.امابدترين شکل 
استثمارزنان دربخش کارگران خانگی اتفاق می افتد.اين زنان بکار توليدی درخانه ھاپرداخته واکثرا سرپرست 

ه حساب نمی آيند، جايگاه آنان درعرصه کاروتوليدمشخص نيست وھيچ حمايت خانوارھستند.اينان درھيچ آماری ب
دستمزديک کارگراست که ھمين کاررادرکارخانه انجام می 4/1تا3/1قانونی ازآنان نمی شود.دستمزد آنان معادل

ارخانگی زنان دھد.د66نی که کاررا ازکارفرمايان گرفته وبه اين زنان می دھندبيشتردستمزدرابرای خودبرمی دارند.ک
 عمدتا دوزندگی پوشاک،تکه دوزی،لحاف دوزی،کيف دوزی،بسته بندی پوشاک،توليدشيرينی، مربا،ترشی،پاک و
خشک کردن سبزی،سرھم کردن قطعات تکميليکارھای تزيينی ويامونتاژبرخی ازقطعات توليدی کارخانجات.زنان 

ب روی آورده اندنيزبخش ديگری از زنان ستمکش ناچيزخانواده به اين شغل کاذ دستفروش که برای کمک به درآمد
کشورمانند.اينان که بيشترسرپرست خانوارھستنددرخيابانھا ومرکزمترو ودورازچشم مامورين انتظامی وگاه درحال 
 فرارازدست مامورين،به فروش جوراب،لباس زير،سيگار،دستگيره آشپزخانه مشغولند.درکناراين زنان می توان کار

زخانواده مشاھده نمود.زنان روستايی که به کارطاقت يناچ بافروش فال،گدايی،برای کمک به درآمدکودکانی دخترکه 
 فرسادرمزارع وشاليزارھا ويادامداری وقاليبافی ھا مشغول به کارھستند و درنتيجه ازبيمه وتامين اجتماعی اين قشر

  زحمتکش نيزنشانی نيست.

ساعت 8مانند:بھبودقانون کار،داشتن حق تشکل،دستمزدی که با زنان زحمتکش ع#وه برخواسته ھای ھمه کارگران

 کارتامين کننده نيازھای يک خانواده چھارنفره باشد،جلوگيری ازاخراج،مبارزه با قرادادھای سفيدامضا وموقت و
 ھمچنين بيمه شدن از روز اول کار،خواستاررفع تبعيض جنسی در کار،دستمزدبرابربامردان درمقابل کاربرابر،

 ت برابردراستخدام،ارتقای شغلی برابر،بھبود شرايط ويژه جھت کارزنان،امکان دستيابی به آموزش حرفه ای،فرص
رفع تبعيض ازقانون بيمه و بازنشستگی، برقراری مستمری بعدازفوت به فرزندان وھمسر،استفاده ازمرخصی زايمان 

  تضمين بازگشت بکار، حق داشتن مھدکودک وشيرخوارگاه. و
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زنان درگرونھادينه شدن دمکراسی است.روزجھانی زن،روزتجديدعھدباآرمانھای وا>ی  تحول حقوق
جنبش اجتماعی ومنشورحقوق بشراست.برابری،آزادی،عدالت،ھمبستگی،وصلح شعارھميشگی 

  جنبش زنان بوده وھست.بدون زنان،ھيچ جنبش فراگيرواقعی نمی تواند وجود داشته باشد. 

رابه زنان سرپرست خانوار،زنان کارگرکارخانه ھاوکارگاھھا،زنان  کارگران فلزکارمکانيک،اين روز
کارمند،آموزگاران،پرستاران،دختران جوان فروشنده،دختران قالی باف،دختران خردسال فال فروش 
وگل فروش داخل مترو وخيابانھا،زنان ودخترانی که به دليل فقرتن فروشی می کنند،تبريک گفته 

  ک خواھدديد.فردايی بھتر رابرايشان تدار

  .عدالتی وبیبرای ساختن جھانی عاری ازستم بستگی زنان ومردان مزنده بادھ

 18/12/1390کارگران فلزکارمکانيک 

  

  

  درود بر زحمتکشان سينمای ايران
  

» جدايی نادرازسيمين«اصغرفرھادی کارگردان دردآشنای ميھنمان اولين جايزه اسکاربھترين فيلم خارجی برای فيلم 
ايرانيان بسياری در سرتاسرجھان درحال تماشای اين لحظه «کرد.اودرھنگام دريافت جايزه اش گفت: رادريافت

ھستندوگمان دارم خوشحال ھستند،نه فقط برای يک جايزه مھم يافيلم يايک فيلمساز.آنھا خوشحالند چون در روزھايی 
باشکوه فرھنگ به زبان می  که سخن ازجنگ،تھديد،وخشونت  در تبادل است نام کشورشان ايران ازدريچه

آيد.فرھنگی  غنی وکھن که زيرگردوغبارسياست پنھان مانده است.من باافتخاراين جايزه رابه مردم سرزمينم تقديم می 
ماضمن » کنم. مردمی که به ھمه فرھنگ ھا وتمدن ھااحترام می گذارندوازدشمنی کردن وکينه ورزيدن بيزارند.

يسته خلق آقای اصغرفرھادی برای به تصويرکشيدن آ6م انسانھا و رساندن پيام صلح تبريک به مردم ايران و فرزندشا
آميز ايرانيان به مردم دنيا وآرزوی موفقيت برای او وکليه دست اندر کاران اين فيلم ، يادآورمی شويم که 

نه سينما بايد به اصغرفرھادی عضو خانه سينماست که توسط وزارت ارشاد به تعطيلی کشانده شده است.اتحاديه خا
زحمتکشان سينمايی پس داده شود تاسينما و فرھنگ ايران فرزندان شايسته ديگری رابه جھانيان معرفی کند.ممنوع 
الکاربودن جعفرپناھی که يکی ديگرازفرزندان فھيم فرھنگی ايران زمين است،فشاروسانسور بر روی کارگردانان 

ی،عباس کيارستمی،ابوالفضل جليلی،بھمن فرمان آرا،ناصر صاحب نام  وجھانی ايران ھمچون بھرام بيضاي
تقوايی،ابراھيم حاتمی کيا،بھمن قبادی...... بايد برداشته شود تا نه تنھامردم ايران بلکه جھانيان نيز ازفرھنگ صلح 

  آميز وانسان دوستانه اين فرھيختگان بھره مندشوند.

  9/12/90کارگران فلزکارمکانيک                                                            

  

  عيدآمد و ما کارگران  دل نگران                      مانند ھميشه نيستيم چون دگران

  در شادی  و شورند،مبارک باشد                      از بخت زمان بھره ی ما رنج گران

***********  
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  ھرچند به دل نھفته اندوه گران       نوروز مبارک به شما کارگران                 

  اميد که رخشان شود اين دوره ی تار                 ُپر نور شود وطن کران تا به کران

  بھروز 

  (آسيب شناسي جنبش  سنديكا خواهي نوين)

  درس هايي از اعتصاب شركت هواپيما سازي بوئينگ آمريكا

ھUزار تUن از کUارگران آن  27خبر اول: فعاليت بزرگترين شUرکت ھواپيمUا سUازی جھUان ، بوئينUگ بUه علUت اعتصUاب 
مختل شUده اسUت .اعتصUاب در شUرکت ھواپيمUا سUازی بوئينUگ پUس از آن شUروع شUد کUه گفتگوھUای اتحاديUه کUارگران 

ون نتيجUه بUه پايUان رسUيد .بوئينUگ مUی ماشين کار شرکت بوئينگ با مسئو6ن اين شرکت بر سر افUزايش دسUتمزدھا بUد
ھUزار د6ر در سUال افUزايش مUی دھUد ، ولUی اتحاديUه کUارگران ايUن  34گويد که دستمزدھا و مزايای کUارگرانش را بUه 

شرکت بUا اشUاره بUه افUزايش نيUافتن دسUتمزدھا در چھUار سUال گذشUته ميگويUد بUا توجUه بUه افUزايش درآمUد شUرکت ، رقUم 
ست . يکی از مسئو6ن اتحاديه کارگران ماشين کار شرکت بوئينگ گفت : اين اتحاديه از موضع پيشنھادی قابل قبول ني

خUود عقUب نشUينی نخواھUد کUUرد . پUيش بينUی مUی شUUود اعتصUاب کUارگران بوئينUگ روزانUUه يکصUد ميليUون د6ر بUه ايUUن 
  شرکت به خاطر تعويق در تحويل ھواپيماھای مسافربری زيان وارد می کند . 

:اتحاديه ھای کارگری و کارمندی انگليس به دليل عدم توجه دولت اين کشUور بUه افUزايش حقUوق کارکنUان بUر خبر دوم 
اساس نرخ تورم ، خود را برای برگزاری اعتصاب بزرگ آماده می کنند . اتحاديه ھای کارگری وکارمندی انگليس به 

واھند کرد که در صورت موافقUت اکثريUت زودی نظرخواھی از اعضای خود را در زمينه برگزاری اعتصاب آغاز خ
اعضاء ، اعتصاب سراسری بزرگی با شرکت صدھا ھزار نفر از کارمندان و کارگران بخUش ھUای مختلUف توليUدی و 

ھفته ديگر آغاز وتا اواسط ماه اکتبر ادامه  2خدماتی برگزار خواھد شد . رای گيری اتحاديه ھا از اعضای خود حدود 
  ن بر اساس نتايج آرا برای برگزاری اعتصاب بزرگ تصميم گيری خواھد شد . خواھد يافت و پس از آ

سنديکاھا و اتحاديه ھای کارگری در سراسر جھUان بUه عنUوان قUدرت طبقUه کUارگر بUرای حفUظ منUافع و دفUاع از حقUوق 
  کارگران به رسميت شناخته شده اند .

که در اروپا و آمريکا و سراسر جھان اعتصاب يUک خبر ياد شده می توان گرفت آن است  2اولين درسی که از  – 1
  اعمال قدرت و يکی از رفتارھای طبقه کارگر در مقابل کارفرمايان محسوب شده و قانونی است .

اتحاديه کارگران شرکت بوئينگ از چھار سال پيش با مذاکره ، اجازه اخراج کارگران را نداده انUد ولUی پذيرفتنUد  – 2
نگ سودده نشده از افUزايش دسUتمزدھا چشUم پوشUی کننUد . اکنUون شUرکت بوئينUگ بUه سUوددھی تا زمانی که شرکت بوئي

  رسيده بايد با افزايش حقوق درخواستی اتحاديه موافقت کند .

  گفتگو بين سنديکاھای کارگری و کارفرمايان امری عادی و ضروری به شمار می رود . - 3

نتيجه نھايی ھمچنان از کار کردن امتنUاع کUرده ولUی راه گفتگUو را بUاز سنديکاھا پس از اع#م اعتصاب تا گرفتن  – 4
  می گذارند .

ميليUUون د6ر ضUUرر در روز را بUUه جUUان مUUی خUUرد ولUUی ايUUن پUUول را بUUرای افUUزايش حقUUوق  100شUUرکت بوئينUUگ  – 5
  کارگران پرداخت نمی کند که اين نشان از اخ#ق غير انسانی سرمايه داران در تمامی جھان دارد .

اتحاديه ھای کارگری برای اع#م اعتصاب حتماً نظر اعضای خود را خواسته و با مشورت آنھا ، زمان اعتصاب  – 6
  ، د6يل اعتصاب ، مدت اعتصاب را مشخص می کنند .
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سنديکاھای کارگری برای برگزاری قدرت مندانUه اعتصUاب بUا ديگUر سUنديکاھا مشUورت کUرده حمايUت و موافقUت  – 7
  ھمراھی با اعتصاب جلب می کنند . آنان را برای

عدم توجه دولت انگليس به خواسته ھای طبقه کارگر بی جواب نمی ماند و سنديکاھای کUارگری بUا دسUت کشUيدن  – 8
  از کار و اع#م اعتصاب دولت را مجبور به پذيرش خواسته ھای خود می کنند .

رت نمUی گيUرد بلکUه دسUتمزدھا ھUر سUال بUا مشUورت افزايش دستمزدھا در سراسر جھان تنھا با ابU#غ دولUت صUو – 9
سنديکاھای کارگری تنظيم و اع#م می شود وعدم توجه به دولت به رشد تورم و خواسته ھUای سUنديکاھای کUارگری بUا 

  اعتصاب پاسخ داده می شود .

اعU#م و چه شکوھمند برگزار می کننUد زحمتکشUان سUرزمينھای صUنعت و تکنولUوژی و جنUگ افUروزی ، اعتصUاب و 
خواسته ھای طبقه کارگر را در سنگر سنديکاھای کارگری . وقتی طبقه کارگر ايران می بيند که در گوشUه گوشUه ايUن 
جھان برادرانش برای دستيابی به حقوق انسانی خود دست به اعتصاب می زنند ، احساس وجد و غUرور مUی کنUد ، آن 

. در آمريکا و اروپا سرمايه داران به توسط مجUالس ودولUت  ھم در کشورھايی که مدعی بوجودآوردن مدينه فاضله اند
ھای سرسپرده خود سعی در دست اندازی و بازپس گيری دستاوردھای زحمتکشان با اھرم بيکاری و گرسUنگی ھسUتند 
و ھر روز با طرح لوايح به اصط#ح جوابگو نبودن قوانين کار سعی در بی محتوا کردن دستاوردھای طبقUه کUارگر و 

کاھای کارگريشان ھستند . وچه مشابه ھستند مشک#ت کUارگران ايUران و جھUان و ترفنUدھای سUرمايه داران بUرای سندي
  نابودی طبقه کارگر ايران وجھان

شايسته است ما نيز با درس گرفتن از اتحاد طبقه کارگر جھانی و ايجاد سنديکاھای کارگری برای برخوردار شUدن از 
  ل و بازگشايی سنديکاھای کارگری در واحدھای توليدی مان بزنيم .حقوق کارگريمان دست به تشکي

                                           طرح هايشان نقش بر آب باد، با همت و همبستگي نقش آفرينان زبردست نيروي كار

پويا عضو هيات بازگشايي سنديكاي كارگران فلزكار و مكانيك حسين  

 

                  

  اجماع واشنگتنی چيست؟

به بعدسه موسسه صندوق بين المللی پول،بانک جھانی وخزانه داری آمريکا برای بھتر شدن اوضاع 1980ازسال 

وخروج امورازدست دولت،مجموعه ای راپيشنھادکردندکه اين مجموعه شامل:خصوصی سازی،کاھش دخالت 
مجموعه توصيه ھاموردپذيرش ديگرکشورھای جھان دولت،اص#ح نرخ ارز،قطع يارانه ھاوحذف تعرفه ھابود.اين 

قرارگرفتوبه دليل توسعه نيافتگی ونيازبه بانک آنرا پذيرفتند. در حقيقت اين کشورھاآگاھانه وياناآگاھانه به دليل گرفتن 
وام وياکمک فنی،سعی دراجرای اين مجموعه پيشنھادی کردند.به اين مجموعه توصيه ھا وپيشنھادات که می توان 

احرکت به سمت کوچک سازی دولت نام گذاشت،اجماع واشنگتنی گفته شد،زيرا اين سه سازمان دربيان مجموعه آنر
پيشنھادات اجماع نظرداشتند.بدين ترتيب يکی ازمحورھايی که درسياست ھای توسعه ای کشورھای غربی دنبال 

شکل گرفت ونقش 1980شد،خصوصی سازی بود.لذاروند خصوصی سازی دردولت ھای ريگان وتاچرازسال 
  حسن سبحانی(مدرس اقتصادوعضوھيات علمی دانشگاه تھران)                       محوری ايفا کرد.                   

آنچه دربا> تعريف شد سياست نئوليبرالی تدوين شده ازسوی سه موسسه حاکم برجھان سرمايه داری می باشد که 
ردم کشورھای دنيا به نفع گروھی بسيارکوچک ولی دارای منابع پولی تمامی ت�شش غارت ھرچه بيشترمنابع م

بسياردردنياست.متاسفانه بااعمال سياست ھای نئوليبرالی ديکته شده ازسوی صندوق بين المللی پول وبانک جھانی 
به کشورما،ت�ش درگسترش خصوصی سازی،تعديل نيروی انسانی کار،حراج منابع مالی،ورشدنقدينگی بخش 

به ابعادی که درتاريخ کشورمابی سابقه بوده،تمامی شئون اقتصادی مارادربرگرفته است.افزون برآن  خصوصی
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حاکميت مافيايی قشرسرمايه داری انگل تجاری ومديران بورکرات تازه به دوران رسيده ھمدست اين قشرخائن به 
که در راستای منافع سرمايه منافع ملی،برھمه امور اقتصادی کشورما،ھمگی نشانگراجرای سياست ھايی است 

مالی وسرمايه داری بوروکراتيک نوين می باشد.متاسفانه باپيش گرفتن دستورات صندوق بين  –داری تجاری 
المللی پول وبانک جھانی درکشورما،زندگی ميليونھا ايرانی درزيراستانداردھای تعريف شده برای فقرافزايش 

روثروت ورشدھرچه بيشترناھنجاری ھای اجتماعی بيانگر زيربنای يافتھاست.گسترش بی سابقه دره ژرف ميان فق
 نظام منحط سرمايه داری بيمارحاکم برميھن ماست.                                                     رضا کارشناسان

                                                              

  41خبرنامه فلزکارشماره

E-mail:SKFelezkar@gmail.com 

درصد بازنشستگان تامين  70رييس انجمن بازنشستگان جامعه اس#می:ھم اکنون باتوجه به آمارھای موجودحدود*

  ھزارتومان حقوق دريافت می کنندکه اين رقم اخت#ف فراوانی باسطح خط فقردرکشوردارد.400اجتماعی ماھانه حدود

 107ھزارتن برای امسال عبورکرد.تنھا طی سه فصل امسال بيش از100* ميزان واردات گوشت ازسقف مجاز

  ميليون د6رواردکشورشده است.590ھزارتن انواع گوشت به ارزش بيش از

  16/11/90ھزارتومان ھم بشودتاثيری براقتصادکشورندارد.      آرمان 10* وزيراقتصاد:د6رآزاد

حلشان بزند،بعداين چنين سخنرانی کند.شايد  ايشان نيزھمچون  کافی است آقای وزيرسری به مغازه خواربارفروشی م -
                        تحريريه پيام فلزکار     %جامعه خريدھايشان راکسانی ديگرانجام می دھندوازافزايش قيمتھا خبرندارند.1

  *عواملی که باعث افزايش سرطان خون می شوند،دکل ھای فشارقوی برق وآلودگی ھواست.

*درگفتگوباوزيرجھادکشاورزی مطرح شد:ماجرای مافيای شيرخشک.واردات شيرخشک ممنوع است وکسانی که 
واردات شيرخشک انجام می دادندبه وزارت جھادکشاورزی فشارمی آوردندتا واردات اين محصول ازسرگرفته شود.                             

  17/11/90آرمان  

*دبيرکل خانه کارگر:فقرابايدحرفشان رابزنند،نبايد دھانشان رابست.درشرايط فعلی به حق وحقوق کارگران توجه نمی 
شود.زبان کارگری زبان چاپلوسی نيست،ھمين قدرکه سپاسگوست نقاد ھم ھست. واردات کا6ھای خارجی شرايط 

  توليدداخلی رانابسامان کرده است.

ه نماينده کارگران درشورای عالی کار:امسال درصدد جبران بخشی از شکاف مزدی * ھوشنگ درويشی يکی ازس
  دوران جنگ ھستيم.

* محمداحمدی عضوشورای عالی کار:زندگی کارگران ھميشه يکسال ازتورم عقب تراست. معمو6 حداقل 
گران م#ک قرارمی کار91برای دستمزد سال 90دستمزدبراساس نرخ تورم سال قبل محاسبه می شود،يعنی تورم سال 

  گيرد.

سال سابقه است 25قانون نوسازی صنايع که مربوط به بازنشستگی با  10*نماينده شورای کارگران مھرام قزوين:ماده 

وبا وجوداينکه دربرنامه پنجم  89اجرامی شد،باتوجه به تمديد يکساله برنامه چھارم توسعه در سال 88وتاپايان سال

به تصويب رسيد متاسفانه ھنوزدولت قانون مذکور رااجرا نکرده است.                                           توسعه توسط نمايندگان مجلس 
  18/11/90کاروکارگر 
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*وزيرانرژی ترکيه درسخنانی اع#م کرد،درصورتی که تھران بادرخواست آنکارابرای کاھش بھای گازصادراتی 
  المللی شکايت می کنند. موافقت نکند،ترکھا ازايران دردادگاه بين

  * چين واردات نفت راازايران کاھش می دھد.دليل اصلی کاھش واردات نفت تحريم ھای اعمالی عليه ايران است.

  18/11/90ميلياردد6ر.      آرمان 50و واردات35ماھه ايران،صادرات 10* جزييات تجارت 

اوکه بيش ازيک دھه از ان درگذشت.* ابراھيم يونسی داستان نويس ومترجم بلندآوازه ومردمی اير
عمرخويش رادر زندانھای ستم شاھی گذارنده بود،ھرگزبه آرمانھای مردميش پشت نکرد وپس از 
رھايی از زندان برای پيشبرد فرھنگ وآشنايی مردم اين مرز وبوم،بافرھنگ پيشرو دنيا،کمرھمت 

انی ھستم که خنجری در من خويشاوندھرانس«بست.اودر زندگيش مصداق اين شعراحمدشاملوبود
فقدان اين نويسنده مردمی رابه  ما»آستين پنھان نداردولبخندش ترفندی برای تزويرديگران نيست.

  تسليت گفته وبه داشتن چنين روشنفکرانی افتخارمی کنيم. مردم ايران وبخصوص ھموطنان کرد

  کارگران فلزکارمکانيک                                                                                

تجمع کارگران شھرداری تبريز مقابل ساختمان فرمانداری به دليل اعتراض به عدم حذف شرکت ھای *
پيمانکاری.شھرداری تبريزبا اين بھانه که اين مصوبه مشمول دستگاھھای اجرايی قانون مديريت خدمات کشوری می 

  شودازاجرای آن سربازمی زنند.

  ميليون خانوارشاغل راشامل می شود.8درصد ازجمعيت شاغلين کشوربيمه نيستندکه حدود40ريمی: *مظفرک

  *اعتصاب نيروھای پليس برزيل دراعتراض به اوضاع بدکاری و اوضاع نابسامان اقتصادی.

  24/11/90ھزارتومان عيدی کارمندان ازھفته جاری.                      آرمان 350*پرداخت 

ری: افزايش دستمزدکارگران ھمواره کمترازنرخ تورم اع#می بوده است.دستمزد کارگران بايدبه گونه *عليرضاحيد
  ای افزايش يابدکه نه تنھاقدرت خريدکارگران کاھش نيابد،بلکه توانايی آنھادر تامين زندگی ھم افزايش نشان دھد.

به جھت انباشت حقوق معوقه وقطع *کارگران پرريس سنندج که توليدکننده نخ ھای پنبه ای ومصنوعی است،
  کارگراست. 40اميدازدريافت حقوق ،دست ازکارکشيدند.اين کارخانه دارای 

ميليون يورودر روزبه درآمد عملياتی ايرفرانس 10تا8* اعتصاب چھار روزه خلبانان فرانسوی درھفته گذشته،حدود

اديه ھای کارکنان حمل ونقل ھوايی برای ضرر زد.اين اعتصاب که دراعتراض به طرح دولت برای وادارکردن اتح
  ساعت قبل ازبرگزاری آنھابود،برگزارشد.48اع#م اعتصاب ھا

* اتحاديه ھای اسپانيا تظاھرات سراسری دراعتراض به تغييرقوانين کارراخواستارشدند.اين اعتراض بدليل اص#حاتی 
ھزارشغل 500است که باعث می شودکارفرمايان بتوانندنيروھای جوان راباحقوق پايين تراستخدام کند.ونزديک به 

  24/11/90کاروکارگر                                                         ازبين برود.                              

پارلمان يونان درحالی 6يحه رياضت اقتصادی رابه منظوردريافت دومين بسته کمک *دود وآتـش يونان رافراگرفت.
مالی اتحاديه اروپا وصندوق بين المللی پول تصويب کرد که آشوب وخشونت سراسراين کشورازجمله آتن 

کارگر زخمی شدند.اتحاديه اروپا وصندوق بين المللی پول به شرطی  29راگرفت.دريورش پليس سرمايه داری راف

درصد حقوق ھای بازنشستگان وکارگران راکاھش دھد وباحذف 22ميليارديورويی رابه يونان دادندکه  130کمک

ديورش قرارداده وکم کند.در ھزار شغل و بيکارکردن زحمتکشان دستمزدھای ناچيزومزايای آنان رانيزمور15

اعتصاب سراسری يونان اتحاديه ھای سراسری کارمندی وکارگری،اساتيد،پزشکان،رانندگان،دانش آموزان 
   تحريريه پيام فلزکارودانشجويان، مخابرات، معلمان واحزاب چپ گرا شرکت داشتند.                            
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  ھزارتومان باشد.500ن حداقل* عليرضا محجوب:دستمزدسال آينده کارگرا

درصدکارخانجات نيمه فعال 21درصدازکارخانجات صنعتی.دبيرانجمن صاحبان صنايع تھران:25* تعطيلی 

  درصدنيزعم# تعطيل شده اند.25درصد روبه تعطيلی ھستندو16و

  ميلياردتومان است.3000* محسن ايزدخواه:بدھی دولت به سازمان تامين اجتماعی

  نفت سنگ قبرچينی واردنکنيم. *اکبرترکان:باپول

  29/11/90آرمان             ميليون د6رفرش به کشور.                                         5/6*واردات 

اسفنداع#م خواھدشد.وزارت کارطبق قانون موظف است 17کارگران91* وزيرتعاون وکار:تعيين حداقل دستمزدسال 

  #ح قانون کاررابه مجلس ارسال کند.قبل ازپايان سال جاری 6يحه اص

* دومين جلسه کميته ملی کارگران سوم بھمن باحضورنمايندگان دوتشکل کارگری کشور(کانون عالی انجمن ھای 
صنفی کارگران وکانون عالی شوراھای اس#می کار)واعضای برخی ازانجمن ھای صنفی کارگری باموضوع بررسی 

زارشد:عدد مبنای تعيين حداقل دستمزدکارگران نبايدازحقوق کارمندان دولت سبد معيشتی يک خانوار چھارنفر برگ
  پايين ترباشد،آسيب ھای اجتماعی وخط فقربايد دردستمزدلحاظ شود.

  کارگرفعالند. 1300* کارخانه ھای کبريت سازی تبريزدرشرف تعطيلی ھستند.دراين کارخانه ھا

  6/12/90کاروکارگر           سابق کشور.   ميليونی توسط صادق محصولی وزير 450*پرداخت خمس 

کارگر فصلی به  140کارگرقراردادی و 30* کارخانه قندقھستان درآستانه تعطيلی.اين کارخانه با صدکارگر رسمی 

  ماه حقوق وبيمه معوقه کارگران خودبازمانده است.7جھت کم بودن ورودی چغندرقندوکمبودنقدينگی ازپرداخت 

درصد از واحدھای توليدی 80ن عالی شوراھای اس#می کارآذربايجان شرقی: کارگران در*چنگيزقاسمی عضوکانو

  زيرنرخ مصوب شورای عالی کاردستمزد دريافت می کنند.

  درصدی آمارازدواج کودکان.45ھزارنوجوان مطلقه درکشوروجود دارند.رشد25* 

آموزشی درکشورشان تظاھرات کردند.                                                                        *ھزاران جوان ومعلم اسپانيايی بارديگردراعتراض به کاھش ھزينه ھای 
  8/12/90آرمان 

*سيدحمزه داوری:من به عنوان يکی ازدارندگان حق رای کارفرمايان اع#م می کنم توان افزايش 
فيت توليد،ناتوانی واحدھادرافزايش ظرفيت توليدی، رانداريم.،به دليل تعطيلی برخی بنگاه ھا،کاھش ظر91دستمزد

نوسانات نرخ ارز ومسايل مختلفی که گريبان گيرجامعه کارفرمايی است.معتقديم دولت بايدجبران کمبود دستمزدھای 
  کارگران رابرعھده بگيرد.

اع#ميه  23ماده ابوالفضل فتح الھی،عضوھيات مديره کانون عالی انجمن ھای صنفی کارگران کشورازنقض بندسوم 

ھرکس که کارمی کندبه «جھانی حوق بشردر زمينه تعيين دستمزدکارگران ايرانی خبرداد.اين بندتصريح دارد:
مزدمنصفانه ورضايت بخشی ذی حق می شودکه زندگی او و خانواده اش راموافق شئون انسانی تامين کندو 

باوجوداينکه ايران يکی ازامضاکنندگان اين »نمايد. آنرادرصورت لزوم باھرنوع وسايل ديگرحمايت اجتماعی، تکميل
کنوانسيون است امادرزمينه تعيين دستمزد کارگران،استانداردھای بين المللی رادرنظرنمی گيرد.شايعه 

ھزارتومانی يک سوم نياز ھای جامعه کارگری کشورراتامين می کند.نرخ سبدھزينه خانوارکارگری 400دستمزد
  9/12/90ھزارتومان است.         شرق 900تا850گرفته توسط انجمن صنفی کارگرانبراساس برآوردھای صورت 
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ماه عيدی وپاداش قانونی 2ماه حقوق معوقه و4نفرازکارگران گروه صنعتی صفادراعتراض به دريافت 400*تجمع

رآن درسالن کارگ400کارگردارد که تعداد1100.گروه صنعتی صفاتوليدکننده انواع لوله در آزاد راه ساوه بيش از

  اسپيرال کارخانه تجمع نموده بودند.

*محمداحمدی نماينده کارگران درشورای عالی کارازاحتمال دو مرحله ای شدن دستمزد خبرداد. او خواستارافزايش 
منطقی دستمزد کارگران درسال آينده شدوگفت:باتوجه به اينکه کميته مزدنرخ سبد ھزينه خانوار رابراساس حداقل 

ومان تعيين کرده است ازاين رو ت#ش خواھيم کرد که در سال آينده دستمزدی را مصوب کنيم که بتواند ھزارت800ھا

  نيازھای حداقلی زندگی يک خانواده کارگری را تامين کند.

* فتح اله بيات رييس اتحاديه کارگران قراردادی وپيمانی :دولت بايدع#وه برافزايش درصدی دستمزد،بسته ھای 
رای کارگران درنظربگيرد.دستمزدھا اگر دو برابرھم شود،کارگران بازھم ازحداقل ھابرخوردارنمی حمايتی نيزب

  شوند.

ھزارتومان افزايش نمی يابد.                                                                   450*حميد حاج اسماعيلی:به اعتقادمن حداقل دستمزدسال آينده کارگران بيش از

  10/12/90کاروکارگر

نفرازکارگران صنايع مخابراتی راه دورشيرازبه نمايندگی  30* ھمزمان باتجمع کارگران درشيراز،بيش از

ماه حقوق معوقه خود درمقابل وزارت 24کارگراين واحد،ازصبح ديروزدراعتراض به عدم دريافت بيش از382از

  صنايع درتھران تجمع کردند.

يات مديره اتحاديه کارگران قراردادی وپيمانی:باوجوداينکه يکماه ازپايان ضرب العجل *مھدی نجف پورعضوھ
روزه ھيات دولت به دستگاھھای اجرايی مبنی برفسخ قراردادھای امضاشده با پيمانکاران تامين نيروی انسانی 15

ت قراردادی کارکنان وتبديل وضعيت نيروھای پيمانکاری به قراردادمستقيم گذشته است ، ھنوزتغييری دروضعي
دستگاھھای اجرايی ايجادنشده است.مشخص نيست چه کسی ازاجرای اين مصوبه صيانت می کند.ھر وزارتخانه ای 
برداشت خودرا ازاين مصوبه دارد. خبری ازتبديل وضعيت نيروھای پيمانکاری نيست ومسوو6ن دربرابرنگرانی 

  .ھای نيروھای پيمانکاری واکنش خاصی نشان نمی دھند

* فرامرز توفيقی: دولت نقش ُپررنگی درتعيين مصوبه مزدی کارگران دارد.سال گذشته نمايندگان کارگری 
وکارفرمايی باتوافق يکديگرمصوبه ای راتعيين کردندکه بيش ازنرخ فعلی دستمزدبوداما وزيرکاربادخالت خود 

     11/12/90کاروکارگر                                           خواستارکاھش نرخ دستمزدشد.                    

*نماينده رشت درمجلس:مشک#ت کارگری گي#ن به بن بست رسيده است.تاکنون مشک#ت کارخانه ھای فرش گي#ن، 
فومنات،پوشش،پتروشيمی،فو6د،خاور،نخ پنگوين،پارس کادوس،کنف کار،پارس دارو،ايران برک، پيشروقاب وايران 

  ان است.استان گي#ن بيشترين آماربيکاری پنھان را دارد.پوپيلن ازجمله آن

برابرشدن 5*علی دھقان کيا:درصورت عدم حمايت دولت از واحدھای توليدی واحتمال افزايش اخراج کارگران به تبع

  ھزينه توليد.

صوبه دولت *رييس ھيات مديره کانون عالی انجمن ھای صنفی:نبايدبارمالی به صندوق تامين اجتماعی تحميل شود.م
برای پرداخت حق بيمه بيکاری به بيکاران وافرادجويای کارکه تاکنون ھيچ سھمی در درآمدزايی تامين اجتماعی 

درصدسھم بيمه بيکاری راپرداخت نکرده ، چطورمی تواندچنين باری رابه دوش اين 3نداشته اند وحتا دولت نيز

  سازمان قراردھد.

ر:انجمن صنفی ملوانان بوشھردرآستانه تعطيلی.متاسفانه اعضای انجمن *رھنمارييس انجمن صنفی ملوانان بوشھ
نتوانستنددرخصوص مطالبات به حق وابتدايی ملوانان درخصوص ساماندھی وضعيت حقوقی وبيمه ای کارمثبتی انجام 

من دھند.اين انجمن صنفی ھيچ بودجه ای دريافت نکرده وبا بودجه شخصی کارگران اداره می شود.باتعطيلی انج
  ھزارملوان بوشھری بيشترخواھدشد.8000صنفی ملوانان مشک#ت
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*قربان درويشی:کارگران مناطق آزادو ويژه نيازمنداجرای کامل قانون کارھستند.مصوبه ھيات وزيران 
درباره خروج کارگران شاغل درمناطق ويژه تجاری ازشمول برخی مواد حمايتی قانون کارجوابگوی 1373درسال

رگران کم شده است،مرخصی سا6نه نيازھای فعلی نيروھای کاردراين مناطق نيست.درقانون کارمناطق آزاد مزايای کا
روزکاھش يافته است.اين کارگران مشمول بيمه 15روزکاھش پيداکرده وحق سنوات پايان کارازيکماه به20روزبه30از

بيکاری نيستندوپرداخت عيدی و پاداش آنان نيزبراساس توافق به عمل آمده بين کارگر وکارفرماست.باتوجه به اينکه 
بی وصنايع پتروشيمی ونفت درمناطق گرمسيری ودرشرايط سخت وزيان آورفعال ھستند عمده کارگران مناطق جنو

لذا آنھاازشمول قانون کارھای سخت وزيان آورھم خارجند.مناطق آزاد و ويژه کشورمشمول قانون 
  14/12/90کاروکارگر                نيستند.                                                        1369کارسال

* اعتراض ھيات مديره کانون بازنشستگان به مبلغ عيدی.علی اکبرخبازھا:ھيات مديره کانون ھای بازنشستگی 
صندوق تامين اجتماعی روزچھارشنبه برای دريافت مطالبات معوقه وارايه پيشنھادات به وزارت تعاون کارورفاه 

کا6از مطالباتی است که بازنشستگان تامين اجتماعی اجتماعی می روند.عيدی ھمسان سازی حقوق بازنشستگان وسبد
  16/12/90آرمان                                                                    دريافت نکرده اند.          

سه  *بدرفتاری باکارگران آديداس،نايک وپوما بنگ#دشی .کارگران بنگ#دشی که درکارخانه ھای توليد محصو6ت اين
برندکارمی کنند،موردضرب وشتم،بدرفتاری ک#می وآزارجنسی قرارگرفته اند.در يکی ازکارخانه ھای توليد 
محصو6ت پوما،دوسوم ازکارگران موردبررسی کتک زده شده،سيلی خورده وياموھايشان کشيده شده بود.کارگرانی 

ليدمی کنند،ناچارندبرای ساعت ھای طو6نی که برای اين سه برندکه حامی بازيھای المپيک لندن ھستند،پوشاک تو
  باکمترازحداقل دستمزدکارکنند.

* اخباروشايعات درباره حضورسعيدمرتضوی در راس صندوق تامين اجتماعی.اظھارنگرانی فعا6ن کارگری 
                                                          ونمايندگان مجلس ازوضعيت تامين اجتماعی:مديريت رابه دست نيروھای سياسی بی تجربه نسپاريد.             

  16/12/90کاروکارگر 

  برای جلوگيری ازاعتراض کارگران.90*ترفند تکراری شورای عالی کار:تعيين دستمزد در دقيقه

ح قوانين ھزارکارگرايتاليايی درشھر رم به دعوت سنديکاھای کارگری به خيابانھا آمده وعليه برنامه اص50#* 

کارتظاھرات کردند.6ندينی دبيرکل اتحاديه کارگران فلزکاروازسازمان دھندگان اين تظاھرات می گويد:ما ادامه می 
دھيم.اين آخرين تظاھرات مانيست.امروزمی خواھيم که کشوررابه مرحله تازه ای واردکنيم چراکه مشکلی که ماداريم 

می کنندھمان کسانی ھستندکه اين کشور راحفظ کرده اند.                    اشتغالزايی است وتشخيص اينکه کسانی که کار
  21/12/90کاروکارگر 

  * رييس شورای کارصنايع ريخته گری: صنعت ريخته گری درآستانه نابودی قراردارد.

  *حميدحاج اسماعيلی :رياست مرتضوی درتامين اجتماعی به مصلحت کارگران نيست.

اسبق کارگران درسازمان جھانی کار:مرتضوی منافع کارگران راتامين نخواھدکرد.انتصاب *عباس وطن پرورنماينده 
افرادازبدنه دولت در راس صندوق تامين اجتماعی ،منافع دولت رادرتامين اجتماعی پوشش خواھد دادوموجبات 

  ورشکستگی اين سازمان رافراھم خواھدکرد.

نون بيمه کارگران ساختمانی متناقضند.ماھم با بيمه کارگران *رييس کانون سراسری انبوه سازان: قانون کاروقا
قانون کار،کارفرمايان بدون ھيچ شرطی موظفندتمام کارگران خودرابيمه کنند.اما تنھا 148ساختمانی موافقيم،طبق ماده

ان دارای درصد کارگر10کارگرانی می توانند بيمه شوندکه دارای کارت مھارت فنی باشند و اين درحالی است که تنھا
  اين کارت ھستند.

* نمايندگان کارگران درجلسه شورای عالی کار:اگراط#عات به دست آمده از بررسی سبدمعيشت خانوار وتورم اع#م 
درصدافزايش حداقل مزد برای کارگران  35شده ازسوی مراکزاصلی بايکديگرتلفيق وازآنھاميانگين بگيريم حداقل بايد 



 Email: skfelezkar@gmail.comنشريه پيام فلزکار 

 

11 

 

قلم کا6ی اساسی يک خانواده چھارنفره 16سال جاری افزايش نرخ متوسط89ال درنظرگرفته شود.ازآذرماه س

  درصدافزايش داشته است.7/43

* محجوب: کارگران در وضعيت مشقت باری ھستند.شورای عالی کاربه محاسبات خود درتعيين مزد احترام 
اقل سبدھزينه کارگری که رقمی بگذارد.بارھا به مسوو6ن و وزبرکارتذکردادھايم ودرخواست ما اين بودکه به حد

ھزارتومان رانشان می دھدتوجه کنندوشورای عالی کاربا توجه به اين مقدارتصميم خود درباره مزد 800حدود

  کارگران رابگيرد.

* دبيراجرايی خانه کارگرآذربايجان شرقی:فاصله درآمدوھزينه ھای کارگران ھر روزبيشترمی شود. ھرگونه پنھان 
  تورم درمسئله مزد می توانداثرات سو داشته باشد. کاری دراع#م نرخ

شھراين کشوربه اص#حات گسترده بازارکارتوسط دولت شرکت کردند.کارگران  60* صدھا ھزارکارگراسپانيايی در

  می گويند:حقوق شغلی آنھابااص#حات جديد بيش ازھر زمان ديگری کاھش می يابد. 

  درصدواحدھای توليدی وصنعتی استان تعطيل ويانيمه فعال است.80* رييس اتاق بازرگانی اروميه: 

*معاون کميته امدادکشور:ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوارباھدف رفع مشک#ت آنان پيگيری   می شود.                                  
  23/12/90کاروکارگر 

ھزارکارگر نی ُبرشوشتردر روزھای يکشنبه ودوشنبه دراعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی 2ب * پايان اعتصا

کارگرثابت 1500ده ھزارکارگرداشت،که درحال حاضراين شرکت با 73مشاغل.کشت وصنعت کارون شوشتردرسال

اغل ھزارکارگرفصلی باوجودمشک#ت فراوان فعال است.مشکل طبقه بندی مش2کارگرقراردادی و1500و

  ھزارکارگرفصلی ھمچنان باقی است.2ھزارکارگرنيروی ثابت وقراردادی اين واحدحل شده است امامشکل 3

* سيدموسا جوانمرد:دولت به جای وعده اشتغالزايی،اشتغال موجودراحفظ کند.واحدھای صنعتی استان بوشھربه دليل 
  ه سرمی برند.ورودبی رويه کا6ھای وارداتی وکمبود مواداوليه دروضعيت بحرانی ب

ماه 8* کارگران شرکت توليدی صنعتی آذرفر وغرب آساد توليد کننده ميخ ھای درودگری والکترود،ازعدم دريافت 

حقوق ومزايای خودخبردادند:ازتيرماه سال جاری حقوق ومزايای خودرادريافت نکرده ايم ودرطول اين مدت بارھا 
 89ده ايم اماتاکنون به نتيجه ای نرسيده ايم .عيدی وپاداش سال درخصوص مطالباتمان بامسوولين اداره کارگفتگو کر

و بن واضافه کاری وحق لباس شش ماھه اول و دوم سال جاری رادريافت نکرده ايم.مسوولين فقط به فکرميز وُپست 
د خودھستندوبه نوعی مشغولند نه مسوول.چگونه مديرکل کارواموراجتماعی می گويد،دراستان مامشکل کارگری وجو

نداردوشبھا باوجدانی آسوده سربربالين می گذارد؟آيا مشکل ما کارگران وچندين واحد توليدی صنعتی که کارگران آنھا 
  نيزمشک#تی مانندمادارندمشکل کارگری نيست؟                      

    24/12/90 کاروگارگر              *مجلس تصويب کرد: واگذاری پروژه ھای وزارت نفت بدون مناقصه!!!!!!

درصدافزايش يافت. ميزان بن کارگری 18درصدی ازسوی مرکزآمار،حداقل دستمزدکارگران 26*به رغم اع#م تورم

تومان در روز افزايش يافت.حق 250تومان به200ھزارتومان وسنوات از35ھزارتومان به 28از

  تومان تعيين شد.940ھزار و77تومان وحق او6د دونفر970ھزارو38او6ديکنفر

  *تجمع کارگران کارخانه قند وتصفيه شکراھوازدرمقابل فرمانداری دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات انجام شد.

* دوھزاربازنشسته شرکت ھواپيمايی ھماصبح چھارشنبه درمقابل ساختمان اداره مرکزی ھما به جھت عدم دريافت 
  25/12/90کاروکارگر                                      مطالبات چندساله اخيردست به تجمع زدند.                

  آرمانی نبود،اماپذيرفتيم. 91*رييس کانون عالی شوراھای اس#می:افزايش دستمزد
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  *وزيرکار:افزايش دستمزد حاصل جمع نظرشرکای اجتماعی بود.

ه ملی کارگران انجام داده *غ#مرضا عباسی،دبيرکانون انجمن ھای صنفی کارگران:ماباتوجه به محاسباتی که درکميت
درصداع#م ودرنھايت درجلسه 43بوديم ميزان تورمی که بايدمبنای افزايش دستمزد قرارمی گرفت تا

درصدافزايش دستمزد را ارايه داديم.اين درحالی بودکه گروه کارفرمايی ازھمان ابتداخواھان افزايش نيافتن 40پيشنھاد

کرديم.طی اين روند وزيرکارازاعضای جلسه به صورت مخفيانه  درصدافزايش دستمزد موافقت30بود.ماحتابا

درصدمزدموافق بودند،کارفرمايان باافزايش 25نظرخواھی کرد ونتيجه آن به اين صورت بودکه کارگران باافزايش 

درصدافزايش موافق بود.درنھايت ميانگين اين سه نظرگرفته شد ورقم 13درصدی وخود دولت نيز با 12نھايتا

زايش رابرای حداقل دستمزدسال آينده اع#م کردند،ولی نمايندگان کارگری ھمچنان اين رقم راکم درصداف17

  دانستندوباآن موافقت نکردند.

پرسش ما ازتصويب کنندگان بخصوص آقای وزيراين است:چه فرقی است بين يک خانواده چھار نفره کارگری -
؟؟آياخود و خانواده شان برتر ازيک خانواده کارگری وخانواده شخص وزيرکه حقوقی چند ده ميليونی می گيرند

برابر کمترازحقوق خودکرده اند!؟!؟؟ آياانسان  500ھستندکه خانواده ھای کارگری رامحکوم به زندگی به حقوقی 
  بودن ھم درجه يک و دو دارد؟؟ياشکم آنھا بزرگترازشکم يک خانواده کارگری است؟  

ظھارات احمدی نژاد درمجلس گفت:مردم معنای تورم رامی دانند ودولت نمی *يک کارشناس اقتصادی در واکنش به ا
  تواندباارايه آمارھای ضدونقيض مردم راگمراه کند.

         *رييس کانون شوراھای استان کرمان:کارگرانی که درمشاغل مستمر اشتغال دارند،درپايان سال با اتمام 
کاريشان بدون ھيچ دليلی اخراج می شوند. بدون امنيت شغلی کارگران انگيزه توليد ندارند.                                            قرارداد

  27/12/1390کاروکارگر 

کا>ھا ، بايد با حذف يارانه ھا از ساختار اقتصاد کشور و جھانی شدن قيمت 
 دستمزد زحمتکشان نيز جھانی شود.

مردم ايران با تحريم خريد کا>ھای خارجی مشابه داخل، برادران و خواھران 
کارگرشان را در واحدھای توليدی بيکار نخواھند کرد.تحريم خريد کا>ھای 
خارجی، مبارزه با سرمايه داری انگل تجاری وابسته به سرمايه داری جھانی 

 است.

راھيم مددی،رضاشھابی،اعضای سنديکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی اب
سنديکای کارگران شرکت  وعض،تھران رااز زندان آزاد کنيد.علی اکبرپيرھادی

اعضای  واحداتوبوسرانی تھران ورضارخشان،علی نجاتی،قربان عليپور،از
  ھفت تپه  را بکار بازگردانيد. سنديکای کارگران نيشکر
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آمدن بھاروعيد سراسرشادی ومھربانی نوروز رابه 
ھمه ی زحمتکشان ايران تبريک گفته سالی خوش و 

  سرفرازانه را آرزومند يم.  

  کارگران فلزکارمکانيک

 

  

  

  اتحاديه ھای کارگری و ملی شدن صنعت نفت

     مازيار گي�نی نژاد                        

خورشيدی ، دوران زبونی کامل دولت قاجار و آغاز تدارک انق#ب مشروطه ايUران ،  1279مي#دی يعنی سال  1901در سال 

برای مدت شصت سال بUه ويليUام » در تمام وسعت ممالک ايران « امتياز کشف و استخراج و بھره برداری و فروش مواد نفتی 

ز يک انحصار جھانی سUرمايه داری پديUد آمUد کUه ھUم اکنUون نيUز از ارکUان اصUلی دارسی انگليسی واگذار شد . براساس اين امتيا

کارتل بين المللی نفت و يکی از قدرت ھای جھانی سرمايه داری است . اين امتيازنامه در مجلUس ھUای پUس از انقU#ب مشUروطه 

Uه واگUاه خودکامUرف شUروطه و از طUب مش#Uل از انقUه قبUر تصويب نشد و لذا به عنوان اين کUت زيUی توانسUواره مUده ، ھمUذار ش

را برطرف کرد . امتياز نامه دارسی را با برخی تغييرات ، » نقص« رضاه شاه اين  1312ع#مت سوال قرار گيرد . در سال 

که بسياری از آنھا به زيان ايران و به مراتب بدتر از امتياز نامه اوليه بود ، به تصويب مجلس فرمايشUی رسUانيد و بUرای فريUب 

مردم ايران چراغانی به راه انداخت که گويا امتيازنامه استعماری دارسی را لغو کرده و داد مردم ايران راازشرکت نفت انگليس 

ستانده است. درآن زمان تنھا واکنش که ازطرف مردم ايران نسبت به حضور عمال انگليسUی در منUابع نفتUی ايUران انجUام گرفUت 

اعتصاب بزرگی از طرف اتحاديه سازمان داده شد . درست موقع تدارک  1308د . در سال ،از طرف اتحاديه کارگران نفت بو

قانون سياه ضدفعاليت ھای کارگری را رضاه شاه به تصويب رساند . در سالھای بعد  1310اين قرارداد خائنانه بود که در سال 

زندان افکنUده شUدند . در روزھUايی کUه رضUاه شUاه يورش به تشکلھای کارگری آغاز و بسياری از رھبران کارگری آن دوران به 

با خفت از کاخ ھای سربه فلک کشيده به خارج از کشورفرارکرد،اين رھبران با سربلندی از دخمه ھای تاريUک  1320در سال 

ری زندان رضاشاھی به آغوش زحمتکشان ايران بازگشتند . رھبران کارگری که متوجه اھميت نفت ، که از جانب شرکت استعما

انگليسی غارت می شد ، بودند . از ھمان نخستين روزھای رھايی از بند اسUتبداد و اسUتعمار بUه متشUکل کUردن کUارگران صUنعت 

نفت پرداختند . اين کار ابتدا در شرايط بسيار دشوار و پنھانی انجUام مUی گرفUت زيUرا انگلسUتان منطقUه نفUت خيUز جنUوب را زيUر 

عاليت سياسی و صUنفی در ميUان کUارگران نفUت بUه شUدت مخالفUت مUی نمUود . بUا ايUن شUرايط سلطه خود می دانست و با ھر نوع ف

کارگران نفت سازمان ھای پنھانی خود را با وجود اين که مناطق جنوب ايران زير کنترل عشاير مسلح تحت روسای شرکت نفت 
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توسUط نيروھUای عشUاير و  1325تيUر  23بود،ايجادکرده وبزرگترين اعتصاب کارگران نفت انجام شUد.اين اعتصUاب بUزرگ در 

اوباش مسلح و زير فشار نيروھای نظامی دولتی و قوای نظامی انگليس به خون کشيده شد . اين اعتصاب بزرگترين ضربتی بود 

که آن زمان به شرکت نفت انگليس وارد آمد . به جرات می توان گفت که نطفه جنبش مردم ايران عليه شرکت استعماری نفت در 

ن اعتصاب بسته شد . مرتجعين انگليسی با اعتصاب کارگران نفت تنھا به عنوان يک اعتصاب کارگری برخورد نکردند ، آنان اي

خطری را که از اين جانب منافع استعمار انگليس را در ايران تھديد می کرد ، دريافتند و دست به سرکوب نظامی کUارگران کUه 

با غUارتگری شUرکت اسUتعماری  20، زدند . مردم ايران در سالھای پس از شھريور از يک اعتصاب به مراتب فراتر می رفت 

نفت انگليس و بطور کلی با جنايت ھای استعمار انگليس در ميھن ما بيش از آن آشنا شده بودند که بتواننUد ايUن مسUئله را بUا يUک 

فت انگليس بر ميھن ما تداوم داشت . اثر شوم سرکوب نظامی و کشتار کارگران بی گناه فراموش کند . سلطه شرکت استعماری ن

آن ھر روز و ھر لحظه احساس می شد . ھيچ کس قادر نبود اين مسئله را از دستور روز خارج کند . ما برای آنکه درک بھتری 

 23عتصاب نسبت به شرايط حاکم بر خوزستان و صنعت نفت و اتحاديه ھای کارگری داشته باشيم ، چندين سند از قبل و بعد از ا

از کتاب اسنادی از اتحاديه ھای کارگری ، انتشارات سازمان اسناد ملی ايران ، پژوھشکده اسUناد بUه کوشUش محمUود  1325تير 

  طاھر احمدی را ضميمه می کنيم . 

  4سند شماره 

  وزارت کشور ، شھربانی کل کشور ، رونوشت نامة جوابية شھربانی

  23/  11/  5،  767اھواز به استانداری ، شمارة 

  جناب آقای استاندار استان ششم 

متضUمن رونوشUت دو فقUره نامUة شUرکت سUھامی ريسUندگی و بافنUدگی خوزسUتان و پيUرو  4/11/23 – 6365معطوفاً بUه شUمارة 

و مراتبی که حضوراً معروض گرديده ، اينک برای مزيUد استحضUار آن جنUاب بUه عUرض  23/ 11/  4 – 766گزارش شمارة 

شھر اھUواز يUک اتحاديUة کUارگران ھسUت کUه کارکنUان عاملUة آن اميUد و آشUوری مUی باشUند و دارای دفتUر و محUل  در می رساند :

معينی ھستند و دسته ای ھم به نام حزب توده در اھواز تظاھراتی دارند که ھيأت اصلی آن مرتب از عبدl وفايی زاده و تجلی ، 

د سابق کشاورزی و عطارزاده می باشند که فع#ً مرکزيت و محل ويژه نداشته و کارمند خواربار دارايی اھواز و مستشار ، کارمن

محل اجتماع آنان در کانون اتحاديه است و از قرار شھرت در شرف تأسيس محلی به نام حزب و نصب تابلو مUی باشUند . راجUع 

طابق تحقيقاتی که به عمل آمده و فع#ً ھم به اعتصاب کارگران کارخانة ريسندگی که در تاريخ سوم و چھارم ماه جاری رخ داده م

در جريان است رسماً از طرف دو جمعيت فوق به کUارگران آن جUا آمUوزش اعتصUاب داده نشUده ، ولUی مسUلم اسUت کUه سUخنرانی 

ارخانه ھای اتحادية کارگران در مقابل دفتر خود و قھوه خانه ھا و لشکرآباد و در داخلة کارخانة ريسندگی و مقابل کارگران آن ک

و غيره در وقوع اعتصاب تقريباً غيرممکن بود چنان چه گذشته دو سه سال اخير اھواز شاھد مصداق فوق اسUت ولUی فرضUاً ھUم 

که اين قبيل تبليغات عم#ً ب#اثر گردد وضعيات داخلی واوضUاع و احUوال کUارگران کUه ذيU#ً شUرح داده مUی شUود خUود يگانUه اثUر 

ماه جاری به شخصUه نUزد اعتصUاب کننUدگان کUه قريUب سيصUد نفUر بودنUد  4صبح روز  10ساعت  مؤثر اعتصاب واقع گرديده :

رفته ، نزديک نUيم سUاعت بUا صUحبت ھUای مفيUد و نصUايح و انUدرزھای 6زمUه آن ھUا را بUه اشUتغال کUار و حفUظ نظUم و آسUايش و 

د و به آنھا گوشزد شد که عرايض حقة آن رعايت مقررات دعوت نموده و روی ھمين اصل نيز آن ھا اطاعت نموده و متفرق شدن

ھا را شخصاً به عUرض رسUانيده و ترضUية خاطرشUان بUر طبUق مقUررات فUراھم خواھUد گرديUد . بطUوری کUه تحقيUق شUده کارخانUة 

ريسندگی در حدود پانصد نفر کارگر دارد که اغلب آن ھا زن و کودکان خردسال ھستند و اجرتی که به آنھا داده می شود از اين 

 14نفر از قرار روزانه  o90 ،  11نفر از قرار روزانه  o120 و  9و  7نفر از قرار روزانه  150رار است : در حدود ق

 ، o70  20نفر از قرار روزانه  ، o50  هUرار روزانUه  24نفر از قUر روزانUو دو نف o100  ارگری درUر کUه ھUو ب o



 Email: skfelezkar@gmail.comنشريه پيام فلزکار 

 

15 

 

روز يUک مرتبUه ھUم مقUداری شUکر و  15ک o فروخته از اجرتشان کسر مUی نماينUد و ھUر روز دو عدد نان از قرار دانه ای ي

  o قيمت از طرف کارخانه به آن ھا داده می شود . 38خرما وارد در مقابل اخذ 

ساعت است و عمدة مطلب اعتصاب کنندگان اخذ اضافه اجرت و تقليل ساعات کار  11الی  10ساعت کارخانه در حدود روزی 

ساعت تجاوز نمی نمايد و البته تصديق می فرمايند که روزانه  8بق کار کلية کارخانجات ساير نقاط مملکت است که معمو6ً از ط

اين اندازه کار برای بانوان واطفUال شUش و ھفUت سUاله آن ھUم در خوزسUتان کUه ھشUت مUاه آن از حيUث حUرارت و وزيUدن بادھUای 

يی خارج ، خود موجد عصيان و تمUرد اسUت . ضUمناً در تحقيUق و تفحUص و کنجکUاوی بUه غيرمطلوب فوق العاده زياد و از توانا

نواقصی برخورد نموده که اگر ھم کارگران متوجه بوده اند نظر به روح بردباری ايرانی اظھاری در اين خصوص نکUرده انUد . 

بUوده فاقUد دکتUر و وسUايل اوليUة معاونUت  مث#ً برای يک چنين جمعيتی در کارخانه که شب و روز با بUرق و مخUاطرات روبUه رو

بھداری واصول تداوی و داروخانه در کارخانه می باشUند و اگUر اتفUاق و خطراتUی بUرای کUارگری واقUع شUود بايUد مصUدوم را بUه 

منزل دکتر عطا محمد حمل نمايند . طول مUدت حمUل ، دوری راه و احتمUال نبUودن دکتUر در منUزلش اغلUب معالجUاتی کUه اگUر آنUاً 

انجام شود جان کارگران مصون است به واسطة اين دست و آن دست شدن نتيجة معالجه برعکس و غيرمطلوب می شود . وسايل 

نظافت از قبيل پوزه بند برای کارگر جھت حفظ و صيانت حلق و گلو و ريه که اغلب با جدانمودن مواد اوليUه و توليUد کثافUات و 

کارخانه ھا بايد مراعات نمايند فاقد می باشند و ھيچ گونه وسايل تنظيف و دوش حمام و گرد و غبار روبه رو ھستند و اين قبيل 

روشوری که مورد مصرف کارگران باشد ندارند و به کارگران لباس داده نمی شود و نسبت به تربيت روحی و جسمی آن ھا از 

يUره ھUيچ گونUه تUوجھی نشUده ، فقUط ھيUأت عاملUة قبيل تأسيسات ک#س اکابر و سخن رانی ھای سودمند و انجام امور ورزشی و غ

کارخانه انحصاراً نظر تجارتی دارند . از ھر عمل و وضعيتی که ممکن باشد خرجی ايجاد کند خودداری داشته اند ، حتی مأمور 

يل مراقUب مخفUUی کUUه وضUعيت کUUارگران را از حيUUث فسUUاد اخU#ق و زيUUاده روی و اظھUUارات تمردانگيUUز در نظUر گرفتUUه و بUUا وسUUا

مقتضی در رفع آن بکوشند ندارند و نيز دربان که از اھم لوازم يک کارخانه و راھنمای اشخاص به کارخانه باشد فاقد می باشد تا 

اشخاص مظنون و مشکوک که در ظاھر برای يک اقدام مشروع و در باطن برای پيش بUردن منظUور خودشUان مUی باشUد نتواننUد 

رگران اصطکاک پيدا نمايد ، چنان چه عطارزاده که سابقة او را مستحضر ھستند و اخيراً از خودسرانه به کارخانه داخل و با کا

زندان آزاد شده به واسطة نبودن دربان و مراقب به کارخانه راه يافته ، اظھارات تندی نموده که البته اين قبيل تبليغات در روحية 

ود را به جا خواھد گذاشت . گر چUه عطUارزاده کUه بUا لفUاظی تنUد و يک مشت کارگر که متضمن تھديد و نويد و غيره باشد اثر خ

اظھارات زننده بياناتی داشته و عملش مورد نظر اين شUھربانی و قريبUاً پرونUده اش بUه دادسUرا احالUه خواھUد شUد ، ولUی از کسUان 

شUد بUا ايUن حUال ايUن قبيUل  ديگر عمل خ#ف نظم وامنيت مشاھده نشده و در صورت تکرار فوراً طبق مقUررات جلUوگيری خواھUد

اشخاص را به شھربانی خواسته با تذکرات 6زمه آن ھا را به حفظ امنيت و جلوگيری از اقدام برخ#ف دعوت نموده و چنانچه آن 

جناب نيز تأکيداتی بفرمايند به موقع خواھد بود . در ھر صورت کارخانه ريسندگی فاقد يک تشکي#ت صحيح می باشد و اگر در 

وص نيز به ھيأت عاملUه و رئيسUه آن تUذکراتی داده شUود البتUه در پيشUرفت کUار خودشUان و جلUوگيری از واقعUاتی کUه بUه اين خص

  ضرر مملکت است مفيد خواھد بود .

     البرز  1پاسيار  –رئيس شھربانی خوزستان 

       ]28 – 26/18/14 – 293 [  

  7سند شماره 

 2  /12  /23  
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نوشت مجلUس شUورای ملUی ، جنUاب آقUای نخسUت وزيUر ، فراکسUيون تUودة ايUران ، شUورای متحUدة رو –ھيأت محترم دولت ايران 

مرکزی کارگران ايران . ھمين قدر با زبان ساده مختصراً وضUعيت کUارگران و طUرز رفتUار صUاحبان کارخانUه و دسUتگاه حاکمUة 

  خوزستان را به شرح زير از نظر مبارک    می گذرانيم :

ن خوزستان بی نھايت رقت بار ، دچار بحران بيکاری شديد گرديده ايم بطوری که در نتيجة بی کاری و وضعيت ما کارگرا – 1

عدم استطاعت از خجالت عائلة خود از شھری به شھر ديگر متواری ، زن و بچه ھايمان از خانه ھای کرايه ای بيرون ريخته ، 

  م بيگانگان که ھر دقيقه عکس برداری می کنند به سر می بريم .درکنار ديوار و حاشية خيابان ھا لخت[و] گرسنه در جلوی چش

ساله چه زن و چه مرد در بنگاه ھا و کارخانه ھای ملی و دولتUی  70ساله الی  6ما کارگرانی ھم که مشغول کاريم از بچة  – 2

و تھديدآميز ، عمر عزيزمان o در زير فشار صاحب کارخانه و جريمه ھای کمرشکن ، فحش و بدنامی  o30 الی  6با مزد 

را به ھيچ تلف می کنيم . ھمين قدر زير چشم نگاه می کنيم ، آيا دستی دراز می شود از حقوق برباد رفتة ما دفاع کند . جز اتحاد 

  عامل ديگری نمی بينيم .

می نماييم ، بUرای بسUتن صاحب کارخانه را حاضر  –مانند ريسندگی اھواز  –ما کارگران کارخانة ملی ھم متحد می شويم  – 3

قUUرارداد ، بUUرعکس بUUا رسUUيدن وحUUی بUUه آقUUای اسUUتاندار مUUديران کارخانUUه را زيUUر پUUر و بUUال خUUود مUUی گيUUرد ، تغييUUر رأی مUUی 

  »سياست اجازه نمی دھد.« دھدواظھارمی دارد:

ارفرمUا در جنUوب قUرارداد ما از ھيأت محترم دولت سؤال می کنيم ، آيا آن چه سياستی است که اجازه نمی دھد کUارگر بUا ک – 4

اين جا سياست اجازه نمی دھUد کUارگر بUا کارفرمUا قUرارداد ببنUدد و يUا « ببندد و آن چه دولتی است که منافع ملت خود را با جملة

 زير پا گذارده فقر و بدبختی را به ملت ايران ارزانی دھد . در نتيجة فقر مالی عده ای زن فاحشUه و عUده ای» مزد را با6 ببرد 

دزد ، عده ای بچة جيب بر و عده ای را متواری ببيند ، بعد ھم ادعUای امنيUت و برقUراری انتظامUات نمايUد ، آيUا از آن عمUل ايUن 

  انتظار برآورده می شود ؟

نفUر اخUراج مUی کنUد ،  130کUارگر کارخانUه ريسUندگی  400از طرفی صاحبان کارخانه از استاندار سUوء اسUتفاده کUرده از  – 5

  برھم می زند ، تھديد و تحريک می کند .اتحاديه 

کارگران اخراج شده به ادارة پيشه و ھنر می روند ، رئيس پيشه و ھنر جواب می دھد : من اين حرف ھا سرم نمUی شUود ،  – 6

  من سربازم . ما نمی دانيم اين مرد سرباز کجاست ، به چه کسی و ملتی می خواھد خدمت کند .

به استاندار مراجعه می کنيم ، جواب می دھد : کارگران بيکار بروند شھر ديگر.يکی نيست از اين شخص سؤال کندآيا شھر  – 7

ديگر کارخانه ای درست شده ويا کاری مھيا گرديده.آيا کارگر کسر دارندو يااينکه می خواھداز سرش باز کند.آيا سؤال نمی شود 

  تفکرش آن باشد ، بلکه پست خودرا ايران وساير نقاط ايران راھم جزو ايران بداند . يک نفر رجل زمامدار نبايد طرز 

  .بتواند طبقة کارگر استفاده نمايدبه آقای دادستان استان و شھرستان مراجعه می کنيم ،جواب می دھد : مادة قانونی نيست که  – 8

ح حملUه ور مUی شUود . کUارگران را در خيابUان فUراری داده به تلگرافخانه متحصن می شويم ، شھربانی با پاسUبان ھUای مسUل – 9

تعقيب می کند ، به افسران شھربانی می گوييم کارگران را تعقيب نکن ، فراری نده ، عده ای مUاجراجو [ی] دزد بUه آنھUا اضUافه 

تاراج می شود . جواب  می شود،راه غارت و چپاول را پيش می گيرند، کارگران را لکه دار ، انتظامات را خراب ، اموال مردم

  می دھد : ما جويای ھمان می باشيم . 
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خ#صه طبقة کارگر و رنجبر خوزستان معطل مانده آيا به کی و به کجUا پناھنUده بشUوند واز چUه جUايی امUداد بطلبنUد ، جUز  – 10

  اتحاد و محکم کردن ستاد کارگری . 

ی ، حتی ايرانی را آلت دست خود قرار داده ، ھر روز از از ھمه بدتر شرکت نفت يک مشت کارگر غارت شدة خوزستان – 11

شھرستان ھای دور کارگر قبول می کند به خوزستان مUی آورد ، يکUی نيسUت بپرسUد آن ھمUه کUارگر بيکUاری کUه در خوزسUتان و 

مUه شUيرين تUر فلسطين و ھندوستان ريخته شده چرا ديگر از اصفھان و تھران و شھرستان ھای ديگر ايران قبول مUی کنUی ، از ھ

o به آبادان و مسجد سليمان مUی بUری بUه جUای ميکانيUک امتحUان  50در اصفھان و يا اھواز کارگر نجار قبول می کنی با مزد 

o مUی گUويی. يکUی نيسUت بپرسUدما راازاصUفھان و تھUران بUه آبUادان چUرا آوردی،سUرگردان گذاشUتن ازبUا6ی  14می کنی،مUزد 

ختی،آواره نمودی،باز اق#ً دراصUفھان واھUواز بUه اتحاديUه پUيش رفقUا مUی رفتUيم آنجUا[در]جمع اظھUار سرزن و بچه ھايمان دوراندا

ھمUUدردی مUUی کرديم.متأسUUفانه آبUUادان حکومUUت نظUUامی اسUUت،اتحاديه وجودندارد،روزنامUUة ظفرورھبUUررا کارگرھاماننUUدمتاع قاچUUاق 

واری از دولUت نUداريم،امااين نامUه راھUم محUض رفUع سUتم بUه ودزدی به يکديگررد می کنند.خ#صه باآنکUه کام#ًدلسUردوھيچ اميUد

  ھيأت محترم دولت تقديم نموديم تاچه اقدامی بشود . 

ناظم اتحاديه ھای کارگران  –ناظم اتحادية کارگران بی کاران ، علی رضا  –ناظم اتحاديه ھای کارگران راه آھن ، شمس نوبھار 

نUاظم  –نUاظم اتحاديUة کUارگران نانواخانUه ھUا ، حسUن بابUا  –ن سUاختمان ، آقايUان نUاظم اتحاديUه ھUای کUارگرا –اصفھان ، آشوری 

  اتحادية کارگران رانندگان ، شھرياری .

  علی ]اميد [ –شورای متحدة ايالتی کارگران و زحمتکشان خوزستان 

]35،34/8/14– 293 [  

  25سند شماره 

  1895،17/4/25تلگراف ازاھوازبه تھران،شماره 

کپيه وزارت جنگ ، کپيه کميتة مرکزی حزب توده،شورای متحدة مرکزی ، کيپه رھبر ، ظفر ، ايران ما ،  – وزيرآقای نخست 

نجات ايران ، کيپة تبريز ، فرقة دمکرات . در اثر فشار و ظلم سرھنگ افشاراغلو ، فرماندة لشکر خوزستان در حدود يک صدو 

شکايات متعددی که در جرايد نيز منعکس گرديده و عدم توجUه اوليUای امUور و پنجاه نفر از گروھبانان و استواران ارتش پس از 

درجه داران نام برده از رفيق مبارز ما آقای علی اميد دعUوتی بUه عمUل آورده  25/  4/  16رسيدگی به دعاوی آن ھا در تاريخ 

قای اميد دعوت آن ھا را پذيرفته و برای نشان که شکايتشان را به وسيلة ايشان در جرايد آزادی خواه منعکس نمايند . در نتيجه آ

دادن راه چاره جويی در محل جمع می گردند ناگھان عده ای سرباز مسلح به امر سرھنگ افشاراغلو در تحت فرماندھی سرھنگ 

و آزار دوم امير طھماسبی ، آجودان سابق ارفع آن ھا را محاصره و دستگير و مانند اسرای جنگی لخUت نمUوده و  پUس از اذيUت 

نموده اند . در اثر اين رفتار وحشيانه و توقيف غيرقUانونی رفيUق مUا علUی اميUد تشUنج سUختی در سرتاسUر خوزسUتان توليUد شUده و 

عموم کارگران ودھقانان و پيشه وران برای اعتصاب عمومی آماده گرديده انUد  اگUر فUوراً دسUتور آزادی نUام بUرده صUادر نگUردد 

ن ايجUUاد خواھUUد شUUد.  و مسUUئول ھUUر پيشUUامدی سUUرھنگ افشUUاراغلو خواھUUد بUUود . منتظUUر دسUUتور عکUUس العمUUل شUUديدی در خوزسUUتا

  تلگرافی از مرکز می باشيم .  در ضمن آزادی رفيق مبارز خود آقای شريفی  ، صدر شورای ايالتی گي#ن را نيز خواستاريم  . 

  شورای متحدة ايالتی خوزستان غ�معلی مرادی 

  28سند شماره 
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  25/  6/  26،  580آبادان به تھران ، شمارة  تلگراف از

رونوشت ھيأت وزرا ، رونوشت کميتة مرکزی حزب توده ، رونوشت شورای متحده مرکUزی  – جناب اشرف آقای نخست وزير

،رونوشت روزنامUه ھUای رھبUر ، ظفUر ، دنيUای امUروز ، ايUران مUا، تھUران . دمکراسUی در خوزسUتان زيUر چکمUه ھUای مUأمورين 

دولتی در حال احتضار است . با برقراری حکومت نظامی شرکت به بھترين آرزوھای خود نايل و نقشه ھUايش بUه طUور ناصالح 

درستی عمل می گردد. ھنوز پروانة عبور و مرور شب از دسUتگاه يUک انگليسUی بUه نUام سUرگرد فUاتح صUادر مUی شUود . شUرکت 

ان را به مقامات دولتUی داده آنUان کورکورانUه بUدون رعايUت قUانون يUا بسياری از کارگران را اخراج و دستور زندان يا تبعيدی ش

عدالت انجام می دھند . مظالمات شرکت به دستياری مصباح ، حيدری ، حجازی ، لئالی غير قابUل تحمUل اسUت . مسUببين واقعUی 

مظلومين خوزستان توجه دولت مرکزی تيرماه آزادانه به تحريک ضدآزادی و استق#ل ادامه داده افتخار می نمايند . ما به نام  23

را به دسايس خانمان برانداز نام بردگان با6 جلب ، رھايی رفقای زندانی خود ، وفايی زاده ، مصلح مرادی، علی پھلوان ، باقر 

امUر و اس#می ، عابدين جاسم ، نعمت l و اعزام ھيأتی از مرکز بUه اتفUاق نماينUدگان مطبوعUات بUه منظUور رسUيدگی بUه جريUان 

کوتاه کردن دست ھای بلند مزدوران شرکت نفت به قيد فوريت خواستاريم . در صورت عدم توجه دولت عواقب وخيمی به نظر 

می رسد . از طرف اتحاديه ھای آتش نشانی و تصفيه آب ، غ#محسين قاضUی آذربUر ، درويUش علUی مجUد آزادی ، عبUود ربيعUی 

، حسن ميرشفيعی ، محمد دھقانی ، احمد شيخ ، خداداد ھوشنگ علی نه داری بھزادی  زاده ، عباس صلواتی ، سيد داود رھنمايی

.  

    ]1294 – 109003 [  

  29سند شماره 

  25/  7/  23،  486تلگراف از آبادان به تھران ، شمارة 

، رونوشUUت وزارت کUUار ، رونوشUUت وزارت دادگسUUتری ، رونوشUUت وزارت پيشUUه و ھنUUر  – جنZZاب اشZZرف آقZZای نخسZZت وزيZZر

رونوشت وزارت جنگ ، رونوشت کميتة مرکزی حزب تودة ايران ، رونوشت شورای متحدة مرکزی ، رونوشت روزنامه ھUای 

از ھيUأت ھUای عاملUه اتحاديUه ھUا در  25/  4/  25رھبر ، ظفUر ، ايUران مUا ، داد ، جبھUه ، شUھباز . در کنفرانسUی کUه در تUاريخ 

اعتصاب که عکس العمل فشارھا ، حق کشی ھا ، شکنجه ھا ، ظلم ھا ، دسيسه ھا ،  شورای متحده آبادان به مناسبت اع#م خاتمه

بی عدالتی ھا ، تحريک ھای شرکت و برای به دست آوردن حقوق مغصوبة کUارگران و زحمتکشUان صUورت گرفتUه بUود تشUکيل 

ت وزير نسبت به کارگران و کوشش گرديد . آقای مظفر فيروز وزير کار و تبليغات پس از بياناتی مبنی بر حسن نيت آقای نخس

ھای مقتضی او در تسريع اجرای قانون کار خاطر حضار را متوجه نموده اظھار داشUت : ايUن جانUب جنUاب اشUرف آقUای نخسUت 

وزير را از سوزھای درونی و مشک#ت زندگانی کارگران خوزسUتان آگUاه خUواھم نمUود و ھمچنUين قUول مUی دھUم کUه مسUببين ايUن 

محرکين آن را تعقيUب و محاکمUه نمايUد بUه عU#وه مUأمورين ناصUالح دولتUی کUه بUا مقامUات مغUرض ھمکUاری کUرده واقعة خونين و 

تعويض و اشخاص صحيح العمل و عادلی به جای آن ھا اعزام دارد . خوشبختانه امتداد زمان بار ديگر چگونگی آقای وزير کار 

ن وعUده ھUای خUود اقUدام نکUرد ، بلکUه محکومانUه جامUه عمUل بUه آن ھUا را ثابت نموده و ظاھر ساخت که نه تنھا برای عملی نمود

پوشانيده و وعده ھايی که در محافل مخصوصی شرکت داده بود به وجه قابل قبولی انجام می دھد ، مخصوصاً جديداً آقای وزير 

جالUب تUوجھی طUرح کUرده کUه کار برای اختناق کارگران و انح#ل تشکي#ت آن ھا با شرکت نفت تشريک مساعی نموده و نقشUة 

سازمان رفاھيت عمومی ناميده می شود، لذا شورای متحدة ايالتی خوزستان به نماينUدگی کليUة کUارگران و زحمتکشUان ايUن اسUتان 

توجه جناب اشرف آقای نخست وزير ، وزارت کار ، وزارت دادگستری ، وزارت پيشه و ھنر ، وزارت جنگ ، کميتUة مرکUزی 

متحدة مرکزی دارندگان امتياز روزنامه ھای رھبر ، ظفر ، ايران ما ، داد ، جبھه ، شUھباز و دنيUای آزادی حزب توده ، شورای 



 Email: skfelezkar@gmail.comنشريه پيام فلزکار 

 

19 

 

خواه را به عمليات خ#ف قانون آقای وزيUر کUار و جUواب نUدادن دولUت مرکUزی بUه تلگرافUات شUورای متحUدة ايUالتی خوزسUتان و 

  اجرای فوری آن را از دولت مرکزی خواستار است . اتحاديه ھای مربوط معطوف ، قطع نامة زيرين را تصويب و

  آزادی تشکي#ت کارگری در سرتاسر خوزستان . – 1

  آزادی رفقای زندانی و تبعيدی ما و اعزام آن ھا به خوزستان . – 2

  کوتاه کردن دست ھايی که بر عليه تشکي#ت کارگری به دسيسه بازی مشغولند از ھر مقامی که باشند . – 3

  ع در انجام انتخابات آزادانه مطابق اصول دمکراسی . تسري – 4

  احضار مأمورين ناصالح از قبيل مصباح فاطمی ، سرھنگ لئالی و امثال آن ھا و اعزام اشخاص صالح به جای آنان . – 5

  تيرماه . 23تعقيب و محاکمة مسببين واقعة جانگداز  – 6

  بدون علت اخراج و سربه گريبان نموده .اعزام ھيأتی برای رسيدگی به کارگرانی که شرکت  – 7

  اعزام ھيأتی از جبھة احزاب مؤتلف به معيت نمايندگان دولت برای نظارت در امور انتخابات . – 8

  قلع و قمع کردن اشرار و متجاسرين فارس . – 9

  الغای حکومت نظامی . – 10

چUه دولUت مرکUزی بUه قيUد دوفوريUت بUه درخواسUت ھUای تعيين فوری حداقل دستمزد و تغيير آب و ھUوا . در خاتمUه چنUان  – 11
مشروع و قانونی قيد شده با6 توجھی ننمايد . شورای متحدة ايالتی خوزستان فرمان اعتصUاب عمUومی در سرتاسUر خوزسUتان را 

  صادر خواھد نمود .

  پيروزرام  –شورای متحدة ايالتی خوزستان ، آبادان 

  30سند شماره بيانيه                                                                                                                           

  شورای متحدة ايالتی خوزستان

  1325/  9/  4رفقای رنجبر ، کارگران ، پيشه وران ، دھقانان ، روشن فکران آزادی خواه و زحمتکشان خوزستان 

ی او به خون برادران زحمUتکش مUا آغشUته اسUت ، ھنUوز از پUای ننشسUته و بUه قصUد بUرآوردن آمUال و گرگ استعمار که دندان ھا

آرزوھای پليد خود که به قيمت حيات ما تمام خواھد شد به دنبUال کUردن نقشUه ھUای رسUوای خUويش مشUغول اسUت .يUک مشUت بUی 

در تحت عنوان حزب دمکرات اتحادية عشاير در وطن و مزدور به نام کنتراتچی در زير ھدايت مستقيم جواسيس شرکت نفت و 

حالی که کارگران دلير و مبارز نفت جنوب در حال اعتصاب به سر می بردند ، برای اجرای تماي#ت امپرياليستی کمپانی نفت به 

ن خUارجی ، موسسات کارگری وکارگران حمله و فجايعی که برای ابد از خاطره ھا محو نخواھد شد به بار آوردند . اين مUزدورا

اين بی وطنان دمکرات نما می خواستند خوزستانی که ط#ی سياه در سينه اش نھفته است ، در طبق اخ#ص به خدمت  صاحب 

ھا  تقديم نمايند و ھمه شاھد بوديم که فرياد و فغان اين رجاله ھای خائن از راديوھای لنUدن و دھلUی چUون آواز شUومی بلنUد شUد ، 

کUارگر و چنUد برابUر ايUن تعUداد دھقUان و پيشUه ور و روشUن فکUر آزادی خUواه از جUان گذشUته آن جUارو ولی پيکرة صد ھزار نفUر 

جنجال را مفتضح و خنثی نمود ، ولی اکنون برای بار ديگر ھمان بی وطنان ، يعنی ھمان کنتراتچيھا به ھمان نام ، يعنی به نUام 

تان در تحت رھبريت و ھدايت ھمان اشخاص ، يعنی جاسوس ھای حزب دمکرات و با ھمان نقشه ، يعنی برای برباد دادن خوزس

شرکت نفت به تظاھر وحيله پرداخته و می خواھند مجUدداً يUک بUرادر کشUی ايجUاد و خوزسUتان را بUرای اسUتعمار راحUت الحلقUوم 

ومت نظامی برای درھم حک 10و  5و  4سازند . ما در ضمن اعتراض شديد به آن افراد پوسيده مغز دولتی نما که با اع#ن مادة 

شکستن نيروی اراده و تشکي#ت نيرومند و عظيم کارگران خوزستان قباحت را به سرحد کمال رسانيده اند ؛ با فرياد رسا و بيانی 
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گويا در حالی که قلبمان از عشق وطن و اراده مان در راه گرفتن حق و برقراری حقيقت و عدالت استوار است ، اع#م می داريم 

  ستان مال ايران و در جايی که موجوديت آن به خطر افتد با جان خود از آن حراست خواھيم کرد . که خوز

  زنده باد اتحاد و قدرت نيرومند کارگران جھان .

  پاينده باد نيروی شکست ناپذير توده ھای رنجبر ايران .

  شورای متحدة ايالتی خوزستان ( آبادان )                                پيروز و قرين افتخار باد مبارزة کارگران دلير نفت جنوب 

  31سند شماره 

  25/  9/  13 – 148تلگراف از آبادان به تھران ، شمارة 

  جناب اشرف آقای نخست وزير

رونوشت وزارت دادگستری ، رونوشت ستاد ارتش ؛ رونوشت شھربانی کل کشور ؛ رونوشت کميتة مرکزی حزب تودة ايران و 

شورای ائت#فی احزاب آزادی خواه ؛ رونوشت شورای متحدة مرکزی ؛ رونوشت روزنامه ھای رھبر ، ظفر ، ايران ما ، جبھه ، 

  شھباز . 

قبيل تعطيل اتحاديه ھا ، حبس و تبعيد رفقای فعال ما که ھزاران خانواده را بی چاره و سر تضييقات بی جا و فشارھای بی حد از 

به گريبان کرده ، آتش منوبات شرکت نفت جنوب را خاموش ننموده ، جديداً می خواھد با تشکيل حزب دمکرات ايران که دولت 

اين پيکر زريUن ايUران  –مة تجزيه طلبی خوزستان عزيز در رأس آن قرار دارد و به وسيلة کنتراتچی ھای خود که چندی قبل نغ

و الحاق به عراق را ساز کرده بودند ، اتحاديه ھای زحمتکشان ايران را آتش زده و غارت نمايند . ابتدا رنجديدگان خوزستان  –

Uه عواقUت را بUانی دولUر و در ثUت متنفUاھيتش نھايUودن مUر از تشکيل حزب دمکرات در آبادان بنا به روشن بUه در اثUی کUب وخيم

انجام اين نقشه ھا به وقوع می پيوندد ، متوجه و اضافه می شود چنان چه دولت به قيد دو فوريت از اين دسايس شUوم جلUوگيری 

ننمايد و به طور وضوح معلوم می شود خود مستقيماً در اين تحريکات دست دارد . بنابراين پيشامد ھر گونه اتفاقاتی به مسئوليت 

ھد بود . از طرف دو ھزار نفر اتحادية کارخانه : بزرگ امUين ، ورکشUتاب ، راه خUدا، زمUانی ، عبUدالکريم عابUدينی ، دولت خوا

  دشتی ، قشقائی  و محمد کزی . 

........................................................................................................................................  

  يادداشتی برای ابراھيم يونسی

  مويه نمی کنم

خودم رانکوھش می کنم،ابتداخودم رانکوھش می کنم وبی درنگ اين برزخ سردشرايط راکه حداقل ھای روابط انسانی 
خوديک اصل پذيرفته شده شدواين که مث# من ندانم »فترت«ما درحوزه ھای ھنروادبيات فروکاست،چنان وچندان که

راستی «ابراھيم يونسی پيش ازرفتن،چندی ھم دربيمارستان بستری بوده است.دوھفته ای است که ازخودمی پرسم
ومی گردم شماره تلفنش را پيداکنم وپيدانمی کنم.می پرسم تلفن يونسی؟اماکسی نمی »يونسی چطوراست؟

ه می پرسم!بله،ازخودم پرسيده شنودشايدبازھم درخاموشی پرسيده ام،يعنی مثل ھميشه خيال کرده ام ازاھل خان
ام،جواب نگرفته ام وفرفره زمان بی اعتنابه ھمه چيز،ازجمله بی اعتنابه دلتنگی ھای من،چرخيدن خودش را 
داردوذھن مراھم درچرخ و پر خودش می چرخاندومن بازھم درسپھرخيال خودرھا می شوم تاديدارکنم دوستانم رادر 

ين وآن اختران،نيستان وازھستان...اين عادت ديرينه من است،انسانی که ذھن و آدميانی راکه دوست می دارم،ا
 -ابراھيم- بيشتردرذھن خودزيسته است وھمچنان می زيد.روزتاروزبيش وبيشتروبه خودمی توانم بگويم که يونسی

يگران درخششی يگانه داشت دراين ذھن،انسانی که بسياردوستش می داشتم واحترام بسيار برايش قائل بودم.بگذارد
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درباره خدمات اوبه ادبيات ،تاريخ ادبيات وکوشش مدام درشناساندن ادبيات جھان به ماايرانيان سخن بگويندومن گواھی 
بدھم که ابراھيم يونسی انسانی به کمال بود در سادگی،رفاقت ومھربانی.سيمای درخشان ونيرومنديونسی ،اعتمادبه 

دوست داشتنی اش وقتی خاطره ای رانقل می کرد...نه!مويه نمی  نفس او،واقع بينی وطنز در گفتار با آن لھجه
کنم،يونسی راعميقا دوست داشتم ،چه بدان ھنگام که آثارارزشمنداورامی خواندم،چه بدان ھنگام که می ديدمش درآن 

ده زمانه سردتردرھمنشينی بااحمدمحمود،آن انسان گرامی ونويسنده بی نظير،چه اندک باری که ھوای ديدنش راکر
چه ھمين دم که  -بودم،چه آن ھرروزنشستنش روی صندلی جلو دربيمارستانی که احمدمحموددرآن بستری بود

سوگوارش ھستم ونه درچشم ھا،که دردل می گريم وبازھم مثل ھربارکه انسان عزيزی راازدست می دھم،خودگويه 
ردرگذشتشان  يک بارباايشان می ميرم می کنم که آيا آسانترنبوداين گذران عمربی شناختن گوھرھايی که باھربا

ودوباره زنده می شوم؟ البته بی درنگ پاسخ می دھم نه!اگرزندگی علی ا6صول ارج واعتباری داشته باشد،دراين يک 
پاره عمرخدادادآن ارجمندی راجزدرآدميان خجسته نمی توانسته ام بيابم واين که ُجسته ام تايافته ام...وابراھيم يونسی 

ته ھای من بوده است که فقدان اوتداعی می کندبھترين ھايی راکه يافته ام وازدست داده ام دراين يکی ازياف
اگربارديگرتکرارزندگی ميسرمی بود،بازھم می گشتم ومی جستم و می يافتم آدميانی راکه -فرض محال - سفرعمرپس

درطلب بوده ام.خودم را نکوھش می  ھم درخودھم برای من که ھمه عمردربه در -اگرچه اندک بودند،امابسنده بودند
  کنم ،اما برای يونسی مويه نمی کنم ،به اوفخرمی کنم!

  20/11/90محمود دولت آبادی                                                                        

  

  

  

  به  پيشواز اول ماه مه  برويم

  حق داشتن  سنديکاھای کارگری اول ماه مه ، روز مبارزه برای  

  اين سنگر زحمتکشان 

  ساعت کار 8برای  دستيابی به دستمزدی  شرافتمندانه 

   کارگران برای پرداخت نکردن حقوقواحد ھای توليدی قانون مجازات 

  مستمری درحد منزلت بازنشستگان

  و پيمانی  ، موقت محو ھرگونه  قرار داد سفيد امضا 

  کار مساوی با مردان  برای زنان دستمزد مساوی در مقابل

  عدم کار کودکان 
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  تامين اجتماعی  در شان  زحمتکشان ايرانی

  انمترقی و طرفدار کارگر قانون کاری

  کارگران و ھمه فعالين کارگری در بند . و آزادی

   

  کارگران فلز کار مکانيک 


