
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 .Iran’s M آئينۀ ايران

  
   ايران–علی کاظمی : فرستنده

   ٢٠١٧ جون ٠٧
  

  خطاب به ھمۀ سازمان ھای کارگری جھان
 از سراسر جھان و و شرکت نمايندگان تشکل ھا و نھادھای کارگری» سازمان جھانی کار «ۀ اجالس ساليانۀدر آستان

، از تشکل ھای کارگری ايران نيز برای فرستادن نمايندگان خود به اين اجالس سازماناين  ۀاساسنامستناد به ا

  .دعوت به عمل آمده است

 که نمايندگان مستقل و واقعی طبقۀ کارگر شود می اجالس در حالی برگزاراين گذشته امسال نيز ھمچون سال ھای 

، با موانع جدی از سوی و زندگی و مبارزات کارگران ايرانار ايران برای شرکت و تشريح چگونگی شرايط ک

کارگران ايران بارھا طی گزارشات و شکايت . دولت، قوۀ قضائيه و نھادھای امنيتی جمھوری اسالمی مواجه اند

، محروميت ھای شديد وعدم برخورداری خود از »سازمان جھانی کار«ھای متعدد به مجامع بين المللی و از جمله 

کارگری عليه  ک ترين حقوق بنيادين و حمايت ھای قانونی را مطرح کرده اند، و اين شرايط غير انسانی و ضدکوچ

  :ميليون ھا کارگر مرد و زن، کودکان کار و خيابان، بيکاران، و کارگران مھاجر ساکن ايران کماکان نيز تداوم دارد

وميت نمايندگان و کارگران فعال به احکام سنگين  ممنوعيت ايجاد تشکل ھا و سازمان ھای مستقل کارگری، محک

که يکی از موانع عمده برای (زندان و وارد کردن اتھام اقدام عليه امنيت کشور و نيز ممنوع الخروج نمودن آنان 

مبارزات کارگران ايران محسوب می   واتشرکت آزادانه و حضور در مجامع کارگری و رساندن صدای اعتراض

صدور احکام قرون وسطائی   قلمداد کردن طرح مطالبات و مبارزات کارگری، دستگيری و، جرم سياسی)گردد

، ...)پتروشيمی رازی، معدن آق قلعه ( مانند شالق زدن کارگرانی که ماه ھا مزد عقب افتادۀ خود را طلب می کردند

، ءدادھای موقت سفيد امضا توسط شرکت ھای پيمانکاری و قراربا آنان هوحشيانبرخورد و مطلق کارگران استثمار 

 برابر زير ۴ن حداقل مزد توسط شورای عالی کار رژيم و محکوميت اکثريت کارگران حداقل بگير به زندگی ييتع

، گستردگی روزافزون استخط فقر که در رابطه با مزد زنان و کودکان و مھاجران به مراتب وضعيت اسفبارتر 

رعايت ايمنی و استانداردھا از سوی دولت و کارفرمايان عدم ظارت، حوادث شغلی در محيط کار بدون کوچکترين ن

غال سنگ زمستان زمعدن  به نحوی که مراکز کار را تبديل به قتلگاه کارگران نموده و فجايع ساختمان پالسکو،

حد و  در ھمين رابطه طبقۀ کارگر ايران مت.ھستندد نمونه ھای اخير آن  فوالد بويراحمۀيورت آزادشھر و کارخان

يک پارچه خواھان تأمين ايمنی کار برای کاھش سوانح کار و تشکيل ھيأت ھای مستقل کارگری برای حقيقت يابی 
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و تعيين علت حوادث در محيط ھای کار و ھمچنين اعالم عواملی که منجر به حوادث کار و ايجاد نقص عضو و 

 .صدمات جبران ناپذير از جمله فوت کارگران گرديده است

.  ھای اخير شمار زيادی از فعاالن مدنی، اجتماعی و کارگری ايران دستگير، احضار و تھديد شده اندطی ھفته

عادی ترين فعاليت ھا در » نيت انجام«شمار زيادی از آنان به مجازات ھای سنگين زندان و تبعيد به اتھام انجام و يا 

  : فرھنگی محکوم شده اند از جملهجھت تحقق ابتدائی ترين حقوق کارگران و يا فعاليت ھای معمولی

از و  کانون صنفی معلمان ايران که به شش سال زندان محکوم شده ۀت مديرأعضو ھي اسماعيل عبدی معلم و

 سنديکای کارگران ۀ مديرھيأتعلی نجاتی عضو . استحال اعتصاب غذا  کنون درتا] ثور[ارديبھشت ماه

اين به دليل دفاع از حقوق کارگران و تالش برای  ری، که پيش ازبازنشستگی اجبا نيشکرھفت تپه، اخراج از کار و

در  تکرارجرم و اصرار تبليغ عليه نظام و"سال زندان محکوم شده بود اکنون نيز به اتھام  تشکيل سنديکا به دو

ن آزاد کارگراۀ  اتحاديۀ مدير ھيأتجعفرعظيم زاده، عضو. به شش ماه زندان محکوم شده است" مخالفت با نظام

 که نزديک به شدايران، به اتھام تبليغ عليه نظام و تالش برای پيگيری حقوق کارگران به شش سال زندان محکوم 

يکسال در زندان و بيش از دو ماه نيز در اعتصاب غذا بود و اکنون نيز برای اجرای حکم زندان احضار گرديده 

اتھام تبليغ عليه نظام به  آزاد کارگران ايران، ۀي اتحادۀ مديرھيأتاحسانی راد کارگر فعال و عضو شاپور. است

 ۀمحمود صالحی کارگر فعال، عضو پيشين کميت.  از اجرای حکم تبرئه شد استمحکوم به شش سال زندان که فعالً 

ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری، چندين سال در بدترين شرايط در زندان به سر برده که منجر به از دست دادن 

از سوی دادگاه برای اجرای حکم جديد  اکنون نيز. استماری قلبی وی شده است و تحت دياليز و درمان کليه و بي

 عزت هللا جعفری محکوم ،يزد سال زندان و تبعيد در علی محمد جھانگيری محکوم به چھار. احضار گرديده است

 عبدالرضا شاکری يک سال ،ر شيرازال تبعيد د س شاپور رشنو محکوم به يک،به يک سال زندان و تبعيد به کرمان

 رضا ، خانم زينب کشوری محکوم به چھارماه زندان،سال زندان  خانم اشرف رحيم خانی محکوم به يک،زندان

و در دوران محکوميت بود زندان در  سال ۶ سنديکای اتوبوس رانی تھران و حومه که ۀ مديرھيأتشھابی عضو 

صدور يک سال مجدد زندان برای ايشان،  ون فقرات پرونده دارد ونيز تحت عمل جراحی و با آسيب ديدگی ست

حومه،  ود رضوی عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران ووسال زندان برای دا ۵صدور حکم 

سنديکای کارگران شرکت واحد، بازداشت واله زمانی عضو سنديکای نقاشان استان  بازداشت ابراھيم مددی عضو

سال و نيم برای جميل  ٣بھنام ابراھيم زاده، صدور حکم ، زادی موقت وی با قيد وثيقه، محمد جراحیالبرز و آ

 روز در اعتصاب غذا بود و اکنون برای اجرای دوران محکوميت خود در زندان ٣۵ محمدی، آتنا دائمی که بيش از

ه زندان ب عيت نامناسب جسمی دروض به سر می برد، آرش صادقی نيز که به دليل اعتصاب غذای طوالنی مدت در

محسن عمرانی معلمی که  رسول بداغی، باغانی عضو کانون صنفی معلمان ايران وفعاالن حقوق معلم . سرمی برد

برای اجرای حکم يک سال زندان تعزيری و  ١٣٩۶ ]ثور[ ارديبھشت١٣ معلمان از ۀبرای دفاع از مطالبات جامع

تحت پيگرد قرارگرفتن و زندانی بودن شماری از . سال انفصال از خدمت در زندان بوشھر به سر می برد دو

کارگران فعال، معلم، ھنرمند، نويسنده، خبرنگار، فعال حقوق کودک، فعال حقوق زنان و زنانی که به ستم جنسيتی 

 که ؛ و اقليت ھای مذھبی، ملی و قومیفعاالن سياسی، اجتماعی، مدنی، عقيدتی. ستم مضاعف معترض می باشند و

 کشته شدن  که ازجا دارد.  ما از نام و نشان آنھا بی اطالع ھستيم،و ھمچنين اختناق حاکمدستگيری ھا به دليل کثرت 

 مؤسس سنديکای نقاشان، در زندان رجائی شھر کرج، ھيأتدلخراش زنده ياد شاھرخ زمانی کارگر فعال و عضو 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

رين شرايط زندان ھای ايران به سر برد به عنوان واقعيت زندگی کارگران مبارز زير تيغ که چندين سال در بدت

   . کنيمسرکوب و خفقان حاکم تأکيد 

و نيز » سازمان جھانی کار «ۀاجالس سالياندر و نھادھای رسمی و سياه ايران ما شرکت نمايندگان وابسته به دولت 

 کارگر، شوراھای اسالمی ۀخاناز جمله (آنان . ران را محکوم می کنيمپذيرش آنان به عنوان نمايندگان کارگران اي

در کشتار و سرکوب خونين مبارزات کارگران ايران و  )کار و ساير نھادھای دست ساز و افراد وابسته به دولت

 ن ايرانادر غياب حضور نمايندگان واقعی و مستقل کارگرما . اند شريک و فعال بوده ،مدافعان راستين طبقۀ کارگر

ی، امنيتی و پوليسرفع ھرگونه اتھام امنيتی و سياسی، عدم پيگرد  :، اعالم می داريم سازمان جھانی کاردر اجالس

 برای نمايندگان کارگران و تشکل ھای مستقل کارگری و حق شرکت در فع موانع ممنوع الخروج بودنسياسی، ر

از جمله حقوق  اتحاديه ھای کارگری،سنديکاھا و اجالس سازمان جھانی کار و مجامع بين المللی و جلسات 

  . انصراف ناپذير طبقۀ کارگر ايران است

سازمان ھای کارگری در جھان و تمام سازمان ھا و افراد دموکرات و مدافعان واقعی حقوق ھمۀ ما برای آگاھی 

نند دستگاه ھای حاکم در بشر شماری از خواست ھای فعاالن کارگری ايران را در اينجا درج می کنيم تا ھمه بدا

 :محکوم می کنند» اتھاماتی«ايران کارگران مبارز و فعاالن اجتماعی  و مدنی را به خاطر چه 

مستقل از دولت و ھمۀ نھادھای حکومتی، از کارفرمايان، از (به رسميت شناختن حق تشکل ھای مستقل کارگری  □

 .ت اقتصادی، اجتماعی، اداری، فرھنگی و غيرهدر ھمۀ رشته ھای فعالي) احزاب سياسی و نھادھای مذھبی

 .حق شرکت و دخالت سازمان ھای مستقل کارگری در تدوين قانون کار □

 .به رسميت شناختن حق انعقاد پيمان ھای جمعی کار بين کارگران و کارفرمايان □

 برای نظارت بر برقراری بازرسی کارگری مرکب از نمايندگان منتخب کارگران با حقوق و اختيارات کافی □

 .شرايط کار در ھمۀ مؤسساتی که در آنھا کار مزدی انجام می شود

 ساعت کار و دو روز متوالی استراحت در ھفته، و حداقل يک ماه مرخصی در سال با ۴٠برقراری حداکثر  □

 .حقوق و مزايای کامل، برای کارگران مزدی

و افزايش آن به نسبت تورم ) بر طبق آمار بودجۀ خانوار(ن حداقل مزد براساس ھزينۀ متوسط خانوار شھری ييتع □

 .د نمايندگان منتخب کارگرانئيو بارآوری اجتماعی کار با تأ

 ۴ ساله به حداکثر ١٨ تا ١٦ سال و محدود کردن کار کارگران ١٦ممنوعيت کار کودکان و نوجوانان کمتر از  □

 .ساعت کار در روز

وليت ھا و حقوق و مزايا و ؤ و قومی در استخدام، تصدی مشاغل و مسرفع ھرگونه تبعيض جنسی، دينی، ملی□ 

 .غيره

 .مزد برابر زنان با مردان برای کار يکسان□ 

  .حق بيمۀ عمومی بيکاری برای کارگران بيکار و ھمۀ جويندگان کار □

 بيمۀ کامل تمام مراقبت ھای مربوط به پيشگيری بيماری ھا، بھداشت عمومی و درمان  □

 . رسمی و با حقوق روز اول ماه مه در ھمۀ مؤسساتی که کارگران مزدی در آنھا به کار اشتغال دارندتعطيل □

حق بازنشستگی کارگران پس از حداکثر سی سال کار يا شصت سال سن بر مبنای باالترين حقوق دريافتی؛  □

سنوات کار و يا سن  ثرافزايش ساالنۀ حقوق آنان به نسبت افزايش مزد کارگران شاغل؛ کاھش ميزان حداک
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ن اين امور در صالحيت اتحاديه ھای کارگری مستقل و ديگر ارگان ييتع: بازنشستگی در مشاغل دشوار و خطرناک

  .ھای منتخب کارگران  است

 ومراقبت دوران بارداری وزايمان وحقوق و مزايای کامل برای شاغل و بيکار بر اساس مرخصی زايمان □

جھانی، تقبل ھمۀ ھزينه ھای دوران پيش و پس از زايمان توسط سازمان بيمه ھای پيشرفته ترين معيارھای 

  .اجتماعی و وزارت بھداشت و آموزش پزشکی

تضمين پرداخت مزد کارگران در پايان ھر ماه برای کاری که انجام داده اند، توسط دولت، در صورتی که  □

 .کارفرما به ھر دليل از پرداخت آن شانه خالی کند

د اتحاديه ھای کارگری يا ديگر سازمان ھای منتخب ئيمنوعيت بستن کارخانه ھا توسط کارفرمايان بدون تأم □

 .کارگران

د اتحاديه ھای کارگری يا ديگر سازمان ھای منتخب ئيممنوعيت اخراج کارگران توسط کارفرمايان بدون تأ □

 .کارگران

ت ھای کارگری زندانی و اخراج شده اند به کار خود؛ بازگشت فوری کارگرانی که به علت مبارزه برای خواس □

 .رفع اتھام و منع تعقيب آنھا و پرداخت حقوق و مزايای مدتی که از کار برکنار شده بودند

 سالگی برای ھمۀ کودکان و نوجوانان ١٦آموزش رايگان در تمام سطوح برای ھمه؛ آموزش اجباری تا سن  □

 . و وسايل درسی؛ تأمين دست کم يک وعدۀ غذا برای دانش آموزاندختر و پسر؛ تأمين رايگان کتاب ھا

 .بيمۀ درمانی رايگان برای ھمۀ کسانی که تحصيل می کنند □

  .مبارزه برای تأمين مسکن مناسب برای ھمه □

برابری حقوق کليه کارگران ساکن ايران فارغ از مليت، جنسيت و مذھب آنان و رفع ھر نوع تبعيض به ضد ھمۀ □ 

  .ران مھاجر يا ديگر کارگران ساير مليت ھا که در ايران شاغل و يا ساکن اندکارگ

  کارگران پروژ ھای پارس جنوبی

  کارگران پتروشيمی ھای منطقه ماھشھرو بندر امام

  فعاالن کارگری جنوب

   کرج–جمعی از کارگران محور تھران 

  فعاالن کارگری شوش و انديمشک

 ١٣٩۶ ]جوزا[ خرداد١١

 
       
 

    

                
 


