
 

  افق روشنیت کارگريسا

 

به گای رايدر در مورد وضعيت کارگران در ايراننامه   
 

 ماه هشتاد و پنجمهرهفتم                                                                                                     رضا رشيدی
 

 
 

یدبير اول کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگر جناب آقای گای رايدر،  

 

   احترام  با

 

همانطوريکه مستحضر هستيد و بارها نيز از طريق نامه های اعتراضی فعاالن کارگری و سنديکای کارگران 

لع شده ايد، شرايط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در خصوص وضعيت غير انسانی حاکم بر کارگران  ايران مط

نا امنی محيط کار و عدم رعايت ايمنی و بهداشت کار به . کار در ايران نه تنها نا متعارف بلکه غير انسانی است

حدی است که هر روز کارگرانی در اقصی نقاط ايران جان خود را از دست ميدهند، قراردادهای نا امن و سفيد 

نا امنی شغلی اثرات  روانی زيادی را روی .  مدنی محروم کرده استامضا کارگران را از تمامی حقوق انسانی و

  .جسم و روان خانواده های کارگران گذاشته است

دستمزدها نه تنها به موقع پرداخت نميشوند بلکه امروزه به يک رويه تبديل شده  و هر چند ماه يکبار پرداخت 

نمونه آن عدم پرداخت دستمزد کارگران ناز . ( يده استفاصله پرداخت دستمزدها از چهارماه تا سه سال رس. ميشود

  ......) و٢٩نخ بمدت 

 اعتراض کارگران بطور مداوم مورد تعرض و ضرب و شتم قرار گرفته، تا جايی که در تعرض به کارگران 

نمونه آن در اعتراض و اعتصاب کارگران سنديکای . خانواده های آنان نيز مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند

رکت واحد و اخيرا نيز ضرب و شتم کارگران فرش البرز و کارگران ريسندگی پرريس و خانواده هايشان را ش

  .شاهد بوديم

  .فعاالن کارگری بارها مورد تهديد و بازداشت و زندان قرار گرفته اند

درمانی، فقر، گرسنگی، باز ماندن اعضای خانواده از تحصيل، عدم دسترسی به کمترين امکانات بهداشتی و 

تصوير کوچکی .... گسترش کار کودکان برای تامين بخشی از مايحتاج زنده ماندن خود و خانواده، فروش کليه و 

  .از شرايطی است که کارگران  ايران در آن بسر ميبرند

  .ه استتشکل کارگری به کارگران تحميل شدتمامی اين شرايط جهنمی و غير انسانی کار در سايه نداشتن 

  

  



  

  .بيان و انديشه حق هر انسان  و داشتن تشکل برای کارگر بخشی از بيان عملی آزادی بيان و انديشه استآزادی 

 ماه حقوق نگرفته ام مراتب اعتراض خودم را به اين بی حقوقی اعالم مينمايم و از ۶من به عنوان يک کارگر که 

از شما استدعا دارم که تمام . ه واکنش نشان دهيد  تقاضا دارم که نسبت به اين شکوائيicftuشما به عنوان دبير اول 

توان و نيروی خود و آن سازمان را در جهت حمايت از کارگران ايران به کار گرفته و متحدانه در کنار آنان نسبت 

  .به تمامی اين بی حقوقی ها اعتراض نمائيد

  .  ارائه نمائيدرخواهشمند است متن اين نامه را به عنوان شکايت به سازمان بين المللی کا

  

  ٧/٧/١٣۶۵با احترام رضا رشيدی    

  

 
  سايت شورا:منبع


