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 سندیکا پیام کارگری نشریه انتشار مین سال 10 مناسبت به

 

 سندیكا  ،سالم سالم
 دؤیدؤ  قاپئنى یئنه

 پیامى  سندیكانین

 سندیكا ،سالم سالم

 دوامی  جانیمین اى

 

 دا ایمانیم ده دینم

 دا قانیم  داماریمدا

 دا مرامیم ، مسلكیم

 مرامى سندیكانین

 

 دایاغى بوگؤنؤمون

 چیراغى  نلیغینقارا

 بایراغى صاباحیمین

 قیامى سندیكانین

 کمالی ذووالفقار شاعیر کارگرفلزکار

 :ترجمه
 جانم هندهد درتق کا،سندی سالم سالم سندیکا، آور پیام آمد، دوباره ام خانه به

 

 من مرام مرامم، و کمسل یا یم،رگها در ونخ مچوه نم،ایما ای و دینم

 .سندیکاست

 

 کاسندی های شتال ،فردایم پرچم ای تارم، های شب اغچر م،امروز گاه تکیه



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                      2
 

  

 ال پایداریس ، دهیاهی بخشسال آگ ده
، تنها نشریه کارگری منتشره در از نشریه پیام سندیکا 104شماره با انتشار  

 ساله می شود. دهپیام سندیکا ایران به صورت چاپی، 

نیاز  80برپایی دوباره سندیکاهای کارگری از اوایل دهه با آغاز تالش ها برای 

جنبش کارگری برای داشتن یک نشریه کارگری احساس شد. این وظیفه را اول 

ترتیب دادن مصاحبه هایی با  آقای عاشوری با اندیشه جامعه مجله وزین

استا نشریه هایی چون آوای کار یشکسوتان سندیکایی شروع کرد. در همین رپ

دای آقای فرج الهی، نشریه کارگر به همت کانون مدافعان حقوق کارگر، نشریه ن

کارگر به همت سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران، نشریه پیک سندیکا 

به همت سندیکای کارگران شرکت واحد در طی سالها منتشر شد ولی متاسفانه 

به دلیل شرایط سختگیرانه حاکمیت و نبود یک تحریریه با تجربه و پیگیر، این 

 نشریه ها با توقف روبرو گردیدند. 

 سال از اوایل ،بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک یتالش برا با

امر آموزش کارگران و داشتن نشریه ای مختص به فعالیت های  ،1384

سندیکایی و دادن کارگری بیش از همه احساس می شد. با تولد نشریه های 

می  ای تا حدودی رفع شد اما آن جامعیتی که نشریه ، این مشکلآگاهی و اخبار

بیرون آمده و به  ،بایست از صرف دادن اخبار کارگری مختص آن سندیکا

هنوز راه درازی  ،نشریه ای آموزشی و درسنامه ای و چند وجهی تبدیل شود

در پیش بود. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از همان آغاز با راهنمایی های 

اوس خلیل پرن از پیشکسوتان سندیکاییمان اولویت اول را به پراکندن آگاهی و 

آموزش اختصاص داد. آموزش چند دوره ای سندیکایی توسط پیشکسوت کفاش 

سندیکای  تمهران گهر، دعوت از کنشگران سندیکایی در جلساآقای جواد 

فلزکارمکانیک و حضور پیگیرانه مازیارگیالنی نژاد در هیات موسسان 

سندیکایی و انتقال تجربیات این هیات و به ویژه تجربیات روزمره کنشگران 

آماده کرد. از  نوینسندیکای شرکت واحد، ما را ارتقا کیفی داده و برای تالشی 

صورت ماهانه و سپس ه و با انتشار خبرنامه کارگری که اوایل ب 1388سال 
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به صورت دوهفته یکبار بین کارگران فلزکارمکانیک، کارگران نقاش، 

از سوی ما ارگران شرکت واحد پخش می شد، پایه یک نشریه سندیکایی ک

گذاشته شد. در این خبرنامه که ابتدا به صورت فقط نشر اخبار کارگری صورت 

می گرفت کم کم نقد خبر و سپس تحلیل خبر نیز به آن اضافه شد. اما هنوز تا 

سندیکا تصمیم  1390یک نشریه کارگری فاصله زیادی داشت. در اوایل سال 

اولین  1390مهر  10گرفت که در  «پیام فلزکار»ه انتشار نشریه ای به نام ب

با هم اندیشی های صورت گرفته با هیات مدیره های  منتشر شد. آن شماره

دیکای کارگران نیشکر هفت تپه در اسفند سندیکای کارگران شرکت واحد و سن

متعلق به همه سندیکاها و زبان گویای جنبش  ای برای انتشار نشریه 1391سال 

 وول سندیکای کارگران شرکت واحد و، با پیشنهاد ابراهیم مددی مسسندیکایی

در اردیبهشت سال  17شماره «پیام سندیکا»به«پیام فلزکار»باتغییر نام نشریه از

، جنبش سندیکایی دارای نشریه ای مختص به خود شد که تمامی کارهای 1392

 . می گرفت و می گیردتوسط کارگران سندیکا انجام  آن فنی، تحریریه ای

امروز خوشحالیم که این نشریه زبان گویای جنبش سندیکایی و همه کارگران 

برای کنشگران سندیکایی را فراهم گشته است و توانسته آموزش های الزم 

سازد. نشر تاریخ جنبش کارگری، تاریخچه سندیکاهای کارگری، زندگینامه 

رهبران سندیکایی، آموزش اقتصاد سیاسی، آموزش علمی تکامل، آموزش های 

اخت تحوالت اجتماعی نسندیکایی، آموزش شناخت نئولیبرالیسم، و مجموعه ش

مشکالت زنان بررسی ند، و تحلیل های کارگری، معرفی کتاب های سودم

 .... بخشی از مجموعه نوشته های پیام سندیکاست. کارگر، کودکان کار

همچنان وام دار پیشکسوتان سندیکایی چون خلیل پرن، جوادمهران گهر، نبی 

معروفی، زنده یادان رضا فراهانی، علیرضا فرهادی، محمدحسین خوان یغما 

سال به ما کمک کرده اند از صالح تا  10رانی که طی از همه یا بوده و هستیم.

، یارمحمد و همه عزیزانی که با توصیه های مشفقانه خود در صادق و شباهنگ

        سپاسگزاریم.  ،ما بوده انداین سالها یاریگر 

 1400مهر 10هیات تحریریه پیام سندیکا 
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 !پیکرها بر خاک، آرمان ها برپاست

 

محمدحسین خوان یغما، بازمانده ای از نسل شورای متحده مرکزی و بزرگان  

، به خواب ابدی رفت. او که از   40سندیکای کارگران فلزکارمکانیک دهه 

کارگریش را در  اواخر دهه بیست به جنبش سندیکایی پیوسته و اولین فعالیت 

سندیکای کارگران تسلیحات ارتش شروع کرده بود این راه را تا پایان عمر  

ادامه داد. او عاشق طبقه کارگر و جنبش کارگری بود. او که در جنبش کارگری  

آبدیده شده بود در دهه چهل توانست سندیکای کارگران   30و  20دهه 

مکانیکی با کارخانه   فلزکارمکانیک را از کارگاههای کوچک تراشکاری و

هایی چون پارس آمریکا، آزمایش، جیپ سازی، لیالند موتورز، ارج و فولکس  

فعالیت و خوش فکری محمدحسین خوان یغما و عضویت در هیات   .پیوند دهد 

مدیره سندیکا باعث فعال شدن بخش ورزشی سندیکای فلزکارمکانیک، در بخش  

لیت های کوهنوردی گروه  های کوهنوردی و فوتبال و بوکس گردید. فعا

  1342کوهنوردان فلزکار آنچنان درخشان بود که در کارخانه آزمایش در سال  

نیز گروههای کوهنوردی تاسیس    1347و در شرکت اتوبوسرانی واحد در سال  

شد. او تنها یک کنشگر کارگری نبود شاعری خوش قریحه، نمایشنامه نویس،  
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کوهنوردی، شاعر، مترجم و نویسنده  بازیگر تئاتر، سازماندهی حرفه ای در 

  20ای کارگری که تا آخرین دم حیات از نوشتن باز نایستاد. از او بیش از 

 .کتاب به جا مانده است 

محمدحسین خوان یغما با جدیت فعالیت های سندیکایی ما را رصد کرده و هر  

ما  ماهه نشریه پیام سندیکا را به دقت می خواند و هیچ اشتباه کوچکی را بر 

نمی بخشید. او اعتقاد داشت:» یک نشریه کارگری باید بسیار روان و ساده و  

بدون غلط باشد. یادتان نرود این سندیکا مرهون تالش های کارگرانی چون  

هدایت اله معلم، اسکندر صادقی نژاد، جلیل انفرادی، ناصر گارسچی است که  

وارث تجربه افرادی   خونشان را برای بهبودی طبقه کارگر فدا کرده اند. شما

چون عبدالکریم غضنفری، حسین نصیری، ابراهیم سمرقندی، ابراهیم آلوچه ای  

ها و صدها کارگر با تجربه که بنیان چنین سندیکای استخوانداری را پایه گذاشته  

اند هستید که بهترین فرزندانش را به جنبش آزادیخواهی هدیه کرده است، پس  

 :ت کنید« او عقیده داشت باید بسیار اندیشمندانه حرک 

 .هیچ سرداری در حال خواب و آرامش پرچم پیروزی نیافراشته 

 .هیچ رزمنده دلیری حتا در اسارت و زندان سر تسلیم فرود نیاورده است

 .باید دانش سرافرازی و تسلیم ناپذیری را از پیشگامان دالور خود بیاموزیم 

سر تعظیم بر فعالیت های  او یگانه ای بود چون همرزمان جانباخته اش. 

کارگریش فرود می آوریم. بی گمان او نمرده و در عمل اجتماعی اش زنده  

 .است 

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 گروه کوهنوردان فلزکار

 1400شهریور  ٢٥     بازنشستگان فلزکارمکانیک
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 !محکومیت وکیل کارگران به هیچوجه قابل قبول نیست

 

 به غیر جان هیچم نیست از کل جهان 

 جانم به فدای آن که آزاده بزیست 

 آزادگی ی خویش به دنیا مفروش 

 !کین زندگی دو روزه را ارزش نیست 

 محمدحسین خوان یغما کارگر فلزکار

وکیل کارگران نیشکر هفت تپه فرزانه زیالبی، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک  

 .کشور محکوم شده است سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از 
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کسانی که این حکم را صادر کرده اند بی تردید نه از زندگی و مشکالت  

کارگران خبر دارند و نه می دانند صدور چنین احکامی باعث سربلندی و  

 !محبوبیت افرادی چون این وکیل شجاع کارگران خواهد شد 

ادی و  طبیعی است که ادامه دهندگان سیاست های غلط و بحران زای اقتص

مدیریتی )نظیر خصوصی سازی های بی حدوحساب و باز گذاشتن دست  

تبهکارانی چون اسدبیگی ها( که کشور عزیزمان را غرق در فساد کرده و فقر  

را برای زحمتکشان به ارمغان آورده است، جهت فرار و خالصی از نتایج  

 !نند ای صادر کاعمالشان، برای امثال زیالبی ها چنین احکام ناعادالنه 

ورشکستگی نیشکر هفت تپه که در خاورمیانه بی نظیر است، نابودی شرکت  

هپکو که برترین سازنده ماشین آالت راهسازی در منطقه خاورمیانه و خاور  

نزدیک است، به زمین زدن ماشین سازی های اراک و تبریز که سازنده ماشین  

که بر خالف نص   آالت ابزار دقیق در منطقه بوده اند دست پخت آقایانی است 

 .قانون اساسی به انشا چنین احکامی مبادرت می ورزند  ۴۴ماده 

دختر شجاع ما سرفراز باش که تاریخ بی شک در مورد تو و آنانی که این  

 !احکام را صادر می کنند، قضاوتی عادالنه خواهد داشت 

ما ضمن محکوم کردن این حکم ضد کارگری و ضد انسانی، پشتیبانی کامل  

را از وکیل کارگران ابراز داشته و از هرگونه کمکی در نقض این حکم  خود 

 .دریغ نخواهیم کرد 

بازنشستگان سندیکای /  سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
بازنشستگان مستقل /  بازنشستگان فلزکار مکانیک /بافنده سوزنی
بازنشستگان مستقل  /بازنشستگان مستقل قزوین/  صنعت چاپ

بازنشستگان )حوزه /  زنشستگان مستقل شهاب خودروبا /تبریز
 کارگری( مستقل استان گیالن

 1400شهریور  ٢4



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                      9
 

  

 نمایندگان مجمع) تپه  هفت در موجود کارگری مستقل تشکل
 .ماست همه حمایت مورد( کارگری

 عزیزان  این  به  و  دادیم  انجام  انتخابات  ،(قبل  سال  سه  یعنی)  ٩٧  سال  در  تپه  هفت  کارگران  ما

  به  همیشه برای آورد رای ٩٧ سال که  کسی که نیست اینطور ما تشکل منتها. دادیم رای

 سکوت خودشان انتخاب به احت یا کردند خیانت که تعداد یک. بماند باقی ما نماینده عنوان

 و شدند گذاشته کنار کارگری نمایندگی از خردجمعی با و کارگری صورت به کردند اختیار

 که نیست عجیبی چیز و ندارد دم و شاخ کارگری مستقل تشکل  .نیستند ما نماینده دیگر

 موزش آ    ما  به  و  بیاید  جایی  یک  از   فیلسوف  یک   باشد  الزم  و  کنند  ایجاد  نباشند  بلد  کارگران

 هفت شرایط اساس بر داریم تپه هفت در که کارگری مستقل تشکل نوع این که البته. بدهد

 جدید  تجارب  همیشه  اگرچه.  ماست  نیازهای  پاسخگوی  و  شده  انتخاب  ما  خود  نیازهای  و  تپه

  آسمان   از   شبه  یک  و  کند  می  استفاده  هم  دیگر  تجارب  و  قبلی  های  زمینه  از  تازه،  ابداعات  و

 از قبل تجارب ضعف و قوت نقاط و تجارب از راه این در ما. نیست ذهن زاییده و آید نمی

 تبادل هم با دارند نیاز همیشه کارگران و کردیم استفاده دیگر جاهای تجارب از و خودمان

 دلسوز فعالین همین اش مدیره هیات و نماینده که کردیم درست تشکلی ما .کنند تجربه

  این . باشند ها همین فقط سال ده و سال هشت و سال چهار برای نیست  قرار اما. هستند

. شدند اضافه ما نمایندگان و فعالین جمع به جدیدی افراد و کردند تغییر نمایندگان، جمع

 که   میشویم  متوجه  روزمره  مبارزه  در  ما  و  هستند  دلسوز  که  افرادی  افتاد؟  اتفاق  این  چطور

 بروند  سنگر  روی  کنند،  سخنرانی  دارند  اجازه  مثال  و  دارند  را  ما  مطالبات  از  نمایندگی  توان

 جلسات در یا ،(بروند سنگر روی بتوانند باز که دارند شایستگی هم بعدی دفعات برای و)

 نماینده  و  فعالین  این  نکردن  شرکت  یا  کردن  شرکت  برای  احت.  کنند  شرکت  مقامات  با  مختلف

  روزانه   عمومی  مجمع  و  تجمع  در  ما  خود  باز  مسئولین،  و  مقامات  با  جلسه  در  کارگری  های

 خواسته از خارج شخصی اگر. نروند یا بروند جلسه به عزیزان این که میدهیم نظر خود

  کارش  چرا که میدهیم توضیح برایش و  میدهیم تذکر او  به اول کند حرکت کارگران جمعی

 این .میگذاریم کنارش کارگری نمایندگی از اتوماتیک طور به داد ادامه اگر. است اشتباه

  که  شورایی و خردجمعی روش یعنی کردیم ایجاد تپه  هفت در بعد به  ٩٧ سال از که روش

  به  عمومی، مجمع. است کارگران تعداد پر تجمعات و عمومی مجمع یعنی اش الزمه یک
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 روش داشتن بدون و عمومی مجامع بدون ما تشکل کمااینکه. نیست ما تشکل تنهایی

 خود نمایندگان از  ما .بود خواهد فایده بدون ما،  همه  نظرات دادن دخالت بدون و شورایی

 عمومی مجامع در ضمنا اما کنیم می دفاع کارگری نمایندگان مجمع یعنی خود تشکل از و

 این  در هم  اگر.  نیستند یا  هستند  کاری  چه  انجام  به  مجاز  عزیران  این  که  میکنیم  تعیین  خود

 نیاز هم ما قطعا جمعی کارهای همه مثل شود می پایینی و باال و هست کسری و کم راه

 با  ما  اما.  بکنیم  بهتر  و  تر  پخته  را  روشمان  و  بشویم  نقد  و  بکنیم  نقد  زمان،  مرور  به  داریم

 به  را مان مبارزه سال چند این در ایم شده موفق خردجمعی، روش به و تشکل نوع این

 فقط آن در که دیگر روشهای برخالف. میدانیم مدآکار روشی را روش این و ببریم پیش

  یک   گویی  که  انگار  میگیرند  تصمیم   همه   جای  به  متمادی،  های  سال  طی  در  منتخب  نفر  چند

 و محدود نفر سه یا دو یا یک اختیار در موروثی صورت به... و امضا حق تشکل، ظرف،

 پیش  در خودمان که جمعی روش با بلکه. نداریم قبول را این ما که باشد شده گذاشته ثابت

 و ریز مسائل در کارگر عنوان به و داریم مشارکت خودمان سرنوشت تعیین در ایم، گرفته

 .میکنیم دخالت خودمان به مربوط درشت

 خود تشکل بدن در کار اصلی روح مثل ما که است روشی شورایی، روش و خردجمعی

 برای ما ضمنا .بود خواهد ناقص دیگری بدون کدام هر. ایم دمیده نمایندگان مجمع یعنی

 نفس  تازه  و  جدید  افراد  که  هست  حواسمان  همیشه  کارگری،  نمایندگان  مجمع  ترمیم  و  تقویت

 اسالمی شورای که میکنیم اعالم هم باز و نهایت در .شوند اضافه تشکل این به تالشگر و

 کارگران  ما  قبول  مورد  هم  شود  منقضی  اینکه  از  قبل  ضمنا  شده  منقضی  اعتبارش  مدت  کار،

 منافع ضد و کارفرما خدمت در که کردیم اعالم امضا هزار دو طی ما و نبود تپه هفت

  :که میکنیم اعالم همچنین. است تپه هفت کارگران

 مورد روش تنها و کارگری نمایندگان مجمع همان تپه، هفت در ما قبول مورد تشکل تنها

  زمان  در که است شورایی و خردجمعی روش اهدافمان، و مطالبات پیشبرد برای ما قبول

  همین  هم ما واقعی نمایندگان. کند می گیری تصمیم ما کارگری عمومی مجامع برگزاری

 .هستند کارگری مستقل فعالین

 1۴00 مهر ٧ -  چهارشنبه - تپه هفت کارگران از جمعی
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کارگران،   شهروند ایرانی 110امرداد نامه ای از سوی  ٣0روز سه شنبه 

که با شماره   بازنشستگان، زنان خانه دار، روزنامه نگار، کارمند، نویسنده

شناسنامه و شغل خود امضا شده بود به دبیرخانه وزارت امور خارجه به  

 :و سفارت افغانستان تسلیم شد. متن نامه چنین است  ٣4٩٢٧٥شماره  

 تا خرمنت نسوزد / تشویش ما ندانی 

 !کنیم از انسانیت دفاع 

 وزیر امور خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان 

احتراما، سالهاست خانواده های افغانستانی را در کشورمان پذیرا بوده و آنچه  

داشته ایم را با آنان قسمت کرده ایم. امروز که بالی طالبان باز هم به کشور  

توحش  محنت زده افغانستان هجوم آورده و دولت ما نیز مرزها را بسته تا 

طالبان بر جان مردم بی دفاع سیطره کامل داشته باشد، شاید نتوانیم به همه مردم  

بالزده افغانستانی کمک کنیم اما، ما امضا کنندگان این نامه سرگشاده از شما  

 :خواستار 

پذیرفتن پناهندگان جدید افغانستانی در اردوگاه های مرزی و رسیدگی به   – 1

 .ن آنها به افغانستان هستیموضعیت شان و عدم بازگرداند 

در رابطه با روشن شدن وضعیت کنونی زنان نماینده مجلس افغانستان،   – 2

زنان قاضی، زنان پلیس، زنان استاد دانشگاه و همچنین خانم سلیمه مزاری  

فرماندار شهر »کنت «، ظریفه غفاری شهردار شهر »والیت میدان وردک«،  

ور، فواد اندرابی)خواننده(، نیاز بی بی  سلگی فرزند موسی خان رتبه اول کنک 

کودک، صفیه فیروزی خلبان، از موقعیت خود   40هفتاد ساله و سرپرست 

استفاده کرده، خبری از این انسانهای شریف به ما برسانید و این عزیزان را به  

 .ایران منتقل کنید 

 درهای خانه هایمان بر روی این عزیزان باز است. با سپاس 
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 کشور  سراسر تولیدی واحدهای از کارگری گزارشات

 

 یخبرهایی از اعتصاب کارگران پروژه ا

 !کمپین پیروز است-1

نماینده کارگران پروژه ای که به تهران   47نامه داده شده به مجلس از سوی 

آمده بودند. این نامه به دفتر آقایان متینیان نماینده رامهرمز و عضو کمیسیون  

تسلیم گردید. متن   1400ریور شه 17روز 1093421انرژی، به شماره ثبت 

 :نامه به شرح زیر است 

 بنام خدا

اینجانبان امضا کنندگان متن زیر که همگی از کارگران پروژه های نفت و گاز  

در سراسر ایران هستیم به نمایندگی از این کارگران که در حال حاضر در  

در    10- 20مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کرده ایم خواستار اجرای کمپین  

سراسر پروژه های نفت و گاز، سدسازی و نیروگاهی هستیم. متاسفانه هشتاد  

روز از اعتراض ما نسبت به خالفکاری های پیمانکاران از سوی مسوولین  

 :شرکت نفت و وزارت کار دیده نشده است 

بیمه بر طبق دریافتی هر ماه با سمت   -2 بیست روز کار ده روز مرخصی -1

تاخیر در پرداخت های   -3 سخت و زیان آور برای بازنشستگی شغلی جهت 
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كثیف بودن خوابگاهها و سرویس های بدون کولر و غذاهای   -4  حقوقی هر ماه 

 افتضاح، سرویس های غیر بهداشتی و رعایت نشدن پروتکل های کرونا 

به نمایندگی   90٥بدین وسیله آقای مازیار گیالنی نژاد به شماره تلفن *******

 .ا جهت مذاکره معرفی می گردد از م

 

 (٧٦نه به بی قانونی و گرسنگی!)  -٢

مین روز برپایی  82شهریور در  17رش خبرنگار پیام سندیکا، امروز به گزا

هزار کارگر   10کارگر پروژه ای به نمایندگی از سوی  47، 10-20کمپین 

شهرهای ایذه، چهارمحال بختیاری و اصفهان برای دیدار با نماینده خود آقای  

س و  مازیارگیالنی نژاد و رساندن صدای حق طلبانه خود به نمایندگان مجل

پیگیری نامه داده شده به آقای متینیان نماینده رامهرمز و آقای روح االمینی  
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صبح در مقابل مجلس   8از ساعت  1093421نماینده تهران به شماره ثبت 

« »برادران جوشکار  10- 20شورا گرد آمدند. این کارگران که فریاد »کمپین 

گانه   4مفاد  حمایت حمایت«»وزیر نفت عدالت عدالت« خواهان اجرا شدن 

کمپین بودند که در نامه ای که همان جا امضا شد این مفاد را ذکر کردند.  

کارگران همچنین نامه ای نیز به آقای قالیباف رییس مجلس دادند. کارگران در  

به همراه نماینده منتخب شان به مقابل وزارت نفت رفته و خواستار   11ساعت 

است به دیدار این کارگران آمده و  دیدار با وزیر نفت بودند که مسوول حر

نمایندگان این کارگران را برای گفتگو با یکی از مسوولین شرکت نفت به داخل  

ساختمان برد که در همانجا نامه کارگران در رابطه با تخلفات پیمانکاران و  

 .به ثبت رسید   22770٦به شماره   10-20خواسته های کمپین  

نفت برای گفتگو با نمایندگان کارگران  یکی از مسوولین شرکت  12در ساعت 

آقایان مازیار گیالنی نژاد، اقبالی، کارآوند، کوراوند وارد دفتر گردیدند.  

، حقوق طبق کمپین، لیست بیمه بر حسب  10- 20نمایندگان یکصدا در مورد 

شغل نه کارگر ساده، وضعیت خراب رفاهی محل کارشان به گفتگو نشستند.  

حاتی اعالم کردند نامه را به مسوولین عالی رتبه  آقای مسوول پس از توضی 

رسانده و رسیدگی به عمل خواهد آمد. ایشان لیستی از شرکت های متخلف را  

کارگر به سرعت نام هایی را ارایه دادند. در ادامه   47خواستار شدند که 

نمایندگان اعالم کردند:» کافی است به طور اتفاقی از یکی از شرکت های  

لیست ارایه شده به بیمه تامین اجتماعی اش را بخواهید و خواهید   پیمانکاری، 

دید که همه کارگرانش، کارگر ساده قید شده اند. یعنی در یک پروژه هیچ کارگر  

حرفه ای وجود ندارد؟؟« کارگران خواستار نظارت جدی وزارت نفت بر  

ن وزارت  شرکت های پیمانکاری شدند. پس از خاتمه مذاکرات نمایندگان به بیرو

 .خانه آمده و آقای گیالنی نژاد شرح مذاکرات را برای کارگران بازگو کرد 

در طی این گردهمایی، کارگران پروژه ای میهمان، از سوی سندیکای کارگران  

 .فلزکارمکانیک ایران پذیرایی مختصری شدند 
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کارگران به شهرهای خود بازگشته و قرار شد با هماهنگی مازیار    13در ساعت  

نی نژاد که در تهران هستند دوستان نیز از شهرشان پیگیر نامه ها به مجلس  گیال

 متحد هستیم متحد می مانیم ، کارگر برادر کارگر. و وزارت نفت باشند 

 (٨٥نه به بی قانونی و گرسنگی! )  -٣

 !کمپین پیروز است

شهریور و بر طبق قرار قبلی آقای    28به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز  

مازیارگیالنی نژاد به دیدار آقای قربانی پو بازرس ارشد وزارت نفت رفتند. در  

این دیدار نام شرکت ها و پیمانکارانی که حقوق کارگران را به گروگان گرفته  

ه بهار، نصب نیرو ارومیه، شرکت  اند: پیمانکاری کیانپور مستقر در نیروگاه چا

  ٥آزمون فلز آقای خلیلی، پتروشیمی هنگام پیمانکاری راکی، تلمبه خانه 

بندرعباس پیمانکاری صالحی، شرکت مهردادآتیه پیمانکاری روزبان نیروگاه  

چاه بهار، سایت پتروپاالیش کنگان، شرکت های زیر مجموعه گاما از جمله  

تر نفت، جهادگران ریگ، ناورود به ایشان  ساپک، ممتاز گسترپارس، ره گس

کارگر پروژه ای که لیست بیمه شان با عنوان   3٦داده شد. همچنین مدارک 

شغلی مغایرت داشت نیز ارایه گردید. که بطور نمونه مدارک ارسالی علی  

ضامن غریبی مورد مطالعه ایشان قرار گرفت. در این دیدار گفته شد که هیچ  

تواند بدون استادکار باشد در حالی که اسناد نشان می   مجموعه پروژه ای نمی

دهد در این پیمانکاری ها همه افراد لیست بیمه شان بصورت کارگر ساده رد  

شده است که تخلف و دور زدن قانون است. درآمدزادیی پیمانکاران از تخلف و  

ر با  دور زدن قانون بسیار هنگفت است. مثلن مابه التفاوت قراردادی که پیمانکا

شرکت مادر در مورد می نویسد و مبلغ بیمه استادکاری از کارفرما می گیرند  

اما بیمه پرداختی همان استاد کار را به صورت کارگر ساده لیست کرده و حداقل  

درصد سود برایشان دارد و شوربختانه برای کارگر در پیرانه سری حداقل    7٥

چنین از عدم نظارت شرکت  حقوقی که نمی توان با آن زندگی کرد است. هم 

قانون کار   13تامین اجتماعی و ماده  38نفت بر مقاطعه کاران خود طبق ماده  
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که باعث حق خوری ها و ضایع شدن مسایل رفاهی کارگران است، تاکید شد.  

لذا خواسته شد که همان شرایط و ضوابطی که در قرارداد اولیه برای پیمان آن  

ری دست چندم نیز رعایت شود از جمله غذا،  پروژه ذکر می شود در پیمانکا

خوابگاه، سرویس رفت و آمد، و مهمتر از همه رعایت پروتکل های بهداشتی  

کرونایی. در ضمن گفته شد پیمانکاری که نمی تواند چند ماه حقوق کارگرانش  

را از جیب بدهد باید از پروژه ها حذف گشته و کارگران با کارفرمای مادر  

ق و و حقوق کارگر ضایع نشده و این پیمانکاران بی عرضه  طرف باشند تا ح

نیز از پروژه ها حذف شوند. البته آقای قربانی پو در جریان اعتصاب کارگران  

 :اکسیر بودند. در پایان مقرر شد 

لیستی از کارگرانی که حقوق عقب افتاده دارند با ذکر نام، شغل، شماره   -1

رکت مادر، نام پیمانکار و شماره تلفن  تلفن، مقدار طلب، نام پروژه، نام ش

پیمانکار به این بازرسی جهت شناسایی و حذف پیمانکاران خاطی از پروژه ها  

 .داده شود 

نامه ای به اداره کل بازرسی شرکت نفت نوشته و در آن ضمن ذکر موارد   -2

، …. از آنان  10/ 20تخلف از جمله بیمه، تاخیر در پرداخت حقوق، موضوع 

ه با صدور بخشنامه ای عدم رعایت موارد قانونی پیمان، باعث سلب  بخواهیم ک

 .و حذف پیمانکاران و شرکت های خاطی شوند 

به همین خاطر از دوستان انتظار داریم تمامی تالش خود را کرده موارد تخلف  

پیمانکاران را هرچه زودتر برای آقای مازیار گیالنی نژاد توسط نمایندگان خود  

با تکمیل مدارک برای کوتاه کردن دست پیمانکاران متخلف اقدام  ارسال کنید تا  

 .شود 

همچنین امروز با وزارت کار تماس گرفته شد و پیگیر نامه به وزیر کار گشتیم  

که معلوم شد از سوی وزیر به مدیرکل روابط کار دستور داده شده تا با نماینده  

شته شود. لذا در این  کارگر پروژه ای، آقای گیالنی نژاد جلسه ای گذا 2000
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هفته با آقای قبادی معاون روابط کار وزارت خانه، نماینده شما دیدار خواهد  

 .کرد 

 دست پیمانکاران متخلف از پروژه ها کوتاه ، متحد هستیم و متحد می مانیم

 !نه به بی قانونی و گرسنگی-4

 گزارش دیدار با مسوولین وزارت کار در تهران 

طبق دعوت قبلی از سوی معاون  و    1400شهریور    31صبح روز    9در ساعت  

کارگر پروژه ای مازیارگیالنی نژاد    2000اداره کل روابط کار تهران، نماینده  

به همراه دو تن از کارگران به دیدار مسوولین مربوطه رفتند. در این دیدار  

 .موارد تخلف پیمانکاران از قانون کار با ارایه سند به مسوولین برگزار شد 

لین عنوان نمود که:» حرف های نمایندگان می بایست بر  ابتدا یکی از مسوو

طبق قانون باشد تا بتوان رسیدگی نمود« در پاسخ مازیار گیالنی نژاد گفت:»  

ما حرف شما را قبول داریم و هرچه خواهیم گفت بر طبق قانون خواهد بود.  

اند  لذا به این مصاحبه وزیرکار در خبرگزاری ایلنا استناد می کنیم که فرموده 

کارگران مشکالت را بگویند و خود را جای ما گذاشته راه حل ارایه بدهند. ما  

به وزیرکار می گوییم فقط قانون را درست اجرا کنید و کسانی را که می خواهند  

قانون را دور زده به کارگران اجحاف کنند را اعمال قانون کنید بی تردید همه  

  1۴289۵/8به شماره    1۵/10/99تاریخ  چیز درست خواهد شد. لذا ابتدا نامه به  

که در اداره کار بوشهر و زیر دست آقای شهریور، مسوول روابط کار بوشهر  

است را بررسی و به ببینید چه کسانی بازرسین شما را که ضابط قضایی هستند  

برای نظارت بر عملکرد شرکت ها به پتروشیمی ها راه نمی دهند؟ تا خالفکاری  

 اعمال قانون کنند؟  ها را در محل دیده

روز مرخصی است   10روز کار و  20اولین خواسته ما کارگران پروژه ای 

قانون اساسی و همچنین رعایت ساعت کار بر طبق   43اصل  3بر طبق بند 

ساعت در ماه است. پیمانکاران کارگر را مجبور می کنند   17٦قانون کار که 
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ساعت کار کرده و روز    12الی    10درصد رطوبت    7٥درجه با    ٥٥در دمای  

روز مرخصی برود. که دو روز   ٦روز کار  24تعطیلی هم نداشته و بعد از 

روز را باید در کنار خانواده باشد. در حالی که وزارت    4آن در راه تلف شده و  

کار وزارت صنعت به دنبال بهره وری در کار هستند آیا می توان با این شرایط  

الزم در کار را داشت؟ لذا اولین خواسته ما    و خستگی مفرط بهره وری و دقت 

روز مرخصی در   10در پروژه های عسلویه و سراسر کشور رعایت حداقل 

روز کار است که کارگران با اعتصاب خود در حال حاضر به دنبال   20ازای  

اجرایی کردن آن از اواخر خرداد تاکنون بر آمده اند. دومین موضوع رعایت  

تامین اجتماعی در مورد نظارت بر عملکرد    8٥کار و ماده  قانون    13نشدن ماده  

پیمانکاران است. متاسفانه یکی از تخلف ها ارایه غیر واقعی لیست بیمه کارگر  

فنی و متخصص به صورت کارگر ساده می باشد.در حالی که این لیست بیمه  

اه  ها طبق قانون های گفته شده باید بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی از کارگ

توسط وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باشد که این دور زدن قانون به  

دلیل بازرسی نشدن از سوی بازرسین وزارت کار و تامین اجتماعی رخ می  

دهد. سودجویی کارفرما در این خصوص که مابه التفاوت حق بیمه کارگر ساده  

و هم کارگر بعد  با کارگر متخصص را به جیب زده هم سر بیمه کاله می گذارد  

سال باید با حداقل حقوق بازنشسته شود در حالی که پیمانکار حق بیمه   30از 

کارگر متخصص را از شرکت مادر دریافت کرده است« در این خصوص سند  

بیمه ای کارگر پروژه ای حیدری ارایه شد که حق بیمه نه تنها به صورت  

حق بیمه اسفند ماه این  کارگر ساده پرداخت شده است بلکه در یک عمل زشت 

تا آخر خرداد   99کارگر اصلن پرداخت نشده در حالی که این کارگر از آبان 

سرکار بوده است و یک ماه حق بیمه کارگر به جیب کارفرما رفته است.    1400

اگر بازرسین وزارت کار و تامین اجتماعی این ماده قانونی را اجرا می کردند  

 .چنین تخلفی صورت نمی گرفت 

سپس یکی از کارگران موضوع عقب افتادن حقوق کارگران را مطرح کرد:»  

در هیچ جای قانون این موضوع عینیت نداشته و کارفرمای می بایست بر طبق  
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قانون روزانه و یا هفته ای و یا سرماه با کارگر تسویه کند. در حال حاضر  

ه است و یا  ماه به گروگان گرفت  4شرکت سازه پاد حقوق کارگران را به مدت 

در قراردادهایی که ما در دست داریم و به تازگی بسته شده است بصورت  

غیرقانونی کارگر را ملزم می کند پرداخت دستمزدش » منوط به دریافت پول  

از صورت وضعیت از کارفرماست« که خالف قانون است، را بپذیرد.  

ه باشد به  ماه حقوق کارگرش را در جیب داشت  3پیمانکاری که عرضه ندارد 

چه دلیل باید وارد این عرصه شود«.سپس برای نمونه قرارداد های بابک مهری  

از بید بلند، پیمانکار مقصودی از عسلویه پتروشیمی نوری، پیمانکار باقری از  

عسلویه پتروشیمی صدف، پیمانکار لیموچی از بید بلند به عنوان بخشی از  

غیرقانونی به کارگر تحمیل می   پیمانکاران متخلف که این چنین قراردادهای

 .کنند به مسوولین ارایه شد 

قانون کار و ندادن یک   10یکی دیگر از کارگران حاضر از عدم رعایت ماده  

نسخه از قرارداد به کارگر که در موقع لزوم بتواند از این سند برای شکایت  

  قانون کار در  91خود استفاده کند صحبت کرد. همچنین رعایت نشدن ماده 

کارگر را در یک   9مورد حفاظت و بهداشت آن هم در شرایط کرونایی که 

متری اسکان داده اند که متاسفانه دیروز با خبر شدیم یکی از   12خوابگاه 

کارگران به دلیل ابتال به کرونا درگذشته است.از دیگر موارد می توان به اجرا  

ا متاسفانه شاهد  که در مورد غذا و خوابگاه است گفت که م 1٥1نشدن ماده 

غذاهای بی کیفیت مانند تخم مرغ و سیب زمینی و خوابگاههای پر از ساس و  

کثیف هستیم. ما غذاهایمان را باید یا روی زمین و یا روی پارچه برزنتی  

قانون کار که موضوع سرویس را مطرح می   1٥2جوشکاری بخوریم. ماده 

با ماشین های زمان جنگ  کند سرویس هایی که باید مجهز به کولر باشند را 

 .دوم جهانی عوض کرده اند که کارگر عذاب می بیند 

یکی از مسوولین عنوان نمود که باید قانون کار اصالح شود تا مشکالت  

کارگران کاهش یابد. گیالنی نژاد به ایشان پاسخ داد که قانون کار زمانی باید  

و اصالح قانون کار  اصالح شود که نماینده واقعی کارگران حضور داشته باشد  
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حمایت بیشتری از کارگر بکند نه اینکه نظرات افراد بی صالحیتی چون خیریه  

نذر و اشتغال اصفهان راهنمای این اصالح باشد. دوره برده داری سالهاست  

 .تمام شده است و متاسفانه عده ای هنوز در آن سالها مانده اند 

کار بوشهر و خوزستان نوشته    مقرر شد از سوی این مسوولین نامه ای به اداره 

شده و موارد قانونی را که نمایندگان کارگران پروژه ای مطرح کرده اند را  

پیگیری و گزارش کنند. همچنین قرار شد با یکی از مسوولین عالی رتبه وزارت  

کار نشستی برای چاره یابی این مشکالت گذاشته شود. همچنین موضوع نظارتی  

 .در دستور کار قرار گیرد 

 ر کارگر متحد کارگ کمپین پیروز است 

 (٩٢نه به بی قانونی و گرسنگی! ) -٥

 !کمپین پیروز است

کارگر اجرایی و دفتری    200مهرماه    8به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز  

شرکت استیم به دلیل رسمی نشدن مقررات کمپین دست به اعتصاب زدند.  

زیر نظر چگالش و انرشیمی که شرکت    1شرکت استیم پتروشیمی بوشهر سایت  

ی دو هفته  با آنکه پیمانکاری نصاب و استراکچر بخش  .نظارت هستند، می باشد 

قبل اعالم نموده بود که مقررات کمپین را قبول دارد و آن را اجرایی خواهد  

کرد، اما کارفرما)شرکت استیم( قبول ننمود و اعالم کرد که:» چرا بدون اجازه  

ما چنین قولی به کارگران داده اید« با این حرکت کارفرما کارگران امروز  

کردند. با ورود رییس حراست   صبح دست از کار کشیده و در محوطه تجمع

کارفرمای بوشهر و اعالم اینکه:» حق با کارگران شرکت استیم است باید  

مرخصی و حقوق مثل شرکتها دیگر زیاد بشود« کارگران و مهندس ها همه  

اعتصاب کرده حتا ژنراتورها را هم خاموش کردند. کارگران گفتند تا تکلیف  

که با پا در میانی رییس حراست به سمت  ما مشخص نشود همین جا خواهیم ماند  

  .خوابگاهها رفتند 
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رییس حراست کارفرما با رییس کارگاه استیم، آقای هاشمی صحبت کرده و  

آقای هاشمی نامه ای نوشت مبنی بر اینکه کسانی که چه در خوابگاه باشند و  

مهر ماه مرخصی با حقوق دارند تا وضعیت   17چه به خانه بروند تا شنبه 

با توجه به اصرار زیاد کارگران و پافشاری همه کارکنان و  .خص بشود مش

کارگران در مورد اجرایی شدن مقررات کمپین رییس حراست کارفرما قول  

داد:»اگر شنبه وضعیت مشخص نشد و حقوقها و مرخصی ها درست نشد اختیار  

کرده  قبلن هم به کارفرماها اعالم «. میدهم باز بشینید سرکار و اعتصاب کنید 

بودیم که بدون مقررات کمپین، کارگری دست به ابزار نخواهد برد و وعده های  

تو خالی پاسخش دست از کار کشیدن و راهی خانه شدن خواهد بود. جالب  

اینجاست که پیمانکار می خواهد مقررات کمپین را اجرایی کند اما کارفرمای  

 .کند اینگونه عمل می  10/ 20استیم برای درهم شکستن کمپین  
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دوستان کارگر، اگر کارفرماها برای درهم شکستن کمپین با هم متحد هستند، ما  

هم برای پیروزی کمپین باید متحد باشیم. بی تردید بدون حضور ما هیچ ابزاری  

از جایش تکان نخواهد خورد هیچ لوله ای جوش نمی خورد، هیچ داربستی علم  

 .نمی شود و پروژه ای به سرانجام نخواهد رسید 

 کارگر متحد کارگر ، متحد هستیم و متحد می مانیم

 
 

 !خودرو ایران در مدرن مدیریت

 

کارگران ایران خودرویی در مورد  به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدتهاست 

عدم مدیریت درست در مورد پوشاک به مدیریت اعتراض می کنند. بعد از  

عرضه ماسک های بی کیفیت در ایران خودرو و سپس تاخیر در دادن لباس و  

و توزیع سهمیه لباس و   2کفش کار بعد از سه سال به کارگران سالن رنگ 

عرصه کار باشد، بسیار محدود بوده و   لوازم حفاظتی که باید امری عادی در

کارگران با عینک های غیر قابل استفاده کار می کنند، چشممان به لباس کار  

 .هایی با جنس نامناسب هم روشن شد و اعتراض کارگران را برانگیخته است 

سال بعد از انقالب هنوز نتوانسته لباس کار استاندارد   40مدیریتی که بعد از 

 . چه بنامیم  ، را طراحی و تهیه کند بی عرضه ننامیم شرکت خودروسازش

http://www.sfelezkar.com/?p=6902
http://www.sfelezkar.com/?p=6902
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 ار کارگری شرکت واحد به نقل از کانال تلگرامی سندیکای واحداخب

 

 

  شهرداری،   توسط   آرتی بی  ۵  خط  هاینرده   روی   بر  شده  نصب   پرچم    هایمیله -1

 !  است آفرین خطر و  مزاحم رانندگان برای

  زیر  گزارش درج از پس گیری تصمیم  و مدیریت  ضعف  از اینمونه  پیگیری

  برداشته  هانرده  سمت  یک پرچم  هایمیله  مدتی  از پس سندیکا  تلگرام کانال در

  .کند  برطرف کلی  به را پرچم  هایمیله  مزاحمت  نشد  حاضر  شهرداری  اما شد 

  انجام  سختی به  هااتوبوس  تردد  و دارد  کمی عرض  آرتی بی  ۵ خط  اینکه  برغم

  های نرده   روی   بر   پرچم   های میله   محرم   ماه   مناسبت   به  تهران  شهرداری   شود،می
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  به  اتوبوس بدنه از بغل های آینه  اینکهه ب  توجه با. است  کرده نصب  خط این

  های میله   این   با   اتوبوس  هایآینه   برخورد   امکان  دارد   فاصله   ایتوجه   قابل   میزان 

  این  اینکه به  توجه  با این بر عالوه. است  محتمل بسیار  سانحه ایجاد  و پرچم

  سندیکای  .شود می  گرفته رانندگان  دید  شوند،می  برافراشته باد  وزش با هاپرچم 

  از  جلوگیری برای خواهد می  واحد  شرکت  مدیریت  از واحد  شرکت  کارگران

  نصب  پرچم های میله   سربعتر چه هر کش،زحمت  رانندگان  برای سانحه بروز

  برای   حادثه   هرگونه  صورت   در.  کند   آوریجمع   را  آرتیبی   خطوط   روی   بر  شده

 . باشد  پاسخگو  باید   و  مقصر کارفرما  بعنوان واحد   شرکت  مدیریت  رانندگان 

  خاموش   طرح   دوباره   اجرای  با   آرتی،بی   پنج   خط  رانندگان  به  مضاعف   فشار-٢ 

  هاپایانه  در  هااتوبوس  کردن

  کولر  رانندگان،  رفاهی شرایط حداقل برای  که است  الزم تابستان  گرمای  در

  در  اتاقی  آنکه بدون  آرتیبی   پنج  خط ناکارآمد   مدیریت  اما . باشد  روشن  اتوبوس 

  به  باشد، داشته مناسب  سرمایش  سیستم  که  کند  ایجاد  رانندگان  برای ها پایانه 

  طاقت  گرمای و کنند  خاموش هاپایانه  در را اتوبوس تا  آورد می  فشار رانندگان 

  سندیکای   .است   آورده  بوجود   رانندگان  برای  را  نامناسبی  شرایط  تابستان   فرسای

  رانندگان   برای   مناسب   رفاهی  امکانات   تامین   عدم   به   نسبت   واحد   شرکت   کارگران 

  و  دهد می  هشدار واحد  شرکت  ناکارآمد  مدیریت  به  رانندگان به ها گیری سخت  و

  مواجه   رانندگان مقتضی   اعتراضات  با   روند   این ادامه صورت   در کند می  اعالم 

 . بود   خواهد 

  کارگران  کار  محیط  بهداشت بر  نظارت  در  واحد  شرکت مدیریت  ناکارآمدی  -٣

 واحد  شرکت رانندگان و

  مشخص  حصار سرخه توقفگاه یک،  سامانه بهداشتی های سرویس  از که آنچه 

  مایع  مخصوص  های  ظرف در ای  شوینده  مواد  هیچگونه ماههاست  که  است 
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  مدیریت    بارها   کارگران  و   رانندگان   اینکه  وجود   با  و  است   نشده  ریخته  دستشویی

  در  شوینده  مواد  وجود  عدم  از  را  حصار  سرخه توقفگاه مدیر  و  یک  سامانه 

  سوی  از زمینه  این  در اقدامی هیچ  تاکنون  تنها  نه  اند، کرده مطلع  ها  دستشویی

  مبنی  پوستری   نصب  با بلکه است، نشده انجام یک سامانه  مسئوالن  و مدیران

  به   پوزخندی  عمال  آزادی،  پایانه  ناحیه   دستشویی  در  دستان  صحیح   شستشوی  بر

  این  نصب  شوینده  مواد  وجود  بدون   که  صورتی  در .اند  زده  کنندگان  مراجعه

  کند  می تاکید  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای  .ندارد  ومعنی مفهوم  هیچ  پوستر

  باشد   می   کارفرما   قانونی   و   مهم   وظایف   از   کار   محیط   در  بهداشتی   نکات   رعایت 

  باعث   تنها  نه   کارفرما  سوی  از  کار  محیط  بهداشت   نکات   رعایت   عدم  واقع  در  و

  نظر  از بلکه شود  می  کارگران برای ها بیماری انواع آمدن بوجود  و گسترش

 .  شود  می  محسوب  تخلف   هم قانونی 

 

          تپه، هفت  کارگران  اعتصاب روز سومین برگزاری 

 1۴00 مهر ٨  شنبه پنج

 :اعتصابی کارگران مطالبات   اهم

  واگذاری  قیمت  و نحوه سازی  شفاف و شرکت  مدیریت  فوری تکلیف تعیین -

  عرفی   مطالبات   سایر   و   معوقه  های   حقوق   فوری   پرداخت ،  بانک-دولت   به   شرکت 

  کار  به بازگشت ، کارخانه ترمیم و کشت  عملیات  انجام  در تسریع ، قانونی و

  صادر  حکم اجرای و  اعالم، ها فصلی قرارداد  تمدید ، گر مطالبه  های اخراجی

  فرزانه   خانم  پرونده  شدن  مختومه ،  اختالس  پرونده  در  رستمی -اسدبیگی  علیه  شده

 ( تپه هفت  کارگران  وکیل )  زیالبی 

 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                      26
 

  

 

🌿🌸🌺🛠🌿🌸🌺🛠🌿🌸 

 !شادباش مهرگان 

 

  علیه  بر آهنگر  کاوه خیزش سالروز  مهرگان، جشن با برابر  ماه  مهر  دهم

  جهان،   در   دادخواهی   درفش  نخستین   کاویانی،  درفش   شدن  برافراشته  و  ضحاک

 !باد خجسته  میهن  خواهان عدالت  همه  بر

 

 نایرا فلزکارمکانیک کارگران سندیکای
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 !اعتراض های یکشنبه

  به  اجتماعی تامین  بازنشستگان  اعتراضات  سندیکا،  پیام  خبرنگاران  گزارش به 

  های  کانون اعتنایی بی و  نادرست  سازی همسان و  معیشتی  بد  وضعیت 

  شهرهای  در تجمع به منجر  بازنشستگان نامناسب  وضعیت  به  بازنشستگی 

  که  مشهد   و  تبریز  اهواز، کرمانشاه،  رشت، قزوین،   آباد، خرم اصفهان، تهران،

  مقابل  در بازنشستگان 100 به  نزدیک  تهران  در. گردید  بود، شده  اعالم  قبل  از

  بازنشسته   همسر   ژاله  خانم   و  نورایی  و  ناصرآغاجری  آقایان  و  کرده  تجمع  مجلس

  نیز  دیگری  بازنشستگان  و کرده صحبت  جمع برای گرامی اسماعیل زندانی

   .کردند  بیان را  خود  مشکالت 

  برای  کسی  ولی  کرده تجمع اجتماعی تامین  مقابل در بازنشسته  30 قزوین در

  که   بود   شده  اعالم  فعالین  به   قبل   روز  چند   از  آنکه  با  رشت   در.  نیامد   پاسخگویی 

  فریاد  و  آمده اجتماعی  تاین مقابل به نفر  80 از  بیش اما  نکنند  برگزار را تجمع 

  ای  نامه  همچنین. دادند  سر را  «بود  ریا  فریب  دروغ  / بود  کجا  سازی  همسان»

 :شد  گرفته امضا  و   نوشته اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل  به

 حق خداوند نام به

 موسوی هاشم میر دکتر آقای جناب اجتماعی تامین سازمان محترم مدیرعامل

 ماه در که رسانیممی استحضار به اجتماعی تامین سازمان بازنشستگان  جمعی ما احتراما

 بازنشستگان ما روی بر زیادی بسیار فشارهای و سنگین های تورم وجود با اخیر های

 مان  معیشت  روز  10  کفاف  حتی  سطوح  سایر  و  بگیر  حداقل  ما  های  حقوق  که   طوری  آمده

 نگاهی و افتاد می اتفاق  قبل مدیریت دوران در بایستمی که ،آنچه دهد نمی پوشش را

 امروز  که  شد  این  ها  ناکارآمدی  آن  حاصل  و  نیافتاد  اتفاق  میشد  پذیر  آسیب  قشر  این  به  ویژه

 مانده فولغم مواد اجرای کار اساس و مبنا ها حقوق افزایش در ،اگر هستیم آن شاهد همه

 رخ بازنشسته جامعه این برای بحرانی وضع این گرفتمی قرار 111 و ٩۶ ماده چون ای

 سطح تا جمهوری ریاست از سطوح همه در انقالبی و جدید های مدیریت که حال. نمیداد
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 جمعی  ما  آمده،  بوجود  اجتماعی  تامین  محترم  سازمان  در  االلخصوص  و  معاونین  و  وزیران

 های حقوق افزایش و ها همسانسازی در خواهیممی شما از گیالن استان بازنشستگان از

 لذا.  دهید قرار  111  و  ٩۶  مواد  و  بگیران  حداقل  حقوق  را  مبنا  و  پایه   بازنشستگان،  جدید

 در شما از نیکی نام آن اجرای با امیدواریم و نماییم می شما تقدیم را ذیل های درخواست

 .بندد نقش بازنشستگان ذهن بر ذهن بر تان مدیریت دوران

 111 و ٩۶ مواد و سبدمعیشت براساس ها حقوق افزایش-1

 ٩٩ سال از ان تفاوت و مانده باقی٪٢۵ با حقوق همسانسازی ادامه-٢ 

 تومان هزارمیلیارد٨٩ بودجه بابت بدهی پرداخت-٣

 اجتماعی تامین سازمان ذینفعان تمام رایگان و کامل درمان به الزام-۴ 

 بیمه  پوشش تحت به دارو قلم100 از بیش برگشت-۶ 

 تکمیلی بیمه با قرارداد در اجتماعی تامین سازمان توسط بیمه حق پرداخت افزایش-۵ 

 گیالن استان در اجتماعی تامین سازمان توسط جدید های بیمارستان ایجاد-٧ 

 حقوق ماه ٢ میزان به شاغل کارگران همانند بازنشستگان به عیدی پرداخت-٨ 

 آن لغو ویا ۶٩ ماده از همکار غیر بازنشستگان برخورداری-10 

 گرایی جانبه٣ به اجتماعی تامین سازمان مدیریتی ساختار بازگشت-٩ 

 و دولتی هایارگان و ها نهاده توسط اجتماعی تامین سازمان صندوق از برداشت عدم-11

 دولتی غیر

 کارگران و بازنشستگان یعنی آن واقعی صاحبان به شستا شرکتهای سرمایه واگذاری-1٢ 
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حبه مازیارگیالنی نژاد مسوول سندیکای کارگران مصا

 (شهریورماه ٢٥فلزکارمکانیک ایران با خبرگزاری ایلنا )

 

 !فقط قانون را اجرا کنید

کارگران، گروگان پیمانکاران هستند و دولت و مجلس، کار را به اطاله وقت  

 .گذرانندو امروز و فردا کردن می 

ها و طومارهای کارگران  پیگیر نامه مازیار گیالنی نژاد )فعال کارگری( که 

ای جنوب در تهران است؛ در ارتباط با عدم تصویب این طرح به ایلنا  پروژه 

بسیار ناراحت کننده است که حاضر نشدند این طرح را به تصویب  »گوید:می

گوید پیمانکاران در نهادهای  قانون مدیریت خدمات کشوری می   17برسانند؛ماده  

توانند حضور داشته باشند نه در  عمومی و دولتی فقط در کارهای خدماتی می 

بینیم که همه کارهای تخصصی از  کارهای فنی و تخصصی اما امروز می 

این  اند؛  امورات پاالیشگاهی گرفته تا کارهای مخابراتی را به پیمانکاران سپرده 

قانونی مطلق است و متاسفیم که نمایندگان مجلس یازدهم با این همه داعیه  بی 

گری بازهم طرح ساماندهی را به تصویب نرساندند؛ البته نقش بازدارنده  انقالبی 

مانع    احتمالن  مدیران دولتی نیز ناچیز نیست؛ اینها هم در جلسه حضور داشتند و 

 .تصویب طرح شدند 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                      30
 

  

چه چیز بیش از  »گوید:کند و میی داشتن طرح« انتقاد می او به دلیل »بار مال

زنند،  هایی که این وسط به نادرست به جیب می رانتخواری پیمانکاران و پول 

برای دولت بار مالی دارد؟ پیمانکاران را حذف کنند تا بار مالی دولت به میزان  

 «قابل توجهی کاسته شود 

ولت نیز کاری برای کارگران  گیالنی نژاد معتقد است نه تنها مجلس که د 

دهد؛ او به اظهارات وزیر کار جدید که گفته است  ای کشور صورت نمیپروژه 

های کارگری دو کار انجام بدهند و مشکالت را برای ما بنویسند و  »تشکل 

حل هم  حل چیست و راه خورد و بگویند راه بگویند اصل مشکل از کجا آب می 

دادید.  یید اگر اینجا بودید چه کاری انجام می خود را جای وزیر بگذارید و بگو

دهم« اشاره  خوانم و کار عملیاتی را با کمک شما انجام می ها را می همه گزارش 

 :گوید کند و در پاسخ به ایشان میمی

به    1۴289۵/8ای به شماره  نامه   99/ 1۵/10جناب آقای عبدالملکی در تاریخ  »

کارگر با کدملی تخلفات   1000وزیرکار وقت از سوی رهبری داده شد که 

کارفرمایان در عسلویه را برای ایشان نوشته و ایشان هم به وزارت کار ارجاع  

داده بودند که هم اکنون در اداره کار بوشهر و نزد آقای شهریور است و  

، جلوگیری از  سرانجامی نیافته است. خواسته اصلی کارگران در این نامه

تخلفات پیمانکاران و عقب نیفتادن دستمزدها و رد شدن لیست بیمه واقعی است.  

برای   93۵31به شماره  1۴00شهریور  1۵ای به تاریخ در همین راستا نامه 

اند که بازهم  هزار کارگر آن را با کدملی امضا نموده  2شما ارسال کردیم که 

وزیر، خواست ما نظارت و اجرای دقیق   اند. آقایهمین تخلفات را اعالم کرده

قانون    13قانون کار و اجازه ندادن به دور زدن قانون است و بس. اجرای ماده  

قانون خدمات مدیریت کشوری و حذف پیمانکاران از   17کار، اجرای ماده 

قانون    ۴1قانون تامین اجتماعی و ماده    38امور تخصصی و فنی، اجرای ماده  

 « .خواهیم نه بیشتر. ما فقط اجرای قانون را می کار و تبصره ذیل آن 
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 چرا در پروژه ها حادثه رخ می دهد؟

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پاالیشگاه ها و پتروشیمی های کشور به  

؛  خصوص در بخش هایی که راه اندازی شده و خطوط تحت سرویس می باشد 

انجام هرگونه فعالیت سرد و گرم فقط و فقط با داشتن پرمیت از واحد پرمیت  

بخش راه اندازی امکان پذیر است و بدون آن هیچ نیرویی امکان کار کردن  

ندارد. در صورت نیاز به تعمیر یک خط راه اندازی شده این واحد موظف به  

و اطمینان از  چک کردن کامل گیج ها و خط مورد نظر جهت تخلیه کامل خط 

خالی بودن خط و سپس تایید پرمیت جهت فعالیت گروه اجرا جهت تعمیر یا  

 .تکمیل می باشد 

لوله اکسیژن فاز دوم شرکتهای   1400خرداد  ٥دقیقه صبح  9:20ساعت 

  2پتروشیمی منطقه عسلویه بر روی الین ارتباطی )پایپ رک( فاز یک و 

تخلیه کامل خط توسط نظارت   روبروی سایت مبین به دلیل عدم کنترل دقیق 

واحد پرمیت و گذاشتن نیروی اجرایی روی خط دچار انفجار شد. متاسفانه بر  
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اثر این حادثه یک نفر در دم جان سپرد و دو نفر دیگر بر اثر سوختگی شدید  

 .در بیمارستان فوت شدند 

نبود نظارت فنی کامل کارفرما و دستگاههای واحد پرمیت بر کار و همچنین  

ردن نیروهایی که توجه الزم به حساسیت کار را ندارند موجب چنین خسارت  گما

 .هایی در پروژه ها می گردد 

متاسفانه در این حوادث کارگران طعمه سودجویی و بی مباالتی کارفرما می  

شوند و دستگاههای نظارتی وزارت کار هم با دادن گزارشات آبکی موضوع  

 .ی ناچیز سر و ته حادثه را هم می آورند را ماست مالی کرده و با دادن دیه ا

اینکه کارفرماهای ما حتا این مقدار درک را ندارند که دلشان به حال حداقل  

مواد مصرفی خود بسوزد و تمامی هم خود را گذاشته تا زودتر کار را تحویل  

دهند و پول خود را بگیرند یک طرف، عدم نظارت دقیق بازرسان شرکت نفت  

طرف دیگری است که باعث چنین ضایعات و تلفات انسانی  و وزارت کار هم 

 .می گردد 

 

 وضعیت ما این است آقای وزیر! 

  درک   برای   نمونه   یک  که)   خود   مستمری   وضعیت   مورد   در  بازنشستگان   از   یکی

  من  حقوق: “ نوشت  اجتماعی  های شبکه  در( است  بازنشستگان معیشتی  شرایط

  من  یعنی . بود  هزارتومان  دالر که  بود  تومان  هزار 900 مبلغ  91 سال  در

  حاًضر  درحال . داشتم  دالر 900 خرید  وتوان    میگرفتم حقوق درماه  دالر 900

  شده  خریدم  توان  دالر 200 یعنی  میباشد  حقوقم  تومان  هزار  وپانصد  میلیون  ۵

  گرفتار   دوا   بی   درد   این   به  را  همه    میگیرم   حقوق   کمتر  91ازسال  برابر   ۵  یعنی 

  تومان   200  اکثر  حد   پاکتی  شیر  یک  91  سال .  نمیباشد   جوابگو  هم   کسی  اند   کرده

 . ” است  گسیخته لجام  ازتورم  ای  نمونه   این هزارتومان   8  حاضر درحال  بوده
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 !وضعیت اقتصادی تامین اجتماعی
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، طبق آماری که مسوولین ذوب آهن ارایه کرده  

کشورمان بسیار خوب بوده و سودهای  اند وضعیت بزرگترین صنعت مادر در 

 :افسانه ای را تجربه می کند. به این آمار توجه کنید 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )سود سه سال گذشته شستا  

 ( سال قبل از آن است  18معادل دو برابر کل  

 درصدی فروش ذوب آهن نسبت به سال گذشته  119رشد 

 های ساخت و ارزبری با بومی سازی آگلومراسیون درصدی هزینه   7٥کاهش 

 ثبت باالترین درآمد ذوب آهن در یک سال گذشته 

 ( درصدی درآمد فقط در »ذوب« )منبع روابط عمومی ذوب آهن  9افزایش 

این واقعیت ها که در ذوب آهن اتفاق افتاده است نقض تمامی گفته هایی است  

درصد مالکیت ذوب   80ند. که در مورد ورشکستگی تامین اجتماعی می گوی

آهن در تملک تامین اجتماعی است. اگر در نظر داشته باشیم که شرکت های  

فوالدی و معدنی و هلدینگ صدر تامین که همگی متعلق به سازمان تامین  

اجتماعی است و سودهای افسانه ای می برند را به این آمار اضافه کنیم، می  

زمان تامین اجتماعی با این سودهای  توان به این نتیجه رسید که وضعیت سا

افسانه ای نمی تواند خوب نباشد. البته نمی توان حقوق های نجومی و پاداش  

های افسانه ای به جمعی از مدیران بی عرضه در شستا را نادیده گرفت که این  

سودها را به جای خرج در تامین اجتماعی جهت رفاه حال بیمه شده ها در  

 .میل می کنند  سواحل اروپایی حیف و
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 دستور درس

 .باشد  خانوادههم  َعَصب  با   که بگویید   ایکلمه : پرسید   معلم

ب :  گفت   دیگری    .عصبانی :  گفت  یکی    .اعصاب : گفت  یکی  .َتَعصُّ

 همین؟ : پرسید . بود  رسانده خوب  را  مفهوم. بود   راضی کارش از معلم،

 !اعتصاب :  گفت  کالس ته  از نفر   یک

 کردی؟  پیدا کجا  از  را اعتصاب : پرسید   معلم

 !اند کرده اعتصاب  که  است  روز  بیست   همکارانش و   پدرم:  گفت  آموز  دانش

 بگویی؟  را اعتصاب  یریشه   توانی  می  آیا : پرسید  معلم 

  چند  و  دهند می  کمی مزد  و  کشند می  زیادی کار  آدم از  وقتی: گفت  آموز  دانش

  و  نیست  بند  جایی  به  دستش  و  نه  یا  دارد  کار  همیشه  داند نمی  آدم  و  دهند نمی  ماه

  خرد  اعصابش  آدم  آورد،می  فشار  خانه  خرج  و  کند نمی  حمایت  او  از  هم  قانون 

  او  مثل  هم  هاآن  بینند می  که  همکارانش . شود می  عصبانی  که  است  این  شود، می

  طوری  این  و  کشند می  کار از دست  همگی و  دهند می خرج  به  تعصب  هستند،

  نشستند می   مدرسه  دفتر  توی  پارسال  که  هامعلم   مثل  کنند؛می   اعتصاب   که  شود می

   . . . رفتند نمی  هاکالس  به   و

 کند؟ می  کار  کجا  پدرت   دادی، توضیح  خوب   خیلی: پرسید   معلم

 آقا نفت  شرکت  -

 چیه؟  اعتصاب  یریشه  دونه می  کی:  پرسید  و  زد  قدم  کمی  معلم

 کم  مزد . . .  زیاد  کار : گفتند  صدا یک  ها  بچه 
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 !گفتم لحاظ  اون  از من : گفت  بگوید؟   چه  بود   مانده معلم

  درست  دارن  هابچه  که  کنین  قبول آقا، : گفت  و  شد  بلند  آموزان  دانش  از یکی 

 !گنمی

 چیه؟ چاره : گفت  و  کرد  پرت  میزش  روی را  کتاب  معلم

  بگه  زور  کنه نمی  جرئت  هیشکی  دیگه  کنند، شون  کمک  همه  اگه: گفتند  هابچه 

 !بخوره رو  کسی مزد  و

 . . . برگرداند   اولش  جای  به   را درس چگونه دانست نمی   معلم

 مازنی  ویشار   ️✍

 

 !سالمت امنیت

  نیازمند   كه   شهری   است؛  زنان   سالمت   امنیت   گروی   در  شهروندان   سالمت   امنیت 

  باید   داند می  شهروندان  سالمت  برای   ایپایه   عنصر   را  آن  و   است  سالمت  امنیت 

  مهیا  شهر  سالمت  برای  را  الزم  امكان  زنان  سالمت  به  بخشی اولویت  كه  بداند 

  عنصر  شوند می  محسوب  جوامع  ایپایه  نهاد  كه  خانواده همچون  زنان . كند می

  پی  در و  خانواده سالمت  و استحكام و  تداوم  و هستند  خانواده تشكیل  در ایپایه 

  اولویت  ترین مهم  زنان  سالمت  امنیت  پس  آنهاست  سالمت  به  منوط  جامعه  آن

  .باشیم   كوشا آن  برای   شود می  محسوب   شهری  جوامع 

 اعتماد روزنامه
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 !میدانی گزارش

  پیوسته   بازنشستگان  دراز    صف    به   که  نیست   بیشتر  ماهی  چند   که   داریم   ایهمسایه 

  دست   کاری  تا  بود   دویده  خیلی  بازنشستگی  اول  ماه  یک  که  گوید می   خودش  .است 

  پیدا   کاری   بود،  گشته   هرچه  ولی .  بیاورد   در  را   یومیه   روزی   و   رزق   و  کند   پا   و

  بار، تره   میدان   بود   رفته   الطلوع علی   صبح   از   ما   یهمسایه   این  القصه .  بود   نکرده

  روز  یک   .بود  آمده گیرش مرغ تا دو  که ظهر تا  بود  وایستاده مرغ صف  توی

  ما  هاینوه  دیگه : "گفت می کردیم،  می درددل و در دم   بودیم  نشسته  که غروب 

  و  برنج  و  گوشت  عکس  مثال . ببینند  هاکتاب  تو  رو  چیزا  خیلی  عکس  و  نام  باید 

 "!نباش  ناامید   اینقدر:" گفتم            " . . . رو ماهی  و  مرغ

.  برداشتن   ما   کوچیک    یسفره   رو   از   رو   غذایی   مواد   این   اآلنشم   همین :"  گفت   می

  کردن،نمی  نگاش ها  خیلی و  پا و  دست  زیر  بود  ریخته دیگه  که  هویچ  هویچ، 

  پنجاه   ایشونه   شده  مرغ   تخم   داره،   خود   جای   که   مرغ .  جلوتر   زده   موزم   از   حاال 

  سی   کیلویی   شده  نیمدونه   رسه،نمی   بهش   دستمون  که  برنج.  تومن  هزار   شصت   -

  حقوق   زنیممی   داد .  شهمی  گرون   نوبت   پنج   چار   سال،  طول  در  که   هم   نون.  پنج  و

.  باال   رهمی   تورم   ببریم،  باال  رو  شما  حقوق  اگه  گنمی  کنین،  زیاد   رو  هابازنشسته 

 " . . .میاد  بیرون  هابازنشسته   فیش تو از  فقط تورم  انگار

  به   آنقدر  بوده،  ساده  کارگر  یه  که  ما  یشده   بازنشسته  تازه  یهمسایه   این  خالصه

  ای  گفتم دلم توی که شکافت می  را اقتصادی اوضاع داشت  منطقی و  ساده زبان 

، عمو همین  کاش   شاید  تا  بودجه  و برنامه  رییس  یا  و  شد می  اقتصاد  وزیر اسُدالا

  تازه :" داد  ادامه که بودم  فکرها  همین توی   .فهمید می را ما روز و حال دولت 

  همینجور   اگه   کنن؟  کار  چی  مستاجرن   که  اونایی   توش،  چپیدیم   داریم  آلونکی  یه   ما

  چادر  مسعودیه  و افسریه بیابونای  برن  باید  هاموقع  این دیگه  سال بره، پیش 

 "!برین  کنین  جمع   نگه  نیاد  طبیعی  منابع  اگه اونجام  تازه. بزنن
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 ،   وقتی  ولی  گویم؟  می  چه من  ببیند  کرد می  کوتاهی  مکث  گاهی گاه  عمواسُدالا

  شروع  هامدرسه  دیگه  روز چند :" داد می  ادامه شنید،می  مرا تاییدآمیز   سکوت  

  چهل  مشق یدفترچه  یه. شن می  شروع هادرس اما نشن، شاید  که باز شن؛می

  کیف . هست  خودکار و مداد  هست، کتاب  همینجور. تومن دوازده ده  شده برگ

  خواد می   کی.  هست   اینترنت   و   گوشی  هست،  فنگ  و  دنگ   تا  هزار.  هست   کفش  و

 " . . .کنار  ذارن  می رو درس ها   خیلی  باشه، اینجوری  بده؟ جواب 

  بیشتر  های حرف . بود  مردم بیشتر دل حرف . نداشت  تمامی  همسایه،  های حرف

  وضع   این  شنوند؟ نمی   اند؟نشنیده  را  ها حرف   این  مسئولین   این   یعنی  هست؛  مردم

 !!! چند؟  تا   کجا؟ تا   باشد؟ داشته  ادامه خواهد می  کی تا

 

 مصائب تحصیل در دوران کرونا برای فرزندان زحمتکشان

زیر سایه منحوس ویروس کرونا شروع شده   1۴00/ 1399تازه سال تحصیلی  

و وزارت آموزش وپرورش اعالم کرده بود برای دوری از ویروس کرونا  

دانش آموزان در خانه بمانند و از طریق شبکه مجازی و با استفاده از اپلکیشنی  

 .د بنام شاد درس بخوانن

در خانه نان تمام شده بود. )در خانه ای که نان نباشد کمبود همه چیز حس می  

شود( رفتم نانوایی، نوبت که بمن رسید مثل همیشه سعی کردم حرفی بزنم تا  

شاید برای لحظاتی مرهمی باشم بر خستگی و ناکامی های کارکنان نانوایی.  

من افتاد گفت:» چیزی  کارگری که نان از تنور بیرون می آورد تا چشمش به 

 «بگو که حال منو خوب کنه. کالفه ام

 «پرسیدم:» چی شده آقا بهمن؟

گفت:» سه میلیون وام گرفته ام و برای بچه ام موبایل خریدم تا بتونه درس  

 «بخونه
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مردی که پشت سرم بود، گفت:» خوش بحالت« و چندین بار با افسوس و شادی  

 .گفت خوش بحالت 

 «!چطور مگه؟  کنجکاو شدم. گفتم:»

گفت:» من سه تا بچه محصل دارم، سه میلیون وام گرفتم و گوشی )اندروید هم  

نمی گفت میگفت گوشی های پهنا( برای بچه هایم خریدم، فردای آنروز که از  

سر کار برگشتم دیدم همسرم ، کارد بهش بزنی خون ازش نمیاد، با تغیر گفت  

ن«! گفتم» برای چی؟« گفت:»  این گوشی تلفن را بردار یک جایی آواره ک 

امروز بچه ها بجان هم افتادند هیچکدام هم نتوانستند درس بخوانند« آزرده  

خاطر و پریشان نفهمیدم چطور غذا خوردم. فردا صبح رفتم پیش مدیر کارخانه  

و گردن کج کردم و شرایط خانه ام برایش تعریف کردم با کلی خواهش و تمنا  

تومنی دراختیارم بگذارد. بعد چند روز گوشی تلفن  پذیرفت که وام سه میلیون 

دیگری خریدم و پیروزمندانه وارد خانه شدم آن شب احساس غرور میکردم و  

فردا با امید و نگرانی رفتم کارخانه تا ظهر هم خوشحال، هم نگران اقساط وام  

هایم بودم. ظهر آمدم خانه، باز دیدم هیچکس به استقبال نیامد. خودم را به  

 !سرم رساندم و نگران پرسیدم چی شده؟هم

ها سه نفرند و به سه گوشی تلفن نیاز دارند« کوهی بر شانه هایم  گفت:» بچه 

فرو ریخت. فردا دست به دامن همکاران شدم. از کس و ناکس تمنا کردم. حاال  

 .من موندم و قسط های معوقه. یک ماه این را میدم یک ماه آن یکی 

:» من خودم از این گوشی های کوچک استفاده  و دست در جیب کرد و گفت 

 «میکنم

بهمن کارگر نانوایی خندید! نمیدانم از غصه ی مرد یا از شادی اینکه یک بچه  

 ! بیشتر ندارد 

 (اکبر خوش خرام)
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  شادی   و  فخرفروشی  خبر  این   بیان  از  قصدم .  شد   فرانکفورت   شهردار  ایرانی   یک

.  رخداد   این  از   خوشحالم  کنم   نمی  انکار   گرچه   نیست،  گرایانه  ملی   غرور  ابراز   و

  شناسم  نمی نزدیک از را اسکندری نرگس. است  دیگری نکته  بیان قصدم اما

  شهردار   آلمان،   مهم   شهر  سومین  شهردار  توانسته   که  زنی   زد   توان  می  حدس  اما

  که  اینجاست  نکته اما . است  قابلی  زن  شود، اروپا  بلکه  و  آلمان  اقتصادی  قلب 

  زندان  در هم  را  فرزندش که  او  بوده سیاسی  زندانی  خودش  کشور  در  زن  این 

  اما . شد  می  اعدام  شصت   دهه  زندانیان  گروه  خیل  با    بسا  چه   آورده دنیا  به  اوین 

  حزب  در  شود، می  روانکاو  رود، می  دانشگاه  اینجا گریزد، می  آلمان  به  او

  آیا . رسد  می  فرانکفورت  شهرداری  مقام  به  سرانجام  و  کند  می فعالیت  سبزها 

  تهران  شهردار توانست  نمی  دارد  را  فرانکفورت  شهرداری  توانایی  که  زنی 

  انسانی  استعدادهای نظام یک  چگونه جمهور؟ رئیس  حتا یا  وزیر  یک یا باشد؟

  این  دیگر  نظامی  و  سیستم  و  کند  می  اعدام  یا  و  افکند  می  زندان  به  را  کشور 

  دهد؟  می  صعود  اجازه  یا  کشاند  فرامی  مرتبت  این  به  تا  را  وطن  از  گریختگان 

  جمهوری "مقدس " نظام  مدیریتی نظام فروپاشی  راز نیست  بسنده نمونه این آیا

  دریابیم؟   را  اروپایی  کشور  یک   زمینی   و  نامقدس  نظام   سامان  و  قدرت   و  اسالمی

  اش  سرنوشت  اکنون  بود، مانده  ایران  در  اسکندری نرگس  اگر: آخر  پرسش  و

  توانستند  می  که  بودند  ایران  های  زندان  اعدامیان  از نفر  چند  راستی  و  بود؟  چه

 نشد؟  داده شانس این  ایشان به  اما  بشوند   اسکندری نرگس
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 سازماندهی و بزرگ سندیکالیست و انسانیت مقام از تجلیل در

 کارگران سندیکای رهبران از یغما خوان حسین محمد ،گرانسنگ

 40 دهه در ایران فلزکارمکانیک

 :است  نوشته  سندیکالیست  آرین .م  زیبا  چه

  سعادت  برای را  خود   جان و   اش سالمتی  اش، جوانی  دانشش، وقتش، که  کسی

  طلبی  منفعت  و  اندیش ساده  و  نادان   انسان دهد، می تو و   من خوشبختی و

.  نباشیم  تفاوت   بی. ایم نشناخته  را او  ما  که  است  مسوولیتی با انسان  او . نیست 

  پیاده در زیادی  افراد :» است  گفته  اروپایی ورز  اندیشه مترلینگ  موریس 

  به که  هستند   مردگانی آنان. گذرند  می کنارم از روز هر  من شهر  روهای

 «اند  آمده دنیا  این در  مرخصی
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 یغما خوان   قله فراز بر

 

  خوان  متری  3400 قله  به  فلزکار کوهنوردان  گروه 1400 مهرماه  9 امروز

 .داشتند   گرامی   را   ارزشمند   کوهنورد   این   یاد   و   کرده   صعود   چالوس   جاده  در  یغما 

  از  بزرگ همنورد  این یاد  پاسداشت  ضمن فلزکارمکانیک  کارگران  سندیکای 

  پیشکسوتان  زحمات  از قدردانی  برای دارد  انتظار کوهنوردی  فدراسیون 

  گروه .کند  ثبت  شان  نام به عزیزان این حیات  زمان  در  را هایی قله کوهنوردی 

 . شد  خواهد   یغما  خوان  محمدحسین نام  به   قله این  ثبت   پیگیر  فلزکار کوهنوردان 
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 هامطب منشی مصائب اندر

  فکر   میز   پشت   نشستی   تومن   یه   ماهی   واسه   بدبخت «»نشد   دکتر   تت شناخته   خدا»

  کنی می  غلط «» میدی نوبت  زودتر  میاد  دیر  دکتر  داری مرض «»دکتری کردی

 « میگیری پول دوباره سونوگرافی و  عکس  و   آزمایش دادن نشون   واسه

  در  پزشکی هایمطب  منشی که هستند  هاییحرف  مشابه جمالتی و جمالت  این 

  با  همراه  گاه و  لحن  بدترین با همراهانشان  و  بیماران طرف از روز  طول

  :بخش این  به  رسیم می  حاال  و . هستند  مواجه  آن  با  رکیک مراتب  به  هایی توهین 

  جات   رو   دیگه   کسی   برو   دارینگه   ساعت   3_ 2  رو   مریض   نداری  عرضه  گر»ا

  کار  اداره که  حقوق  این م«»برس  من  تا کن  جمع  رو ها مریض  قشنگ «»بذارم

  و  برف توی  زمستون و آفتاب  جلوی تابستون که کارگریه  واسه کرده تعیین

  8 برای حقوق این «»میشینه کولر زیر و بخاری کنار که منشی نه سرماست 

  نداره   حق  مطب  میاد  ساعت  7-۶ و   شیفت  یه   منشی وقتی   شده  تعیین  کار ساعت 

  کار   یسابقه   سال  2  از  بیش  با  حتی  عیدی«»بخواد   کار  اداره  یشده   تعیین  حقوق 

  بگی  رو  خودت  اسم  بیمه   مأمور  به   اگر«»دوبرابر نه  میشه  ماهیک   حقوق  برابر 

  ، است   شده  بیمه  ایشان  مطب   منشی  اسم  به   ،دکتر  آشنایان  و  دوست   اقوام،  از  کسی

  اگرنه  بگی  چیزی کسی به  حقوقت  بهراجع  نداری حق«»بری کنی  جمع  باید 

  ضدعفونی  محلول و دستکش و  ماسک خرید  یهزینه«» میری کنیمی  جمع

  مریض  ترسیمی  همینه، حقوق  نباشه  یا باشه  کرونا «»خودته ی عهدهبه  دست 

  بیخود  دراومده، صداش چرا  مریض «»میارم رو دیگه  کسی مطب  نیا  بشی

  ها مریض   با  خود بی «»بشه عصبانی   من  مریض  که  زدی  رو  حرف  فالن  کردی

  نداریم  میگن میان میشن رو پر  زنی،می  حرف زیاد  باهاشون و میگیری گرم

  رو  دیگه  کسی بگو بگیری  مجدد  ویزیت  نداری عرضه«»نگیر ازمون  ویزیت 

  علت   که حالی در-نیست  ما  دکتر  تخصص   میگی مریض  به  نداری حق «»بیارم

 « دیگه جای  فرستیمی  رو  ها مریض  و  - نبوده پزشک آن  تخصص   در مراجعه
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  کارت   هاساعت   فالن   نداری  حق«»بکشی  کارت   مبلغ  فالن   از  بیشتر   نداری   حق»

 « مطب  بشینی  بیایی  باید   تو ولی   نیستم روز چند   من درسته«»بکشی

  و  روانی  روحی  های دریافتی  از سهمی  هم دیگر  مشابه جمالت  و  جمالت  این 

 .هاست مطب  منشی از کثیری  جمع  رفتاری 

  به  و  نیست  پوشیده کسی بر پزشکان و پرستاران  ویژهبه  درمان کادر زحمات 

  درآورد  زانو به را جهان کرونا منحوس ویروس که اخیر سال چند  طی  ویژه

  و   نقطع   آمد   ب یمصا   شرح  در  آنچه   و  شد   آشکار   ایشان  کار   اهمیت   پیش   از  بیش 

  از  باالتر سالمت  پاسداران معرفت  و اجتماعی یوجهه و نیست  گیرهمه  نیقین 

 .داد  تعمیم را  اقلیتی رفتار  بتوان   که است  آن

  با  برخورد  در  مردم  عموم  توجه لزوم  بوده مطلب  این نشر  از هدف  آنچه  اما

  امور  و  کار  یاداره در یربط ذ  مسئوالن  و  مدیران  همچنین و  ها مطب  منشی 

  مرتبط   نهادهای  و  ادارات   ها،سازمان   دیگر  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  اجتماعی،

 .است 

  ها مطب   منشی   از   کثیری  جمع  اقتصادی   شرایط   ترین بحرانی  در   باشیم  داشته   توجه

  کمتر  حقوقی با  هستند  خانواده سرپرست  موارد  بسیاری در و خانم هم  اکثرأ که

  کار  به مشغول - دارد  بحث  جای خود  که  - کار  یاداره یشده  تعیین میزان  از

  تأمین  بازرسی مأموران  الزم دقت  عدم علت  به موارد  بسیاری  در و  هستند 

  با  و ... و شناسنامه  ملی،کارت  کردن  چک  با  منشی  هویت  تأیید  در اجتماعی 

 .هستند   کار به  مشغول بیمه بدون  ها منشی  ، شده بیمه  کدملی از سرسری  پرسش

  بیشتری   ذکاوت   با  و  باشیم  خود   اطراف  جهان  مراقب   پیش   از  بیش  است   الزم♻

  داشته  را همدیگر هوای زیستی و اقتصادی بد  شرایط  و اوضاع این در

 ️♻مباشی 
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 تلخ و شیرین های کازیم عاشقی

 

 . اندازد  می پایین  را سرش باشد   زیاد  چقدر هر  درخت  بار   گویند  می  ترکی  در

 «دارم کارت ...  بیا   ؟  کجایی :»که  زد  زنگ  بمن فامیلهای  از  یکی

  مال   لحاظ   از  شاید .  کنند   می   نگاه  نوکر  بچشم  را  ما  همیشه  آنها  چون  کردم  تعجب 

  انسانیت  چطور؟  مردم چشمه ب ، اماباشند  باال ما از مقام و قدرت  و ماشین و

 ؟ چطور

  بمیان  صحبت  تو از  تبریز در  کازیم :»گفت  ای  مسخره پوزخند  با  پیشش رفتم 

  وقتی .  نه   گفتم(  قویاسان  سبده  پوخو ) گفتم  خودم  با ؟  شناسی  می پرسیدند   من   از  آمد 

  گفتم دارد،    نویسندگی   و   موسیقی  و   هنر   در   فعالیت که    کنند   می   تعریف   تو   از   دیدم

(  نو به  دئه ) کمی بیا هم  تو. باغ بیایند  آینده  هفته گذاشتم  قرار . ماست  فامیل  آره
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( به قیافه ات نمیاد  ایشلر  بی   یئمی   قیفیوا   سنون )  ؟نوشتی  کتاب   راستی .  بخندیم   بگو 

  ؟«گرفتی یاد  کجا  از اینجور کارها، 

  رود  می  زمان  هم چون  کند  شنا بار  یک آب  یک  در تواند  نمی  انسان»:  گفتم 

  شاگردی   به   را   من   آنها .  گرفتم  یاد   مطلب   چند   ادیبان   و   بزرگان   از   هم   من .  آب   هم 

  که  شما . کنند  می  تشویقم .  کنم می تالش  ابتدایی  حد  در  هم من  کردند  قبول 

  حد  در  مقام  و  پست ، ریزد  می  سرتان  از اموال  و  ثروت ، هستید  استاد  مادرزاد 

 «اید؟  کرده چه  بفرما از کشور،   خارج  در  همیشه،  وزیر

  من   بگرد   دیگری  دلقک  دنبال در ضمن    بدهند   نظر  مردم  کانال  بزاریم   بده   اجازه

 . نمیام

 

 

 :است معتقد ایران فلزکارمکانیک  کارگران سندیکای

 

  را  وظیفه  این گوناگون هایشکلبه  هااعتراض و  مبارزات  تداوم اقتضای

  کار  با که دهدمی  قرار کارگری و  سندیکایی کوشندگان برابر در  همچنان

  غلبه . بکوشند همبستگی  و  دهیسازمان  سطح ارتقای راه در ناپذیر  خستگی

  زمانی  مقطع  دراین  مهم  هایوظیفه  از  یکی  ها،همبستگی در ضعف  وجود  بر 

  را  سندیکایی  و  کارگری جنبش  امکانات و  مانور  قدرت  مبارزه،  تشدید . است

  وضعیت  در مقدم وظیفه . دهدمی  افزایش را داری سرمایه  ترفندهای برابر  در

  از  زحمتکشان تمامی بین فراگیر عمل اتحاد و مبارزه بر تأکید کنونی حساس

 . است شغلی  هر



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                      46
 

  

 شریعتی  سارا پاسخ بخوانیم؟  انسانی علوم باید  چرا

  که  دهد می  را امکان  این  ما  به اجتماعی علوم  و  انسانی علوم اینکه دلیلبه ��

 .باشیم   داشته پرسشگر  ذهن

 .بکشیم  چالش  به   را موجود  وضع که  دهد می  را  امکان این ما  به ��

 .بدهیم تغییر  بتوانیم   بهتر   تا  بفهمیم   بهتر که دهد می  این امکان  ما  به ��

.  کند می  پیدا بخشرهایی  خصلت  یک  درواقع انسانی علوم  و اجتماعی  علوم ��

 .هست  که  همینی   از کنیم؟ می پیدا  رهایی چیزی  چه از

ت رمینیسم  از  موجود،  واقعیت  دیکتاتوری از��   تام  گرایی تعیان  و ( جبرگرایی) د 

 .تمام  و

  زندانی  ام،محله  زندانی  محیطم،  زندانی بشوم،  امطبقه  زندانی من  اینکه  از��

 .[بشوم]  پسندمشاننمی  که  تعلقاتی   یک

  این  در  و  کردند  گذاریبمب  که کسانی  درمیان  که  دادند  نشان  تحقیقات  همه ��

  آن  از سهم کمترین بودند، هااین  و  القاعده  و  داعش تروریستی  جریانات 

  در  بوده  مهندسان  آن  از سهم  بیشترین  و بوده  انسانی علوم  کردگان تحصیل 

 .اند کرده  تحصیل  کهکسانی 

  کند،  فکر نظمش  به  کند، فکر خودش  به بتواند  اینکه برای  واقع در جامعه ��

  بیش  علوم  این  به  ن طبیعت کند، فکر اشرهایی  های راه  به  و  کند  شکنی بست  بن 

 . دارد  احتیاج چیزی  هر از
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  استفاده غذا،  ظرف  شستن :سوئد مجلس نمایندگان وضعیت

 ساده معلم یک از  کمتر حقوق  عمومی، نقلیه  وسایل  از

  که  است  این انتظار . دارد  رسمی  های مناسبت  برای خودرو 3 فقط مجلس  این 

  یا  میالدی  19۵7 سال تا . کنند  استفاده  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل از  نمایندگان 

  کرون  هزار ۴0 حقوقشان االن کردند،نمی  دریافت  ن اصل حقوق  شمسی  133۶

  بلیت   کارت   سالیانه  وآمد،  رفت   برای   . ساده   معلم  یک  حقوق  از   کمتر  است؛  سوئد 

  باالتر  را خودشان  حقوق  ندارند  حق نمایندگان .شود می  داده ایشان به اتوبوس 

.  نباشند   استکهلم   ساکن  که  شود می   داده  مسکونی   آپارتمان   نمایندگانی  به  طفق  . ببرند 

  شب   ندارند   حق   شان فامیل  و   دوست   . جداگانه  خواب   اتاق  بدون   متری ۴۵  آپارتمان 

  مجلس  در . بپردازند  را شخص  آن اقامت  هزینه  اینکه  مگر بمانند، آنجا  را

  و  پردازد می  خودش  را خودش  غذای هزینه نماینده هر ندارد، وجود  خدمتکار

  خودش . ندارد  هم  منشی ندارد، دستیار نماینده . شورد می  هم را غذایش ظرف

  اگر  .دهد می  جواب  را هایش تلفن  و کند می  تنظیم  را خودش کاری  های برنامه 

 . کند  انتخاب  را مسیر تریننزدیک   که  است  این انتظار کند،  کرایه  تاکسی 

  برای  هارسانه  همه  و  دارد  را  کشور های رسانه مهمترین  اشتراک  مجلس

  کاری  سفر بخواهند  اگر . کنند می  استفاده نمشترک  که  است  رایگان نمایندگان 

  برای . کنند  انتخاب  را قطار تر ارزان  کوپه  مثال  گزینه  ترین ارزان  باید  بروند،

 . کنند   هزینه   دالر   ۵۴00  معادل   کرون   هزار   ۵0  حداکثر  دارند   حق   خارجی   سفر

  پایان  از  بعد  سال دو تا فقط بلکه ندارند، العمرمادام حقوق پرداخت  گونه هیچ 

  که وقتی   تا  توانند می   بودند،  کار   دنبال به   که   کنند   ثابت   اینکه   شرطبه   نمایندگی  دوره

 . کنند  دریافت  را اشان نمایندگی  حقوق  درصد   8۵ معادل بیاورند  گیر  کار

  محلی،  سیاسی کار چون  کنند نمی  دریافت  حقوق اصالً  که محلی مدارانسیاست 

 . ندارد  حقوق  و  شود می  محسوب   عمومی  کار
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 علم و طبیعت

  2۵20  عدد !!! شده  همگان تعجب  باعث  که  هست  عدد   یک  ریاضیات،  عالم  در 

 .بیاره  اعشاری  هیچ  اینکه بدون  هست  تقسیم   قابل 10  تا  1  از اعداد  تمام  بر  که

  است،  ساده  و  طبیعی  عدد  یک  که  کنید  می  فکر ساکن  به  ابتدا را  2۵20 عدد 

.  داشت   وا  تعجب   به  را  ریاضی  نخبگان   حتی   عدد   این.  نیست   اینطور  درصورتیکه

  چه  10 تا 1 اعداد  تمام به عدد  این که است  این عدد  این غریب  و عجیب  نکته

  یعنی  است، تقسیم قابل گوییممی  که  وقتی  و .است  تقسیم  قابل فرد  چه و زوج

 :اعشار بدون 

2۵20÷1=2۵20    2۵20÷2=12۶0   2۵20÷3=8۴0 

2۵20÷۴=۶30     2۵20÷۵=۵0۴      2۵20÷۶ =۴20 

2۵20÷7=3۶0     2۵20÷8=31۵      2۵20÷9 =280 

2۵20÷10=2۵2 

  این  که  رسیدند  نتیجه  این به  درماندند  آن  فهم  در  ریاضی نخبگان  که  آن  از  پس

  که  کنید  می  فکر اول  نگاه با  که  است  《12×30×7》 حاصلضرب  عدد 

  حاصلضرب   اعداد   این  که  بود   اینجا  تامل  قابل  نکته  ولی   باشند،  تصادفی  اعدادی

 .است  12  سال  هایماه ×  30  ماه  روزهای×  7 هفته   روزهای

  مبنای  بر  طبیعی  های پدیده سایر  همانند  سال و ماه و  روز  و شب  که  معلومه

 . اند  آمده بوجود   دقیق...   بسیار  بسیار  محاسبه 
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 " ؟  چیست زندگی  معنی"  سئوال به یونانی  فیلسوف پاسخ

  سخنرانی   به   پرسش   این   با  درسش   کالس  پایان   در   پاپادروس  دکتر   یونانی   فیلسوف 

 دارد؟  سؤالی كسی  آیا :  داد  خاتمه  خود 

  بود  حضار بین در مشهور نویسندۀ" فولگام رابرت "  نام  به  شاگردانش  از  یکی

 چیست؟   زندگی معنی ،  پاپادروس  دكتر  آقای  جناب :   پرسید   و

  سکوت  به را خود  جویاندانش  پاپادروس، اما !خندیدند  جویاندانش  از بعضی

  و  گشت  را آن داخل ، درآورد  جیبش از را خود  بغلی كیف سپس كرد، دعوت 

  بود، جنگ  بودم  بچه كه موقعی » : گفت  و  آورد  بیرون را كوچکی  و گرد  آینۀ

  در  روزی  كردیم،می  زندگی دورافتاده روستای یک در و بودیم فقیر  بسیار  ما

.  كردم  پیدا آلمانی موتورسیکلت  یک  الشه از شکسته، آینۀ تکه چند  جاده كنار

  همین  .كردم گ ردش سنگ، به آن ساییدن با و برداشتم را آن تکۀ بزرگترین

  یک  عنوانبه  سپس. كنید می  مالحظه و است  من دست  در حاال كه ایآینه 

  سوراخ   هر  به   خورشید   نور   بازتاباندن    و  آن   با   بازی   به   كردم  شروع  بازیاسباب 

  خورشید   نور   كه   جاهایی   تاریکترین   و   صندوقخانه   و   كمد   شکاف    و  َدرز  و   ُسنبه  و

  در نقاط  ترینظلمانی  توانستممی  آینه این  كمک با اینكه  از. رسید نمی  آنها به

  بودم  شده مجذوب  و  شیفته  قدری به  كنم نورانی را مختلف های مکان  و اجسام

  اطرافم،  نقاط  تاریکترین  به  نور  بازتاباندن  واقع،  در ️.است  مشکل  وصفش  كه

  هر  نیز  زندگی  بعدی   دوران  در  و  داشتم  نگه  را  آینه . بود  شده  من  روزانۀ  بازی 

  خود  همیشگی  بازی  به  و  آوردممی  در جیبم از را آن  شدممی  بیکار كه  وقت 

  بلکه  نبود، كودكانه بازی یک  كار  این دریافتم شدم كه بزرگ  .دادممی ادامه

 .دهم  انجام خود  زندگی در بتوانم  داشت  احتمال كه بود  كارهایی  بر  ایاستعاره 

  دیگر،   عبارت   به   و   نور  بلکه  ،  نیستم   آن   منبع   یا   و  نور  خود   من،  كه  دریافتم  بعدها

  عالم   نقاط   تاریکترین   صورتی   در   تنها  و  است   دیگر   جایی   دانش  و   درک  حقیقت، 
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  از  كه  هستم  ایآینه  از  ایتکه  من . دهم بازتابش من كه  كرد  خواهد  نورانی  را

  كه  هرچه این، وجود  با . ندارم  درستی  چندان  اطالع آن  واقعی  شکل  و طرح

  انسانها  ذهن نقاط سیاهترین به عالم، نقاط تاریکترین به را نور توانممی  هستم،

  دیگران   شاید .  گردم  انسانها  از  برخی   در  چیزها  بعضی  تغییر  سبب   و  كنم  منعکس

  همان  این  دقیق طور  به . دهند  انجام را كار  همین  و  شوند  كار این متوجه  نیز 

 « .است  من زندگی معنی این .  هستم  آن  دنبال  به   من كه  است  چیزی 

  كمک  به  و  گرفت  دست  در دوباره  دقت  به  را  آینه  ،  درس  پایان  از  بعد  دکتر

  به  را  آن از پرتویی  ، تابید می  سالن  داخل به  پنجره از  كه  آفتاب  نور از ستونی 

 : گفت  و  تاباند  بودند، خورده گره  هم   به صندلی  روی  كه  دستهایم به  و   صورتم

 .ببریم نور   است، ظلمانی و  تاریک   که  جایی  به

 .ببریم  امید  ، نیست  امید  که  جایی  به

 .ببریم   راستی  ،  هست   دروغ که  جایی  به

 .ببریم  عدالت   ، هست   ظلم که  جایی  به

 . ببریم  مهر ، هست  کدورت  که  جایی  به

 . ببریم  صلح  هست، جنگ  که  جایی  به

  .... و

 . . .   زندگیست  معنای این��
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 !چین نام به جهانی  قدرت ظهور 

  چشم  جهان، عرصه در چین خلق جمهوری نظامی و اقتصادی گیری قدرت  با

  جهانی  امپریالیسم  و  داری سرمایه  انحصاری  قدرت  در اساسی  تغییری انداز

  شامل   کمونیست،   حزب   نظارت   زیر   چین   اقتصادی   رشد   و   توسعه .  شود   می   دیده

  اقتصادی   رشد   و   توسعه   مدون،   و   منظم   ریزی   برنامه   به   کشور   این   بنیادی   اتکای 

  بنیادی  ارکان تمام و تام  سپردن جای به مولد  نیروهای  توسعه  منظور به  ملی

  از  گسترده گیری  بهره و توسعه  نئولیبرال، داری سرمایه آزاد  بازار به اقتصاد 

  بهبود  به  جدی توجه  دیجیتال، ویژه  به  و  پیشرفته  های فناوری  از  وسیعی  طیف 

  بیرون   و   داخلی  توسعه   های  پروژه  در  عظیم   های  گذاری  سرمایه  زیست،  محیط

  عمومی   زندگی   سطح   ارتقای   و   فقر  خط  زیر  از   چینی  میلیون   800  از  بیش   آوردن

  کشورهای  دیگر با  آمیز صلح  همکاری  های  شیوه  گرفتن  پیش  در چین،  مردم

  از   یکی   به   چین   تبدیل   و   گرایانه   نظامی   و   زورگویانه   برخوردهای   جای   به   جهان 

  قطب  به  را کشور  این امروزه  جهان، اقتصاد  محرک موتورهای  مهمترین

  تبدیل  ژاپن  و  اروپا  آمریکا، امپریالیستی  مسلط  های  قدرت  مقابل  در  نوظهوری 

 .است  کرده

  سرمایه   تولید   شیوه   کارگیری   به  ناگزیر   پیامدهای   مورد   در  هایی   نگرانی   چند   هر 

  و   اقتصادی   جدید   قطب   این  ظهور   اما  دارد،  وجود   چین  خلق   جمهوری   در  داری

  های  بحران  با داری سرمایه دنیای که حالی در هم آن  جهان، پهنه در سیاسی

  را  زحمتکشان زندگی روز به روز و  روبروست  شدیدی و جدی  ساختاری

  و  اقتصادی  و  سیاسی  های واکنش   در مهمی عامل تردید  بی کند، می تر دشوار

 .بود   خواهد  جهان سراسر در  ای منطقه های  تحول 

  توان  می چگونه که داد  نشان  کرونا بیماری با مبارزه در چین  خلق جمهوری 

  سندیکای   آموزش  بخش) .کرد   مهار   را  آن   و   دانست   ارجح   سود   بر  را  مردم  جان

 ( ایران فلزکارمکانیک کارگران
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 سوسیالیستی جامعه در زندگی سطح   و شیوه

 و داریسرمایه یعنی سیستم، دو میان   مسابقه مهم   هایعرصه از یکی زندگی، شیوه“

  که  است الیه چند اجتماعی   پدیده یک و عام   مفهوم   یک زندگی شیوه. است سوسیالیسم

 ای جامعه  در  را  افراد  خانوادگی    و  اخالقی  ایدئولوژیک،  روحی،  اجتماعی،  اقتصادی،  مناسبات  

 منظور،  گوییم،می  سخن  سوسیالیستی  زندگی    یشیوه  از  وقتی.  کندمی  منعکس  خود  در  معین،

 فکری   هایارزش و اجتماعی معیارهای یوسیله  به که است هاانسان رفتار   معین   سیستم  

 زندگی   یشیوه از سخن که هنگامی و شود؛می رهبری سوسیالیستی یجامعه بر حاکم  

 هایارزش  و  اجتماعی  معیارهای  بر  که   است  زندگی  یشیوه  چنانآن   منظور  است،  بورژوایی

  جمع   آن در که سوسیالیستی یجامعه  در. است متکی داریسرمایه یجامعه فکری  

 به دارد، وجود تولید وسایل   بر اجتماعی مالکیت   است، استثمار از آزاد   زحمتک شان،

  اجرا  کارش  حسب    بر  هرکس  یعادالنه  اصل    شده،  داده  پایان  ملی  درآمد    توزیع    در  عدالتیبی

 اساسی    ویژگی  .  ندارد  وجود  هاتوده  فرهنگی    ماندگی  واپس  و  فقر  و  اجتماعی  ستم    و  شود،می

 هر  زندگی   در جامعه، یمجموعه زندگی   در کار نوین   نقش   سوسیالیستی، زندگی   یشیوه

  کس،  هر از سوسیالیستی تولید   مناسبات  . است افراد زندگی   در و جمعی تولید   از واحد

 از کند،می تضمین کار محل   کس هر برای کند،می طلب را اجتماعی کار   در حتمی شرکت  

 اینکه.  شود  مندبهره  تخصص  و  آموزش  از  دهدمی  امکان  او  به  و  کندمی  حمایت  او  سالمت  

 یخصیصه کند،می دریافت کار محل   خود تخصص   میزان   و  نوع حسب   بر جامعه فرد   هر

 سوسیالیسم   ساختمان   مرحله در ویژه به کار. است سوسیالیستی زندگی   یشیوه ویژه

 فکری  و  جسمی  توانایی    رشد    و  تظاهر  اصلی    یعرصه  بلکه  فرد  درآمد    منبع    تنها  نه  پیشرفته

 تولید، وسایل   بر اجتماعی مالکیت   بنیاد   بر. است جامعه افراد   سایر   با او پیوند   و خالقیت و

 ترس   بر مبتنی که  که شده داریسرمایه یجامعه در انضباط   جانشین   کار یآگاهانه انضباط  

 و  طبقاتی  ناپذیر  آشتی  تضادهای  جای    به  سوسیالیستی  یجامعه   در.  است  شغل  دادن    دست  از

 وجود  جمعی  کار    به  عالقه  و  همکاری  و  متقابل  یاری    مناسبات    زیست،  یادامه   برای  مبارزه

 دارد

 ایران فلزکارمکانیک   کارگران سندیکای آموزش بخش
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 :پرسیدند  آبادی نجم  هادی شیخ  از

 است؟  حرام موسیقی  اسالم در  آیا

  ته  بر کفگیر  شدن کشیده صدای از که است حرام موسیقی  آن : " داد جواب

 ".. برسد  فقیر   همسایه   گرسنه   اطفال   گوش   به  ،و   برخیزد  غنی   همسایه   پلو   دیگ 
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