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 !دست دراز خشونت، کوتاه باد

مهرماه، در جریان ادامه اعتراض خانواده های کارگران معادن    ۱۲روز دوشنبه  

سازی حقوق و مزایا، پرداخت به  زغال سنگ زرند کرمان )که خواستار همسان 

بندی مشاغل و ترمیم دستمزدهای حقیرانه  موقع حق بیمه و اجرای طرح طبقه 

 .ردند اشین آب پاش به خانواده های کارگری حمله کبودند( عوامل انتظامی با م 

های  در نتیجه این برخورد چند نفر از جمله یک زن و یک کودک )از خانواده

اند. هزار کارگر این معادن در شرایط بدی  کارگران( دچار مصدومیت شده

 .زندگی و کار می کنند 

نیز به دلیل  این در حالی است که کنشگران فرهنگی از جمله عزیز قاسم زاده

 .آموزگاران دستگیر و روانه زندان می شوند   اعتراض و سازماندهی اعتراضات 

همزمان با روز جهانی معلم محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران  

مجددن از آموزش و پرورش اخراج می گردد. کنشگران کرد دستگیر می شوند  

ن فرزانه زیالبی حکم  قهرماوکیل  !!!بدون آنکه گفته شود اتهام شان چیست؟

یرد. به جای رسیدگی به اظهارات سپیده قلیان در مورد حبس و شالق می گ 

وضعیت زندان زنان و زنان زندانی، او و دیگر بانوی هم بندش مورد مجازات  

قرار می گیرند. کنشگران بازنشستگان با تهدید عوامل پلیس سیاسی برای برگزار  

تراضی، روبرو می شوند. تظاهرات کارگران نکردن تجمعات یکشنبه های اع

ت تپه ای به دلیل تعلل مسوولین قضایی و تعیین تکلیف نکردن این کارخانه هف

باعث غارت و صدمه به شرکت از سوی سودجویان و عقب افتادن حقوق  

 .کارگران و روند نابودی شرکت شده است 

نند که در همین مسوولین مثل اینکه در این کشور زندگی نمی کنند و نمی دا

هزار تومان و قیمت مواد غذایی باز    30ت دالر به  روزگار آمدن دولت جدید قیم

است، در حالی که حقوق کارگران، کارمندان، بازنشستگان  هم افزایش یافته 

 .همچنان از اول سال تاکنون ثابت است 

کارگر پروژه ای نامه ای خطاب به آقایان قالیباف رییس مجلس و آقای  ۲000

نشدن قانون توسط پیمانکاران نوشته  روح االمینی نماینده تهران در مورد رعایت  
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اند اما پاسخی دریافت نکرده اند. با وجود اینکه کارفرمایان هرگونه ستم و دور  

 .زدن قانونی را انجام می دهند اما نظارتی بر ایشان نیست و مواخذه نمی شوند 

قانون اساسی این حق را به همه  ۲٧ شویم : اصلباز هم به مسوولین متذکر می

ت داده است که تجمع و اعتراض بر علیه نابرابری و زورگویی انجام  مل آحاد 

تاکید کرده است که تجمع »به شرط آنکه مخل به   ۲٧دهند. عبارت سوم اصل 

مبانی اسالم نباشد، آزاد است« . این تجمعات نه تنها مخل به مبانی اسالم نیست 

است، را  اصل از اصول دین را که »عدل« ٥حقق یکی از بلکه زحمتکشان ت

 .خواستارند 

دست دراز بی قانونی کوتاه باید شود! مسوولین بدانند تا زمانی که معیشت مردم  

هر روز بدتر می شود اعتراضات نه تنها کمتر نخواهد شد بلکه افزایش خواهد  

 .یافت 

اعالم حمایت از تجمعات    ما ضمن محکوم کردن حمله به خانواده های معدنچیان و

زنشستگان، خواستار رعایت حقوق انسانی و قانونی خود  بر حق کارگران، با

 .هستیم

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران 

 بازنشستگان فلزکار مکانیک

 بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

 ١٤٠٠مهرماه  ١٥
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 محمدحسین خوان یغما در افتخارات کارگریش زنده است!

مناسبت چهلمین روز ابدی شدن آبان به  6به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، روز پنجشنبه 

محمد حسین خوان یغما و به دعوت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران جمعی از یاران، 

خانواده و اعضای سندیکا بر مزار این کارگر سخت کوش گرد آمدند. ابتدا داود محمدی فر 

دوستان  وان یغما در مورد سجایای اخالقی ایشان سخن گفت و یکی از از یاران قدیمی خ

سروده ای از خوان یغما را خواند. سپس محسن عبدلی از پیشکسوتان گروه کوهنوردان 

فلزکار در مورد این مرد بزرگ و اندیشه هایش و دیگر جانباختگان سندیکای کارگران 

رسچی، جلیل انفرادی، اسکندر صادقی فلزکارمکانیک از جمله هدایت اله معلم، ناصر گا

س مازیار گیالنی نژاد مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در نژاد سخنرانی کرد. سپ

مورد تالش های زنده یاد خوان یغما چه در مجله پیام سندیکا و چه مشورت هایی که به  

ان » دنیای سندیکا در جهت مسایل راهبردی می داد، صحبت کرده و شعر مورد عالقه ایش

رد تالشگر از تالش های خوان یغما در جهت وانفسا« را دکلمه کرد. کامبیز بختیاری کوهنو

هرچه بهتر شدن ورزش کوهنوردی گفت. سپس دکتر هاشمی از آخرین روزهای خوان یغما 

گفت و شعر سروده خود را در کنار آرامگاه ابدی او خواند. آقای مهراد خوان یغما نیز از  

 سم را خاتمه دادند.سپاسگزاری کرده و جمع با فرستادن درود های پی درپی مرا  همه حضار
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 کشور  سراسر تولیدی واحدهای از کارگری گزارشات

 

 یخبرهایی از اعتصاب کارگران پروژه ا

 ( ١٠٣بی قانونی و گرسنگی!)نه به -١

روز از آغاز کمپین   ۱30آبان  3به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز 

روز توانستیم فریاد دادخواهی خود را به همه   ۱30می گذرد. در این  ۱0/ ۲0

مسوولین شرکت نفت و وزارت کار برسانیم. در همین راستا امروز  

ژه ای طبق قرار قبلی به دیدار کارگر پرو ۲000مازیارگیالنی نژاد نماینده 

این دیدار مسوولین شرکت نفت رفت تا اسناد تخلفات پیمانکاران را ارایه کند. در  

شرکت پیمانکاری خالفکار که حقوق کارگران را با تاخیر می دهند و    ۱0لیست  

مورد تخلف بیمه ای در حق کارگران پروژه ای که مغایرت  ۲3همچنین اسناد 

شغلی را دارا بود و یک مورد تخلف خوابگاهی تحویل این مقام    بیمه ای با عنوان

بررسی این اسناد به نماینده کارگران  مسوول گردید. مقرر شد هفته دیگر نتایج 

امیدواریم که مسوولین همراهی کرده و پیمانکاران متخلف   .پروژه ای اعالم شود 

 .را از پروژه های نفت و گاز بیرون کنند 

که کارگران پتروشیمی هنگام شرکت پتروکیان کمکی ها و   امروز با خبر شدیم

له حقوق و مرخصی دست  تک زن ها بخاطر رعایت نشدن شرایط کمپین از جم
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روز   ۲۲میلیون و نیم با  ٧به اعتصاب زدند. در این شرکت حقوق کمکی 

 .ان منظور شده است. برای این دوستان پیروزی را آرزومندیممرخصی برایش

خبرهای که دوستان در پروژه فراسکو شرکت درریز ارسال کرده اند با طبق 

مانکاران حامی کمپین بود متاسفانه  خبر شدیم آقای جاسم فرامرزی که از اولین پی

گول پیمانکارانی چون محمدی، کیوانی و آذرکمان را خورده و قراردادهای 

همه بدتر اینکه اهه را اصالح و حقوق کارگران را کاهش داده است و از میک 

جمعه کاری را به صورت نصف روز برای نیروها محاسبه می کند. آقای 

فاتش ادامه دهد مورد تحریم کارگری قرار خواهد فرامرزی بداند که اگر به تخل

خبر دیگر اینکه مسوول کارگاه سکاف آبادان مورد گلوله باران افراد  .گرفت 

یدواریم پس از بهبودی حقوق  ناشناسی قرار گرفته و زخمی گردیده است. ام

 .کارگران را رعایت کند 

تالش های خود کمپین ادامه دارد و کارگران حامی کمپین به  دوستان کارگر،

ران و در مرحله بعد حذف پیمانکاران از پروژه  برای محو کامل تخلفات پیمانکا

های نفت و گاز، ادامه خواهد داد. هر افزایش یک ریالی و هر یک روز اضافه  

مرخصی نسبت به گذشته، دستاورد اتحادمان بوده است. ما از قدرت خود باخبر 

راهی با سندیکای کارگران فلزکارمکانیک  شدیم و رمز پیروزی را در اتحاد و هم

 .ایران و نماینده مان آقای مازیار گیالنی نژاد می دانیم

 کارگر متحد کارگر، پیروز شده است  ۱0/ ۲0کمپین 

 !وز استپیر 2٠/١٠كمپین  -2

گزارشی از پیگیری نامه های ارسالی به نماینده مجلس آقای متینیان نماینده 

 رامهرمز و رامشیر

کارگر پروژه ای ،آقای    ۲000نگاری هایی که توسط نماینده شما  به نامه  با توجه  

مازیارگیالنی نژاد، با نماینده مجلس شهر رامهرمز و رامشیر آقای متینیان به  

کارگر رامهرمزی امضا   ۱00تیرماه امسال که  ۲0تاریخ  ۱0۶۲۲۵۴شماره 
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شهریور    ۱٧و    ۱٦ی  مورخه  ۱0۹3۴۲۱و    ۱0۹٧۱۶کرده بودند و شماره های  

مان آمدن نمایندگان شما به تهران، تحویل دفتر نماینده در مجلس شده بود و نامه ز

شهریور به دفتر شهرستان رامهرمز با   30در تاریخ  ۱۱3۴چهارم به شماره 

هدف رسیدگی و پاسخگویی تحویل شده بود، آقای متینیان طی گفتگویی با مسوول 

ما در قبال رسالت وجودی و  ه بود:» هرمز گفتپیگیری این نامه ها در شهر رام

اخالقی که داریم عمل میکنیم و انتظار بیشتری از جایگاه حقوقی شما داریم«  

اول اینکه بیان این موضوع به  » :آقای متینیان چنین برای کارگران نوشته اند 

عنوان نقد جای تشکر دارد و قطعا اینجانب به عنوان نماینده مردم باید پاسخگو  

نکه من خود را عضوی از خانواده کارگری می دانم و افتخار هم ای دوم .اشمب

می کنم. نامه های این عزیزان را خواندم، در نامه این عزیزان موضوعاتی به  

صورت کلی عنوان شده که در دستور کار اینجانب قرار دارند و رسیدگی به  

طعا هست و ق خواسته های کارگران عزیز نیاز به رایزنی با چندین قسمت 

سوم اینکه پدیده »پیمانکار کارگر« همیشه بوده و در خیلی از   .ری می شود پیگی

پروژه ها کارفرمایان و پیمانکاران از موضع برتر به کارگران نگاه می کنند، 

لذا شاهد تضییع حقوق کارگران هستیم و برای همین در حال بررسی طرحی در  

احیا کنیم و انشااله این روژه ها را در پ مجلس هستیم که بتوانیم حقوق کارگران

طرح به نتیجه برسد اما در هر صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح زمان  

 « بر است 

ایشان در ادامه عنوان داشت:» من خود را از طبقه کارگر می دانم و هرگز نسبت  

به حقوق کارگران بی تفاوت نیستم و حتما موضوعات کارگران را پیگیری می 

 « کنم 

 !کمپین ادامه دارد و پیروز است( ١٠٠قانونی و گرسنگی!) ه بینه ب -٣

مهرماه و در روند پیگیری تخلفات پیمانکاران، جلسه ای با مسوولین    ۲٦امروز  

کارگر پروژه ای انجام    ۲000شرکت نفت با حضور مازیار گیالنی نژاد نماینده  

مسوولین  به این  ا جزییات شد. در این جلسه نام چند تن از پیمانکاران خالفکار ب 

 .ارایه گردید 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                      7
 

  

در این رابطه مسوولین وزارت نفت اظهار داشتند:» کلیه کسانی که در پروژه  

های نفت و گاز مشغول به کار هستند و تاخیر در پرداخت حقوق دارند با ذکر 

جزییات از جمله نام پروژه به صورت دقیق و نام پیمانکار و شماره تلفنش به  

مع آوری و برایمان بیاورید. در ضمن از لفن شاکی را جنام و شماره تهمراه 

وضعیت نامناسب رفاهی از قبیل غذا، خوابگاه، سرویس حمل و نقل، سرویس  

های بهداشتی و حمام اطالعات الزم را برای آقای گیالنی نژاد بفرستند تا به  

 «سرعت به آنها رسیدگی شود 

د تا بتوانیم دست ورد انجام دهنم را در این م از دوستان تقاضا داریم همکاری الز 

 .پیمانکاران ضد کارگر و سودجو را از پروژه ها کوتاه کنیم

 کارگر متحد کارگر

 

 آیا خبرهای خوب واقعیت دارد؟ -١

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، معاون سرمایه های انسانی و توسعه ذوب آهن 

با توجه به تایید   -۱اعالم نمود دو خبر خوش برای کارگران ذوب آهنی دارد:» 

طرح طبقه بندی مشاغل از مهرماه افزایش ضریب ریالی حقوق و دستمزد انجام  

افزایش یابد، این افزایش  حقوق و دستمزد می شود و به جای اینکه یک آیتم در 

به تمام آیتم های حقوق تسری خواهد داشت بــا توجه بــه موافقت هیات مدیره و  

ق از ابتدای سال جاری در نظر گرفته شده و در مدیرعامل، این افزایش حقو

همکارانی که با  -۲اولین فرصت ممکن!!! معوقه آن نیز پرداخت خواهد شد.
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به جمع همکاران ما ۱3۸۸قرارداد مستقیم از ســال د کار معین یا عنوان قراردا

پیوستند، همواره پیگیر پذیرش سوابق خارج از شــرکت خود بودند تا بتوانند از 

ایای آن درارتقاء حقوق و سایر موارد بهره مند شوند. که با اجرای طرح طبقه  مز

 « درصد سوابق مرتبط این همکاران پذیرفته شود ۱00بندی مشاغل مقرر شد 

بقه بندی مشاغل این طرح معوقات سالهایی که  اول اینکه چرا با اجرای طرح ط

ران باز گردانده نمی  این طرح عقب انداخته شده مبلغ ریالی ش به سر سفره کارگ

دوم اینکه کارگرانی با قرارداد مستقیم باید خوشحال شوند یا مدیریت؟؟؟  شود؟

چرا که پیمانکارانی نیروی انسانی بیشترن ضربه و ضرر را با نپرداختن حقوق  

درصد سخت و زیان آور به بیمه های تامین اجتماعی، آن را 4مزایا و بویژه  و

 .مدیریت ذوب آهن باید این دغلبازی را تاوان بدهد  به دوش ذوب آهن انداخته و 

 پس هر دو خبر بیشتر مدیران ذوب آهن را خوشحال می کند نه کارگران را؟ 

 !روتفقر در کنار ث -2

درصدی در فروش   ۱۱۲به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه ذوب آهن رشد  

در  جربه کرده و سود قابل مالحظه ای برده است اما این ثروت به هیچوجهرا ت

مهرماه   ۱0 .د وحقوق های کارگران و صد البته سفره های مردم ایران نمی ر

هزار بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند شهرهای لنجان  ۱0امسال 

به کار را   هزار کارگر مشغول ۸0)شهری که بیشترین کارگر ذوب آهنی از 

سودهای ذوب  این در حالی است که    .داراست( زرین شهر و فوالد شهر، داده شد 

درصد   ۸0آهن نه به جیب کارگرانش و نه به صندوق سازمان تامین اجتماعی که  

آن را در تملک دارد و نه مردم ایران می رود. وگرنه شاهد اینگونه خیریه هایی 

 .ن کارها را انجام می دهند، نباید باشیمکه فقط برای درمان وجدان درد خود ای

 !روند اجرای طبقه بندی مشاغل در ذوب آهن -3

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه بعد از بیش از ده سال اعتراضات 

شود اما  کارگران ذوب آهنی قرار است طبقه بندی مشاغل در این شرکت اجرا

مهر  ۱0الک پشتی آن نشان از زمان بر بودن این اجرا دارد. در تاریخ  روند 

http://www.sfelezkar.com/?p=7060
http://www.sfelezkar.com/?p=7060
http://www.sfelezkar.com/?p=7030
http://www.sfelezkar.com/?p=7030
http://www.sfelezkar.com/?p=7030
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آرش شفیعی به عنوان مدیر پروژه سازماندهی طبقه بندی مشاغل شرکت های  

تابعه ذوب آهن اصفهان منصوب شد. یعنی تا ایشان ستاد خود را برای اجرای  

به اینکه طرح    کشید. با توجهماه طول خواهد    ۲این طرح آماده سازی کند حداقل  

طبقه بندی مشاغل آذرماه سال گذشته تایید شد و برای اجرای آن تاکنون فقط مدیر  

پروژه اش منصوب شده کارگران باید صبر ایوب پیشه کنند تا این طرح با این  

روند الک پشتی اجرا شود. امید که طرح در روز اجرا مطابق با افزایش گرانی  

 .با قیمت های سال گذشته اجرا شود  باشد نه اینکهها مطابقت داشته 

 !کاغذ بازی بالی معیشت کارگران-4

تراضات کارگران ذوب سال اع ۱۲به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از 

شود. مهرماه طبقه بندی مشاغل در این کارخانه اجرایی  ۱0آهنی قرار است از 

قرارداد تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این  ۱3۸۸آبان  ۲در تاریخ 

سال دستور اجرا داده شده است. البته نباید زیاد   ۱۲شد و بعد از شرکت آغاز 

در حال بازنشستگی هستند شامل این طرح شوند امیدوار بود که کارگرانی که 

طبقه بندی شامل کارگران و   سالی طول خواهد کشید که این ۲چرا که احتمالن 

کافی است سرانگشتی حساب کنیم که با طول دادن  .کارکنان این مجموعه شود 

این طبقه بندی مشاغل چند هزار کارگر از مزایای آن محروم شده و پول این  

حق هزاران کارگر بازنشسته شده و  .جیب چه کسانی رفته است کاغذبازی به 

 محروم از این طرح چه خواهد شد؟

 !کاغذبازی در ایران خودرو تمامی ندارد-١

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه مدتهاست موضوع کارگرانی که در  

بوده اند استخدام پیمانکاران ناخلف تحت نظارت ایران خودرو در چند سال اخیر  

و تخلفات این پیمانکاران آن چنان زیاد شده است که ایران خودرو برای جمع و  

ن این پدرسوخته بازی ها، اقدام به استخدام مستقیم این نیروها کرده اما  جور کرد 

ران معضلی است که همچنان کارگران را نگران ساخته  موضوع سختی کار کارگ

با اینکه یکسال از تاریخ اعالم تایید کارگران پیمانکاری راستین نوین  .است 

یمی برای این کار  سختی کارشان می گذرد اما هنوز مدیریت کارخانه هیچ تصم

http://www.sfelezkar.com/?p=7003
http://www.sfelezkar.com/?p=7003
http://www.sfelezkar.com/?p=7003
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نگرفته است. نگرانی کارگران از آنجا ناشی می شود که بخشی در شرف 

شدن هستند و تایید این موضوع در دریافتی هایشان پس از بازنشستگی    بازنشسته

 .گذاشت  تاثیر فراوانی خواهد 

 .کاغذبازی در ایران خودرو تمامی ندارد و روح و روان کارگران را می آزارد 

 

 ایران خودرو بی خاصیت چون مدیرانش!  تعاونی  شرکت  -2

سندیکا، با آنکه با تبلیغات بسیار بعد از دوسال شرکت    پیام   خبرنگار   گزارش   به 

بکار نمود اما در  تعاونی مصرف ایران خودرو با منصوب شدن مدیرانش آغاز  

این روزگار گرانی مواد غذایی خریدی از سوی کارگران ایران خودرویی از  

سوم قفسه های تعاونی خالی   2نی صورت نمی گیرد. در حال حاضر این تعاو 

اجاره دادن تعاونی مصرف   انگی می باشد. از اجناس بوده و فاقد اقالم لوازم خ

گران برای دخالت در امور این  به اشخاص بی هویت و اجازه ندادن به کار

که    تعاونی از سوی مدیریت شرکت باعث ایجاد این وضع گردیده است. تعاونی

مدیرعامل و هیات مدیره اش نه از طرف کارگران انتخاب شود، بلکه توسط  

ردن تعاونی  کاز امر تعاونی مصرف ندارد، جز تبدیل  مدیریتی که هیچ شناختی  

 دارد.نبه بقالی، عرضه دیگری    مصرف بزرگترین خودروساز کشور
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 مطالبات کارگری در مجتمع مس سرچشمه

 

مس سرچشمه، با  رشگر پیام سندیکا در مجتمع مطابق گزارش دریافتی از گزا

رسیدن سال به میانه، کماکان وضعیت پرداخت مطالبات کارگری نظم و نظام 

ادامه می خاصی پیدا نکرده و برخی شرکت های این بد عهدی را پرسنل خود 

 :دهند 

شرکت نیرو صنعت سرچشمه با تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل، از مرداد ماه -

به پرداخت حقوق نشده است؛ قابل ذکر است که این شرکت در  تاکنون موفق

قه های کارگری و ستادی را دوگانه کرده و حقوق  ترفندی جدید، پرداخت معو

پرداخت می کند و مشاهده ی  کارگران را یک ماه جلوتر از نفرات ستادی خود 

 .این تبعیِض شغلی از نفِس معوقه های این شرکت، با معنا تر است 

ان نیز از مرداد ماه سال جاری، حقوق و مزایای پرسنل را  پارسیشرکت  -

پرداخت نکرده و هیچ وضعیت روشنی برای پرداخت معوقات خود ندارد و 

 .ظاهرا مصائب مالی پروژه ادامه دارد

ولمن در انتهای قرارداد خود، ضمن معوقه های پرداختی، نسبت به  شرکت ف -

 .بیمه ی نفرات خود اقدام نمی نماید 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                      12
 

  

شرکت متبا نیز از مرداد ماه موفق به پرداخت حقوق نفرات خود نشده و در  -

 . پرداخت بیمه ی پرسنل نیز تاخیر دارد 

، پیمانکاِر  در پیگیرِی گزارش ویژه از گزارشگر پیام سندیکا، شرکت رامپکو

فلوتاسیون دره زار، با وجود اینکه برخی پیمانکاران نظیر جهان پارس در سال 

یش دستمزد را متناسب با تورم سال جدید انجام داده اند، ولی ظاهرا جدید، افزا

پکو، هنوز ادامه دارد و افزایش هماهنگ  مخالفت های مدیریتی در شرکت رام

دیریتی باقی مانده است. امید است تا با  حقوق همه ی نفرات در حد وعده های م

کارگران را  توجه به شرایط تورم و هزینه های باالی سال جاری که معیشت 

تحت الشعاع قرار داده است، این شرکت نیز نسبت به ارتقاِء دستمزد پرسنل خود 

 .پارچه، اقدام مقتضی را انجام دهد به صورت یک

 مجتمع مس سرچشمه  -گزارشگر پیام سندیکا

 

 مشکالت کارگران پروژه ای 

   !گول حرف های پیمانکاران نابکار را نخوریم-١

سط یکی از کارگران دیکا، به گزارش زیر که توبه گزارش خبرنگار پیام سن

 :کمپینی فرستاده شده است توجه کنید

در پروژه خط لوله چابهار روستای پیر سهراب به پیمانکاری محسن و سجاد 

برده داری را به کارگران تحمیل کرده اند. در بیابان دور از خدادادی وضعیت 

هزار تومان و سیگاری از همه   ٧هرگونه تکنولوژی و امکانات با بنزین لیتری  

جا گران تر، فقط دو دکان بقالی است و اجناسش چند برابر قیمت. این شرایط  

رایط کمپین  پیمانکار محسن و سجاد خدادادی ادعا می کنند که با ش .پروژهمحل 

روز    ۲0نیرو می گیرند ولی وقتی رفتید تازه متوجه می شوید که اوال خبری از  

میلیون میرسد،  ۲0است. حقوق جوشکار به سختی به  روزه ۲٥کار نیست و 
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هم خوابیده اند آنهم  نفر کنار ۹نفره، اتاق بزرگتر  ٦متری  ۱۲خوابگاه هم اتاق 

خوری تا زنده بمانید. صبحانه هر روز  در این شرایط کرونایی.غذا فقط باید ب

ش ها  نهار هر روز مرغ یا استانبولی. کفش و لباس کار نمی دهند. دستک .پنیر

ی دهند و با خودتان همه کهنه و وصله پینه دار هستند. حتا تشک، پتو، بالشت نم

باید ببرید. بدتر از همه وجود انواع حشرات نیش دار داخل اتاقها موقع خواب 

سفره غذا تعداد چند صد فروند مگس و ملخ و چندین نوع که نمی   است. در

خوابگاه رژه می روند و هرجا  شناسیم ویراژ می دهند. شبها لشگر قورباغه در

 .پا می گذاری قورباغه ها له می شوند 

بوس از کثیفی زیاد کف و روی صندلیها یک وجب خاک خوابیده، سرویس  مینی 

یک حمام آنهم احتمالن انباری بوده فقط دوش  نفر ۱۹بهداشتی افتضاح، برای 

افت می  های بزرگ و کوچک متعدد ینصب شده است. کف حمام سیمان با چاله 

شود. در روز بیشتر ساعات آب نیست حتا صبح موقع بیداری آب برای شستن 

روز موبایل قطعی کامل دارد  3فقط دست و صورت قطع است. در هفته 

ود آدم وحشت کرده و دسترسی به هیچ چیزی  مخصوصن وقتی برق قطع می ش

 .نداری

که نصف حقوق  مهمترین گزینه ندادن پول است، به طوری که اول قول میدهند 

رگشتن. ولی عملن موقع رفتن  موقع رفتن به شما داده خواهد شد و نصف موقع ب

میلیون داده و دیگر کارگر رغبت برگشتن ندارد. چون پول کارگرها را  4یا  3

و بجای آنها نیروی جدید آورده و همینطور قضیه ادامه دارد. ما گروه سوم    نداده

شتیم. گروه چهارم تازه رفتن سرکار البته  بودیم که اومدیم مرخصی دیگه برنگ

قیه  تعدادی از آنها برگشتند.از نیروهای گروه اول فقط یک نفر برگشت ب 

 ٥یا حداکثر  4ید گرفتن  برنگشتند. کارگری که با این پیمانکار کار می کند با ام 

میلیون تومان باید برود، چون بیشتر گیریش نخواهد آمد. هنوز حقوق تیرماه  

 .میلیون داده شده و کامل پرداخت نشده است  ۸تا   ٧قط  نیروها ف

دستان کارگر، با افشای اینگونه ظلم ها و فرستادن گزارش به سندیکا ما را یاری 

کارگر متحد  .مایان را از پروژه ها قطع کنیمکنید تا دستان پلید این نوع کارفر

 کارگر
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 ( )رامهرمز اوضاع اسفناک کارگران در شرکت پترو پاالیش ابوالفارس-2

خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به اینکه نزدیک به دوسال از آیین  به گزارش 

کلنگ زنی شرکت پتروپاالیش ابوالفارس توسط ریاست مجلس شورای می گذرد، 

و قرار بود به خانواده هایی که زمین رایگان در اختیار این پروژه گذاشته اند به  

کار تجهیز کارگاه  د. از فردای کلنگ زنیجای پول فرزندانشان را استخدام کنن

شروع شد و تعدادی از کارگران بومی در این پروژه به صورت روزمزد و با 

دستمزدهای پایین مشغول کار شدند. در حالی که باید به صورت رسمی در این 

 * پروژه  کارگران اوضاع اما*  .پروژه استخدام می شدند 

ذار شرکت)آقای ین مدیران و سرمایه گمتاسفانه کارگران به علت اختالف ب -۱

 ……، بومیان محلی و نماینده مجلس، اداره کار شهرستان و(حبیبی خراسانی

دستشان به جایی بند نبوده و هیچ گونه امنیت شغلی ندارند، هرچند وقت عده ای 

 .از کارگران اخراج و کارگران دیگری جایگزین می شوند 

تمزد استادکار  براساس عرف منطقه، دسدستمزد کارگران روزمزد ساختمانی   -۲

هزارتومان و کارگرساده دویست هزار تومان است اما داخل پروژه به  ٥00بنا 

 .هزارتومان پرداخت می شود   ۱۱0ساده  رهزارتومان و به کارگ  ۱۹0استادکاربنا  

تا قبل از ورود اداره کار و بازرسان محترم این اداره هیچ گونه بیمه ای پرداخت 

آن دسته از کارگران به سازمان تامین اجتماعی    در حال حاضر فقط بیمهنمی شد،  

واریز می شود که اداره کار طی یک پروسه کاریابی خاص، به شرکت معرفی 

شده اند. سرویس ایاب و ذهاب ندارند، کیفیت پخت و توزیع غذا در حد مطلوب 

حال حاضر   کارگرانی هم که اعتراض کنند بلک لیست خواهند شد. در.نمی باشد 

کارگر طی این ماه به دلیل اعتراض بلک   30ر آنجا کار می کنند و  کارگر د   ٦0

 .لیست و اخراج شده اند. پیمانکار شرکت پاپ ریکو و جناب حبیبی مشهدی است 

لذا ما کارگران از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و بازرسان محترم  

ق  به موضوع ورود کرده حوزارت کار انتظار داریم تا به صورت جدی 

 .کارگران بومی و خانواده از شما سپاسگزاریم
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 ار کارگری شرکت واحد به نقل از کانال تلگرامی سندیکای واحداخب

 

 تعاونی عضو اتوبوسرانی واحد شرکت دگانرانن از دیتعدا مهر 2۵ وزامر-1

 هپروژ .کردند تجمع تهران در قضاییه قوه  مقابل در 3و 2 سپیدار مسکن

 نندگانرا دنش انهصاحبخ برای که تاس ییهاپروژه آن از یکی ۳و 2 سپیدار

 نیمه پروژه این همچنان سال ۱۰ از بیش گذشت با اما شد، تعریف اتوبوسرانی

 مؤسس، هیات عنوان به افرادی معرفی با وقت مدیرعامل. است شده رها کاره

 از ایعیهاطال رد و درسان ثبت به را تهران توبوسرانیا نانکارک مسکن تعاونی

 و مسکن ساخت پروژه در شرکت برای که کرد دعوت شرکت این کارکنان

 تعداد تعاونی، این تأسیس با .درآیند تعاونی این عضویت به شدن صاحبخانه

 کردند پرداخت را مبالغی و اقدام عضویت برای اتوبوسرانی رانندگان از یزیاد

 مسیر در و اهسال این تمام در. دودنافز تعاونی این در تجمیعی سرمایه به و

 وسرانیاتوب واحد شرکت رانندگان امر، مسئوالن و مدیران جابجایی و وآمد رفت

 که ندارد وجود دقیقی اطالع و برندمی سر به شدن دارخانه رؤیای در همچنان

 سال ۱۰ حدود بود قرار که متری ۶۰ مسکونی هایواحد تحویل و پروژه این

 است؟ شده چه رانندگان این سرمایه سرنوشت و دفتبی اتفاق پیش
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 خاموش طرح دوباره اجرای با آرتی،بی پنج خط انندگانر به مضاعف رفشا-2

  هاپایانه در هااتوبوس کردن

 کولر ندگان،ران یرفاه شرایط حداقل برای که است الزم تابستان گرمای در

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

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

 طاقت رمایگ و کنند خاموش هانهپایا در را اتوبوس تا آوردمی فشار رانندگان

 .است آورده وجود به رانندگان برای را نامناسبی شرایط تابستان فرسای

 اسبمن هیرفا تامکانا تامین عدم به نسبت دواح شرکت کارگران سندیکای

 واحد شرکت ناکارآمد مدیریت به رانندگان به هاگیریسخت و انندگانر رایب

 مقتضی اعتراضات با روند این ادامه صورت در کندمی اعالم و دهدمی هشدار

 .بود خواهد مواجه رانندگان

 امروز نتهرا واحد شرکت خصوصی بخش های اتوبوس چراغ کردن روشن-3

 .اعتراض نشانه به آبان۴

 بالتکلیفی و واحد شرکت اتوبوسرانی خصوصی بخش در رانت و دهگستر فساد 

 سالهاست خصوصی بخش رانندگان. ها اتوبوس درمالکیت بخش این رانندگان

 میشود درحقشان واحد شرکت خصوصی بخش در که ظلمی و فساد به که

 به دست شهرداری استانداری،ی،فرماندار مقابل در بارها و هستند معترض

 شرکت مدیریت سواستفاده بر مبنی شکایاتی حتی و اند زده اعتراضی تجمعات

 داده رانندگان به را حق یفرماندار و اند داده انجام سنندجی پیمان وقت واحد

 با رابطه ازطریق که نفوذ و نترا از ستفادها با نندجیس انهمتاسف اما،. است

 خصوصی بخش رانندگان شکایات اجرای به تن تنها نه است آورده بدست نهادها

 ارجاع ۱۷ ماده کمیته به فشار و یهتوص اب را ندگانران تشکای بلکه  اند، نداده
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 هستند مدیریتی مجموعه زیر و واحد شرکت از عضو۴ آن عضو ۶ از که داده

 پیمانکاری های شرکت .است بردن  قاضی پیش به را یقاض تشکای درواقع که

 هیچ پرداخت بدون( سنندجی پیمان) واحد شرکت وقت مدیریت از آمده جودوب

 در شدند دگانرانن های ساتوبو از دانگ دو صاحب غیرقانونی بطور ای هزینه

 یک حتی لکهب است بوده نونیقا یروغ لفتخ الکام راینکا تنها نه هک رتیصو

 درتمام اینکه بدون آن از بدتر و اند نکرده پرداخت دانگ دو سهم بابت هم لایر

 هم را رانندگان رآمدد مامت هندبد ها وبوسات کاستهال بابت ای ههزین سالها این

 می رانندگان دراختیار شهرداری که هم ابعیمن از ینکها وهبعال. ندا شده شریک

 به ها اتوبوس ی ها خوان کارت درآمد سالها تا و کردند می برداشت گذاشته،

 زا گانرانند اینکه بهانه به کردند، می زواری واحد شرکت مدیریت حساب

 شرکت توسط که سوری جریمه های قبض  محل از. گیرد یم کمک داریشهر

 تومان لیوندومی تا یک سقف تا رانندگان درآمد از ماه هر است شده درست واحد

 متاسفانه.دارد ادامه همچنان که کردند می درآمدزایی واحد شرکت برای

 ها اتوبوس اقساط تمام پرداخت علیرغم واحد شرکت یخصوص بخش رانندگان

 مقامات توجه و رسیدگی عدم و نیستند ها اتوبوس این مالک و صاحب هنوز

 کشان زحمت این راضاتاعت و ایاتشک به نسبت داریفرمان و یهقضائ قوه

 زحمت این منابع از فاسد پیمانکاری های وشرکت واحد شرکت مدیریت همچنان

 منض رانته نیاتوبوسرا واحد شرکت کارگران سندیکای .کنند می تغذیه کشان

 حمل های هزینه میدارد اعالم خصوصی بخش رانندگان ایه ستهخوا زا ایتحم

 خصوصی که داده نشان تجربه و است دولت و شهرداری بعهده عمومی نقل و

 جزفساد، چیزی هستند حکومتی دهاینها زا که صولتیخ هایپیمانکار و سازی

 و نداشته بر در خاص اشخاص برای رانتی های استفاده سو و تباهی اختالس،

 بخش رانت و فساد به دادن پایان برای کارگران ما امروزه که آنچه .ندارد
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 به اتکا با ها خواسته تمام بدهیم، بایدانجام خصولتی های پیمانکار و خصوصی

 و شد هداوخ رمسی نرانندگا و کارگران خود جمعی ی هاراد و قدرت و نیروی

  شهری، برون و شهری درون نقل و حمل کارگران بین همبستگی و اتحاد با قطعا

 .شد خواهد یافتنی دست ها خواسته و مطالبات

 تپه به نقل از کانال مستقل کارگراناخبار هفت 

  عهتوس حطر یتمدیر ناصری آقای به-۱

 !اسدبیگی فاسد مدیریان فوری برکناری: موضوع

 جانبی صنایع و نیشکر توسعه طرح ریتمدی ،ناصری آقای

 نمی را تپه هفت در مدیریت مکوندی فتحی چونکه ینویسیم م شما به را نامه این

 برای زودی به که باشید داشته اطمینان باشد روال همین به امور اگر. شناسد

 که کنیم یم استدرخو شما از. داشت خواهیم تجمعات طرح، هفت مدیریت خلع

 منشا که گیاسدبی کارگر ضد مدیریان و فساد های هچشم یناربرک برای سریعا

 کرد، حمید آصفی، انی،مرو یعبدالنب .کنید اقدام هستند ناامیدی و بتخری تنش،

 در فرد منفورترین که ها اسدبیگی روانی عملیات مسئول)موسوی مهدی سید

 ، (تجهیزات) حاتمی جاسم و ترابری در( اسبی) الکثیر خالد ،(است تپه هفت

( دام کخورا) مرادی مجتبی و( سازی الکل) شکیبا ،(کشاورزی) حمدانی عباس

 کمی تعداد اکنون که افراد دست این. دارند تپه هفت در را نامهکار نتری هسیا

. ندمیکن منفی اثر ایجاد تپه هفت کارگران امید و ذهن و روان در هنوز هستند هم

 هنشان تنها نه هااین. کند رتغیی چیزی تاس رقرا هک اردند وربا سیک شندبا هااین ات

 کاری تنها توانایی و شخصیت لحاظ به بلکه هستند اسدبیگی سیستم از جدی های



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                      19
 

  

 مدیر تنها نه. است تنش ایجاد و کارگران کردن خسته و کردن عاصی بلدند که

 اقدام نشده دیر تا .هستند فساد و ثباتی بی و تخریب منشا باشند هرجا بلکه نیستند

 کلیت کردن بیرون برای تجمعات بلکه بود نخواهد نامه ما بعدی اقدام. یدکن

 .بود خواهد توسعه طرح مدیریت

 1۴۰۰ مهر 2۹ - شنبه پنج-مختلف های بخش از تپه هفت نکارگرا از جمعی

 

 تپه هفت کارگران مشکالت حل درباره دروغ ادعاهای-2

 شده حل تپه هفت در زچی همه اینکه اعالم و مختلف مقامات ادعاهای برخالف

 اوال .است نشده داده پاسخ تپه هفت کارگران الباتمط از مهمی واردم انهمتاسف

 مالکیت تکلیف دوما و نشده مختومه تپه هفت کارگران وکیل زیالبی خانم پرونده

 شرکت به پیمانکاری صورت به شرکت مدیریت فقط و است نشده معین شرکت

 دهش ذارواگ( طرح تهف به عروفم" )یجانب صنایع و کرنیش هتوسع طرح"

 بیژن ساالر و بخشی اسماعیل یعنی ما اجیاخر رهمکا دو وزهن ماسو. تاس

 نتعیی یعنی ما مطالبات ترین مهم از یکی چهارما. اند بازنگشته کار به پور

 فصلی کارگران از ای عمده بخش  .است باقی ماکانک هم فصلی رگرانکا یفتکل

 هفت مشکل که ندمیگوی دایما مجلس و یدولت مقامات. ندهست بالتکلیف تپه هفت

 در. نشود شنیده کارگران اعتراض صدای تا شد بسته پرونده و شد برطرف تپه

 تجهیزات، مثل مختلف های بخش در ما فصلی همکاران از نفر صد چند واقع

 اینکه با. هستند بالتکلیف اکانکم ریغیرنیشک و آفات دفع حراست، کارخانه،

 عامل مدیر ناصری آقای .داشتند حضور همیشه گذشته سال چند تصاباتعا در

 مالک طرف از) تپه هفت شرکت اکنون که جانبی صنایع و رنیشک توسعه طرح
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 هفت مشکالت کرده اعالم شده واگذار انها به پیمانی صورت به( است ایدرو که

 سوی از که تپه هفت شرکت جدید مدیر مکوندی فتحی آقای. است شده حل تپه

 فصلی همکاران مشکالت رفع برای عملی اقدام هیچ شده تعیین ناصری آقای

 و افراد و مجلس نمایندگان .هستند بالتکلیف نفر صد چند این عمال و تهبرنداش

 وعموض نای ماا یندمیگو تپه هفت کارگران مشکالت حل از مختلفی مقامات

 همکاران وصصخ به و فصلی همکاران از جمعی هم امروز .ردندا تصح

 شرکت مدیریت سفانهمتا و ردندک اضیاعتر تجمع شرکت در غیرنیشکری،

 نداده انجام همکاران این مشکل حل برای اقدامی هیچ مکوندی فتحی آقای یعنی

 ستد شودن طرفبر انمشکلش که یزمان تا ندا ردهک الماع انهمکار این. است

 .داشت برنخواهند خود قبرح و نونیقا اضاعتر از

 1۴۰۰ مهر 2۷ - شنبه سه-مختلف های بخش از هتپ فته رانکارگ از عیجم

 

  !کارگر برادران

 خودتان که بپوشید را لباسی توانیدنمی بساچه شما .ندارد دادن دست از برای چیزی کسی

 زندگی توانیدنمی ایخانه در .دوزیدمی خودتان که بپوشید را کفشی توانیدنمی. دوزیدمی

 تاکنون .ایدمانده باقی پابرهنه چنانهم شما و شوندمی دارا آنها .ایدساخته خودتان که کنید

 .ایدکرده کار دیگران منفعت برای

 سوی و جبین عرق. بریدنمی آن از نفعی اما ایدکرده درست شما را دارد وجود هرچه

 استثمار را شما آن داخل افراد که شودمی هایی ساختمان و ادارات به تبدیل شما چشم

 .ستکافی دیگر زجر و کشیبهره این .کنندمی

 نسین عزیز 
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کارگر پروژه ای به رئیس  2٠٠٠جوابیه مازیار گیالنی نژاد نماینده 

 های خدماتی پشتیبانیهیات مدیره شرکت

 

مهرماه ایلنا جوابیه ای از مازیار گیالنی نژاد مسوول سندیکای  2٠در تاریخ 

کارگر پروژه ای منتشر کرد که    2٠٠٠نیک ایران و نماینده  کارگران فلزکارمکا

 ١١٤2٥٩٣١خوانیم. کد خبر در زیر می 

 واگذاری امور فوق تخصصی به افراِد فاقد صالحیت 

ای( در پاسخ به توضیحات هزار کارگر پروژه  ۲نژاد )نماینده مازیار گیالنی 

»با توجه به   های خدماتی پشتیبانی به ایلنا، گفت:رئیس هیات مدیره شرکت 

روی انسانی و  های پیمانکار نیها و دور زدن قانون توسط شرکت اجحاف

ها منعکس  ها که در بیشتر رسانه قانونی ی کارگران به این بی وقفه اعتراضات بی 

ها را دارد. ایشان به مستند شوند، این توضیحات، کاربرد تطهیر اجحاف می

ری که مورد استناد ما هم هست، ت کشوخدما  ۱٧ها به ویژه ماده  قانونی واگذاری 

اند که بر مبنای این ماده و همچنین  دآور شده اند و یاتاکیدی چند باره کرده 

های هیات وزیران و شورای عالی اداری کشور، واگذاری امور خدماتی  مصوبه 

های اجرایی و دولتی به بخش خصوصی، قانونی است و بر  پشتیبانی دستگاه 

های سازمانی امور واگذار شده )خدماتی  تدریج پست  اساس همین قانون به

این   ۴٧شود. همچنین بر اساس مادهها حذف میهمه دستگاه نیز در (پشتیبانی
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قانون، به کارگیری کارمندان شرکتهای و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام  

های اجرایی، تحت های سازمانی دستگاه یا بخشی از وظایف و اختیارات پست 

ها و  عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت هر 

 « این قانون )حجمی و…( امکانپذیر است  ۱٧موسسات صرفا براساس ماده 

وی افزود: »حتی اگر همین قوانین ضد کارگر، معیار داوری ما باشند، 

ه در پیمانکاران باید در امور واگذار شده )خدماتی پشتیبانی( مشغول باشند و ن

نقل و…؛ ها، رستوران، سرویس حمل و  امور تخصصی؛ خدمات یعنی آبدارخانه 

نه در امور فوق تخصصی نفت و گاز! پیمانکارانی که امروز در خطوط اجرای  

های عظیم نفت و گاز، حضور دارند، دانش الزم برای این کار را ندارند. پروژه 

افراِد فاقد صالحیت، واگذار   آیا قانونگذار قید کرده که امور فوق تخصصی را به

شناسیم که در حد دوران ابتدایی مدرک ها، می خانه کنند؟ پیمانکارانی را در تلمبه

میلیون    ۲ی آقای نقوی  تحصیلی و سواد دارند. آیا این چنین پیمانکارانی که به گفته 

توانند کمکی به انجام رساندن تمام و کمال یک  کارگر را زیر پوشش دارند، می

از   ها هستند که به سبب برخورداریر تخصصی بکنند؛ یا اینکه کارگران آن کا

 « کشند؟ تجربه، بار کار را بر دوش می

اند های خدماتی پشتیبانی گفته گیالنی نژاد با بیان اینکه رئیس هیات مدیره شرکت 

هایی را  بندی باید مولفه ها برای داشتن گواهی تعیین صالحیت و رتبهکه شرکت 

ت کنم که در دیدار با مسوولین وزارکنند، گفت: »به آقای نقوی عرض می رعایت  

کار و اداره کل بازرسی وزارت نفت، کلیه تخلفات پیمانکاران در مواردی که  

ایم؛ آن هم نه برای یک شرکت بلکه برای شما برشمردید را با سند، ارائه داده

رفا چند نمونه است.  گیرد و صها را دربرنمی چندین شرکت که تمام این تخلف

ها اشاره قوانینی که شما به آن پرسم: در کدام بخش ازحاال من از آقای نقوی می 

های پیمانکاری حق به تعویق انداختن پرداخت دستمزد کارگران، کردید، شرکت 

آنهم به مدت چند ماه را دارند؟ در کدام بخش از قوانینی که شما به آن استناد 

اری حق دارد نیروی فنی و متخصص خود را در لیست کنید، شرکت پیمانکمی

بندی مشاغل توسط  ها، طبقه عنوان کند؟ در کدام پروژه  بیمه، »کارگر ساده«

شرکت پیمانکاری اجرایی شده است؟ اتفاقا در همان روزی که توضیحات شما  

کارگر پیمانکاری  ۲00در ایلنا منتشر شد، این خبرگزاری خبری را با عنوان »
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اند« و با کدخبر  ماه حقوق نگرفته 3ت ژه آزاد راه منجیل به رشدر پرو

 د« منتشر کر( ۱۱3٧3۴۸)

ای، افزود: »در کدام بخش از قوانینی که شما به هزار کارگر پروژه ۲نماینده 

کنید، به پیمانکار اجازه داده شده که در یک کانکس خوابگاهی  ها استناد میآن

ام بخش از این  کرونا، جای دهد؟ در کد  نفر را آن هم در شرایط ۸متری، ۱۲

کند، با پای پیاده و یا درجه کار می ۵۵توان کارگری را که در دمای قوانین می 

های بدون کولر حمل کرد و به این کارگران سیب زمینی پخته، تخم  با مینی بوس 

شید! همین امروز به  کیفیت داد؟ آقای نقوی با انصاف بامرغ و یا ماکارونی بی 

های زیرمجموعه هلدینگ خلیج  در امام و شرکت ن سون گون، پتروشیمی بنمعد 

فارس، شرکت استیم، اکسیر، پتروپاالیش و… بروید و بعد اینگونه از در دفاع  

  «!از همکارانتان بنویسید 

 کند؟ دولت سیزدهم تحول ایجاد می 

د  های اعتراضی خوها تحرکای موجب شد تا آنشرایط حاکم بر کارگران پروژه 

های صنعتی دست از کار بکشند؛ این ی چند ماه در پروژهرا متمرکز کنند و برا

ی ها که طعم قرار گرفتن در میان رابطه گروه از کارگران که بسیاری از آن 

نتیجه،  های بی اند، به ریشه دواندن برون سپاری دولت و پیمانکار را تجربه کرده

ابطه خود با ای را در قبال ره رویه د دید که دولت سیزدهم چاعتراض دارند. بای

گیرد. رئیس جمهوری شهریور ماه امسال، در بازدید از پیمانکاران در پیش می 

معدن زغال سنگ طبس عنوان کرد که »نظام پیمانکاری باید کامال متحول و به  

رای  شو»هیچ عنوان نباید حقوق کارگران ضایع شود«. وی همچنین در نشست 

شهریور    ۱۹از معدن طبس، در  « که همان روز بازدیدش  اداری خراسان جنوبی 

برگزار شد، گفت که »علیرغم همه مشکالت مالی اما پرداخت به پیمانکاران به  

ها باید در اولویت باشد«. حاال باید دید که تحوالت مدنظر ویژه در حوزه راه

، چه  اخت مطالبات پیمانکارانابراهیم رئیسی« در پیوند با تعهد دولت به پرد »

 .گران دارد حاصلی را برای کار

 گزارش: پیام عابدی
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 مسئوالن ایمنی كارگاه ها چه می کنند؟ 

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز رضا انصاریان مهندس ناظر در شرکت پارس 

روز رنج خودرو در بیمارستان ابن سینای میدان صادقیه بر اثر جراحات وارده پس از سه 

ضمن تایید این حادثه در این رابطه به خبرگزاری ایلنا گفته س خودرو شرکت پار.درگذشت

های تولیدی بوده و مرگ ایشان باعث تاثر بسیار است: این کارگر، پرسنل یکی از بخش

شرکت و مدیران آن شده است؛ ما روزهای بدون حادثه در شرکت بسیار داریم و در این 

بررسی علت بروز  شرکت حضور دارد و در حالوزارت کار هم اکنون در  مورد نیز نماینده

 .حادثه است.به گفته شرکت، به محض روشن شدن دالیل، گزارش تکمیلی ارائه خواهد شد

سه روز پیش در شرکت پارس خودرو در اثر سقوط رضا انصاریان در حین کار کردن ) 

مغز ایشان   رقم عمل جراحیرفت ، علیسقوط از شیروانی ( دچار ضربه مغزی شد و به کما  

س از سه روز، دیشب درگذشت. او قراردادی بوده و مسئول ایمنی شرکت بهتر نشد و پ

کارش را تایید نکرده است. یعنی بدون مجوز باالی شیروانی رفته بود که متاسفانه تخته 

 .تحائل برگشته و در حین سقوط جمجمه اش به دیوار خورده و ضربه مغزی شده اس

به لحاظ ایمنی تجهیز نشده بود؟ چرا مجوز کار اید پرسید چرا منطقه از این مسئول ایمنی ب

در این نقطه داده شده اس؟ در زمان حادثه شما و دیگر مسئوالن ایمنی کجا تشریف داشتید؟؟ 

 ایشان برای خوشگذرانی به این ارتفاع رفته بود؟

ته فرد حادثه دیده قصور خود را نادیده گرف  متاسفانه هم مسئوالن ایمنی و هم مدیریت شرکت

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک  .صر جلوه می دهند تا از اهمال کاری خود بکاهندرا مق

 ایران ضمن تسلیت به خانواده این کارگر زحمتکش و همکارانش پیگیر موضوع خواهد بود
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 !آرام به خواب رفیق

 

کارگر پروژه ای سازه پاد تهران پتروشیمی بوشهر سایت اولین شب آرامش پدرام پارسایی 

تا آخرین لحظه بود.  2٠/١٠می خورد که همچنان نگران و پیگیر کمپین  یک در حالی رقم

رفیق جان، تو آرام بخواب که ما پیگیر تالش هایت هستیم. او امروز ساعت یک بعدازظهر 

 .در بیمارستان بهارلوی تهران به خواب ابدی رفت

 2٠/١٠م پارسایی عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و از تالشگران کمپین  پدرا

در پتروشیمی بوشهر از اولین روزهای این کمپین بود. او ورزشکاری توانا و کارگری با 

متاسفانه بیماری کرونا و سهل انگاری مسووالن این  .فرهنگ و بسیار زنده دل و شاد بود

اده و سندیکایش ربود. او مانند همه کارگران میهنش تنها کار را جوان برومند را از خانو

می شناخت و حتا روزهای مرخصی ش را هم استفاده نمی کرد. او که در دفتر فنی ساپورت 

سایت یک پتروشیمی بوشهر مشغول به کار بود با توجه به اینکه کارفرما از او خواسته بود 

م کرد:» برای حقوق خود اعتصاب نکرده و دغدغه و تا با حقوق باالتر به کار برگردد اعال

 .ایمانش پیروزی کمپین است«، و به کار برنگشت و حقوقش همچنان در گرو کارفرما ماند

او چندین تحلیل از حوادث کار در پروژه های نفت از جمله مطلب »چرا در پروژه ها حادثه 

طالب سایت کنفدراسیون جهانی رخ می دهد؟« را برایمان نوشت و همچنین ترجمه هایی از م

 .اینداستریال برای سندیکا ترجمه کرده بود. کارگری فعال و ذهنی مبتکر داشت

بی تردید نبود او برای خانواده و دوستانش و به ویژه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 

 .ایران بسیار سخت و اندوه بار است

زحمتکشان آنچه در توان داریم خواهیم پدرام جان با تو پیمان می بندیم که برای بهروزی 

 .کوشید
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به بهانه پیگیری دفاع از حقوق کارگران پروژه ای حوزه  

 انتخابیه رامهرمز و رامشیر

  ١٠٧٠٠2با کد خبری  ١٤٠٠مهر  ١2متن زیر در پایگاه خبری شوشان در 

 .منتشر شد

 آقای نماینده ؛ کارگران پروژه ای حوزه انتخابیه را دریابید 

کارگران شاغل در   ۱۴00اعتراض و اعتصاب سراسری تیرماه  در ادامه

های وزارت نفت سراسر کشور به موضوع و مشکالت معیشت ، امنیت پروژه 

، شغلی ، مرخصی)ِرست( ، بیمه تامین اجتماعی منطبق با شغل خود و …  

ای به ها طی نامه تعدادی از کارگران رامهرمزی شاغل در پروژه  .اند داشته

در قالب طومار با درج امضا و   ۲0/ ۴/ ۱۴00تاریخ  ۱0۶۲۲۵۴ماره ش

ی انتخابیه خود در مجلس شورای اسالمی و مشخصات فردی به نماینده حوزه

اند که ایشان از پذیرفتن و مالقات حضوری  عضو کمیسیون انرژی مجلس نوشته 

کارگران نامه را به آقای مازیار   .در محل دفتر شهرستان خودداری کرد 

ی سندیکایی خود در تهران دادند که ایشان موفق شد نامه را اد نماینده نژیالنی گ

متعاقبا دو نامه دیگر   .به دفتر روابط عمومی مجلس با شماره یاد شده تحویل دهند 

ی مورخه  ۱0۹3۴۲۱و  ۱0۹٧۱۶به دفتر نماینده در مجلس به شماره های 

ت رساندند و  و به ثب تحویل دفتر نماینده در مجلس دادند  ۱٧/ ۱۶/ ۶/ ۱۴00

 ۱۱3۴تقاضای کمک و دادخواهی کردند، پس از آن نامه چهارم را به شماره 

به دفتر شهرستان رامهرمز با هدف رسیدگی و   30/ ۶/ ۱۴00در تاریخ 

پاسخگویی تحویل دادیم که باز تا این تاریخ هیچ خبری از رسیدگی و پاسخگویی  

 .نشده است 

ی و چه زمانی باید جوابگوی بخش  ر مجلس کجای پرسش دارد و نماینده مردم د 

 ی خود باشد؟ های آنها در حوزه انتخابیه عظیمی از شهروندان و خانواده

 ابراهیم شیخی کارگر بازنشسته                آیا توقع و انتظار بی جایی هست؟
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 اخبار بازنشستگان

 !بازنشستگان از حق خود کوتاه نخواهند آمد-1

آبان تعدادی از فعالین بازنشستگان   4، امروز به گزارش خبرنگار پیام سندیکا

صبح برای  ۱0تا  ۹، آذربایجان، خراسان، تهران، قزوین از ساعت از گیالن

دیدار با رییس سازمان تامین اجتماعی به مقابل این سازمان رفته ولی آقای  

لذا  .موسوی رییس سازمان و معاونینش از دیدار با بازنشستگان امتناع کردند 

تأمین اجتماعی  گان دیداری با آقای بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان  بازنشست

جلسه آغاز شد. ابتدای جلسه  ۱۱در ساعت .و شادبخش معاونش برگزار کردند 

و بودجه صرف شده   ۹۹آقای اصدقی از تبریز در خصوص متناسب سازی سال  

مانی  هزار میلیارد تو  ۸۹و طلب    ۱۴00برای آن و سرنوشت متناسب سازی سال  

گیالن گفت که :»شما خود   از دولت سوال کرد. پس از ایشان آقای نیک نژاد از

را در برج عاج زندانی کرده اید و تماس با بازنشستگان ندارید. االن زندگی  

متولیان متعدد کارگری کجا هستند که  .بازنشستگان به مرز انفجار رسیده است 

یا شفاف سازی و اطالع رسانی   ما اینطور بی دفاع هستیم. یا کاری نمی کنید 

آقای کریمی از مشهد خواسته های مهم بازنشستگان را  «  .درست انجام نمی شود 

از جمله همسان سازی غلط سال گذشته، مبهم ماندن همسان سازی امسال،  

وضعیت نابسامان درمان بازنشستگان را بیان کرد. بعالوه گفت:» آقای بیات کم 

آقای « از کشوری و لشکری عقب افتاده ایم  کاری کردید. از لحاظ حقوقی

رس کانون مشهد گفت:»من از هیات مدیره کانون مشهد تقاضا کردم  نوروزی باز

را بدهید من مطالعه و کنترل کنم ولی اینکار را نکردند، من   ۹٧بیالن مالی سال  

به شما تذکر دادم که رسیدگی کنید اما شما با عدم دخالت خود عملن از خطاکاران 

ه کانون مشهد پلمب شده مایت نموده و کار به جایی رسید که با حکم قوه قضاییح

 « .و این عدم کارایی شما را می رساند 

در ادامه آقای بیات توضیحاتی در خصوص پیگیری های کانون عالی برای  

به حاضران داد که مورد قبول حاضرین واقع نشد و   ۹۹متناسب سازی سال 

توضیحات آقای شادبخش بیشتر فنی و همدلی با  .ایشان جلسه را ترک کردند 
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  ۱۵تگان بود که ظاهر سازی و عدم صداقت در آن دیده می شد. ساعت بازنشس 

 .جلسه بدون نتیجه پایان یافت و بازنشستگان به شهرهای خود مراجعه کردند 

متاسفانه آنچه مشهود است دل بستن به چنین جلسات و نداشتن دستور جلسه و  

دیل کرده بعدی آن است که این جلسات را به جلسات گله گذاری تبپیگیری های 

 .است 

   !بازنشستگان گیالنی از پای ننشسته اند-2

مهر یک گردهمایی برای تکریم ۲0به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در تاریخ 

از بازنشستگان به مناسبت روز سالمند در سالن شهید حق شناس شهرستان خمام 

نشسته گیالنی برنامه ریزی شده بود که روسای کانون توسط کنشگران باز

شهرستان رشت و استان و همچنین رئیس خانه کارگر هم دعوت شده بودند. 

نامعلومی به برگزار کنندگان گفته شد که   متاسفانه در آخرین لحظات به دالیل

امکان برگزاری مراسم را ندارند و باید مراسم را تعطیل کنند. کنشگران با یک 

در یک فضای باز   3قدام سریع محل گردهمایی را با عده محدودی راس ساعت  ا

برگزار کردند. اول آقای نیک نژاد یکی از کنشگران بازنشسته منجیل سخنانی  

م از بازنشستگان و خوشآمد گویی به بازنشستگانی که از چند شهرستان  بابت تکری 

د پناه درباره مسائل و  در آنجا گرد هم آمده بودند کردند. سپس بازنشسته محم

مطالبات بازنشستگان صحبت کوتاهی ایراد کردند. بازنشسته قاسمی پور درباره  

اه داده، پس از  عدم برگزاری گردهمایی در سالن شهید حق شناس گزارشی کوت

آن به نوبت هریک از دوستان درباره مطالبات صنفی و راهکارها و شیوه های  

در مورد آسیب شناسی و فرایند مطالبه گری    رسیدن به مقصود حرف هایی زدند.

های گذشته و کمیت استقبال بازنشستگان در روند مطالبه گری گفتگو شد.  در ماه

که در برنامه های مطالبه گری همیاری  به دوستان شرکت کننده پیشنهاد شد 

های خود در جهت اهداف بازنشستگان از جمله بیشتری داشته باشند و از توانایی 

نامه که   ۲ص بیمه های تکمیلی و نقش کانون ها استفاده کنند. در انتها درخصو

بند به مدیرعامل سازمان تامین    ۱۲یکی حاوی درخواست های مطالبه گران در 

نامه دیگر در مورد بیمه های تکمیلی جهت ارسال به کانون استان  اجتماعی و 

 .همایی خاتمه یافت نفر بودند، رسید و گرد  ۶0گیالن به امضا مدعوین که حدود 
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این اولین حضور وسیع بازنشستگان مستقل در گیالن در یک فضای باز بود که  

رسید که می نفر  ۹0رفت تعداد شرکت کنندگان آن به اگر طبق برنامه پیش می 

این گردهمایی بار مثبت زیادی به همراه داشت و   .متاسفانه به وقوع نپیوست 

به یک حرف هایشان را آزادانه بیان   بازنشستگان در یک فضای دوستانه یک

 .کردند 

 !یکشنبه های اعتراض -3

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی به  

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

ن،  بازنشستگی به وضعیت نامناسب بازنشستگان منجر به تجمع در شهرهای تهرا 

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

بازنشستگان در مقابل مجلس   ۱00اعالم شده بود، گردید. در تهران نزدیک به 

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

گان دیگری نیز مشکالت اسماعیل گرامی برای جمع صحبت کرده و بازنشست

بازنشسته در مقابل تامین اجتماعی تجمع کرده   30در قزوین    .خود را بیان کردند 

ولی کسی برای پاسخگویی نیامد. در رشت با آنکه از چند روز قبل به فعالین 

نفر به مقابل تامین   ۸0اعالم شده بود که تجمع را برگزار نکنند اما بیش از 

بود/ دروغ فریب ریا بود« را سر  همسان سازی کجا اجتماعی آمده و فریاد » 

دادند. همچنین نامه ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نوشته و امضا گرفته 

 به نام خداوند حق             :شد 

 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی 

رسانیم  حضار می اجتماعی به است احتراما ما جمعی بازنشستگان سازمان تامین

که در ماه های اخیر با وجود تورم های سنگین و فشارهای بسیار زیادی بر روی  

ما بازنشستگان آمده طوری که حقوق های ما حداقل بگیر و سایر سطوح حتی  

بایست در دوران  روز معیشت مان را پوشش نمی دهد ،آنچه که می  ۱0کفاف 

به این قشر آسیب پذیر میشد اتفاق نیفتاد  د و نگاهی ویژه  مدیریت قبل اتفاق می افتا

و حاصل آن ناکارآمدی ها این شد که امروز همه شاهد آن هستیم ،اگر در افزایش  
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  ۱۱۱و  ۹۶حقوق ها مبنا و اساس کار اجرای مواد مقفول مانده ای چون ماده 

.حال که  گرفت این وضع بحرانی برای این جامعه بازنشسته رخ نمیداد قرار می

های جدید و انقالبی در همه سطوح از ریاست جمهوری تا سطح وزیران  مدیریت  

و معاونین و اللخصوص در سازمان محترم تامین اجتماعی بوجود آمده، ما جمعی  

خواهیم در همسانسازی ها و افزایش  از بازنشستگان استان گیالن از شما می

و   ۹۶ن و مواد قوق حداقل بگیراحقوق های جدید بازنشستگان، پایه و مبنا را ح

لذا درخواست های ذیل را تقدیم شما می نماییم و امیدواریم با  .قرار دهید  ۱۱۱

اجرای آن نام نیکی از شما در دوران مدیریت تان بر ذهن بر ذهن بازنشستگان  

 -۲  ۱۱۱و  ۹۶افزایش حقوق ها بر اساس سبد معیشت و مواد  -۱ .نقش بندد 

پرداخت بدهی  -3  ۹۹تفاوت ان از سال  باقی مانده و٪۲۵همسانسازی حقوق با 

الزام به درمان کامل و رایگان تمام ذینفعان  -4   هزارمیلیارد تومان۸۹بابت بودجه  

   قلم دارو به تحت پوشش بیمه ۱00برگشت بیش از -٥ سازمان تامین اجتماعی

ه  بیمافزایش پرداخت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی در قرارداد با -٦

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

ماه   ۲پرداخت عیدی به بازنشستگان همانند کارگران شاغل به میزان -۸ گیالن

-۱0 ویا لغو آن ۶۹برخورداری بازنشستگان غیر همکار از ماده -۹ حقوق

م  عد -۱۱ به گراییجان 3بازگشت ساختار مدیریتی سازمان تامین اجتماعی به 

های دولتی  برداشت از صندوق سازمان تامین اجتماعی توسط نهاده ها و ارگان 

واگذاری سرمایه شرکتهای شستا به صاحبان واقعی آن یعنی -۱۲ و غیر دولتی

 بازنشستگان و کارگران 

 !نه به خصوصی شدن بانک رفاه کارگران -٤

بازنشستگان به  شاغلین و نفر از  ۲۱4٦آبان ماه نامه اعتراضی  4در تاریخ 

به دبیرخانه سازمان تامین اجتماعی تحویل گردید. متن نامه    ٧3٦4۲٥٥4شماره  

ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای میرهاشم   :به شرح زیر است 

 موسوی 

نفر امضا کنندگان این نامه کارگران شاغل بیمه تامین  ۲۱4٦با سالم، اینجانبان 

تگان و مستمری بگیران این سازمان که صاحبان اصلی  اجتماعی و بازنشس
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سرمایه های بانک رفاه کارگران طی سالیان تاسیس تاکنون بوده ایم و سرمایه 

ین شده است، سرمایه آن تشکیل آن از حق بیمه های پرداختی پدرانمان و ما تام

 و خود بانک رفاه کارگران یک اندوخته بین النسلی است. بانک رفاه کارگران 

اموال دولتی نیست و ما به عنوان بخشی از صاحبان این بانک اعتراض خود را 

نسبت به خصوصی شدن این بانک اعالم می کنیم و از شما می خواهیم به این  

 با سپاس        .عمل غیرقانونی تن ندهید 

 !ماند نخواهد جواب بی عالی کانون رییس احترامی بی -٥

  امضا  ۱00 با  ای نامه قبل هفته یک از آنکه با سندیکا، پیام خبرنگار گزارش به

  پاسخگویی   برای  بیات   آقای  از  دعوت   خصوص   در  تهرانی  بازنشستگان  سوی  از

  کانون  مسوول کیا دهقان آقای به همچنین و ایشان  دفتر  به  خویش عملکرد  به

 کرد  تایید   تلفنی تماس در  کیا دهقان آقای حتا و  بود  شده ،داده اطالع جهت  تهران

 در اما یافت  خواهند  حضور دادند  اطالع بیات  آقای ۹ ساعت  آبان ٥ روز در که

  کردند  امتناع تهران کانون در حضور از قبلی اطالع بدون ادبانه بی عمل یک

  .ماند  نخواهد  جواب  بی عالی کانون رییس احترامی بی این که

  شورای  رئیس) بیات  آقایان  با قبلی قرار طبق صبح ۹ ساعت  ۱۴00 آبان ۵ در

 کانون  رئیس) کیا دهقان و( اجتماعی  تأمین بازنشستگان هایکانون  عالی

  مستقل  بازنشستگان نمایندگان از نفر ٧ ،(تهران اجتماعی تأمین بازنشستگان

 در بیات  آقای تنها نه یافته حضور تهران بازنشستگان کانون در گیالن و تهران

  حضور   جلسه  در  تاخیر  ساعت   نیم  با  نیز  کیا  دهقان  آقای  متاسفانه  نشد   حاضر  جلسه

 منظور   که  کردند   تاکید   کیا  دهقان  آقای  به  مستقل  نمایندگان  جلسه،  ابتدای  در  .یافتند 

  با   و  بود   بیات   آقای  به  ها  شهرستان  مهم  بسیار  مسائل  کردن  منتقل  دیدار  این   از  ما

  به  نسبت  را ما اعتراض  شما پس نداریم خاصی کار تهران کانون رئیس شما

 نمایندگان  سپس. کنید  منعکس ایشان به را مطروحه مسائل و دهنامبر بدقولی

 متناسب  دوم مرحله به راجع  کیا دهقان آقای عملکرد  و ها پیگیری از مستقل

  ۱۴00 سال سازی متناسب  و  بگیران حداقل زندگی مشکالت  ،۹۹ سال سازی

  ۹۹ سازی متناسب  خصوص  در توضیحاتی  کیا دهقان آقای سپس .کردند  سوال

  سازی   متناسب   مورد   در  اما.  نشد   واقع  جمع   قبول  مورد   که  دادند   بگیران  حداقل  و
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  سازمان  به دولت  دیون رد  مجلس نمایندگان :» که کردند  گزارش  ۱۴00 سال

 این  در که اند  کرده رد  را  تومان میلیارد  هزار ۸۹ مبلغ به اجتماعی تأمین

 در  امروز  باید  که نوشته مقننه قوه رئیس  برای ای نامه  عالی کانون  خصوص 

 « بروم  ترسریع  باید  من و شود  امضا و مهر و شده تایپ  دار سربرگ کاغذ 

 بیات  آقای بخصوص  و شما و کردید  می اقدام قبالا  باید  که گفتند  مستقل نمایندگان

 متناسب   از  ولی  هستیم  سال  هشتم  ماه  در  اینکه  و  تورم  ابر  این  با  و  هستید   ناکارآمد 

  کمال   با  شد،  می  بررسی  باید   که  بود   بسیاری  مسائل  اینکه  با  .نیست   خبری  سازی

 .یافت  خاتمه خاصی نتیجه بدون جلسه عمالا   ایشان رفتن با تأسف

  خاصیت   بی  نشانگر  عالی  کانون  همه  از  مهمتر  و  تهران  کانون  عملکرد   گونه  این

 و  افراد  این امید  به نباید  بازنشستگان و بوده ها تشکل این در حاضر افراد  بودن

  احترامی  بی با و نیستند  پاسخگو  خود  اعضای به که!!!  منتخبینی. ند بنشین نهادها

  را  خود  عملکرد  و بوده پاسخگو کسانی چه به کنند  می برخورد  خود  اعضای  با

  از  بازنشستگان باید  که است  سوالی این کنند؟  می تنظیم جایگاهی چه  به نسبت 

 .بپرسند  خود 

 !یکشنبه های اعتراض -6

م سندیکا، طبق فراخوان داده شده بازنشستگان در به گزارش خبرنگاران پیا 

ادارات شهرهای تبریز، رشت، اهواز، کرمانشاه، مشهد، قزوین، بابل، در مقابل  

 .سازمان تامین اجتماعی و در تهران تجمع کردند 

نفر از بازنشستگان مستقل تهرانی ابتدا روبروی سازمان   ٥0در تهران بیش از 

دریافت گزارش کارهای انجام شده ی نمایندگان  برنامه حضور یافته و پس از 

جلسه با مسئوالن کانون   ۲تهران و شهرستانها طی هفته گذشته که شامل 

نشستگان تامین اجتماعی و ارایه نامه اعتراض به خصوصی سازی بانک  باز

امضای کارگران و بازنشستگان به سازمان تأمین   ۲۱00رفاه کارگران با 

ه نمایندگان مجلس رد دیون دولت به سازمان را که قبالا  از آنجا ک .اجتماعی بود 

شد. پس از  تصویب شده بود، وتو کرده بودند گردهمایی به جلوی مجلس منتقل
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نصب پالکارد ها و با دادن اولین شعار جهت آزادی کارگر بازنشسته اسماعیل  

گرامی، سخنران توسط ماموران لباس شخصی در محل تجمع احضار و به او  

دادند که شعار سیاسی ندهید. که سخنران گفت:» نمی دانستیم که دفاع از  تذکر

حضور سرهنگ برده و ایشان    همکار بازنشسته سیاسی می باشد« سخنران را به

اعالم کرد:»ما مطالبه گر هستیم و اصلن در این وضعیت کرونایی راضی به  

ع از حقوق خود  تجمعات نیستیم اما وضعیت زندگی بازنشستگان را مجبور به دفا

می کند. بدهی دولت اگر پرداخت نگردد بحران اجتماعی درست می شود زیرا  

میلیون نفر بازنشسته و خانواده  ۴۲ در صورت ورشکستگی سازمان، معاش

شان به خطر می افتد. خود شما هم بازنشسته آینده هستید« با این حال تجمع ادامه 

می شد. شعارها: بدهی های دولت   یافت و توسط مأموران از تجمع فیلمبرداری

پرداخت باید گردد/ همسان سازی دائمی حق مسلم ماست/نیاز ما این زمان  

مان/ تعدیل اقتصادی فالکت و بیکاری/تا حق خود نگیریم از معیشت است و در

پا نمی نشینیم/ کار خصوصی سازان غارت خاک ایران/مجلس انقالبی بگو کجای  

ار چشم اغنیاست/نظارت بازنشسته بر صندوق  کاری/بانک رفاه مال ماست خ

بازنشسته/بیات سازشکار اخراج باید گردد/عیدی بازنشسته مطابق  

تان های ملکی ایجاد باید گردد/کانون های مستقل خواست مسلم  کارگر/بیمارس 

دقیقه ختم   ۴۵و  ۱۱ماست/کار و زحمت مال ما پول و ثروت اغنیا. در ساعت 

 .ین و بابل تجمعات کمتر از انگشتان دست بود در قزو .تجمع اعالم گردید 

ه کل  نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران گیالنی که در مقابل ادار  ٦0بیش از  

تامین اجتماعی گرد آمده و بسیاری از حضار تراکت هایی در دست داشتند 

شعارهایی چون همسان سازی کجا بود دروغ تزویر ریا بود/ همکار و غیر 

د برابر/ فقط کف خیابون بدست میاد حقمون/حقوق ما ریالیه هزینه  همکار باید شو

انی بالی جان مردم، می  ها دالریه /وعده وعید کافیه سفره ما خالیه /تورم گر

دادند با حضور نیروی انتظامی و اقدام به فیلمبرداری از شرکت کنندگان، روبرو  

خوبی و کامل   شدند . برخی از حضار اظهار می کردند که اطالع رسانی به 

انجام نشده و در صورت اطالع رسانی بموقع تعداد بسیار بیشتری حضور می  

و بیمه تکمیلی امضا و به سازمان تامین  یافتند. یک متن اعتراضی برای لغ

اجتماعی تحویل شد تجمع پس از یکساعت و نیم خاتمه یافت. البته دو تن از 

سه ای با معاونت مدیرکل بازنشستگان گیالنی نیز به دعوت کانون رشت جل
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کار،رفاه وامور اجتماعی، ریاست حراست و معاون روابط عمومی آن اداره  

ات در این جلسه یکساعت و نیم طول کشید، محور خواسته  داشتند. طرح اهم مطالب 

 :ها در دو بخش

مطالبات سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی: الف(افزایش حقوق و سبد   -۱

درصد روند اجرای عملی    ۱00درصد باقیمانده از    ۲٥ب(    معیشت ما طبق تورم

و نیز هزار میلیارد تومان مجلس  ۸۹همسان سازی حقوق و اختصاص اعتبار 

عودت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی ج(همترازی دریافت عیدی  

بازنشستگان با شاغلین د( تجدید نظر مناسب و شایسته بازنشستگان در نحوه  

 اد بیمه تکمیلی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظانعقاد قرارد 

از مطالبات بازنشستگان گیالن از کانون شهرستان رشت و حومه و بمراتب  -۲

کانون استان گیالن و کانون عالی: عدم عملکرد صحیح و شرح وظایف قانونی  

 .اشان در چارچوب اساسنامه آن کانون
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 !نابودی سازمان تامین اجتماعی به دستور وزیر جدید کار

ای عبدالملکی طی سخنانی که در  به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وزیرکار اق

به چاپ رسیده است گفته:»شرکت های جدیدی از    ۱۲۹٦مجله آتشکار به شماره  

 « تامین اجتماعی در راه بورسی شدن هستند 

ن این اندوخته ها دست به تاراج این اموال می زنید به اینکه بدون اجازه صاحبا 

قبلن بورسی شدند چه گلی  کنار، لطفن اطالع رسانی کنید که مجموعه هایی که 

به سر بازنشستگان و کارگران زده اند بعد دستور بورسی شدن بقیه اموال را 

 .بدهید 

ه عنوان ماه است ب ۸چرا کارخانه های زیان دهی همچون هپکو را که بیش از 

بدهی دولت به سازمان داده و اندوخته های بیمه شده ها را می بلعد به بورس  

 روانه نمی کنید؟؟؟ 

از قرار است کدام آقازاده را با پول های بادآورده از این بورسی شدن به کانادا ب

 روانه کنیم؟ 

 

 :دارد ایمان ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

  مبارزه و کارگران طبقاتی منافعِ  از دفاع با تنها کارگر طبقه وضعیت بهبودی

 متحد ایمبارزه  و مستقل  سندیکاهایی تشکیلِ  سندیکایی، حقوق احیای برای

 بود  خواهد  ممکن ، ضدکارگری اقتصادی هایبرنامه  علیه

 کارهای   صدر  در  را  فرهنگی  مسایل  و  آموزش  باید  قوی   تشکیالتی  داشتن  برای

 .بمانند آگاهانه بتوانند کنیم می جذب که را کسانی تا بدهیم قرار خود

 

http://www.sfelezkar.com/?p=6999
http://www.sfelezkar.com/?p=6999
http://www.sfelezkar.com/?p=6999
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 !مردی برای تمام فصول

 

اه آزادی، برابری و دموکراسی  مهرماه سومین سالروز جاودانی شدن جانباخته ر

نویسنده،  دکتر فرشید هکی است. حقوقدان، کنشگر حقوق کودکان کار و خیابان،  

یادش گرامی و راهش   .آزادیخواه، وکیل سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 .پر رهرو باد 

نوشته زیر را یکی از دوستان دکتر فرشید هکی در سالگرد جان باختن او نگاشته 

 .است 

 مردی از جنِس عمل اجتماعی

 ،…به نو کردن ماه بر بام شدم “

 داسی سرد بر آسمان گذشت 

 ”!بوتر ممنوعکه پرواز ک
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برای #فرشید_هکی، هیچ چیز از جنِس نظریه و حرف نبود؛ رفیق مان کمترین  

 !نظریه را عملی می فهمید 

ازان استاِد دانشگاه، نظریه پرداِز حقوق بشر باشی و بشوی از جنِس #پیشت

 !عدالت، یک لیدر، مردی بزرگ

دموکراسِی آمارتیاسنی و  هکِی پیشتازان، #هکِی حقوق بشر، #هکِی سوسیال #

 !رالزی، رفیق مان را سالخی کردند 

بود که با دست های از پشت بسته، شرحه شرحه اش کردند،   ۹٧مهرماه    ۲۵در  

 !احشاء ش هم ترسناک بود این رفیقم و به آتشش کشیدند 

قرانه به مدنیت اعتقاد داشت این مرِد بزرگ؛ به چپ روی معتدل بود، چقدر مو

عملگراِی دوست داشتنی، ظاهرا همیشه بهترها زودتر می روند   مرِد نارنجِی”“

 !و ما می مانیم

کاِر فیزیکی می کرد آن مرِد بزرگ، مشاوره در پروژه ها، مثِل “لوکاچ” و  

سن، یک نمونه ی بی بدیِل انسانی را  کارگراِن یقه سفید، در تئوری مثِل آمارتیا

تر از این که آخرین جمله ی به آتش کشیدند؛ یکی می گفت که چه سعادتی بزرگ

 ثبت شده اش، از “مارکس” باشد؛

 ! … زنجیر” ها“

 یاد و آرماِن #هکی، به تاریخ می درخشد؛

 !فرشید با ماست و ذره ای خاطرش از ذهن مان دور نمی شود 

 اواِن قداسِت خوِن رفیق مان بمانند خونریزان، منتظِر ت 

 ش_ص_زاهدی #                                              !یا حق !تا روز میعاد 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                      38
 

  

 

 فقر یعنی نشینی حاشیه

 انواع   گسترش  یعنی  اعتیاد،  یعنی  خشکسالی،  یعنی  آبی،  بی  یعنی  روستاها،  شدن  خالی  یعنی 

  از . است بیشتر شهرها حاشیه در هست، شهرها سطح در اگر که اجتماعی های ناهنجاری

 حاشیه. زندانها شدن پر به برسید تا جلو به بروید و بگیرید فروشی تن و ایدز و اعتیاد

  حال . است انفجار برای فرصتی انتظار در که باخته انقالب ملت متراکم خشم یعنی نشینی

 حاشیه ایران جمعیت درصد 32 است گفته که بخوانید را شهرسازی و راه وزیر گزارش

 خانواده  میلیون  ۵  یعنی  میلیون  1۹  این.  هستند  «مسکن  بد»  هم  ایرانی  میلیون  1۹  و  نشین

 .دانست  مسکن را آن نمیتوان اما دارند، سرپناه که ایرانی

 ایران در شهری جمعیت درصد 32 به نزدیک و آمده بوجود شهری انفجار حاضر حال در

 در  زاهدان مثل محروم شهرهای در اشیهذنشینیح آمار. میکنند زندگی شهرها حاشیه در

 مانند   هایی  فاجعه  با  نشینان  حاشیه  بیشتر.  میرسد  درصد  ۴1  به  بلوچستان  و  سیستان  استان

 .هستند درگیر اعتیاد و بیماری فقر، کمآبی،
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  برای  که  وسایلی قیمت در فقط  کنه، نمی  کم پدر  یک مهربونی از  چیزی فقر 

 همین .  داره  جود و تفاوت کنه  می   تهیه کودکش
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 درود بر زنان کشورم

  سوت  را  مردان فوتسال  جهانی  جام  فینال  بازی  ایرانی  داور  ناظمی،  گالره

  زندمی 

  ۳ یکشنبه شامگاه  ایرانی داور  دو  افشار  مهرابی ابراهیم  و  ناظمی گالره 

  ناظمی  گالره . زد  خواهند  سوت  را فوتسال  جهانی  جام  فینال مهر  ۱۱/ اکتبر

  جام  مسابقات  در. کند می قضاوت  سطح  این در که ست  ریداو زن نخستین 

  میان  از  و  داشتند  شرکت  داور  زن  ده بار  نخستین  برای 2۰2۱ فوتسال  جهانی 

  برای  دوره،  این  حساس  های بازی  دیگر  در  حضور  از  پس  ناظمی  گالره  ها آن

  این  در  او . است  شده  انتخاب  پرتغال  و  آرژانتین  میان  فینال بازی  در قضاوت 

  چهارم یک   مرحله   در  پیشتر   ایران   فوتسال   ملی   تیم .   بود   خواهد   چهارم   داور   بازی 

 . شد  حذف  نهایی
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 « آموزش بازیابی   تپنده قلب  معلمان»

 ایرانم  کوچولوهای سیاه ماهی   مادر  من

 نداریم   دوست  را  برکه   هایم  ماهی  و  من 

 کنیم  می  فکر  دریا  به  ما  

 ندارد   دریا به  راهی و  است  تنگ برکه  

  دریای  به  هایم  ماهی و  من  فکر   

 است  هستی جهان این در  بیکران 

  همه  دست  ؛ معلم جهانی روز آستانه در ها بچه  دوست بهرنگی  صمد یاد به 

 : شعار  با  و  فشارم می  جهان  سراسر در  را  همکار   عزیزان

  ۵  معلم،  جهانی   روز   رایگان  تحصیل  و  جهان  مردم  همه   برای  سالمتی   آرزوی  

 .داریم می گرامی   را ر مه  13 با  برابر  اکتبر

  جهان معلمان  همبستگی  باد زنده  

 آگاهی   مشعل برفراز   

 آزادی پرچم  برفروز   

       

 نشسته  باز  معلم / زادی  فرح  محبوبه 
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 !کندمی گریه قصاب وقتی

  ای چهره   زد   زنگ  دیشب .   نداشتم  خبری  ازش  ها  مدت .بود   جوانیم  سالیان  دوست 

  را  قصاب  گریه آیا » پرسید  مهمقد بی . غمگین  سخت  صدایی و افسرده

  قصاب  امروز  من » کرد  تلخی  خنده. «امندیده نه! » کردم  تعجب «ای؟دیده

  مهتی   همان »   پرسممی !«  ریخت می   اشک  اشپیشخوان   پشت   که  دیدم  را  مانمحل

  را  او گریه  هرگز  من بود  پریشان  خیلی بله»  گوید  می  «مان؟کوچه  سر قصاب 

 .…ندیدم

  انداختم می   راه   را   ها مشتری   وقتی   امروز   گفت می   بود   زده   حلقه   اشچشم   در   اشک

 کند می   عبور   دکان   مقابل   از   مرتب   چادر   در   پیچیده   و   گرفته   رو   زنی   شدم   متوجه 

  نوعی   با  و  آهستگی به رفتند  هامشتری  همه وقتی. گذرد می  و نگرد می  داخل به

  هی ما چند  را  شوهرش  شناختم . بود  جوانی  نسبتا   زن  . شد  مغازه  وارد  خجالت 

  دو  با  مانده  او . اند کرده  زندان چیست  دانمنمی  که  کاری و  اعتیاد  خاطربه  است 

 .خردسال  یبچه 

  چادرش  زیر  از  ” بخرید؟ من  از  را گوشت  این  شود می  مهتی  آقا “ گفت  گریه  با 

  گرفته   امبرق   گویی.  نهاد   پیشخوان   بر  آورد   بیرون  را  کاغذ   در  پیچیده  گوشتی   تکه

  آوردند  خانه در امروز است  نذری گوشت : “گفت  را؟چ پرسیدم اختیاربی  باشد 

  هرگز .”  بخرم  نان  هابچه   برای  تا  بدهید   من  به  را  اشپول   بردارید   کنممی   خواهش

  گفتم . بکنم باید  چه  دانستم نمی  بود  نشده مستأصل چنین  ها سال این تمامی  در

  را  گوشت  کرد  دراز را دستش  شود؟می  چقدر نان  پول  بردارید  را تان گوشت 

!  بخرید  را  گوشت  این خواستم  شما  از نیامدم  گدایی برای  من: “گفت  و  برداشت 

 !کرد  برگشتن  قصد 

  به   را  پول  و  کردم  حساب .  بود   گرم  صد   چهار!  ب ک شیدش  گفت   و  داد   بدهید :    گفتم 

  یک  نان پول این “ گفت  و  کرد  تلخی  نگاه کنید؟ می چه فردا گفتم . دادم دستش
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  به  برگشت .” بدهد  تانعوض  خدا. است  ریمک خدا هم  وقت  آن تا  شود می  هفته

 .رفت  بیرون   تو   پای پیش  که  زنی  همان.  شد   خارج در از آرامی

  احمد “  پرسد می .  شوند نمی  دیده  هرگز   گانبیچاره !  ندیدم  را  زن  آن  آمدن  بیرون  من

  از  دردمندتر  گویم نمی  چیزی ” کردی؟می  تصور  را روزی  چنین  هرگز  آیا  آقا

  توانم نمی !  ترازوست   یکفه   بر  نذری  گوشت   هنوز.  بیاورم  زبان   بر  سخنی  که  امآن

  گوشتی . پیچد می  قلم در دردی . اند نشسته  ترازو بر کودک  دو  گویی  کنم نگاه 

  هم   قصابان   که   است   رفته  چه   سرزمین   این   با .  آیم می  بیرون   کرده   بغض   خرمنمی 

 !« کنند می  گریه

 

 

 کردم  باز آغوش

 آمد  بزرگ   موج  

 !نیامد باز من  خیال   کوچک   ماهی  و

 

  ای کرده تسخیر چگونه 

 دریا 

 ؟؟؟ ...    را سهمگینش  امواج   و

 

 جشن_ امیر#
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 چنده؟  ای دونه  ها  دستمال این :پرسد    دستفروش  پیرمرد    از خانم

 .خانم تومن هزار  دو  کدوم هر:  داد  پاسخ  فروشنده 

 .میرم   و  خرم  نمی  یا  دم  می  تومن   هزار  ده  و  دارم  برمی  تا  شش   من  :گفت   خانم 

  می   این   ولی  نداره   برام   سودی  که   این   با .  خانم   نداره   اشکالی :داد   پاسخ   فروشنده 

  نفروخته   هم   دستمال   دونه   یه  حتی   امروز  چون  باشه  من   برای   خوبی  شروع  تونه

  .دارم  نیاز  ها  این پول    به  ماندن  زنده برای   و  ام

  شدن،  هبرند  احساس   با  خرید، خودش دلخواه   قیمت   با  را رو  ها  دستمال خانم، 

  .رفت  شیک  رستورانی  به  دوستش  با  و  شد   خود   شیک  ماشین   سوار  

  غذای  از کمی  فقط  آنها . دادند  سفارش  خواستند  می  که  را  چه  آن  دوستش  و او 

  که   را  صورتحساب  و  گذاشتند  باقی را آن  از  زیادی مقدار و  خوردند   را خود 
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  رستوران    صاحب    ه ب  و   کنند   می   حساب    تومان   هزار   ۴۰۰  بود   تومان   هزار   ۳۵۰

  !دارد  نگه    انعام  عنوان    به را اش  بقیه  که  گویند  می شیک

  نظر  به  عادی  کامال  شیک، رستوران   صاحب   برای است  ممکن  داستان  این  

 .است  ناعادالنه  بسیار  فروشنده پیرمرد    برای اما  ، برسد 

  نیازمندان،  از  خرید  هنگام   همیشه  چرا * :است  این شود  می  مطرح  که  سؤالی 

  به  نیازی حتی  که  کسانی  به  نسبت  ما چرا و  داریم  قدرت  که دهیم* *نشان باید 

 !* هستیم؟ * * سخاوتمند  ندارند،  ما سخاوت  

  قیمت   با فقیر، افراد   از پدرم :گفت  می که  خواندم جایی در را مطلبی بار یک  

  ی  هزینه  اوقات  گاهی. نداشت  احتیاج  وسایل   به  هرچند  خرید، می  اجناس  باال،

 :پرسد   می  پدرش  از  زده  شگفت   پسر.  کرد   می پرداخت  ها   آن به  نیز شتری بی

          *"بابا؟  کنی  می  را کار  این  چرا"* 

  پسر  است، شده پیچیده عّزت  در که است  ای  خیریه  این*" :دهد  می  پاسخ پدر 

 ."* جان 

  شکست  اگر ست؛ایرانی  قوم عمر  یشیشه  یمنزله  به  شاهنامه، در" داد"

 .است رسیده  فرا قوم   این ل زوا  برداشت،

  این   ولی [  ضحاک  ی  دوره  مانند ]  گردد  حاکم  کشور  بر   تباهی  و  ظلم  است  ممکن

  که  باشد  سالمت " داد"  سر  کرد؛  خواهد  راست  کمر  کشور  نو  از  نیست،  مهم 

  .گشت بازخواهد عادی حال  به چیز  همه  سرانجام داشت جانی  نیم  اگر

 .میرد  فرو  گذاشت نباید  که یرانا مردم  دل  در  است اعتقادی و  اندیشه" داد"

 ندوشن اسالمی  محمدعلی   دکتر
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 عشق گاه خرمن

 شب آسمان مثل تاریکم

 سیاه تخته مثل تاریکم

 .است سفید سفید نیز درشب که دارم دلی و

 من های بال

  من سفید های بال

 را عشق خرمنگاه

 .جوید نمی فراسوها در

 میشود رها نگاهم

  درهرنام درهرگام

 ای زده رتحی نگاه در

 .یابد باز خودرا تا

 زیباست پرنده و پرچین

 تودارد شور دل که چکنم اما

 را خویش شوربختی

 .جوید می ها رو پیاده الفبای در

 من  محبوب

 بازنشسته کارگران و وتو من

 (خرام خوش اکبر).               کارگر بازنشسته  جنوبیم بهار آفتاب ی قهقه آبستن
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  خارهای  و نداشت کاردستی کردن درست برای ای سیله و که بلوچ  کودک این

 !!! برد مدرسه   به  کاردستی عنوان به  و  کرد  فرو  دستش  توی رو   بیابون

 

 

 نگهدار  خودت برای  را اعتقاداتت

 ...بده نشان  دنیا تمام  به را  انسانیت و

 شکسپیر  ویلیام  ️✍
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  خوابیماشین  خوابی،ُپل  نهرخوابی، خوابی،چاله  گورخوابی،

 ! خوابی«ُسرُسره» ناکنو و

  شمار  افزایش  از  ماهآبان  ۱۰ دوشنبه روز  گزارش در  «یزد  آفتاب » روزنامه

  زیر  از نویسنده تعبیر به که داده خبر پایتخت  در هاخواب کارتن  و هاخانمان بی 

  در   شهروندان   و   اند آمده   «تهران   مانند   کالنشهرهایی   پوست    تمام »  به   شهر   پوست 

  در اکنون . شوند می  مواجه افراد  این با فراوانی  به ود خ یروزانه  های فعالیت 

  سرپناه   تهیه  و  سازماندهی   برای   هانگرانی   گذارد،می  سردی   به  رو  هوا  که  حالی

  این  در .است  شده بیشتر آنها  چشمگیر افزایش با هاخانمان بی  برای  موقت 

  فقر  آنقدر : »است  آمده  تهران شهر  وضعیت  توصیف  در « یزد  آفتاب » گزارش

  این  و  ندارد  وجود  آن کردن پنهان  برای راهی  که است  شده زیاد  جامعه در

 .«دهد می  نشان مختلف هایپوشش   در عیان  صورت   به را خود  موضوع 

  است   هایی پدیده  از   خوابی ماشین   و   خوابی پ ل  نهرخوابی،   خوابی،چاله   گورخوابی، 

  ابعاد  و  کرده  پیدا بروز ایران در اقتصادی  مشکالت  و  فقر  افزایش  با که

  های شبکه  در تازگی  به .گیرد می  خود  به نیز غریب  و  عجیب  و ترگسترده

ره  ی مشاهده از  کاربران  اجتماعی    بازی زمین  در  که  اند نوشته خوابی س رس 

ره، خرطوم  در ها خانمان بی  کودکان   .خوابند می دارد، سقف که س رس 

  گرانی،  مردم، خرید  قدرت  کاهش» دانشگاه، استاد  و  شناسجامعه  معدنی سعید 

  ها خواب کارتن  شمار  افزایش دلیل را  « خود  حال  به  جامعه  شدن  رها  و  بیکاری 

 .است   کرده عنوان   هاخانمان بی   و

  شکل  حال  در عمومی  تحقیر نوعی  حقیقت  در: »داد  توضیح  شناس جامعه  این 

  حقوق  از وعده که  بینیممی استخدامی های آگهی  من اوقات  گاهی. است  گرفتن

  این  که صورتی  در. کنند می  محسوب  مزیت  را آن و  دهند می  عی اجتما  تامین

 .« کند  دریافت  را  حقوقی حداقل که  است  فرد  حق
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 بیاموزیم!

 ام افسرده من سالم   :گفت  بندلر آقای  پیش   اومد  یکی »

 ؛ ریچاردم  من  سالم:   گفت  هم بندلر 

   ام،  افسرده من  که  اینه  منظورم  ،  نه: گفت  

  ؛ ریچاردم منم  خوب  گفت 

  ؛ امشده افسردگی  بیماری  دچار  من  که  است  این  منظورم  یعنی  نه:  ت گف

  افسردگی  شدی؟ افسرده کی  از: پرسم می  من االن  میکنه،  فرق حاال  آها:  گفت 

 « کسی؟ چه با مقایسه  در افسردگی چی؟  یعنی  تو نظر  از

  و   نباشیم   افسرده  ما   اگر   چون.  گذاریم   می  خودمان  روی  اسمی   چه   کنیم   دقت   باید 

  ای چاله  در  را  خودمان  شود  می  باعث  بگذاریم  خودمان  روی  را  افسردگی  اسم

  برای  توانستیم می  که کارهایی از خیلی و نبودیم آن در قبال   اصال   که بیاندازیم

  .نکنیم   هستیم افسرده اینکه   خاطر به را بکنیم  خودمان 

  می   را   او  ظاهر   پزشک  وقتی   گذارد می   افسردگی  اسم  خودش   روی   که  کسی   مثال

ت   چقدر  او   که  کند می   مشاهده  بیند،   مرتب   صورتش،  کردن  زیبا   لباسش،  کردن  س 

 .دارد  مغایرت  یا مطابقت  افسردگی  با  داشتنش انرژی  ، بودنش 

 

  عصبی  ریزی  برنامه  بنیانگذاران از  یکی  (richard bandler) بندلر ریچارد 

 .است NLP  کالمی
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 معرفی کتاب 

 

 احمدشاملو: برگردان استانکو زاهاریانویسنده:   اه برهنه  پانام کتاب:  

  نویسنده  ،( ۱92۰ - ۱9۷4)استانکو زاهاریا  از رمانی .[Descult] ها پابرهنه 

  گانه   سه  رمانی   صورت   به   ۱96۰  در  و   گردید   منتشر  ۱948  در  کهرومانیایی، 

  در  روستایی  در ، ۱9۰۷ بزرگ  و  مردمی  قیام  از پیش  واقعه،. شد  داده بسط 

  پدربزرگ   و  والدین  زندگی  داستان   کشاورز،  جوانکی   داریه،.  دهد می   خر  اولتنین 

  ازدواج   سالگی   پانزده  در  مادرش:  شنود می   خود   عمه   زبان   از   را  مادربزرگش   و

  نزد   خود   فرزند   دو  با  شود می   مجبور   و   شده  فقیر  ایبیوه  سال،  دو   از   پس.  کند می

  زن  مرد  با  وقتی  تازه . د پذیرنمی  دوباره  را  او  اکراه با  که  برگردد  والدینش 

  هر . شود می  ترتحمل  قابل سرنوشتش کند،می  ازدواج دارد  بچه  دو که ایمرده

  کنند می   رفتار   او   با   خصومت   و   خشونت   با   آغاز،  در  دوم،   همسر   خویشاوندان   چند 

  مناسبیایجاد   جایگاه  خود   برای   اشقاطعانه   و  جدی  رفتار  یمن  به  وی  باالخره  ولی
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  به   دست   زود   که   است   کشاورزانی  خشونت   شاهد   روز  هر   لو کوچو  داریه .  میکند 

  دختران،  اغفال. کنند می بدرفتاری  کودکانشان  و  کارگر زنان  با و  برند می  چاقو 

  دنبال  به  که قحطی،. ماند نمی  پنهان کودکان چشم از  جنسی تجاوزهای و  زنا

  حد  به  را  فقیر کشاروزان  خشم رسد،می  سر  ۱9۰6 باران  بی  و  خشک  تابستان

  آنها   به  نانشان   اندازه  به  حتی  شوند نمی   راضی   زادگاننجیب   زیرا  رساند،می   اعال

  به  آنها خدمه. اندازد می  آنها جان به را هاسگ ایزاده نجیب . دهند  قرض  گندم

  به  روند می  خود  کار  پی که کشاورزانی. کند می  تیراندازی متقاضیان از یکی

  سالن  در وقتی  نهایتا . شوند می  شکنجه  رحمانه بی  و بازداشت  ژاندارمها دست 

  که ، را دفاعبی  کامال   بند  در پای دهقان سه ژاندارمها از یکی محل، اجتماعات 

  بایستند،  پاهایشان  روی توانند می  سختی به دیگر  وحشتناک های شکنجه  از  پس

  جمعیت :  و  شوند نمی   آنها   خشونت   و   زورگویی  مرعوب   کشاورزان   زند،می   کتک

  کشاورزان   که  رسد می   پایان  به   ماجرا   این   با   رمان .  کشد می   ا ر  ژاندارم   خشمگین 

  داریه   سرنوشت   نویسنده .  کنند می   منتقل   مجاور   شهر  به   زمستان   وسط   را   زندانی 

 .کند می  پیگیری دیگر  متعدد  های رمان  در همچنان   را جوان 

  و   جوانی دوره شخصی  تجربیات   کشاورزان،  فقیرانه و  سخت  زندگی استانکو

  گراییواقع   دیدگاه از شولوخوف، از  گرفتن سرمشق با  ،  را  سیاسی حوادث 

  و فقر آمد پی  عنوان  به  را روستاییان  خشونت   و کند می  توصیف   سوسیالیستی

  غرق  جامعه  مرسوم  توصیف  در  نویسنده. دهد می  شرح  زادگاننجیب   ظلم

  همچنان   روستا اهالی  بین   در که  اخالقی، انحطاط  و  الکل به  اعتیاد  شود؛نمی 

  شرح  استانکو . شود می  ترسیم  خشنی  گراییواقع با  است،  گسترش حال رد 

  به  رجوع  طریق   از ، و   کرده دلپذیر ،گفتگوها  کمک به  را، مفصل  جزئیات 

.  است  کرده تقویت  را داستان جاذبه   و  کشش مسائل، مجدد  بررسی   و  گذشته

  ارزش  کشاورزان خاص   بیان طرز  و  تفکر طرز  از  او آمیزموفقت  بازگویی 

  ارتباطات  و  خود  تألیف  زمان  از فارغ  که،  اثری برد؛ می  باال  را اثر  این 

 معرفی کتاب از طرف وارتان  .گیرد  قرار قضاوت   مورد  باید   مؤلف، اجتماعی
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 ابتذال  توفان کردن رام و ادبیات

 :نوشت   «کلمات  وجدان»  عنوان  با  خود  سخنرانی   در زمانی  سانتاگ سوزان 

  با  من همدردی د امتدا ادبیات  که است  آن برای دارم دوست  را  ادبیات  اگر»

  ادبیات  . است  دیگر  کلمات  دیگر، آرزوهای  دیگر، قلمروهای دیگر،  ضمیرهای 

  سنجی  نکته  و  بینی  باریک. وجدان ندای  و  است  تردید  است، خودآگاهی عین

 « .است   برکت   است،   جشن  است،   بداهه  آوازاست،  ها  براین   عالوه  ادبیات .  است 

.  است   آمیختگی   و   چندگانگی   تکثر،   آرمانی   صورت   تجسم   است،  انباشتگی   ادبیات 

  داستایوفسکی،  ،گورکی تولستوی، های  اندیشه  میزبان  که  تصورکنید  را  ذهنی 

  گوگول،  گنچارف، سیرین، زامیاتن،  چخوف،  مایاکوفسکی،  شولوخوف،

  « بارت »  تعبیر به او  درون   .باشد  دیگر نویسنده  صدها و  آخماتوا  و  پاسترناک 

  و  متفاوت  صداهای  تکثیر  ادبیات . شود  می  تبدیل  پرصدا  شهر  میدان  یک  به 

  بیاورد   تاب   درخود   را  تناقضات   بتواند   که  کسی   و  ماست   ذهنی  فضای  در  متناقض 

  ادبیات . آورد  خواهد  تاب  هم را  بیرون تعارضات  و  ها  ناسازگاری  قطعا  

  قضاوت  تعلیق درنهایت  و  آنها  همه  آمیزش  و  تفاوت  و  ناهمگونی  از عبارتست 

  تعلیق  و . پرهیزد  می  قضاوت  از باشد  خوانده ادبیات ن عمیق آنکه . آدمی در

 .ماندن انسان  و  شدن  انسان  برای  است  سرآغازی  قضاوت 

  گویای  خود  مومن  و  فاحشه  زن  دو  درباره  جبران  خلیل جبران  ماندگار  حکایت 

  ازاین   فاحشه  زنی  دیدم  بودم  نشسته  پنجره   بردرگاه  :»گوید   می.  است   ادبی  ذهنی

  زن   این  خدایا  گفتم  آیند   می  خیابان   سوی  ازآن  پاکدامن  و  مومن  زنی   و   خیابان   ور

  پیچید  سرم  در  صدایی. نانجیب  چقدر روسپی  زن  آن و است  نجیب  چقدر مومن 

  روسپی  زن آن  و  جوید  می  خویش  دردعاهای مرا مومن زن آن  فرزندم  که

  حکم   به  قضاوت  تعلیق  ،است  همین  ادبیات  « منند  بنده هردو   ،خویش دردردهای

  با   ادبیات .  عقل   با   پیگیرش   مبارزه   و   است   خرد   به   خشیدن ب  تجسم   ادبیات .  وجدان
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  عقیده  داشتن  تز آنتی ادبیات  خرد . کتاب  و  حساب  نه  و دارد  سرکار رضایت 

 . اندیشی ازژرف است  حمایت   و است 

  کردن  متالشی  و است  یکپارچه حقیقت  انهدام  و  روح به غنابخشی  ادبیات  کار

  ذهن   هم   درکنار   آنها   چیدن   با   تا   است   حقایق   درپی  که  حقیقت   درپی   نه   ادبیات .  آن

  رهاندن   برای  جانفرسا   است   کوششی   ادبیات .  کند   بدل  مفاهیم  از  موزاییکی  به  را

  داوری  تعلیق  و  پیشداوری  از است  پرهیختن  .دگماتیسم تارهای  از  جان  و  ذهن 

  زندگی  زمین برروی  انسانها که  انسان  یک  نه  راستین درادبیات  که  چرا ،است 

  ازهستی   زبان  هزاران  که  زبان  یک  فقط  نه  و  ادیان   که  دین  کی   فقط  نه  و  کنند   می

  جسته   است   ذهنی   .پر  الزاما    نه  و  باز  است   ذهنی  ادبی  ذهن   یک .  گویند   می   سخن

  .منیت  چنگال از گریخته  و  پیشداوری بار  از رهیده گرایی،  جزم   غلظت  از

  به  و است  نزیسته های زندگی از دفاع . رز  عطر با است  باد  هماغوشی  ادبیات 

  امکانی   ادبیات   «بلی  آندره»  زیبای   تعبیر   به   البته  و   هستی  فراموشی   طلبیدن   چالش

  رام  برای است  مقدس ورد  « بلوک»  قول به ادبیات . روح رهایی برای است 

 . ابتذال توفان   کردن رام برای  بهتر   یا  و  زندگی نام  به   هیوالیی کردن

 

  .گرفت را ذرت  ترین مرغوب   جایزۀ کشاورزی

 .بود داده  هم  هایش  همسایه به   ذرت، مرغوب بذرهای از  او  هک  شدند متوجه

  دیگر   های  مزرعه  به   را  ذرت   بذرهای  باد،:  گفت  پرسیدند،  کشاورز  از   را  علت 

  بذر  آن  باد  باشند،  نداشته  خوبی  ذرتهای  من  های همسایه  اگر . میکند منتقل 

 .آورد می   من  زمین  به   را  نامرغوب های

  دیگران  به  باید باشیم، داشته  آرامی و سرخوش  شاد، زندگی  بخواهیم اگر 

 ... کنند  زندگی   خوب هم  آنها تا کنیم  کمک 
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