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 !ندارد امکان تحقیرآمیز گذشته به بازگشت

  است،  گردیده سال اوایل از اعتراضات به  منجر که روزه هر گرانی و تورم افزایش با 

 پلیس  و زده ارعاب به دست مردم معیشتی مشکالت حل جای به  جامعه مدیران متاسفانه

  .است آمده میدان به اعتراضات توقف برای سیاسی

 امسال تابستان در( 20/10 کمپین)ای پروژه کارگران نفره ارزه 120 اعتراضات از پس

 این از بخشی حتا و شده روبرو سیاسی پلیس تهدیدهای با کمپین این فعاالن از بسیاری

  .اند مانده بیکار تاکنون پیمانکاران همدستی با فعاالن

 از دادیعت و شده روبرو سیاسی پلیس تهدیدهای با بارها هم بازنشستگان جنبش کنشگران

 .شدند آزاد بازنشستگان وسیع اعتراضات با که گردیدند بازداشت آنان

 زندان،  در  نویسندگان  کانون  موثر  عضو  آبتین  بکتاش  عامدانه  مرگ  از  پس  اخیر  یکماهه  در

 نیز  تهران  اتوبوسرانی  کارگران  سندیکای  فعال اعضای.  است  گرفته  فزونی  هم  باز احضارها

  .اند هفتگر قرار احضارها این آماج

 از دارد زندگی و معیشت کردن عادالنه زمینه در فعالیتی که کسی هر برای سازی پرونده

 .است گشته تبدیل عادی امر یک به سیاسی پلیس سوی

 ضد های سیاست که است باری رقت زندگی است، غیرممکن آن به بازگشت تردید بی آنچه

 ما  .است شده متصور برایمان جامعه اقتصادی و سیاسی مدیران توسط نئولیبرالی کارگری

 دست  و  کرده  پافشاری  خود  انسانی  مطالبات  بر  و  کرده  محکوم  را  غیرقانونی  حرکات  اینگونه

 می انسانی غیر شرایط این از گذر و معیشت بهبودی و اتحاد برای را زحمتکشان همه

  .است ایران زحمتکشان همه شعار نولیبرالیسم، به نه. فشاریم

 برابری و عدالت پیروزباد           زحمتکشان یهمه همبستگی داب تر گسترده

 سوزنی  بافنده سندیکای بازنشستگان/ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای 

  مستقل  بازنشستگان/ خودرو شهاب بازنشستگان/چاپ صنعت بازنشستگان

 1400 بهمن 8                                            قزوین
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مرگ عامدانه بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران  

 ! یک قتل سیاسی و محکوم است

 

 در این پندار می گردی 

 که من در گور خواهم خفت،

 عبث! پندار موهومی است 

 از تو پیش تر در خانه خواهم ماند، من 

 .کنار جام و آتشدان

 ؟ مگر آواز میمیرد 

 مگر شعر و ترانه دفن خواهد شد؟

http://www.sfelezkar.com/?p=7350
http://www.sfelezkar.com/?p=7350


 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                      3
 

  

مرگ عامدانه بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران یک قتل سیاسی و  

 .محکوم است 

ضمن تسلیت به کانون نویسندگان ایران و خانواده گرامی این کنشگر با ارزش، 

انبه خود را از اقدامات کانون نویسندگان ایران و خانواده این  حمایت همه ج

 .فرهنگی در عرصه های قضایی و سیاسی را اعالم می داریم جانباخته

 روانت شعله ای گردد فرو سوزد پلیدی را 

 

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 بازنشستگان سندیکای کارگران بافنده سوزنی

 بازنشستگان صنعت چاپ

 بازنشستگان شهاب خودرو

 بازنشستگان مستقل قزوین

 1400دیماه  1٩
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 !اجتماعی به قمارخانه بورس مان تامینهدایت ساز

سوق دادن تامین اجتماعی به فعالیت هایی از نوع خرید و فروش و یا ورود در 

 !و مشابه آنها چه معنی دارد؟بازار بورس 

دولت ها و شهرداری   مربوط می شود تا آنجا که به بخش بهداشت درمان و دارو  

مین های دولتی بی ارزش به بنیادها  ها بعد از انقالب می توانستند بجای فروش ز

بورس بازی در زمینه مسکن، بخشی  و سرمایه داران زمین خوار و دامن زدن به  

از این زمین ها را بطور رایگان در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهند و  

بدهی ها و افزایش سهم مشارکتی خود، این سازمان را در سوق دادن   با پرداخت 

ذاری در احداث کارخانه های تولید دارو و تجهیزات پزشکی،  به سرمایه گ

ارو و درمان و نیز احداث بیمارستان ها و مراکز درمانی اصالح نظام توزیع د 

سته در سراسر کشور یاری دهند. بی تردید چنین سیاستی می توانست به ه

مرکزی نظام فراگیر درمان و سالمت همگانی تبدیل شده و در جذب بسیاری از  

 !تحصیل کردگان بیکار کشور در رشته های پزشکی موثر افتد 

پس چرا بجای استفاده از این توان تخصصی، سازمان تامین اجتماعی را وارد 

بازارهای بورس و فعالیت های غیرتخصصی سوق دادند و در عوض این نوع  

فعالیت های تخصصی را به دالالن دختر، پسر، داماد، وزیر و مافیای حکومتی 

ده اند؟ دولت می توانست و می بایست بجای فروش ارز به نرخ دولتی به  سپر

افیایی برای ورود دارو و توزیع سودورزانه این نیاز مردمی کشور،  دالالن م

امین اجتماعی به رایگان واردات کاال و توزیع آن را به نرخ دولتی و در مراکز ت

توانست در بهداشت   روشن است که در این صورت تامین اجتماعی می .واگذارد 

ترین شبکه بهداشت و درمان برای مردم ایران را به  و درمان یکی از پیشرفته

واگذاری این نوع سهام به تامین اجتماعی به نوعی هدایت منابع   .نمایش گذارد 

منابعی که متعلق به کارگران و بیمه شوندگان این   مالی آن به سوی داللی است.

بهبود زندگی آنان قرار گیرد، زیرا کارگران خود سازمان است و باید درخدمت 

ترند و با گوشت و پوست خود آن را حس می  از نابسامانی های موجود مطلع

کنند. هرچند کارگزاران دولتی نیز از همه مطلع ترند اما خود را به جاهلیت می 

 . زنند 
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بدون حضور سندیکا و سازمان های سندیکایی مستقل نمی توان از گشایش و  

 . پیشرفت سازمان تامین اجتماعی سخن گفت 

 پیش به سوی احیای سندیکاهای کارگری 

با هدف ارتقا بخشیدن به سطح زندگی عموم مردم و ریشه کن کردن فقر و  

 نابرابری 

 تهرانبازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی 

 بازنشستگان فلزکارمکانیک

 بازنشستگان صنعت چاپ

 بازنشستگان شهاب خودرو 

 1400ه دیما 1٩

 

 ساعت در دالر 2۵ جهان؛ در حقوق حداقل باالترین سوییس،

  دالر  ۲۵  با  برابر دستمزدی حداقل به  سوئیس  ژنو  در پرسی  همه  در اکثریت ��

  محسوب  جهان در دستمزد  حداقل نرخ باالترین این. دادند  مثبت  رای ساعت  در

 با   ژنو  ایالت   در  دهندگانرای  درصد   ۵۸  سوئیس،  دولت   اعالم  براساس   .شود می

  به  دستمزد  میزان این .دادند  رای دستمزد  حداقل عنوان به سوئیس فرانک ۲۳

  یکپارچگی  فقر، با مبارزه'' هدف با کارگری هایاتحادیه حمایت  و درخواست 

 .است  شده گرفته نظر در''  انسانی کرامت  به نهادن  ارج و اجتماعی
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 !سال نو بر زحمتکشان جهان شادباش

 

امید که در سال جدید بتوانیم همگام با همه زحمتکشان جهان به دستاوردهای  

 .اینداستریال این امر شدنی است جدیدی برسیم. بی تردید با وجود کنفدراسیون 

دست همه زحمتکشان عضو اینداستریال را می فشاریم و به آنان شادباش می  

 .درود ما به رهبری فهیم و تالشگر اینداستریال .مگویی

سالی که رفت حاصل مبارزات ماست و سالی که خواهد آمد سال برنامه ریزی 

 .برای آینده فرزندانمان و مهین عزیزمان است 

خانواده هایی را که بدون  ،  از یاد نخواهیم برد برادران و خواهران زندانی مان را

و خانواده هایی را که در حوادث  خانواده هستند دریافت دستمزد پذیرای پدر 

 .اما عشق به زحمتکشان هرگز ما را نخواهد فسرد . شغلی کشته شدند 

ا پرتالش و با عشق به  امید که از اشتباهاتمان درس گرفته باشیم و سال جدید ر

 .زحمتکشان و اتحاد شروع کنیم

 2022اول ژانویه    سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
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 کشور  سراسر تولیدی واحدهای از کارگری گزارشات

 

 گزارش هایی از پروژه های نفت و گاز

 ! ادامه دارد  10/ 20پیگیری های کمپین -1

کارگر پروژه ای آقای مازیار گیالنی نژاد  ۲٠٠٠در ادامه پیگیری های نماینده 

 ٦/١٤٠٠/ ١٥به تاریخ    ٩۳٥۳١در رابطه با تخلفات پیمانکاران که در نامه های  

به بازرسی وزارت کار نوشته شده بود،   ١٤٠٠/ ۸/ ١٧به تاریخ  ١٤٩٧۸٧و 

نامه دیگری برای ریاست بازرسی وزارت کار آقای   ١٤٠٠/ ١١/١٠امروز 

 :داده شد  ١٩۸۲۲٩ره دبیرخانه مظفری به شرح زیر به شما

 بنام دادگر، حضور محترم ریاست بازرسی وزارت کار آقای مظفری »

که برای  ١٧/۸/١٤٠٠به تاریخ  ١٤٩٧۸٧رو نامه به شماره با سالم احتراما، پی

به تاریخ   ٩۳٥۳١شما ارسال کردیم و همچنین پیرو نامه به شماره ثبت وزارتی 

پروژه ای به آن وزارتخانه ارسال  کارگر ١٩١٠که از سوی  ١٤٠٠/ ٦/ ١٥

گردیده بود و متعاقب دیداری که با آقای دکتر قبادی مسوول روابط کار آن  

خانه داشتیم و همچنین نامه آقای شاه کرمی معاون وزیر به شما برای  وزارت

ررسی تخلفات پیمانکاران، بررسی نامه های داده شده به وزارتخانه جهت ب

و   ٩٦و  ۸٥رشناس شما آقای بسطامی عنایتی به مواد متاسفانه متوجه شدیم کا

نامه بدون   نداشته اند و ١٠١و  ٩۸و مواد  ٩٦ماده  ۲بند الف و ب و تبصره 

کارگر پروژه ای از  ١٩١٠بررسی از سوی شما مسکوت گذاشته شده است و 
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ه محروم گشته اند. لذا بدین وسیله برای بار  اجرا شدن مواد قانون کار گفته شد 

خواهشمندیم ضمن مطالعه دقیق خواسته ها و تخلفات مکرر پیمانکاران و دوم 

 ر دریافت کنیم. با سپاس زیر پا گذاشته شدن قوانین کار، پاسخی در خو

 « مازیارگیالنی نژاد نماینده کارگران پروژه ای 

دقیقه صبح امروز آقای ملکی نیا معاونت بازرسی کل وزارت   ۲٤و    ٩در ساعت  

نی نژاد تماس تلفنی گرفته ضمن تایید موارد قانونی استناد شده  کار با آقای گیال 

د را برای جلوگیری از در نامه، اعالم کردند:» این بازرسی تمام تالش خو 

تخلفات پیمانکاران در پروژه ها به کار خواهد بست و بی تردید یکی از وظایف  

بوشهر پرونده    بازدید های دوره ای از پروژه هاست. در اداره کاراداره بازرسی  

شما در حال رسیدگی می باشد« گیالنی نژاد از ایشان درخواست نمود:» گزارشی 

فته توسط بازرسان را با موارد تخلفی که کارگران از بازرسی های صورت گر

وقتی را تعیین کنند تا   داده اند به ما بدهید تا ما به کارگران اعالم کنیم و یا اینکه

 «.تخلفات پیمانکاران به آن اداره کل ارایه گردد   در نشستی اسناد جدیدی از

 !ان الهام بخش کارگران نفت و گازهمچن 10/ 20کمپین -2

کارگران پتروشیمی شازند اراک  ۳٥٠٠به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، 

کارگران که با قراردادهای متفاوت سازی قراردادها هستند. این خواستار یکسان 

بندی مشاغل و اعمال ضریب ریالی،  مشغول به کار هستند خواهان طرح طبقه 

بعد از  .سازی قراردادها هستند العاده حق جذب، یکسان حق فراورش، فوق 

 ١٠/ ۲٠هزار کارگر پروژه ای در تابستان که به کمپین    ١٠٠اعتصاب سراسری  

دادهای مختلف نیز شروع به اعتراض به نحوه  معروف گشت، کارگران با قرار

 .قراردادهایشان کرده اند و خواستار همسان سازی قراردادهایشان شده اند 

 !باشد 10/ 20حقوق کارگران باید بر طبق کمپین -3

بعد از پرداخت  ١۴٠٠دی ماه ٧گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از تاریخ  به

دستمزد کارگران پتروشیمی متانول کاوه شهرستان »دیر« استان بوشهر، که 

http://www.sfelezkar.com/?p=7342
http://www.sfelezkar.com/?p=7342
http://www.sfelezkar.com/?p=7348
http://www.sfelezkar.com/?p=7348
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د، کارگران اعتصاب کردند. خبر این حداقل حقوق طبق قانون کار را می گیرن

رئیس اداره کار و اعتصاب و متوقف ماندن تولید مسوولین از جمله فرماندار و 

دستگاه های امنیتی شهرستان را برای رسیدگی به مشکالت حقوقی کارگران  

وارد شرکت پتروشیمی متانول کاوه کرد. مسوولین با حضور در بین کارگران  

گفتگو کرده و با دیدن فیش حقوقی کارگران، قول پیگیری  از نزدیک با کارگران  

لین واکنش نشان داده و میان کارگران  اینکه مسوو . و رفع این مشکل را دادند

آمدند نشانه خوبی است، اما کارگران نباید پیگیری مشکالت خود را فراموش 

  همه کارگران شاغل در نفت و گاز باید بر  ١٠/ ۲٠کنند. طبق مقررات کمپین 

 .آن بهره مند گردند  طبق کمپین حقوق دریافت کنند و از مفاد 

 !تسلیت و همدردی-4

 

دیماه انفجاری در مخازن روغن یک   ۲۳به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در 

انی نفر از کارگران پروژه ای هفشج  ۳کارخانه در اشتهارد کرج رخ داد که 

ما ضمن همدردی با خانواده این کارگران، تسلیت خود را به   .کشته شدند 

برادران هفشجانی اعالم داشته و امیدواریم با تالش هایمان بتوانیم  خواهران و 

تمامی مراکز کاری را به ایمنی مجهز کرده و نمایندگان کارگران در این واحدها 

 .به این امر نظارت کنند 

 وزستان ران فلزکارمکانیک خ اعضای سندیکای کارگ

 ١٤٠٠ماه دی ۲٤ (کارگران پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها)طراحان کمپین 

http://www.sfelezkar.com/?p=7359
http://www.sfelezkar.com/?p=7359
http://www.sfelezkar.com/?p=7359
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 !بدقولی کارفرما بی پاسخ گذاشته نخواهد شد-5

شرکت جویبار نصب که در  Otcc به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت 

بود با بد قولی به را داده  ١٠/ ۲٠بستان قول اجرای کمپین زمان اعتصاب تا 

روز   ۳٠روز به جای  ۲۳کارگران آنها را عصبانی نموده است. روز کار را 

اعالم کرده اند و همچنین حقوق ها را بسیار کمتر از حقوق کمپین منظور کرده 

میلیون    ١٥میلیون باید باشد به    ۲٧که دستمزدش    اند. بطور مثال مونتاژکار مخزن

بی جواب گذاشته   Otcc بی تردید این بدقولی و شیادی شرکت . کاهش داده اند 

نخواهد شد. ما به کارگران توصیه می کنیم ضمن حفظ خونسردی خود با اتحاد 

کار را تعطیل کرده تا اجرا شدن مفاد کمپین اعتصاب کنند. ما همراه و پشتیبان 

 ک خوزستانیکای کارگران فلزکارمکانیکارگران پروژه ای عضو سند    .ا هستیمشم

 !خاموش شدنی نیست 20/10فریاد کمپین -6

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران میدان نفتی یادآوران در اعتراض به 

دیماه   ۲٩اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و عقب افتادن حقوق ها، در روز 

یدان نفتی یادآوران شهر  اعتصاب زدند. کارگران شرکت ایران افق م دست به 

 :ای خود را چنین اعالم کرده اند هویزه خواسته ه

اجرای طرح طبقه بندی و اصالح کلی قراردادها)شامل پایه حقوق، مزایا   -١

پرداخت مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل از ابتدای ابالغ طرح   -۲( ..و

http://www.sfelezkar.com/?p=7381
http://www.sfelezkar.com/?p=7381
http://www.sfelezkar.com/?p=7381
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اصالح   -٤  ال جاریمحاسبه سنوات با آخرین پایه حقوق س -۳  طبقه بندی تاکنون

باز   -٥( اقماری و تعطیلی روزهای پنجشنبه ١۴_  ١۴نوبت کاری و رعایت) 

ی  روز مرخص٩پرداخت حقوق مرخصی های استفاده نشده طبق قانون کار و 

با توجه به عدم تغییر قرارداد پرسنل در زمان قرنطینه  - ٦    ٩٩استفاده نشده سال  

  ۲۴٠اید اضافه کاری وده اند بروز کار ب۳٠کرونا، نیروهای شرکت بصورت 

 -٧ سال از ابتدای کرونا محاسبه و پرداخت گردد  ۲ساعت قرارداد به مدت 

اورهال، سختی کار)منطقه  اجرای و پرداخت پاداش سالیانه، پاداش تولید، پاداش  

رعایت عنوان   -۸( مرزی_آلودگی هوا_طوالنی بودن مسیر رفت و برگشت 

ی و سوابق کاری واقعی پرسنل و اعمال  شغلی بر اساس شغل و مدرک تحصیل

اصالح محل کاری در قرارداد و سامانه بیمه   -٩ انه بیمه تامین اجتماعیدر سام

شرکت ایران افق در این میدان نفتی   اصالح دستمزد پرسنل -١٠  تامین اجتماعی

 طبق عرف پروژهای نفت و گاز 

ستان ضمن  کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوز

 .از آنان اعالم می کنند آرزوی موفقیت برای این کارگران، حمایت خود را 

 !سندیکا به ای پروژه کارگر یک نامه -7

 کردن   پیدا  کار  میدونین  خودتونم  و  عیده  دم  االن  ای،  پروژه  دوستان  خدمت   سالم»

  لیموچی   علی  و  ساپک  شرکت   برای  و  عسلویه  مروارید   پتروشیمی  در  من  سخته،

  علی  آقای  از داره جا البته و شدن اخراج کارگرا  ی همه دیروز که میکنم کار

  علی  آقای وسط این ولی. زدند  کمپین اساس بر حقوق که کنم تشکر لیموچی

  پیمونکاری   قراره  ها  شنیده  طبق  احتماال  ساپک  شخص   و  بود   تقصیر  بی  لیموچی

  خوری  حق این ویجل تا نیازمندیم شما حمایت  به. کمپین به بکنه پشت  که بیارن

 قراره برنامه طبق االن. نکنه کار کمپین زیر حقوق با کسی و بشه گرفته ها

 نفر  صد  تعداد  و نشده داده کارفرما  طرف از جوابی  فعال اما  بگیریم پولمونو

 نشه  داده  اجازه  و  کنید   رسانی  اطالع  لطفا.  هستیم  محض   بالتکلیفی  در  کار  نیروی

 «.تشکر با کنه، جایگزین روین  کمپین زیر حقوق با پیمونکاری
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  ز ا  پس قیصری نام به پیمانکاری است، رسیده سندیکا به که هایی گزارش طبق

 .است  داده کمپین زیر قیمت  کار، وضعیت  از بازدید 

 نرفته   کمپین  زیر  دستمزدهای  بار  زیر  که  خواهیم  می  پروژه  این  کارگران  همه  از

  برادرانمان  تا نروند  کار برای پروژه این به خواهیم می هم کارگران دیگر از و

  .برسند  خود  های خواسته به بتوانند 

 خوزستان در فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عضو ای پروژه کارگران

 !کنید آزاد را کارگران نمایندگان -8

  کارگران  اعتراضات  روز دومین در امروز سندیکا، پیام خبرنگار گزارش به

  ها  حقوق افتادن عقب  به که ماهشهر یزتخنف  منطقه در واقع رازی پتروشیمی

 نداده   راه  کار  محل  به  را  کارگران  نمایندگان  از  تعدادی  همچنین  و  بودند   معترض 

  به   منجر  که  شده  جلوگیری  دیگر   کارگر  ۳  ورود   از  نیز  امروز  شدیم  مطلع   بودند،

 مهدی: است  شرح بدین کارگران  نمایندگان از بخشی اسامی. گردید  اعتصاب 

 احمدی،  توفیق  سرهانی، هادی  البوغبیشیان، علی نژاد، ساجدی  علی  طبیعی،

  .عساکره احمد  شبیبی، هاشم سید  صالحی، محمدرضا

  بودند   داده  قول  کمپین  رهبران  به  کارفرمایان،  گذشته  سال   در  کمپین  مقررات   طبق

  کارگران  های خواسته از حمایت  ضمن ما .افتاد  نخواهد  عقب  دیگر دستمزدها

 .هستیم خود  سرکار  به کارگران نمایندگان ورود   اهانوخ رازی پتروشیمی

 خوزستان در فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عضو ای پروژه کارگران

 1400 بهمن 5
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 !اعتصاب در تهران پاالیشگاه و ها پتروشیمی -٩

 ایالم،   پتروشیمی  تهران،  تندگویان   پاالیشگاه  در  سندیکا،  پیام  خبرنگار  گزارش  به

  شدن  پایمال به اعتراض  در کارگران سربندر، ویژه منطقه رازی پتروشیمی

 .اند  زده  اعتصاب  به دست  حقوقشان

  نشدن  اجرا دلیل به  کارگر ١۸٠٠ تهران تندگویان  پاالیشگاه در امروز صبح از

  تجمع   پاالیشگاه  محوطه  در  و  زده  اعتصاب   به  دست   امروز   از  مشاغل  بندی  طبقه

 .اند  کرده

  که  چرا کند  اخراج خواهد  می را کارگران از نفر ۲٠ ایالم پتروشیمی مدیریت 

 مرخصی   و  استراحت   و  بدهند   حقوق  روز  ١٥  خواهد   می  فقط  کار  روز  ١٥  برای

  زده  اعتصاب  به  دست  آنان و خشمگین را کارگران که  گرفته نادیده را کارگران

 .اند 

 سر  پشت  را اعتصاب  روز دومین که سربندر ویژه منطقه رازی پتروشیمی در

 که   بودند   زده  اعتصاب   به  دست   حقوقشان  افتادن  عقب   دلیل  به  کارگران  رد گذا  می

  خود   به  دیگری  چهره  اعتصاب   این  همکارانشان،  از  نفر  ۸  ندادن  راه  و  اخراج  با

  بلکه   هستند   ماه  هر  سر  در  دستمزدشان  پرداخت   خواهان  تنها  نه  کارگران  و  گرفته

 .هستند  نیز اخراجی کارگران آمدن سرکار به خواهان

  این  شدن گرفته نادیده و قانون زدن دور و کار قوانین  درست  نشدن راجا

 شده کارگران خشم باعث  کار وزارت  و نفت  وزارت  سوی از ها خالفکاری

  نصیبی  کارگران  خشم توفان جز کارند، می باد  که آنان  گوییم می هم باز .است 

 در  یکفلزکارمکان کارگران سندیکای عضو ای پروژه کارگران .برد  نخواهند 

  برای   که  هرکاری  و  کرده  حمایت   کارگرشان  برادران  های  خواسته  از  خوزستان

 .داد  خواهند  انجام را باشد  ممکن پیروزی  این به رسیدن
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 !نیست خوب همچنان ابوالفارس پتروپاالیش  در شرایط -10

 که  ابوالفارس پتروپاالیش المللی بین شرکت  سندیکا، پیام خبرنگار گزارش به

 مهندس  حتا و کار اداره بازرسان  آمدن به منجر سندیکا، گزارش با پیش چندی

 دیدار  کارگران با و گردید  پروژه محل به شرکت  مدیرعامل  خراسانی حبیبی

 همچنان  شوربختانه داد، آنان به وضعیت  بهبودی بر مبنی هایی قول و کرده

 عت ا س  ۲١٦  ای  هفته  که  روزانه  کار  ساعت   ٩  بابت   میلیون   ٤  از  کمتر  دستمزدها

 دادن  از شرکت  این. شود  می  پرداخت  کارگران به کاری اضافه بدون گردد  می

  و  است  خصوصی شرکت :» گویند  می و کرده خودداری کارگران  به قراردادها

 «اخراج . بیروت  برو ناراحتی اگر و دهیم می را دستمزدها خودمان جیب  از

  کافی   شغل  نبود   یلدل  به  و  کرده  سواستفاده  منطقه  محرومیت   از  شرکت   این  مدیران

 خودداری کارگران به ماه در روز ٥/۲ مرخصی  دادن از حتا زیاد  بیکاران و

:»  گویند  می و است  شده ناپدید  هم کارگران ناهار از  دسر مدتهاست . کنند  می

 «است  بر  هزینه کارها اینگونه

 را  است  کار قانون از آشکار تخلف که را امور این نباید  کار اداره بازرسان آیا

 کنند؟  کوتاه  را متخلف دست  و گیرییپ

 !پیروز و است زنده 20/10کمپین -11

  شرکت  از بهمن ٥ روز گزارش به توجه  با سندیکا، پیام خبرنگار گزارش به

  آذرماه  حقوق شد  مجبور کارفرما شدیم خبر با کارگران، این اعتصاب  و ساپک

 و کرده پیدا ادامه هم باز کارگران همبستگی امیدواریم. کند  پرداخت را دیماه و

  آنان  تا نروند  خود  برادران کار سر به دیگر کارگران اعتصاب، صورت  در

 .شوند  پیروز
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 قول  و برده آنجا به حیله با را کارگران متاسفانه فراسکو پتروشیمی عسلویه در

 را  ها  دستمزد  نه  و بندند  می قرارداد  نه ولی دهند  می  کمپین  طبق دستمزدهای

 را  خود  های تلفن خود، دلخواه به دستمزدها پرداخت  از د بع و کنند  می رعایت 

 اسدی   آقای  برای   عنوان   هیچ  تحت   داریم   تقاضا  همکاران  ازهمه.  کنند   می  خاموش 

  امضا  را بردگیش  سند  خود  دست  با آنجا رفت  هرکس که کارنکنند  فراسکو در

.  کنند   می  تسویه  فوری  کردی  اعتراض   هم  اگر  و  زوری  کاری  اضافه.  است   کرده

  هم  خوابگاه. اتاق یک توی نفر شیش. است  افتضاح هم وغذایش خوابگاه عضو

 .هست  شیرینو در

  ٤ هم فارس  خیلج هلدینگ جنوب تهران  شرکت  کارگران شدیم خبر با همچنین

 .هستند  اعتصاب  در حقوق ماه ٤ نگرفتن دلیل به است  روز

 . شوند  موفق هم  دوستان این که امیدواریم

 

 

 کارگران از سفته و چک دریافت حقوقی نکات️✍

  تضمینی   سفته  و  چک  گرفتن  برای  قانونی  منع  هیچمتاسفانه    حقوقی  دیدگاه  از��

 عبارت   این  سفته  و  چک  در  باید   حتما  کارگراناما    .ندارد   وجود   کارفرما  سمت  از

 قرارداد   بندهای   از   یکی  در  .کنند   درج  « است   کار  انجام  حسن  و  تضمین  برای»  را

  کارفرما  به امانت  صورت  به کار انجام حسن بابت  سفته و  چک که شود  ذکر

 . شود می سپرده
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 روخوداخبار ایران 

 

 !سختی کار، مشکل اصلی کارگران ایران خودرو-1

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، سختی کار کارگرانی که در پیمانکاری های  

راستین خدمت، تعاونی خاص، آی پاچی کار و پی پاک کار می کنند همچنان در 

الها در فرایند کار سخت و زیان آور ارگرانی که سابهام است. کهاله ای از 

روزگار گذرانده اند امروز با مشکل بازنشسته نشدن روبرو گردیده اند. این در 

حالی است که کارگران بسیاری از اوایل سال باالخره بازنشسته شده اند که فقط 

وش ن افراد به د نفر دیگر نیز بازنشسته شده و کار ای ٧١در اواسط آذر ماه 

اغل افتاده است. موضوعی که مدتهاست اعتراض کارگران را برای کارگران ش

 .استخدام نکردن کارگران جدید در پی داشته است 

ایران خودرو با تایید نکردن سختی کار این کارگران که فقط پیمانکاری پی پاک  

ن آور  درصد حق سخت و زیا ٤کارگر را تحت پوشش دارد و ندادن مبلغ  ٤٠٠

سال سود خوبی به جیب   ۲٠ه سازمان تامین اجتماعی طی ین کارگران ببودن ا

زده است. کارگران شاغل با این تصمیمات ضد کارگری تحت استثمار شدیدی  

 .قرار دارند 

 !ایران خودرو و استخدام-2

نفر دیگر به جمع   ٤۳٥به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، طی دو ماه آذر و دی 

این به معنای خروج این عزیزان از اضافه شد و  یران خودروییبازنشستگان ا

چرخه خط تولید بوده و کارشان به دوش دیگر کارگران افتاده است. این در حالی 

http://www.sfelezkar.com/?p=7339
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است که ایران خودرو برای استخدام راننده لیفتراک و کارگر ساده آگهی زده و  

نفر  نشده که چند  سال داشته باشند اما در آگهی ذکر ۲٥باید این افراد کمتر از 

 .ی خواهد استخدام کند کارگر م

با توجه به فشار کاری و فرسودگی بیش از حد کارگران متاسفانه مدیریت برای  

کمتر هزینه کردن و سودآوری بیشتر، از استخدام کارگران جایگزین چند سالی  

است طفره رفته است. در آذرماه سال جاری کارگران خطوط طی پیغامی به  

 .مختلف اعتراض خود را اعالم کردند در قسمت های ز کمی کارگر مدیریت ا

امیدواریم مدیریت ایران خودرو صدای ما را شنیده و زودتر دست به استخدام  

 .کارگر بزند 

 !اعتراض، اتحاد، پیروزی-3

شرکت دانش   ایران خودرو که یکبه گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت تام 

و وابسته به شرکت ایران خودروست مجبور به تن دادن به خواسته های  بنیان 

کارگران خود شد. کارگران این شرکت طی یکماه اعتراض که به صورت های  

مختلف از جمله نخوردن غذا و فرستادن عکس آن به مدیرعامل شرکت، روزی  

 خواستار عزل مدیر   ر محوطه صورت گرفت دقیقه تعطیلی کار و قدم زدن د   ١٥

دیماه مدیرعامل    ۲٥و افزایش حقوق ها و رعایت شان کارگریشان بودند. در روز  

قسمت این شرکت ضمن عزل مدیر خواسته شده قول   ٩طی نشستی با نمایندگان 

 .درصد افزایش حقوق از سرماه و اجرا شدن همه خواسته را داد  ٥

 .اده اند ل ها واکنش نشان د کارگران با تردید به این قو 

 .امید که این پیروزی کامل تر شود 
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 !جذب بی ضابطه ی نیرو در شرکت های اقماری مجتمع مس سرچشمه

 

براساس گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، 

برای جذب نیرو و برگزاری  قانونی شرکت ملی صنایع مس  پیرو فراخوان های  

زمون، روند جذب نیرو در شرکت های اقماری نظیر “افق” و ” همگامان”  آ

 .بدون رعایت مسیرهای قانونی و رابطه ای است 

شرکت های نامبرده، به صورت موردی و ظاهرا فقط با استفاده از روابط مدیران  

تصنعی برگزار   رو نموده اند و مصاحبه هایدر چندین مرحله اقدام به جذب نی

 .می نمایند 

روزانه، شاغلین در شرکت مس شاهد ورود نفرات جدیدی هستند که بنا بود با 

آزمون های اعالم شده ی قبلی جذب گردند؛ اما به صورت رابطه ای جذب می 

 .گردند 

ه شایعه هایی مبنی بر شناسایی افرادی در بدنه ی این شرکت ها پخش شده ک

ز نفراتی که جذب می نمایند، ا دریافِت پول های هنگفت اروایت می نمایند، آنها ب

به اخاذی از نفرات پرداخته اند. ابهام در جذب بی رابطه، این گمان زنی ها را  

  .ایجاد کرده است 

 مجتمع مس سرچشمه  –گزارشگر پیام سندیکا 

http://www.sfelezkar.com/?p=7390
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 !سایپا صنعتی های قالب  و تبریز   تراکتورسازی در اعتصاب

  شرکت  کارگرانبهمن  ٩ شنبه روز از سندیکا پیام خبرنگاران گزارش به

  بدقولی  به توجه با.زدند  اعتصاب  به دست  تبریز تراکتورسازی موتورسواران

  کارگران   پشتوانه بدون های قول با کارگران کردن سرگردان  مدیریتو های

  می  تبریز تراکتورسازی موتورسازان شرکت  جدید  مدیرعامل تغییر خواستار 

 .دارند  را شده داده وعده های حقوق ایشافز تقاضای  و باشند 

  تأخیر  به اعتراض  در کارگر ۲٠٠٠ از بیش سایپا صنعتی هایقالب  شرکت  در

 توسط  فامیلی استخدام و کارانه  و دستمزد  نیافتن افزایش ها،حقوق پرداخت  در

 کارفرما  البته. اند نکرده  روشن را هادستگاه و زده اعتصاب  به دست  مدیرعامل

 اما کرد، واریز اعتصاب  شکستن برای بعد  ساعتی را رانرگکا طلب  نصف

 قول  با.  هستند   خود   طلب   کل   تسویه  خواهان  و  نکشیده  اعتصاب   از  دست   کارگران

 نکند  حساب  تسویه بهمن ١١ روز تا مدیریت  چنانچه شد  مقرر شده داده های

 . بزنند  اعتصاب  به دست  کارگران دوباره

 !کارخانه پارس سرام در آستانه تعطیلی

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه پارس سرام به دلیل برخی مشکالت صنفی و 

مسئوالن کارخانه  .فروش نرفتن محصوالتش متاسفانه در آستانه تعطیلی قرار گرفته است

و تعطیلی های مکرر از سوی ستاد   پارس سرام اعالم کرده اند به دالیل شیوع بیماری کرونا

رخانه و به تبع آن پرداخت نشدن حقوق کارگران، کرونا و فروش نرفتن محصوالت تولیدی کا

ین احتمال تعطیلی کارخانه در روزهای جاری محتمل است. برخی از کارگران می گویند مسئول

اقدام به پرداخت   کارخانه، سهام این شرکت را در بورس به فروش رسانده و از سود حاصله،

ام این کارخانه به شدت افت داشته  حقوق می نمودند، اما با توجه به تعطیلی های اخیر، سه

 .که همین امر موجب گردیده، مسئولین شرکت توان پرداخت حقوق کارگران را نداشته باشند

سمی نفر است که تعداد محدودی از آن ها به صورت ر  ٩11ران این کارخانه حدود  تعداد کارگ

 به کار هستندو سایرین به صورت قرارداد یک ساله مشغول 
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  در شرکت سداد چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بدنبال گزارشی که از پروژه زیرساخت راه  

)چهارمحال بختیاری( با پیمانکاری شرکت  آهن مبارکه )اصفهان( به شهرکرد 

رانندگان، تعمیرکاران و کارگران به  سداد به اطالع رسید و در آن قید گردید که

ه اعتصاب زده و به عنوان  دلیل چندین ماه عقب افتادگی حقوق خود دست ب

اعتراض درمقابل استانداری اصفهان تجمع نمودند و با دادن وعده پرداخت حقوق  

بازگشتند. با پرداخت یک ماه حقوق و اخراج عده ای از اعتصاب  به سرکار 

افت و از آن زمان تا اوایل دیماه تعداد نیروی کار این شرکت کنندگان کار ادامه ی

نفر کاهش یافت و مسئوالن   ١٥٠نفر به کمتر از  ٥٠٠د در این پروژه از حدو

دند. چنین به  دلیل این کار را پرداخت نکردن پول توسط کارفرما عنوان نمو

هیچ مبلغی از طرف وزارت راه در خصوص  ١٤٠٠نظرمی رسد که در سال 

پروژه به حساب این شرکت واریزنشده است. در چند مورد هم کامیون به   این

 .نکاران جزءبه آنها فروخته شده است جای طلب پیما

دیگر  نفر بودند بار  ١٠٠دیماه هم باقیمانده نیروی کار این شرکت که حدود  ١٥

دست به اعتصاب زده و خواهان حقوق معوقه خود شدند و اعالم کردند:» کارد  

خوان رسیده و دیگر جایی برای گرفتن پول قرضی سراغ نداریم« اعتصاب  به است

دی، یک ماه حقوق به حسابها واریز شود و تا    ۲٥ان یافت که تا  با این شرایط پای

 .روشن شدن تکلیف شرکت کار تعطیل می شود 

ماه حقوق پرداخت شد و کارگاه هم به مدت نامعلوم تعطیل، که بی تردید  یک

 .اه نیست کمتر از چند م

دی ماه تجمع در مقابل در ورودی کارگاه ادامه دارد   ۲٧دی ماه تا امروز    ۲٥از  

و کارگران خواهان حقوق معوقه خود هستند. یادآوری می شود شرکتی دیگر به  

را از سفید دشت به شهرکرد را انجام می دهد نیز    نام “ویسا” که ادامه زیرسازی

 .عطیل کرده است با همین مشکل مواجه شده و کار را ت
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 ار کارگری شرکت واحد به نقل از کانال تلگرامی سندیکای واحداخب

 

 شعبه   یاحضاریه   با  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای  اعضای  از  دیگر  تعدادی  -1

  کنند  مراجعه امنیت پلیس به باید امنیت دادسرای دو

 

  رضوی،   ود اد   سعیدی،  حسن  آقایان  اوین،  دادسرای  دو  شعبه  هایاحضاریه   مطابق

  پلیس  به باید  اصالغی محمد  و قربانیان علی زاده،محرم  ناصر شهابی، رضا

  اعضای  و کارگران دیگر از تن یازده نیز این از پیش. کنند  مراجعه امنیت 

  ابراهیم  سبزوار، کریمی حسین باباخانی، عطا تاخیری، امیر آقایان سندیکا،

 اسداله گلپور، شهرزاد   ی،عبرت بهروز قاسمی، محمد  فریدونی، وحید  حیدری،

  بهمن  ۶ و ۵ روزهای در مشابه هایاحضاریه  با صادقی مجتبی سید  و سلیمانی

 در مشارکت  عدم برای هابازجویی  در که کردند  مراجعه امنیت  پلیس به
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  حسن  آقایان با  ارتباط عدم و اعتراضات  در شرکت  عدم سندیکایی، های فعالیت 

 .بودند  گرفته قرار تهدید  و فشار ت تح شهابی رضا و  رضوی داود  سعیدی،

 تهدید  و فشار حومه و تهران  اتوبوسرانی واحد  شرکت  کارگران سندیکای

 عدم و سندیکا شدن متوقف و فعالیت  عدم برای سندیکا، اعضای و کارگران

 .کند می  محکوم قویا را کارگران اعتراضات  در مشارکت 

 عدم   برای  امنیت  پلیس  به  مراجعه  در  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای  اعضای-2

  .گرفتند قرار تهدید و  فشار تحت اعتراضات در شرکت و سندیکایی فعالیت

 باینکه  توجه با سندیکا، اعضای  از تن ده از بیش بهمن، ششم و پنجم روز طی

  به  بودند، شده احضار امنیت  پلیس به اوین، امنیت  دادسرای دوم شعبه سوی از

: داشته  اصرار  تهدید   و  فشار  با  امنیت   پلیس  یانبازجو .  کردند   مراجعه  امنیت   پلیس

 چند   با  و  ننمایند   مشارکت   اعتراضات   در  بردارند،  سندیکایی  هایفعالیت   از  دست 

  نداشته   ارتباط  واحد   شرکت   کارگران  سندیکای  شده  شناخته  پیشرو  اعضای  از  تن

 .باشند 

 و اعتراضات  در واحد  شرکت کارگران مشارکت  آمادگی افزایش با همزمان

 در  تهران  شهرداری  مقابل  در  تجمع  به  واحد  شرکت   کارگران   سندیکای  اخوانرف

  سوی  از سندیکایی فعالین احضار و آمیزتهدید  تلفنی هایتماس آذر، ۲۸ روز

 بدون کردند، اعالم کارگران ولی شد  آغاز امنیت  پلیس و شرکت حراست 

  آمیز  تهدید  هایتماس  مواردی در کرد، نخواهند  مراجعه قضایی کتبی احضاریه

  روزهای  طی. است  گرفته صورت  نیز سندیکا اعضای خانواده به امنیت  پلیس

  مراجعه  بر مبنی اوین امنیت  دادسرای بازپرسی دو شعبه هایاحضاریه  گذشته

 به   تا  گرفت  قرار  واحد   شرکت   حراست   اختیار  در  امنیت   پلیس  به  سندیکا  اعضای

  که  دانستند می  درستی به رگراناک که آنجا از اما گردد  ابالغ سندیکایی فعالین

 دلیل  این به گرفته صورت  هایهماهنگی  با حراست  توسط هااحضاریه  ابالغ
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 شرکت در ارعاب  فضای طریق این از اند داشته قصد  امنیتی نهادهای که است 

 نکردند،  مراجعه واحد  شرکت  حراست  به دهند  گسترش حراست  توسط را واحد 

  گذشته  سال ١۸ طی واحد  شرکت  کارگران ی یکاسند  هایفعالیت  دلیل به که چرا

 و دیده آسیب  شدت به حراست  پوشالی ابهت  کارگران، به هاآگاهی  انتقال و

 توسط  هاابالغ  نهایتا. ندارند  هراس حراست  از گذشته همچون کارگران

 .گرفت  صورت  کارگران به مربوطه هایمدیریت 

  اعتراضات  ادامه مسیر تهگرف صورت  هایتهدید  و فشارها از میزان این ند چهر

  تجربیات   بنابر  واحد   شرکت   کارگران  سندیکای  اما  کند می   مواجه  دشوارهایی  با  را

  حفظ  اعضایش توسط هم تهدید  و فشار موج این در سندیکا  کند،می  اعالم گذشته

  بازنگری   عدم  صورت   در  کند می   اعالم  موجود   وضع  از  آگاهی  بر  بنا  و  شد   خواهد 

  اعتراضات   کارگران،  مطالبات   دیگر  پرداخت   عدم  و  غلمشا  بندیطبقه   طرح  در

 .داشت  خواهد  ادامه

  و   فشارها  اخیر  موج  حومه  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد   شرکت   کارگران  سندیکای

 کند می   محکوم  قویا   را  سندیکا  اعضای  علیه  قضایی  امنیتی  نهادهای   توسط  تهدیدها

  مستقل  سندیکای داشتن در خود  بدیهی حق خواهد،می رانندگان و کارگران از و

 .نمایند  پیگیری قدرت  با را جمعی اعتراضات  برگزاری  و کارگری

 

 :کارگری سندیکایی حقوق منشور

 موجود  هایسندیکا به دهند، تشکیل کارگری هایسندیکا دارند  حق کارگران��

 در  باشد، الزم کارفرمایان یا دولتی مقامات  نظارت  یا  اجازه آنکه بی  و بپیوندند 

 در  یا خود  کار محل در دارند  حق کارگران  .کنند  شرکت  سندیکایی فعالیت  هر

  تمام  خصوص  در را خود   عقاید  و بنشینند  مذاکره به آیند، هم گرد  دیگر جای هر

 .دارند  ابراز آزادانه است، مربوط آنان به که مسائلی
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 !نان، همبستگی، پیروزی اتفاق خواهد افتاد

 

صبح طبق   ١٠از ساعت  ١۴٠٠دیماه  ۲۳به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، 

فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، آموزگاران در 

ل مجلس دست به تجمع و اعتراض زدند. نیروهای انتظامی و پلیس سیاسی  مقاب

بطور منظم ایستاده بودند. بیشتر آموزگاران یک خودکار به عنوان در پیاده رو ها  

شعار می دادند: معلم داد بزن/  اعتراض در دستان خود به حالت مشت گرفته و 

وزیر بی کفایت/ استعفا،  –فریاد،فریاد/ از این همه بیداد  –حق تو فریاد بزن 

ارانی که در این تجمع معلم زندانی/آزاد باید گردد و با انتقاد از همک –استعفا 

 . حضور نداشتند، شعار میدادند: همکار بی تفاوت/بپاخیز،بپاخیز

سبت به تجمعات گذشته که پلیس با آن برخورد خشن  تجمع معلمان در تهران ن

ر این نوع برخورد، از تجمع اعتراضی چند  داشت را کنار گذاشته بود و به ظاه

س حضور داشتند بوجود آمده بود. روز قبل کارکنان قوه قضائیه در مقابل مجل

یکی از سخنرانان فرهنگی هم در قسمتی از صحبت های خود به آن اشاره کرد، 

ه در تجمع آنها شعارها خیلی تندتر از تجمع ما بوده… در این تجمع بیشترین  اینک

سال سابقه، که   ۲۵نرانی مربوط به آقای داودی از فرهنگیان با حدود زمان سخ

با سخنان خود حضار را به وجد می آورد و معترضان با شعارها و کف زدن ها  

آقاجری  م آقای ناصریکی از سخنران ها ه .سخنان ایشان را تایید میکردند 

ندی در باره بندهای  بازنشسته پروژه ای بود که تقریبا در چند دقیقه پایانی سخنان ت 

ضو آن است ایراد کرد. قانون اساسی و صندوق بین الملل پول که ایران هم ع

ایشان این دولت را ناکارآمد و به نوعی بی کفایت خطاب کردند و بطور صریح 
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ن قادر نیستند مملکت را اداره کنند. و تعدیل ساختاری و  بیان کردند:» این آقایا 

ون اساسی کردند« و در پایان، خواستار  خصوصی سازی را جایگزین قان 

 .بازگشت به قانون اساسی شدند 

جمعی از اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران نیز در همبستگی با  

 .آموزگاران در این تجمع حضور داشتند 

 

 !دارد ادامه پیروزی ،همبستگی نان،

  صبح   ١٠  ساعت   ماه  بهمن  چهارم  دوشنبه  امروز  سندیکا  پیام  خبرنگار  گزارش  به

  صندوق  سازمان مقابل فاطمی میدان در فرهنگی بازنشستگان از زیادی تعداد 

 هرگز عدالتی بی همه این:» دادند  می شعار و.کردند   تجمع کشوری بازنشستگی

  کشوری،لشگری،تامین .../ بیداد  همه این از...فریاد  فریاد،/ ملتی ندیده

 « اتحاد  اتحاد ...اجتماعی

 شناختند   می  را  همدیگر  پیش  سال  بیست   از  که  فرهنگیانی  زا  تعدادی  سخنرانی  با

 کردند  می شرکت  تجمعات  این  در تهران شهر پارک در ها دوشنبه هفته هر و

  دوباره   امروز  بود،  شده  قطع   تجمعات   این  کرونا  شیوع  با  که  پیش  سال  دو  از  ولی

  یز مآ اعتراض  سخنان از بعد  آنها. بودند  کرده پیدا را  یکدیگر سال دو از پس

  آقای  حضور خواستار که کریمی و نورایی آقای جمله از همکاران از تعدادی

 که  ای قطعنامه خواندن با و بودند  بازنشستگی صندوق مدیرعامل اسکندری

  از  پس که خواستند  کنندگان تجمع از بود  شده منعکس آن در هایشان خواسته

 مورد  در و بیایند  بخواهیم اسکندری آقای از که نشوند  متفرق قطعنامه قرائت 

  مسئولین  از کسی دیدند  وقتی بازنشستگان و فرهنگیان. بدهند  پاسخ ما مشکالت 

 وارد جمعی دسته طور به  که گرفتند  تصمیم خود  نیستند  آنها پاسخگوی صندوق

 سالن در. بگیرند  را خود  سواالت  جواب  و شوند  بازنشستگی صندوق ساختمان
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  آقای  حضور خواستار و  شده جمع بود  نهم طبقه در که ساختمان کنفرانس

 تاکید  بودند، صندوق حسابرس و معاون رده در که مسئولین. شدند  اسکندری

  به   بازنشستگی  صندوق  معاونان  از  یکی.   میایند   االن  اسکندری  آقای  که  میکردند 

  بازنشستگی  صندوق تکمیلی بیمه درباره کمی بازنشستگان به پاسخگو عنوان

  هردم  و بودن معترض  او  صحبتهای به ستگانبازنش که. کرد  صحبت  کشوری

 .بودن  بازنشستگی صندوق مدیرعامل اسکندری  آقای خود  حضور خواستار

 اسکندری   آقای  نهایت   در  کنفرانس  سالن  این  در  انتظار  و  ساعت   نیم  گذشت   از  بعد  

  فریاد  آنها . کردند  ترک را سالن فریاد  و خشم با معترضان و نکرد  پیدا حضور

 از   یکی  محمدی  خانم.  دهد   نمی  جواب   ما  به  هیچکس  که  است   لسا  ۴۲  که  میزدند 

  می  میز روی بر دائم و داشت  شدیدی عصبی حالت  که فرهنگی بازنشستگان

  ندارم   پول  میخورم  اعصاب   قرص   مشت   یه  روز  هر  و  شدم  بیمار  من:»  که  کوبید 

  کرایه  حتی ما که گفتند می بازنشستگان  از  بعضی «کنم  درست  را هایم دندان که

 ناامید  بازنشستگان دیگر زمان این در. نداریم هم را اینجا به آمدن ذهاب  و ایاب 

 .شدند  خارج صندوق ساختمان و سالن از خشمگین و

  با  همبستگی برای نیز فلزکارمکانیک  بازنشستگان از ای عده تجمع این در

  ١۲:۳٠ ساعت  در تجمع این .بودند  آمده تجمع به بازنشستگان این های خواسته

 .یافت  خاتمه یقهدق

 

 !است حتمی پیروزی همبستگی، نان،

  کانون  که فراخوانی طبق بهمن ١١ امروز سندیکا، پیام خبرنگار گزارش به

  گردهم   مجلس  مقابل  در  تهرانی  معلمان  بود   کرده  اعالم  پیش  هفته  از  معلمان  صنفی

  دیگر   یکی  داودی  آقای  سپس  کرده  سخنرانی   ای  دقیقه  چند   نورایی  آقای  ابتدا.  آمدند 

  صوتی  تقویت  دستگاه سیاسی پلیس سخنرانی از قبل. کردند  صحبت  معلمان از
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  هر   که  جمعیت   انبوه  در  و   صوتی  دستگاه  بدون  دقایقی  برای  سخنرانی  و  بردند   را

  تقویت   دستگاه  یک  دوباره  اینکه  تا.  افتاد   تاخیر  به  میشد،  افزوده  آنها  تعداد   به  لحظه

 ما  االن:» گفت  و کرد  اشاره موضوع این به داودی آقای و آوردند  دیگری صدا

  حضور   اینجا  در  صداوسیما  باید   و  ایم  کرده  شرکت   هست   قانونی  که  تجمع  این  در

 کف  و  تشویق با که «کند  منعکس را ما قانونی ی خواسته و صدا و  باشد  داشته

 زندانی  معلم  -ما ننگ ما ننگ/  ما سیمای و صدا: »شعارهای  با جمعیت  زدن

  خم  یکی یکی /نباشیم   باهم اگر -  استعفا استعفا/کفایت   بی مسئول - د گرد  باید  آزاد 

 .شد  همراه «تبعیض  رفع برای/ بپاخیز معلم - میشیم

 دیگر بخش در و نمود  صحبت  است  سازی انسان شغل که معلم مقام در سپس

  من :» بود  گفته خود  انتخاباتی سخنان در که کرد  بیان رئیسی آقای از ای جمله

  دروغه  شعار با مردم بخش این در و...« که نیستم قبلی  رهایجمهو رئیس مثل

 .کردند  قطع را هایش صحبت  دروغه،

  حاضران  دل به خیلی که خواند  شعرگونه مطلبی فرهنگی  های  خانم از یکی

 درمان جدا جدا هرگز مشترک درد  کین عزیز شو همراه شعر انتها در و نشست 

  .شد  خوانده نمیشود،

  جمعیت  برای پرشورتر سخنانی  نیز حیدری احمد  نام هب معلمان از دیگر یکی

. بود  همراه مردم زدن کف و جمعیت  شعارهای و تشویق با هم ایشان و کرد 

 پرباری  قطعنامه انصافن که گردید  قرائت  معلمان از یکی توسط پایانی قطعنامه

 شدن   متفرق  از  پس  شدیم  مطلع .  رسید   پایان  به  ظهر  ١۲  ساعت   در  تجمع  این.  بود 

 که  کنند   می  بازداشت   را  معلمان   از  تعدادی  و  حیدری  آقای  سیاسی  پلیس  یت،جمع

 .شدند  آزاد  ساعاتی از پس نهایتا

  بازنشستگان  گروه  و اجتماعی تامین  مستقل بازنشستگان  از جمعی تجمع این در

  حضور  آموزگاران با همبستگی جهت  نیز فلزکارمکانیک  کارگران سندیکای 

 .داشتند 
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 !یکشنبه های اعتراض در رشت

دیماه در بلوار گلسار   ١۲م سندیکا، در روز یکشنبه به گزارش خبرنگار پیا

دقیقه بیش از صد نفر از بازنشستگان مقابل سازمان تامین    ۳٠/ ١٠رشت، ساعت  

یی به  اجتماعی با شعارهای »این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی و شعارها

زبان گیلکی خواسته های صنفی خود را فریاد زدند. در میان این شعارهای خود  

واهان آزادی اسماعیل گرامی و زندانیان بازنشسته شدند. در پایان طی بیانه ای  خ

داخلی تامین اجتماعی و   ٩۶از ریاست تامین اجتماعی درخواست اجرای ماده 

امضا حاضرین رسیده و تحویل مدیر  دائمی شدن همسان سازی قید شده بود که به  

با همان نظمی که شکل  ساعت  ١کل تامین اجتماعی گیالن شد .تجمع بعد از 

 .گرفته شده بود به کار خود پایان داد 

 !یکشنبه های اعتراض

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در یک اقدام فرصت طلبانه خانه کارگر نیز  

به مصوبات ضد کارگری در مقابل   دیماه را روز اعتراض  ۲٦روز یکشنبه 

ل بازنشستگان در شهرهای  مجلس اعالم نمود. از هفته قبل گروههای مستق

دیماه را روز تجمع اعالم کرده بودند. در این روز بازنشستگان    ۲٦مختلف روز  

فوالد اصفهان، تهران، و لوشان )فوالد البرز غربی( در مقابل صندوق های خود  

زنشستگان خرم آباد، قزوین، رشت، کرمانشاه، اهواز نیز  دست به تجمع زدند. با

http://www.sfelezkar.com/?p=7331
http://www.sfelezkar.com/?p=7331
http://www.sfelezkar.com/?p=7331
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امین اجتماعی دست به تجمع زدند. در تهران بازنشستگان در مقابل ادارات کل ت

خانه کارگری و بازنشستگان مستقل نیز با شعارهای خود در مقابل مجلس حاضر  

ز سوی  شدند. از چند روز گذشته تعدادی از فعاالن بازنشستگان مستقل تهرانی ا

 .پلیس سیاسی تلفنی تهدید به عدم حضور در این تجمع شده بودند 

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ریاست حسن صادقی که برای حضور 

بازنشستگان عضو خود چندین دستگاه اتوبوس و امکانات صوتی و بنر تبلیغاتی  

صادقی و  تدارک دیده بودند. در این تجمع، سخنرانان اصلی این برنامه حسن 

ی عالی کار در علی خدایی بودند. آقای علی خدایی، نماینده کارگران در شورا

بخشی از سخنان خود گفتند:»بنده به عنوان نماینده کارگران و بازنشستگان در 

کنم ما زیر بار شورای عالی کار به دوستانمان در کمیسیون تلفیق اعالم می 

ای به دنبال الحاق آن بر جامعه کارگری  دستمزد هایی که آقایان با هیاهوی رسانه 

و نخواهیم رفت« و در مورد دستمزد ها گفت: »چه   ایمو بازنشستگی هستند نرفته 

اتفاقی افتاده که تا دیروز افرادی به دنبال این بودند که دستمزد باید افزایش پیدا 

زا بودن دستمزد حرف میزنند. اگر موضوع  کند ولی امروز یک عده از تورم 

 «ری بودجه هست کسری بودجه در دولت های قبل هم بوده است کس

نشستگان در این تجمع عبارت بود از:بازنشسته بیدار است/از شعارهای باز 

کمیسیون تلفیق/بودجه    –تا حق خود نگیریم/از پا نمی نشینیم    –تبعیض بیزار است  

 ما کجا رفت؟

در مقابل تامین  صبح بازنشستگان در جای همیشگی خود    ١٠در رشت از ساعت  

تن با شعارهایی   ۸٠اجتماعی آمده و در هوای سرد بارانی با حضور بیش از 

برای تامین معیشت اعتراض شروع شد. بازنشستگان خواستار عیدی کارگری  

و میزان حقوق در سال جدید برابر وضعیت معیشت و با در نظر گرفتن نرخ  

آخر ادامه خواهم داد باید تورم بودند. یکی از بازنشستگان می گفت:» من تا 

یست اگر نمی توانند کاری برای ما  حرف ما را بشنوند این وضعیت قابل ادامه ن 

  ١۲انجام دهند بهتر است ما را بکشند. در پایان تظاهرات حدود ساعت 

بازنشستگان یک صدا شعار »اسماعیل گرامی آزاد باید گردد« را سر داده و به 

 .تجمع خود پایان دادند 
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 !اعتراض های نبهیکش

 مشهد،  قزوین،  شهرهای  در  بهمن  ١٠  یکشنبه  سندیکا  پیام  خبرنگاران  گزارش  به

  اصفهان  فوالد  بازنشستگی صندوق و تبریز رشت، اهواز،  آباد، خرم کرمانشاه،

  همسان   اجرای  عدم  به  بازنشستگان  این.  کردند   تجمع  اجتماعی   تامین  بازنشستگان

 در  .نمودند  اعتراض  خود  عیشتیم خراب  وضعیت  و جاری سال در سازی

  های  قابلمه به قاشق زدن و سفره کردن پهن  با بازنشسته ١٥٠ از  بیش قزوین 

 .کردند   بیان  را  خود   اعتراض   میشه  حل  ما  مشکل  /بشه  کم  اختالس  یه  شعار  خالی

  گوش  اصدقی آقای سخنان به  و کرده تجمع بازنشسته ۲٠٠ از بیش که تبریز در

  اصغر  علی عرضعگی  بی  به را خود  اعتراض  بیات  بر مرگ شعار  با دادند  می

  .کردند  اعالم بیات 

 اجتماعی   تامین  غیرهمکار  بازنشستگان  تجمع  دقیقه   ۳٠/ ١٠  ساعت   از  رشت   در

  سفره   کردن  پهن  با  که  گیالن  گر  مطالبه  بازنشستگان  از  نفر  ۲٠٠  از  بیش  با  گیالن

 عدالت  فریاد  ود،خ حق بر  های خواسته به توجه عدم به اعتراض  نمادین، ای

  اختالس   یک  و  ملتی  ندیده  هرگز/عدالتی   بی  همه  این»  شعار  با  و.  سردادند   خواهی

  و  حاکمیت  به «مردم  جان بالی تورم گرانی و میشه حل ما مشکل /بشه  کم

 با آخر در و شناسند  می خوب  را عدالتی بی همه ریشه که فهماندن دولتمردان
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  تجمع  به «گردد  باید  آزاد  زندانی کارگر /گردد  باید  آزاد  گرامی اسماعیل» شعار

 از ویژه تشکر آخر در کشید طول ساعت  ١ حدود  تجمع  این.  دادند  پایان خود 

  نیروی  دادن سر با را تجمع امنیت  حفظ و داری خویشتن بابت  امنیتی نیروهای

  بازنشستگان   از  چند   تنی  گذشته   روز  چند   هر   .کردند   ابراز  تشکر   تشکر  انتظامی

 در  نکردن شرکت  مورد  در اکید  تذکر آنان به و برده سیاسی پلیس به را گیالنی

 .بودند  داده را تظاهرات 

 

 !عزل بیات نماینده بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از عزل علی اصغر بیات نماینده بی عرضه  

تن از بازنشستگان   ٥٠٠مان تامین اجتماعی توسط بیش از بازنشستگان ساز

نفره    ۲٠٠دیماه بازنشستگان اهوازی نیز با امضای طوماری    ١٩تهرانی امروز  

او را از نمایندگی خود عزل کرده و نامه عزل را به در کانون عالی بازنشستگان  

 :ثبت کردند. متن نامه عزل بدین شرح است  ۲٠٥٥٩۸به شماره 

 !ی بازنشستگان تامین اجتماعیکانون عال

م و احترام، بدینوسیله اینجانبان امضا کنندگان شهر اهواز به دلیل عدم انجام موثر با سال

سال متمادی خواهان برکناری ایشان از سمت ریاست  18وظایف آقای علی اصغر بیات طی 

 :ف هستندآن کانون عالی هستیم. موارد زیر از جمله قصورهای نامبرده در انجام وظای

نی سازمان تامین اجتماعی از جمله حذف تعداد کثیری از داروها كاهش ارایه خدمات درما -1

پیگیری نکردن همسان -3  تبدیل دفترچه های بیمه به ورق پاره  -2  از لیست تامین اجتماعی

در نظر نگرفتن معیشت -4 درصد آن اجرایی نشده است 25که  13٩٩سازی کامل 

 .…بازنشستگان حداقل بگیر، از کار افتاده

ن بازنشستگان تهران، وزیر امور کارو امور اجتماعی،  رونوشت: کانو

 ( خبرگزاری کارگران ایران )ایلنا
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 !کردم گریه امروز

 مسافرکشی   شهر  در  ماشینم  با  شوم  می  پول  بی  و   خسته  خودم  از  که  روزها  بعضی

 سالم  کردم سوارش و کرد  بلند  دست  خانمی که بود  ظهر های نزدیکی. کنم می

  :» گفت   «نیستم  اقا  حاج  من  :»گفتم  «..  اقا  حاج  :»گفت   مرفتی  جلوتر  که  کمی  .گفت 

  « کردم  نمی کشی مسافر که بودم  پولدار اگه کجاست  عقلت  :»گفتم ؟«پولداری

  کردی  پیدا اگرکسی :»گفتم  پوزخند  با ؟«ید ه خوا نمی ای صیغه :»گفت  و خندید 

 . نگفت  هیچ «بشم  صیغه حاظرم  منم خواست  نمی هم بچه خواست  می ای صیغه

 ی شماره این اقا حاج :»گفت  و وردآدر کیفش از کاغذی میشد  پیاده داشت  وقتی

  خانم   :»گفتم   شدم  عصبانی  «بزنند   زنگ  خواستند   ای  صیغه   دوستات   اگر  است   من

  و  شد  پیاده عصبانیت  با « پایین  برو بشم  محبت  دالل تو برای من بکش خجالت 

  نمیدانم   کردم  گریه  کرده  گم  را  خود   مادر  که  کودکی  مثل  و  داشتم  نگه  ای  گوشه  من

 بازنشسته اکبر قزوینی        !کردم گریه فقط    .وطنم  یا ،او خودم، برای

 !فرهنگ ایثار و شهادت موتور اصلی سازمان تامین اجتماعی می شود

 «سازمان تامین اجتماعی مجله آتشکارموسوی رییس »

م دارویی که از دفترچه های  قل 1000ما از رییس سازمان تامین اجتماعی می پرسیم آیا برگرداندن 

 درمانی کارگران و بازنشسته ها حذف شده است جزیی از فرهنگ ایثار و شهادت نمی تواند باشد؟ 

بازنشسته و حذف بیمه تکمیلی بی خاصیت   آیا پوشش دادن همه موارد درمانی پیرمردها و پیرزنان

ایی در فرهنگ ایثار و شهادت  و کم کردن نگرانی همه بیمه شده های تامین اجتماعی نمی تواند ج 

 داشته باشد؟ 

آقای موسوی، اگر به این موضوع عقیده دارید پس لطفن همسان سازی حقوق بازنشستگان را که  

دولت دریافت کرده اید، عملی کنید تا کمی سفره های  هزار میلیارد تومان است و آن را از  8٩

 .بازنشسته ها رونق بگیرد

حین انقالب و چه در زمان جنگ نشان دادند که به این فرهنگ معتقد  بازنشستگان در جوانی چه در 

 .هستند، حاال نوبت شما و دیگر مسوولین است که ثابت کنید چقدر به این فرهنگ اعتقاد دارید 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                      33
 

  

 "است آینده راه  چراغ گذشته"
 
 "بمانیم غافل امور کل سیر از که نشویم مستغرق چنان واقعه آن یا دراین"

 نتوانستم  که  کرد  ایران  حال  شرایط  غرق  چنان  مرا  طبری  احسان  یاد  زنده  از  جمله  این  راستش

 امروز  مختلف های عرصه فعالین های حرکت بعضی و گذشته بر مروری و باشم خیال بی

 شنیده یا و ام نموده مطالعه حال تا مشروطیت جنبش از حداقل گذشته  از آنچه. باشم نداشته

 ام، دیده خود چشم به و ام داشته حضور آن در هم که 57 بهمن انقالب در خصوص به و ام

 و احزاب و کارگر طبقه فعال نقش وجود با چرا: است آمده پیش برایم اساسی سئوال یک

 از  که ایران جامعه های الیه دیگر و طلب تحول و عدالتخواه مترقی، سیاسی های گروه

 باعث  و اند دیده آسیب یستیامپریال و استعمارگر حکومتهای به وابسته و مستبد حاکمان

 مختلف  های  الیه  و  کارگر  طبقه  برای  چرا  اند،  شده  متعددی  پادشاهان  و  ها  سلسله  برانداختن

 در... و آموزش بهداشت، شکنجه، و زندان سرکوب، فقر، نظرآزادی، از که ایران جامعه

 وعده   دهش  خلع  حکومت  از  ای  عده.  است  چرخیده  پاشنه  یک  برروی  در  همیشه  اند  بوده  رنج

 امپریالیستی قدرتهای جای والبته گذشته حکومت شیوه همان با گرفته را آنها دیگرجای ای

 البته. افتاد اتفاق نفت شدن ملی جریان در آنچه مانند. اند شده عوض گاهی هم واستعمارگر

 بوجود  اجتماع  و  بهداشت  آموزش،  در  تغییراتی  و  شده  جاری  جدید  قوانینی  تغییرات  این  در  که

 .اند شده گرفته پس حاکمان قدرت تثبیت با که گردیده فراهم مقطعی آزادیهایی یا و آمده

 صنفی  سیاسی،  فعالین  یا  و  دوستان  از  مطالبی   که  دارد  اهمیت  من  برای  آنجا  از  یادآوریها  این

 گذاشتن از. دارد تعجب جای که  بینم می اجتماعی های شبکه در چپ به منتسب اجتماعی و

 و پهلوی فرح علیاحضرت خیرخواهانه های فعالیت مورد در خواندنی البمط و کلیپها

 تا امپریالیسم دامان در افتاده و بریده چپهای تا گرفته کبیر رضاشاه و آریامهر شاهنشاه

 دقت  هم  کمی  اگر.  غرب  ایرانی  ضد  حاکمان  الطاف  به  دوخته چشم  که  حکومتی  طلبان  اصالح

 بمباران تا نظامی تجاوز جمله از. است صورت هر به براندازی آنها اشتراک نقطه شود

 بودن منکرامپریالیست و بریده چپهای طلبان، سلطنت جانب از اگر ها فعالیت این. ایران

 دوخته  قدرت  به  چشم  طلبان  اصالح  روسیه،  و  چین  امپریالیسم  خطر  به  داشتن  باور  و  امریکا

 رسانه  و  بلندگوها  در  آنها  شنیدن  و  یدند  و  ندارد  تعجبی  جای  باشد  قیمتی  هر  به  و  کانالی  ازهر

 مبارز و صادق افراد توسط آنها نشر باز اما. است طبیعی غرب، نحصاری وا گوناگون های

 دنبال  باید  و  نیست  پوشی  چشم  قابل  اجتماعی  و  مدنی  صنفی، مبارزات  در  فعال  و  ترقیخواه  و

 .رفت آن وعوامل علل

 مردمی، و مترقی های گروه و احزاب ،آنان صنفی فعاالن و مدافعان و کارگر طبقه

 شکل به استقالل عدالت، آزادی، به که گوناگون مذاهب پیروان قومیتها، زنان، دانشجویان،

 شیفتگان از را خود صف باید کنند می مبارزه آنها تحقق راه در و اندیشند می آن واقعی

 در  مبارزاتی  راه صحیح  بانتخا  با  و  کنند  جدا امریکا  نوکری حتا  قیمتی  هر  به  ثروت  و  قدرت
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 از عاری دمکراتیک، آزاد، مستقل، ای جامعه به رسیدن سمت به همبستگی و اتحاد سایه

 .کنند حرکت شکوفا و مدرن ها، عرصه تمام در تبعیض

 روا زنان بر که حقوقی و آموزشی اجتماعی، شغلی، جنسیتی، تبعیض همه این از وقتی

 شود می زنان از بسیاری الگوی و سخنگو لینژادع مسیح شرایط این در و شود می داشته

  از  مهم این و یابد تقلیل روسری برداشتن به زنان های خواسته سطح گردد می تالش و

 اجتماعی های شبکه در و شود می تبدیل اول خبر به گاهی غرب از شده تغذیه های رسانه

 وقتی. است آور رتحی شود، می زده دامن پرده پشت اهداف به پرداختن بدون هم داخلی

 و بریده های چپ همراه به امریکا آنها رأس در و امپریالیسم درشت و ریز خواران جیره

 دخالتهای تمام گرفتن نادیده با و گذاشته پا زیر را ملی منافع فروش، مردم طلبان اصالح

 که هایی هزینه تمام رفتن هدر به و( معاصر حداقل) ایران تاریخی تحوالت در استعمارگران

 توقع باز اند شده متحمل اجتماعی عدالت و صلح استقالل،آزادی، تحقق برای ایران ملت

 از بیاییم هم ما و بسپارند فراموشی به را گذشته و باشند آنها رو دنباله ایران مردم دارند

 با  که دلیل این به صرفن نماییم استفاده آنها اهداف تبلیغ برای داریم که امکاناتی حداقل

 نیست؟ احمقانه هستند، براندازی خواهان یا و دارند زاویه تحکوم

 ثروت و قدرت به رسیدن برای دیده فالکت محروم مردم های گرده از کنندگان استفاده وقتی

 ظلم حاکمیت برای امپریالیستی دول تاریخی دخالتهای تمام خواهند می استبدادی حکومت و

 و چین امپریالیسم نام به ای گزینه برعکس و ندکن پاک مردم خاطره از را استبداد و زور و

 کارگری  کوشندگان  دیگر  طرف  از  و  نمایند  آنها  متوجه  اصلی  خطر  و  نمایند  مطرح  را  روسیه

 با و تاکنون جماهیرشوروی اتحاد فروپاشی زمان از که کنند فراموش آنها، حقوق فعالین و

 حوزه در خود مبارزات با جوامع یپایین های الیه و کارگران که حقوقی تمامی به شتابی چه

 سطح  از  روز  به  روز  چگونه  اند  آورده  دست  به  جهان  سطح  در  یابی  تشکل  و  کار  حقوق  های

 .شود می کاسته آنها

 

 [ظ.ب 0۶:30 2022/01/22, ]ایران مکانیک فلزکار کارگران سندیکای رسمی کانال

 و کوبا شمالی، کره وئال،ونز چین، علیه امپریالیستی پرقدرت های دررسانه که تبلیغاتی

 معلمان، کارگران، آنها در که اجتماعی های شبکه در مزامین همان با شود می انجام ویتنام

 خواهم می توضیحات این با!!! خورد می چشم وفوربه به دارند حضور زنان و مدنی فعالین

 :که این آن و گردد حاصل گیری نتیجه یک

 حاشیه  گسترده،  فقر  عدالتی،  بی  شکنجه،  زندان،  انونی،ق   بی  فساد،  زور،  ظلم،  از  که  کیست-1

 زنان،  علیه  تبعیض  آزادی،  نبود  ها،  نخبه  و  مغزها  فرار  خوابی،  اتوبوس  گورخوابی،  نشینی،

 .باشد خبر بی...........و مذاهب اقوام،

 آن وعینی ذهنی شرایط آیا نمود؟ پاک جامعه از را ذکرشده موارد راهی چه از و چگونه -2

 می  جریانهایی  و  سازمانها  ها،  گروه  اقشار،  طبقات،  چه  راه  این  واقعی  همراهان  است؟  فراهم

 باشند؟
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 ها، دیده آسیب بیشترین آیا و شود؟ می حل مشکالت حکومت براندازی با صرفن آیا -3

 قومی،  جنسی،  مذهبی،  سیاسی،  صنفی،  انسانی،  و  قانونی  حقوق از  شدگان  محروم  بیشترین

 دارند؟ را قدرت گرفتن دست به برای را آمادگی مقدار شترینبی........و آموزشی

 کشورهای دخالت با و جهان در که اتفاقاتی تاریخی مطالعه برای وقت کافی اندازه به آیا -4

 برزیل،  در  که  اتفاقاتی  تا  گرفته  بهارعربی  از  ایم؟  کرده  صرف  افتاده  اتفاق  غرب  داری  سرمایه

 در مردمی خیزش سرانجام یا و پیوسته بوقوع سوریه و عراق افغانستان، جنوبی، آفریقای

 متحدانش و امریکا زورگویانه دخالتهای با آنها وقت حاکمان که لیبی و سودان و مصر

 کجاکشید؟ به شدند،عاقبت ساقط ازحکومت

 این ملتهای شده سرکوب های خواسته بود؟ چه تغییرات این در متحدانش و امریکا نقش

 یافتند؟ تحقق کشورها

 کنونی  شرایط  از  بهتری  درک به  کند می  کمک  دیگر،  نمونه  هزاران  و  سئواالت  این  به  پاسخ

 رسانیم یاری مان فعالیت های حوزه در بخشی آگاهی به و یابیم دست خودمان کنونی جامعه

 شکم نوکران و تاریخی دشمنان خواهی دمکراسی و بشری حقوق توخالی شعارهای گول و

 صلح، استقالل، آزادی، راه تالشگران ضروری اتحاد نمودن فراهم در. نخوریم آنها پرست

 .بکوشیم داریم توان در آنچه هر با تبعیض و نابرابری و فقر و ستم و ظلم رفع عدالت،

 قوه کارکنان و قضات پرستاران، بازنشستگان، معلمان، کارگران، اعتراضات امروزه

  خواسته   به  رسیدن  برای  خود  قانونی  وقحق  از  محرومان  کل  در  و  دانشجویان  زنان،  قضاییه،

  را   حکومت  هم  که  اند  رسیده  رشد  از   ای  درجه  به  حکومت  توسط  خود  شده  گرفته  نادیده  های

 پافشاری  با  که  نموده  ایجاد  هایی  امیدواری  جامعه  در  هم  و  مجبورساخته  ها  واکنش  انواع  به

 و ........ و زیستی محیط آموزشی، جنسیتی، قومی، سیاسی، صنفی، های خواسته بر بیشتر

 دیگر  جانب  از  و  واداشت  نشینی  عقب  به  را  حکومت  بتوان  پشتیبانی  و  اتحاد  راههای  یافتن  با

 و امریکا پافشاری وعلت فشرد پای ایران داخلی امور در بیگانگان دخالت عدم خواست بر

  سنه گر مردم و  ملت که  شد یادآور و نمود افشا را آنها ضدانسانی تحریمهای بر متحدانش

 تا  هستند  نانی  لقمه یافتن  فکر  به  باشند بشر  حقوق و  آزادی کلید  یافتن  فکر  به  که  این  از  قبل

 ثروت و طبقاتی فاصله و فساد مقدار تنها نه آنها فشارهای این و شود سیر شکمشان

 و نداری و فقر به هم نسبت همین به و افزوده برآن بسیار بلکه نداده کاهش را ثروتمندان

 .است شده افزوده محرومان محرومیت،

 را آن ضعفهای و اشتباهات و نمایند نقد را اینجانب نظرات نقطه که ازعزیزانی پایان در

 .نمایم می سپاسگزاری صمیمانه نمایند گوشزد

 

 ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عضو اکبری محمد

 1400 بهمن2
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 . بزرگ" نساجی" مبارک تولدت

  سواحل  کنار تا" سوادکوه" از اطراف مردم شد  ساخته جی نسا کارخانجات  وقتی

 شهرستان  سمت  به ارامنه و قفقاز و شوروی از مسلمان مهاجران  و"  جویبار "

 در. بکارشوند  مشغول نساجی  کارخانجات  در تا آمدند  )قائمشهر کنونی(شاهی

 . بود   مختلف  اقوام  از  مردم  دوستی  پل  فوتبال  زمان  نآ   مهاجرنشین  و  کارگری  جو

 کارگران  بین بازی اولین ١۳١٥ سال در شهر این در فوتبال گرفتن پا از بعد 

  لباس  نکهآ بخاطر نساجی کارگران نزمانآ در که شد  انجام نساجی کارخانجات 

  صورت  همین به هم میدان درون در شان لباس ،بود  قرمز کارخانه در فرمشان

  توسط   شاهی  اشغال  از  بعد   .شد   عشق  با  دیار  این  مردم  سرنوشت   غازآ  سر  این  .شد 

 مرکزی  مقر نساجی فوتبال زمین مدتی در زمان جنگ دوم جهانی، شوروی

  به  تبدیل رسمن متفقین خروج از بعد  و شد  مازندران در سرخ ارتش پادگان

 شخص   حضور  با  ١۳۳۸  ماه  دی  ۸  مورخ  در  باالخره  .شد   امروز  وطنی  استادیوم

  فیفا  رسمیت  به و شد  تاسیس نساجی باشگاه نزمانآ در  همراهانش و کشور اول

  دوچرخه ) تیم از بعد  فیفا در ایران رسمی فوتبال باشگاه سومین که مدآ در

  عشق  و بگیرد  شکل اصفهان(  سپاهان ،شاهین) بعد  و( استقالل، تاج،سواران

 از . بعد کند  پیدا ادامه امروز به تا زحمتکش دیار این مردم محبوب  تیم با بازی

  تا  باشد  می خسته شهر امید  تنها ، تیم فوتبال نساجیینساج کارخانجات  نابودی

  رویای  روزی تا منتظرند  مردمش و کند  پیدا ادامه کوچک  شهر این در زندگی

 .ببینند  خود  چشم با را آن و کند  پیدا  تحقق تیم شدن آسیایی

 د عشق و دوستی زنده با  نساجی تیم فوتبال  باد ،زنده

 

خواسته و اجرایی  کارگران است که باید دستمزدورزش بخشی از 

 شود!
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 ور؟ منظ چه  به  سیما و صدا  به  «دستخوش»

  روزگاری  که صداوسیما «میدون » برنامه به وزیرکار اهدایی میلیارد  ۶

  های شبکه  انتقاد  مورد  بسیار پرداخت می  داوری به آن  در وزیرکار عبدالملکی

 که است  حالی در صداوسیما به «دستخوش . »است  گرفته قرار اجتماعی

 بلکه  نکرد  منعکس  را  ایپروژه  کارگران  سراسری  اعتراضات   تنها  نه  صداوسیما

 که  شد  خواسته و نوشته صداوسیما به ٩۸ سال منظور بدین که هم ای نامه به

. نکرد   اعتنایی   بیایند   ها  پروژه  به   آن  انعکاس  و  مشکالت   دیدن  برای  خبرنگارانش

  ارزشی  صداوسیما مسئولین برای نیز ای پروژه کارگران  تلفنی های تماس

  ای  هفته هر سراسری ضات اعترا گذشته سال که است حالی در این. نداشت 

  صداوسیما  مسئولین برای هم سازی همسان برای اجتماعی تامین بازنشستگان

 .نداشت  خبری ارزش

 شد،  داده وزیرکار طرف از صداوسیما به «دستخوش» که روزهایی  همین در 

  اعتصابات  و اجتماعی تامین  بازنشستگان و فرهنگیان  سراسری اعتراضات 

.  شد   مواجه  سکوت   با  صداوسیما  مسئولین  هم  و  رانخبرنگا  سوی  از  هم  کارگری

  ندادن   پوشش  در  صداوسیما   های  کاری   شیرین  برای  «ها   دستخوش»  اینگونه  آیا

 نیست؟ زحمتکشان، اعتراضات 

 مشاوره دادن و کارگری ضد  افراد  آمد و رفت محل کار وزارت هاست  مدت  

  برای  قانونی هیچ میخواهند  که هایی خیریه سوی از کار قانون اصالح های

  میشنویم  دلیل همین به. است  شده نباشد، خود  انسانی ضد  های کاری خالف

 .است  فقر خط میلیون ۴ میگوید  که وزیر معاون عقالنی غیر اظهارات 
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 جهان ترین سندیکالیست جوان سرگذشت

 

  16 در  گلوله ضرب به داشت سال 12 فقط درحالیکه جهان" سندیکالیست جوانترین "

 .شد کشته 1٩٩5 اوریل

 هیچ   دیگر  بود،  برنگشته  خانه  به  روز  هر  مثل  اما  بود  رفته  خانه  از  روز  هر  مثل  روزی،  پدر

 هم شاید. زندگی میدان از فرار بود، کرده فرار شاید. نشان بی. خبر بی. بود برنگشته وقت

 و نام یب کارگری قاتل دنبال که  کیست اما. بود کشته را او طلبکاری شاید. بودند کشته را او

 آورد می در نانی. کرد می کار آن و این خانه در. دوبچه و ماند مادر روز آن از بگردد؟ نوا

  اگرآن . گذشت می بود چه هر اما بود سگی زندگی زندگی،. کند سیر را بچه دو شکم که

 نان لقمه همان با صباحی چند شد می بود نشده عاشق ناگهان بزرگتر، برادر آن پسرک،

 فقرا حتی که گربه و سگ تنها نه رسد، می سر بهار وقتی. بهار از  امان اما. اندگذر روزگار

 به  تصمیم  و  شد  عاشق"  مسیح"  برادر  نادرست،  یا  درست  حال،  هر  به.  شوند  می  عاشق  هم

 دو و مادر بر زندگی فشار که بود روز این از. خالی دست با هم آن بود، گرفته ازدواج

 .شد بیشتر فرزندش

 محلی بافی فرش کارگاه یک صاحب از گرفتن وام جز ایی چاره اقبال نفری سه خانواده

 رسم یک عنوان به. بود ساله شش اقبال دالری 12 وام این پرداخت باز ضمانت اما نداشت

 ها کارگاه صاحبان به وام گرفتن برای پاکستان فقیردر های خانواده از بسیاری افتاده جا

 در مزد بدون کارگری عنوان به بدهی پرداخت زمان تا را خود کودک و کردند می مراجعه
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 و ها هزینه دیگر کنار در خوراک و خورد هزینه هرسال، پایان در. گذاشتند می آنان اختیار

 به  اقبال  خانواده  بدهی  اول  سال  انتهای  در.  شد  می  اضافه  خانواده  بدهی  اصل  به  وام  ی  بهره

 نوعی  که  شیوه  این  در.  بافی  فرش  کارگاه  در  مزد  بدون  کار  ادامه  یعنی  این  و  رسید  دالر  2۶0

  در  ها بچه و شود می داشته نگه پنهان ها بچه از نیز بافی فرش رموز است، داری برده

 کم اتاقی در ساعت 1۴ روزی باید ها آن  از کدام هر. کنند می زندگی ناگوار بسیار شرایطی

 نرمی بد باعث بافی قالی دار پشت ها آن نشستن شیوه. کنند کار بد بسیار ای تهویه با نور

. ندارند را یکدیگر با کردن صحبت اجازه ها بچه از کدام هیچ. شود می ها آن فقرات ستون

 یا کار زیر از رفتن در صورت در و است معنی بی برایشان کودکانه های شیطنت و بازی

 یا  کردن آویزان پا از مثل بدنی سخت های تنبیه کارگاه های قانون از یک هر نکردن رعایت

 جسمی و روحی عوارض وضع این. هست شان انتظار در تاریک، اتاقک در کردن حبس

 با  برابر  ای  جثه  سالگی  10  در  او  اقبال  مورد  در. کند  می  وارد  کودکان  به  را ناپذیری  جبران

 .داشت وزن کیلو 27 تنها و بود متر سانتی بیست و متر یک قدش داشت، ساله ۵ بچه یک

 برگزار را خود گردهمایی الهور در" پاکستان مزد بدون کار با مبارزه جبهه" که روزی اما

 آن در بتواند تا کرد فرار کارگاه از بود شنیده این از پیش را خبر این که اقبال و کرد می

 نو سالی شور، پر بهاری. شد اقبال زندگی در جدید فصلی آغاز این و کند، شرکت گردهمایی

 دولت  که  دریافت  اقبال.  نشست  خزان  به  زود  خیلی  گرچه  شد،  آغاز  اقبال  ربا  فالکت  زندگی  در

 بدهی که شده تصویب قانونی و است مبارزه حال در کار و گرفتن وام شیوه این با پاکستان

 احسان » به را خود او. است بخشیده را اند شده ظالمانه سیستم این اسیر که هایی خانواده

 لزوم  به  آن  در  که  او  از  ای  نامه  گرفتن  با  روز  همان  در  و  کرد  معرفی  جبهه  کل  دبیر  «خان  اله

 کودکان از دیگر بسیاری و خود توانست بود شده تاکید اقبال شبیه وضعی با کودکانی آزادی

 .کند آزاد کارفرمایان ستم از زود خیلی را بافی فرش های کارگاه

 سازمان   همین  به  وابسته  یا  مدرسه  به  «خان  اله  احسان»  شخص  و  جبهه  کمک  با  این  از  بعد

 خود  مبارزات  بین  این  در.  رساند  پایان  به  سال  دو  در  را  تحصیلی  سال  چهار  و  رفت  الهور  در

 مذاق به که کاری کرد، آغاز پاکستان سراسر در کودکان اجباری کار به دادن پایان برای را

 مورد  پایین  سیارب  مزد  با  یا  مزد  بی  را  کودکان  که  بزرگ  و  کوچک  صنایع  صاحبان  از  بسیاری

 .آمد نمی خوش دادند می قرار کشی بهره

 نوجوانی نیروی اما یافت می شده قربانی بافی فرش کارگاه در را خود کودکی اینکه با اقبال

 کلیوی، نارسایی چون جسمی مشکالت  داشتن با او. گرفت خدمت به مبارزه برای را خود
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 گونه به کرد می شرکت متعدد های رانیسخن در پاها و کمر در درد و فقرات ستون خمیدگی

 کارگر  کودکان  وضع  از  هم  تا  رفت  می  ها  کارگاه  به  شغل  پی  در  کارگر  عنوان  به  و  ناشناس  ای

 اما ناپذیر خستگی ی مبارزه این. کند گوشزد را شان قانونی حقوق ها آن به هم شود آگاه

 منافع با تضاد در را لاقبا های روشنگری که بسیاری. شد می تر ساز خطر برایش روز هر

 توانست  و  داد  ادامه  مبارزه  به  همچنان  او  اما.  کردند  مرگ  به  تهدید  را  او  بارها  دیدند،  می  خود

 موفق  هایش  تالش  تمام  خاطر  به  اقبال.  برهاند  اجباری  کار  نابسامان  وضع  از  را  کودک  صدها

 .شد Reebok ریبوک بشر حقوق جایزه دریافت به

 کودکان  اجباری  کار  با  مبارزه  و  سازی  آگاهی  برای  اقبال  مبارزات  یوقت  1٩٩۵  آوریل  1۶  اما

 کوتاه  زندگی.  داد  پایان  بارش  پر  و  کوتاه  عمر  بر  و  نشست  اقبال  برسینه  ای  گلوله  بود  اوج  در

 باال  برای نو اندیشه صدها روییدن باعث اما یافت پایان زود بود بهاری رگباری چون اقبال

  .شد  جهان سراسر  در  ها  آن حقوق کنندگان  پایمال با مبارزه و  کودکان  زندگی  وضعیت  بردن

 

 :احمدی احمدرضا دختر به محصص بهمن نامه از بخشی

 پاک عید روز در پاکستان، اهل ایساله 12 پسر است؛ «مسیح اقبال» عکس این: عزیزم»

 بودند افبقالی اربابان قاتلین،. شد کشته گذشتهمی روستایشان در دوچرخه با وقتی امسال،

 قالی. بودند فروخته سالگی شش در را پسر این. بود کرده قیام آنان علیه «مسیح اقبال» که

 بلند قد بافقالی کودکان( کم بسیار مزد با زیاد کار ساعات) سیاه   کار و ظلم علیه. بافتمی

 کشیده Boston University تا پایش. دنیا سندیکالیست ترینجوان عنوان به بود کرده

. شد معروف «بترسد من از باید او حاال ترسم،نمی ارباب از دیگر من» اشجمله. بود شده

 دست به: »شود نوشته قالی هر روی باید حاال که، این اشمرگ و مبارزه و قیام ینتیجه

 Malaparte و Genet دیگرم دوستان چون را اشعکس من. «است شده بافته کودکان

. نگهدار دفترت در یا و بزن اتاطاق دیوار به را عکس این نیز تو. دارم کارگاهم دیوار به

 و داری بیشتری مسئولیت هنرمند عنوان به تو و است کرده تغییر زمانه کهاین برای چرا؟

 دقت به تاناطراف به باید نباشید، سرافکنده من نسل و من چون تو نسل و تو کهاین برای

 .«کنید نگاه بیشتری
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 گالیه

 ، گرفته  روزنامه  ایشان  از  ها  خیلی.  هستند   آشنا  چهره  این  با  ها  شیری  عجب   اکثر

  و  فرهنگ خادم است  سال ۵٠ از  بیش. هستند  بازنسشته حاال شده استخدام

  همان  با. بفروشد  سیگار اش  هکد  در نبود  حاضر احتو     بوده عجبشیر  مطبوعات 

  ۳٠ عرض  در بهزیستی کارمند  کنید  حساب  شما. ساخت  و سوخت  نبود  و بود 

 . شیفتی یا ساعت  ۸ روزی آنهم  شود  می بازنشست  سال

 ساعته  ۲۴ نهاده ایشان بخانه قدم که روزی از عدلی خانم عباس زندگی شریک

. کنند  می خدمت  هنرمند  و  دوست  فرهنگ انسان بیک کاری اضافه و مزد  بدون

 گله...  و  مسئولین  از،  دارد   اعتراض   شاید   است  شده  نشین  خانه  عباس  ساله  ۴  حاال

  آن  با بار چند  روز هر کند  می زندگی ایی خانه در. ندارد  درآمد  ریالی. دارد 

  و  گرم آب  از. رود  می است  حیاط آنطرف که شوییتدس به دارد  که وضعی

  سم ا خواهم نمی ها خیلی. است  پر  زمان و  زمین از دلش . نیست  خبری امکانات 

  بهانه  هم کرونا. گیرند  می حقوق فالن قدر ماهی االن تالش کوچکترین با ببرم

  شهر  یک  مرام است  این آیا . رود  نمی  هم  مادرش و  پدر احت دیدار کسی شده

 روز  یک ایکاش ؟ دارند  می نگه چنین را مطبوعات  خادم یک آیا ؟ فرهنگی

 عاشقی کازیم ؟ کنند  سحر توانند  میببینند   بمانند   عباس خانه در مسئوالن
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 !بفروشند ی سبز و نان تا روندمی عراق به زنان

 !کردمنمی   کولبری داشتم  درآمد  میلیون یک اگر

  باالتر  درآمدشان باشد  بیشتر هرچه کنند، حمل بار کیلوگرم چند  دارد  بستگی

 بعد  کولبر هر که است  درآمدی میانگین تومان هزار ۵٠٠ تا ۳٠٠ از رود،می

  های مسیر  از عبور آماده باید  اما کند،می  کسب  رویپیاده  ساعت  شش حدود  از

 باشد؛   تیراندازی  و  برداشتن  قدم  مین  روی  سقوط،  خطر  با  مواجه  و  العبورصعب 

 کنند؟ می  کولبری همچنان مردم غربی هایمرز در چرا وجود  این با

 العبور صعب  هایراه از و کنند می کول بارِ  تلویزیون، یا پارچه چای، سیگار،

  و   سقوط  تیراندازی، با شانمعیشت  و  است  مرز مسیر از هاآن  روزیِ  گذرند؛می

  باشد،   برگشتن  فکر  نباید   اصالا   رود می   کولبری  که  کسی»  است،  خورده  گره  مین

 تیراندازی   طرفت  به  دارد   احتمال  یا  کنیمی   سقوط  کوه  از  یا  رویمی   مین  روی  یا

 کمین   در  وقتی  برها  کوله  گاهی.  دارد   وجود   کولبری  هر   برای  خطر  سه  این  کنند،

 روی  است   ممکن  و  کنند   عوض   را  شان  راه  شوند می  مجبور  ند افتمی   گیر  مرزبانی

 ،.«است  شده قطع طوریهمین  بدشان عضو که امدیدم  زیادی تعداد  بروند، مین

  سراغ  باشد  نداشته کار وقتی اما است  بلد   آرماتوربندی دارد، سال ۲٧ «مود مح»

 شاهد  داخ داشتم درآمد  تومان میلیون یک ماهی اگر: »گوید می رود،می  کولبری

 « .کردمنمی  کولبری وقت هیچ  است 

  نداشتن  از نداریم، پول» است؛ جان و نان غصه پر یقصه  «محمود » روایت 

  مناسب   شغل  یک  کسی  اگر  زنیم،می   کولبری  به  دست   که  هست   مناسب   کار   و  شغل

 دارند،  بچه و  زن کولبرها جااین . نیست  کولبری  به  راضی وقت  هیچ باشد  داشته

  هستند  مجبور باشد  هم خطرناک اگر ا حت ندارند، هم شغلی یچه هستند، مستاجر

  گریه  و اند ایستاده  نفری چند  شدم متوجه برگشت  مسیر در بار یک. کنند  کولبری

 سرش   و  کرده  سقوط  ارتفاع  از  شاندوستان   از  یکی  دیدم  شدم  که  نزدیک  کنند،می
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  کولبری  ردیگ گفتم خودم به دیدم را لحظه آن وقتی. است  دیده آسیب شدت به 

 « شدم   کولبر  دوباره  و  گذاشتم  کولم  روی  را  بار  پولیبی  خاطر  به   مجدد   اما  کنمنمی 

 مصنوعی  پای با کولبری تا شدن نخاع قطع از

  چرا  باشم داشته کار اگر: »گوید می دارد، «محمود » با مشابه روایتی «ارکان »

 سر ات ای پ لحظه یک برگردی، سالم و بروی نیست  معلوم که کنم کولبری باید 

  برگردم،   سالم  خواهممی  خدا  از  روممی   بار  هر  کنی،می   سقوط  است،  تمام  بخورد 

  کاری   امبچه   و  زن  برای  نتوانم   دیگر  و  بیفتند   برایم  اتفاقی  نکند   کنممی  فکر  اشهمه 

 ...دهم انجام

 

🌿🌸🌺🛠🌿🌸🌺🛠🌿🌸 

 نیست، رفتن مان پای دیگر اگر

 باری

 بانانقلعه 

 اندکرده تمام ما با حجت این

 گزینیم  اقامت سرزمین این در خواهیممی  اگر که

 ....ببندیم قراری ابلیس با بایدمی 

 

 « شاملو »
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 "فداکار شهرام"محمدی شهرام

 فداکار شهرام به شهره یلی  بار این        پیکار به  دلیران، و گردان خطه از

 پدیدار آنجاست  آزادگی مردانگی        میهن و ملت  مصلحت  عیان  جای هر

 ایثار  جانب  رفقا، نجات  راه در           آتش در سیاوش  مانند  و  کف بر جان

 نمودار  کرد، خود  ذاتی جوهره او            الیتناهیست  بشری عشق که بنمود 

 سردار اسعد  نسبش و  تبار کاوه چون     سرافراز  و نامی زاگرس آن ایذه، از

 کار  بدین  جانهاست  و اموال وی مدیون  رستند  حادثه از نفر صدها که داد  جان

 فداکار  دهقان زده آتش  پیرهن گر            افروخت  مشعله بجان فداکار شهرام

 کردار به و  گفتار به اسوه کارگر یک        نویسند   و بسازند  فیلم و از شایسته،

 سزاوار  نکوداشت  و خالیق مهر بر                   معلم و امید  ره در قدم بنهاد 

 فلزکار  صنف غزلی بنامش بسرود             ایران مردم  همه  همگام  و همدوش

 ( میرزا شهرک)  پور طهماسب محمدحسین

 ایران  فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عضو

 

 شعر زبان مبارزه حق جویان است!

 فلزکارمکانیک ایران بخش آموزش سندیکای کارگران 
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 بیاموزیم!  یاز جنبش کارگری جهان

 زدند؟ اعتصاب به دست امسال لوکوموتیورانان چرا

 آهن راه   شرکت  مدیره  تاهی  دوگانه  سیاست  به  امسال  مارس  ماه  در  لوکوموتیورانان  سندیکای

 میلیونی  بخشش  و  بذل  سیاست: »بود  آمده  جمله  از  اعتراض  این  متن  در.  کرد  اعتراض  آلمان

 برای غازچندر یک از متخصص کارکنان کردن محروم حال عین در و شرکت مدیران برای

 کارفرما  برابر  در  را  هاخواست  این  پیش  سال  لوکوموتیورانان  سندیکای  «.نیست  تحمل  قابل  ما

 2022 سال برای درصد8/1 و 2021 سال برای دستمزد افزایش درصد۴/1 :کرد مطرح

 حدود معموال آلمان در ساالنه تورم نرخ که داشت توجه باید) درصد2/3 مجموع در یعنی

 افزایش درصد8/۴ لوکوموتیورانان سندیکای نخستین خواست(. شودمی بینیپیش درصد2

 گرفته  صورت  دولتی  کارمندان  بخش  در  که  تریپایین  سطح  در  هاتوافق  به  توجه  با  ولی  بود،

 600  پرداخت خواستار  عالوه  به  سندیکا.  کند  تعدیل  را  خود خواست  شد  حاضر  سندیکا  بود،

 وضعیت که بود دشواری کاری شرایط دلیل به این و شد 2021 سال در کرونا حق یورو

 کارفرما  و  لوکوموتیورانان  سندیکای  میان  مذاکرات  .بود  کرده  تحمیل  کارگران  به  اخیر  بحرانی

 هیچ  کارفرما  طوالنی  مذاکرات  دور  چندین  از  پس  متأسفانه  ولی  شد  آغاز  امسال  آوریل  ماه  در

 سندیکای  رئیس Weselsky وزلسکی.  شدند  متوقف  مذاکرات  و  نداد  نشان  خود  از  نیتیحسن

 ما برای روش این: »کرد بندیجمع طوراین را کارفرما سیاست لوکوموتیورانان سراسری

 هایحرف سری یک با تا انداخت راه به را خود تبلیغاتی ماشین کارفرما دیگر بار. آشناست

 در و سازد اعتباربی را ما سندیکای دروغ، و راست سری یک کردن هم سر و پشتوانهبی

 را خود جیب و دروغ بازی،حقه: »گفت ادامه در او.« کند ایجاد سردرگمی ما اعضای میان

 صورت  ما  سندیکای  با  عادالنه  قرارداد  یک  انعقاد  از  جلوگیری  منظور  به  هااین  همه  کردن،  پر

 که است این واقعیت.« پرکنند را خودشان هایجیب بتوانند که است آن هدف و گیردمی

 مربوط  بازنشستگی  حق  میزان  از  دهد،  کاهش  را  کارکنان  واقعی  مزد  تا  دارد  نظر  در  کارفرما

 کارمندان استراحت وقت بندیزمان آزادی و بکاهد آهنراه شرکت بازنشستگی صندوق به

 صندوق یک از که سراسری و عمومی بازنشستگی حق بر عالوه آلمان در.« کند محدود را

 و دارند خود به مربوط بازنشستگی صندوق هاشرکت  از بسیاری شود،می پرداخت واحد

 دریافت  هم  خود  شرکت  به  مربوط  صندوق  از  اضافی  بازنشستگی  حق  یک  شرکت  آن  کارکنان

 درصد2/3 دستمزد اضافه درخواست با 2022 سال برای تنها نهایت در کارفرما .کنندمی

 دریافت دستمزد اضافه گونه هیچ 2021 سال در لوکوموتیورانان ترتیب بدین. کرد موافقت
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 کارفرما  هدف.  کرد  مستثنی  توافق  این  از  را  واردتازه  شاغلین  کارفرما  عالوهبه.  کرد  نخواهند

 روشن. بود سندیکایی اتحاد زدن برهم و سندیکا اعضای صفوف میان در تفرقه کار این از

 سندیکای ژوئن ماه در .گیرد قرار سندیکا قبول مورد توانستنمی پیشنهاد این که بود

. رساند همگان اطالع به را کارفرما با مذاکرات شکست اطالعیه، یک طی لوکوموتیورانان

 صنفی مبارزه به توسل جز ایچاره کارفرما همکاری عدم با  مقابله در که کرد اعالم سندیکا

 درصد70. گذاشت رأی به خود اعضای بین را اعتصاب انجام آگوست ماه در سندیکا. ندارد

 اعتصاب شروع به رأی آنها درصد٩5 و کردند شرکت گیریرأی این در سندیکا اعضای

 مجددا   را خود هایخواست اعتصاب، شروع اعالم مناسبت به ایاطالعیه در سندیکا .دادند

 آهنراه کارکنان: »است آمده کاری، سخت شرایط شرح ضمن اطالعیه این در. کرد مطرح

 حاضر  کار  سر  کرونا  گیرهمه   ویروس  شیوع  از  ناشی  فضای  در  و  شرایط  ترینسخت  در  حتی

 رعایت با و وقفه بدون آهنراه شبکه توسط نقل و حمل تا دادند ادامه  کارشان به و شدند

 توسط آنکه نه هستند احترام و قدردانی مستحق کارکنان این. یابد ادامه بهداشتی شرایط

 سراسری اعتصاب نخستین ترتیب بدین« گیرند قرار تحقیر و توهین مورد شرکت مدیریت

 اعتصاب این. گردید آغاز روز3 مدت به و آگوست ماه10 تاریخ از آلمان لوکوموتیورانان

 نقل و حمل بلکه شد، مسافران شهری بین و شهری نقل و حمل در اختالل موجب تنها نه

 صنعتی  هایشرکت  فعالیت  در اختالل  موجب  طریق این  از  و  کرد  مختل  نیز را  باری  قطارهای

 کارفرما. بازماندند حرکت از هاقطار سوم دو اعتصاب مدت طول در. شد نیز کارخانجات و

 سندیکای علیه را هاقطار مسافران و مردم و کند مسموم را فضا تبلیغات با تا کوشید

 با تا یافتند حضور قطار هایایستگاه در جمعی هایرسانه. بشوراند لوکوموتیورانان

 آنها  نظر و کنند مصاحبه بمانند، قطار انتظار در طوالنی ساعات بودند مجبور که مسافرانی

 کارکنان تصمیم شوندهمصاحبه مردم اکثریت خوشبختانه. شوند جویا اختالل این مورد در را

 این پایان از پس .کردند دفاع آن از و دانسته آنها برای قانونی حق را اعتصاب و آهنراه

 سندیکا هایخواست راستای در پیشنهادی تا خواست کارفرما از مجددا   سندیکا اعتصاب

 پاشیدن  خاک  سیاست  به  و  نکرد  توجه  سندیکا  درخواست  این  به  کارفرما  متأسفانه.  دهد  ارائه

 خود دیگر بار لوکوموتیورانان سندیکای. داد ادامه آلمان مردم و آهنراه کارکنان چشم در

 و آگوست 21 تاریخ از را اعتصاب دوم دور و دهد ادامه صنفی مبارزه به تا دید ناچار را

 کرد اعالم آلمان گروهی هایرسانه طریق از کارفرما  .نماید اعالم روز 4 مدت به بار این

 متعاقب.  بپذیرد  را  لوکوموتیورانان  سندیکای  سوی  از  شده  اعالم  هایخواست   است  حاضر  که

 هاخواست  پذیرش  از  حرفی  کرده  دریافت  کارفرما  از  که  اینامه   کرد،در  اعالم  سندیکا  خبر  این

 نظر در را سندیکا هایخواست است حاضر که کرده ذکر تنها کارفرما نامه  این در. نیست
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 بار و دارد بسیار فاصله هاخواست پذیرش با موضوع این. دهد قرار بررسی مورد و بگیرد

 سندیکای رئیس وزلسکی  .باشدمی کارفرما فریب و دروغ سیاست دهندهنشان دیگر

 بودند موفق بسیار هااعتصاب: »گفت اعتصاب نتایج ارزیابی در لوکوموتیورانان سراسری

 حرکت از قطار هزار یک اعتصاب روز هر در. بود چشمگیر بسیار آنها در اعضا حضور و

 پایان از پس «.کردند شرکت نفر هزار دو از بیش هااعتصاب این طول در. ایستادند باز

 کارفرما طرف که داشت اعالم آلمان لوکوموتیورانان سندیکای اعتصاب، دور دومین

 نشان خود از سندیکا هایخواست به شدن نزدیک با رابطه در انعطافی گونههیچ متأسفانه

 حاصل  اجتماعی  و  اقتصادی  نتایج  باید  کارفرما  ترتیب  بدین  که  داردمی  اعالم  سندیکا.  دهدنمی

 مبارزه  ادامه  به  مجبور  را  خود  نیتحسن  وجود  با  سندیکا  و  بپذیرد  را  آتی  صنفی  مبارزات  از

 تا 1 از اعتصاب سوم دور شروع به تصمیم جز ایچاره سندیکا ترتیب بدین. بیندمی صنفی

 به  را خود که کارفرما تصمیم این متعاقب. رساند مردم اطالع به را آن و ندید سپتامبر 7

 به رأی تا خواست دادگاه از و کند شکایت دادگاه به گرفت تصمیم دید،می فشار تحت شدت

 هیچ  که داشت اظهار و کرد رد را کارفرما شکایت این دادگاه. دهد هااعتصاب فوری توقف

 برای  مفتضحانه  شکست  یک  این.  بیندنمی  اعتصاب  ادامه  از  آهنراه  کارکنان  منع  برای  دلیلی

 را  دادگاه  تصمیم  کارفرما.  شد  لوکوموتیورانان  سندیکای  موضع  تقویت  موجب  و  بود  کارفرما

 برگزار بالفاصله نظر تجدید دادگاه. شد نظر تجدید دادگاه یک برگزاری خواهان و نپذیرفت

 سندیکای اعتصاب با مقابله در کارفرما ترتیب بدین. کرد تأیید را نخست دادگاه نظر و شد

 .شد مواجه شکست با مجددا   لوکوموتیورانان

 آلمان لوکوموتیورانان مبارزات پیشینه

 به خود صنفی نافعم از دفاع خاطر به آلمان در لوکوموتیورانان که نیست بار نخستین این

 را موفقی و مشابه تجربه 2015 و 2014 هایسال در آنها. پردازندمی کارفرما با مبارزه

 سال  مه  ماه  تا  2014  سال  پاییز  از.  بود مبارزه  این  ادامه  در آنان  مشوق  که  گذراندند  سر  از

 که اعتصاب هشتمین. زد روزه چند اعتصاب ٩ به دست لوکوموتیورانان سندیکای 2015

 ساعت20  که  ناموفق  مذاکره  یک  از  پس.  بود  اعتصاب  ترینطوالنی  انجامید  طول  به  روز  شش

 اعتصاب این. داد سازمان را دیگری اعتصاب لوکوموتیورانان سندیکای انجامید، طول به

 بار  این.  پیوست  وقوع  به  بار  ونقلحمل  آهنراه  بخش  در  هم  و  مسافری،  آهنراه  بخش  در  هم

 روز  سه.  نکرد  اعالم  اعتصاب  پایان  برای  تاریخی  هیچ  سندیکا  پیشین،  هایاعتصاب  برخالف

 سندیکا  و  پذیرفته  را  سندیکا  هایخواست  کارفرما  که  کرد  اعالم  سندیکا  اعتصاب  آغاز  از  پس

 .دهد پایان اعتصاب به نتیجه در و برسد توافق به کارفرما با است توانسته



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                      48
 

  

 !اجتماعی تیمسوول

 صورت  هم عیاجتما  کار تقسیم و شده شهرنشین ها انسان که است  زمانی دیر

 انتخاب   درآمدزایی   برای  که   شغلی   قبال  در  انسانی   هر  که  همانطوری.  است   گرفته

  جامعه  نفع به هم و خود  نفع به هم تالشش حاصل تا است  مسوول است، کرده

  به  نسبت  کند  می زندگی آن در که ای جامعه قبال در است  مسوول باشد،

  می  که ها، دولت  چند هر. بکوشد  نیز آن رفع برای و بوده حساس مشکالتش

 دارند   مشکالت   این  قبال  در  را  وظیفه  بیشترین  باشند   مردم  انتخاب   حاصل  بایست 

  مسوولیت   نیز  کنند   می  زندگی  جامعه   این   در  که   عناصری  عنوان   به  نیز  انسانها  اما

  از  و کنند  اقدام رفعش برای و  کرده منعکس و دیده را مشکالت  این تا دارند 

  انجام  خوبی به شده گرفته عهده  به  های مسوولیت  بالق در بخواهند  دولت  اجزای

 .کنند  وظیفه

  مسوولیت   فضای  در  ای  کننده  تعیین  نقش  نهاد   مردم  های  سازمان  خصوص   این  در

  و  تذکر مسوولین، رفتن در زیرکار از و اندازی هم پشت  فساد، علیه  پذیری،

  دهند،  نمی انجام درستی به را خود  وظایف که نهادهایی در مشکالت  پیگیری

 .دارند 

 در  زباله سطل نبود  معابر، آبگرفتگی خیابان، در آب  لوله ترکیدگی تاکنون آیا

  نظافت  عدم ها، پارک در بهداشتی های سرویس نبودن تمیز عمومی، فضای

 کار، اداره بازرس یک گیری رشوه کننده، تولید  یک گرانفروشی ها، خیابان

 ایم؟ داده تذکر  مسوول اینهاده به را....  متخلف  مدیران شکنی قانون

  آن  رفع برای خود  اجتماعی مسوولیت  از ولی دیده را ناهنجاری  آید  می پیش گاه

 دارد  رشوه توقع مربوطه کارمند  کار پیشبرد  برای ای اداره در. شویم می غافل

  پیست؟   اتفاقی  چنین  قبال  در  ما  مسوولیت .  شود   می  گرفته  و  داده  رشوه  عمومن  و

 اجرای   از  مسوولین  کل  در  و  ها  وزارتخانه  های  حراست   کار،  وزارت   بازرسین
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 فرد  فرد  اجتماعی مسوولیت  که اینجاست  کرد؟ باید  چه. روند  می طفره قانون

 نهاد  مردم های سازمان در و شده برانگیخته اعتراض  عنوان به جامعه اعضای

 .شود  می آغاز گری مطالبه و کرده پیدا نمود 

  چاره   خود   اجتماعی  حقوق  از  دفاع  برای  نزحمتکشا   کالم  یک  در  و  مزدبگیران 

  .ندارند  را کارگری سندیکاهای در شدن منسجم جز ای

 ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای آموزش بخش

 

 مخالفند؟  نئولیبرالیسم با کارگری سندیکاهای چرا

  گذاران  سرمایه تشویق به خود اقتصاد کردن فعال برای کشورها از بسیاری

.  کنند  می پول المللی بین صندوق از وام درخواست و پردازند می خارجی

  دستوراتی  گذاری سرمایه اجازه یا و وام دادن برای پول المللی بین صندوق

 :قرارند  این از که کند اجرا را آن گیرنده وام  کشور باید که دارد

 نمیر  و بخور حد در دستمزدی یعنی کار  نیروی نمودن ارزان-1

 دالر  مقابل در ملی پول کردن ارزش کم -2

 غذا درمان، ، آموزش زمینه در ها سوبسید حذف -3

 عمومی   اموال  غارت  برای  داخلی  داران  سرمایه  گذاشتن  باز  سازی  خصوصی -۴

 رویه   بی واردات -۵

 کشور  صادرات کردن محصولی  تک -۶
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  40 روزانه ٬گیرد  می  تومن 500 یی کیلو  40 آرد  کیسه  هر کارگر برای حمل 

  مرگ  و  پیری  ر دچا! احترام و بیمه بدون میکند  جابجا کیلو 1600 یعنی کیسه

 ... شود  محسوب  فحش  عامه   فرهنگ  در حمال تا   میگردد  زودرس


