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 !اعتراض حق ماست

 دوستان فدراسیون جهانی سندیکایی اینداستریال 

همانگونه که اطالع دارید به دعوت سندیکای کارگران شرکت واحد و 

فلزکارمکانیک ایران و دیگر تشکل ها تجمعی آرام به مناسبت اول ماه مه، 

روز جهانی کارگر، در مقابل مجلس ایران صورت گرفت و متعاقب آن عده ای 

گیر شدند که هنوز تعدادی از آنان وضعیت نامعلومی دارند. حسن سعیدی، دست

اعظم خضری، مرضیه امیری، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، ناهید خداجو، فرهاد 

 .شیخی و نسرین جوادی، کیوان صمیمی، فرهاد شیخی از آن جمله اند

شته همچنین برخوردهای امنیتی با دوستان سندیکالیست هفت تپه ای ادامه دا

وعلی نجاتی به دادگاه فراخوانده شده است. این درحالی است که در چند روز 

اخیر فیصل تعالبی، سید اسماعیل جعاوله، عادل سماعی، رستم عبداله زاده و 

حسین انصاری کارگران هفت تپه ای در اعتراض به مشکالت کارگری به 

قلیان نیز هیچ خبری  زندان برده شده اند. هر چند که از اسماعیل بخشی و سپیده

 .در دست نیست

کارگری که به دعوت سندیکای ما در تیرماه سال گذشته در  4در حال حاضر 

یک تظاهرات خاموش و با در دست داشت آرم فدراسیون اینداستریال دستگیر 

و دادگاهی شده اند هنوز تعیین تکلیف نشده اند و مجید رعایایی و منوچهر 

 .مان، احکام نهایی اشان صادر نگشته استسراج دیگر اعضای سندیکای

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از شما انتظار دارد چه در اجالس 

و چه هم اکنون از ظرفیت های خود استفاده کرده و نقض  I.L.O پیش روی

خشن مقاوله نامه های پایه ای سازمان جهانی کار و از جمله مقاوله نامه های 

 .کنید را پیگیری 98و  89

 8931 اردیبهشت 62   سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
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 اعضای و دانشجویان معلمان، کارگران، کردن زندانی و بازداشت

 .کنیم می محکوم را واحد شرکت کارگران سندیکای

 حقوق مدافع از دانشجویان تن ودهها واحد شرکت کارگران سندیکای ازاعضای تن شش

 جهانی روز) مه ماه اول در مراسم شرکت برای که کارگری لینفعا از وتعدادی کارگران

 با بودند زده اعتراضی تجمع به دست بهارستان مجلس در مقابل اردیبهشت11( کارگر

 و ضرب مورد بشدت و شدند مواجه امنیتی عوامل و انتظامی های نیروی شدید خشونت

 مامورین توسط کارگری نفعالی و دانشجویان و کارگران از تن دهها و. گرفتند قرار شتم

 .شدند بازداشت امنیتی

 سقوط دلیل به کارگران که گیرد می صورت درحالی پلیسی و امنیتی برخوردهای این

 و  اند داده ازدست را خریدشان قدرت درصد ۰۷ به نزدیک گذشته چندماه در لایر ارزش

 صدای ردنک خفه درصدد کارگران برای اقتصادی تدابیر بجای کشور اجرائی مسئوالن

 برای ای برنامه هیچ که است این نشانگر ببندها و بگیر این و هستند  اعتراضاتشان

 هر که درحالی. ندارند مسئوالن معیشتی اسفبار و سخت شرایط از کارگران رفت برون

 و هستیم نجومی های اختالس و مدیریتی گسترده فساد شدن برمال شاهد کشور در روز

 کشور پلیسی قضائی سیستم میشود، کوچکتر و چککو شان سفره روزانه کارگران

 می تلقی جرم را معیشتی سخت اوضاع و گرانی اسفبار وضعیت به کارگران اعتراضات

 امکانات تمام با و ندارد را کارگران توسط کارگر روز مراسم برگزاری تحمل حتی و کند

 که بطوری است، دانشجویان و معلمان کارگران اعتراضات فریاد کردن خاموش درصدد

 برخوردهای و کارگری و سندیکایی  فعالین تر گسترده های دستگیری شاهد جاری سالدر

 .هستیم صنفی  معترضین با امنیتی و پلیسی

 و معلمان و کارگران با امنیتی پلیسی برخوردهای هرگونه واحد شرکت کارگران سندیکای

 شدگان بازداشت امیتم شرط و قید بی آزادی خواستار و کند می محکوم را دانشجویان

 راه تنها و ، باشد می دربند کارگری فعاالن و صنفی زندانیان تمام و کارگر جهانی روز

 و معلمان و کارگران اتحاد را مزدبگیران برای معیشتی سخت اوضاع ازاین رفت برون

 .میداند محوری مطالبه در دانشجویان

 سندیکای کارگران شرکت واحد
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بیایید نگذاریم   !است طبقه كارگر ایران ازجنگ بیزار

 !فرزندان زحمتكشان در معرض کشتار بى دلیل قرار گیرند

 رفقای فوالدگر آمریکایی

دولت آمریکا درماه ها و هفته هاى اخیر برخورد ها و سیاست خطرناكى را در 

رابطه با كشورما در پیش گرفته است. دونالد ترامپ یكسال قبل با خروج از 

تایید جهانى و شوراى امنیت سازمان ملل امضا شده  كه با -موافقتنامه برجام

و از سرگیرى دوباره و گسترش تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی در  -بود 

رابطه با ایران شرایط دشواری را برای زحمتکشان ایران و وضعیت تهدید 

 آمیزى را در خاورمیانه رقم زده است. او درصدد تحمیل سیاست های ماجرا

 .به نفع عده ای قلیل درآمریکا و سیستم سرمایه داری جهانی است جویانه خود

این تحریم ها نه تنها جنگی خاموش علیه كارگران و خانواده های زحمتکشان 

ایران است بلکه همچنین جنبش مطالباتى مردم و مبارزه كارگران در ایران را 

 .شد ضعیف کرده و موجب به صحنه آمدن نیروهای تندرو در ایران خواهد

آنچه دراین میان جان فرزندان مردم آمریکا و ایران و زندگى همه ما را تهدید 

می کند افزایش تنش در منطقه و اعالم كشور ما ایران به عنوان هدف تهاجم 

نظامى بى توجیه از سوى ساكنان كاخ سفید است. ما مصمم به دفاع همه جانبه 

ورمیانه به هردلیل و از سوى از صلح و مخالفت با یك جنگ جدید در منطقه خا

هر یك از طرفین می باشیم. كارگران منفعتى در این جنگ نخواهند داشت. با 

شلیك اولین گلوله منافع ملی واقعى و امنیت مردم هر دو کشور به خطر خواهد 

افتاد . فرزندان شما و فرزندان ما درگیر جنگی خواهند شد که فقط كنسرنها و 

جهان در كشورهاى سرمایه دارى ازآن سود می  انحصارهاى اسلحه سازى

برند و منافعش به جیب عده ای سودجو خواهد رفت و صلح جهانی و منطقه 

حساس خاورمیانه را با خطر روبرو خواهد ساخت. کافی است نظری به آمار 

 .کشته شدگان نظامی آمریکایی در افغانستان و عراق بیاندازیم
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با این جنگ ها از بیکاری نجات یافته اند؟ آیا پرسش اینجاست آیا مردم آمریکا 

سرانه بهداشت درکشورتان افزایش یافته است؟ یا اینکه كمپانى های اسلحه 

سازى، شرکت های سازماندهی ارتش های مزدور و خصوصی و تعلیم 

محافظان امنیتى از قبِل درد و رنج و مصیبت شما و مرگ فرزندان تان به 

اند؟ همین امر نیز به شکل هایی دیگر در کشور ما سودهای نجومی دست یافته 

 .نیز مصداق دارد

 دوستان کارگر،

سندیكاى ما برآن است كه سكوت ما نمی تواند گزینه اى عاقالنه و برخاسته از 

سنت هاى كارگرى جهان باشد. بیایید دست دردست یکدیگر در این مقطع 

بلکه از جان فرزندان خود  زمانی نه تنها اجازه جنگی دیگر را در منطقه ندهیم

 .و صلح جهانی محافظت کنیم

همبستگی ما می تواند به دیگر اقشار و نیروهای اجتماعی هم قوت قلب بدهد 

كه به جنبش صلحى گسترده بپیوندند و در ادامه مانع شروع یك جنگ 

 .خانمانسوز بشوند

نیا ما معتقدیم كه صلح، دمکراسی،عدالت اجتماعی خواست همه زحمتکشان د

به نداى ما پاسخ مثبت دهید، به ما بپیوندید و با هرگونه راه حل جنگ  .است

طلبانه اى از سوى هر که باشد مخالفت كنید. بیایید هیوالى جنگ را در ابتداى 

 .مسیر آن متوقف كنیم. ما با هم منافع یكسان و مشترك داریم

 !صلح بر شما و بر جهان باد

 ایرا ن سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

 8931اردیبهشت  62
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 کشور سراسر تولیدی واحدهای از کارگری گزارشات

 

 ذوب آهنگزارش خبرنگار پیام سندیکا از 

 

 روز کارگر در ذوب آهن جشن گرفته نشد؟-8

توجه به  هر ساله در ذوب آهن روز کارگر جشن گرفته می شد، اما امسال با

اعتراضات کارگران و کارکنان در رابطه با تحت پوشش قرار نگرفتن سختی 

کار بخش های زیادی از ذوب آهن، دستمزدهای ناچیزدر مقابل کارهای سخت، 

عدم اجرای طبقه بندی مشاغل، شرکتی بودن کارگران و متخصصین، شایع 

شدن بیماری سرطان در بخش های تولیدی و مرگ زودرس پس از 

ازنشستگی، بیماری های گوارشی به دلیل کیفیت بد غذا، و همچنین خدمات بی ب

http://www.sfelezkar.com/?p=3542
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کیفیت ارایه شده در رستوران ها، حمام ها، رختکن ها، سرویس های 

مدیریت را وا داشت تا روز کارگر در ذوب آهن جشن گرفته …. بهداشتی

یکی از دالیل خشمگین بودن کارگران ذوب آهنی ادعاهای سودآور شدن .نشود

ذوب آهن و عدم پرداخت پاداش های مناسب به کارگران در قبال سودآور 

 .کردن کارخانه است

این درحالی است که در کارگاههای کوچکی که سندیکای کارگران 

فلزکارمکانیک ایران نفوذ دارد کارفرمایان را واداشته است با پرداخت مبلغی 

رنج کارگراشان به عنوان عیدی روزکارگر، بخشی از سودی که حاصل دست

است را پرداخت کنند ولی مدیریت ذوب آهن از گرفتن یک جشن هم خوداری 

 .کرده است

آنچه مسلم است اعتراضات کارگران ذوب آهن در سال جاری گسترش خواهد 

 .یافت و نفوذ و اعتبار سندیکا در ذوب آهن هرچه بیشتر خواهد شد

 

 !!!! زهرمار یا غذا-2

 عمده مشکل غذا توزیع و پخت موضوع ندیکاس پیام خبرنگار گزارش به

 .است شده آهنی ذوب کارگران

 آن کیفیت از روز هر بلکه اند نشده تر کیفیت با تنها نه شده ارایه غذاهای-١

 آن کیفیت از بیشتر هرچه سودآوری برای مربوطه پیمانکاران و شده کاسته

 .کاهند می

 بیماری باعث که رسد می کارگران دست به سرد و دیر بسیار غذا توزیع -٢

 بیشتر موضوع این ها شیفت در ویژه به است گشته گوارشی متعدد های
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 معده سرطان بصورت را خود بازنشستگی در البته که. کند می خودنمایی

 .داد خواهد نشان

 را آن کارگران که است مواردی از کیفیت بی و عجله با غذا خوردن -٣

 .نامند می«  زهرمار»

 آشپزهای سر از یکی که کرد اعالم افتخار با مدیریت قبل ماه چند از اینکه با

 کردن تر کیفیت با مسوولیت دارد برنامه تلویزیون در که تهرانی معروف

 کارگران آنچه اما است گرفته عهده بر را آهن ذوب کارکنان و کارگران غذای

 .ورندخ می که است کیفیتی بی غذای کنند می مشاهده شان بشقاب در هرروزه

 

 تپه هفت نیشکر شرکت کارگران با سخنی

 و معیشتی وضعیت ساله ۸ جنگ زمان در حتی اخیر سال ۰۷ طول در عزیز همکاران

 و رانت بدلیل طبقاتی فاصله تورم؛ رکود؛ دچار که کنونی شرایط در کشور اقتصادی

 نبوده حد این تا کارگران و مزدبگیران خصوص به پذیر آسیب اقشار به فشار و تبعیض

 ریاضتی شرایط در را کارگران وکار کسب بازار بر ای سابقه بی کسادی ازطرفی. است

 و اقتصادی امور در نهادها دخالت و اخیر دهه چند دولتهای مدیآناکار که است قرارداده

 دلیل نظارتی نهادهای به پاسخگونبودن و انها های فعالیت بر نظارت عدم و رانت ایجاد

 است رمذکو مشکالت تمام

 را وآسیبها فشارها بیشترین جنگ دوران و گذشته ادوار مانند روزها این کارگری جامعه

 است واعتراض واکنش به کارگران مجبورکردن آن حاصل که شده متحمل سیاستها این از

 المللی بین قوانین برخالف شده مصوب گرایی جانبه سه بدون که کنونی ناقص کار قانون

 واکنش هر با درنتیجه. است نشده قائل صنفی اعتراضات گونه ینا برای حقی هیچ کار

 و امنیتی سازیهای پرونده دستگیری؛ شاهد کارگران صنفی برحق وتجمعات اعتراضی

 .هستیم مواجعه قضایی
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 باهمدستی اخیر شجاعانه اعتراضات کردن سرکوب جهت تپه نیشکرهفت مانند شرکتی در

 به را افرادی و نمودند تحمیلی کار اسالمی جادشورایای به اقدام مدیریت و دولتی مقامات

 معامالت با را کارگران منافع تا قراردادند شده مهندسی تشکل این در کارگر نماینده عنوان

 که زمانی درجدول ماه فروردین حقوق نکردن لحاظ مانند) کنند پایمال خفا در و پنهانی

 و قانون به ناآگاه ؛ تجربه کم افرادی. (باشیم داشته افتاده عقب حقوق یک عمال شد باعث

 چندیست امنیتی مقامات و کارفرما تهدید کوچکترین با که جرات کم و اصولی مذاکره

 کارگران به باید افراد این. کنند می خالی شانه زیرمسئولیت از و کرده خالی را عرصه

 درمقابل ؛چرا دهند پاسخ است نبوده کار در ای معامله اگر اینکه و اخیر شایعات پیرامون

 همسان از ممانعت متعدداخیر؛ سازیهای پرونده و ستادی نیروهای کاری اضافه قطع

 سختی وذهاب؛ ایاب درصد؛3۷شیفتی مانندحق)جدید و قدیم کارگران مزایای سازی

 چرا! نبینند آسیب خودشان دکه هستن این دنبال و اند کرده اختیار سکوت( همسر کار؛حق

 پیگیری مانع کارامد نا شورای مجدد فعالیت به دادن ومشروعیت لیتمسئو این قبول با

 ؟!اند خودشده مطالبات برای کارگران جمعی

 تحریمی فشارمضاعف شدیدترشدن با باشند داشته توجه کارگر، وهمکاران دوستان

 ها ومعافیت تولید بخش یارانه گرفتن بجای کارفرما و شد ترخواهد سخت نیز تولید شرایط

 نمونه که کرد کوچکترخواهد را ما های سفره و آمد کارگرخواهد جیب و سفره غسرا به

 کرده صادر ستادی نیروهای کاری اضافه لغو جهت که است ای بخشنامه دو آن بارز

 .است

 دارند قرار کفی اصحاب خواب در که خاصیت بی و خاموش نمایندگان این از گذر با بیایید

 ما سراغ به و دیراست فردا که کنیم حمایت ستادی نیروهای از و داده نشان مقاومت

 .آمد خواهند

 مشاور و بازرس همه این آوردن با چرا هاست هزینه کاهش فکر به کارفرما اگر پایان در

 هیچ پیچیده و طویل بروکراسی ایجاد جز محدودی تعداد بجز که الحال مریض و فرتوت

 می پنهان اعتصاب دچار را کارگران ،اقدامات این با و ندارند بارمالی جز دیگری سود

 را تولید افزایش و وری بهره رفتن باال کارگران در انگیزه ایجاد با توانستند نمی آیا کنند

 .بگیرند پیش در

 ای تپه هفت همکاران از یکی قلم به
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 !اعتصاب در عسلویه

 

شرکت های زیرمجموعه ی کارفرما ایدرو.آی پیما هنوز عیدی و  ٤4در فاز 

ق اسفند پرداخت نشده و به همین دلیل کارگران اعتصاب کردند. با این حقو

درصد حقوق اسفند را به کارگران پرداخت کرده ۰۵اعتصاب شرکت تناوب 

 .است

به مدیریت این شرکت ها حقوق ماهانه اشن به موقع پرداخت می شود و وقتی 

 .به کارگران میرسند می گویند کشور تحریم و بی پول است

یکی از کارگران در هنگام اعتصاب به رییس کارگاه گفت: خانواده امروز 

هایمان در حال از هم پاشیده گی است این چه مسلمانی است که کار کنیم ولی 

 .…پولمان را ندهید

را در  ٤4اعتصاب شرکت های آی جی سی، احداث، تناوب، پایندان و کلن فاز 

 .بر خواهد گرفت
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 در ایران خودرو چه می گذرد؟

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا تولید از سال قبل تاکنون به یک سوم خود -8

رسیده است. وضعیت تولید به دلیل نبود قطعات الکترونیکی، باتری، سپر، و 

دیگر لوازم به صورت ناقص در پارکینگ شرکت دپو می شوند. با یک باتری 

فنگ از دوهفته اتومبیل تست می شوند خط تولید کامیونت دانگ  ٤۵۵بیش از 

 .پیش تعطیل گردید

متاسفانه وضعیت دریافتی کارگران تعریفی ندارد. مبلغ آکورد تعلق گرفته به 

 98سال قبل تاکنون افزایشی نداشته است. همچنین از سال  ٥کارگران از 

تاکنون به جای کارگران بازنشسته هیچ کارگری استخدام نشده و تک و توکی 

کارگران که .رفته بیشتر روی روابط خاص بوده استاستخدامی هم اگر انجام گ

 ٣به مرز بازنشستگی از سال قبل تاکنون رسیده اند به دلیل عدم پرداخت 

درصد سختی کار این کارگران به تامین اجتماعی توسط کارخانه ایران خودرو 

تاکنون بازنشسته نشده اند و هچنان به سرکار می روند. تامین اجتماعی به 

سال  ٣۵داده است که دیگر کارگران شرکت را با بیش از شرکت خبر 

بازنشسته نخواهد کرد و بازنشستگانی که به دلیل عدم پرداخت سختی کار 
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مجبورند همچنان به سرکار بروند در سوابق شان بیمه ای اشان منعکس نخواهد 

  .شد

 ان کارخانه ایران خودروقراردادهای کارگر -6

قراردادهای کارفرمای ایران خودرو با کارگرانش هم هر ششماه یکبار تجدید 

می شود تا اگر کارگری دست به فعالیت های کارگری زد بتوانند او را به 

نسخه تهیه می شد برای  4راحتی از محیط کار دور کنند. قراردادهایی که در 

برگ تهیه و نزد کارفرما باقی می ماند و اجحاف بیشتر به کارگران در یک 

بازرسین وزارت کار هم به این خالف چشم پوشی می کنند. همچنین کارگرانی 

که باید بعد از سه سال کار مداوم در شرکت مطابق آیین نامه رسمی شوند بیش 

سال است که منتظر عملی شدن این خواست هستند و مدیریت ایران  ٤٥از 

سالهاست کارگرانی که اقدام به تحصیل کرده .ی می کندخودرو هم از آن تخط

اند و یا از قبل تحصیل کرده بودند مدارکشان در سوابق اداری و کاری اعمال 

نمی شود تا حقوقشان افزایش یابد و وزارت کار هم کماکان چشم های خود را 

 .به این خالف آشکار و طبقه بندی نکردن کارگران ایران خودرو بسته است

 

 اعتصاب در ایران مال

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا کارگران شرکت ایران مال به دلیل دریافت 

نکردن حقوق خود از بهمن ماه تاکنون و همچنین پرداخت نشدن عیدی و پاداش 

روز چهارشنبه گذشته در محوطه این شرکت اعتصاب  ٤٣88سال 

 .ردند.همچنین پیمانکاران این کارگران اعتصابی نیز از کار خلع ید گردیدندک

میلیون و  ٤همچنین به کارگرانی که در این اعتصاب شرکت نکرده بودند 

پانصد هزار تومان علی الحساب بابت حقوق های عقب افتاده از بهمن ماه 

 .تاکنون پرداخت گردید

http://www.sfelezkar.com/?p=3944
http://www.sfelezkar.com/?p=3981
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 از بیمارستان امام خمینی کرج چه خبر؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا وضعیت مالی این بیمارستان هر روز وخیم تر 

می گردد و از سال گذشته اعتراضات کارکنان این بیمارستان شدت بیشتری 

درصد دوسال پیش رسیده  ٣۵کارکنان درمانی این بیمارستان به  .یافته است

زشکان، پرستاران، کارگران خدماتی این بیمارستان به دلیل پرداخت است. پ

 یکسال از بیش .نشدن حقوق شان دست از همکاری با این بیمارستان کشیده اند

 برای هم بیمار هم گی تازه به و اند نداده مرتب را کارکنان حقوق که است

 کنند نمی قبول بستری

مام خمینی کرج را می خواهند تبدیل شنیده ها حاکی از آن است که بیمارستان ا

 .پاساژ کرده و آن را بفروشند

 

 روز کارگر به روایت کارگران

 ٤۵۵به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در کارخانه سیم و کابل همدان با بیش از 

ن در روز قبل با پخش کارگر روز کارگر در کارخانه تعطیل بود ولی کارگرا

 .شکالت این روز را به هم تبریک گفتند

 ٤٢۵در کارخانه گنده له سازی بافق یزد نه تنها روز کارگر تعطیل نبود و 

کارگر به سرکار رفتند بلکه کارگران به دوستانی که برای جشن روز کارگر 

ما  آخه روز کارگر جشن داره که ما بگیریم» تالش می کردند چنین می گفتند:

 «روز کارگر نداریم روزمون کجا بود« » باید عزاداری کنیم

کار می کنند و  ٤٣8٥تاکنون با حقوق سال  ٤٣8١این کارگران از سال 

کارفرما اضافه حقوق را اعمال نمی کند و اداره کار هم چشم پوشی می کند به 

 .این بی قانونی

 

http://www.sfelezkar.com/?p=3985
http://www.sfelezkar.com/?p=3952
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 شرکت ماموت چه خبر؟ از

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا اوضاع در شرکت ماموت بهبود یافته است. 

شرکت ماموت سازنده کانتینر در جاده کرج به قزوین واقع شده است. در 

کارگر خود را اخراج نموده بود ولی با اتفاق ناگوار  4۵۵دوسال قبل بیش از 

کانتینر به مناطق زلزله زده رونقی  زلزله در کرمانشاه و فروش بی سابقه

دوباره یافت و نه تنها کارگران به کارخانه بازگشتند بلکه با خوب شدن وضع 

 .مالی، شرکت ماموت دست به استخدام کارگران جدید زد

هزار  8۵۵اردیبهشت مدیریت به مناسبت روزکارگر به هر خانواده  ٤٥در 

انواده ها به همراه فرزندانشان تومان بن خرید کاالی ورزشی اهدا کرد که خ

برای خرید به فروشگاه ورزشی در کرج مراجعه کرده و خرید خود را انجام 

 .دادند

 کارگری نفره ٤ خانواده یک باید کار ساعت۸ دستمزدی با

 .کرد اداره را

 !ماست حق این

http://www.sfelezkar.com/?p=3983
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 !بیمه کشاورزی سدی غیر قابل عبور

کشاورزانی که سخت ترین روزهای همر خود را تجربه می کنند از بیمه 

ن راه با کشاورزی نیز محرومند. بیمه شدن کشاورز در حال حاضر سخت تری

بروکراسی حاکم بر کشور می باشد. برای بیمه شدن یک کشاورز صدها مشکل 

بزرگترین مشکل بیمه شدن کشاورزان موضوع مالکیت  .پیش پایش می گذارند

تازه کشاورز پس از  .حداقل پنج هکتار زمین مزروعی با سند مالکیت است

ی هر سال حداکثر طی نمودن هفت خان باید به تناسب اقلیم هر منطقه کشاورز

هفت ما بیمه شوند و این موضوع برای کارگران بخش کشاورزی وخیم تر 

شدن موضوع درمان در زمان پیری می باشد و اگر هم موفق به گذر از 

مشکالت بیشمار شوند با حداقل حقوق بازنشستگی مواجه می شوند که بخور و 

ت که کشاورزان در بر همین اساس هس.نمیری حقیرانه در زمان سالمندی است

کهنسالی محکوم به تکدی گری و حاشیه نشینی و گذران مابقی عمر در فقر 

مطلق می شوند و متاسفانه سرمایه داران خصوصا تازه به دوران رسیدگانی 

که خود را وصل نظام نموده اند و سهمی از غارت منابع مالی و ملی را به 

اورزان سواستفاده نموده و با خود اختصاص دادند از این موقعیت ناهنجار کش

مبالغی اندک امالک آنها را تصاحب نمودند و با احداث ویال و مراکز 

 .گردشگری سودهای کالنی را به جیب می زنند

 سیاوش روستایی

 

 ؟است چقدر شود پرداخت باید رسمی تعطیل ایام در کار برای که ای العاده فوق میزان��  

 هر برای و تلقی کار اضافه بعنوان اول ساعت همان از ،رسمی تعطیل روز در کار��  

 پرداخت باید عادی کار ساعت هر مزد بر اضافه ٤4% معادل  ای العاده فوق آن ساعت

 پرداختی کار اضافه العاده فوق کارگاه روال و عرف اساس بر چنانچه است بدیهی.  شود

 مذکور روال و عرف ،باشد بوده اخیرالذکر میزان از بیش رسمی تعطیل های روز در

 .باشد می الرعایه الزم و معتبر کماکان
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خواهند؟ می سازچه آینده صندوق بازنشستگان

 
 اب قبولی قابل و سازنده تعامل تر پیش ساز آینده صندوق بازنشستگان کانون

. داشت ساز آینده بازنشستگی و حمایت صندوق وقت کل رئیس ”ثابت“ آقای

 و ”خردورزی“ واسطه به ما و بود اصالحات انجام مقطع آن در غالب تفکر

 از اساسا   ها، نارضایتی. یافتیم دست کننده امیدوار و خوب نتایج به ”تدبیر“

 زنشستگیبا صندوق این در صالحیت، فاقد افراد که گرفتند شدت وقتی

 که کسانی. شد معاوضه ”تقابل“ سیاست با ”تفاهم“ سیاست و پذیرفتند مسئولیت

 صرفا   نداشتند قبول قابل و مفید تخصصی تجربه و دلسوزانه رویکرد گونه هیچ

 و حمایت صندوق در ما، های دارایی از توجه قابل منافع به دستیابی باهدف

 نفع های، کجروی همین. فتندپذیر مدیریتی مسئولیت ساز آینده بازنشستگی

 گسترش برای را مناسب زمینه که بود حاکم اقلیت گروه ویرانگر، و طلبانه

 از غیر دیدیم ما و کرد فراهم ناپذیر اجتناب های کشمکش نیز و تعارضات

 .ندارد وجود دیگری راهکار اوضاع بهبود برای آمیز اعتراض تجمعات

 نه ساز، آینده بازنشستگی و یتحما صندوق دیده ستم بازنشستگان اکثریت

. هستند خود تاریک و مبهم آینده نگران آنان. آشوبگر نه و هستند طلب فرصت

 این های پایه تثبیت و تحکیم در زیادی اندازه تا که دارم می اذعان متاسفانه

 فکر و پشیمانم بسیار خویش کرده از حاال. ام داشته نقش بازنشستگی صندوق

 فریب عوام انسان معدودی گروه آسایش و رفاه ساز زمینه گذشته در که کنم می

 .ام بوده

 :مانند مسایلی پیگیری
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 دیده، ستم بازنشستگان مستمری اساسی ترمیم (٤

 پوسیده، و کهنه اساسنامه سازی بهینه و اصالح(٢

 درمانی، خدمات سازی بهینه(٣

 آن، های حمایت جلب و دولت بدنه به اتصال (4

 .اجتماعی، تامین و کار ینقوان اجرای (٥

 اقتصادی، عملیات سازی شفاف(١

 حسابرسی، انجام (8

 صندوق این های گیری تصمیم ارکان در بازنشستگان، حضور نیز(9

 بازنشستگی،

 را منتقدان و طلبی فرصت توان نمی وجه هیچ به را قبیل این از مواردی و

 .کرد تلقی آشوبگر

 از و دادند بازی را دیگران که، ستنده کسانی طلبان فرصت معتقدم برعکس

 اسفناک وضعیت قبال در دیگر، حاال و رسیدند نوا و نان به طریق، این

 اعضای انگیز غم بسیار سرنوشت و ساز آینده بازنشستگی و حمایت صندوق

 .نیستند پاسخگو آن

 

 شد؟ بازنشسته توان می سن سال ۲4 و کار سابقه سال 6۲ با��

 سن، سال 24با. شد بازنشسته توان نمی سن سال 24 و سابقه سال 62 با��

 .است الزم پردازی بیمه سابقه سال 94 حداقل
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 خبار کارگری شرکت واحد به نقل از کانال تلگرامی سندیکای واحدا

 

 

 سندیکای اعضای از و واحد درشرکت زن راننده اولین حنازشیریفر خانم-1

 زن دلیل به وفقط قانونی دلیل هیچ بدون که است سال۹ واحد شرکت کارگران

 و کار ادارات از بار سه سال۹ این درطی و گردیده اخراج کارش از بودن

 گرفته بکار بازگشت رای گیری تصمیم مرجع باالترین ،اداری عدالت دیوان

 جلوگیری بکارش ازشروع فراقانونی روابط از بااستفاده کارفرما همچنان هک

 .است کرده
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 ماه هفت نزدیک مدت به صادره رای با توانست ۹٢ درسال یکبار شیری خانم

 مستندات هیچ بدون بازهم کارفرما توسط مجددا که برگردد سرکارش به

 دیگر دوبار مجددا ستتوان راننده این که هرچند. گردید اخراج ازکارش قانونی

 گذشته سال۹در نامبرده اما بگیرد بکار بازگشت رای اداری عدالت ازدیوان

 اداری عدالت دیوان و کار وزارت و کار اداره راهروهای در مرتب بطور

 زن راننده این که ای پرونده درآخرین. هستند تکلیف بال و سردرگم همچنان

 درمورد مجددا بزودی که ستقرارا است انداخته جریان به قانونی درمراجع

 .صادرشود رایی ایشان دادخواهی

 و زاده محرم ناصر و سعیدی حسن و رضاشهابی سندیکا، دیگر عضو۴

 شده اخراج سندیکایی های فعالیت دلیل به که سالهاست سبزوار کریمی حسین

 اند مانده بالتکلیف و اند

 اتوبوس کولر قطعات کمبود و فنی مشکالت جهت پاسخگوئی عدم برای -2

  ؟.شمارد می مقصر را کشزحمت ،رانندگان یک سامانه تعمیرگاه معاونت ها

(  شهروندعصر) رسانه واحدبا شرکت مدیرعامل که اخیری درمصاحبه

 آرتی بی خط های اتوبوس که داشتند براین زیادی تاکید اند، داشته بتازگی

 در ندانشهرو و مسافران حال رفاه جهت روشن کولر با میبایستی تماما

 دارد فنی نقض هوا تهویه و کولر لحاظ از اتوبوسی اگر و نمایند تردد خطوط

 .شود عیب رفع فنی عوامل توسط سریعا باید

 داخل یهوا گرمی اینکه و مسافران حال رفاه برای هم رانندگان، که هرچند

 از سالها ی همه در نیاورد، بوجود رانندگان و مسافرین بین تنشی ها اتوبوس

 اما .اند کرده خوداری دارند هوا تهویه و کولر مشکل که هایی اتوبوس با رکا

 شرکت کارگران سندیکای به یک سامانه رانندگان از که گزارشی با متاسفانه

 بجای( خلج آقای مهندسدکتر)تعمیرگاه انتصابی معاون ،است شده ارسال واحد
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 را تعمیرگاه متوقفی ایه اتوبوس آمار اینکه برای ،نواقض گونه این عیب رفع

 داشته را مربوطه مدیر و مدیرعامل رضایت و دهد نشان واقعی رقم از کمتر

 عوامل به  را ها اتوبوس کولر به مربوط وقطعات تسمه کمبود گویا ، باشد

 که رانندگانی با نامناسبی برخورد با درعوض دهد، نمی گزارش خود مافوق

 به متهم را رانندگان حتی و میکند ردبرخو دارد مشکل هایشان اتوبوس کولر

 دیگر رانندگان بلکه تا.  کند می اید، برده بین از خودتان را کولر تسمه اینکه

 .نکنند مراجعه تعمیرگاه به و کنند کار کولر فاقد های اتوبوس با شوند مجبور

 های هزینه باعث تنها نه تعمیرگاه ازمسئولین ورفتارها برخورد نوع این

 حتی و دارد دربر را رانندگان نارضایتی  بلکه دارد، ها اتوبوس ایبر بیشتر

 در ناگواری اتفاقات بروز احتمال و وروانی روحی رامشآ وسلب تنش باعث

 . شود می راننده شخص برای رانندگی حین

 گذشته از مسئولین اینگونه تخلفات با دستی، باال مقامات برخورد وعدم سکوت

 ایجاد سوال سامانه این کشانزحمت و رانندگان زا تعدادی برای حال به تا

 را ها تعمیرگاه مسئولین وناکارآمدی کاری وکم قطعات کمبود چرا که مینماید

 وظیفه برحسب راننده که درصورتی باشند پاسخگو واحد شرکت رانندگان باید

 درقانون واین کارکنند دارند فنی مشکل که هایی اتوبوس با ندارد حق اش

 مدیریت استقرار از ماه هفت باگذشت. است شده لحاظ هم ورانندگی راهنمایی

 مجموعه زیر عوامل با  ایشان، برخورد عدم شاهد متاسفانه یک سامانه جدید

 .میباشیم سامانه در خود

 مبنی کتبی، درخواست ی ارائه -1:   پزشکی کمیسیون به معرفی جهت الزم مدارک️♦

 ی دفترچه عکسدار، ی شناسنامه اصل ی ارائه -2 پزشکی کمیسیون در شرکت بر

 در) پزشکی پرونده خالصه تصویر  ی ارائه -3   شعبه به ، عکس قطعه یک و درمانی

 درمانی مدارک ی ارائه -4  معالج پزشک از  گواهی ی نسخه یک و( وجود صورت

 از افتادگی کار از میزان تعیین جهت" یک نمونه" فرم اخذ -5 شعبه به شده، بیمه توسط

 .آن تکمیل جهت معالج، پزشک به آن، ارائه و شعبه
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 سندیکای مدیره تاعضوهی شهابی رضا شرکت از گزارشی

 فرهنگیان سندیکای کنگره پیش در واحد شرکت کارگران

 او.اس.اف – سندیکایی تحدهم فدراسیون

 

. اس. اف فرهنگیان سندیکای کنگره پیش نشست در 2۷19 مه 1۱ روز در شهابی رضا

 با سندیکا کلدبیر گروآزون برناِدت ابتدا در. کرد شرکت پاریس در سندیکا مقر در. او

 و پرداخت او مبارزاتی سوابق و شهابی رضا معرفی به آشنائی، این از خوشوقتی ابراز

 سندیکاهای و ایران در کارگران مبارزات از المللی بین همبستگی اهمیت بر ادامه رد

 .کرد تاکید معلمان و واحد سندیکای ویژه به و مختلف

 و فیمابین رابطه از سپاسگزاری با او. گرفت دست به را سخن رشته شهابی رضا سپس

 معلمان و کارگران زاتمبار از او. اس. اف سندیکای ساله چند پشتیبانی و همبستگی از

 همچنان ها همبستگی این که کرد امیدواری اظهار خود، اولیه حقوق کسب راه در ایران

 و مه ماه اول روز در انتظامی ماموران خشونت و شرح به ادامه در رضا. یابند ادامه

 حسن نظیر نگاران روزنامه دانشجویان، کارگران، بودن زندانی به. پرداخت ها دستگیری

 ندا خداجو، ناهید جوادی، نسرین امیری، مرضیه دانشجو، رنگریز، عاطفه دی،سعی

 او. برد نام بخشی اسماعیل  و قلیان سپیده از همچنین. کرد اشاره صمیمی کیوان ناجی،

 عساکره، عادل نصیریان، اکرم اخیرازجمله درروزهای شده بازداشت ازمعلمان شماری به
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 ادامه در شهابی. کرد اشاره عبیداوی علی و سواری یناج دسومی، ماهر آذر، امینی یاسر

 عبدالرضا مردانی، لها روح عبدی، اسماعیل لنگرودی، بهشتی محمود حبیبی، محمد از

 محکوم المدت طویل زندان به که معلمانی زحمتکش، محمدعلی حسنی، عطاله قنبری،

  .برد نام اند، شده

 فرانسه سندیکائی کلکتیو عضو و ندیکاس الملل بین بخش از اولیویه میشل نوبت آنگاه

 سندیکای  نقش و ایران درباره کلکتیو های فعالیت درباره مختصری گزارش او. رسید

 .داد ارائه آن در اس. اف فرهنگیان

 میشل سندیکا، المللی بین بخش مسئول کورُدلیه، اودیل شرکت با تیسنش طی در پایان در

 از بوژانیک الکساندرا و سندیکائی کلکتیو ضوع و سندیکا الملل بین بخش از اولیویه

 و سندیکائی فعالیت با رابطه در مفید و دوستانه گفتگویی شهابی رضا و المللی بین بخش

 صنفی مطالبات و ایران در معلمان جنبش و کارگری جنبش با معلمان سندیکای همبستگی

 .شد انجام ها آن

 سندیکای مسئوالن تأکید و خواست با کشید درازا به ساعت سه حدود که دیدار این

 و ایران فرهنگیان بین تماس ادامه بر معلمان المللی بین سندیکای نیز و فرانسه معلمان

 سندیکای نقش و سندیکائی کلکتیو های فعالیت تداوم لزوم و متقابل همبستگی بر اروپا،

 .گرفت پایان آن، در معلمان

 ث.ژت در کنگره فدراسیون متن سخنرانی رضا شهابی

 دوستان و رفقا، فراوان های درود با

 واحد شرکت کارگران سندیکای مدیره هیات عضو. هستم شهابی رضا من

 اینکه از که کنم اعالم باید ابتدا. ام شده حاضر شما جمع در ایران از و تهران

 و کنم می افتخار کنم می شرکت شما سندیکای کنگره دومین پنجاه در امروز

  .میگویم تبریک شما به را تان کنگره برگزاری خودمان سندیکای طرف از

 شما جمع در نمیتوانم اما خوشحالم شما جمع در حضور از که حالی در! رفقا

 من روزها این و لحظه این در. نگویم ام نگرانی از هستید من دوستان که
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 پیش روز چند که هستم سعیدی حسن سندیکاییم همکار و دوست نگران شدیدا

 دیگر نگران شدیدا من. است زندان در کماکان او اما شدیم ستگیرد هم با

 تجمع در شرکت دلیل به تنها که هستم دانشجویایی و کارگران و دوستان

 .اند شده دستگیر کارگر جهانی روز آمیز مسالمت

 اعتصاب و ضاعترا ١۰۱۱ ایران در رسمی آمار به بنا پیش سال رفقا، 

ض اعترا نیم و چهار از بیش یعنی. است افتاده اتفاق بگیران حقوق و کارگری

 سایر و اراک و اهواز و تپه هفت در اعتصابات این ؛روز در اعتصاب و

 همبستگی از و داشته ایران سراسر در ای گسترده انعکاس کشور نقاط

 .بود شده برخوردار کارگری جنبش های بخش دیگر و معلمان بازنشستگان،

 فوری امری به ایران در کارگری مستقل ایه تشکل داشتن مسئله امروزه

 ولی است گرفته قرار کارگران پیشروان توجه مورد و است شده تبدیل

 و حمله مورد را یابی تشکل برای کارگران اقدام هرگونه ایران حاکمیت

 .میدهد قرار سرکوب

 ترین قدیمی بعنوان تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران دیکاینس

 ما اعضای و برده پیش به را ی جانانه ی مبارزه راه این در موجود سندیکای

 و مددی ابراهیم آقایان جمله از. دنا پرداخته آن برای را سنگین های هزینه

 سعیدی، حسن آقایان. اند شده محکوم داننز سال پنج به کدام هر رضوی داود

 است سال ده از بیش شیری فرحناز خانم و کریمی حسین زاده، محرم ناصر

  .اند شده اخراج کار  از خواهی حق و دیکانس تشکیل خاطر به

 داننز در شرایط بدترین در در را عمرم از سال شش از بیش خودم من

 اخراج کار از سندیکایی فعالیت علت به که است سال ده از بیش و ام گذرانده

 ما قبل روز چند همین و ایران در اما برسد نظر به نکردنی باور شاید. ام شده

 ٣۱ از بیش همراه به مه ماه اول روز بزرگداشت تجمع برگزاری خاطر به
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 مورد و شده دستگیر بودند دانشجو که آنها داننفرز و کارگران دیگر از نفر

 با نیز االن. بودم زندان در پیش روز پنج تا من و گرفتیم قرار شتم و ضرب

 الزم همینطور. ام هشد حاضر شما کنار در و آزاد ینمیلیو ٢۱۱ کفالت تودیع

 هفت کارگران اعتراضات در شدگان بازشداشت از تن دو که کنم اشاره است

 نیز قلیان سپیده خانم و بخشی اسماعیل آقای های نام به ایران جنوب در تپه

 .هستند محبوس باری اسف شرایط در کماکان

 جنبش در آشنا نامی شما سندیکای! کنگره در حاضر رفقای و دوستان

 بزرگ دستاوردهای با شما دیکاینس. است ایران سندیکایی و ریکارگ

 عرصه در شما سندیکای. است شده عجین فرانسه بگیران حقوق و کارگران

 .است بوده موثر و قدم پیش نیز المللی بین همبستگی

 از دفاع برای را زیادی زحمات ت ژ س جمله از فرانسه سندیکاهای کلکتیو

 این. است شده متحمل من خود از حمایت جمله از ایران سندیکایی فعاالن

 مدلی به تبدیل ایران سندیکایی فعاالن با آن رفیقانه همکاری نحوه و کلکتیو

 داریم احتیاج کشورها سایر در همبستگی این به ما. است شده دیگران برای

 ما: کنم ای منطقه و جهانی موضوعات به هم ای اشاره صحبتم پایان در

 و جهان در داری سرمایه های دولت های افروزی نگج با کارگران

 کردن تر خراب جز تحریم و نظامی تهدید. مخالفیم خاورمیانه در مخصوصا

 سوریه، افغانستان، عراق، ایران، زحتمکشان و کارگران زندگی وضعیت

 های بلوک از یک هیچ پشتیبانی به کارگران ما. ندارد... و فلسطین لبنان،

 جهان بگیران حقوق و کارگران همبستگی به بلکه نداریم توهم داری سرمایه

 شما مبارزه در نتایجش و کنگره این که دارم آرزوی  نهایتا و داریم احتیاج

 کند ایفا مفید نقشی

 کارگر طبقه المللی بین همبستگی باد زنده
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 جهان در کارگر جهانی روز برگزاری

 روز مناسب به را مه، اهم اّول روز جهان زحمتکشان سال هر مثل نیز امسال

 به را خود اعتراض و یکدیگر با راخود وهمبستگی گرفتند کارگرجشن جهانی

 .شدند بهتر زندگی و کار خواستار و کردند اعالم ناعادالنه، داریسرمایه نظام

 دعوت به بازنشستگان و زحمتکشان ،یونان دیگر شهر چندین و آتن در

 به (PAME) مبارز کارگران سراسری جبهه   جمله از کارگری، هایسازمان

 و ضدکارگری قوانین همه   لغو خواستار خود پیماییراه در و آمدند هاخیابان

 دستمزدها، افزایش اقتصادی، ریاضت هایسیاست به دادن پایان ضدمردمی،

 . شدند مردم معیشت تأمین و

 معترضان و زحمتکشان تجمع ،(فرانسه) استراسبورگ و لیون و پاریس در

 پلیس خشونت با زردها، جلیقه جمله از ماکرون، ریاضتی هایسیاست به

 .کرد استفاده تظاهرکنندگان با مقابله برای آوراشک گاز از که شد روبرو

 جهانی روز پیماییراه در نفر میلیون یک به نزدیک امسال کوبا هاوانای در

 ساله   هاده اقتصادی محاصره   کردن محکوم ضمن و کردند شرکت در کارگر

 چند مراسم این. کردند اعتراض ونزوئال در آمریکا هایدخالت به کوبا،

 اعمال به تهدید را کوبا ترامپ دونالد که شد برگزار زمانی از پس ساعت

 ونزوئال از حمایت از دست آنکه مگر کرد «حامل و جانبههمه محاصره  »

 . بردارد

 روی خون نقش با هاییسکما زدن با نگارانروزنامه اندونزی جاکارتا در

 کارگر هزاران و کردند، ابراز دولتی هایمحدودیت به را خود اعتراض آنها،

 و بهداشت تأمین مزد، حداقل افزایش خواستار پیماییراه در کننده شرکت

 .شدند کشور در کار شرایط بهبود و رایگان، و عمومی درمان
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 کره کارگری ندیکاهایس کنفدراسیون عضو کارگران سئول کره جنوبی، در 

 آنها پالکاردهای روی. شدند کارگران حقوق و کار شرایط بهبود خواستار

 ". بهتر دستمزدهای برای مبارزه باد پیروز" و" مبارزه و اتحاد: "بود نوشته

 قرقیز کمونیست حزب که تظاهراتی در زحمتکشان بیشکک قرقیزستان در

 شرکت لنین هایعکس و سرخ یهاپرچم داشتن در با بود کرده دهیسازمان

 . کردند

 کمونیست حزب هواداران و اعضا و زحمتکشان از تن هزاران نیز مسکو در

 .آمدند گرد سرخ میدان در کارگر جهانی روز بزرگداشت برای فدراسیون

 زایمان، مرخصی کار، بهتر شرایط خواستار کارگر زنان (بنگالدش) داکا در 

 . شدند جنسی آزار و اذیت با مقابله و بهتر، دستمزدهای

 سندیکاهای سرکوب به تظاهرکنندگان ازمیر ترکیه، و استانبول و آنکارا در

 کنار در. کردند اعتراض زحمتکشان اعتصاب حق نقض و کارگری

 دهندگانسازمان ترینمهم از ترکیه کمونیست حزب کارگری، سندیکاهای

 امسال مراسم عار اصلیش. بود ترکیه در کارگر جهانی روز هایپیماییراه

 حاکم حزب ضدکارگری قوانین با مخالفت ترکیه، شهرهای در مه ماه اّول

 . بود خدمت سنوات و بیکاری بیمه   پرداخت کاهش جمله از توسعه و عدالت

 به ضددولتی، شعارهای دادن سر با کارگران الجزایر، پایتخت الجزیره در

 .کردند ضاعترا کشور در موجود فقر و گسترده بیکاری

 و خانگی، خدمتکار راننده، ساختمانی، کارگران از جمعی کنگهنگ در 

 در خود حقوق از دفاع برای اندونزی و فیلیپین از مهاجر کارگران دیگر

 . داشتند شرکت کارگر روز پیماییراه
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 شرکت از زنان. آمدند هاخیابان به عراق کمونیست حزب هواداران بغداد، در

 تأمین. "بودند بغداد در کارگر جهانی روز امسال پیماییراه در فعال کنندگان

 تأمین کودکان، برای شایسته زندگی دارند، آزاد شغل که زنانی برای وام

 از" همگان برای بهتر اقتصادی توسعه   و ایجاد و زنان، برای اشتغال

 . بود پیماییراه این در زنان هایخواست

 حمل خود با را بزرگی نوشته   ارچهپ کمونیست حزب هواداران بیروت در

 در تظاهرکنندگان". شویم متحد: "بود شده نوشته آن روی که کردندمی

 .کردند ابراز کشور اقتصادی وخیم شرایط به را اعتراضشان خود شعارهای

 کارگران (برمه) میانمار در یانگون شره در کارگر جهانی روز پیماییراه در 

 حقوق تضمین و تأمین خواستار و کردند رکتش منظم صفوف در هاکارخانه

: بود شده نوشته کارگران پالکاردهای از یکی روی. شد کارگران برای بهتر

 و درآورد قانون صورت به را کار جهانی سازمان هایپیمان باید دولت"

 ".کند تضمین

 کارگران اعتراضی تظاهرات در ریشه کارگر جهانی با توجه به اینکه روز

 طور به ماه اّول روز کانادا و آمریکا در ولی دارد، شیکاگو در آمریکایی

 اّولین عوض در و شودنمی شناخته کارگر جهانی روز عنوان به رسمی

 تابستانی تعطیالت پایان روز معمول طور به که -سپتامبر ماه دوشنبه  

 کارگری فعاالن این، وجود با. است شده تعیین کارگر روز -شودمی محسوب

 یا ویژه مراسم نیز مه ماه اّول روز در سیاسی، نیروهای و کایی،سندی و

 و نیوریوک در هاییتجمع چنین نیز امسال. بینندمی تدارک را هاییپیماییراه

 شهر چند و مونترآل و تورنتو در نیز و آمریکا دیگر شهر چندین و شیکاگو

 .شد برگزار کانادا دیگر
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یات مدیره تعاونی مسکن نژاد رییس همصاحبه مازیار گیالنی

 کارگران فلزکارمکانیک با خبرگزاری ایلنا

 

 ساله در تحویل مسکن مهر کارگران 84تاخیر 

رییس هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک عنوان کرد: بعد از 

سال هیچ کدام از اعضای تعاونی ما از طریق پروژه مسکن مهر پرند  ٤۵

 .اند امتیاز خود را با قیمت ناچیز واگذار کنندبور شدهدار نشده و بعضا مجخانه

نژاد )رییس هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک( مازیار گیالنی

 9۸در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: با کلید خوردن طرح مسکن مهر در سال 

ردند و نام کاعضای تعاونی ما نیز جزو کسانی بودند که برای دریافت خانه ثبت

 .واحد مسکونی به آنها تحویل داده شود ۰۵قرار شد در شهر پرند حدود 

هاست که متوقف شده و با گذشت های مسکن مهر پرند مدتاو ادامه داد: پروژه

سال از آغاز طرح، هنوز هیچ واحد مسکونی به اعضای تعاونی ما  ٤۵بیش از 

 .تحویل داده نشده است
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و نبود مدیریت مناسب را دلیل این تاخیر  نژاد عدم تخصیص بودجهگیالنی

های مسکونی میلیون تومان واحد 8دانست و گفت: در ابتدا قرار بود با مبلغ 

میلیون تومان  8مسکن مهر پرند را به اعضای تعاونی ما واگذار کنند. این 

میلیون تومان رسیده است، یعنی آورده هر فرد باید  ۰۵اکنون به چیزی حدود 

تومان باشد تا در فهرست دریافت قرار گیرد و مابقی پول به میلیون  ۰۵

 .صورت قسطی پرداخت شود

البته  .رغم این افزایش قیمت همچنان پروژه مسکوت مانده استاو ادامه داد: به

کل پروژه مسکن مهر پرند متوقف شده و کار پیشرفتی ندارد. به این ترتیب در 

دار نشده و بعضا مجبور عاونی ما خانهها هیچ کدام از اعضای تتمامی این سال

 .اند امتیاز خود را با قیمت ناچیز واگذار کنندشده

رییس هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک تصریح کرد: این 

اتفاقات در شرایطی رخ داده که در قرارداد تنظیم شده، زمان تحویل مسکن دو 

یافته است که در صورت بد عهدی  ساله قید شده و حتی بندی به این اختصاص

و تاخیر در تحویل باید خسارت پرداخت شود اما نه تنها زمان تحویل و 

پرداخت؛ خسارت رعایت نشده است که سال به سال نیز با افزایش قیمت 

 .ایمرو بوده بههای مسکونی وعده داده شده روواحد

طرف پیمانکار، یکی دیگر او با بیان اینکه به جز عدم رعایت مفاد قرارداد از 

های مسکن مهر تعاونی مسکن کارگران از دالیل مهم تاخیر در تحویل واحد

فلزکار مکانیک، انتخاب غیر کارشناسی اراضی است، عنوان کرد: بعضی از 

اراضی انتخاب شده در گودال قرار دارند و در ساخت آنها مشکالتی در 

 .آیدبه وجود می… آبرسانی و فاضالب و 

نژاد اعضای تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک در مراجعه گفته گیالنی به

ها طول کشیده، کنند. این پروژه مدتبه پیمانکار جواب درستی دریافت نمی

سال قابل  ٣۵تا  ٢۵حال آنکه یک خانه عمر مفید مشخصی دارد و برای مثال 

ز واحدها گذشته استفاده است. همین حاال حدود یک دهه از آغاز ساخت برخی ا

 .شودها کاسته میو اگر وضع به همین ترتیب پیش برود عمر مفید ساختمان
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 !چگونه سازمان تامین اجتماعی را ورشکست کردند

مدتهاست که مسوولین از ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی سخن می گویند اما از 

دی است مستقل و دالیل این ورشکستگی حرفی نمی زنند. سازمان تامین اجتماعی نها

متعلق به کارگران که از زمان رضاخان با قران قران کارگران راهسازی که راه آهن شمال 

سال است که در این صندوق اندوخته های کارگران  14را می ساختند شکل گرفت. بیش از 

به ثروتی عظیم تبدیل شده است و به همین دلیل چشم طمع محمدرضا شاه و دولت های 

 .ب بارها باع  ناخنک زدن به این ثروت گردیده استپس از انقال

در خبرها آمده بود که صندوق تامین اجتماعی با وام گرفتن از بانک ها مستمری کارگران 

هزار میلیارد تومان از دولت  814پرداخت کرده است در حالی که خود  32را در شب عید 

انی تاکنون بدهی خود را به تامین طلب دارد. اینکه چرا همه دولت ها از زمان اقای رفسنج

اجتماعی را نمی پردازند و سود بانکی این بدهی چگونه از جیب کارگران به یغما می رود 

 :خود داستان مفصلی است. عمده دالیل ورشکستگی تامین اجتماعی به شرح زیر است

مدیریت ناالیق و سیاست های همسو با کارفرمایان یکی از دالیل عمده این  -8

شکستگی است. عدم حضور نماینده واقعی کارگران در هیات مدیره و شفاف نبودن ور

عملکرد مدیران این سازمان به ویژه در بخش مالی و عدم تحقیق و تفحص از این سازمان 

ثروتمند و حضور مافیا در این صندوق برای بیراهه بردن منابع مالی، درمانی، اقتصادی و 

ان برانداز نئولیبرالیستی دستور داده شده توسط صندوق همراه شدن با سیاست های خانم

بین المللی پول برای نابودی این سازمان و به غارت بردن ثروت کارگران و در نهایت 

 .خصوصی کردن درمان از آن جمله اند تا خانواده های کارگری بیشتری بمیرند

ورشکستگی کشاندن در گام دوم برای نابودی این صندوق سیاست گذاری ها برای به  -6

صندوق در دولت و مجلس اتخاذ می شود که از جمله الف( لغو قانون اجباری بیمه شدن 

نفر از شمولیت قانون کار  84هر کارگر در هر واحد تولیدی و خدماتی ب( لغو کارگاههای 

به ویژه بیمه کردن کارگران ج( سپردن کار به شرکت های تامین نیروی انسانی )برده 

ن( که آنها هم بدون هیچگونه نظارتی کارگران را بیمه نکرده و یا لیست بیمه داری نوی

کارگران را یکی در میان به تامین اجتماعی رد می کنند د( لغو شمولیت قانون کار در 

مناطق آزاد تجاری و باز گذاشتن دست کارفرمایان برای دست اندازی به حقوق کارگران به 

 .مناطق نفت خیزویژه بیمه نکردن کارگران در 

لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها و بویژه زیر میزی گرفتن  -9

 .بازرسین بیمه برای چشم پوشی کارگران بیمه نشده
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عدم نظارت دقیق بازرسین بیمه و خود وزارت کار در مورد دریافتی کارگران. بیشتر  -٤

اقل حقوق قرار داد بسته و لیست بیمه سال هنوز با حد 62کارگران ایران حتا با سابقه 

اشان به همین ترتیب ثبت می شود و باع  کاهش دریافتی حق بیمه تامین اجتماعی می 

 .گردد

اجرا نشدن طبقه بندی مشاغل در واحدهای بزرگی چون ذوب آهن ، فوالد، معادن،  -2

ری بگیرند تا هم کارگران حقوق بیشت…. خودروسازی ها، صنایع نفت، صنعت حمل و نقل 

 .و هم درصد حق بیمه ای به تامین اجتماعی با افزایش روبرو گردد

یکی از مواردی که همدستی وزارت کار و مدیران تامین اجتماعی و کارفرمایان را  -2

درصدی حق سختی کار کارگران به تامین اجتماعی است. در ذوب  9نشان می دهد ندادن 

را در زمان بازنشستگی به صندوق تامین آهن و ایران خودرو سختی کار کارگران 

سال این درآمد هنگفت را مدیران تامین اجتماعی با آگاهی  64اجتماعی می پردازند یعنی 

 .کامل چشم پوشی می کنند

 2هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با سود  814سود ساالنه  -2

ارد تومان در سال که از جیب کارگران به یغما میلی 244هزار و  2درصد سالیانه می شود 

 .می رود

مجموعه بزرگ کارخانه های شستا با مدیران ناالیق و سیاست گذاری های احمقانه با  -1

آگاهی کامل رو به نابودی است و این منبع مالی با دارا بودن کارخانه هایی که با گران 

ردن مدیران بی عرضه به تلی از آهن و ترین قیمت به تامین اجتماعی فروخته شده و با گزا

خاک تبدیل شده سپس به قیمت ارزان به سرمایه داران فروخته می شود که به این گونه 

 .مدیریت باید آفرین گفت

دادن معافیت های دوره ای به کارفرمایان و بخشیدن بدهی آنان از حاتم بخشی های  -3

 .ران استسالیان دراز مدیریت تامین اجتماعی از جیب کارگ

رعایت شده است با لغو بخش  9کافی است تمامی این موارد که در قانون اساسی در اصل 

نامه های خانه خراب کن وزارت کار و مجلس اجرایی شود که نه تنها صندوق تامین 

اجتماعی ورشکست نمی شود بلکه می تواند به قراردادی که با بیمه شدگان خود بسته 

صد تعهدات درمانی کارگران را پوشش دهد و احتیاجی به بیمه است عمل کرده و صفر تا 

 .تکمیلی هم نباشد و مستمری شایسته ای هم به بیمه شدگان خود اختصاص بدهد
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 متحد ملل سازمان اسناد در اجتماعی تامین

 ارتقای برای تا است داده ماموریت متحد ملل سازمان به منشور ۰۰ اصل

 بر.  کند فعالیت اجتماعی و اقتصادی سعهتو و پیشرفت شرایط و زندگی سطح

 بین کنفرانس شیلی پایتخت سانتیاگو در ٤8۰٢ سال در سازمان اساس همین

 توسعه و تعمیم منظور به هایی توصیه و کرد برگزار را اجتماعی تامین المللی

 ٤۵ از که بشر حقوق جهانی اعالمیه -راستا همین در. داد ارائه اجتماعی تامین

 ماده در شد صادر متحد ملل سازمان عمومی مجمع سوی از - ٤8۰9 دسامبر

 از عضوی عنوان به کس هر آن طبق بر که دارد می مقرر را اصلی خود ٢٢

 بر اعالمیه این -٢٣ ماده. دارد را اجتماعی تامین از برخورداری حق جامعه

 و سندیکاها در آزاد عضویت حق منصفانه درآمد آوردن دست به حق کار حق

 زندگی سطح از دارد حق کس هر دارد می مقرر نیز اعالمیه -٢۰ ماده اتحادیه

 ،خوراک از ویژه به اش خانواده و خود رفاه و بهداشت تامین برای مناسبی

 مناسب اجتماعی خدمات دیگر و پزشکی های مراقبت ،مسکن پوشاک،

 دیگر یا پیری و طالق بیکاری، ،بیماری هنگام به همچنین. باشد برخوردار

 محروم معاش امرار وسایل از انسان اراده از خارج عللی به فرد که شرایطی

 قانون ٢8 اصل و شود برخوردار زندگی آبرومندانه شرایط از باید شود می

 ،بازنشستگی نظر از اجتماعی تامین از برخورداری اسالمی جمهوری اساسی

 و حوادث و اندگیم راه در ،سرپرستی بی ،کارافتادگی از و بیکاری پیری،

 درآمدهای محل از ها مراقبت و درمانی و بهداشتی خدمات به نیاز سوانح

 مالی های حمایت و ،خدمات مردم مشارکت از حاصل درآمدهای و عمومی

 .کند تامین کشور افراد یکایک برای را فوق

 کارگری اتحادیه و سندیکاها احیای سوی به پیش

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

 تهران سوزنی بافنده سندیکای بازنشستگان
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 امین سال ساخت جان پناه کارگر 22بزرگداشت 

 

امین سال ساخت جان پناه کارگر با حضور گروه کوهنوردان فلزکار و  ٥٥

دیگر کوهنوردانی که از کرج، تهران، شهریار و گیالن حضور داشتند با یک 

 .ای پاسداشت سازندگان این جان پناه آغاز شددقیقه سکوت بر

همنوردان گرد هم آمده با خواندن سرود و شعر و سخنرانی در مورد چگونگی 

 .متری مراسم را ادامه دادند 4۵۵۵ساخت این جان پناه سنگی در قله 

با درود به یاد جاودانه اسکندرصادقی نژاد، جلیل انفرادی، ناصرگارسچی، 

و آرزوی طول عمر برای محمدحسین خوان یغما بنیان  سازندگان جان باخته

 .مراسم پایان یافت ٤٣4٢گذار گروه کوهنوردان فلزکار در سال 
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 !سراینده سرود کوهنورد به تاریخ پیوست

 

مصطفی منتظم سندیکالیست، کوهنورد، و شاعر خوش قریحه درگذشت. 

ده و فعال مصطفی منتظم کارگر جوارب بافی، عضو سندیکای کارگران بافن

مرداد بود. او با تجربه تلخ شکست  ٢9سیاسی قبل و بعد از کودتای آمریکایی 

 .جنبش آزادیخواهی سرود کوهنورد را، سرود

 کوهنورد محکم باش، پیروز پاینده باش

 چون قله ها سرسخت و محکم بر حوادث باش

مصطفی منتظم از بنیان گزاران سازمان کوهنوردی تنسینگ هیالری در سال 

بود. سرود کوهنورد که متعلق به این گروه بود با انگیزه صعود  ٤٣٣4
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زمستانی برای نخستین بار به علم کوه و تشکیل کانون کوهنوردان تهران مورد 

 ٤٣٣4عالقه کوهنوردان قرار گرفت و در کنگره کوهنوردی ایران در سال 

 .نماد و سرود کوهنوردان شد

کوهنورد و یا صعودهای سخت به  مصطفی منتظم نه به خاطر سرودن سرود

کوه، مورد احترام کوهنوردان بود، بلکه انسان دوستی ، اخالقی خوش، داشتن 

آرمان های اجتماعی و انسانی از او کوهنوردی با اخالق ساخته بود و به همین 

 .دلیل مورد توجه و احترام جامعه کوهنوردی قرار داشت

رد با اخالق و انسان گرا را به گروه کوهنوردان فلزکار فقدان این کوهنو

 .خانواده و کوهنوردان ایران تسلیت می گوید

 مصطفی منتظم عزیز،

 .سروده ات بدرقه راهت باد

 رو در کوه و صحرا

 جسم و جان بیارا

 بین آبشار زیبا را

 گروه کوهنوردان فلزکار

٤/9/8931 

 

  !حق همه کارگران استورزش 
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 ابقات فوتسال کارگریخبری از مس

 

در مسابقات فوتسال کارگری شهر ساوه، تیم فوتسال سندیکای کارگران 

فلزکارمکانیک ساوه نیز حضور دارد. این مسابقات در محل سالن ورزشی 

اردیبهشت تیم فوتسال  ٣٤کارخانه شن سای ساوه برگزار می شود. در تاریخ 

 .نتیجه را واگذار کرد سندیکا به مصاف تیم فوتبال بشکه سازی رفت و

 .عکس قبل از مسابقه گرفته شده است

با آرزوی تندرستی برای همه کارگران باید از حق ورزش کردن کارگران در 

 .کارخانه ها دفاع کرد

http://www.sfelezkar.com/?p=3963
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 ؟جنبش جلیقه زردها چگونه آغاز شد

 

 یک انتشار با ٢۱١٢ می ٢۹ فرانسوی، اکتیویست لودسکی پریسیلیا

 روی بر مالیاتی های نرخ کاهش به نیاز'' با بطهرا در آنالین دادخواست

. شد ساز تاریخ'' مسکن به دسترسی حق و کرایه نرخ کاهش اساسی، کاالهای

 امری که کردند امضا را او دادخواست فرانسوی شهروند میلیون یک از بیش

 ١۰ در تا خواستند مردم از دروت اریک و او بعد ماه چند. بود سابقه بی

 یکی برای شد جرقهای یا و سرآغاز این. بریزند ها خیابان هب ٢۱١٢ نوامبر

 زردهای جلیقه جنبش دنیا؛ در معاصر تاریخ های جنبش ترین طوالنی از

 .فرانسه
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 !است جهان دادن تغییر حال در همچنان کارگر طبقه   آری،

 نسبی" کارگری آرامش" از طوالنی ایدوره انگلستان سندیکایی جنبش که زمان همان از

 که فرصتی هر در" کارشناسان" اصطالحبه گذراند،می مارکس کارل حیات زمان در را

 و هاتاکتیک که نیست تردیدی. اندشده انقالبی کارگر طبقه   مرگ مدعی اندیافته

 .کندمی تغییر زمان با مطابق کارگر طبقه   مبارزات هایاستراتژی

 خودش زندگی ولی. است ناگزیر یپیکارجوی و یافتگیسازمان میزان در نشیب و فراز

 دست اجتماعی تغییرهای برای مبارزه از کارگران که ادعاست این به پاسخ بهترین

 .اندبرنداشته

 سال یک در آنچه به یعنی زمان، از کوتاه بسیار مقطعی به بیندازیم نگاهی نمونه، برای

 و تثمارگراناس علیه کنونی خیزش در برجسته نقشی سودان سندیکاهای. گذشت اخیر

 در کارگر طبقه   عظیم مشارکت شاهد نیز الجزایر. دارند کشور سرکوبگر نظامی حاکمان

 .است اجتماعی عدالت و دموکراسی تحقق راه در سودانی زحمتکشان با مشابه پیکاری

 رژیم علیه هند تاریخ در کارگری و دهقانی ییتوده هایاعتصاب ترینبزرگ از شماری

 کشور آن فرانسه در" زردها جلیقه" جنبش. گرفت صورت مودینارندرا هندوی بنیادگرای

 چندین در که است کرده وادار را ماکرون محور ریاضت حکومت و است داده تکان را

 .کند نشینیعقب مورد

 اّما شدند، پیروز انتخابات چندین در گراراست هایحزب اگرچه التین، آمریکای در

 و معلمان امپریالیسم، قلب در حّتی. دارند حضور هاخیابان در عظیم هایجمع در کارگران

 به دست کشور سراسر در آمریکایی( فود َفست) ییزنجیره هایغذاخوری کارگران

 .زنندمی اعتراض و اعتصاب

 این آیا که بگوید یا کند، بینیپیش را هارودررویی این نهایی برآمدِ  تواندنمی هیچکس

 این ولی. انجامید خواهد کارگران گرفتن قدرت برای حقیقی و صیلا پیکاری به هاحرکت

 زنده قّوت با همچنان کارگر طبقه   مقاومت روح دهدمی نشان دیگر هاینمونه و هانمونه

 .است
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 در ایران نولیبرالیسم پرش تخته

 دیکتاتور آن زمان از بدتر که وضع کردید؟ انقالب چرا: پرسند می جوان کارگران برخی

 تازه. است اله حزب فقط حزب هم امروز بود، رستاخیز فقط حزب زمان آن اگر ه،شد

. است شده بدل بگیران حقوق و کارگران برای قانون بدون استبدادی به دیکتاتوری

 ازهیچ اشان شده توافق حقوق دریافت برای مادی نعمات کنندگان تولید این کارگران

 در ولی. کنند گیری بهره سازی خصوصی و ریساختا تعدیل وجود با توانند نمی قانونی

 هیچ که ها دالل ولی. دارند خود آرام اعتراض هر روی پیش را وشالق زندان عوض

 نام به ویا فاسد گیرِ  رشوه و ده رشوه کلی به مدیریت یک جز ندارند تولید در نقشی

. رندآو می وجود به وفاجعه کنند می وسرعت کمیت فدای را کیفیت" جهادی" مدیریت

 رسیدن تولید خط به از پس ها پاالیشگاه برخی در که انفجارهایی و گتوند سد پروژه مانند

 بر آن معیارهای که مدیریتی. اند نموده قربانی را کارگران و ملی منابع و آمده وجود به

 شانه استاندارد و شده پذیرفته کیفیت یک بار زیر از تا است متعددی های ترفند اساس

 را آنها بیمه کنند، نمی پرداخت موقع به را کارگران دیگرحقوق سوی از. کنند خالی

 ی گرده از را قانونی کار ساعت ۸ از بیش کارِ  ساعات حداکثر و نمایند نمی پرداخت

 این وجود با. ( موقتی قراردادهای با صنعتی – تجاری آزاد مناطق در) کشند می کارگران

 های واختالس!!! گردد می کاربردی" قانون"  نام هب ایران در که قانونی غیر های شیوه

 نخواهد بیرون بحران از ایران است، شده عملی سوداگر جماعت این وسیله به که نجومی

 توسعه امکان سازی خصوصی و ساختاری تعدیل مناسبات کردن کاربردی شرایط در. آمد

 این ی همه. است غیرممکن امری اجتماعی مولدان برای زندگی شرایط بهبود و صنعتی

 به. دارد قرار حاکمیت چرا و چون بدون حمایت در اقتصادی، ویرانگر و ارتجاعی روند

 بازار از جنگ از پس های دولت زدایی قانون دلیل وبه ناچاری روی از کارگران دالیل این

 و بازنشستگی و بیمه بدون حقوق حداقل زیر مجبورند کار، های واسطه نفع به کار،

 های کارگاه در و صنعتی و تجاری آزاد مناطق در خصوص به. کنند کار انیدرم خدمات

 طلبان اصالح رهبر همت به کار قانون شمول از ایران جای همه در که نفر ده زیر

 ،امپریالیسم با رابطه گدایی واقع در"  ها تمدن"  اصطالح به گفتگوی مدعی خاتمی،

 نسل چند طی کارگران که را قوانینی همه د،کردی که انقالبی این با چرا. است شده خارج

 اند؟ نموده وارونه بودند، کشیده بیرون سلطنتی داری سرمایه حلقوم از ودندان چنگ با

 به باور و کتاب میان در سرشان باید می و بودند انقالبیگری مدعی که روحانیونی چرا

! کنند؟ می هدایت را تجاری المللی بین های شرکت و دار کارخانه باشند، الهی معنویت
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 حال در فقر و نجومی های اختالس داری، سرمایه تجارت، بازار، با سیاسی دین رابطه

 .کجاست در گسترش حال در بیکاری و توسعه

 را ها واقعیت همه تواند نمی دیگر، پرسش ها ده و ها پرسش این برای طبقاتیغیر پاسخ

 یک زمینه علمی، پاسخ یک برای دیگر، سوی از. ندارد وجود درواقع و. کند روشن

 با خصوص به. باشد داشته وجود تواند نمی زده استبداد جامعه میان در طبقاتی شناخت

 کردن مطرح و خودنمایی برای قمری ننه هر که ایران در چپ ضد وسیع تبلیغات این

 هزاران و اعدامی هزاران که ایران چپ نیروهای ترین قدیمی به را سرفحاشی خود،

 حتی و. کشند می اند، نموده تقدیم ایران بزرگ ملت به امروز به تا مشروطه از را نیزندا

 می"  چپ"  آزاد تریبون و دموکراسی به تظاهر که هم، آب سوی آن های چپ برخی

 ولی کنند می منتشر را ها تحریف این آزادی، نام به ،"روز اخبار"  گروه چون هم کنند،

 سانسور کار و کنند نمی منتشر هستند، ارتدوکس آنها، بزعم که را ها چپ این مطالب

 هر در. اندازند می دور را مطلب کلی وبه اند کرده تر راحت را فعلی و شاهی چیان

 وضعیت این ای ریشه و عمده علت به م، بضاعت حد در پاسخی کردم تالش من صورت،

 .بنمایید یاری گرانکار به مورد این در هم شما امیدواریم. بدهم ها پرسش ازاین برخی و

 نوشته کتابچه یک ایران، در 135۰ بهمن 22 مردمی بزرگ انقالب ازدستآوردهای یکی

 این بود، شده تاکید آن در که است،"  اسالمی جمهوری اساسی قانون"  نام به ای،

 به یا. الهی اجتماعی عدالت بلکه داری؛ سرمایه ونه است سوسیالیستی نه انقالب

 هدف چند دارای سلطنتی نظام برخالف باید می که. است ضعفینمست حکومت اصطالح

 اسالمی، جمهوری نام تحت اجتماعی عدالت و آزادی استقالل،) .باشد انسانی و بزرگ

 جهانی داری سرمایه کارانه جنایت نقش وجودشان همه با ایران مردم زیرا(. همه برای

 به ایران سیاسی و نظامی اقتصادی، کردن وابسته در را، امروز به تا مشروطه انقالب از

 به داران سرمایه و تجار زمین، مالکان ی طبقه میان در فراماسیونرش عوامل کمک

 از. بودند دریافته ایرانی، مبارز جوانانِ  کشتار قیمت به را جهانی امپریالیسم و استعمار

 باور آنها. بود استثمارگر و متجاوز ساختار این از" استقالل"  شعارشان اولین رو این

 – علمی توسعه و بایستد خود پای بر تواند می شمارش بی منابع به توجه با ایران داشتند

 ایران کارگران انقالب، راستین فرزندان دستان در قدرت که این بر مشروط بیابد، صنعتی

 طبقه دستان در سرمایه، جهانی های ترفند کمک با نه گیرد، قرار آنها اندیشان روشن و

 مشروطه از آزادی بهار دفعات به دیگر سوی از. گیرد قرار سوداگر طلبِ  فرصت طمتوس

 ملت سرکوب برای ایران نظامیان اتحاد تاریخی شاهد و بودند کرده تجربه را سو این به
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 مزدور، لیاخوفِ  رهبری به تزاری روسیه استعمار قزاقان و وطنی قزاقان ابتدا. اند بوده

 شکستند هم در را ایران در مشروطه و آزادی مشروطه، جلسم اولین بستن توپ به با که

 به.) نمودند عام قتل را زمین ایران آزادیخواه فرزندان بهترین استبداد، پیروزی از پس و

 مبارزه جنایت، این از پس(. گردد مراجعه کسروی اثر ایران مشروطه انقالب کتاب

 و قزاق نظامیان اتحاد برابر در مقاومت و ایرانی خواهآزادی های دموکرات سوسیال

( دوم مشروطه. ) رساند پیروزی به را مشروطه انقالب تزاری روسیه استعمار نیروهای

 مندی قانون و سلطنت کردن مشروطه آزادی، برای ایران، مبارز مردم راسخ ی اراده

 ار آنها و گذاشت جا به مثبتی تاثیرات تزاری روسیه و آسیا مردم مبارزات روی بر نظام،

 اتحاد باز ولی. نمود معرفی دنیا مردم همه به آزادی و قانون خواهان مردمی عنوان به

 بشری، تاریخ بزرگِ  واستعمارگر امپریالیسم و قزاق رضاخان رهبری به نظامیان

 که را ایران در سیاسی آزادی مشروطه انقالب بزرگ دستآورد که. گرفت شکل انگلیس،

 دموکراسی از پس که بودند، آورده دست به ایران سیدموکرا سوسیال مسلحانه قیام با

 با بود؛ جامعه مدارینقانو و آزادی برای مردمی جنبش اولین دنیا در غربی داری سرمایه

 قرون زندانهای روانه را آزادیخواهان و کردند بدل دیکتاتوری به رضاخانی 1۷ ماده

 ایران کتاب به. ) برسند تلق به هوا آمپول با آنجا در تا نمودند، طلبان سلطنت وسطایی

 بعدی دور.( گردد مراجعه آمریکا های دانشگاه فعلی استاد آبراهامیان اثر دوانقالب بین

 مرداد 2۸ در فرانسه و انگلیس آمریکا، مشترک کودتای از پس شوم، اتحاد این

 پسر( گردد مراجعه آبراهامیان دوانقالب بین ایران و کودتا، کتاب به) شد عملی1332

" نمود اعالم. نوشتند برایش او، نام به که کتابی در و رفت را پدر راه رضاخان شدار

 در و مردم همین پدران و مادران که حالی در" ندارند را دموکراسی آمادگی ایران مردم

 در سو، این به اکتبر بزرگ انقالب از پیش و میالدی بیستم سده اوایل 19۷3 های سال

 و پیوستند ملت پوالدین و مسلح مشت با دموکراسی به هک بودند کشوری اولین آسیا

 فقط حزب ریز خون دیکتاتور این ولی. گورسپردند به را قاجار سلطنتی استبداد و اختناق

 به آمریکایی نیرومند ارتش یک به تکیه با بیستم قرن اواسط در را، رستاخیز حزب

 کمک برغم و چگونه آشام نخو دیکتاتور این دیدند همه و کردند تحمیل ایران مناسبات

 بالهز به ایران از اشک سراسر چشمان با فرانسه و آلمان انگلیس، آمریکا، امپریالیسم

" آزادی"  ایران مردم دوم شعار تاریخی های واقعیت این به توجه با. پیوست تاریخ دان

 فتنگر دست به قصد: بودند کرده اعالم که روحانیون رهبری ادعاهای به باتوجه و. بود

 به مردم. بودند سپرده آزادی نهضت به را حاکمیت های اهرم و ندارند، را سیاسی قدرت

 مردم منافع به که اساسی قانون اصل چند به مشروط هم آن. دادند رای اسالمی جمهوری
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 که اصولی. بود کرده ها آن کردن کاربردی به متعهد را منتخب دولت و پرداخته ایران

 های اصل. است نموده اعالم داری سرمایه غیر رشد راه را ایران اقتصادی مناسبات نوع

 .اساسی قانون 44 و 43 ،3۷،31

 تا ملت همه برای را رایگان پرورش و آموزش وسایل است موظف دولت: "3۷ اصل

 به کشور خودکفایی حد سر تا عالی تحصیالت وسایل و سازد فراهم متوسطه دوره پایان

 " .دهد می گسترش رایگان طور

 دولت. است ایرانی خانواده و فرد هر حق نیاز، با متناسب مسکن داشتن:"31 اصل

 و روستانشینان خصوص به ترندنیازمند که آنها برای اولویت رعایت با است موظف

 ".کند فراهم را اصل این اجرای زمینه کارگران

 بر و ومیتمحر و فقر کردن کن ریشه و جامعه اقتصادی استقالل تامین برای ":43 اصل

 ایران اسالمی جمهوری اقتصاد او، آزادی حفظ با رشد، جریان در انسان نیازهای آوردن

 خوراک، مسکن،: اساسی نیازهای تامین – 1: شود می استوار زیر وابطض اساس بر

 برای خانواده تشکیل برای الزم وامکانات پرورش و آموزش ،درمان بهداشت، پوشاک،

 و کامل اشتغال به رسیدن منظور به همه برای کار امکانات و شرایط تامین – 2. همه

 در ندارند، کار وسایل ولی کارند به قادر که کسانی همه اختیار در کار وسایل دادن قرار

 ثروت وتداول تمرکز به نه که دیگر مشروع هرراه یا بهره بدون وام راه از تعاونی، شکل

 کارفرمای یک صورت به را دولت هون شود منتهی خاص های گروه و افراد دست در

 ریزی برنامه بر حاکم های ضرورت رعایت با باید اقدام این .آورد در مطلق بزرگ

 اقتصادی برنامه تنظیم – 3. گیرد صورت رشد مراحل از یک هر کشوردر اقتصاد عمومی

 شغلی، تالش بر عالوه فرد هر که باشد چنان و محتوا و شکل که صورتی به کشور

 در فعال شرکت و اجتماعی و سیاسی معنوی، سازی خود برای کافی وانت و فرصت

 و شغل، انتخاب آزادی رعایت – 4.باشد داشته ابتکار و مهارت افزایش و کشور رهبری

 اضرار منع – 5 دیگری کار از کشی بهره از جلوگیری و معین کاری به افراد اجبار عدم

 تبذیر و اسراف منع – 6.حرام و باطل مالتمعا دیگر و ربا و احتکار و انحصار و غیر به

. خدمات و توزیع تولید، گذاری، سرمایه مصرف، از اعم اقتصاد، به مربوط شیون همه در

 و توسعه برای احتیاج نسبت به ماهر افراد تربیت و فنون و علوم از استفاده – ۰

 – 9. کشور اقتصاد بر بیگانه اقتصادی سلطه از جلوگیری - ۸. کشور اقتصاد پیشرفت
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 و کند تامین را عمومی هاینیاز که صنعتی و دامی کشاورزی، تولیدات افزایش بر تاکید

 " .برهاند وابستگی از و برساند کفایی خود مرحله به را کشور

 و تعاونی دولتی، بخش سه پایه بر ایران اسالمی جمهوری اقتصادی نظام ": 44 اصل

 صنایع کلیه شامل دولتی بخش. است واراست صحیح و منظم ریزی برنامه با خصوصی

 سدها نیرو، تامین بیمه، بانکداری، بزرگ، معادن خارجی، بازرگانی مادر، صنایع بزرگ،

 و راه کشتیرانی، هواپیمایی، تلفن، و پست تلویزیون، رادیو آبرسانی، بزرگ های شبکه و

 بخش.است دولت اختیار در و عمومی مالکیت صورت به که است اینها مانند و آهن راه

 که شود می خدمات و وتجارت صنعت، دامداری، کشاورزی، از قسمت آن شامل خصوصی

 با که جایی تا بخش سه این در مالکیت. است تعاونی و دولتی اقتصادی های فعالیت مکمل

 رشد موجب و نشود خارج اسالمی قوانین محدوده از و باشد مطابق فصل دیگراین اصول

 جمهوری قانون حمایت مورد نشود جامعه زیان مایه و گردد ورکش اقتصادی توسعه و

 ".کند می معین قانون را بخش سه هر شرایط و قلمرو و ضوابط تفصیل.است اسالمی

 قزاقان از مشروطه، ضد پنجِ میر رضا دیکتاتوری سال 2۷ از پس ایران مردم که انقالبی

 به سرسپرده و کودنِ  فرزند ریدیکتاتو سال 3۰ و خواه مشروطه انقالبیون کننده سرکوب

 مایه درون این دارای رساندند، پیروزی به خونین ای مبارزه از پس ش امپریالیست

 مردم نگاه معرض در و اند یافته تبیین اساسی قانون اصل چند این در که بود مردمی

 کمیته و رضاخانی هوای آمپول یاری با که سلطنت استبدادی ساختار. گرفتند قرار جهان

 مبارز مردم کشتارهای و شکنجه و درفش و دار با شاهی،رضامحمد ساواکِ  مشترک های

 قبال در نتوانست ش نظامی توان همه با ولی بود، شده عملی سده نیم از بیش ایران، در

 مردم ی اراده زیرا،. پیوست تاریخ دان زباله به همیشه برای و بیاورد دوام مردم ی اراده

 اثبات دفعات به تاریخ را واقعیت این. است کشتارجمعی و نظامی نیروی هر از فراتر

 قانون اصل چند در که بود، سرشتی و مایه درون چنین دارای مردم انقالب. است نموده

 اقتصادی رشد راه ناپذیر، خدشه های اصول این با گونه بدین و. است شده اعالم اساسی

 های ثروت و منابع بر عمومی مالکیت و کرد نیتعی داری سرمایه غیر رشد راه را، ایران

 به واگذاری نه. داد قرار گروه یک یا فرد یک انتصابی نه منتخب دولتی دراختیار را ایران

 و بودند پذیرفته گونه این مردم را، ایران در سیاسی های آزادی و استقالل. دالل مشتی

 .زدند تایید مهر
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 قانون این ی، نوشته متن در هنوز که اساسی قانون های اصل این برخالف امروزه ولی

 دولت درعملکردهای ولی است، نشده حذف ظاهرا اساسی قانون کتاب واز است موجود

 تعدیل نام به وامروزه جنگی وضعیت بهانه به جنگ زمان. اند شده حذف کلی به ها،

 زدن دور و اساسی قانون اصول تغییر برای داری سرمایه. سازی خصوصی و ساختاری

 مردم بتوانند تا بود، پسند عامه ترفندی نیازمند ایران، مردم انقالبی راه تغییر واقع در آن،

 به مجددا تا کنند، مسخ بار دیگر هستند، مبارزه از طبقاتی شناخت یک فاقد که را مبارز

 را ش جهانی امکانات همه جهانی، داری سرمایه رو این از. بیندازند داری سرمایه دام

 ضد و بیمار ساختار این کرد، بسیج را ایران در ش عوامل و گرفت کار به هدف این برای

 سیاست ماهیت و محتوای از خبر بی افراد مشتی تند های شعار از سواستفاده با انسانی

 چهار تایید و کمک با را قدرت های اهرم حال، عین در که ، ایران حاکمیت در جهانی های

 جاه و بودند، گرفته دست به فرانسه و آلمان گلیس،،ان آمریکا امپریالیستیِ  بزرگ کشور

 کشور دو سال ۸ و انداختند راه به را وعراق ایران جنگ صدام، منطقه دیگر مستبد طلبی

 در خود عوامل بعدی حرکت برای را، مناسب شرایط و کشیدند خون به را منطقه نیرومند

 شعبان سبک به گراندیش،د ضد متعصب داران چماق دیگر سوی از. نمودند فراهم ایران

 سیاسی های وگروه کردند می داری میدان ایران های خیابان در شاهیمحمدرضا مخ بی

 آنها خشم تا گرفتند، می ضربه زیر به داشتند، فعالیت اساسی قانون همین طبق که را

 ندافتاد دام به جوان های گروه متاسفانه که. بنمایند تند واکنشی به وادار و کنند راتحریک

 در. کردند سرکوب جاسوسی برچسب یک با نشدند، گرفتار دام این در که را آنهایی و

 راستین فرزندان کشیدن بند به و کشتار شاهد باز ایران. شد آغاز ایران چپ کشتار نهایت

 مشاوران عنوان تحت نولیبرالیسم های داناناقتصاد شدن راهی سوم مرحله. گردید ش

 را جاده گونه بدین. دینی نگرش به تظاهر با البته. بود حاکمیت درون به اقتصادی ارشد

 قانون اصول نبود ساده چندان کار ولی. نمودند آماده نولیبرالی داری سرمایه برای

 باید. بود جهانی داری سرمایه نوکران برای بزرگ مانعی هایش ضعف همه با اساسی

 با هم آن. کنند همراه خود با را دینی نگرش با مردم خیل صدای که یافتند می را راهی

 می بیرون روحانی یک عبای و آستین از باید می که( مالی) داللی نوع از داری سرمایه

 صندوق شا مالی بزرگ نهاد کمک با جهانی امپریالیسم کاندید. نکند ایجاد شکی تا آمد

 امکان زبا ولی. آمد بیرون جنگ از پس جمهور ریاست اولین آستین از پول، المللی بین

 باید می امکانی بر اساسی قانون زدن دور یا تغییرات برای. نبود ساده آن شدن عملی

 سال. نبرند را داری سرمایه به بازگشت این از بویی دینی، اعتقادات با مردم تا نمود تکیه
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 سوم اصل با اساسی قانون که دینی، استبداد طرح و خیابانی خبران بی شعارهای با 6۸

 .شد آغاز بود؛ نموده نفی ار آن 6 بند

  اساسی قانون سوم اصل

 "طلبی انحصار و کامگی خود و استبداد گونه هر محو: " ششم بند

 دست به و داری سرمایه بلند خیز برای را شرایط جامعه سطح در فقیه مطلقه والیت شعار

 فرم و شکل در. نمود آماده کشور اساسی قانون اقتصادی مناسبات تغییر و قدرت، گرفتن

 بین صندوق دستان این ولی بودند قدرت در روحانیون چنان هم. نداد روی رییتغی هیچ

 ها دادخواه و هاد نژا غنی و ها نیلی چون شان فِ  معرو اقتصادی مشاوران و پول المللی

 مردم فریب برای ها واژه یریتغ. کردند می هدایت را نظام که بودند. . . و آب سوی آن از

 وخصوصی ساختاری تعدیل"  نولیبرالیسم یا مالی داری سرمایه جای به. شد گرفته کار به

 سرمایه. . .  و خواندند آفرینکار را دار سرمایه و دالل. کردند گزین جای را"  سازی

 زیرا. برگرداند داری استثمارگرسرمایه نظام به را ایران ترفند این با توانست جهانی داری

 خود هرگز مذهبی، اصول برخی اساس بر که خواهد می مردم از ایران در دینی اعتقادات

 دانش حتی ندارند، اندیشیدن صالحیت و عوامند مردم باور، این در زیرا نیندیشند،

 دموکراسی با را جامعه و بگیرند دست به را قدرت خود توانند نمی لذا. آنها آموختگان

 کور واطاعت کرده واگذار مراجع به را اندیشیدن باید می اساس این بر مردم. نمایند اداره

 دیگری از ویا خود، از نه هرگز کور اعتماد این دلیل به و رو این از بنمایند، پیشه را

 مناسبات این مهم اصل که زدایی قانون. دارد معنایی چه ساختاری تعدیل که نپرسیدند،

 چه که دانند نمی هم هنوز آنها اکثریت و دانستند نمی مردم این دارد؟ سرشتی چه است،

 اعالم اردیبهشت 13 جمعه روز در تهران جمعه امام. ) اند پذیرفته را اقتصادی اصول

 این( مضمون به نقل گیرد؟ نمی را گرانی جلویِ " قانون"  وجود با دولت چرا: کرد

 و چون بدون همه که است حالی در سازی خصوصی و ساختاری تعدیل دولت از پرسش

 اقتصادی مناسبات این زیرا!! است آور تعجب اند، کرده تایید را اقتصادی نظام این چرا

 قانون مردمی های اصل کردن کاربردی برای اجتماعی مسوولیت هرگونه از را دولت

 نظام از پاسداریِ  را، جامعه قبال در دولت مسوولیت تنها و است، کرده خارج اساسی

 به هم آن. قانون اجرای بر رتنظا نه داند، می پول المللی بین صندوق تحمیلی اقتصادی

 در جمعه روزهای در هفته هر که آمریکایی نهاد از پاسداری. تردیدی وبدون قیمت هر

 از پس های دولت واقع در ولی کوبند می مشت دهانش بر ظاهر، به جماعِت، نمازهای
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 و وارونه سراسر دنیایی. کنند می عملی ایران در را ش اقتصادی راه نوکرمنشانه جنگ

 المللی بین صندوق آمریکایی اقتصاد به وابسته کامال ساله، ۸ جنگ از پس که کمیتیحا

 به داری سرمایه بازگشت برای پرش تخته داران سرمایه صورت، هر در. است شده پول

 این و خزنده صورت به ایران در را آن که است سال سی مدت اینک و یافتند را ایران

 صدای غیرقانونی، مالی اصول این طبق و. کنند می کاربردی درمانی، شک با اواخر

 فرهنگیان، کارگران، آرام تظاهرات حتی. کنند می خفه مختلف های راه از را، مخالفان

 .نمودند سرکوب وحشیانه را، 9۸ مه ماه اول در دانشجو وجوانان بازنشستگان

 برای را راه مذهب پوشش در و پیشانی بر مهری با نوزدهم قرن فراماسیونرهای بار این

 آمریکایی استادان نولیبرالیِ  ی اندیشه یاری با البته اند، هموارکرده جهانی داری سرمایه

 مبارزات تحریف و توهین آنها مشترک وجه که رنگارنگی نشریات و ایران های دانشگاه

 به پا چپ، ضد ای رسانه مافیای واقع در. است امروز به تا مشروطه از ایران کارگران

 ناب اسالم مدعیان کردن آمریکایی روند شد، مدعی توان می. رود می پیش قانخف پای

 مدعیان این تبدیل تدارک در آنها.است شدن کاربردی حال در چنان هم موفقیت با محمدی

 هم موفق هم امروز به تا و اند جهانی بانک و پول المللی بین صندوق حقیر عوامل به

 دالری ها میلیارد داران سرمایه به را نظامی نیروهای و روحانیون از بسیاری و اند بوده

 روند سال سی با آقایان این مذهبی مطالعه سال شصت پنجاه حقیقت، در. اند کرده بدل

 نابود را آن زیست محیط و ایران منابع طور همین. است رفته فنا باد به نولیبرالی، خزنده

 را ها جنگل اند، نموده بدل زار نمک به را ها دریاچه و خشک را ها رودخانه. اند کرده

. ببرد تاراج به را مردم هستی که گردد بدل سیلی به بارندگی یک تا اند، رسانده فروش به

 پیری دوران تا باید یا آموخته دانش جوانان و شده بدل جامعه العالج بیماری به بیکاری

 راهی دارند علمی العاده فوق توان یا مالی توانایی که آنهایی ویا باشند خانواده بارسر

 فراهم جهانی و وطنی داری سرمایه برای را امکان این که عاملی آن ولی. شوند غرب

 مطلقه والیت نظریه طرح و ایران مردم اعتقادات از امپریالیسم عوامل استفادهسو کرده

 هماد) ایران مشروطه اساسی قانون علیه بر رضاخان دوم کودتای مانند درست. است فقیه

 برعلیه اول کودتای)  ایران در اعتقادات و احزاب سیاسی آزادی بردن ازمیان و( 1۷

 فقیه مطلقه والیت نظریه طرح( بود بیسواد سرباز این رسیدن سلطنت به و قاجاریه دولت

 نموده کاربردی ایران در 6۸ سال از را کردعمل همین اساسی قانون سوم اصل برخالف

 .است
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 رشد زمینه که صنعتی – تجاری آزاد مناطق ایجاد و ساختاری تعدیل و سازی خصوصی

 و ایران برای را اقتصادی شرایط و رسانده امروز به را ما است، داده توسعه را داللی

 آقای ایران در نولیبرالی اقتصادی سردمدارمناسبات که کرده بحرانی چنان آن ایرانیان

 ندیده هم ایشان دوم اخطار چون و کرد، اعالم بحرانی را شرایط دوم برجام نام به نیلی

 و ایدیولوژی ترفند این با تا دادند، استعفا جمهوربودن، رییس ارشد مشاور از شد، گرفته

 اقتصاد این خیانت و کنند خارج مردم آینده ضربه زیر از را نولیبرالی اقتصادی مناسبات

 و ایدیولوژی. بزدایند یده،رس لب به جان مردم نگاه از را ایران مردمی انقالب به دانان

 و کارگران برای جهان همه در بلکه ایران در فقط نه را زندگی و انقالب که مناسباتی

 تاثیر تحت اندیش ساده مردم از برخی هنوز ولی. است کشانده نابودی به بگیران حقوق

 درستی به را جهانی مسایل ،" مدرن"  مدعی و علمی، چپ ضد ای رسانه مافیای تبلیغات

 این مشروط اتحاد در را ایران در مردمی انقالب شکست علت رو این از کنند، نمی درک

 تبلیغ را توهم این وجود، همه با و. پندارند می روحانیون با سیاسی گروه و حزب آن و

 مردم که زمانی تا ثروت، بزرگ منابع همه این با ما کشور در ندارند، باور زیرا. کنند می

 طبقاتی - علمی شناختِ  یک از و رزمند می تفرقه در شان، اندیش شنرو پیشگامانِ  و ش

 از دست اینکه بر عالوه امپریالیسم کنند، نمی تالشی آن، کسب برای و نیستند برخوردار

 به مردم، مبارزات دستآوردهای مسخ برای هایش، ترفند همه داشت، نخواهد بر ما سر

 .شد اهدخو منتهی داری سرمایه برای مطلوب ای نتیجه

 مشروط بنماییم، کاربردی را آن استقالل و آزادی و ببریم پیش به را ایران توانیم می ما

 اندیشه و بزنیم دست مبارزه به علمی شناخت با و بیندیشیم اتحاد به عمل در که این بر

 و دیروزی های نظریه شبه مانند متزلزل متوسط طبقه ونقیص ضد و رنگارنگ های

 چپ و احمد آل جالل شریعتی، های نگرش چون هم گرایی واپس روشنفکران امروزی

 .بیندازیم تاریخ دان زباله به سلطنت، مانند به را، امروزین سترون مدرنِ  های

 ایران ای پروژه کار نیروی اتحادیه

 آقاجری ناصر سخنگو

 9۸ اردیبهشت 15
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 ILO کار المللیبین سازمانتاسیس  سال یکصدمین بمناسبت

 تحت نعمدت و اول جهانی جنگ از بعد ١۹١۹ سال در کار لمللیابین سازمان

 مزدبگیر طبقه بنفع را جهانی معادالت که شوروی در کارگری انقالب تاثیر

 .شد ایجاد ، داد تغییر

 هر آیدمی حساب به متحد ملل سازمان هایزیرمجموعه از که سازمان این

  .کندمی برگزار ژوئن ماه در کنفرانسی ساله

 بیست تا دهم از (ILO) کار المللیبین سازمان اجالس هشتمین و صد ، لامسا

 .شودمی برگزار ژنو در( خرداد ٣١ تا ٢۱)  ژوئن یکم و

 برای و دنبال کارگران بنیادین حقوق سازمان این در است قرار تعریف به بنا

 ، سال ١۱۱ گذشت از بعد نعمل اما. شود تدوین مقرراتی و قوانین آن احقاق

 روابط آوردن سامان به برای مقررات و قوانین تدوین علیرغم سازمان ینا

 در ها دولت و نداشته جهانی مزدبگیر طبقه وضعیت در تاثیرچندانی ،کار

. کنند نمی تالشی آن مصوبات و قوانین اجرای برای ،سرمایه منافع راستای

 میدهد اننش پیش سال صد به نسبت را جهان مزدبگیران شرایط بهبود که آنچه

 با آنان پیروزمند کشمکشهای نتیجه و مستقیم مبارزات از ناشی نعمدت

   .است بوده هایشان دولت و کارفرمایان

 عضو هایکشور طرف از اجرائی ضمانت بدون جهانی هایاستاندارد تدوین 

 بهبود برای نتایجی ن،عمل مزدبگیران قدرتمند و مستقل تشکالت بدون و

  .داشت نخواهد کار نیروی معیشت

 واقعی نمایندگان بدون و مستقل تشکلهای غیاب در معمول، طبق نیز امسال

 از دولت و کارفرمایی کارگری، گروه سه از حکومتی نمایندگان ، کارگری

 .روندمی کار المللیبین سازمان ساالنه اجالس به ایران
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 را معیشتی فشارهای و شرایط بدترین بگیر مزد طبقه درحالیکه ، ایران در 

 شرایط بیکاران میلیونی لشکر وجود با و میکند تجربه اخیر سال 0۱ طی

 شتاب و آزاد بازار داری سرمایه سیاستهای رویکرد ،میگذراند را سختی

 طبقه پیشین مبارزات دستاوردهای باقیمانده ،دولت توسط آن اجرای گرفتن

 .قرارمیدهد تعرض مورد مستمر بطور را کارگر

 شرایط بهبود  برای ، ها سرکوب و فشارها همه با ایران در کارگر طبقه

 سالگرد یکصدمین حالی در و کرده مبارزه و مقاومت همواره خود زندگی

 این حمایت بدون کارایران نیروی که میشود برگزار کار جهانی سازمان

 با کشمکش اوج در ،خود معیشتی وضعیت ترین سخت در ،جهانی سازمان

 با راه این در و کرده دنبال را خود مطالبات برایران اکمح داری سرمایه

  .میکند تحمل را سنگینی هزینه خود، فعالین حبس و بازداشت و احضار

 این به چندانی امید گرچه ایران  بگیران ومزد زحمتکشان:نوشت پی️✍  

 و ندارند جهانی داری سرمایه نهادهای و حکومتها کنترل تحت های سازمان

 یسهیر هیات ترکیب در ایران دولتی نمایندگان شرایطی چنین در هک بینیم می

 مبارزات به پشتگرمی و اتکا با اما ،! میگیرند قرار کار المللیبین سازمان

 طبقه این صدای انعکاس برای المللی بین های تریبون به اعتنا در خود،

 .نیست رویگردان ، اجتماعی بزرگ

 

 

 و درآمد، کسب و کردن کار از را خود هدف که بالید خواهد خود به زمانی کارگر طبقه

 که خود فرزندان عالیترین کارگر طبقه فرزندان)  خود ماندگار آثار در را خود کار نتیجه

 تولید ساده کار کلمه واقعی معنای به و کرده متجلی( باشدمی علوم تمامی دانشمندان همانا

 .باشد درجه عالیترین در کاری به تبدیل کارگر طبقه شده
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 !یکارگر کوشنده یک های ویژگی

 عصر در ای اسطوره به مبدل کارگری رهبران از برخی که ایم شنیده بسیار

 داشتند می گرامی را آنان خود جان کردن فدا حد تا کارگران و اند شده خود

 زمان در ایران کارگران مرکزی اتحادیه رییس دهگان محمد سید جمله از

 از رانای زحمتکشان مرکزی متحده شورای دبیرکل روستا رضا رضاشاه،

 از خوزستان در نفت کارگران بدیل بی رهبر امید علی ،١٣٣٢ تا ١٣٢۱ سال

 کارگران سندیکای مدیره هیات عضو سمنانی حسین ،١٣٣٢ تا ١٣۱٢ سال

 بافنده کارگران سندیکای آور نام دبیر طبرسی آقای ،0۱ و ٣۱ دهه در کفاش

 ..… و ٠۱ و ٠۱ دهه در سوزنی

 را زحمتکشان به عشق آنجا در و بود وسیهر خوانده درس دهگان محمد سید

 منزل در باکو در او. گرفت فرا خوبی به کارگر طبقه روشنفکران میان در

 رفتار و خوی و خلق بودند آمده کار برای باکو در که ایرانی نفتگر کارگران

 کار به را تجربه این ایران در و کرد درک را ایرانی کارگر مشکالت و

 کارگری های اتحادیه اولین ارگان ،”حقیقت“ روزنامه ذارگ بنیان دهگان. بست

 یا و بنویسد کارگران مورد در تا نشست نمی روزنامه دفتر در او. بود ایران

 شده، صحبت هم آنان با رفته کارگران میان به بلکه کند، سازماندهی را آنان

 هب. گفت می سخن سازماندهی و کارگری اتحاد از برایشان و شد می غذا هم

 می سر ساختمانی کارگاههای ها، نانوایی ها، چاپخانه بافی، پارچه کارگاههای

 و انسانی رفتار با و برده پیش را کارگری مسایل پیگیرانه کارگران با زد

 برای راهی کارگری تشکیالت و اتحاد جز که آموخت می خود کارگری

 و بازداشت حتا و توهین تهدید، مواقع از بسیاری. ندارد وجود زحمتکشان

 مستعار اسم نه. نیامد وارد خللی کارگریش های آرمان در اما شد، زندانی

 می را اش خانه همه بلکه کرد، می پنهان کسی از را اش خانه نه و داشت

 رفته اش خانه در به توان می که بودند کرده باور کارگران را این و شناختند
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 او. باشد گیشان خانواده سایلم برای حتا حالشان کمک یا و بگیرند یاد او از

 .داشت اطمینان او به میتوان که داد نشان عمل در

 در ١٣۱۰ تا ١٣۱٢ سال از کارگری های اتحادیه رهبر دهگان محمد سید

 به و کرد نمی وتحمل تابید نمی بر را خود جز هیچکس که رضاشاهی زمان

 هزار ٠ بود توانسته او. بود زد، می دست کارگری رهبران قتل و شکنجه

 و متحد بود اتحادیه ٣۱ از بیش از متشکل که مرکزی اتحادیه در را کارگر

 تا ها چی درشگه از ها، خانه نوکران تا آموزگاران از. سازد یکپارچه

 او …ها داروخانه های پیچ نسخه تا حمام های دالک از ها، چاپخانه کارگران

 .است کلمه واقعی ایمعن به چپگرا یک و اتحادگرا یک که داد نشان عمل در

 کارگزاران. افزود می سختی این بر رضاشاه قلدری و داشت سختی زندگی او

 فداکار و سازماندهنده کارگری او در ایران در نشاندگانش دست و انگلیسی

 که استواری های پایه اما بمیرد، تا نکردند درمان را اش ناخوشی. بودند دیده

 رضاشاه مذبوحانه فرار از پس گذاشت کارگران سازماندهی و آموزش در او

 سال در که شد تبدیل تناوری درخت به و داد نشان را خود ،١٣٢۱ مهر در

 .کردند شرکت ایران در مه ماه اول جشن در کارگر هزار شصت ١٣٢٠

 گذران برای تالش با توام زندگی کارگری، های آرمان به عشق فروتنی،

 از گرفتن فرا کارگر، طبقه ضعیتو بهبودی حال همان در و خانواده زندگی

 و گرفت فرا او از توان می که است هایی درس آنان، به آموختن و کارگران

 مهر در او. بود کارگری جنبش واقعی رهبر یک حق به او. برد کار به

 داشت می بر خاکستر از سر وار ققنوس کارگری جنبش که هنگامی ١٣٢۱

 .شد جاودانه همدان در بیمارستانی در

 139۸ خرداد  نژاد گیالنی ازیارم
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 و شیرین های کازیم عاشقیتلخ 

 توت درختان

 در .اند رسیده ها توت ست روزی چند ،شما بر درود بزرگوارم همشهریان

 من .شد شیتیغ شیره جا همه و آورده بوجود ترافیک شهرکها و خیابانها بیشتر

 نچه سن نه نه سه کازیم گئده:» گویند می ای عده دانم می. دارم پیشنهادی یک

 می انتخاب را شهرمان از ای منطقه محترم شهرداری اگر اما «؟؟ بیرسن دن

 هم.شد می زیبا چقدر اآلن کاشتند می آنجا در توت درخت چندین و کردند

 از مردم هم، شد نمی میل و حیف هایش میوه هم، داشت آمددر تعدادی برای

 . ماند می پایدار سال صدها زدند می تاریخ هم،کردند می استفاده هایشان میوه

 فلکه ،رمه مسکن، کمربندی: است شده خیانت عجبشیر در کارها اکثر در اما

 .......و االمر صاحب

 فضول شهروند نفر یک عاشقی کازیم

 

  !کارگر برادران

 را لباسی توانید نمی بسا چه شما. ندارد دادن دست از برای چیزی سیک

. دوزیدمی خودتان که بپوشید را کفشی توانیدنمی. دوزیدمی خودتان که بپوشید

 و دشونمی دارا آنها. ایدساخته خودتان که کنید زندگی توانیدنمی ایخانه در

. ایدکرده کار دیگران منفعت برای تاکنون. ایدمانده باقی پابرهنه همچنان شما

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

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

 «نسین عزیز» .ستکافی دیگر زجر و کشیبهره این. کنندمی استثمار را شما
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 سندیکایی های آموزش

 زحمتکشان طبقاتی سازمان سندیکا

 تمام در کارگر طبقه ای پایه تشکل یک کلی مفهوم در کارگری سندیکای

 دفاع در کارگران کردن متشکل آن وظیفه که است خدماتی و تولیدی واحدهای

 یک کارگری دیکاهایسن بنابراین. است زحمتکشان همه و آنان منافع از

 .شود می محسوب کارگران طبقاتی سازمان

 صورت و کرده پیدا معنا زمانی بودن طبقاتی سازمان یعنی ویژگی این

 پیگیرانه، و نموده تکیه کارگر طبقه برمواضع که گیرد می خود به واقعیت

 برابر در کارگر طبقه منافع از سازشکاری هرگونه از دور به و اصولی

 نباید را واقعیت این. کند دفاع داری سرمایه های دولت و ناستثمارگرا

 رفُرمیستی های دیدگاه و ها بینش برخی سندیکایی جنبش در که کرد فراموش

 دیدگاه چنین زیرا. بود هوشیار ها آن برابر در باید که دارد وجود انحرافی و

 آن یطبقات مضمون از را کارگری سندیکاهای تواند می( بینشی)نظراتی و ها

 توان می رفُرمیستی و انحرافی های بینش و ها دیدگاه این جمله از. سازد تهی

 :کرد اشاره زیر های گرایش به

 منافع زیان به عمل در که کارفرما با سازشکاری به دایمی گرایش ـ ١

 شود؛ می منجر کارفرمایان با همکاری به و زحمتکشان

 و داری سرمایه های دولت و کارفرمایان با همکاری نظریه از هواداری ـ ٢

 توسعه و رشد به یابی دست در زحمتکشان بنیادی های مطالبه بر بستن چشم

 اجتماعی؛ عدالت و پایدار
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 به که اقتصادی صرفا   های مطالبه به کارگر طبقه فعالیت ساختن محدود ـ ٣

 تسلط که دهد می را امکان این داری سرمایه های دولت به و کارفرمایان

 .کنند حفظ زحمتکشان بر را خود ایدئولوژیک و سیاسی

 سندیکایی جنبش بارز نقش به توان می زمینه این در: ضرور توضیح) 

 سندیکاهای مبارزه آپارتاید، علیه مبارزه زمان در جنوبی آفریقای زحمتکشان

 فاشیستی آلمان توسط کشور این اشغال و دّوم جنگ دوران در فرانسه کارگری

 در ایران زحمتکشان و کارگران مرکزی متحده شورای رانهدلی مبارزه نیز و

 خط خوبی به تجربیات این. کرد اشاره نفت صنعت شدن ملی جنبش دوره

 صرفا   به کارگر طبقه مبارزه کردن محدود و رفرمیستی گرایش بر بطالن

 (است اقتصادی مسایل

 داری یهسرما های دولت و کارفرمایان های تالش تمام رغم علی و حال این با

 سازشکارانه، و رفرمیستی های بینش و ها دیدگاه این ترویج و تقویت در

 تقویت و رشد کارگران درمیان جا همه سندیکاها درباره طبقاتی دیدگاه و بینش

 مجموعۀ در زحمتکشان مبارزات رشد همانا امر، این شاهد. است یافته

 در کارگری قلمست و فراگیر های سازمان وجود و داری سرمایه کشورهای

 علیه اروپا زحمتکشان مبارزات در: ضرور توضیح. )است جهان سراسر

 اروپا، اتحادیه کمیسیون سوی از شده دیکته اقتصادی ریاضت های سیاست

 رشد شاهد اخیر های سال در پول المللی بین صندوق و اروپا مرکزی بانک

 سندیکایی ارزاتمب در بنابراین( هستیم اروپایی سندیکاهای در طبقاتی بینش

 سازمان عنوان به سندیکا. کرد تقویت را طبقاتی دیدگاه و بینش باید همواره

 نیز فراگیر ای توده سازمان یک حال عین در زحمتکشان و کارگران طبقاتی

 .هست
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 انقالب تا آغاز از ایران در سندیکایی جنبش تاریخچه

 (5)13۱۰ بهمن

 و سندیکایی جنبش که زمانی ،١٣٢۲ تا ١٣٢۱ سالهای یعنی اول، مرحله در 

 کارگر طبقه بود، برخوردار علنی فعالیت امکان از ایران کارگران اتحادیه ای

 را سیاسی و صنفی آگاهی به دستیابی و تشکل یابی مراحل سرعت به ایران

 تعداد افزایش و ماشینی صنایع کارگران پیدایش با.  گذاشت سر پشت

بهره  با نیز و بودند شده جلب یه داریسرما کار بازار به که زحمتکشانی

 از استفاده با همچنین و گذشته در ایران کارگران مبارزات تجارب از گیری

 مدت طی در ایران اتحادیه ای و سندیکایی جنبش سندیکایی، جهانی تجارب

 جلو به بزرگی قدمهای ١٣٢۱ تا ١٣٢۱ سالهای فاصله در یعنی کوتاهی

 سپس گرفتند؛ شکل کارگران و سندیکاهای ه هااتحادی اولین ابتدا. برداشت

 اتحادیه ای و سندیکایی وسیع سازمانهای در زحمتکشان و کارگران تشکل

 کارگران اتحادیه های مرکزی شورای» بعدی مرحله در شد؛ عملی حرفه ای

 شورای» سرانجام و شد تاسیس عضو هزار ٣۱ با ١٣٢١ سال در «ایران

)  مه ماه اول در «ایران زحمتکشان و گرانکار اتحادیه های مرکزی متحده

 وحدت بیانگر که سندیکایی، مرکز ۴ تجمع از ١٣٢٣ سال( اردیبهشت ١١

 به امر این. کرد موجودیت اعالم بود، ایران در سندیکایی جنبش سازمانی

 بزودی که به نحوی بخشید، سرعت را کارگران سندیکایی تشکل خود نوبه

 کارگران اتحادیه» نام به خود سندیکای تشکیل به موفق نفت صنایع کارگران

 ترتیب بدین. پیوستند «مرکزی متحده شورای»  به و شدند «خوزستان نفت

 از بیش و شد عملی کشور سراسر در ایران سندیکایی جنبش کامل وحدت

اتحادیه  مرکزی متحده شورای» پرچم زیر ایران کارگران از هزارنفر ٣۱۱

 سندیکایی سازمان مهمترین به عنوان ،«رانای وزحمتکشان کارگران های

  .آمدند گرد خاورمیانه، و ایران
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 (2۰انسان ) تکامل و ظهور حیات، پیدایش

 در آن نوع هیجده هستند، هامیمون انگل كه سلولی تك موجود پنج و بیست از

 ثبت حیوانات سایر در هاانگل این وجود كه آن حال می شود، یافت نیز انسان

 با( یبیوشیم)یحیات یشیم لحاظ از انسان خون خواص بودن نزدیك. اندنشده

 نتقریب  رسوب از عبارت ینزدیك این نمونه. است مهم نیز نماآدم یهامیمون

. است یخون یهاگروه شباهت و خون سرم یهاآزمایش در آلبومین سان یك

 نماآدم یهامیمون فقط هاپریمات میان از. است یخون گروه چهار یدارا انسان

 چنین ترپست یهامیمون از یبعض در گرچه هستند یخون گروه چهار یدارا

 گروه از كه را مختلف هاشمپانزه خون بسیار موارد در. شودی م دیده یشباهت

A هیچ و كردند تزریق بود گروه همان از شانخون كه یهایانسان به بود 

( اسپرماتوزویید) نر سلول و( اوول)ماده سلول.نشد همشاهد یناسازگار عواقب

 تشخیص غیرقابل نتقریب انسان با گوریل و شمپانزه در اندازه و شكل لحاظ از

 شتربی انسان كرده رشد جنین به نما آدم یهامیمون كرده رشد جنین. است

 متوسط طور به و روز ٢٠٢ تا ٢١۱ از شامپانزه یآبستن دوران. دارد شباهت

 ٢٢۱ تا ٢٠٠ انسان و روز ٢۰٠ حدود در اورانگوتان و روز ٢٣٠ نتقریب

 بچه در. دارند یدایم دندان ٣٢ انسان و هامیمون تمام. كشدی م طول روز

 سال ١۱ از بیش یاندك كه یادوره  در را خود یدائم دندان ٣٢ تمام شمپانزه

 در هادندان دیگر از دیرتر یخیل انسان در عقل یهادندان. آوردیم در است

 نامشخص ریخت كوچك یآسیاها به نسبت هادندان این.كنندیم رشدوآیندیم

 دو یا یك مردم از یبرخ در. هستند اولیه و ناقص یزیاد حد تا و دارند یتر

 عقل دندان چهار هر حتا یا سه نادر موارد در و آیندینم در هرگز عقل دندان

 چهار همسرم که است این آن یعین و یواقع ینمونه یک. آیندینم درن اصل

 یها میمون انواعاز انسان نسل اثباتدر یدیگر دلیل.ندارد ناصلرا عقل دندان

 انسان در یشیر یهادندان. آیدیم دست به یشیر یهادندان یبررس از نما،آدم

 پیشین، دندان دو آرواره نیمه هر در. است عدد ٢۱ برقدیم یهامیمون یهمه و
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 مشابه نتقریب شمپانزه بچه وزن افزایش دوره.دارد وجود آسیا دو و نیش یك

 بالغ یسالگ ١٢ در نر و یسالگ ١۱ تا ٢ در ماده شامپانزه. است انسان كودك

. رسدی م بلوغ سن به دیرتر حتا و یسالگ چهارده در ماده گوریل. شودیم

 ١٢ شامل انسان سینه قفسه  .است روز ٣۱ حدود در شامپانزه یقاعدگ دوره

 متصل آن به هادنده از جفت هفت فقط كه است جناغ استخوان یك و دنده جفت

 وسیله به و شوندی م وصل هفتم دنده به دهم و نهم و هشتم یهادنده شوند؛ یم

 دوازدهم و یازدهم هادنده گردند، یم متصل دیگر یك به یادنده یهاغضروف

 دوازدهم جفت نمخصوص اند،كوتاه یخیل ونیستند متصلجلودر(آزاد یهادنده)

 دنده جفت سیزده انسان جنین در. است انسان و هاپریمات خاص یپدیده كه

 كند،ی م نزدیك گوریل و شامپانزه به را انسان خصوصیت این دارد، وجود

 دوازده) كنندی م حفظ هم بلوغ سن در را تعداد این شامپانزه و گوریل اما

 جنین در سیزدهم یهادنده( شودی م دیده شامپانزه از تربیش لگوری در جفت

 یا) جفت یك و هستند دنده جفت سیزده یدارا بالغ افراد از یبعض. است ناچیز

 مهره هفتمین از نندرت و یكمر مهره نخستین از نمعمول یاضاف یدنده( یك

 در ندهد جفت سیزده كه شده دیده مورد یك هلند در. گیردیم سرچشمه یگردن

 فقط هاپیتكوس گروه از انسان اشتقاق .است بوده خانواده یك افراد از نفر چند

 یهادست یشوندگ چنگ و یگیرندگ قدرت نمثلشودی نمظاهر بالغ اشخاصدر

 یگیرنده انگشتان با یمدت تا تواندی م بچه زیرا است؛ انگیزشگفت انساننوزاد

 انگشت اگر كه اندكرده ثابت محققین .شود آویزان یكس انگشت با یا چوب به خود

 ضخامت متر تیسان دو كه یچوب یا و انگشت با را، ماهه یك تا ساعتهیك طفل شست

 شده متولد تازه كه یطفل. بمانند آویزان هوا در ثانیه 1۷ مدت به تواندیم باشد، داشته

 است هفته سه عمرشان كه یاطفال .بماند آویزان هوا در ثانیه 6۷ تا 3۷ است قادر

 و نیمو دقیقه یك توانندی م هاآن اكثر. است تربیش همه از باره این در شانی توانای

 اشزاویه كه یاخمیده یپا با اطفال. بمانند آویزان ثانیه پنج و یسو دقیقه دو تا یبعض

 فقط دهند،ینم نشان خود از یناراحت گونههیچ و مانندیم هوا در است قائمه بدن به نسبت

 .دهند می سر فریاد رود،می تحلیل شانمقاومت ینیرو كه یهنگام
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 باشم داشته دارم دوست رنگی مداد چند

 ...ندارم پول میدانم..

 است بیکار بابا

 ...است تر مهم نان گفت مامان و
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 چارچرخ دادن هل اما است ممنوع برایش سواری دوچرخه

 است آزاد برایش  فقر


