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 !شادباش سندیکا پیام تولد سال نهمین

 که شد، منتشر فلزکار پیام نشریه ماهنامه 0991 مهر 01 در پیش سال 9

 شرکت کارگران سندیکای مدیره هیات رییس مددی ابراهیم پیشنهاد به بعدها

 کارگری سندیکاهای همه آور پیام تا داد نام تغییر تهران اتوبوسرانی واحد

 استقبال اما باشیم سخت جان چنین که نبود انمانگم هیچ سال آن در. شود

. نمود تر راسخ مان عزم در را ما کارگری سندیکاهای هواداران و کارگران

 صدای به و نموده عمل کارگریش وظایف به سندیکا پیام که خوشحالیم امروز

 .است گشته تبدیل ایران کودکان زنان، دهقانان، کارگران، رسای

مبارزات و خواسته های جنبش  منعکس کننده ودیم تانمتمام تالش خود را 

 آموزش کردیم تالش آن را به گوش همه مردم ایران برسانیم. و باشیمکارگری 

 زحمتکشان دانش به تا برده کارگران میان به امکان حد در را کارگری مفاهیم

 تنها نه سندیکا پیام نشریه، دوستداران و کارگران تالش با. باشیم کرده کمک

 کارگری های خانواده همیشگی میهمان و کرده پیدا راه شهرها از بسیاری به

 چند درهر .برند می هم روستاها به را آن ،کارگری کوشندگان بلکه است شده

 قطع صدایش اما شدند افکنده زندان به تحریریه هیات اعضای بارها راه این

   .رسید خوانندگانش دست به وقفه بدون ماهه هر و داد ادامه زندگیش به و نشد

کرده و  مان بهبود کیفیت نشریه کمکاین بازه زمانی به از همه کسانی که در 

یا با رساندن آن به کارگران به نشریه یاری نموده و یا با دادن اخبار کارگری 

. از پدران دست شان کارگریشان را می فشاریم ،نشریه را پر بار کردند

و پیام سندیکا را به ن به بیراهه یاری نمودند لغزیدنسندیکایمان که ما را از 

  . صمیمانه سپاسگزاریم ،پرچم همیشه در اهتزاز کارگران تبدل کردند

 !شادباش کارگری جنبش بر کارگران همراهی و استقامت و تالش سال 9
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 !از حق مان کوتاه نخواهیم آمد

د و تعیین کارگران به جان آمده هپکو اراک که در اعتراض به حقوق معوقه خو

شهریور برای شنیده شدن صدای  ۵۲تکلیف وضعیت سهامداری شرکت روز 

آهن را مسدود کرده بودند با برخورد خشن پلیس روبرو اعتراض شان، خط راه

گردیدند. عدم پاسخگویی مسوالن و بی اعتنایی به مشکالت این کارخانه خشم 

 ٥١ویژه به کارگران کارگر این کارخانه را برانگیخته است. حمله گارد  ٠٩٩

های خبرنگار ایلنا برای بازداشتی به همراه داشت و حتا تالش ۵٢زخمی و 

تماس با مقامات استان مرکزی در ارتباط با بازداشت کارگران معترض هپکو 

نتیجه مانده است و همه یا وقت ندارند و یا اینکه از این حادثه خبر تاکنون بی

 .ندارند

ور گفتیم که از مبارزه دست نخواهیم کشید! و اعالم شهری ٥١ما در اطالعیه 

به نظر ما امنیت ملی رفاه کارگران است و توزیع درست ثروت، » کردیم که:

نه آقازاده های تن پرور. امنیت ملی ما هستیم که سینه امان سپر هر متجاوزی 

به خاک و عدالت انسانی است. امنیت ملی نان سرسفره هاست. امنیت ملی 

کردن اختالسگران است. امنیت ملی نبود کودکان کار و زن تن فروش دربند 

آقایان مسوولین، مبارزه باندی با فساد و مافیا کارساز نیست، باید زبان .است

افشاگر کارگران را رساتر کرد. ریشه فساد در پنهان کاری و تاریکخانه هایی 

ورافکن اتحاد و است که سندیکاهای کارگری برای شفافیت این تاریکخانه ها ن

اعتصاب را در دست گرفته اند. نپرداختن حقوق چند ماهه کارگران جز با 

 «.همدستی مسوولین قانون گریز امکان پذیر نمی باشد

آیا اینگونه برخوردها حامل این پیام نیست که آموزگاران بترسند و از اعتراض 

د این به بی عدالتی ها در زمان باز شدن مدارس دست بکشند؟ بی تردی

برخوردها حامل این پیام به کارگران است که گرسنگی بکشید اما اعتراض 

در روزهایی که جغد جنگ در آسمان کشورمان در حال پرواز است این  .نکنید

برخوردها به نفع چه کسانی است؟؟ چرا می خواهند طبقه کارگر را به سوی 

 دلسردی و بی تفاوتی نسبت به مسایل کشور ببرند؟؟؟
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مسلم است بی عدالتی منجر به اعتراض می شود و اگر مسوولین می آنچه 

ما ضمن  .خواهند صدای این اعتراض ها را نشنوند باید بی عدالتی را رفع کنند

حمایت از خواسته های کارگران هپکو خواهان آزادی همه کارگران بازداشتی 

 .و زندانی طبقه کارگر و هوادارانش هستیم

 ٨٩٣١شهریور  ٦٢ رمکانیک ایرانسندیکای کارگران فلزکا

 
 

 :دارد ایمان ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 

 طبقاتی منافع   از دفاع با تنها کارگر طبقه وضعیت بهبودی��

 تشکیل   سندیکایی، حقوق احیای برای مبارزه و کارگران

 اقتصادی هایبرنامه علیه متحد ایمبارزه و مستقل سندیکاهایی

 .بود خواهد کنمم ضدکارگری،
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 زحمتکش کارگران برای سازی پرونده و بازداشت جرح، و ضرب

 !کنیممی محکوم را اراک هپکو
 

 و اراک هپکو کارگران آمیز مسالمت اعتراض به پلیس بار خشونت تهاجم

 کارگران به دیگر سختی سرکوب امنیتی، عوامل توسط کارگران شدن آلودخون

 بار خشونت سرکوب این در. زد رقم را گذشته یکسال طی مزدبگیران و

 آنان از تن ۵٠ و جرح و ضرب رسیده استخوان به کارد کارگران از بسیاری

 شدگان بازداشت بر بیشتر فشار و کارگران صدای کردن خفه برای و بازداشت

 ۵٥ شدگانبازداشت میان از. شد گشوده قضایی و امنیتی های پرونده برایشان

 .هستند بازداشت در همچنان نفرشان ٢ و آزاد تعهد و کفالت با نفرشان یک

 

 نئولیبرالی سیاست پیشبرد است شده کارگران امروز روزی سیه موجب آنچه

 است داران سرمایه برای اندوزی سود و سازی خصوصی و دولت جانب از

 برای کارگران ناچیز حقوق افتادن تعویق به گسیخته، افسار تورم اش نتیجه که

 خوراک، مناسب شرایط نبود و کارگران شغلی امنیت رفتن ینب از ها،ماه

 فرودست طبقه و کارگران برای درمان بهداشت، آموزش، مسکن، پوشاک،

 کرامت و اولیه حقوق شدن گرفته نادیده و آشکار ستم و ظلم این. است بوده

 کارگران اعتراضات که است حاکم داری سرمایه نظام توسط رانگکار انسانی

 و جوییچاره جایه ب اما. است کرده تر گسترده مختلف رهایشه در را

 و ظلم تبعید، زندان، شالق، باتوم، با کارگران،  خواهی حق فریاد به رسیدگی

 .اندکرده مضاعف را مزدبگیران سایر و کارگران بر ستم

 

 ناجوانمردانه تهاجم حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 و کندمی محکوم را آنان بازداشت و جرح و ضرب و اراک هپکو نکارگرا به

 و فوری آزادی خواهان و دهدمی هشدار رودمی کارگران به که ظلمی به نسبت

 .باشدمی زندانی معلمان و کارگران دیگر و اراک هپکو کارگران شرط و قیدبی

 

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 ٣١ رشهریو ٩٨
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    نیشکر کارگران نمایندگان علیه شالق و زندان صادره احکام

 !کنیم می محکوم قویا را کارگری فعالین و تپه هفت

 هفت کارگران نمایندگان علیه ظالمانه و سنگین های محکومیت شاهد درحالی

 کشور در اجرائی مدیریت نآکارآمدی که  هستیم، مدنی و کارگری فعالین و تپه

  است شده فرودستان و کارگران خرید قدرت حداکثری رفتن نبی از باعث

 های هزینه  ترین حداقل حتی، کننده تامین امروز کارگران حقوق که بطوری

 .باشد نمی ودرمان مسکن پوشاک، خوراک،

 زندگی مسئولین، رانت و گسترده های فساد و افسارگسیخته گرانی و تورم

 مسئولین و است زده رقم متکشزح کارگران برای را باری مصیبت و سخت

 کارگران مورد در که هایی عدالتی بی به پاسخگوئی بجای اجرائی مدیران و

 از ماهها تا  که حداقلی دستمزد پرداخت  عدم  جمله از گیرد می صورت

 های هزینه با کارگران دستمزد فاصله و شود نمی پرداخت کارفرماها سوی

 .است کشیده فلک به سر زندگی، حداقلی

 چیزی که کارگران اعتراض فریاد به رسیدگی و دادخواهی بجای  هم باز اما

 سیستم و امنیتی عوامل و کارفرما متاسفانه ،نبوده شان افتاده عقب حقوق جز

 کردن خاموش درصدد دارند دراختیار که امکاناتی از برداری بهره با قضائی

 و ظالمانه حکاما صدور به اقدام مدنی، وجامعه کارگران اعتراض صدای

 سوی از بخشی اسماعیل درمورد اخیرا که کنند می فعالین این علیه ناعادالنه

 سال۶  خنیفر محمد و شالق ضربه۴۱و زندان سال0۱ انقالب دادگاه۸۲ شعبه

 زندان سال0۲ هرکدام گام نشریه اعضای و سال0۲ قلیان سپیده و زندان

 سندیکای اعضای از دادیتع گذشته ماه در زمینه همین در .است شده صادر

 مقدم، طالب رسول سید و سعیدی حسن آقایان جمله از واحد شرکت کارگران

 از خداجو ناهید و ناجی ندا رنگریز، عاطفه جوادی، نسرین امیری، مرضیه

 ازسوی کارگران معیشتی سخت وضعیت به دراعتراض کارگران حامیان
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 حاضر درحال که شدند وممحک وناعادالنه سنگین های حبس به انقالب دادگاه

 .هستند نظر تجدید دادگاه رای منتظر

 غیر و ظالمانه احکام اینگونه اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 تمامی شرط و قید بی آزادی خواستار و کند می محکوم قویا را انسانی

 سیستم از و است مدنی فعالین و نگار روزنامه و کارگری شدگان بازداشت

 است بهتر آنان، نمایندگان و کارگران تعقیب بجای خواهد می قضایی و امنیتی

 جرم افزایش و  بیکاری و تورم و فقر باعث که گسترده رانت و فساد  عاملین

 قرار زندان و بازداشت و تعقیب مورد کرده فراهم درجامعه را بزهکاری و

 .دهند

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 9۹ شهریور 22

 

 کارگری سندیکایی حقوق منشور

 به دهند، تشکیل کارگری هایسندیکا :دارند حق کارگران

 مقامات نظارت یا اجازه آنکه بی و بپیوندند موجود هایسندیکا

 شرکت سندیکایی فعالیت هر در باشد، الزم کارفرمایان یا دولتی

 . کنند
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 !از مبارزه دست نخواهیم کشید

ران فوالد اهواز به دادگاه احضار شدند. اینان کارگرانی هستند تن از کارگ ١٥

خورانه، عقب افتادن دستمزدها و بسته شدن  که به خصوصی سازی رانت

 ٢تن از کارگران هفت تپه به  ٠کارخانه اشان اعتراض کرده بودند. همچنین 

ضربه شالق محکوم شدند. اینان نیز به فروش کارخانه آن هم  ٠٩ماه حبس و 

 .دون ضابطه و غیرکارشناسی و عقب افتادن دستمزدهایشان معترض بودندب

این جدای از احکام سنگین صادره برای اسماعیل بخشی و علی نجاتی و 

سال زندان محکوم شدند  ٥٥٩جوانان دوستدار طبقه کارگر است که به بیش از 

 و کارگرانی که در اول ماه مه امسال در تظاهرات روبروی مجلس دستگیر

 .شده و آواره دادگاهها هستند

هم زمانی کوفتن بر طبل مبارزه با فساد و فراگیرتر شدن فساد در بین 

مسوولین، با این احکامی که برای کارگران صادر می شود چیست؟؟ کارگرانی 

که برای باز نگه داشتن صنایع کشور و افشای رانتخواری مافیا قد علم کرده اند 

ساله باید محکوم شوند؟  ٥٢به شالق و زندان های « د دستشان را بوسی» و باید 

پیام این احکام برای کارگران چیست؟ جز اینکه حقوق عقب افتاده خود را طلب 

نکنید و گرسنگی بکشید تا در لواسان کاخ ها سر به فلک بکشد؟ جز اینکه مافیا 

لی باید صنایع کشور را ورشکسته کند تا آقازاده ها با خیالی آسوده به دال

بپردازند و پورشه سوار شوند و کارگر هم حق اعتراض نداشته باشد و اگر 

 سال زندان محکوم شود؟ ٥٢اعتصاب کرد و معترض شد به 

اقدام »در احکام صادره برای کارگران و دوستدار طبقه کارگر قید شده است 

افیا افشای غارتگران و به خطر انداختن امنیت م« علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام

و دزدی هایشان از کی تبلیغ علیه نظام شده است؟ آیا اسد بیگی ها نظام تلقی 

شده اند؟ فریاد کار، نان و قطع دست اختالسگران امنیت چه کسانی را به 

به نظر ما امنیت ملی رفاه کارگران است و توزیع  مخاطره انداخته است؟

ستیم که سینه امان سپر درست ثروت، نه آقازاده های تن پرور. امنیت ملی ما ه

هر متجاوزی به خاک و عدالت انسانی است. امنیت ملی نان سر سفره هاست. 
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امنیت ملی دربند کردن اختالسگران است. امنیت ملی نبود کودکان کار و زن 

 .تن فروش است

آقایان مسوولین، مبارزه باندی با فساد و مافیا کارساز نیست، باید زبان افشاگر 

ساتر کرد. ریشه فساد در پنهان کاری و تاریکخانه هایی است که کارگران را ر

سندیکاهای کارگری برای شفافیت این تاریکخانه ها نورافکن اتحاد و اعتصاب 

را در دست گرفته اند. نپرداختن حقوق چند ماهه کارگران جز با همدستی 

 .مسوولین قانون گریز امکان پذیر نمی باشد

باشند مدرسه ها خصوصی نخواهد شد و آموزش  اگر اسماعیل عبدی ها آزاد

رایگان همه گیر خواهد بود و آموزگاران از زندگی خوبی برخوردار خواهند 

اسماعیل بخشی ها جز مبارزه با فساد و رفاه کارگر چیز دیگری نمی  .شد

کارگران هپکو و فوالد اهواز، آذرآب، ذوب آهن، ایران خودرو،  .خواهند

ی آیا خواسته ای جز توقف فروش کارخانه هایشان و صنایع نفت و پتروشیم

قطع دست رانتخوران مافیایی دارند؟ بازنشستگانی که با سالها مرارت اندوخته 

ای گرد آورده اند تا سر پیری زندگی بی دغدغه داشته باشند باید معترض 

فروش اموالشان به دست مسوولین ناکارآمد باشند تا بانک رفاه شان را 

 .نفروشند

این سیستم فساد پرور باید تغییر کند. کارگران از حق انسانی خود و منافع ملی 

سال که هیچ، از بذل جان و جوانی  ٥٢اشان نخواهند گذشت و برای این پیکار 

اشان نیز دریغ نخواهند ورزید. برادران و خواهران کنشگر ما باید آزاد شوند تا 

 .جامعه روی سعادت ببیند

از .تان دربندمان حمایت کرده و مبارزه را ادامه خواهیم دادتا پای جان از دوس

فدراسیون جهانی ایندستریال می خواهیم با تمام توان همراه ما و یاران 

 .دربندمان باشند

 ٨١/٢/٨٩٣١   سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
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 درسی از مبارزات کارگران هپکو

گیری و مجروح شدن بخشی کارگران هپکو با وجود برخورد خشن پلیس و دست

از کارگرانش توانست هپکو را از دست مافیای مالی که خواهان نابودی 

 صنعت کشور است، در آورده و حقوق عقب افتاده اش پرداخت گردد.

اما دستاوردی که این بار کارگران اراکی و هپکو در مبارزات کارگری خود 

کارمکانیک ایران و هیات بدست آوردند، که بارها توسط سندیکای کارگران فلز

تحریریه پیام سندیکا گفته شده بود، ارزشمندترین حرکت کارگری جنبش 

 کارگری امسال است.

اعالم همبستگی کارگران آذرآب و دیدار این کارگران با کارگران معترض 

بود و می توان  کارگری ماندگار خواهد هپکویی نقطه عطفی است که در جنبش

در فردای روز  ١١ی کارگران شرکت نفت در سال سندیکا اعتصابفقط با 

 شهریور مقایسه نمود. ٥١کشتار 

دیدار کارگران کارخانه آذرآب با برادران هپکویی اشان پیامی هوشمندانه به 

ن هپکو از حمایت پلیس سیاسی بود. آنان با دیدارشان اعالم کردند که کارگرا

 را به عقب نشینی واداشت. حمایتی به موقع که پلیس سیاسی .آنان برخوردارند

این حرکت کارگری باعث هرچه مستکم تر شدن مبارزات کارگری شد و 

 رارقم زد. هپکو در مقابل مافیای مالی  پیروزی کارگران

 درود بر جنبش کارگری

 گسترده تر باد همبستگی کارگری

 

 تحریریه پیام سندیکا
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 کشور سراسر تولیدی واحدهای از کارگری گزارشات

 

 ذوب آهنگزارش خبرنگار پیام سندیکا از 

 !معوقات کارگران ذوب آهنی را بپردازید-٨

درصدی و گرانی بیش از  ١٩به گزارش خبرنگار پیام سندیکا با توجه به تورم 

 حد کاالها متاسفانه مدیران شرکت ذوب آهن از پرداختن به موضوع پرداختی

های عقب افتاده کارگران طفره می روند و این باعث شده که کارگران دریافتی 

هایشان نسبت به کارکردشان کاهش داشته باشد هر چند که سخت تالش می 

 :کنند. لذا آنان خواهان پرداخت هرچه سریعتر موارد زیر هستند

پرداخت پاداش مناسب برای کارهایی که موجب کاهش در هزینه ها می  -٥

تسریع در تصویب مشاغل سخت وزیان آور مدیریت های باقی مانده  -۵.رددگ

و  ٠١محاسبه و پرداخت ضریب شایستگی پرسنل در سال  -٠ در سطح شرکت

پرداخت کمک هزینه تحقیقات و پروژه  -١ ٠١تسریع در پرداخت معوقات سال 

 پرداخت خارج از مرکز کارکنان -١ های مرتبط با شرکت

 

http://www.sfelezkar.com/?p=3542
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 !هن باید مشکالت کارگران را رفع کندمدیریت ذوب آ-٦

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا با توجه به مشکالت و اعتراضات کارگران 

جلسه ای با مدیریت منابع انسانی در جهت بهبود فرایند خدمت رسانی به 

مرداد در سالن جلسات مدیریت کوره بلند برگزار  ٥٠کارگران و کارکنان در 

ه نظر مدیریت را به سوددهی ذوب آهن که با تالش شد. کارگران در این جلس

کارگران مححقق شده است جلب کرده و خواستار بازسازی کارخانه شدند که 

برنامه ریزی جهت به کار گیری  -٥:از جمله موارد زیر را مطرح کردند

نظافت صنعتی و همچنین رفع مشکالت سیستم ساختمان آزمایشگاه کک و مواد 

کالت سیستم سرمایشی نیروگاه توربین بخار و بازسازی رفع مش -۵ شیمیایی

وضعیت بیمه تکمیلی دانا مطلوب  -٠سرویس های بهداشتی انبارهای مرکزی

نیست و باید به سرعت به این موضوع رسیدگی شود چرا که قرار بوده با رفتن 

 .بیمه آسیا مشکالت کارگران کمتر شود نه زیادتر

 !داد نتیجه کارگران اعتراضات-3

 مکرر اعتراضات با اصفهان، آهن ذوب از سندیکا پیام خبرنگار گزارش به

 های سرویس همچنین و سرکار تا خانه از راه دوری مورد در کارگران

 با کارگران و شده منجر کارگران مضاعف خستگی به که آمد و رفت قدیمی

 به بارها را اعتراضات این و رسیدند می سرکار به کوفته و خسته تنی

 کردن کم منظور به گرفت تصمیم مدیریت بودند، کرده ابراز کارخانه یریتمد

 کارخانه های هزینه در جویی صرفه و کار محل به کارگران تردد فاصله

 در گی تازه به را کارگران برای مسکونی واحد 0111 ساخت آهن ذوب

 .دهد قرار مدیریت کار دستور

 می متذکر اما گفته تبریک گرانکار به را پیروزی این سندیکا پیام تحریریه

 باید همیشگی مدیریت عملکرد بر نظارت و ها خواسته پیگیری که شویم

 .بپوشند عمل جامه ها خواسته تا باشد
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 !مدیریت به رفع مشکالت خدمت رسانی اقدام کند-4

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در ذوب آهن، کارگران می گویند با توجه به 

نه مدیریت چرا از رفع مشکالت کارگران شانه خالی می سودآور شدن کارخا

 -۵ رسیدگی به کیفیت غذای رستوران الگومراسیون -٥:کند. به عنوان نمونه

بازسازی سرویس  -٠ رفع مشکل توزیع پذیرایی و شیر شیفت فوالدسازی

رفع مشکل سیستم سرمایشی  -١ بهداشتی های انبار مرکزی درب راه آهن

صنعتی و رفع مشکالت سیستم سرمایشی ساختمان کک و نظافت  -١ نیروگاه

 رفع مشکل توزیع لباس پرسنل راهبری ماشین آالت -6مواد شیمیایی

 

 

 ساوه صنعتی شهرک در حادثه

 کارخانه از یکی در مهر ٤ پنجشنبه امروز سندیکا، پیام خبرنگار گزارش به

 با. شد مصدوم و کرد سقوط قیف درون به کارگری ساوه صنعتی شهرک های

 بدنش از قسمت چندین که شد مشخص بیمارستان به مصدوم کارگر انتقال

 .است شده شکستگی دچار

 که ها کارخانه در ایمنی افسران وجود عدم همچنین و مناسب حفاظ وجود عدم

 .زد وخواهد زده رقم را حوادث این گیرد می صورت جویی صرفه برای
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 در هفت تپه چه خبر است؟

 

ین مدیرحسابداری شرکت نیشکر با یکی از کارگران باعث مشاجره ب-٨

 .وخامت حال کارگرشد

صبح امروز پنج شنبه تعداد زیادی ازکارگران رسمی شرکت نیشکرهفت تپه 

بدلیل پرداخت نشدن حقوق تیرماه ؛ امضا نکردن احکام شغلی و پرداخت نشدن 

حقوق در مقابل دوماه دیرکرد مابه التفاوت معوق مشاغل بندی، مطابق آخرین 

 حسابداری شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند

کارگران جهت پیگیری این موضوع به مدیر حسابداری شرکت عبدالنبی محول 

که فردی بازنشسته است مراجعه کردند که بدلیل جواب سرباالی ایشان موجب 

ی از کارگران بدلیل مشکل مشاجره لفظی بین ایشان و کارگران گردید که یک

هوش شده و به درمانگاه اعزام گردید و محول نیز با کمک نیروی بی قلبی

با ورود امیر اسدبیگی قائم مقام مدیرعامل به شرکت  .انتظامی از دفتر گریخت

بین ایشان و یکی ازهمکاران که از ایشان در مورد حقوق معوق خود سوال 
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ممنوع  کرده بود درگیری لفظی در گرفت و ایشان بدستور اسدبیگی به شرکت

 .الورود شدند

پرداخت حقوق کارگران درحالی معوق شده است که محول مدیر حسابداری و 

میلیونی و حق ماموریت زیاد بارمالی زیادی  ٠٩صابریان با حقوقهای بیش از 

برشرکت وارد کرده و در کمال تعجب دم از کاهش هزینه ها و اضافه کاریهای 

 .کارگران میزنند

له بودن مدیر پروازی نیز هست و ناکارآمدی ایشان محول عالوه بر دو شغ

باعث بارمالی سنگین جریمه های مالیاتی و پرونده های مالی بسته نشده و 

 .بالتکلیف گردیده است

 از نیشکرهفت تپه خبرهای خوبی به گوش نمی رسد؟-٦

طبق اخبار منتشره متاسفانه واگذاری کارخانه خوراک دام بصورت استیجاری 

وسوی صورت گرفته است. این فرد از طلبکاران عمده شرکت نیشکر به آقای م

هفت تپه می باشد. این فرد پس از تحویل شرکت در یک اقدام غیرمنتظره عدم 

نیروی با تجربه و با سابقه این شرکت را اعالم نمود تا توسط  ٠۲نیاز حدود 

کار مدیریت در بخشهای دیگر شرکت بدلیل داشتن قرارداد ششماهه مشغول ب

این افراد طبق قانون کار کارگر شرکت محسوب شده و تاکنون نیز .شوند

مدیریت شرکت هفت تپه تصمیمی درمورد درخواست آقای موسوی اعمال 

ننموده است و کارگران نیز در محل کار خود حاضر می شوند. مدیریت 

شرکت هفت تپه به دلیل چالشهای امنیتی واعتصابات کارگری بعید است با این 

 تقاضای مالک جدید خوراک دام موافقت نماید

ضمنا الزم به ذکراست که شورای اسالمی کار دراین قضیه هیچگونه عکس 

العملی انجام نداده و به دلیل تهدیدات امنیتی و قضایی کال مدتی است منفعل شده 

و تقاضای استعفای برخی از اعضای آن نیز تاکنون پذیرفته نشده و فقط در 

 .می از شورا را یدک می کشندحال حاضر اس
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 اطالعیه پرسنل رسمی شرکت نیشکر هفت تپه-٩

 بنام خدا

اینجانبان پرسنل رسمی شرکت فایل صوتی جلسه زد و بند نماینده مدیریت 

شرکت با تعدادی از اعضای خائن و مزدور شورای اسالمی کار در تهران را 

هدایایی از دست شنیدیم شورایی که قبال طی جلسه ای اشکارا در تهران 

کارفرما گرفته بودند و اکثر این افراد اعضای مجمع نمایندگان بودند که 

 .مهندسی شده توسط امیراسدبیگی و بیرانوند انتخاب شدند

همکاران، پست ترین، ناجوانمردانه ترین و غیراخالقی ترین عمل، خیانت به 

 ،همکاران .کسی است که شما را وکیل خود جهت پیگیری حق خود می گمارد

شما همه دراین خیانت بی سابقه در تاریخ جامعه کارگری شرکت نیشکر سهیم 

هستید و درعین سادگی به کسانی اعتماد کردید که نه سواد و دانش داشتند و نه 

دوستان نباید از حرکت  . تجربه و نه اعتقادی به رعایت اخالق و جوانمردی

میراسدبیگی و محمدبیرانوند کثیف، اختالف افکن مجموعه مدیریت و شخص ا

به سادگی گذشت. کارفرما با خریدن این افراد با نان خشکی که وزن و 

شخصیت آنها درهمین حد است بدنبال پایمال کردن حقوق پرسنل بود این افراد 

خیانتشان باعث شده که طرح همسان سازی مزایا که نامه آن از اداره کار به 

 ١٩٩ق مانده و هر کارگر ماهیانه حدودشرکت و شورا ارسال شده است معل

هزارتومان حقوقش کاهش داشته باشد. این افراد همان کسانی هستند که به 

همکار شجاعمان اسماعیل بخشی خیانت کردند و در روزهای اخر مبارزات 

همگان جلسات مخفیانه دوقلوهای خیانتکار . اسماعیل از آنها برائت جست

شخصی با ایوب اسدی و دکه کنار جاده را منصوری وعظیم سرخه در منزلی 

که منجر به دریافت بیست میلیون تومان در قبال برباد دادن ناموس کارگر با 

مطرح کردن جمله معرف خالف واقع ) لباس زیر( نگذشته است که این خیانت 

 .بزرگ سربرآورد

دوستان کارگر به خصوص تازه کار، شما تفکرتان کوچک بود که پشت افراد 

  وله و پست قرار گرفتید و روز به روز بر سفره خانواده خود خیانت کردیدکوت



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     16
 

  

دوستان مگر آقای مهندس کاظمی کم شخصیتی ازنظر اخالقی و دانش بود که 

باید  .این افراد با هماهنگی مزورانه خود با کارفرما آن را برکنار کردند

معرفی  مشخص شود چه تعداد و چه مبلغی این افراد وتعدادی دیگر با

محمدبیرانوند از بانک انصار به خصوص شعبه شوش وگتوند وام گرفتند و 

چرا اینقدر بیرانوند )ممدتوطئه( به منصوریو سرخه شعبان بی مخ هاعالقمند 

دیگر اعضای شورا نیز باید جوابگو باشند که چرا در برابر این اقدامات  .است

کمتر از اقدامات آنها به عنوان مطلع ترین افراد سکوت کردند که گناهی 

ظاهرا این افراد رفت آمد زیادی به حسابداری و مراجعه به علی  !!!.نیست

تمیمی وعبدالنبی محول داشتند این افراد برای کارگران نکات تاریک این 

روابط را روشن کنند تا اذهان پرسنل روشن شود که آیا در افزایش حقوق و 

باشد. اسم بردن از علی تمیمی در  پرداختی هایشان خالف عرف اقدامی نشده

فایل صوتی پخش شده این ذهنیت را ایجاد می کند این فرد بازنشسته که استاد 

نانبُری است اقداماتی در جهت پایمال کردن حقوق کارگر با هماهنگی شورا و 

 !!!!.مدیریت انجام می دهد

و درد یکی نیست بگذارید همکاران موضوع را وسعت بدهیم : بیرانوند 

امیراسدبیگی حتی در دنیای مجازی نیز با همکاری و خیانت مسعودکثیر به 

تشکیل کانال اتحادبزرگ کارگران که در واقع کانال اتحاد کارفرما و خائنین 

است اقدام نمودند تا رقبای خود در مجموعه مدیریت و کارگران مخالف را از 

در آن کانال به دام  صحنه بدر و خراب کنند. کارگران ساده دل هم با عضویت

نقشه آنان افتادند. نشان به این نشان که در این کانال کمترین انتقادی به 

 !!!!.امیراسدبیگی و بیرانوند می شد ومی شود

کارگرعزیز بخصوص جوان، هوشیارباش از احساسات پاک شما در جهت 

 در پایان بی صبرانه و.اهداف شوم و کثیف استفاده ابزاری و میدانی نشود

مجدانه خواهان استعفای تمام اعضای شورا و درغیر این صورت باطل کردن 

اعتبارنامه آنها توسط اداره کار با پیگیری حراست و پرسنل هستیم در غیراین 

 .صورت با تجمع و امضای طومار، پرسنل راسا اقدام خواهند کرد

 رگرزنده باد شرافت وصداقت ومردانگی ؛ ننگ باد خیانت به سفره خالی کا
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 !هفت تپه این روزها-4

چند روزی درهفت تپه اعتصاب بود این بار بخاطر خیانت نمایندگان شورای 

 .اسالمی کار و زد و بند جهت پایمال کردن مطالبات صنفی کارگران

پس از اعتصاب سراسری کارگران شرکت جهت خلع ید از کارفرمای بخش 

ت خود و دل بستن به خصوصی حاال کارگران بخاطر اشتباه درنحوی مبارزا

تعدادی نماینده در قالب شورای اسالمی تحمیلی کار خواهان خلع کسانی شدند 

که جهت بدست آوردن مطالبات خود به انها دل بسته بودند . درهر حرکت 

کارگری اگر نمایندگان خوبی انتخاب نشوند و یا قانونی مناسبی تدوین نشود که 

 .رکت به انحراف رفته استخواست معترضین را تامین نکند آن ح

حاال کارگران شرکت نیشکرهفت تپه نیز متوجه شدند شورای اسالمی کار چه 

از نظر شخصیت حقوقی آن و چه شخصیت خصوصی آن یعنی نمایندگانی که 

دراین قالب قرار می گیرند ناکارآمدیشان ثابت شده است و راه نجات کارگر 

ت دارای میانگین سوابق شغلی تشکل مستقل کارگریست . اکثرکارگران شرک

حدود سه سال را تجربه می کنند و به همین خاطر زود اعتراض می کنند و 

زود هم بدلیل عدم آگاهی مبارزاتی اصولی توسط افراد معلوم الحال و فرصت 

طلب خارج شرکت به انحراف و حاشیه کشیده می شوند. کارگر امروزی 

ربه گی ونداشتن طرح و برنامه نیشکر قدرت حرکت دارد ولی بدلیل بی تج

مناسب و هدفمندی برای مبارزه زود آتشی و زود سرد می شوند. این کارگران 

نیاز به استفاده از تجربه کارگران با تجربه سندیکایی دارند تا به آنها اگاهی 

مبارزات سندیکایی را بدهند. یکی ازدالیلی که در اعتصابات اخیر کارگر 

صرف نظر از اینکه  .اخت می کند همین موضوع استنیشکر هزینه زیاد پرد

حکومت این روزها با شدت هرچه تمامتر از نظر امنیتی و قضایی با کارگر 

برخورد می کند. ما تاکنون به نتایج ملموسی از حقوق معوق خود مانند همسان 

سازی مزایا نرسیدیم و اکثرا خواسته کارگران بدلیل بحث های انحرافی به 

 .ده شدحاشیه کشی
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در نهایت پس از اعتصابات یک هفته اخیر، کارگران خواهان انحالل 

شوراهستند و بنابر اخبار واصله ظاهرا در کمیسون استانی اعتبارنامه دو 

عضو شورا درحال بررسی مجدد و احتماال ابطال است و این افراد به شرکت 

 .ممنوع الورود هستند

بین المللی کار؛ انتخاب نمایندگان را وزارت کار می بایست طبق استانداردهای 

به خودشان واگذار کرده و از فعالیت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

 .ممانعت بعمل نیاورده تا سه جانبه گرایی به بهترین شکل ممکن صورت بگیرد

 جمعی از کارگران هفت تپه

 !خبری از نیشکر هفت تپه-5

می شرکت جلوی مدیریت شرکت شهریور تجمع کارگران نی بر قدی ٠٥امروز 

شکل گرفت . این کارگران که بصورت فصلی درگذشته مشغول بکار بودند و 

نفرهستند چند سالیست که بنابرتوافق با کارفرما  ٥٩٩در حال حاضر حدود 

سرکار حاضرنمی شوند اما حقوق دریافت می کنند و بیمه آنها در فصل 

 .تابستان نیز پرداخت می شود

وز آنها به خاطر معوفات مزدی و بستن قرارداد جدید طبق تجمع صبح امر

روال سالهای گذشته بود . عدم حضور مدیریت شرکت وعوامل ان جهت تعیین 

تکلیف آنها باعث عصبانیت کارگران شده و به دلیل گرمای هوا در سالن 

 .اجتماعات تجمع را تا پایان وقت اداری ادامه دادند

 ۵۲یروهای غیر بومی هستند که برخی بیش از الزم به ذکراست این افراد ن

سال است در شرکت مشغول بکارهستند که بدلیل نوع کار یعنی فصلی بودن 

 .شرایط بازنشستگی ندارند
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 آن؟ ماجراهای و تپه هفت-٢

 نفر ٥۲ حدود صبح ٥٩ساعت مهرماه ٠ امروز صبح رسیده گزارش به

 را شرکت به ورود صدق و کرده تجمع نیشکر شرکت درب جوان طلبه روحانی

 حراست و قضایی مقامات مجوز با که داشتند را کارگران از حمایت جهت

 شرکت به ورودشان مانع سپاه پرسنل از تعدادی و انتظامی نیروی و شرکت

 از ظاهرا و بودند خوزستان استان درون روحانیون از افراد این. شدند

 .بودند آمده اهواز شهرستان

 خصوصی بخش کنونی مالکیت ید خلع خصوص در عبیک هللا آیت قبل چندی

 از یکی یا االنبیا خاتم قرارگاه به شرکت این خواستارواگذاری نیشکر؛ شرکت

 حمایت در احتماال و بود شده رهبری خبرگان مجلس مجموعه زیر شرکتهای

 بتوانند کارگران کمک با شاید تا شده عرصه وارد طالب این موضوع این از

 دولتی مدیرعامل آخرین است ذکر به الزم. برسانند سرانجام به را پروسه این

 بودند کعبی اله آیت داماد کاظمی علی واگذاری از قبل نیشکر شرکت

 

 در بیمارستان مدنی کرج چه خبر است؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وضعیت کارگران خدماتی بیمارستان مدنی 

ماه حقوق نگرفته و  ١گران کرج به هیچوجه رضایت بخش نیست. این کار

لیست بیمه اشان دو ماه است رد نشده است. این وضعیت در قسمت پخش غذا 

کارگر خدمات رسانی کنند که  ٠٥افتضاح تر می باشد. در این قسمت می باید 

کارگر از کار در این قسمت به  ٠نفر مشغول کارند. در شهریورماه نیز  ٠فقط 

ناگزیر رفته اند. البته الزم به ذکر است که دلیل عقب افتادن حقوق شان به 

 .کیفیت غذای ارایه شده به بیماران در چند ماهه گذشته بسیار نزول کرده است

 

با اینکه اداره بهداشت قبلن به این پیمانکار و بیمارستان مدنی در مورد کم بودن 

 کارگران در این قسمت هشدار و تذکر داده است ولی هم اداره بهداشت و هم
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 ٠اداره کار و ریاست بیمارستان بر این خالف آشکار چشم فرو بر بسته اند. 

کارگری که حضور ندارند را بکشند و  ٥۵کارگر خدماتی پخش غذا باید جور 

پیمانکار بی انصاف حتا با این شرایط هم از پرداخت حقوق به موقع کارگران 

 .طفره می رود

 

 !نامه ای از یک کارگر پروژه ای

ماه عقب  ۴ماه و بیمه هم  ۴حقوقمان .  ۵٥ -۵٩یه کار می کنم فاز من عسلو

افتاده است. دو روز قبل از محرم تصمیم به اعتصاب گرفتیم و اعتصاب 

کارفرما گفت یه هفته مهلت بدهید پولتان را پرداخت می کنیم. ما هم  .کردیم

در خوابگاه یک هفته مهلت دادیم اما بعد از یک هفته اخراجمان کردند. االن هم 

یک بار در کمپ بهارستان و در فاز رو بستیم. پلیس امنیت وارد شد و  .هستیم

قول داد فردا تا پس فردا پولمان پرداخت بشود. اما امروز آمده و می گوید 

 .بروید خانه هایتان وگرنه فردا همه را دستگیر می کنم

خواهد دارد؟ آیا پلیس امنیت حق همچین برخوردی را با کسی که حقش رو می 

آیا واقعا پلیس ما طرف حقه یا طرف آنهایی که می گویند حق با باال دستی 

هاست. منظورم اینه که وقتی پلیس جامعه فاسد باشد جامعه دیگه بجز فساد 

 .چیزی درش رشد نمی کند

 امضا محفوظ
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 !آمدند خیابان به دوباره آذرآب کارگران

 پی در. آمدند خیابان به هدوبار آذرآب کارگران شهریور 09 امروز

 صبح اینکه وجود با و گذشته هایسال در آذراب کارگران پیشین اعتراضات

 و امنیت پلیس استانداری، امنیتی سیاسی معاونت( نیم و ۲ ساعت) امروز

 اعتراضات از جلوگیری در سعی آذراب شرکت تئاتر آمفی در فرماندار

 .آمدند خیابان به آذراب کارگران داشتند، کارگران

 می دستمزدها موقع به پرداخت و شرکت سازیخصوصی لغو خواستار آنها

 پهن با آنان! میشه حل ما مشکل بشه کم اختالس یه: گویند می انان. باشند

 تحمیلی فقر خط زیر برابر ٤ زندگی به را خود اعتراض خالی ای سفره کردن

 .کردند اعالم
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 !روزگار کارمندان پست

پیام سندیکا روزگار کارمندان پست شعبه میدان ولی  به گزارش خبرنگار

عصر بسیار اسفناک است. در ابتدای سال کارمندان با قراردادهایی روبرو 

را  ٥٠٠٢شدند که سفید امضا بود و در آن نوشته شده است که سنوات سال 

دریافت داشته اند. این قراردادها سه ماهه بوده و اگر کارمندی تن به خواسته 

 .داره پست و حجم سنگین کار بدهد قرارداداش تمدید خواهد شدهای ا

دست به  ٥٠٠١در اوایل سال بابا پستچی ها بابت نگرفتن سنوات سال 

نفر بودند پس از  ١٩اعتصاب زدند که همگی این کارمندان را که بیش از 

 .تسویه اخراج نمودند

به گران کردن  این درحالی است که از سه ماهه دوم بازهم اداره پست اقدام

 .درصدی هزینه پست کرده است ٥٩٩

 

 اصلی هایراه از یکی و است خود زندگی استاندارد بهبود کارگر، هدف��  

. است دستمزد واقعی افزایش طریق از یابد، تحقق امر این ستا ممکن که

  .است حداکثر به خود سود افزایش رساندن کارفرما هدف

 متضادی اهداف تولید، دوره در رابطه یک به ورود در کارفرما، و کارگر    

 کارفرما و گیردمی کارفرما از را خود ُمزد کارگر که جهتآن از و دارند

 هاآن بین همیشگی درگیری یک گیرد،می کارگر کار نیروی از را سودش

 چرا دهند،می ترجیح بیشتر را کارانبی ارتش وجود کارفرمایان …دارد وجود

 .دارند نگه پائین را ُمزدهادست اخراج به تهدید از ستفادها با بتوانند که

 ��کارگر و دانش کانال��

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای آموزش بخش
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 پیام بازنشسته فوالد خوزستان

 

ما بازنشستگان فوالد خوزستان در امر درمان مشکالت زیادی داریم. یکی از 

درمانی بیمه شرکت فوالد در تهران  این موارد در ارتباط با مراجعه به مراکز

است. بطور مثال در تهران مراکز زیادی ازجمله کلینیکها و مراکزسی تی 

اسکن وغیره وجود دارد که طرف قرارداد فوالد هستند. چنانچه بخواهیم از این 

مراکز استفاده کنیم ابتدا باید از اهواز معرفی نامه جهت درمانگاه فوالد تهران 

ه درمانگاه تهران مراجعه کنیم وجهت آن مرکز یک معرفی نامه بگیریم بعد ب

دیگر بگیریم. با توجه سختی این روند اکثرا از خیر آن گذشته و از جیب خرج 

می کنیم. با توجه به شرایط اقتصادی کاش می شد ترتیبی اتخاذ کرد تا بتوانیم 

ط فوق از راحت تر از این مراکز استفاده کرد. خواهشمندم با انعکاس شرای

طریق کانون بازنشستگان و مدیریت بهداشت و درمان فوالد خوزستان این 

 .موردپیگیری شود

 با تشکر بازنشسته فوالد خوزستان

 امضا محفوظ
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 اخبار کارگری شرکت واحد به نقل از کانال تلگرامی سندیکای واحد

 

 دخو فرم لباس معوقات سال دو دریافت انتظار در واحد شرکت رانندگان-1
  هستند

 دو بایست می سال هر حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت که درحالی

 9۴ سال ابتدای از رانندگان فرم لباس اما بدهد رانندگان به فرم لباس دست

 رانندگان به واحد شرکت ناکارآمد مدیریت وجود این با. است نشده داده تاکنون

 نشده داده رانندگان فرم باسل درحالی. آورد می فشار فرم لباس پوشیدن برای

 قصور واحد شرکت انضباطی نامه آئین برابر فرم لباس پوشیدن عدم که است

 انضباطی تنبیه فرم لباس نپوشیدن دلیل به را راننده و شود می محسوب راننده

 کمربند، شلوار، و پیراهن دست دو شامل سالیانه رانندگان فرم لباس. کنند می

 .باشد می سرما فصل برای کاپشن و کفش جفت یک جوراب، جفت یک

 ۲۱ سال اعتراضات و اعتصابات جریان در رانندگان های درخواست از یکی

 شدند موفق رانندگان سندیکا، در خود سازماندهی با که بود فرم لباس دریافت

 به فرم لباس بعد به سال آن از اینکه به توجه با. کنند دریافت فرم لباس

 مزایای جزء مربوطه مقررات و کار قانون مطابق ستا شده داده رانندگان

 فرم لباس دادن خودسرانه تواند نمی کارفرما و شود می محسوب مستمر

 و سعیدی حسن که حالی در .کند کسر شده داده میزان از یا و قطع را رانندگان

 فریاد را کارگران دیگر و خود حق سندیکا اعضای از مقدم رسولطالب سید

 ریسمان و آسمان با امنیتی نهادهای با هماهنگی در قضایی دستگاه اما اند زده
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 سنگین حکم آنها برای و کرده سازی پرونده سندیکا عضو دو این برای کردن

 صادر اجتماعی و کارگری های فعالیت از محرومیت و تبعید زندان شالق

 خود حقوق پیگیری از و مرعوب را کارگران خود خیال به تا است کرده

 .کند فمنصر

 مشهد شهر به اعزامی کارگران به مناسب سرویس ارائه عدم-2

 کارگران برای شغلی مزایای از بار، یک سال دو هر زیارتی و سیاحتی سفر 

. گردد مهیا کارگران برای کارفرما هزینه با بایستمی که است واحد شرکت

 همچنین است کرده سال دو از بیش را سفرها بین فاصله مدیریت مرور به اما

 اتوبوس با مسافرت امکان گذشته، در این بر عالوه است کاسته آن کیفیت از

 این اخیر هایسال در اما بود فراهم کارگران برای قیمت ارزان و مناسب

 .ندارد وجود مورد

 از بخشی اسکان برای که مشهد شهر" االمه جواد" هتل در هاگزارش بنابر

 کم دلیل به. نیست هتل حد در مسافران ایبر خدمات شودمی استفاده کارگران

 پارکینگ در بخواهد را خود خودرو که مسافری هر پارکینگ فضای بودن

 مقدور سفر پایان تا پارکینگ از خودرو خروج امکان دیگر دهد قرار هتل

 رستوران هتل این. کند تردد شهر در خود شخصی خودرو بدون باید و نیست

 که دیگری رستوران به شام و ناهار صرف برای باید مسافران و ندارد

 بسیار هاپوش کف و مبل نظیر هتل لوازم. بروند است زیاد هتل با اشفاصله

 .است ضعیف بسیار هتل عمومی نظافت و هستند فرسوده

 عهده به آن مدیریت و کرده خریداری را" جواداالمه" هتل واحد شرکت

 که شده بسته قرارداد نیز هرش این در پارس هتل با البته. است واحد شرکت

 در بهتری خدمات و کنندمی اقامت هتل آن در واحد شرکت کارکنان از بخشی

 .یابند می اسکان هاچشمینور و مدیران هتل این در اما. گرددمی ارائه آنجا



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     26
 

  

 بیشتری شهرهای در کارگران برای سفر امکان ۲۸ سال از واحد شرکت

 از پیش اما. است کرده فراهم رو شهدم و کشور شمال شهرهای کیش، نظیر

 برای تنها واحد شرکت و بود مشهد شهر برای فقط سفرها این ۲۸ سال

 با مشهد در اقامت هزینه و گذارد می اختیار در آمد و رفت اتوبوس کارگران

 به کارگران اعزام. نداشتند مطلوب شرایط هم هااتوبوس و بود کارگران خود

 در سندیکا هایخواسته از یکی آن روزام شکل به سیاحتی سفرهای

 خود مشارکت و همراهی با که بود ۲۱ سال اعتصابات و اعتراضات

 شکل به آن تداوم برای و آمد دست به اعتصابات و اعتراضات در کارگران

 اخالل صورت در و کنند مراقبت هوشیارانه کارگران که است نیاز مطلوب

 .باشند تهداش مطلوب اعتراضی واکنش آن انجام در

 افراد کارگران به پرداختی مزایای و دستاوردها حفظ و برقراری برای

 حال در و اندشده زندانی یا و کار از اخراج هاسال برای بحال تا متعددی

 به انقالب دادگاه سوی از مقدم طالب سیدرسول  و سعیدی حسن آقایان حاضر

 عزیزان این از کارگران هایحمایت و اندشده محکوم شالق و تبعید و زندان

 .گردد احکام این اجرای از مانع تواندمی

 

  .فروشدمی کارفرما به را کارش نیروی مزد، دریافت ازای در کارگر��

 که ستا فنی هایمهارت و کار جهت فیزیکی توانایی شامل" کار نیروی"   

 الهایکا کهایشیوه هماناست. به کرده کسب تجربه و آموزش دوره در کارگر

 خود کار نیروی ارائه در کارگر اند، شده ارائه بازار در فروش برای دیگر

 می تبدیل کاال یک در کار به را خود قدرت نتیجه در وسیلهبدان فروش، برای

 .کند

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای آموزش بخش ��کارگر و دانش کانال��
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 دیم !؟چرا درمبارزات صنفی اخالق و منطق را فراموش کر

قابل توجه همکاران محترم نیشکر هفت تپه و کسانی که اخبار شرکت نیشکر 

 :را دنبال می کنند

دوستان و همکاران گرامی، چند سالی است که به دالیل مختلف دست به تجمع 

اعتراضی زده و پس از تجمع افرادی خود خوانده به خود اجازه می دهند که 

ظه کنند. اکثراین افراد نه با قانون آشنایی تریبون بدست گرفته و شروع به موع

دارند و جایگاه حقوقی دارند و نه از نظر شخصیت حقیقی دارای شخصیت 

الزم جهت اگاهی بخشی به کارگرهستند. از آن بدتر پای منبر این افراد کسانی 

نشسته اند که نمی دانند معضل به نتیجه نرسیدن اعتصابات بحث های انحرافی 

ست و بالطبع هر دو طرف در جهت اهداف کارفرما یعنی به این افراد ا

 .انحراف رفتن خواسته و هدف اصلی اعتصاب ؛ ناخواسته عمل می کنند

 

معموال تجمعات ما درچند سال اخیر به تسویه حساب های شخصی و تهمت 

زدن به یکدیگر تبدیل شده است و انگ های بی پایه و اساس و سندی را 

و به جای تقابل کارگر و کارفرما به مبارزه کارگر با  نثارهمدیگر می کنیم

 .و این عین خودزنی و کارفرما شاد کن است !!!کارگر می پردازیم 

آیا به تجمعاتی که در این چند سال داشتیم فکر کردید؟ چرا اینقدر هزینه 

پرداخت و پرونده قضایی تولید می کنیم ولی به حداقل ترین نتیجه مثبت که 

ایا و حقوق است نمی رسیم؟ چرا این معضل را آسیب شناسی ریشه افزایش مز

ای نمی کنیم!؟. تا کی باید به تحریک برخی کانالهای مجهول االدمین تحریک 

شده و بدون اطالع و تحقیق به همکاران خود که شناختی دقیق از شخصیت آنها 

و چند  نداریم تهمت بزنیم !!!؟.چقدر این کانالها بجای ترویج نفاق؛ نفرت

دستگی و تهمت، در آگاهی بخشی به کارگر مفید بودند؟ چقدر در پر رنگ 

کردن سفره کارگر نقش داشته و کدام نکته قانونی و راهکار اساسی را جهت 

 رسیدن به هدف ارائه دادند!!؟
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چرا به خود اجازه می دهیم افرادی ما را به بازی بگیرند که تاکنون دستاوردی 

!!؟ چرا باندبازی را به جای عقل گرایی حاکم کردیم مگر برای کارگر نداشتند

 !!!غیر از این است که برخی بدنبال امتیازگیری خاصند، نه عام

دوستان مشکل ما فقط مدیران شرکت نیستند که به عناوین مختلف و به تحریک 

برخی افراد مغرض به آنها حمله می کنیم. ما اگر در مسیر صحیح و اصولی 

لی وعقالنیت حرکت کنیم و افراد آگاه را که دنبال قهرمان بازی همراه با همد

وخودنمایی و ماجراجویی نیستند به عنوان وکیل خود انتخاب کنیم هیچ وقت 

 .دچار این سردرگمی و بی اعتمادی موجود قرارنمی گرفتیم

شرایط کنونی صنفی و معیشتی ما صرف نظر از پایمال کردن حقوق کارگر 

فرما، بخش اعظم آن نتیجه روش غلط مبارزاتی ماست و توسط دولت و کار

بزگترین حریف ما، در ناکارآمدی های اخیر، اشنا نبودن ما به اصول 

 .مبارزاتی است که الزم است در نگرش خود اصالحاتی اصولی ایجاد کنیم

 زنده باد عقالنیت و آگاهی وهوشیاری

 فریدون نیکوفر دبیر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

 چیست؟ خانوار معیشتی سبد

 مواد)  خوراک قبیل از کارگری، خانواده یک برای پرمصرف اقالم ��

 چهار خانواده یک برای)  پوشاک ،...(و میوه غالت، حبوبات، پروتئینی،

 کارگران روزانه مایحتاج که پرمصرف ضروری اقالم سایر و مسکن ،(نفره

 .مندنا می خانوار معیشتی سبد دهد، می تشکیل را

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای آموزش بخش ��کارگر و دانش کانال��
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فصل نامه امید، نشریه بازنشستگان فلزکارمکانیک در ایران 

 !بصورت چاپی منتشر شد

 

نشریه بازنشستگان فلزکارمکانیک در ایران بصورت  ۵فصلنامه امید شماره 

 :چاپی منتشر شد. در این شماره می خوانیم

 رفاه و معاونش علیه مزدبگیران وزیر –

 عدم وصول صدها هزار میلیاردی از دولت –

 اهداف مشترک باز نشستگان تامین اجتماعی لشگری و کشوری –

 بازنشستگی در استرالیا –

 چرا با خصوصی سازی مخالفم –

 نانمان را خودمان بپزیم –

 حقوق ماهیانه باز نشستگی چگونه محاسبه می شود –
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 ق  کارگران از واگذاری بانک رفاه در بورسنگرانی  عمی

 

 ایلنا-گزارش: نسرین هزاره مقدم 

خورد، یاد واگذاری اموال ها به ته  دیگ میهرگاه کفگیر منابع دالری، ارزی و ریالی دولت

های پس از جنگ همواره یکی از راهکارهای افتند؛ دولتکارگران به بخش خصوصی می

 .اندسازی اموال کارگران دانستهجبران کسری بودجه را خصوصی

دادند که رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و در ابتدای تابستان امسال، خبرها نشان می

رفاه اجتماعی وقت داده که تا پایان شهریور ماه سهام بانک رفاه کارگران را در بورس 

سالمی عرضه کند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی از مجلس شورای ا

 .قانون اساسی خارج کند ۴۴خواست تا با تصویب طرحی، بانک رفاه را از شمول اصل 

عضو هیات مدیره « محمدعلی همتی»تیرماه، در روز تامین اجتماعی  ٦۲اما مدتی بعد 

سازمان تامین اجتماعی به ایلنا اطالع داد که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به 

کارگران از واگذاری رای داده است. وی اظهار امیدواری کرد که مستثناسازی بانک رفاه 

های مجلس شورای این طرح در صحن مجلس رای بیاورد. در همین اثنا مرکز پژوهش
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اسالمی اعالم کرد که دلیلی برای مستثنا شدن بانک رفاه از واگذاری در بورس وجود 

 .ندارد

 

اری کارگران و تامین اجتماعی به وجود گذفعاالن کارگری معتقدند بانکی که با سرمایه

آمده، بخشی از مایملک طبقه کارگر است و کارکرد نهادی آن باید ایجاد و گسترش  سرمایه 

 .مالی برای رفاه طبقه کارگر ایران باشد

 تاریخچه ایجاد بانک رفاه کارگران

ور و کش ٨٩٩١قانون بودجه سال  ٩٣بانک رفاه کارگران در جهت  اجرای تبصره ماده 

برداری از وجوه بیمه گذاری و بهرههای اجتماعی به منظور سرمایهسازمان بیمه٩١ماده 

های طبقه کارگران با هدف کمک به تأمین رفاه و ایجاد تسهیالت الزم برای رفع نیازمندی

تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین  ٨٩٩٣/۲/٦١کارگر در تاریخ 

شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. سرمایه اولیه این بانک با افتتاح ٨٩۴۱

 .چهار صد میلیون لایر و از سوی سازمان تأمین اجتماعی تأمین شد

نژاد )فعال کارگری فلزکار( در ارتباط با تاریخچه بانک رفاه و اهداف اولیه آن مازیار گیالنی

، پیشنهاد تاسیس بانک رفاه کارگران های کارگرییکی از شاهکارهای تشکل»گوید: می

بود. این طرح که توسط انجمن اجرا و اصالح قانون کار به فعاالن کارگری پیشنهاد شده 

هایی که انجمن ، با مشاوره٨٩٩١در نهایت در سال  .بود، با استقبال کارگران روبرو شد

و مهندس ارداقی از طرفداران اجرا و اصالح قانون کار که متشکل از محمد پروین گنابادی 

دوستداران طبقه کارگر و جمعی از فعاالن طبقه کارگر تشکیل شده بود، موضوع تاسیس 

بانکی برای کارگران را طرح و به میان کارگران برده شد. در جلسات بعدی این انجمن، 

 های کارگری به این نتیجه رسیدند که نام بانک از تعاون به بانک کارگران تغییر یابد.گروه

با مراجعه طراحان کارگری بانک کارگران به آقای نیکپور ناظر تامین اجتماعی، او نیز از 

این طرح استقبال و اعالم همکاری کرد. با همکاری و همفکری کارگران، طوماری تهیه و 

خواستار تاسیس بانکی برای رفاه حال کارگران شدند؛ متن طومار با مضمون زیر نوشته 

به موقعیت کارگران ایران، کارگران ایرانی خواهان تاسیس بانکی با توجه »شده بود: 

 «.جهت رفع مشکالت مالی خود هستند

آوری امضاهای این طومار های بسیاری برای جمعدهد: در آن زمان، دودندگیاو ادامه می

توسط فعالین کارگری آغاز شد که شب و روز را از این کارگران پیشرو گرفته بود. جمع 

های کوچک تراشکاری و مکانیکی و ها و کارگاهآوری امضا از کارگرانی که در نانوایی

کردند، بسیار مشکل بود. برای به صورت پراکنده در تهران کار میها کارگران چلوکبابی

جمع آوری امضاهای این طومار توسط فعاالن کارگری، وقت بسیاری گذاشته شد. 
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های کارگری آن زمان از جمله سندیکای کارگران دخانیات، سندیکای کارگران شرکت تشکل

دیکای کارگران روغن نباتی قو، واحد اتوبوسرانی، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک، سن

آوری امضا و ها در جمعپزخانهها و کارگران سندیکای کورهسندیکای کارگران چلوکبابی

 .ای داشتندکنندهپیشبرد طرح نقش تعیین

همچنین فعاالن کارگری آن زمان مانند ابوتراب فیضی، تقی اسماعیلی، علی اُمید، علی 

ی مخبریان نجات محمد اسماعیلی، سیدحسن درکه، باقری، حسن اُمید، محمد فرهت، عل

حمزه جهان زمین و احمد مردادی و بسیاران دیگر در تالش برای ایجاد این بانک، نقش 

 .بسزایی داشتند

از کارهای مهم » :نژاد، این بانک در آن زمان، در خدمت طبقه کارگر بودی گیالنیبه گفته

د، وام دهی برای ساخت خانه به کارگران، این بانک که مخصوص کارگران تاسیس شده بو

دادن وام در شب عید برای کمک معاش به کارگران و دادن وام ازدواج برای فرزندان 

آوری نموده، کارگران بود. فعاالن کارگری پس از اخذ درخواست وام کارگران، آنها را جمع

راحل قانونی، وام به اش را انجام داده و پس از طی مبه بانک رفاه برده، کارهای اداری

، بیشتر کارگران شرکت واحد و کارگران ٨٩۲٦شد. تا سال کارگران پرداخت می

های تولیدی از این طریق صاحب خانه شدند. این بانک حتی به صورت سیار هم کارخانه

 .دادوام می

ه به طور مثال مدیریت کارخانه ایران ناسیونال و کارخانه ارج از ورود فعاالن کارگری ب

کردند. به همین خاطر این کارگران با هماهنگی بانک رفاه کارگران و کارخانه جلوگیری می

آوردن نماینده بانک به همراه خود، باایستادن در مقابل درب ورودی کارخانه به هنگام 

شان را دریافت و به بانک تحویل خروج کارگران با آنان صحبت کرده و درخواست وام

های بانک بود از سوی دیگر، ها به دلیل استفاده کارگران از وامیتدادند. این فعالمی

 «.یافتگردش مالی بانک، افزایش می

 امروز بانک رفاه باید چگونه عمل کند؟

نیروی انسانی و در  ٣١٩۲مندی از سال از تاسیس، بانک رفاه با بهره ۰۱حال با گذشت 

بتواند گامی در جهت تحقق مطالبات  شعبه فعال در سراسر کشور باید ٨۱٩۲اختیار داشتن 

ی دچار  حال  این طبقهمعیشتی و زیستی طبقه کارگر بردارد و از نظر تامین سرمایه، کمک

 .بحران معیشت باشد
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دار تالش برای خانه –های اول برای این بانک تعریف شده بود همان اهدافی که در سال

هنوز هم معنادار است؛ کافیست به  -آنهاهزینه های مختلف به کردن کارگران و ارائه کمک

برنامه پیشنهادی گروه کارگری شورای عالی کار برای افزایش قدرت خرید کارگران 

 .مراجعه کنیم

در روزهای گذشته، گروه کارگری شورای عالی کار در پیشنهادات  مکتوبی که به دبیرخانه 

ه تعریف کردند؛ آنها در بیان شورای عالی کار ارائه دادند، یک نقش مثبت برای بانک رفا

های از طریق تعاونی «مسکن ارزان برای کارگران»نقش حاکمیتی دولت در تامین 

گذار  عامل، بازتعریف دموکراتیک کارگری، جایگاه بانک رفاه را به عنوان بانک  سرمایه

تعلق  کردند: تامین اعتبارات الزم از سوی بانک عامل همچون بانک رفاه کارگران )به دلیل

درصد نیاز ساخت و احداث مسکن و فروش برگه ٣۱این بانک به کارگران( به میزان 

 .درصد قیمت برآورد شده مسکن تحویلی به کارگران متقاضی مسکن٨۱سهام معادل 

توان انتظار داشت که با پیگیری کارگران و با حمایت نمایندگان مجلس، در این شرایط، می

های تاریخی کارگران را دارد، عقب آفرینی از سرمایهلدولت که قصد درآمدزایی و پو

ی بنشیند و از طرف دیگر، بانک رفاه به جایگاهی که پیش از این در مقام تامین کننده

 .های زیستی کارگران داشته، بازگرددسرمایه

کننده است؛ از یک طرف از منتفی شدن واگذاری امروز وضعیت، پارادوکسیکال و نگران

رسد و از سوی دیگر، مرکز ک رفاه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر میسهام بان

داند! این، همان روندی نمی۴۴های مجلس، بانک رفاه را خارج از شمول اصل پژوهش

ها دلهره و نگرانی برای نژاد هم طی شد و ماهو در دولت احمدی ٣٨است که در سال 

کلیدی مطرح است: حتی اگر این بار  کارگران به همراه داشت؛ در این شرایط، یک سوال

« بانک رفاه»هم به نتیجه نرسند، آیا قرار است در بحران اقتصادی بعدی، باز هم سراغ 

قانون اساسی، در رابطه با همه اموال ملت، بدون استثنا ۴۴بیایند و مدعی شوند که اصل 

 !االجراست؟الزم

 

فروش اموال کارگران ممنوع است و کارگران با هر 
 کار بزند برخورد خواهند کرد.  دست به این امی کهمق
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 !دلیل هفت به گوییم؛نمی تبریک را مدارس بازگشایی

 در آموزشی نظام و شوند می مدرسه وارد انرژی از دنیایی با ما های بچه - 0

 و پرنشاط پرسشگر، کنجکاو، سرزنده، کودکان آن از تحصیل، های سال طول

. سازد می ناامید و رمق کم تفاوت، بی شده، بسرکو نعمدت افرادی پرامید،

 مقایسه هم با را دبیرستان آخر سال های خروجی و دبستان اول های ورودی

 !کنید

 قریب که دهند می ها بچه خورد به ها دانستنی از انبوهی ما، مدارس در - ۸

 بر نسبی تسلط و نوشتن و خواندن. خورد نمی درد به ناساس شان اتفاق به

 بازگشت بی عمر سال 0۸ دستاورد مهمترین ریاضی، اصلی عمل رچها روی

 هم تری کوتاه مدت در توان می را ها این همه که آن حال و ماست های بچه

 در... و شپش پاهای تعداد و ها باکتری نام ،ادله هامع الگوریتم،. آموخت

 دنخواه غنایی نیز مان کودکان زندگی به و نیامد کار به هیچگاه ما زندگی

 .بخشید

 بی کنند می سپری درمدارس شان نوجوانی و کودکی از سال 0۸ ما های بچه

 زمان، مدیریت مسأله، حل گروهی، کار خشم، کنترل خودباوری، که آن

 سواد شهروندی، حقوق اجتماعی، روابط تنظیم نفس، به اعتماد فردی، اقتصاد

  .بگیرند یاد را.. . و جسمانی سالمتی از مراقبت خوردن، غذا نحوه ای، رسانه

 از عربی، و انگلیسی زبان های کالس در نشستن ها سال از بعد احت آنها

  .عاجرند ها زبان این به هم معمولی ای روزنامه متن یک خواندن

 !دارد؟ تبریک هزینه، و عمر جانبه همه اتالف این آیا

 از زود های صبح شان بیولوژیک ساعت برخالف مجبورند ما یها بچه - 9

 خواب در شان سن اقتضای به باید که ساعاتی در درست و شوند بیدار خواب
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 خواب کمبود دچار شان بدن و بروند مدرسه به آلودگی خواب با باشند، ناز

 .شود مزمن

 حد از بیش که را مدرسه سنگین های کیف مجبورند، ما های بچه - ٤

 مستعد و کشندب دوش بر کند می وارد فشار شان فقرات ستون بر استاندارد

 .شوند بزرگسالی در کمر و پا دردهای

 فضاها، ها، بازی از ،ابتدایی دوره اولیه های سال در ویژه به ما های بچه - 5

 کودکی، جای به و شوند می محروم کودکی مناسب رفتارهای و ها موقعیت

 .شوند می...  و مدرسه شدن دیر و امتحان استرس و رقابت و مشق درگیر

 داده اهمیتی هایشان تفاوت به که خوانند می درس مدارسی در ما ایه بچه - 6

 ریاضی در آموز دانش کدام که نیست مهم ما آموزشی نظام برای شود؛ نمی

 ورزشکار یک به شدن تبدیل مستعد شان کدام ادبیات؟ در کدام و دارد استعداد

  دارد؟ آتیه نقاشی هنر یا انسانی علوم در شان کدام و است بزرگ

 .سنجند می محک و متر یک با را همه و رانند می چوب یک به را همه

 موسسات به باید بگوییم تبریک را تحصیلی سال آغاز است قرار اگر - ۴

 آموز  دانش ها میلیون سر صدقه از که گفت تبریک آموزشی کمک و کنکور

 که صداوسیما به نیز و دارند میلیاردی درآمدهای هایشان، خانواده و

. کند می پر را هایش حساب و بندد می مؤسسات این با میلیاردی دادهایقرار

 است قرار که گفت تبریک آنان های خانواده و آموزان دانش به باید چرا پس

  !باشند مؤسسات نفت چاه
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 ؟ چیست رایگان تحصیل

  استاندارد  و مدرن آموزشی فضای داشتن-0 : رایگان تحصیل از هایی بند  

 صورت به آموزان دانش به آموزشی وسائل کلیه و تحریر ازملو تامین -۸

 آموزشی محیط در دولت هزینه با   گرم غذای وعده یک از استفاده -9 رایگان

 های پیشرفت با راستا هم درسی های کتاب بودن روز به -٤ آموزان دانش به

 و رفت برای استاندارد و ایمن و  مناسب های سرویس داشتن -5  جهان علمی

 تامین همچنین و تفریحی، علمی اردوهای برگزاری -6 کودکان برگشت

 از استفاده-۴ دولت هزینه با آموزان دانش برای ورزشی مناسب امکانات

 -۲  آموزان دانش برای بصری و سمعی آموزش پیشرفته  و مدرن تجهیزات

 روحی و جسمی وضعیت  برای پزشکی و ای مشاوره، بهداشتی مراکز تامین

 و آموزش منظور به آموزان دانش از ای دوره سنجی نظر -9 موزانآ دانش

  ها قوم های زبان به آموزش-01 مدارس در بهتر آموزشی مدیریت

عبدی، بهشتی، ""  دربند معلمان های جرم از یکی رایگان تحصیل از دفاع

 شده صادر برایشان شالق وسطایی قرون ؛ حکم که است "" رحمتی   و حبیبی

 . است

 معلم پشت به شالق ،هب نه

 گردد باید آزاد زندانی معلم

 گردد باید اجرا رایگان تحصیل
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 در انتخابات کانون بازنشستگان تهران چه گذشت؟

اول  –صبح در سالن نگین خیابان آزادی  ٠شهریور ساعت  ٥٩روز یکشنبه 

خیابان جیحون انتخابات کانون بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد. قبل از 

ورود به حیاط و سالن کانون افرادی که معلوم بود از قبل برای این کار گماشته 

شده اند عکس چاپ شده سه تن از بازرسین مورد نظر خانه کارگر را به 

مراجعه کنندگان داده و به آنان گوشزد می کردند که به این افراد رای بدهند. 

ظرین وزارت کار و کانون این در حالی بود که وقت تبلیغات تمام شده بود و نا

 .بر این خالف چشم بسته بودند

پس از آنکه آقای حسن صادقی با زد و بند به عنوان رییس سنی جلسه انتخاب 

شد به مهندسی کردن انتخابات اقدام کرد. ایشان بنابر پیشه همیشگی خود از 

گزارش مالی آقای روح بخش به بهانه وقت نداریم جلوگیری کرده و زمانی هم 

که اقای دهقان کیا در مورد فروش کارخانه های شستا صحبت کرد صادقی 

حرفش را قطع کرده گفت کوتاهش کن. از معرفی و اعالم برنامه های 

کاندیداها به بهانه اینکه وقت کم است اجازه صحبت کردن نمی داد که با 

اعتراض بخشی از بازنشستگان روبرو شد و مجبور گردید به خانم ام کلثوم 

وری کیاده اجازه صحبت دهد. خانم کیاده در معرفی خود اعالم کرد کسانی پ

باید به عنوان بازرس انتخاب شوند که جسارت و سواد کافی برای بررسی 

موضوعات مطروحه در کانون داشته باشند. ایشان اعالم کرد که حسابرس 

. سپس بوده و برای بازرسی در مورد مسایل مالی کانون کاندید مناسبی هستند

اسماعیل صادقی دیگر کاندید مستقل بسیار کوتاه عنوان کرد که برنامه اش 

سپس انتخابات آغاز شد. همان .گزارش شفاف مسایل مالی کانون خواهد بود

افرادی که عکس های چاپ شده را به بازنشستگان تحمیل می کردند حاال برای 

ای را پر می کردند رای نویسی هم جلو افتاده برای بازنشستگان برگه های ر

به این ترتیب بازرسین همسو با هیات مدیره انتخاب شدند و فقط آقای اسماعیل 

نفر دوم  ٥٢۱رای بازرس اول علی البدل، حسین غالمی با  ٥٢٢صادقی با 

 .رای نتوانست به جمع علی البدل ها بپیوندند ٥6٩شدند. خانم کیاده هم با 
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رکت کرده بودند آین در حالی است که نفر ش ٥٩٩٩در این انتخابات کمتر از 

هزار عضو دارد که  ١٩کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران بیش از 

آنچه به چشم می خورد عدم هماهنگی .نشان ازبی خاصیت بودن کانون دارد

الزم بین بازنشستگان مستقل از خانه کارگر بود. و در مقابل خانه کارگری ها 

 .بازرسین همسو با خود را به جمع تحمیل کردند با مهندسی کردن انتخابات

امید که تا سال آینده هماهنگی بیشتری بین اتحاد سراسری بازنشستگان، 

بازنشستگان فلزکارمکانیک، بازنشستگان بافنده سوزنی و بازنشستگان سازمان 

تامین اجتماعی صورت گیرد تا در انتخابات هیات مدیره کانون بتوان آرا را 

رکز و سازماندهی شده به صندوق ها ریخت و این جز بصورت متم

 .باگفتگوهای متقابل و همکاری میدانی صورت نخواهد پذیرفت

 هیات تحریریه پیام سندیکا

 

 فراموشی آتش نشینان خاکستر

 پاالیشگاه ۸۴ سال در دشمن که روزی است، نشانیآتش روز مهر هفتم امروز

 پاالیشگاه به را خود حریق اطفای ایبر نشانانآتش و کرد بمباران را آبادان

 به را نشانانآتش از بسیاری دوم بمباران در دشمن هواپیماهای اما رساندند،

 … .کشید خون و خاک

 نام به کشور فرهنگی انقالب عالی شورای توسط 09۴9 سال در روز این

 و «نشانآتش» حال این با. شد نامگذاری ایران در ایمنی و نشانیآتش روز

 این اما نیست، ما کشور تقویم و ادبیات در جدیدی واژه اگرچه «نشانیشآت»

 آنکه از بعد بعد، به 9۸ دی 91 از بیشتر ما مردم از بسیاری برای واژه

 از بیش که مفهومی و معنا. یافت جدیدی مفهوم و معنا سوخت آتش در پالسکو

 .کندمی عیتدا اذهان در را یتگخودگذش از و رشادت ایثار، معنی چیزی هر
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           ین مسکن برای بازنشستگان کارگریضرورت تام

 هایی روی میز است؟ چه طرح

ترین دغدغه خانوارهای کارگری شده است که علیرغم تبدیل به مهم« مسکن»

فقدان بانک اطالعاتی شفاف در مورد نحوه سکونت خانوارهای مزدبگیر، 

به سر ای های اجارهشکی نیست که درصد زیادی از این خانوارها در خانه

تر و ای هستند که با مهاجرت اجباری به مناطق ارزانبرند و نگران آیندهمی

 .نشینی گره خورده است طبیعتاً با حاشیه

« سبد معاش خانوار»های به گزارش خبرنگار ایلنا، مدتهاست که تامین هزینه

ی سبد شده است؛ در حالی نرخ کمینه  از عهده کارگران و بازنشستگان خارج

هزار تومان رسیده است که  ۲٢٩میلیون و  ١ش خانوار در شهریور ماه به معا

بگیران  تومان و مستمریهزار۵٩٩میلیون و ۵بگیر به زحمت  کارگران حداقل

ن یافتی دارند. در این اوضاع طبیعتهزار تومان در ٠٩٩میلیون و  ٥حداقلی 

دریافتی خود کرد حقوق  ترین تمرکز را در هزینه خانوارهای کارگری مهم

های ی سفرهگذارند؛ تامین هزینهمی« هاها و آشامیدنیسبد خوراکی»روی 

توان از سر و ته آن زد یا با قیچی ست که به هیچ وجه نمیخانوار، اولویتی

در این  .رفت« مسکن»های سبد معاش از جمله کردن آن، سراغ باقی مولفه

ارهای کارگری شده است که ترین دغدغه خانوتبدیل به مهم« مسکن»بین، 

علیرغم فقدان بانک اطالعاتی شفاف در مورد نحوه سکونت خانوارهای 

ای های اجارهمزدبگیر، شکی نیست که درصد زیادی از این خانوارها در خانه

ای هستند که با مهاجرت اجباری به مناطق برند و نگران آیندهبه سر می

 .ه خورده استنشینی گرتر و طبیعتاً با حاشیهارزان

 بازنشستگان در اولویت هستند

تر شده که شانه خالی  دغدغه مسکن در حالی نسبت به گذشته پررنگ

های دولت از زیر بار وظایف حاکمیتی خود نسبت به گذشته، نمود کردن

https://www.ilna.ir/بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/817226-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/817226-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/817226-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/817226-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 :ای گفتتری دارد؛ در تیرماه سال جاری، وزیر مسکن در مصاحبهپررنگ

سکن مردم دخالت نکرده و از لحاظ حقوقی دولت از اول در بحث اجاره و م»

توانیم برای اجاره بهای مسکن اشخاص سقف کند. ما نمینیز این کار را نمی

سقف اجاره بها و قیمت مسکن در بازار از ضوابط و شرایطی  .تعیین کنیم

 «کند که در بازار استتبعیت می

گزارش شده، ای که در مجموع ، نرخ اجاره٠٢در سال   ست که این درحالی

درصدی در سراسر کشور دارد. با این حساب  ۴٩تا  ۵۲حکایت از افزایش 

نشین هستند، روز به روز ای که اجارهنگرانی کارگران شاغل و بازنشسته

نشین به مراتب در این میان، وضعیت بازنشستگاِن اجاره.شودتر می پررنگ

در  نل کار که غالبتر است چراکه کارگران بازنشسته بعد از سی سابغرنج

های کارگری با شرایط سنگین سپری شده است، دیگر در دوران محیط

توانند بازنشستگی توان جسمی و ذهنی الزم برای اشتغال مجدد را ندارند و نمی

از پس افزایش نامتعارف اجاره خانه بربیایند؛ از سوی دیگر، به دلیل اینکه 

حق »یا « کاریاضافه»هایی مانند ولفهدرآمد بازنشستگان ثابت و بالطبع فاقد م

های است، این گروه از مزدبگیران هیچ محلی برای تامین کاستی« ماموریت

تامین مسکن »های خاص، همین ویژگی ندرآمدی خود سراغ ندارند و دقیق

را تبدیل به یک ضرورت غیرقابل انکار « ارزان و شایسته برای بازنشستگان

 .کندمی

 ؟گویدقانون چه می

حق همه شهروندان است و « مسکن شایسته»براساس اسناد باالدستی و آمرانه، 

قانون   ٠٥اصل .پذیری بیشتری دارندهایی است که آسیباولویت با گروه

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق گوید: اساسی جمهوری اسالمی ایران می

یت برای آنها هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولو

که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل 

 .را فراهم کند
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فصل هشتم قانون کار جمهوری اسالمی ایران نیز به خدمات رفاهی از جمله 

قانون کار، قانونگذار الزامات مشخصی  ٥۴٠مسکن اختصاص دارد؛ در ماده 

 :یف کرده استرا در جهت برخورداری از مسکن، تعر

های مسکن و در صورت عدم وجود کارفرمایان مکلفند با تعاونی. ٨۴٣ماده 

های شخصی ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانهاین تعاونی

های بزرگ مناسب همکاری الزم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه

ه و یا محل مناسب دیگر های سازمانی در جوار کارگامکلف به احداث خانه

دولت موظف است با استفاده از تسهیالت بانکی و : ٨تبصره  .باشندمی

های ذیربط ها و سایر دستگاهامکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری

 .همکاری الزم را بنماید

 یک ضرورت است ٨۴٣اجرای ماده 

مکاناتی که در سازد با استفاده از ابه صراحت دولت را مکلف می ٥۴٠ماده 

های مسکن، بهره به تعاونی های کماختیار دارد از جمله تسهیل پرداخت وام

هایی که در گیری از امکانات وزارِت مسکن و شهرسازی از جمله زمین بهره

های مالی و اختیار این وزارتخانه است و همچنین همه امکانات و توانمندی

مسکن کارگری بیاید و راه را برای  هایها، به کمک تعاونیاجرایی شهرداری

 .دار شدن کارگران و بازنشستگان هموار سازد خانه

هزار تومان یا با  ٠٩٩میلیون و  ٥ای که در نهایت با این حساب آیا بازنشسته

تواند بدون اینکه دولت به میلیون تومان در هر ماه دریافتی دارد، می ۵اغماض 

فراهم « سرپناه شایسته»ا خودش راستعهداتش در زمینه مسکن عمل کند، 

 .ستآورد؛ از هر طرف که به این سوال نگاه کنیم، پاسخ قطعاً منفی

 

 نوشته هزاره مقدم خبرنگار ایلنا
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 !ماناست راهت، دختر آبی سرزمینم

 

رفت. اما مسوولیت  دختر آبی )سحر خدایاری( با رویای آزادی از میان ما

 .پیگیری آرزویش بر شانه های ما همچنان باقی است

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران درگذشت این پیگیر 

 .آزادی را به هموطنان و خانواده اش تسلیت می گوید

 روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 ٨٩٣١شهریور  ٨٣

 

 

http://www.sfelezkar.com/?p=4250
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 !استورزش حق کارگران 

 

گزارشی از بازی دوستانه تیم فوتسال سندیکای ساوه با تیم فوتسال شرکت دارو 

 :سازی تهران شیمی

شهریور با دعوت تیم تهران شیمی و با میزبانی آنها در  ٥٠این بازی در تاریخ 

به  ۵-۵سالن ورزشی کارخانه شن سای ساوه برگزار شد که نتیجه با مساوی 

ن بازی که عالوه بر دوستی و رفاقت بین کارگران اتمام رسید. نکات مهم ای

گردید آشنایی کارگران با وجود تیم سندیکا بود. پال کارد سندیکا همانطور که 

 .در عکس مشهود است در ورودی سالن نصب گردید و کامال قابل مشاهده بود

کارگران ورزشکار به محض ورود به سالن سوال می کردند که تیم فوتسال 

تشکیل شده و اساسا سندیکای فلزکارمکانیک چه اهدافی دارد که  سندیکا کی

 :توضیح داده شد. این بازیها نتایج زیر را به همراه دارد

برقراری یک بازی ورزشی  -۵. رفاقت و دوستی و صمیمیت بین کارگران -٥

آشنایی کارگران ساوه با سندیکای  -٠ . و ایجاد نشاط و سالمتی برای کارگران

ایجاد  -١ .آگاهى کارگران از وجود سندیکایی کارگری -١نیک .فلزکارمکا

 . اتحاد بیشتر بین اعضا تیم سندیکا
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 ...و ساختن کاخ نکارگرا کار   از

 تابلوی یک کنید می عبور که احداثی حال در ساختمانی ی پروژه هر کنار از

 این. است نوشته را مهندس و مجری و مالک نام که بینید می رنگ زرد

 شناسنامه. مالکین ی شناسنامه. نامند می ساختمان ی شناسنامه را زرد ویتابل

 به تان حواس که است این برای رنگ زرد ی شناسنامه این. شهر صاحبان   ی

 و بسته پینه دستهای جز که ساختمانی کارگران به. نشود جلب ها شناسنامه بی

 شهر واقعی گان دهسازن تابلوها این پشت  . ندارند دیگری دارایی   خمیده کمر

 درون شهر کردن آباد و ساز و ساخت راه در که ساختمانی کارگران. هستند

 می گرفتی برق دچار کنند، می سقوط پایین به ارتفاع از شوند، می خفه چاه

. کند می نفوذ هایشان ریه اعماق به سیمان و افتد می سرشان روی آجر شوند،

 از صدها و شوند می کشته سال ولط در ساختمانی کارگران این از تن صدها

 که آنهایی. ببیند را آنها کسی نیست قرار اما. گردند می عضو نقص دچار آنها

 هر ما و کشند می را ها مهندس جوجه وانت رسیدن انتظار چهارراهها سر

 عبور اهمیت بی و خشک درخت تعدادی مانند درست آنها کنار از صبح روز

 شان پوشیدن لباس سبک به. کنیم می خرهمس را موهایشان مدل. کنیم می

 شهر آنها که دانیم نمی و. شان خوانیم می"  جواد و جک"  و زنیم می پوزخند

 یک حتا آنکه بی. ببرند لعنتی شهر این از سهمی هیچ آنکه بی سازند می را

 توانیم می چطور ما. باشند داشته شبانه استراحت برای گرم اتاق یک و تخت

 بدانیم آنکه بی باشیم مفتخر هایمان خانه شدن نوساز و هایمانشهر آبادانی به

 کارگران پای و دست خون از دارد اثری رج به رج و خشت به خشت

 پوست و تابستانی عرق از و خانواده از دوری در شان اشکهای از. ساختمانی

 مجری نام   جلوی و برداشت سرخ اسپری یک باید. زمستانی ی خورده ترک

 .و یا از روستاها  شهر پایین از یکارگر بچه" : نوشت طرح

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای آموزش بخش ��کارگر و دانش کانال��
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 !رسدمی «هیچ» به اجتماعی تامین از زنان سهم وقتی

 به را اجتماعی تامین از برخورداری اساسی، قانون ۸9 اصل گرچه

 شهروندان یک یک این بین در اما داندمی کشور افراد یک یک حق صراحت،

  .است «هیچ» یک فقط نصیبشان ،«حق» ایناز  زن میلیون ۸ حدود کشور،

 بدنه از عظیمی بخش شدن جدا گذشته، هایسال در ایلنا، خبرنگار گزارش به

 ورود و «دارخانه زن» رایج   و سنتی کلیشه از مختلف طبقات به متعلق زنان  

 در هزینه-درآمد الگوهای تغییر دنبال به اقتصادی، هایفعالیت عرضه به

 آورده وجود به خانوار اشتغال مرسوم   الگوهای در بسیاری تغییرات جامعه،

 خانوارهای آورنان کمک یا آورنان به را بسیاری زنان تغییرات، این. است

 نیز آماری تغییرات بررسی از «زنانه زیست» تغییر است؛ کرده بدل ایرانی

 و آمار دفتر سوی از شده منتشر اطالعات براساس. است مشخص خوبی به

 شدگانبیمه کل تعداد اجتماعی، تامین سازمان اجتماعی و اقتصادی محاسبات

 و هزار 910 و میلیون 09 گذشته سال پایان تا اجتماعی تامین سازمان فعال

 زنان را آنها درصد ۸1 و مردان را شدگانبیمه درصد ۲1 که است نفر 099

 سال در سازمان این جدیدالورود شدگانبیمه جنسیتی ترکیب. دهندمی تشکیل

 سال در بنابراین .است بوده زن درصد 99 و مرد درصد ۶۴ حدود نیز 9۴

 آمار این اند؛داده تشکیل زنان را اجتماعی تامین شدگان بیمه درصد ۸1 ،9۴

 حمایت پوشش تحت و رسمی اقتصاد در شاغالن درصد   ۸1 که دهدمی نشان

 اردیبهشت در اجتماعی تامین سازمان  .دهندمی تشکیل زنان را اجتماعی های

 این پوشش تحت جامعه از زنان سهم آمارها، آخرین طبق: کرد اعالم  9۴

 درصد 0۸ از شده بیمه زنان درصد که طوری به است افزایش به رو سازمان

 .است رسیده 099۸ سال در درصد 09 به 09۲۸ سال در

 اشتغال همان یا اجباری شدگی بیمه از زنان سهم که دهدمی نشان آمارها این

 داشته افزایش 099۴ تا 09۲۸ هایسال بین خصوصی، بخش در رسمی
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 درصد ۸1 از بیش به درصد 0۸ از سال، ده از بیش طول در سهم این است؛

 اقتصاد، در زنان رسمی مشارکت نرخ افزایش بر عالوه البته است؛ رسیده

 شده، اجتماعی تامین پوشش از زنان سهم رفتن باال باعث که یدیگر عامل

 هیارا اطالعات براساس است؛ شده تعریف زنان مختص که است هاییبیمه

 طی سازمان، این اجتماعی و اقتصادی محاسبات و آمار دفتر سوی از شده

 در .است شده ایجاد زنان برای تنها هابیمه انواع برخی 9۸ تا ۲۸ هایسال

 سرپرست زنان هایبیمه 0991 سال در و دارخانه زنان بیمه 09۲۲ سال

 گرفت قرار آزاد مشاغل بیمه پوشش تحت کودک، مهدهای مربیان و خانوار

 را زن شدگانبیمه از درصد 01 حدود شدگانبیمه این ،9۸ سال پایان تا که

 گستره در زنان نسبی درصد افزایش دالیل از دیگر یکی .دهندمی تشکیل

 درصد که هستند خاص شدگانبیمه اجتماعی، تامین پوشش تحت معیتیج

 اقشار از یکی بافندگان نمونه، برای. دهندمی تشکیل زنان را آنها از باالیی

 از خاص شده بیمه صورت به که هستند اجتماعی تامین سازمان پوشش تحت

 مربوط خاص بیمه در زنان سهم بیشترین کنند؛می استفاده سازمان این خدمات

 .دهندمی تشکیل را بافنده شدگانبیمه درصد ۲1 زنان که است بافندگان بیمه به

 پذیری آسیب نسبت به که زنان برای اجتماعی تامین بیمه از برخورداری

 دارند، کارافتادگی از و پیری بیماری، از ناشی هایبحران مقابل در بیشتری

 .است آنها زندگی کیفیت بهبود و زنان برای باالتر «زیستی امنیت» معنای به

 کار به مشغول غیررسمی اقتصاد در که است زنانی بابت اصلی نگرانی

 دولت که هستند خاص ایبیمه هایگروه از کدام هیچ جزو نه زنان این هستند؛

 بیمه حق پرداخت توان خودشان، نه و بپردازد آنان برای را کارفرما سهم

 .ندارند شدن بیمه شانس هیچوجه به زنان این  دارند؛ را فرماخویش

 گزارشی از نسرین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا
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 یسیر هایگفته براساس و 9۹ سال در فقط!... ترسناك مارآ یك از گزارشى

  و سال11 زیر دختر 9 استان این در بویراحمد،و  کهگیلویه استان احوالثبت

 977 ایران در هم ،9۵ تا91 از  .کردند ازدواج سال 1۵ زیر دختر ۸۵۹

 .کردند ازدواج سال1۸ زیر دختر هزار 19۹ حدود و سال11 زیر دختر
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 !من کارگری اخالق

 دیگران روایت   به شاید که پرهیزم، می مارکسیست نوزدهمی   قرن   اخالق   از

 وسیله انسان ما، برای.است مدنظرم کانتی اخالقی   سبک  یک !ما نه و بود

 هکی، تا بزرگ ی سپیده، از. است هدف و غایت ،یعنی  (اول قانون) نیست

 زن   جنسی   کاربرد   ما برای .شان اجتماعی پراکسیس   و کاربرد به ام،

 و جنسی وجه   هر فاقد   است، اخالق هدف   ما زن   است، نکوهیده بورژوایی

 .دیگر ی آزاده انسان   هر طور همین و! اش" انسانی" ابعاد   بر مبتنی و ابزاری

  (دوم قانون)باشد اجتماعی قانون مثابه به مان عمل   که کنیم می تاررف چنان ما

 برابر   در یکپارچه .کوشیم می عدالتی بی علیه   اعتراض، و اعتصاب با ما

 . ...ماست مسجل   قانون   این هستیم، آبی دختر   همین اجتماع،

 ینم هم دیگران برای پسندیم نمی خود بر آنچه هر که گرفتیم وام کنفسیوس از

 (سوم قانون)پسندیم

 ی فاصله کاهش   ی مطالبه کالم، این بود منقش هم" دلف" معبد   در   سر بر

 سعادتمند ما است، فقر در کسی تا "  :بودا قول   به سوست، همین از طبقاتی

 نیازهای بر منطبق فرد   از ما. ماست اخالق   واپسین   وجه   همین  ؛" نیستیم

  سان   به دربندیم ما و آزادگی برای دهیم می جان ما گذریم، نمی جمعی

 !هپکو در یمان رفقا و بخشی اسماعیل

  !داری سرمایه

 !ماست دستان در انسان اصیل   وجه   که باش آماده

 زاهدی.ص.ش !                           همین با فقط، گیریم می را فردا
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 شلغم بخور

 را یک عدد شلغم بخورروز و شب              تا توانی ای برادر کم بخور 

 تا غذا یک کاسه باشد بیشتر ای برادر، می خوری خون جگر               

 کی توان ُپر کرد جایی از شکم؟              زانکه باا ین نرخ ها ومزد کم  

 لحظه ای با اشکنه کردن صفا؟            کی توان خوردن به جز باد هوا  

 دربه روی آرزوی خود گشود؟           جز به زاغه کی توان مسکن نمود 

 وی به چنگال گرانی پایمال             ای توشرمنده ز فرزند وعیال        

 با همه کار و تالش بیشتر                   فاش می گویم که در این رهگذر

 جز خداوندان آز و زور و زر                  کس زآسایش نگردد بهره ور 

                                     

 علی جعفری)کارگر(
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بود خواهد انگیز غم چه  

استبداد مفرط باور  

جدید بدعتی در  

ساعتهایی و  

رفته کف از  

جمودیت و جهالت تمام اندازه به زخمی، و  

فریادهایی و  

مرگزا سکوتی ی پهنه بر بریده بریده  

آرام نا شبی در  

آلود غبار روزی در و   

 (نگار)

 

( دیکاهاسن آزادی ) 

 باره در نامه مقاوله این که کار المللی بین سازمان عضو کشورهای از یک هر -1 ماده��

 .است زیر مقررات اجرای به متعهد است، االجرا الزم آنها

 بدون و آزادانه توانند می تبعیضی گونه هیچ بدون کارفرمایان و کارگران -2 ماده��

 شرط به بپیوندند، موجود سازمانهای به یا ددهن تشکیل را خود سازمانهای قبلی، اجازه

 .کنند رعایت را مصوب های اساسنامه آنکه



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     51
 

  

 !مخالفم سازی خصوصی با چرا

 آمده بوجود اموال بخشش و بذل با. کنم تولید خواهم می من : فوالد کارگر

 که است اختالس یک این. مخالفم حاکمان اطرافیان به من امثال و من توسط

 .مخالفم سازی خصوصی با. ببرند دیگران فقط را عشنف و کنم تولید من

 عده و بینند می تعلیم پولدار ای عده. کردند خصوصی که را مدارس : معلم

 شود می باعث همین .ببینند کافی آموزش توانند نمی پول نداشتن با ای

 این. بگیرند قرار تری پایین مرتبه در بازهم فقرا و بهتر درموقعیت پولداران

, بیکاری یعنی هم عدالتی بی, شود می عدالتی بی تولید باز و تداوم عثبا امر

 .بیزارم کردن خصوصی از پس   ... بیشتر بدبختی و فساد, فقر

 می سعی آن صاحبان, شود خصوصی اتوبوسرانی وقتی : اتوبوسرانی کارگر

 ماشین ،فرسوده های الستیک. باشند داشته بیشتری دخل و کمتر خرج کنند

 با پس. دیدیم که زند می رقم را بدی عواقب خسته ی راننده و یدهبر ترمز

 .مخالفم کردن خصوصی

 عمل اتاق برند می را مرده ،فرد دست افتاد فرد سالمتی اختیار وقتی :پرستار

 با اصلن. گیرند می فامیلش ازرا  نشده انجام عمل پول و آورندمی بیرون و

 به در قناعت کیفیت، بی زارآالتاب از استفاده .است تناقض در پزشکی روح

 انسانی شخصیت کاهش و ها انسان جان با بازی نیاز، مورد وسایل بردن کار

 خواهد پی در دیگر گرفتاری صدها غیره و عمل بعد پول اول. پول قبال در

 در. بیندازیم خطر به را جامعه سالمتی سرنوشت که است نیازی چه داشت،

 سازی خصوصی با. بوده جامعه وسیله به هشد فراهم امکانات همه که حالی

 .مخالفم

 ثروت این کند، می ثروت تولید جامعه برای که است زیادی منابع :دانشجو

 کردن خدمت برای خوانم می درس اینجا که هم من. است مردم همه به متعلق
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 به و بگیرم ندارد که پدرم از سختی به من که است نیازی چه. است جامعه در

. کنم واریز ام داشته بستانی و بده نه و ام دیده را ایشان نه که یاشخاص حساب

. بخوانم درس بتوانم هم من که است آنقدر است جامعه به متعلق که امکاناتی

 بازده کم های کردن هزینه جای به و گردند تجمیع و شده ملی باید هادانشگاه

 .بکنند مدیریت صحیح را آنها

 نوبت که حال ،جامعه برای کشیدم متزح سال سی از بیش :بازنشسته

 برده یا و بدهد پول باید. است من بچه کار نوبت یا است من بچه آموزش

 جامعه. نیست قبول قابل من برایاصلن . شود ملک صاحب نماینده و کارفرما

 صاحب اگر. کند فراهم من های بچه برای امکانات که دارد وظیفه و توان

 برنامه با خودشان طرف از شده واگذار های ملک صاحبان حامی که منصبان

 غیره و معادن و صنایع صاحبان همان که شرکایشان و خودشان نفع به ریزی

 و عزل خواری به که کشید نخواهد طولی. نکنند عمل ،هستند شده واگذار ی

 .سپرد خواهیم جامعه عدالت دست به

 ، نشریه باز نشستگان فلزکارمکانیک2از نشریه امید شماره برگرفته 

 

 :اجتماعی تامین ایبیمه سوابق دریافت چگونگی

 با( مربع 0۱۸ ستاره* )0۱۸# گیریشماره با توانندمی دگانش بیمه ��

 اول همراه سیمکارت

 سوابق رایتل، و ایرانسل سیمکارت با( مربع 0۱۸1 ستاره) *#0۱۸1��

 .کنند مشاهده را خود ایبیمه

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای آموزش بخش��کارگر و دانش کانال��
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 تلخ و شیرین های کازیم عاشقی

 نیستید؟ مضیقه در ؟ چطوره بابات وبار کار پرسیدم آموزی دانش از بار یک

 پسر؟ شد چی .کردم پرسشگرانه نگاهی .گرفت را گلویش بغض و شد سرخ 

. کند می جمع آشغال. است شهرداری کارگر پدرم آقا: گفت یواش خیلی 

 اخراج که دارد دلهره هم وقتها بعضی. کند می درد بدنش از جایی یک همیشه

 دانش معصوم چشمان از اشکی قطره آرام .خوابد نمی صبح تا و شد خواهد

 .چکید ممیز برروی آموزم

 چندین ؟ببینمش دارم دوست خیلی مدرسه؟ بیاد بابات روز یک میشه پرسیدم

. آمد بعدازظهر شیفت یک در باالخره، دادم یادداشت و کردم خواهش بار

 صحبت او .کارش عاشق و بود معرفت با و رو خنده صحبت، خوش خیلی

 باید کند می تمام را راهنمایی سوم که کرد می را پسرش سفارش و کرد می

 ...و بخواند را ای رشته چه

 صف شاگرد 0۸11و بود خورده زنگ .بودم ام نقشه اجرای فکر در من ولی 

 پله باالی تا همراهش حافظی خدا بهانه به .شوند کالس راهی که بودند بسته

 گوشه ب که باصدایی ناظم، و میکروفن نزد رسیدن محض به. مدمآ حیاط های

 یاد چیزها وخیلی بردم لذت دیدارت از نواقع من.... آقای :گفتم برسد ها بچه

 .حرفها نوع این از ...و بردارند الگو شماها از انسانها همه کاش ای و گرفتم

 هکرد غافلگیرش داشتم دستانم در را اش شده قاچ قاچ دستهای که حالی در بعد

 یکی. هستند اوضاع متوجه ها بچه اکثر که نگو .بوسیدم دستانش از شده خم و

 شد منفجر ها بچه کف صدای از مدرسه..... آقای افتخار به گفت دور آن از

 بعد .دو هر برای یا و زحمتکش، عزیز آن به یا زدند کف من برای دانم نمی

 و دیدم می محصلم ان رهچه در را طراوت و شادی که بود روز آن از

 (کافی حسن) نوشته                             شدم می خوشحال
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 پویش #ته_سیگارت_را_با_خودت_ببر

 

 :کارشناسان تحقیقات طبق میکن می یادآوری

 دکن می سمی رو خاک از مترمربع یک سیگار ته یک هر *

 بگیرد قرار آب لیتر یک در روز 4مدت به ار سیگار ته ناهم یا سیگار فیلتر یک اگر*

 ست کافی شور یا شیرین آب ماهی نوع هر کشتن برای آن سم

 هستند حشرات و درختان آبزیان، پرندگان، مرگ عامل سیگار ته سمی مواد*

 .ستا ناپذیر تجزیه فیلترسیگار*

 و مس سرب، مثل دیگر سمی فلزات و ارسینکدارای  نیکوتین، بر عالوه سیگار فیلتر*

 .می باشد کروم

 مخازن در ،رودخانه و خیابانها و ها پارک در شدن رها بر عالوه ها سیگار ته متاسفانه

 .شوند نمی تصفیه هیچوجه به که هکرد پیدا راه هم ها خانه تصفیه
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 پویش #ته_سیگارت_را_با_خودت_ببر

 

شهریور یکی از اعضای پویش در پارک مکعب مهرشهر کرج با انبوهی از  ٨٦در تاریخ 

روز بعد در جمع گروه کوهنوردان ته سیگار مواجه شد و اقدام به جمع آوری نمود. دو 

فلزکار وابسته به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران این موضوع را بیان کرده و جمع 

از این حرکت استقبال کرد. در اولین جلسه گروه کوهنوردان فلزکار این موضوع بررسی و 

 .سازماندهی اولیه شد

ه گروه کوهنوردان فلزکار با سمن شهریور در دیداری به دعوت نمایند ٦٨روز پنجشنبه 

های قائمشهری به میزبانی انجمن دوستداران دماوند برگزار شد. در این جلسه موضوع و 

 :راهکارهای همکاری بررسی گردید. در این جلسه سمن های زیر شرکت داشتند

 انجمن دوستداران دماوند به نماینده گی آقای یزدانی -٨

 نماینده گی آقای عادلیان انجمن یاریگران قائمشهر به -٦

 انجمن توسعه پایدار قائمشهر به نماینده گی آقای امیدوار -٩
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 انجمن خیریه منشاء قائمشهر به نماینده گی آقای حسین زاده -4

 انجمن دانشجویی طبیعت آرام دانشگاه علوم پزشکی ساری به نماینده گی خانم ناصری -5

 به نماینده گی آقای معیل پویش سه شنبه های بدون خودرو قائمشهر -٢

 مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ساوه آقای زرگریان -١

 گروه کوهنوردان فلزکار به نماینده گی آقای گیالنی نژاد -١

ته_سیگارت_را_با_خودت_ببر #پس از اتمام جلسه این سمن ها حمایت خود را از پویش 

کوهنوردان ایران نیز به این پویش شهریور انجمن  ٦4همچنین در روز  .اعالم نمودند

 پیوست

 

 هر سه شنبه روز پاکسازی محیط زیست از ته سیگار اعالم شده است. به ما بپیوندید!
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 (٨)    مخالفند؟ نئولیبرالیسم با کارگری سندیکاهای چرا

 کردن ملی همچون اقداماتی به دست رشد، حال در کشوری که زمانی��  

 دستمزد کند می تالش و زده... زمین ارجی،خ بازرگانی صنایع، بانکها،

 بیاید، بیرون داری سرمایه اقتصادی زنجیره از و یابد بهبود کارگران

 آن در گذاری سرمایه پول المللی بین صندوق ویژه به داری سرمایه کشورهای

 فروش از و زند می محصوالتش خرید تحریم به دست کرده، متوقف را کشور

 در که ارزی ذخایر کلیه و کرده خودداری دارو و غذا تکنولوژی، هرگونه

 و خرید برای پولی تا کنند می بلوکه را دارد خارجی کشورهای های بانک

 .باشند نداشته کشور بازسازی

 کشورها، ارزی ذخایر کردن بلوکه و گذاری سرمایه عدم و تحریم شیوه با��

 دستورات و ردهک امپریالیستی کشورهای مقابل در تسلیم به وادار را آنها

 یا و استعماری نو کشی بهره آن به که کنند، می پول المللی بین صندوق

 .گویند می نئولیبرالیسم

 این بر ایران حاکمیت مجموعه رویکرد ٥٠6٢ سال از و عراق با جنگ از پس

 با دلیل همین به دهند نجات شده اعمال های تحریم از را خود تا  گرفت قرار

 نمودند قبول ها تحریم رفع برای و گرفته تماس جهانی تجارت سازمان

 سرمایه تا کنند اجرا وام گرفتن جهت را پول المللی بین صندوق دستورات

 .شوند شکسته ها تحریم و گیرد انجام گذاری

 

 ��کارگر و دانش کانال��

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای آموزش بخش
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 بهمن انقالب تا آغاز از ایران در سندیکایی جنبش تاریخچه

13۵7(12) 

 و استقالل طلب نیروهای و ایران کارگر طبقه آن در که ساله، ۸۸ اختناق
 طوالنی های سال. آمد پدید جا همین از گرفتند، قرار ضربه زیر آزادیخواه

 099۸ سال از ایران در سندیکایی جنبش علیه شاهی محمدرضا پلیسی ترور
 دوران تجربه همان عمل در 099۸ سال مرداد ۸۲  کودتای از پس 09۸۴ تا

 بس مقیاسی در امنته واتحادیه ای، سندیکایی جنبش سرکوب در رضاخانی
 دوران این که تفاوتی. شد گرفته بکار طوالنی تر و وحشتناک تر و عظیم تر

 فراری شاه محمدرضا را قزاق رضاخان جای که بود این داشت دوران آن با
 عمل در که گرفت آمریکا نفس تازه تعماراس را پیر استعمار جای و کشور، از

 رژیم تحمیل و دیکتاتوری استقرار ایران، ثروت غارت در که داد نشان
 پشت از را خود انگلیسی عموی پسر دست ایران، مردم به اختناق و تضییق
 تبدیل مخوف، زندانهای وسیع شبکه و ساواک جهنمی سازمان ایجاد. می بندد
فریبی  عوام به زدن دست سرکوب، ارگانهای به مسلح نیروهای دیگر و ارتش

 در تالش همه و همه دولتی، احزاب و کارگری قالبی سازمانهای تشکیل و ها
 و نیرومند متشکل، طبقه یک به عنوان ایران کارگر طبقه که بود جهت این
 آن در که معاصر برده داری رژیم و شود محو ایران سیاست صحنه از آگاه

. شود مستولی ایران جامعه بر می گیرند، قرار غارت و ثماراست انسانها مورد
 مرتجعین پهلوی، فروخته خود دربار آرزوی و آمال نهایت که آنچه یعنی
 .بود آمریکا به ویژه ، آنان استعمارگر اربابان و داخلی

 دیکتاتوری رژیم تسلط سال ۵۲ طی ایران کارگر طبقه مداوم و پیگیر مبارزات

 سیاسی، اعتراضات شکل به که ٥٠٠۵ سال مرداد ۵٢ کودتای از پس

 ادامه بیشمار های قربانی علیرغم که عظیمی تظاهرات و کننده خرد اعتصابات

 که همانطور آورد؛ در پا از توان نمی را ایران کارگر طبقه که داد نشان یافت،

 عمده اعتصابات میان در. بازداشت حرکت از توان نمی را تاریخ چرخ

 اشاره زیر موارد به میتوان ٥٠۲١ سال تا ٥٠٠۵ های سال صلهفا در کارگری

 ٥۵ اعتصاب ،٥٠٠٠ تا ٥٠٠۴ های سال در نفت صنایع در اعتصابات:   کرد
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 کوره کارگر هزار ٠٩ اعتصاب،  ٥٠٠١ سال فروردین در تاکسی راننده هزار

 در نساجی کارگران اعتصابات،  ٥٠٠٢ سال خرداد در تهران های پزخانه

 سال در ها نانوایی و نساجی صنایع و نفت صنایع در اعتصابات،  ٥٠٠٢ سال

 شامل را(  ماهشهر) معشور بندر در بیکار کارگر هزار ٠ تظاهرات که ٥٠۴٩

 ،٥٠۴٥ سال در پزخانه کوره کارگر هزار ۵۲ مجدد اعتصاب. گردید می

 ٥۱ اعتصاب،  ٥٠۴۵ سال در نفت و آهن راه کارگران مدت کوتاه اعتصابات

 ،٥٠۴۴ سال در معدن کارگران اعتصاب،  ٥٠۴٠ سال آذر در تاکسیران هزار

 سال در آبادان کارگر هزار٥٠ و نساجی های کارخانه کارگران اعتصاب

 سال اسفند ۲ در تهران اتوبوسرانی واحد شرکت رانندگان اعتصاب،  ٥٠۴١

 تظاهرات بویژه ،٥٠۲۵ تا ٥٠۲٩ های سال در پی در پی اعتصابات،  ٥٠۴٢

 سال در آبادان نفت کارگران روزه ۴٩ اعتصاب ،چیت جهان کارگران نخونی

 در اعتصاب،  ٥٠۲۴ سال در ناسیونال ایران کارگران اعتصاب،  ٥٠۲٠

 بیشمار اعتصابهای،  ٥٠۲۲ سال در نفت و سنگ ذغال نساجی، صنایع

 عظیم اعتصابات باالخره و ٥٠۲۱ سال در ها رشته همه در کارگران

 کارگری اعتصابات وار فهرست ذکر همین . ٥٠۲١ لسا در ساز سرنوشت

 مبارزات ادامه بر عالوه ایران کارگر طبقه که میدهد نشان کودتا سالهای طی

 در نیز مهمی و واقعی نقش پلیسی، شرایط ترین سخت در خود اعتصابی

 کارگران ویژه به و ایران کارگر طبقه. است داشته برعهده انقالب تدارک

 در بلکه داد، انجام انقالب تدارک و تکوین در را مهمی نقش هاتن نه نفت صنایع

 نقش این. گرفت عهده بر را انقالب ضربتی نیروی نقش ایفای نهایی، مراحل

 دلیل به ایران کارگر طبقه که شد انجام شرایطی در ساز سرنوشت و تاریخی

 ییاب سازمان مناسب امکان از پهلوی وابسته رژیم ساله ۵۲ ترور و سرکوب

اما انچه رخ داد نشان از تضاد  .بود محروم کارگری مستقل تشکلهای در

همیشگی کار و سرمایه بود. طبقه کارگر و رهبرانی که در سندیکاهای اندک 

مستقل کارگری گرد آمده بودند و همچنین رهبران سندیکای کارگران نفت با 

بزنند. از ملی  باز شدن فضای سیاسی توانستند ُمهر و نشان خود را به انقالب

کردن صنایع و بانک ها تا انتخاب آگاهانه وزیر نفت، محمد تندگویان به دولت 

لیبرالی آقای بازرگان. طبقه کارگر از توازون قوایی برخوردار شد که توانست 

 در قانون اساسی فصل حقوق ملت را به حاکمان وقت تحمیل کند.
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 (٩٢)   انسان تکامل و ظهور حیات، پیدایش

   انسان نسب و صلا ️♦

. دارد وجود یزیاد یهاتفاوت هامیمون و انسان بین كه كنیم فراموش نباید ✅

 فكركردن، در انسان استعداد مغز، وزن اسكلت، ساختمان ،یظاهر شكل مانند

 كه كنیم فكر نباید كه است هاتفاوت این یبرا. انسان یاجتماع یزندگ و تكلم

 انسان بگوییم كه است اشتباه و آمده وجود به هامیمون ازن مستقیم انسان نژاد

. است میمون نژاد از انسان است گفته داروین كه بگوییم نباید. است میمون از

 اولیه یهاانسان با شامپانزه و اوتان اورانگ گوریل، ژیبون، است گفته بلكه

 دوجو یمشترك اجداد نما آدم یهامیمون و انسان بین ییعن. دارند یخویشاوند

 كه دارد یهایشاخه كه است یدرخت ساقه مانند مشترك اجداد این. است داشته

 یامروز ینماآدم یهامیمون و ماندهی باق تكامل مراحل در هاآن از یهایشاخه

 آمده وجودبه یهایجوانه آن از و كرده حاصل یزیاد تكامل دیگر شاخه. هستند

 پدیدار مجزا یهاطایفه صورت به كه است انسان نژاد آن یهاشكوفه كه است

 اندگشته

 اجداد با آنتروپ پتیك انسان كه هستند نظر این تابع دانشمندان تر بیش ✅

 و اندكرده حاصل تكامل انسان اجداد زمان این در. اندداشته یمشترك جد انسان

 شده متوقف آنتروپ پتیك انسان تكامل اما اندرفته جلو به تكامل نظر از یخیل

 تكامل یخیل دیگر حیوانات به نسبت سال میلیون چند از بعد انسان اجداد. است

 یهازمان در تدریجي تكامل مراحل این گذراندن نتیجه در. است كرده حاصل

 انسان و هایدلبرگ آدم باالخره و شده پیدا چین انسان یا آنتروپ سین آدم بعد

 ییعن یكنون یهاانسان هاآن یتدریج تكامل از كه است گشته ظاهر نئاندرتال

 ییعن) ژینوسیم یهوموپر انسان نژاد نخستین .آمدند وجود به هموساپینس

 فكرش قدم به قدم و داده ادامه خود تكامل به كه است( انسان نسل نخستین

 یافت تكامل چنانآن هاآن مغز. است كرده طي را یباالتر مسیر و یافته توسعه

  .گویند یم( عاقل نسانا ییعن)  هوموساپینس را هاآن كه



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     61
 

  

 

 تحصیل رایگان، درمان رایگان، زندگی مناسب حق همه انسانهاست!
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🌹🇮🇷🌹🔨🌹🔧🌹⚙️🌹 

 آوری جمع با بهتر، زندگی برای تالش و پلیدی با مبارزه جشن مهرگان،

 !شادباش انسانها بهروزی راه کوشندگان همه بر خود های کاشته خرمن

 139۹ مهر        11ایران فلزکارمکانیک انکارگر سندیکای عمومی روابط


