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 !تسلیت سرفراز، آذربایجان

 .بردند ارمغان به را سست هایی خانه عمومی ثروت از میانه زحمتکش مردم

 .نیستی و است مرگ عمومی، ثروت از کشورمان محروم مردم سهم

 و اندنبوده تنها. ایرانیان تن یپاره هاآذربایجانی و است ایران سر آذربایجان

 و کرمانشاه دوستایران و غیور هایذریآ که گونه همان ماند نخواهند تنها

 هم از و هستیم هستی یک و تن یک همه.  نگذاشتند تنها را گلستان و لرستان

 !ایآینده و ندارد جانی تن، از شده جدا اندام. جدانشدنی

 .بشتابند زدگان زلزله یاری به خواهیم می آذربایجان در خود رفقای  از

 ایران زکارمکانیکفل کارگران سندیکای عمومی روابط

 1931 آبان 11
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 !است پیروزی رمز اتحاد

 

 همسازی رایگان، درمان به حصول جهت کشوری بازنشستگان دعوت به

 های صندوق بر نظارت انسانی، زندگی یک گذران برای ها حقوق

 ما ها، صندوق مالی عملکرد سازی شفاف آنها، صاحبان توسط بازنشستگی

 و خواهران با فلزکارمکانیک بازنشستگان و سوزنی بافنده بازنشستگان

 مجاهدین خیابان ، مجلس مقابل در 91 ساعت آبان 91 روز خود برادران

 .شد خواهیم همراه اسالم

 .رساند سامان به را مان حق بر اعتراضات مان پیوستگی و اتحاد تا باشد

 سوزنی بافنده بازنشستگان

 فلزکارمکانیک بازنشستگان

 1931 آبان 1
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 !دارد ادامه کارگران وقفه یب کشتار

 

 مجتمع ضایعات آوری جمع کارگاه در و هرسین آهنذوب مجتمع در انفجار

 یک حادثه این براثر. است داده رخ سوختنی مواد وجود به توجه با آهن ذوب

 .شدند زخمی هم نفر ۲ و داد دست از را خود جان کارگر

 خودشان قول به و کاسته ایمنی بخش کیفیت از ها کارخانه مدیران سالهاست

 کماکان را خود بازرسی نیزبخش کار وزارت. اند کرده منابع در جویی صرفه

 .است داشته نگه غیرفعال

 روزگار تاراج به که است کارگران جان است!!! صرفه به آنچه میان این در

 .رود می ها سومدیریت و

 این های هخانواد با همدردی ضمن ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 کار وزارت و دولت غلط های سیاست نتیجه را کشتار این مقصران کارگران،

 .داند می
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 شادباش

 شادباش را آزادیش. شد آزاد تومانی میلیون ٠٥1 وثیقه با بخشی اسماعیل

 .شود برداشته صنفی های فعالیت روی از ها محدودیت که امید گفته،

 ایران نیکفلزکارمکا کارگران سندیکای عمومی روابط

 1931آبان  1

 

 !شادباش کارگری جنبش دوستداران آزادی

 رنگریز، عاطفه امیری، مرضیه کارگری جنبش دوستداران اخیر روز دو طی

 وثیقه با قلیان سپیده و سانازالهیاری و فردمحمدی امیرحسین امیرقلی، امیر

 سنگین های وثیقه زنجیر که نبریم یاد از اما. شدند آزاد زندان از سنگین های

 پلیس ترفندهای البته صد و کند می سنگینی آنان های فعالیت بر همچنان

 کارگری جنبش تیزبین چشمان از ها آزادی و ببندها و بگیر این در سیاسی

 .است نمانده دور

 برداشتن قدم پرتوان و تندرستی آرزوی عزیزان، این آزادی تبریک ضمن ما

 اسماعیل زودتر هرچه آزادی راه به چشم و داریم را کارگری جنبش راه در

 .هستیم بخشی

 کارگری همبستگی ترباد گسترده

 سندیکایی جنبش باد پرتوان

 آبان ٥ ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای
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 (IndustriALL)   اینداستلایر جهانی سندیکایی کنفدراسیون

 !شد ایران در کارگر 21 آزادی خواهان

 جمهور رئیس به اینامه نوشتن با ینداستلایرا جهانی سندیکایی کنفدراسیون

 کارگری آمیز مسالمت اعتراضات در که شد کارگر ۲9 آزادی خواستار ایران

 کارگران رحمانه بی سرکوب و بودند شده دستگیر اراک آذرآب صنایع

 .کرد محکوم را کارخانه این معترض

 ۲۲ اریخدرت باشند، می اعتصاب در مهر 9۱ تاریخ از که آذرآب کارگران

 از تعدادی. شدند مصدوم ای طرزوحشیانه به شورش ضد پلیس حمله در مهر

 ترس از ها، گزارش بر بنا ولی، شدند منتقل بیمارستان به مجروحین

 .کردند ترک را بیمارستان دستگیری

 تولیدی واحد این بازگرداندن و معوقه دستمزد پرداخت خواستار کارگران

 صنایع کارخانه که گویند می کارگران. شدند ولتید بخش به ها نیروگاه صنایع

 با که شده، فروخته بانی قلعه احمد فعلی مالک به غیرقانونی طور به آذرآب

 .کند نمی پرداخت را کارگران ودستمزد باشد می بیگانه کارگران مشکالت

 دستگیری ، مهر ۲1 در قاسمی، عباس اراک، دادستان واصله گزارشات طبق

 امنیتی شرایط در اراک حال، عین در. نمود تایید را کارگر ۲9 بازداشت و

 .است نشده برآورده هنوز کارگران های خواسته و باشد می

 رئیس به آبان اول روز در که ای نامه در اینداستلایر، کل دبیر سانچز، والتر

 که است کننده نگران بسیار این: “شد متذکر نوشت، روحانی حسن جمهور

 کارگران به وحشیانه حمالت مورد در شما به نامه ارسال از سپ ماه یک دقیقا  

 ما بودند، کرده آمیز مسالمت اعتراض خود حقوق احقاق برای که هپکو،
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 مسالمت اعتراضات وحشیانه سرکوب به را شما توجه دوباره هستیم مجبور

  ”کنیم جلب انتظامی نیروهای توسط اراک آذرآب کارگران آمیز

 تا خواهد می ایران دولت از اینداستلایر جهانی اییسندیک کنفدراسیون“

 کارگرانی سرکوب به کارگری، المللی بین معاهدات و قوانین از پیروی ضمن

 مسالمت عمومی اعتراضات و تظاهرات در خود قانونی حقوق احقاق برای که

 در که را اراک آذرآب بازداشتی کارگران و دهد پایان کنند، می شرکت آمیز

 .”کند آزاد فورا شدند دستگیر مهر ۲1 و ۲۲ تاریخ

 ایران مکانیک فلزکار کارگران سندیکای سخنگوی نژاد گیالنی مازیار

(UMMI) شد دولتی بخش به صنعتی و تولیدی کارخانجات بازگشت خواستار 

 :افزود او. کند لغو را آذراب صنایع سازی خصوصی که خواست دولت از و

 و حقوق همه زودتر هرچه كه كند هدمتع را آذرآب صنایع باید دولت“

 نباید پلیس كه داریم تقاضا ما. نماید پرداخت را کارگران معوقه دستمزدهای

 مداخله كارگران آمیز اعتراض اعتصابات در یا كارگران به مربوط مسائل در

 ”.كند

 قانون مفاد مطابق کارگران حقوق از تا خواست کار وزیر از نژاد گیالنی

 یک به کارگری های نارضایی اینکه از قبل و کند دفاع کار قانون و اساسی

 مناقشه در معترض کارگران حقوق احقاق هدف با برسند، بحرانی وضعیت

 .نماید مداخله

 اینداستلایر جهانی سندیکایی کنفدراسیون

 1931آبان  9
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 تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 تپه، هفت نیشکر نکارگرا با امنیتی پلیسی، برخوردهای

 !کند می محکوم را کشور های بخش دیگر و آب آذر هپکو،

 امنیتی، عوامل اراک، آذرآب و هپکو تپه، هفت نیشکر کارگران اعتراضات گرفتن شدت با

 در کارگران این از تعدادی. اندزده معترض کارگران گسترده سرکوب به دست قضایی

 انقالب دادگاه سوی از سنگین هایوثیقه با رانکارگ از دیگر تعدادی و اندمحبوس زندان

 .هستند آزاد موقتا

 که را تپه هفت نیشکر کارگران از تن چند حتی که یافته افزایش چنان کارگران سرکوب 

 امنیت پلیس توسط آباد خرم جاده در رفتندمی تهران به مجلس نمایندگان با دیدار برای

 وقیحانه کارگران، خواهیحق کردن متوقف رایب قدرت و سرمایه صاحبان. شدند بازداشت

 صورت حالی در کارگران سرکوب.برندمی بهره پلیس و امنیتی نیروهای امکانات تمام از

 گسیخته افسار گرانی روز هر و است کرده بیداد جامعه در تورم و گرانی و فقر که گیردمی

 اینکه رغم به. کندمی قبل روز از تر کوچک و تر خالی را بگیران حداقل و کارگران سفره

 تامین تواندنمی هم را زندگی هایهزینه چهارم یک امروز مزدبگیران و کارگران حقوق

 چندین تاخیر با هم را حقوق حداقل همین هپکو و بآذرآ و تپه هفت نیشکر کارگران کند،

 ی،امنیت سیستم شود بلند کارگران اعتراض صدای که هم هرجا و کنندمی دریافت ماهه

 صدای کردن خاموش درصدد دولت، و کارفرماها خدمت در امکانات و قوا تمام با قضایی

 .کندنمی دریغ کارگران به حق صدای کردن خفه برای امکانی هیچ از و است کارگران

و  جنگ دوره در حتی. انددیده فرودستان و کارگران را زیان بیشترین گذشته سال چهل در

 سرمایه صاحبان آن ازای در شد تر خالی کارگران سفره چقدر هر ها، تحریم سپس

 کشور در امروز طبقاتی شکاف  میانگین که بطوری شدند تر ثروتمند و قدرتمندتر

 .است سابقهبی

 های سازی پرونده با یا و هستند زندان در یا کارگری فعال هاده حاضر درحال متاسفانه

 روند این با شاید تا هستند ناعادالنه و ظالمانه احکام اجرای و صدور منتظر سنگین

 .کنند خفه را کارگران میلیونی صدای
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 مهمی و بزرگ هایکارخانه و اندبرده تاراج به را کشور هایسرمایه سازی خصوصی با

 بودند مطرح خاورمیانه در تولید نظر از که را... و آذرآب هپکو، و تپههفت نیشکر نظیر

 بودن مخرب که را بخشی اسماعیل چون کارگرانی و اندکشانده ورشکستگی به را

 زندان به واهی های اتهام به زد فریاد را مدیران لیاقتی بی و سازی خصوصی سیاستهای

 براه مردم کردن گمراه برای ورشکسته تلویزیونی شوهای استیصال سر از و کشاندند

 .انداختند

 زندان سرکوب تلخ طعم ودخ حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای 

 را قدرت صاحبان و امنیتی نهادهای سوی از تلویزیونی هاینمایش و سازی پرونده و

 و است کرده دفاع کارگران حقوق از همچنان امروز تا وجود این با و چشیده سال سالیان

 هپکو و تپه هفت نیشکر کارگران به پس. است کرده تجربه بخوبی را همبستگی و اتحاد

 خواهید حقتانه ب هایخواسته به قطعا اتحاد و همبستگی صورت در دهدمی نوید بذرآآ و

 و ایستادگی و خودشان روی باید کارگران که بپذیریم را واقعیت این باید ما. رسید

 و اراده هیچ که است شده ثابت گذشته سال چهل در که چرا کنند، حساب شان مقاومت

 برای مختلف هایدولت طرف از چه و حاکمیت فطر از چه تاکنون اقتصادی برنامه

 هرگز و داشت نخواهد و نداشته وجود کارگران معیشتی اسفبار وضعیت به دادن سامان

 به بنا باشد شده بهتر کارگران و مزدبگیران وضعیت قبل روز از که است نبوده روزی

 و دولت و هاکارفرما از مستقل تشکیالت ایجاد بسوی باید کارگران وضعیت، همین درک

 یافته سازمان تا کنند حرکت ،کار اسالمی شوراهای و کارگر خانه همچون دولتی نهادهای

 .نمایند تالش بهتر زندگی و معیشت برای

 کارگران، علیه سازی پرونده و زندان و تعقیب هرگونه واحد شرکت کارگران سندیکای 

 فعالین و کارگران تمامی آزادی خواستار و کندمی محکوم را کارگر طبقه حامیان و معلمان

 .باشدمی دربند کارگری

 

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 1931مهر  93
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 هپکو کارگران از اینداستلایر جهانی سندیکایی کنفدراسیون حمایت

 آزادی خواستار اینداستلایر صنعتى كارگران سندیكاهای جهاني كنفدراسیون

 هپکو صنعتی مجتمع تظاهرکنندگان به وحشیانه حمله در که شدند کارگر ۲۲

 ایران مکانیک فلزکار کارگران سندیکای. شدند دستگیر شهریور ۲۲ در اراک

 .است بوده اینداستلایر جهانی کنفدراسیون رسمی عضو ۲19٤ سال از

 امنیتی، نیروهای توسط کارگران آمیز مسالمت تظاهرات خشن سرکوب پی در

 111 حدود. شدند دستگیر دیگر بسیاری و مجروح نفر 9۲ حداقل تعداد

 پرداخت در تاخیر ها ماه و کارخانه سازی خصوصی به اعتراض در کارگر

 .کردند اعتراض دستمزد

 را جنوب – شمال آهن راه خط توانستند تظاهرکنندگان ها، گزارش براساس

 ایران رژیم نیروهای وحشیانه مقابله به منجر که کنند مسدود ساعت چند برای

 .شد

 دروازه به هپکو کارگران از بسیاری و شدگان بازداشت خانواده اعضای

 مدت که ، شوند عزیزانشان آزادی خواستار تا اند رفته اراک زندان اصلی

 . باشند می بازداشت در که است هفته یک

 و ایران های بازار در ارائه برای راهسازی های ماشین که هپکو کارخانه

 بخش به ایران رژیم توسط ۲19٠ سال در کند، می تولید هخاورمیان

 نشده پرداخت یا کارگران دستمزد تاکنون زمان آن از. شد واگذار خصوصی

 سو دچار بوده، سودآور زمانی که مجتمع این و است شده پرداخت تاخیر با یا

 از کارگران تعداد ، سازی خصوصی زمان از ، بعالوه. باشد می مدیریت

 .است یافته کاهش نفر 9111 به نفر ۲111
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 دفتر مقابل در که شهریور 9۱ در خود قبلی تظاهرات در هپکو کارگران

 سهام وضعیت و مالکیت مورد در شفافیت خواستار کردند، برگزار شرکت

 از پس کارگران از نفر 9۲ تعداد ،۲19۲ سال اکتبر در. شدند شرکت

 و زندان به معوقه، دهایدستمز پرداخت برای تظاهرات جریان در دستگیری

 .شدند محکوم شالق

 جمهوری ریاست خالل در و اخیر سالهای در صنعتی واحدهای از بسیاری

 زیر غالبا   که صورت این به اند شده واگذار خصوصی بخش به روحانی حسن

 از شده حمایت وامهای و تسهیالت با و رژیم های خودی به بازار ارزش

 های واحد این از استفاده با جدید الکینم. اند شده فروخته دولت طرف

 تجاری مرتبط غیر های فعالیت برای جدید های وام اخذ به اقدام سودآور،

 .نمایند می دیگر

 و هستند عمومی مالکیت به کارخانه این بازگرداندن خواستار هپکو کارگران

 همبستگی آنها با نیز شده سپرده خصوصی بخش به واحدهای دیگر کارگران

 .نندک می

 :که کرد اعالم اوزکان، کمال اینداستلایر، اتحادیه دبیرکل معاون

 شهریور ۲۲ در كه را هپکو کارگر ۲۲ که خواهیم می ایران دولت از ما“

 قانونی اعتراضات علیه وحشیانه حمالت ما. كنند آزاد فورا   اند، شده بازداشت

 مشروع باتمطال پاسخ. کنیم می محکوم را هپکو کارگران آمیز مسالمت و

 ”.باشد نمی خشونت وجه هیچ به دستمزد، پرداخت برای کارگران

 1931 مهر1 اینداستلایر جهانی سندیکایی کنفدراسیون
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 عباسی ابراهیم آقایان وکیل زیالبی فرزانه از نقل به

 کشت شرکت کارگران بهمئی یوسف و خنیفر منجزی،محمد

 :تپه هفت نیشکر صنعت و

 محمد خواهر منزل به امنیتی مأمورین ماه، آبان مهشت و بیست یکشنبه روز 

 جهت همچنین و آورده هجوم نامناسبی طرز وی،به دستگیری جهت خنیفر

 منزل در که کردند مراجعه بهمئی یوسف و منجزی عباسی ابراهیم جلب

  شوش شهرستان انقالب و عمومی دادسرای  به مراجعه با نداشتند حضور

 جلب حکم موکالنم،  علیه پیشین شده مطرح های پرونده در گردید مشخص

 این از. است نشده ثبت ها آن علیه جدیدی پرونده نیز  سیستم در و نشده صادر

 خود دادستان به مراجعه با کارگران، توسط جدید وکالت اعطای از پس  رو

 دادستان تعجب کمال در که نموده معرفی نامبردگان وکیل عنوان به را

 پذیرش عدم با( نظری مصطفی) شوش شهرستان قالبان و عمومی دادسرای

 بی اظهار ها، آن علیه جدید پرونده وجود و جلب دستور از اینجانب، وکالت

 دستوری نمود نیزاعالم شوش، شهرستان امنیت پلیس رئیس و نمود اطالعی

  دستگیری و جلب برای وی امر تحت مأمورین و ننموده دریافت جلب بر مبنی

 یکشنبه، ،روز(خنیفر محمد) موکل اظهار حسب درحالیکه....اند ننموده اقدامی

 هجوم ها آن منزل به (جوروند) رنجبر :جمله از شوش امنیت پلیس مأمورین

 .بودند آورده

 آیین قانون  ۱ و ۲ مواد و اساسی قانون۵۲ اصل طبق است، مسلم آنچه

 انونیق اجرای ضمانت و دارد را وکیل داشتن حق متهمی هر کیفری دادرسی

 وکیل انتخاب به مربوط واحده ماده اساس بر نحو، هر به حق این گرفتن نادیده

  و  نظام مصلحت تشخیص مجمع 9۵٠1/٠/99 مصوب دعوا، اصحاب توسط

 و صادره رأی اعتباری بی ، کیفری دادرسی آیین قانون 911 ماده  9 تبصره

 شغل از انفصال موجب آن تکرار و هشت و سه درجه انتظامی مجازات
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 و قانون آشکار نقص عمل، در شوش، دادستان اقدام باشد،بنابراین، می قضایی

 طرح برای کارگران حق و است وکیل به دسترسی از متهمان نمودن محروم

 از بایست می موکالن واقع در .باشد می محفوظ وی علیه انتظامی شکایت

 گونه این  گویا شوند، برخوردار دفاع برابر امکانات از کیفری فرآیند شروع

 ثبت عدم با که گردیده شوش شهرستان دادستان ی رویه قانون زدن دور

 ناگهانی صورت به را کارگران نخست وکیل، از آن وجود کتمان و پرونده

 .نماید می علنی و ثبت را پرونده امنیت، پلیس نزد ها بازجویی از پس و جلب

 حق به کیفری، دادرسی آیین قانون بر عالوه که، است یادآوری به الزم 

 ملل سازمان اسناد از برخی در مقدماتی تحقیقات مرحله در وکیل  از استفاده

 کنگره مصوب وکال نقش درباره بنیادین اصول یک درماده .است شده اشاره

 9111) مجرم با رفتار و جرم از پیشگیری پیرامون ملل سازمان هشتم

 زندانی یا شده بازداشت افراد از حمایت برای اصول مجموعه نیز و( هاوانا

 است شده تأکید  حق این بر( 91۲۲)ملل سازمان عمومی مجمع مصوب

 31 مهر 93

 تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای

 

 

فعالیت های سندیکایی جزیی از زندگی بشری است و 

 هیچکس حق ممانعت از این فعالیت را ندارد.
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 !ورزش از باالتر انسانیت

 

. دهد می دست از را خود واقعی ارزش ندارد، پاس را انسانیت اگر ورزش

 راه در از، دستگیری و همنوع به رساندن یاری اتحاد، ورزش کوهنوردی

 را انسانی روحیه است، آموخته ما به فلزکار کوهنوردان سنت. است ماندگان

 .دهیم قرار خود سرلوحه

 روهگ سوریه، کرد دفاع بی مردم سرزمین به ترکیه ارتش تجاوز با

 همنوردان همه از و کرده تحریم را آرارات قله به صعود فلزکار کوهنوردان

 .بپیوندند تحریم این به کنیم می تقاضا کوهنوردی دیگر گروههای در

 مهر 29 فلزکار کوهنوردان گروه
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 ام سینه روی نشسته همی، کش ستاره شب

 

 ام سینه روی نشسته همی، کش ستاره شب

 زند نمی سحر دم ولی، جان رسیده لب به

 کند نمی سیاه غمم امیدمو، شکوفه

 .زند نمی تبر مرا برد، نمی خزان مرا

 ابتهاج هوشنگ

 یاور دوست، انسان دانی حقوق عاشقانه نگاه آخرین سالروز ماه، مهر ۲٥

 .است کار کودکان و کارگران

 ایرانیان حقوق و عدالت پیشتازان حزب موسس و دان حقوق هکی فرشید دکتر

 حقوقی های مشورت. بود ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای یلوک و

 دانش از استفاده با کارگرانی و کرد آشنا قوانین از بسیاری با را ما ایشان

 هیات از پیروزمند کرده دفاع خود حق از محاکم در توانستند ایشان حقوقی



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     1٥
 

  

 هیچ رنج تاب ناپذیرش ظلم و سرکش روح. بیایند بیرون اختالف حل های

 و نداشت فرقی عقیدتی و صنفی سیاسی، زندانی برایش. نداشت را انسانی

 طرفدار و مدار شهروند. کرد صرف را داشت توان در آنچه آزادیشان برای

 .بود شود، عدالت به منجر که دموکراسی

 او با مهر ۲٥ در. کند قطع تواند نمی تبری هیچ کاشت، او که انسانی درخت

 .باشیم وفادار کارگریش و انسانی های رمانآ به بندیم می پیمان

 ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 1931 مهر 24

 

 

 :است معتقد ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 سازماندهی و آنان کردن منضبط و کارگران تربیت طریق از باید سندیکا��  

 کارگری مسایل هم کارگران، میان در تبلیغات ویژه به و روزمره مسایل در

 تا سازند رسوا طریق هر از را کارگری ضد های برنامه هم و کند ترویج را

 .شوند واکسینه کارگری ضد های برنامه مقابل در کارگر طبقه

 ��کارگر و دانش کانال��

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای آموزش بخش
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 گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور

 

 ذوب آهنگزارش خبرنگار پیام سندیکا از 

 مدیریت ذوب آهن چه می کند؟

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به وضعیت مالی خوب ذوب آهن، 

 .مدیریت از رفع مشکالت ساده کارگران خوداری می کند

لباس کار  -2 ت نشده استخارج از مرکز کارگران و کارکنان پرداخ-1

برنامه  -3 کارگران و کارکنان مدیریت بخش راه آهن و ترابری داده نشده است

http://www.sfelezkar.com/?p=3542
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شارژ کارت  -4 ای برای توزیع شیر در روزهای پنجشنبه و جمعه وجود ندارد

سهام ترجیحی  -5 غذا و کارت همسران کارگران و کارکنان انجام نیافته است

قراردادی برای شستشوی لباس  -6 استکارگران و کارکنان آزاد نشده 

چگونگی نحوه پرداخت پاداش تولید  -7 کارکنان و کارگران بسته نشده است

رختکن مدیریت تولید و توزیع برق به لحاظ امکانات بهداشتی  -8 معلوم نیست

هیچ برنامه ای جهت توزیع گوشت براساس تعداد اعضای  -9 تجهیز نمی گردد

 .همکاران شرکتی مستقر درذوب آهن وجود نداردخانواده و همچنین سایر 

 

 چرا طلب کارگران ذوب آهنی داده نمی شود؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وضعیت مالی و کاری کارگران ذوب آهن هر 

روز بدتر می شود و مدیریت براین مشکالت چشم بسته است. کارگران می 

اقساط کارگران قرارداد  ارایه تدابیری جهت صدور -1 :گویند و می خواهند

برنامه ریزی در جهت سیستم جبران خدمت کارکنان با توجه به  -2 مستقیم

چرایی کاهش تخصیص سهمیه وام مسکن در ماههای تیر و  -3 سختی کار

طفره رفتن از پرداخت  -4 مرداد برای بخش مدیریت کک و مواد شیمیایی

ن و کارکنان قرارداد عدم صدور احکام کارگرا -5 خارج از مرکز کارکنان

عدم ایجاد انگیزه کاری و امنیت شغلی برای کارهای  -6 معین به قرارداد دایم

 .آلزایمر گرفتن مدیریت در مورد پاداش کارگران کوشا -7 سخت

 

 !مشکالت بی پایان کارگران ذوب آهن

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با اینکه قرار بود بیمه درمانی تکمیلی دانا 

الت کارگران ذوب آهنی را حل کند متاسفانه اینگونه که نشده بلکه خدمات مشک

دهی توسط این بیمه نامطلوب است. کارگران به خبرنگار ما خواسته های خود 

جهت رفع مشکالت دریافت حق فنی توسط  -1 :را به شرح زیر اعالم کردند
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قرارداد  -2 شود داروخانه ها براساس قرارداد بیمه تکمیلی دانا تدابیری اتخاذ

آزمایشگاهها، رادیولوژی ها با بیمه دانا قطع شده است، کارگران چه باید 

 -4 پرداخت هزینه داندنپزشکی توسط بیمه دانا مشخص نیست -3 بکنند؟

هزار  3٣هزارتومان به  22چرایی افزایش سقف حق بیمه تکمیلی درمان از 

ارایه شده توسط بیمه دانا  اطالع رسانی از تعرفه و فرانشیز خدمات -5 تومان

رفع مشکالت کلینیک دندانپزشکی  -6 از جمله ویزیت، سونوگرافی، داروخانه

استقرار  -7 مهرگان نجف آباد به علت عدم پذیرش در روزهای آخر ماه

کارگزاری بیمه سالمت برای تمدید و صدور دفترچه خدمات درمانی همانند 

 کارگزار بیمه تامین اجتماعی در شرکت 

 

 !تفاهم نامه فروش ریل امضا نشد

مراسم نمادین!! تحویل اولین محموله ریل قطارهای پر سرعت تولید شده در 

ذوب آهن اصفهان با حضور وزیران صنعت و راه و استاندار اصفهان در 

اواخر شهریور برگزار شد. جالب توجه اینکه محموله بصورت نمادین به راه 

ر کار نبوده است. و جالبتر آنکه تفاهم نامه آهن سراسری تحویل شد و خریدی د

آنچه در » فروش ریل که بنا بود با حضور وزیران یاد شده امضا شود به دلیل 

اینکه تفاهم نامه ای به .اعالم شد، انجام نگرفت« فشردگی برنامه این دو وزیر 

این با اهمیتی به دلیل فشردگی برنامه امضا نمی شود و محموله هم بطور 

ن تحویل راه آهن سراسری گشته حدس و گمان در مورد دست های پنهان نمادی

 .را که نمی خواهند صنعت فعال و دست دالالن کوتاه شود را مطرح می کند

هزار تن است و به راحتی قادر به تامین  4٣٣ظرفیت تولید ریل در ذوب آهن 

 .هزار تن ریل مورد نیاز کشور است 12٣

 !خ صنعت و کاهش بیکاری کارگران سودی نمی بردمافیا از به کار افتادن چر
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 !تعاونی مصرف ذوب آهن و انتخابات جدید

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با انتخابات تعاونی مصرف ذوب آهن و 

انتخاب مدیرعامل جدید این تعاونی، کارگران احساس خطر می کنند. 

پس از انتخابات .انمدیرعاملی که به دنبال کسب سود است نه رفاه حال کارگر

تعاونی، اعضای هیات مدیره جدید تعاونی مصرف به حضور مدیرعامل ذوب 

به سمت درآمدزایی » آهن اقای یزدی زاده رفته و ایشان چنین رهنمود دادند:

 «.…بخش حمل و نقل را به دست بگیرید… رستوران داری کنید… بروید

مصرف را می شناسند و نه متاسفانه یزدی زاده ها نه چارچوب فعالیت تعاونی 

دغدغه رفاه کارگران را دارند. تعاونی مصرف برای رفاه حال کارگران ایجاد 

شده نه محلی برای کسب درآمد و رستوران داری؟ پس مدیریت حمل و نقل و 

خدمات قرار است چه غلطیبکنند؟ حتمن این مدیران می خواهندبروند بورس 

که هیچکس نمی خواهد به وظیفه بازی؟!؟ آنچه محل تاسف است این است 

اصلی خود بپردازد. مدیرعامل تعاونی مصرف باید دغدغه مواردزیر را داشته 

قیمت  -2 وضعیت کاالهای ارایه شده در تعاونی با کیفیت نیست -1 :باشد

 -3 کاالها باید از اینی هم که هست کمتر باشد تا قدرت خرید کارگران باال رود

خریدار)کارگران و خانواده هایشان( و ارایه کاالهای  سوددهی باید با جلب نظر

 .با کیفیت و فروش بیشتر صورت گیرد

 

 !حادثه در کارخانه ذوب آهن

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه ذوب آهن، در پی بروز حادثه در 

تن از کارگران مجروح شدند. این حادثه در پی خارج  2متاسفانه  5٣٣نورد 

درجه از مسیر خود اتفاق افتاد و  8٣٣با دمای  18تیرآهن  شدن پروفیل

کارگران حیدرعلی امینی و مجتبا یزد خواستی را زیر گرفته و لباس شان را 

آتش زد. در حال حاضر حیدرعلی امینی در منزل به امور درمانی خود می 

 .پردازد



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     23
 

  

ود که مدتهاست از طریق نشریه پیام سندیکا به مدیران ذوب آهن گوشزد می ش

ذوب آهن به بازسازی ونوسازی با امکانات روز احتیاج دارد. وضعیت ایمنی 

نامناسب و فرسودگی دستگاهها بارها عامل حادثه بوده است. هرچند این بار با 

واکنش سریع مسوول قسمت این دو کارگر کمتر آشیب دیدند اما همچنان حادثه 

 .در کمین کارگران است

 

 ذرد؟در ایران خودرو چه می گ

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا با عوض شدن مدیرعامل ایران خودرو این  

به بخش خصوصی واگذار گردد. به  9٤11شرکت آماده می شود تا در سال 

همین منظور در بخش نیروی انسانی بازنشستگی و عدم جایگزین کردن نیرو 

 است.چنین اخراج کارگران در الویت ایران خودرو قرار گرفته  و هم

با آنکه وضعیت مالی شرکت خوب است اما از هم اکنون با حساب سازی ها 

 قرار است شرکت را ورشکسته اعالم نموده و به قیمت ارزان بفروشند

ثروت ملی مردم ایران ملعبه سیاست های ضدکارگری قرار گرفته و به 

 غارتگران تقدیم خواهد شد.
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 گزارشی از وضعیت انار چینان ساوه!

 

 برای که زن کارگران شامل انارچین روزمزد کارگرانزارش خبرنگار پیام سندیکا، به گ

 بازنشسته، کارگران)  شامل که مرد کارگران و کنند می کار انبار در انار سازی جدا

 . باشند می(  آموز دانش نوجوانان شیفتی، شاغل کارگران

 فاصله این در که گیرد می مانجا ظهر از بعد ۶۱ ساعت تا صبح ۷ ساعت از چیدن انار کار

 اصال انار چیدن هنگام در . دارد وجود نیز نهار برای ساعت ۶و صبحانه برای دقیقه ۶۱

 نظر زیر را کارگران عقاب مانند که کارفرما توسط وهمواره ندارد وجود استراحت فرصت

 هروزان وحقوق شود می تهیه کارگران خود توسط وصبحانه نهار. است کنترل تحت دارد

 می داده ما به هزارتومان ۱۱ رفتیم ما کاریابی توسط چون ولی است هزارتومان ۶۱۱

 از رفاهی امکان گونه هیچ از کارگران این است سخت درخت تیغ وجود با انار چیدن. شود

 وسرویس نیستند برخوردار...  و ودستکش لباس ، گرم غذای وعده یک ، بیمه قببل

 تا ۴۲ دارد را نفر ۶۱ ظرفیت که بوس مینی یک. ندارد دوجو نیز آمد و رفت برای مناسب

 است همراه کار از زیاد خستگی با که بازگشت هنگام در بویژه که کند می سوار را نفر ۴۱

 از ومحروم پشتوانه بدون کامال من نظر از کارگران این مجموع در. است سخت واقعا

 ��. هستند انسانی کرامت حداقلهای
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 وه چین ساوهمشکالت کارگران می

گزارشی کوتاه از کارگران روزمزد، کارگرانی که در شرایط سخت به کار 

دانش  -1 : پسته چینی و انارچینی مشغول هستند .ترکیب سنی این کارگران

دیپلم تا دانشجو وکارگرانی که برای خدمت  -2 . سال تا دیپلم 1۱آموز از سن 

در کارخانه هستند و به کارگرانی که شاغل  -3 . سربازی آماده می شوند

صورت شیفت کار کرده و در زمانی که شیفت نیستند برای درآمد بیشتر به 

بازنشستگانی که برای زندگی بهتر و  -4 . پسته چینی و انارچینی می آیند

درآمد بیشتر بدلیل حقوق زیر خط فقر مجبورند مجددن به کارگری روی 

کارخانه ها آنها را قبول نمی کنند و کارگرانی که اعتیاد دارند و  -5 . بیاورند

کارگران زن با همان  -6 . باید برای ادامه زندگی به این کار روی آورند

 1۱ویژگی ها که برای مردان برشمردیم البته بدون آیتم خدمت سربازی و سن 

سال. زنان عمومن از دیپلم به بعد هستند و شرایط شان هم از نظر زندگی 

عد است. ) مطلقه ، نان آور خانواده، سن باال، داشتن نوه خانوادگی بسیار نامسا

 ( و عروس و داماد، داشتن شوهر مریض و از کار افتاده

 امکانات کاری و رفاهی برای کارگران روزمزد چه چیزهایی است ؟

چون کارگران تا  -2 . صبحانه فقط چای بدون نان و پنیر و قند، فقط چای -1

 -3 . ینی کار می کنند، نهار داده نمی شودبعدازظهر در پسته چ 2ساعت 

صبح یک مینی بوس آمده و کارگران را سوار می کند. بعداز یک  ۱ساعت 

ساعت و نیم کارگران به محل کار رسیده و کار شروع می شود. باغ پسته 

 . است… متعلق به نهاد هایی چون گروه برکت و ستاد اجرایی فرمان امام و

هزارتومان است که برای همین حقوق ناچیز  ۱۱ه حقوق یک کارگر روزان -4

 -5 . کارگران صف می بندند و این نشان کامل از وضعیت بد اقتصادی است

وسایل کار از قبیل دستکش و ماسک و لباس کار داده نمی  -6 بیمه وجود ندارد

 . شود و هر کارگر باید با هزینه خودش تهیه کند
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فلزکارمکانیک         مسابقه فوتسال سندیکای کارگران 

 ساوه با تیم فوتسال بشکه سازی ساوه

 

آبان مسابقه ای بین تیم فوتسال سندیکای کارگران ساوه با تیم  3روز جمعه 

فوتسال بشکه سازی ساوه در سالن کارخانه شن سای ساوه برگزار شد که تیم 

 .روز میدان بودپی 5بر  8سندیکا 

به « پویش ته سیگارت را با خود ببر»در این مسابقه تیم سندیکا با کاورهای 

میدان آمده تا همبستگی خود را با این پویش به نمایش بگذارد و کارگران را با 

 .این پویش و مضرات ته سیگار آشنا کند

http://www.sfelezkar.com/?p=4376
http://www.sfelezkar.com/?p=4376


 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     24
 

  

موج بیکاری در مجتمع مس سرچشمه و آزمون استخدامی 

 ٨٩٣١سال 

گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، پس از چند  بنا به

مرحله اعتصابات جویندگان کار در مجتمع مس سرچشمه که منجر به تعطیلی این واحد 

نیز گردیده بود، سرانجام مقرر گردیده است که آزمونی جهت استخدام برای این واحد 

نفر  ٠٥٥عداد مورد نیاز جذب نیرو حداکثر تولیدی برقرار گردد؛ طبق اعالم مسولین ت

اعالم گردیده و متقاضیان که فقط از سه شهرِ اطراف، مجاز به ورود می باشند، بیش از 

نفر هستند.عجیب است، آخرین آزمونِ برگزار شده برای استخدام نیرو در سال  ٩٥٥٥٥

از همین   سمی(نفر )طبق آمار ر ٨٥٥٥بیش از  ٣١بوده که در همین حدفاصل تا سال  ٣٩

مجتمع بازنشست گردیده اند؛ کنار هم قرار دادنِ این ارقام فقط بر نگرانی عمومی از 

 ورود نفرات از مبادی غیر قانونی تاکید دارد.

این مجموعه با چند ده هزار نفر پرسنل رسمی و اقماری پیمانکاران، تا کنون قادر نبوده 

برآورده سازد و کماکان نیز شرکت  حتا رضایت و اعتمادِ نسبی متقاضیان شغل را

کنندگان در آزمون فوق الذکر، امیدی به جذب، بدون استفاده از مبادی غیر رسمی را 

ندارند که آن نیز از عهده ی عموم شایستگان خارج است. بسیاری از نفرات با وجود در 

ه دست داشتنِ مدارک تحصیلیِ باالتر از لیسانس، جهت افزایش شانسِ جذبِ خود ب

ناچار با مدرک دیپلم در آزمون شرکت خواهند کرد، چرا که تعداد نفرات مورد نیاز در 

نفر و  ٩٥٥٥٥رده های تحصیلی پایین تر، بیشتر است؛ اما یاس ناشی از حضورِ بیش از 

نفر از چندین فیلترِ نامعلوم، همواره این جویندگان را تا شکست همراهى  ٠٥٥جذب 

   خواهد نمود.
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 رگران در مجتمع مس سرچشمهمطالبات کا

 

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، برخی موارد 

تاخیر در پرداخت مطالبات پرسنلی در این مجتمع وجود دارد که حسِب شرایط نابه ساماِن 

 :اقتصادی و معیشتی، لزوم پیگیری مسولین را می طلبد

ر دست دوم پروژه ی توسعه ی تغلیظ، از فروردین ماه سال شرکت اندیشه کویر: پیمانکا

جاری از پرداخت مطالبات کارگری سر باز زده و هم اکنون نیز در شرایط توقف فعالیت 

 .قرار دارد

شرکت سبافام: پیمانکار ساخت و راه اندازی کوره ی فلش، تا تیرماه حقوق پرسنل را به 

تسویه حساب شده ی این شرکت، هنوز صورت علی الحساب پرداخت نموده و پرسنل 

 .خود را دریافت ننموده اند ۱۷مطالبات نهایی مربوط به سال 

درج شده در گزارش شماره ی ماقبل نشریه  –شرکت جهان پارس: شرایط پرسنِل معترض 

به انتقال قرارداد به پیمانکار دست دوم و تغییر شرایط پرسنلی، کماکان  -ی پیام سندیکا

کرده است و صرفا برخورد امنیتی، شرایط موجود را حفظ کرده است و هیچ تغییری ن

 .کارگاه موقتا به حالت عادی بازگشته است

شرکت دژپل: پیمانکار فعال در معدن، طی کم توجهی به مطالبات پرسنلی، نسبت به 

اقدام ننموده و مساله در  ۱۷پرداخت حقوق سرپرست کارگاه شرکت از اردیبهشت ماه سال 

 .مجتمع مس سرچشمه در حال پیگیری ست حراست

 مجتمع مس سرچشمه -گزارشگر پیام سندیکا
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 نامه یک کارگر پروژه ای

شرکت اویکو واقع در پاالیشگاه نفت شهر باقرشهر یک آگهی استخدام نیرو 

 3۱٣گذاشت من هم تلفنی تماس گرفتم گفتند بیست روز کاره، استادكار روزی 

 1۱٣هزار تومان، مکانیک درجه دو  2۱٣هزار تومان، مکانیک درجه یک 

هزار تومان. خوابگاه و امکانات و بیمه فول. دیروز رفتیم پاالیشگاه. اوضاع 

تا نیرو بودیم. التماس و  2۱خوابگاه و حمام را که دیدیم خواستیم برگردیم. 

امروز که رفتیم گفتند همینه. قبل از .خواهش که بمانید فردا درست می شود

گفتم بذار حقوق ها را سراغ بگیریم ببینم اونهم دروغ بوده یا نه؟ برگشتن مان 

تست گرفتند. گفتند مکانیک درجه یک. گفتم چرا مکانیک درجه یک؟ چرا 

گفتم چرا پشت گوشی چیز دیگه  .استادکار نمیزنی؟ گفت آخرین نفرات هستید

ای گفتید؟ گفت اون سرپرست شرکته، من سرپرست اجرا. گفتم حقوق چقدر 

حاال اینها به .هزار تومان روزی، بیمه و مالیات هم کم میشود14٣ست؟ گفت ا

کنار دیشب شام ندادند، امروز هم صبحانه ندادند. از شهرهم دوریم و مغازه ای 

 هم اونجا نبود. برای چای هم قند دونه ای میدادند

 با این ترفند کارگران را به محل کار کشیده و حقوق پایین برایشان می زنند

 

 

 منافع و حقوق از که شود می گفته متشکل کارگران سازمان و تشکیالتی واحد به سندیکا،
 و کاری آسیب حقوق، به تجاوز و تعدی هرگونه برابر در خود اعضای مشترک مصالح و

 و دهد می نشان را خود طبقاتی و صنفی هویت راه این از و کند می دفاع کار ایمنی نبود
 ها رسته در کارگری سندیکاهای مانند. رساند می اثبات به را خود یدفاع عمل استقالل نیز

 .کشاورزان سندیکاهای و آن گونانگون های صنف و

( ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عضو سرداری حسن نگارش ) 

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای آموزش بخش ��کارگر و دانش کانال��



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     21
 

  

 یکا صنعتنامه جمعی از کارگران شرکت اند

 

جمعی از کارگران پروژه ای در نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی مشهد هفته گذشته در 

اعتصاب بودند. از تیرماه حقوق کاگران پرداخت نشده است. پیمانکار این پروژه آقای 

مرتضی رحیمی یا شرکت اندیکا صنعت است. اینها زیر مجموعه شرکت مپنا بویلر هستند 

صاب دوشنبه هفته قبل درنیروگاه توسط کارگران بسته شد واجازه بعد از یک هفته اعت

خروج و ورود به کسی ندادند. شرکت مپنا هم می گوید شرکت اندیکا بیشتر پول کار رو 

گرفته و به لحاظ مالی طلبی نداردیه مقداری مانده که برای حسن انجام کار نگه داشته شده 

 .تی به کارگران نداشته استاست. درصورتی که از تیرماه تاکنون پرداخ

ما می خواهیم بدانیم چطورمی شود پول شرکت اندیکا بدون اینکه بدانند این شرکت 

دستمزد کارگرانش را نداد با پیمانکار تسویه کرده باشند. در قرادادی که با کارگران بسته 

 شده است بدون درنظر گرفتن عیدی سنوات و دیگر مزایا هست

ریق صدایمان را به گوش سندیکا و گروه پایپینگ رسانده تا این ما کارگران از این ط

شرکت و پیمانکارش را در لیست تحریم قرار بدهید تا کارگران دیگر را چون ما غارت 

 نکنند. مردم بدانند که کارگران با چه زالو صفتانی کار می کنیم

 با تشکر جمعی از کارگران پروژه نیروگاه فروسی مشهد

 نعتشرکت اندیکا ص
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 وضعیت کارگران در پتروشیمی ناردیس 

 

از شرکت ماشین سازی اراک ،پیمانکاری به نام گلی وجود دارند که متخصص 

 .گول زدن کارگران جویای کار است

چند روز پیش آگهی گذاشتند داخل گروه تلگرامی پایپینگ که جوشکار می 

کارگر ندارم من کفش به  »:خواهند. وقتی کارگران تماس می گیرند می گوید

 «بدم ،،،،،یه چیزی پا کنن بیان

پایه . اما وقتی کارگران  5٣٣میلیون و  2بعد آگهی جذب نیرو گذاشتند با نرخ 

از گوشه و کنار این مملکت برای در آوردن لقمه ای نان به محل پروژه 

 2پایه » مراجعه می کنند با این موضوع روبرو می شوند که آقای گلیمی گوید: 

 «تومان میلیون

کارگری که با قرض خودش را با دنیایی امید به محل کار رسانده از این پست 

 .فطرت اینگونه رفتاری می بیند

امید که روزی سندیکاهای کارگری هم از آن چنان قدرتی برخوردار شوند که 

کارگر توسط سندیکا به محل کار معرفی شود و حق و حقوقش هم محفوظ 

  .باشد

 .اولین قدم به سوی حفظ حقوق و شخصیت کارگری است عضویت در سندیکا
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 در شرکت شکالت سازی فرمند چه می گذرد؟

کارگر  ٠۱۱به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت فرمند واقع در شهر کرج با حدود 

فعال است. امسال مقدار زیادی از محصوالت شرکت فرمند در انبارهای شرکت به علت 

ست . دلیل این امر را مرغوب بودن و گران بودن محصوالت این فروش نرفتن، انبار شده ا

شرکت است و این امر باعث شده کارفرما به بهانه های مختلف دست به اخراج کارگران 

بزند. با اینکه در طول سال چند بار کارگران را به مرخصی اجباری می فرستاده اما اگر 

د او را اخراج می کند. یعنی دنبال بهانه کارگری یک روز غیبت داشته باشد، به احتمال زیا

می گردند. از سال گذشته تاکنون حدود صد کارگر را اخراج کرده اند. اضافه کاری ها را 

 ۷۱۱میلیون  ۶قطع کرده اند و این باعث شده که دریافتی کارگران پایین بیاید و به مبلف 

 .هزارتومان برسد

هزار تومانی از فروشگاه رفاه به جای حقوق موضوع مهمتر، اینکه ماهیانه یک بن پانصد 

زیرا عده ای مشکل  .به اجبار به کارگران می دهند، که یک تحمیل به درامد کارگران است

اساسی آنها پرداخت های نقدی مانند اجاره مسکن و یا هزینه های دیگر دارند که با بن حل 

ل نقد دارند بن خود را با نمی شود. این موضوع باعث شده آنهایی که بیشتر نیاز به پو

مبلغ کمتری از ارزش واقعی آن به فروش برسانند. تا شاید بتوانند کمی از مشکالت خود 

 را حل کنند

خبرنگار پیام سندیکا تحمیل بن به کارگران را نقد نمودن طلب شرکت فرمند از فروشگاه 

 .رفاه می داند

 

 گروهی آزادیهای انواع

 افکار و عقاید بیان برای بتوانند افراد که معناست این به: اجتماعات آزادی -1

 و سخنرانی همچون، اجتماعاتی در آزاد بصورت خود، منافع از دفاع و

 با افراد از گروهی: تشکلها آزادی -2 .کنند شرکت... و خیابانی تظاهرات

 تشکیل را ها تشکل و آیند می هم گرد مشترک، فکری اهداف و عقاید آرمانها،

  .دهند می

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای آموزش بخش��کارگر و دانش کانال��
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 اخبار کارگری شرکت واحد به نقل از کانال تلگرامی سندیکای واحد

 

  تی آر بی یک خط رانندگان از تعدادی کارکفش تحویل عدم-۶

 دلیل به اما بود گرفته سایز رانندگان از کار، کفش توزیع از پیش مدیریت اینکه وجود با

 مدیریت. است نشده داده رانندگان از تعدادی کفش هنوز ۲۴ و ۲۴ سایز کفش کمبود

 خرید از پیش اینکه وجود با چرا که باشد رانندگان پاسخگوی باید یک سامانه ناکارآمد

 کفش هنوز ۲۴ و ۲۴ سایز کفش نبود دلیل به اما است گرفته را رانندگان پای سایز کفش،

 است؟ نشده ادهد رانندگان از تعدادی

 تا داشته فرصت ماه دو مدیریت و است گذشته ماه دو رانندگان کار کفش توزیع زمان از

 این به موضوع تاکنون یک سامانه ناکارآمد مدیریت چرا کند اصالح را هاکفش سایز

 دهد؟ انجام نتوانسته را کوچکی

 گرانکار به ماه نیمه پرداخت مساعده هنوز سال دوازده گذشت از بعد -۴

  .باشد می ماه درنیمه هزارتومان۱٣ همان واحد شرکت ورانندگان

 برابر۴۱ واحد درشرکت فقط گذشته سال دوازده این درطی که ها حقوق افزایش به توجه با

 های هزینه با دستمزد فاصله و ملی پول ارزش رفتن ازبین دلیل به ،کارگران دستمزد

 ماه درنیمه که ازحقوق بخشی همان ،مساعده غمبل متاسفانه.  است داشته افزایش زندگی

 ازحقوق مساعده این هرچند. است نداشته افزایشی هیچگونه کنند می پرداخت کارگران به

 .گردد می محاسبه حقوقی فیش ودر میشود کسر ماه درآخر کارگران

 ۰۱۱۱ درسقف که دهند می ها سپرده به شمار روز بطور ها بانک که سودی دلیل به اما 

 مدیرعامل گویا و شود می واریز واحد شرکت حساب به درماه زیادی سود قطعا ،پرسنل

 افزایش برای اقدامی گذشته سالهای در  شخصی، مالی مشکالت عدم دلیل به واحد شرکت

 در کارگران شود بیشتر مساعده اگر که بهانه این و دادند می انجام کارگران برای مساعده



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     91
 

  

 و کند برداشت تواند می دارد نیاز که هرکارگری لذا ،است مردود آورند می کم ماه آخر

 اگر و ماند خواهد محفوظ حسابشان در ندارند برداشت به نیاز ماه سطااو که آنهایی برای

 های درخواست به توجه با .رود کارگر جیب در بهتر چه شود عاید سودی است قرار

 جیب از بیشتر ودس برای مدیریت ماه، نیمه مساعده افزایش برای رانندگان و کارگران

 . است نداشته ماه نیمه مساعده افزایش به توجهی هیچ کارگران،

 مالی منافع گرفتن نظر در بجای کنیم می تاکید واحد شرکت مدیرعامل به باردیگر

  معیشت و رفاه فکر به هم کمی ،دستی باال روسای برای خدمتی خوش و شهرداری

  .باشید واحد شرکت کارگران و رانندگان

 که است تومان میلیون ۱تا۲ بین ماه در کار اضافه با هرراننده دریافتی حقوق گینمیان 

  توجهی بی و تدبیری بی نشانگر این ،هزارتومان۱۱ هرماه درنیمه پرداختی مبلغ متاسفانه

 .است کارگران معیشتی مطالبات به نسبت واحد شرکت مدیریت

 برای جانبازان سامانه در واحد شرکت امکانات از اختصاصی استفاده-۴

  مدیران

 
 از داده دستور جانبازان سامانه مدیریت سندیکا، برای ارسالی تصاویر و گزارش بنابر

 و مدیران برای اختصاصی بصورت واحد شرکت توقفگاه از استفاده و کارواش امکانات

 سامانه توقفگاه در اینکه وجود با و موضوع این رغمعلی گردد استفاده هانورچشمی

 سامانه اما دارد وجود پارکینگ بعنوان کارگران همه استفاده برای کافی فضای زانجانبا

 دارد وجود هاییگزارش .دهدنمی را سامانه داخل به کارگران خودرو ورود اجازه جانبازان

  .است رفته سرقت به بوده پارک خیابان در که کارگران خودرو لوازم که

 

 از اخیر هایسال در اما داشت وجود کارگران ایبر منظم ذهاب و ایاب سرویس گذشته در

 دلیل همین به و است شده کاسته آن مسیرهای تنوع و ذهاب و ایاب سرویس میزان

 با و بیایند کارسر به خود شخصی وسیله با که اندشده ترغیب و مجبور بیشتری کارگران

 این با اما است هکاست کارفرما هایهزینه از ذهاب و ایاب سرویس شدن کم اینکه وجود

 کارگران خودرو پارک برای هاتوقفگاه در کافی فضای و امکانات که شرایطی در و وجود

 خودرو پارک اجازه و ندارد مدنظر را کارگران رفاه واحد شرکت مدیریت اما دارد وجود

 .دهدنمی را توقفگاه در کارگران
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 !خانه از پای بست ویران است

مهر، ابالغیه ای از  25به تاریخ  1818ماره در روزنامه شهروند به ش

وزارت ارشاد در مورد تدوین شیوه نامه پوشش بازیگران در مراسم عمومی و 

 .تشکیل شورای سلبریتی ها در وزارت خانه درج شده بود

اینکه وزارت ارشاد به لحاظ فرهنگی چه باید بکند و چه می کند و دغدغه های 

 .می برد از این ابالغیه به وضوح نمایان است فرهنگی جامعه را به کدامین سو

…. این در حالی است که وضعیت صداوسیما، سینما، تاتر، ادبیات، موسیقی و

رو به انحطاط می رود و هر روز با کاالهای فرهنگی بی ارزشی در جامعه 

 .روبرو می شویم که دغدغه وزارت ارشاد نیست

زرگ نمایی می شوند و این در حالی در کشور ما ابلهان و نادانان قدر دیده و ب

است که کسانی همچون شفیعی کدکنی، هوشنگ ابتهاج، بهرام بیضایی توسط 

رسانه های فرهنگی دولتی در بایکوت کامل به سر می برند، و باید دغدغه 

 .متولی فرهنگ کشور لباس بازیگران و سلبریتی ها بشود

نه های ترکیه و کشورهای دسته دسته دختران این مرز و بوم راهی فاحشه خا

 14عربی می شوند، دغدغه وزیر فرهنگی کشور نیست. سن فحشا به زیر 

سال رسیده است و به همت مسوولین فرهنگی چشممان به مردان فاحشه نیز 

 .روشن شده است آنگاه در پی شلوار و آستین زنان بازیگر هستند

تر از فرزندان ایران  فقر از سر و کول جامعه باال رفته، مدارس هر روز خالی

زمین می شود، کودکان کار به یُمن سیاست های غلط هر روز بیشتر می شوند، 

سال افزایش می بابد، زنان بازیگر از دست  14آمار ازدواج دختران زیر 

آزارهای تهیه کنندگان و کارگردانان به رییس صداوسیما نامه می نویسند، ولی 

 .بودن چارقد بازیگران است هنوز دغدغه وزیرمان باال و پایین

 تحریریه پیام سندیکا                      !آری، خانه از پای بست ویران است
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 !مافیا دست بردار نیست

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه کارخانه ذوب آهن از سال گذشته 

ن دست به تولید ریل ملی تحت آخرین استانداردهای جهانی زده است وتوقع ای

بوده که سازمان مترو و راه آهن سراسری از ذوب آهن ریل مورد نیاز خود را 

» بخرند اما در اخرین اظهارات مدیرعامل این کارخانه چنین می خوانیم: 

 «واردات ریل بر اساس قانون رفع موانع تولید، غیرقانونی است

هن و مترو و این به معنای این است که مافیای قدرتمند و عوامل آنان در راه آ

همچنان ارزهای ارزشمند کشور را صرف واردات و فروش به این نهادها می 

 .کنند تا کارخانه ذوب آهن از نفس افتاده و کارگرانش بیکار شوند

 

ما بارها گفته ایم دست مافیا از صنعت و منابع مالی و  تحریریه پیام سندیکا:

ون ذوب آهن، نیشکرهفت بویژه از دولت باید کوتاه شود تا صنایع مادری همچ

تپه، صنایع فوالد، ماشین سازی ها از جمله هپکو و آذرآب و ماشین سازی و 

تراکتورسازی تبریز جان بگیرند. تا در دولت عوامل مافیا درپی نابودی 

صنعت هستند و برای خود دولتی در سایه تشکیل داده اند مشکل بیکاری و 

 .واهد شدعقب افتادن حقوق کارگران و صنعت، حل نخ



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     94
 

  

 *دیشموک اهالی از رحیم قصه*

 به سرگچ از نزدیکتر روستایی. روممی «سمه رود پاتاوه» روستایبه  

 دائم که جوان مردی. رویممی زیبا همسر دیدن به. خاکی ایجاده با دیشموک

. بزند خودکشی به دست هم خودش شاید که است فشار تحت آنقدر گویدمی

 .دارد نوسازی خانه رحیم

 هایحرف پای تا فرستممی کوچه به را اشساله هفت پسر و ساله چهار تردخ

 مرگ هنوز اما اندبوده خانه در مادر خودسوزی زمان که هاییبچه. بنشینم او

 باالی «زیبا» عکس قاب شوممی که اتاق وارد. اندنکرده باور را مادر

 رحیم. است غایب حضوری سفید، ایپارچه پشت رنگارنگ، هایرختخواب

 .نگیرند بهانه و نبینند هایشبچه تا انداخته پارچه همسرش عکس روی گویدمی

 روستا دهیار سالی چند دارد، جغرافیا دیپلم فوق و است ساله ۵۲ که رحیم

 مردم، فقر آبی،بی برای. نگذاشته کم روستا هایمحرومیت رفع برای و بوده

 دیگر که وقتی از اما... و ندهما خاکی هم هنوز زیرسازی وجود با که ایجاده

 سراغ نتوانست کوچکش جثه آن با و ماند بیکار نشد انتخاب دهیار عنوانبه

 دنبال خوزستان ایذه و باغملک در روستا جوانان بقیه مثل یا برود کارگری

. داشتیم کوچکی بحث باهم روز آن: »باشد چینی سیب یا ضایعاتی در کار

 بحث فقط نکردم بلند رویش دست! نرو گفتم من پدرش، خانه برود خواستمی

 برسم تا بودم بغلی خانه هم من. کرد خودسوزی خانه داخل آمد بعد. کردیم

 اشبچه دیگر روز هفت. زد آتش را خودش گازوئیل با. برنیامد دستم از کاری

 دیشموک در ساعت۲ آمد که آمبوالنس. رفت بین از هم بچه آمد،می دنیا به

 تا درنیاوردند را بچه و کردند کوتاهی دهدشت در شب یک بعد کردند معطل

 .رفت بین از بچه
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 مادرشان که اندایستاده جایی همان کودکش دو. دهدمی نشانم را آشپرخانه

 به را کار کوچک بحث یک واقعا   پرسممی او از. زد خودسوزی به دست

 کشاند؟ اینجا

 سقف انگار اندازد،می پایین را سرش بسته را صدایش راه بغض که رحیم

 زندگی قرضی دارم که هاستسال من: »کندمی سنگینی دوشش روی خانه

. بریده را ما امان فقر آقا فقر گویم،می اما بگویم اگر رودمی آبرویم. کنممی

 من از. نداشتم من خواستمی خوب لباس من از.است فقر خاطربه چیز همه

 خودسوزی بحث بار هر که کندمی فتعری او ....«نداشتم خواستمی امکانات

 بسوزاند، را خودش کسی شودمی مگر گفتمی تعجب با همسرش شدمی زنان

 شود؟می چه هابچه تکلیف پس

 سه حاال.« زد کار این به دست خودش چرا کنممی تعجب هنوز من: »گویدمی

 تن از هنوز که سیاهی لباس با رحیم همسرش، خودسوزی از بعد ماه

. کند چه همسرش فوت مراسم بدهی تومان میلیون 9۲1 با مانده ه،درنیاورد

 مراسم هایبدهی بار زیر مردی و سوزدمی فقر در زنی باطل؛ چرخه یک

 زنش فوت از بعد گویدمی رحیم. کندمی فکر خودکشی به و شودمی خم ختم

 امام که شنیدم روستا مردم از من. است داده غذا نفر هزار هفت به تقریبا  

. است فوت از بعد مخارج کردن کم برای سازیفرهنگ درحال شهر جمعه

. تنهاست گیرندمی را مادر بهانه روز هر که فرزندش دو با حاال رحیم

 مخارج پس از چطور داندنمی اما کنندمی کمکش همسر خانواده و هاهمسایه

 توانندنمی آسفالت جاده نبود در که کنممی فکر زنانی به برگشت راه در.بربیاید

 به. دارند زندگی در حقوقی چه بفهمند تا بخوانند درس ابتدایی مقطع از بیش

 بیمارستان به که بیماری به. شوندمی هاجاده قربانی که زنانی و مردان

 .سوزاندمی که محرومیتی و فقر به. رسدنمی
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 امین اجتماعی در اسناد سازمان ملل متحدت

ل متحد ماموریت داده است تا برای ارتقای منشور به سازمان مل ۱۱اصل  

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

در سانتیاگو پایتخت شیلی کنفرانس بین  19۹2همین اساس سازمان در سال 

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

 1٣ -اعالمیه جهانی حقوق بشر که -در همین راستا .ارائه دادتامین اجتماعی 

از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شد در ماده  - 19۹8دسامبر 

خود اصلی را مقرر می دارد که بر طبق آن هر کس به عنوان عضوی از  22

  .جامعه حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارد

کار، حق به دست آوردن درآمد منصفانه ، حق  این اعالمیه بر حق -23ماده 

  عضویت آزاد در سندیکاها و اتحادیه ها

اعالمیه نیز مقرر می دارد هر کس حق دارد از سطح زندگی مناسبی  -2۱ماده 

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

 عی مناسب برخوردار باشدمسکن ، مراقبت های پزشکی و دیگر خدمات اجتما

همچنین به هنگام بیماری ، بیکاری،طالق و پیری یا دیگر شرایطی که فرد به 

عللی خارج از اراده انسان از وسایل امرار معاش محروم می شود، باید از 

قانون اساسی  29همچنین طبق اصل  شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود

برخورداری از تامین اجتماعی از  جمهوری اسالمی ، دولت موظف است ،

نظر بازنشستگی ،پیری،بیکاری و از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه 

ماندگی و حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت ها از 

محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و 

 .افراد کشور تامین کند حمایت های مالی فوق را برای یکایک

 پیش به سوی احیای سندیکاها و اتحادیه های کارگری

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

 ۶۴۱۰آبان  بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی تهران 
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 !رسد نمی بگوش خوبی خبرهای تپه هفت اف دی ام درشرکت

 بنام شخصی بامشارکت خصوصی بخش به پهت نیشکرهفت شرکت ازواگذاری پس

 درماهشهر اف دی ام شرکت دارای و است ها اسدبیگی ازنزدیکانی ظاهرا که طاهرخانی

 توسط شاوور دروازه جنب زمین هکتار چند واگذاری با است فعال چوب ودرصنعت بوده

 درحال حاضر ودرحال گرفت عهده به مذکوررا شرکت تاسیس نیشکر خصوصی بخش

 ۰3حدود طرح تکمیل تا البته پروژه است مذکور شرکت از وقطعاتی لهسو نصب

 اکثر.بکارهستند مشغول پروژه دراین نفرکارگر ۰3وحدود داشته فیزیکی درصدپیشرفت

 پنجاه مبلغ وبا روزمزد وبصورت هستند فاقدقرارداد شماری انگشت تعداد بجز کارگران

 میشوند بکارگرفته که درروزهای وفقط بکارهستند روزمشغول در هزارتومان

 از نیز واخیرا هستند بیمه ازانها بسیارمحدودی تعدادی ای بیمه ازنظر.مزدمیگیرند

 کار قانون راطبق خود وحقوق حق کارگرتمام که عنوان این تحت هایی برگه کارگران

 محروم ایمنی ابزار داشتن واز هستند حقوقی فاقدفیش کارگران این است شده اخذ گرفته

 نیز ازکاراخراج تازه نرسیدن که خود حق به شدند حادثه دچار افرادی پروژه دراین هستند

 خسارت عالرغم که میشود گرفته تعهد حادثه بعداز کارگر دیگراز موردی اندودر شده

 می صورت خاص افرادی رضایت جهت استخدامات اکثر.ندارد شکایتی گونه هیچ جسمی

 بازرس چندبار وفقط محدود بصورت میشود گفته .اردند وجود ساالری شایسته و گیرد

 شغلی امنیت بدلیل کارگران است تغییرنکرده شرایط ولی حاضرشده درکارگاه کار اداره

 تفاوتی وبی انگاری سهل با ودرواقع کنند کارشکایت اداره به نمیتوانند اقتصادی وفالکت

 .هستند مواجعه کارفرما وسطت پرسنل این وشرعی قانونی حقوق کردن ولگدمال کار اداره

 خودرا کارچشم وزارت بخصوص مسئولین گذاری ازسرمایه حمایت بدلیل متاسفانه

 اخیر درسالهای کارگری تجمعات اصلی دلیل که است بسته کارفرمایان اینگونه برتخلفات

 .است کار وزارت به کارگر اعتمادی بی نتیجه است افزایش روبه که

 وکارفرما برسند شرکت این زحمتکش دادکارگران به که دتقاضامیشو مربوط ازمسئول

 .کنند جلوگیری طبقاتی شکاف از ازبیش بیش وبدینوسیله کنند قانون رعایت به رامجاب

 

 دانیال شوش شهرستان بشری وحقوق کارگری فعالین از جمعی
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 نشسِت فعاالن کارگری و بازنشستگی در خبرگزاری ایلنا

 

 :بازنشستگی در خبرگزاری ایلنا مطرح شد در نشسِت فعاالن کارگری و

ای های شیشهای را در اتاقهای بیمهجلسات هیات امنای تامین اجتماعی، شستا و صندوق

برگزار کنید/ با یکسری قوانین ضدتولید، ضدکارگر و ضدمنافع ملی مواجه هستیم/ 

 بازان تبدیل کنندخواهند بانک رفاه کارگران را به بانک بورسمی

ای های شیشهای را در اتاقهای بیمهات هیات امنای تامین اجتماعی، شستا و صندوقجلس

برگزار کنید/ با یکسری قوانین ضدتولید، ضدکارگر و ضدمنافع ملی مواجه هستیم/ 

 بازان تبدیل کنندخواهند بانک رفاه کارگران را به بانک بورسمی

های شستا با هستند که اداره شرکتفعاالن صنفی کارگران و بازنشستگان بر این نظر 

وضعیت فعلی ممکن نیست و واگذاری آنها در بورس، وضعیت را بدتر از این خواهد کرد. 

آنها بر شفافیت تاکید دارند و اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را 

 .کنندمطالبه می

های خود را ها اولویتند که دولتابه گزارش خبرنگار ایلنا، تحوالت جمعیتی موجب شده

هایی که تا پیش از این صرفا توسعه در امور اجتماعی و اقتصادی تغییر دهند. دولت

ها به دور محور رشد چرخیدند، ناچار شدند که صنعتی را در دستور کار داشتند و سال

یروی کار به ن تامین آتیه و رفاه نیروی کار را در اولویت بگذارند. به همین خاطر توقع

عنوان عامل اصلی تولید، باال رفت. آنها حاال درمان رایگان، مقرری بیکاری، مستمری 
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کنند و به جدال با کنند و هر عاملی که این حق را از آنها بگیرد، محکوم میمطالبه می… و

ها متحد شد؛ البته به نیروهای کار حول این خواسته 0۱پردازند. در ایران از دهه آن می

ای و بازنشستگی نظیر سازمان های بیمهتدریج. اما از یک دهه پیش که بحران در صندوق

تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگان کشوری، صندوق بازنشستگان فوالد، صندوق 

تشدید شد، آنها شروع به کاهش سطح خدمات خود در … بازنشستگان صنعت نفت و

های دولتی و شبه نکه مدیریت این صندوقهای درمان و بازنشستگی کردند؛ ضمن ایحوزه

 .روز ناکارآمدتر شدبهای، روزدولتی به سبب حاکمیت سیاست بر مناسبات بیمه

مازیار »فعال صنفی کارگران بازنشسته و « حسین دانشوران»در نشستی که با حضور 

ی این حوزه هامکانیک در ایلنا برگزار شد، کاستی فعال صنفی کارگران فلزکار« نژادگیالنی

 .را واکاوی کردیم

« قانون اساسی ۴۱اصل »گذاران حوزه اقتصاِد اجتماعی، با در نظر داشتن سیاست ایلنا:

و تامین اجتماعی را تدوین کردند. مجلس شورای اسالمی هم  الیحه ساختار نظام جامع رفاه

های سیاستاین قانون که به اصول و  ۱آن را تصویب و تبدیل به قانون کرد. در ماده 

اند؛ برای نمونه در بند پردازد، راهبردها تعیین شدهساختاری نظام جامع تامین اجتماعی می

)د( نوشته شده مشارکت بخش غیردولتی به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست و در 

بینیم که هم می ۷را به عهده دارد. در ماده « دولت مسوولیت تامین اجتماعی»هرحال 

ایجاد تعادل بین منابع و مصارف »مورد است؛ از جمله  ۶۶بع مالی شامل پایداری منا

ها هر های مختلفی تعریف شده است؛ اما صندوقدر کل مطلوبیت« ایهای بیمهصندوق

شوند و تعادل منابع و مصارف آنها به دالیل مختلف بیشتر و بیشتر برهم تر میروز ضعیف

م نظارتی بر اجرای این قانون تعریف شده است؛ ریزد. این در حالی است که یک سیستمی

اما خروجی مطلوبی وجود ندارد. نظر شما در این مورد چیست؟ برای جبران این خالء چه 

 باید کرد؟

ترین نهاد این قانون در نهایت به تایید شورای نگهبان رسید. بنابراین عالی دانشوران:

ها به ویژه تامین ده است؛ اما صندوقاالجرا کرحقوقی کشور آن را تایید و الزم-فقهی

نفعان اند که آنها را ضعیف کرده است. به جای اینکه ذیاجتماعی درگیر موضوعاتی شده

ها در اداره آنها مشارکت داشته باشند، سیاسیون حاکم هستند. در نتیجه صندوق

دف از اند. این در حالی است که ه معامالت سیاسی شدههای بازنشستگی زمینصندوق

ها و محکم کردن سازوکارهاست تا در نهایت از تاراج تصویب این قانون تقویت نظارت

این قانون ترکیب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی  ۶۲ها جلوگیری شود. ماده صندوق

جمهوری به عنوان رئیس شورا و وزیر رفاه و تامین رئیس .را مشخص کرده است

اند. وزیر دفاع، وزیر کشور، وزیر بهداشت و انتخاب شدهاجتماعی به عنوان دبیر شورا 

چند نفر دیگر هم عضو نهاد عالی رفاه کشور هستند. با این همه تنها چیزی که معطل 
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بخش بسیاری به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و مانده، نظارت است. معامالت زیان

دند. افرادی که تنها به سود ها تحمیل شده است که در نتیجه آنها غارت شسایر صندوق

اند و با در دست گرفتن منابع ها سوداگری به راه انداختهکنند در صندوقخود فکر می

ها را بنابراین ما ابتدا باید نظارت .کننداند و آن کار دیگر میبازنشستگان به آنها پشت کرده

ها به بر امور مالی صندوقکامل کنیم. باید افرادی را که با ترفندهای خود مانع از نظارت 

صالح مانند قوه قضاییه باید به شوند، کنار بگذاریم. مراجع ذیدست بازنشستگان می

های های بازنشستگی رسیدگی کنند؛ چراکه با تشدید بحران صندوقزدوبندها در صندوق

شود. منابعی که در شود که حقوِق ملت تضییع میبازنشستگی تنها به ذینفعان ظلم نمی

کم و کاست بازگردند. حجم این منابع با توجه به سودی اند باید بیمیل شدهوها حیفصندوق

توان گذارد. با این منابع میگیرد، سر به هزاران میلیارد تومان میکه به آنها تعلق می

سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پس از چند سال معطلی اجرا کرد. همسان

قانون ساختار نظام جامع  ۶۲ه اول نمایندگان بازنشستگان این است ماده بنابراین خواست

شود. رفاه و تامین اجتماعی کامل اجرا شود. در حال حاضر قانون به درستی اجرایی نمی

و  نیمه رها کرد. این رها کردنوقانون ساختار باید مو به مو اجرا شود. نباید امور را نصف

ها برهم بریزد و بازنشستگان به ه که تعادِل مالِی صندوقسخت نگرفتن موجب شدوسفت

 ۲تا  ۴های زندگی قیمت سبد هزینه.بگیران تامین اجتماعی، متضرر شوندویژه مستمری

بگیر است. اگر قانون ساختار دولت را در قبال تامین برابر حقوق بازنشستگاِن حداقلی

بگیران ی کشور به معیشت مستمریاجتماعی مکلف به پاسخگویی کرده، چرا نهاد اجرای

هزار میلیارد  ۴۱۱کند؟ اینها به کنار، چرا بدهی بیش از ای توجه نمیدر قوانین بودجه

کند؟ چرا سایر اعضای شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی به تومانی خود را پرداخت نمی

س شورا به پرسند که چرا به عنوان رئیزنند؟ چرا از رئیس دولت نمیدولت نهیب نمی

 ۴۱تکالیفت در قبال سازمان تامین اجتماعی و در راس آن نظام تامین اجتماعی که اصل 

ها باید محکم گویم نظارتکنید؟ این است که میکند، عمل نمیقانون اساسی بر آن تاکید می

مان سررفت رها کنیم و شوند و قوام گیرند. نظارت بازی کودکانه نیست که هروقت حوصله

های افراد در صندوق یکی از موارد بحث برانگیز، انتصاب.اغ بازی دیگری برویمبه سر

سازان است؛ افرادی عمدتا  گذاری آنها نظیر شستا و آتیههای سرمایهبازنشستگی و شرکت

شوند. ربط به حوزه درمان و بازنشستگی که با هیچ معیاری حتی مدیر هم محسوب نمیبی

های اقتصادی که را هم از مجموعه اطالعی ندارند؛ حتی یک شرکتای اینها از قوانین بیمه

اند. معموال به مدیرپروازی معروف کردند، به سوددهی نرساندهپیشتر در آنها کار می

هستند و بالفاصله پس از انتصاب در صندوق چندین مشاور، یک رئیس دفتر، یک یا چند 

توان با سازکارهای ه نظر شما آیا میدهند. بمنشی از حساب صندوق به آنها خدمت می

گری حول آن، حضور این افراد را به عنوان مدیر بینی شده در همین قانون و مطالبهپیش

 ای محدود کرد؟های بازنشستگی و بیمهدر واحدهای اقتصادی صندوق
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نگهبان، جمهوری، شورایپردازان از رئیسهای جامعه بیمهیکی از پرسش نژاد:گیالنی

شورای اسالمی این است که چطور قانونی را که  تشخیص مصلحت نظام و مجلس عمجم

های پنهان و رسد که دستشود؟ به نظر میشورای نگهبان تصویب کرده، اجرایی نمی

قدرتمندی وجود دارند که مانع از اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 

قانونی حاکم باشد، ها حاکم نباشد و بیره صندوقشوند. زمانی که قانون بر ادامی

ها نیست و کارکرد سیاسی دارند، موجب هایی که به سود این مجموعهانتصاب

شوند. زمانی که این افراد به عنوان مدیر وارد هیات مدیره ورشکستگی صندوق می

د را هم شوند، خدم و حشم خوهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میشرکت

شود، ها محکم میآورند. جای پای این افراد آنقدر در مناسبات اقتصادی حاکم بر شرکتمی

شوند. آنها تراز مالی ها به راحتی توسط این افراد و وابستگان آنها تصاحب میکه شرکت

در  .کنندشان جلوگیری میدهند و از ورشکسته اعالم شدنها را مثبت نشان میشرکت

توانند پاسخگوی بازنشستگان های وابسته، صندوق ها نمیعملکرِد شرکت نتیجه این

های خصوصی و دولتی را به کنند، پای شرکتهای آنها را دیر پرداخت میباشند. حقوق

کنند و رفاهیات بازنشستگان را قطع یا کم دهنده خدمات بیمه تکمیلی، بازمی عنوان ارائه

است. البته بازده پایین … ِت بانکی، سفرهای زیارتی وکنند. منظور از رفاهیات تسهیالمی

گردد؛ اما بیشتر از اینکه اقتصاد کشور هزینه ها به فضای اقتصادی کشور هم برمیشرکت

دهند. تاز قرار میوها را مورد تاختها بگذارد، مدیران نااهل چنین صندوقبر دست صندوق

تواند از پس تعهداتش کند که نمیاعالم می بینیم که یک صندوق بازنشستگیبه یکباره می

ها منهای تامین اجتماعی هم همینطور. البته این تواند؟ دیگر صندوقبرآید. خب چرا نمی

 .آرامش نسبی هم در تامین اجتماعی ابدی نیست

 .اندگذاری موفق عمل نکردهها در زمینه سرمایهبا این حساب صندوق ایلنا:

ها نتوانستند بازارهای پایدار و با بازدهی باال را رسد که صندوقیبه نظر م نژاد:گیالنی

ها را بر باد اند به سبب رشد بازارهای غیرمولد، سرمایهپیدا کنند یا حتی اگر هم پیدا کرده

گذاری ها ناچار به سرمایهاند. صندوقها را تضعیف کردهاند. مدیراِن ناکارآمد صندوقداده

اند. آنها خود این بازارها را انتخاب کردند و در قلمروهای کم نشدهدر بازارهای اشتباه 

شدگان را هم جویا بازده با حاشیه سود پایین پا گذاشتند. نظر نمایندگان بازنشستگان و بیمه

خواستند نشدند؛ کار خود را کردند و نه حاال که ضرر می دهند و نه آن زمان که می

 .ئل توجهی نداشتندگذاری کنند، به این مساسرمایه

البته از  .هاها مواجه هستند؛ بدهی به دولت و بدهی به بانکصندوق با انباشته بدهی ایلنا:

هزار میلیارد تومان طلب از  ۴۱۱دولت طلب هم دارند؛ مانند تامین اجتماعی که بیش از 

دن اوضاع تر شها. حاال با وخیمهزار میلیارد تومان بدهی به بانک ۲۱دولت دارد و حدود 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     42
 

  

به دنبال انجام اصالحات پارامتریک و کاستن از خدمات رفاهی هستند؛ به ویژه در تامین 

 .ای جدی رسیده استاجتماعی که بحران در آن به مرحله

زند پاسخگو نبودن آنهاست. هر از آید و در ذوق میامری که بسیار به چشم می دانشوران:

کند؛ های سازمان را اعالم میی، ارقامی از بدهیچندگاهی مدیرعامل سازمان تامین اجتماع

ای تخصصی با حضور دلسوزان حوزه تامین اجتماعی، فعاالن اما یکبار نشد که جلسه

های دولت و سازمان برگزار کنند تا ها، کارشناسان بازار سرمایه، مقامصنفی، اقتصاددان

های کلی سازمان را به استها و سیهای مقابل هم نظر خود را اعالم کنند و تصمیمطرف

ای و بازنشستگی دیگر هم اوضاع به همین ترتیب های بیمهچالش بگیرند. در صندوق

شدگان را صرف امور های بیمههای قدرتمند سرمایهاست. در چنین فضایی دست

فروشند و صرف خرند یا امالک قدیمی را میکنند؛ برای نمونه ملک میغیرضروری می

ها امیدوار توان به اصالح وضعیت صندوقکنند. در چنین شرایطی نمیمیکارهای دیگری 

های گوید که نمایندگان کارگران و کارفرمایان هم باید در کنار مقامقانون ساختار می .بود

ها شرکای اجتماعی را به عضو شورای عالی تامین اجتماعی بر سر میز بنشینند؛ اما دولت

 .گیرندکار نمی

ای دولت از اقشار خاص بر های بیمههمین موجب شد تا بار مالی حمایت :گیالنی نژاد

 ۱های حداکثر تا ای کارگاهدوش سازمان تامین اجتماعی بیفتد؛ از جمله قانون معافیت بیمه

قانون کار بر آن  ۶۱۶نفر کارگر که در ماده  ۶۱های کوچک کمتر از نفر کارگر و کارگاه

ن اساسی اما تاکید دارد که برخورداری از تأمین اجتماعی قانو ۴۷تاکید شده است. اصل 

از محل درآمدهای عمومی و »حقی است همگانی و دولت مکلف است که طبق قوانین 

ای را به شهروندان ارائه کند. دولت های بیمهحمایت «درآمدهای حاصل از مشارکت مردم

شدگان ه موجب نارضایتی بیمهاندازد. اینها همبار مالی مصوباتش را بر گردن دیگران می

دهد و با ده دست شود؛ کالهی گشاد است بر سر آنها. دولت با یک دست میمی

بینیم جز حمایت اجتماعی. اگر بازنشستگان تامین گرداند، در نتیجه همه چیز میبرمی

اجتماعی برای پیگیری مطالباتشان به خیابان بیایند، آنوقت تکلیف چیست؟ آیا دولت 

ست؟ حداقل انتظار ما این است که دولت پیش از بحران مسئولیت خسارات وارده پاسخگو

 .به تامین اجتماعی را برعهده بگیرد

های سازمان هایی که با حضور آنها و مقامهای بازنشستگان و در همایشدر تجمع ایلنا:

مات درمانی شود، از زبان بازنشستگان مدام از کیفیت پایین خدتامین اجتماعی برگزار می

های درمان از سوی شرکتی که بیمه تکمیلی بازنشستگان را و پرداخت نکردن هزینه

شنویم. مشکل چیست؟ چرا خدماِت درمان بازنشستگان را راضی دهد، میپوشش می

 کند؟نمی



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     49
 

  

 قلم داروی ۷۱های خاص یا زمانی که داروهایی مانند داروهای بیماری نژاد: گیالنی

OTC  درمان بازنشستگان  .آیدکنند، شرایط امروز پیش میبیمه خارج میرا از پوشش

دهند. های تکمیلی سوق میشود. مانند آب خوردن آنها را به سمت بیمهتر میهر روز نازل

قانون الزام، سازمان تامین اجتماعی مکلف است که کلیه خدمات کلینیکی،  ۴مطابق ماده 

ی و دندانپزشکی را برای بیماران مشمول قانون پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشک

ای جزئی ای از این بابت دریافت نکند یا در نهایت هزینهتأمین اجتماعی ارائه کند و هزینه

سپارد! پردازد و باقی را به بیمه تکمیلی میها را تنها تا سقفی میدریافت کند؛ اما هزینه

های درمان کاهد یا هزینهه خدمات خود میبیمه تکمیلی هم به هزار و یک دلیل از دامن

مثالی بزنم. بازنشستگان فوالد به خاطر نوع کاری که در  .کندبازنشستگان را پرداخت نمی

اند، اما بیمه یا پولی به آنها پرداخت های خاص شدهایام اشتغال داشتند دچار بیماری

سال  ۴۱ای که کارگر بازنشستهپردازد. در نتیجه ها را میکند یا درصد کمی از هزینهنمی

های درمان بیماری، به زیر خط فقر در صنایع وابسته به فوالد کار کرده به خاطر هزینه

رود. آیا این زندگی شایسته اوست؟ از سویی یکی از مشکالت بزرگ جامعه می

بازنشستگان فارغ از اینکه بازنشسته چه صندوقی هستند، عدم آشنایی مدیران با مسائل 

منظورم این نیست که مدیرعامل  .های شایع میان افراد مسن استمانی و بیماریدر

سازمان تامین اجتماعی یا رئیس صندوق بازنشستگی کشوری، پزشک باشند؛ بلکه 

گویم که باید با مسائل درمانی در سطحی قابل قبول آشنا باشند. باید در سوابق کاری می

شند. متاسفانه این مدیران از میان افراد صنعتی، خود حداقل مدیر یک شرکت بیمه بوده با

استانداران، فرمانداران و دیگر افرادی که معموال به سبب نزدیک بودن به هسته قدرت به 

دانند، انتخاب شوند و چیزی از درمان نمیعنوان مدیران عامل صندوق ها معرفی می

دانند نام ژنریک دارو با نام چه هستند. نمی OTC دانند داروهایشوند. آنها حتی نمیمی

دار به نظر برسد؛ اما فاجعه است. به ها خندهتجاری آن چه تفاوتی دارد. شاید این نداستن

همین خاطر سالمت جامعه بازنشستگان در تهدید است و باید با صدای بلند آژیر هشدار را 

 .به صدا درآورد

ای را صادرکرده است که بر غیهبه تازگی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابال ایلنا:

مبنای آن امالک مازاد باید فروخته شوند تا با پول آنها بدهی سازمان به مراکز درمانی 

دولت و مراکز خصوصی پرداخت شود. ظاهرا هدف این است که خدمات درمانی این مراکز 

نظر شما شدگان تامین اجتماعی قطع نشود؛ اما همین هم محل مجادله شده است. به بیمه

 چیست؟

ممکن است  .حرف منتقدان این است که نظارتی بر فروش امالک وجود ندارد گیالنی نژاد:

شدگان است و نباید آنها را که امالک مهم فروخته شوند. امالک مهم سازمان متعلق به بیمه

ها به مشکل فردا که در تامین منابع مستمریفروخت. اگر امالک سودده را بفروشید، پس

شدگان بدون جلب رضایت آنها خیانت ردید چه خواهید کرد؟ دست زدن به اموال بیمهخو
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است؛ چراکه ممکن است چند روز پس از فروش اموال سازمان بازرسی کل کشور ورود 

اند. به جای این کارها مصرانه خواستار آن کند و تاکید کند که اموال سودده فروخته شده

های رد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت به حسابهزار میلیا ۴۶۱هستیم که بدهی 

ها را پرداخت کنیم تا ارزش سازمان برگردد؛ چراکه باید بدهی مراکز درمانی و داروخانه

ها کاهش نیاید. در کل اموال سازمان از سر راه نیامده که بدون نظارت بیمه دفترچه

  .روش بروندشدگان یکجا فروخته شوند یا خرد شوند و به فبیمه

افزایم. بیمه تکمیلی در تامین اجتماعی ای را درباره بیمه تکمیلی بیمایلم نکته دانشوران:

های بازنشستگی است. های تکمیلی لوث کردن صندوقتحمیلی است. هدف بیمه

اند، شایسته سال بالانقطاع به یک صندوق حق بیمه پرداخت کرده ۴۱بازنشستگانی که 

های بیمه تکمیلی نیستند؛ آنهم به چند دلیل. دلیل اول را آقای کتاحاله دادن به شر

دلیل دوم این است که بازنشستگان در انتخاب شرکت بیمه تکمیلی  .نژاد ذکر کردندگیالنی

که صندوق با آنها طرف قرارداد شده، سهمی ندارند؛ هرچند همانطور که گفتیم ما اعتقادی 

های هزینه ۶۱۱ها آنقدر وسیع هست که صفر تا وقبه بیمه تکمیلی نداریم. ذخایر صند

شود. اگر بگویند درمان را پوشش دهند. اساسا در فضای غیرشفاف قرارداد سالم بسته نمی

های طرف قرارداد با صندوق سودگران ایم باید تعجب کنیم! شرکتسالم قرارداد بسته

گوییم قانون . وقتی میخواهند از ذخایر آن سوءاستفاده کنندسودپرستی هستند که می

ساختار باید مستحکم و جایگاه نهادی آن تقویت شود، به همین دالیل است. همانطور که 

بخشی به گفتم کنار زدن قانون ساختار موجب شده که در طول سالیان، معامالت زیان

خرند و های بازنشستگی ما اموال ارزان را گران میصندوق .ها تحمیل شودصندوق

کنند. مدیران اند به آشنایان و نزدیکان خود واگذار میاز قیمتی که خریده ترارزان

اند. ما خواستار آن هستیم که جلسات هیات های بازنشستگی ماشین امضا شدهصندوق

امنای سازمان تامین اجتماعی و جلسات هیات مدیره این سازمان و جلسات هیات مدیره 

های ارائه دهنده خدمات زنشستگی از جمله شرکتای و باهای بیمهشستا و سایر صندوق

ای برگزار شود؛ منظورم این است که به صورت های شیشهبیمه تکمیلی در اتاق

 .ویدئوکنفرانس برگزار شوند تا هرکسی قادر باشد بر جلسات نظارت کند

است که  توانیم بر تمام مسائل نظارت کنیم؛ اما فایده این کار اینما هم ادعا نداریم که می

توانند بر می… ها، کارشناسان حوزه سالمت وکارشناسان بازار سرمایه، اقتصاددان

مصوبات نظارت کنند و آنها را به چالش بگیرند. شاید اعضای هیات امنای سازمان تامین 

کنند؛ آنها که عقل کل نیستند. این کار از این اجتماعی ندانند که چه چیزی را تصویب می

توانیم های بازنشستگی تشدید شود، میکه اگر فردا روز بحران صندوقجهت مهم است 

 .مقصران را با سند و مدرک به دستگاه قضایی معرفی کنیم
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آقای دانشوران به درستی به مسئله عدم تخصص اشاره کردند. در کشور  نژاد:گیالنی

رکت در جلسات توانیم به عنوان نمایندگان خود برای شمتخصصان بسیاری را داریم که می

  .هیات امنا و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و شستا معرفی کنیم

واگذاری بانک رفاه کارگران در بورس از دیگر مواردی است که شما به آن اعتراض  ایلنا:

 اید. استداللتان برای این مخالفت چیست؟کرده

بازان بازار بورس ، سفته۴۱۱۰من بورس را قبول ندارم. در بحران اقتصادی  نژاد:گیالنی

اقتصاد آمریکا را زمین زدند و بحران جهانی ایجاد کردند. به عقیده من بورس یعنی قمار، 

بورس یعنی تاس انداختن و شانس خود را امتحان کردن. حال ممکن است یکی پیدا شود 

اب توان حسکه این تاس را از شما بگیرد و جای آن کلوخ دستتان بدهد! روی بورس نمی

باز کرد؛ نه در ایران، نه در آمریکا، نه در ژاپن و نه در هیچ کشور دیگری؛ به اضافه 

توان به آن چنین عنوانی را اینکه بانک رفاه کارگران زمانی که به بورس برود دیگر نمی

طرفدران ورود بانک رفاه « بانک رفاه بورس بازان!»توان گفت: اطالق کرد؛ بلکه می

های نولیبرالیسم است. صاحبان خواهند. این یکی از سیاستهمین را میکارگران به بورس 

 .بازی حاکم باشد خواهند در کشور سفتهاین مکتب می

 .کندقطعا دولت از واگذاری بانک رفاه کارگران حمایت می ایلنا:

شدگان تامین اجتماعی خیری نداشته و نژاد: خب، حمایت کند! دولت برای بیمهگیالنی

دولت فقط دسِت گرفتن دارد. مدیرانی که امروز از جدایی بانک رفاه کارگران از  ندارد.

کنند و مدیرانی که هیچ اثرگذاری در امور مجموعه سازمان تامین اجتماعی حمایت می

آنها بدون ایده و آورده حق  .شستا و تامین اجتماعی ندارند، باید پاسخگو باشند

های موثر آنها ثروتی اگر بر اثر فعالیت .عی را ندارندخواهی از سازمان تامین اجتما سهم

مند شوند؛ اما زمانی که وجودشان حاصلی توانند از درصدی از سود بهرهایجاد شود، می

ما به آنها دِر خروج را نشان  .ندارد، به آنها نیاز نداریم و در آینده هم نخواهیم داشت

شدگان تامین اجتماعی ن بروند. بیمهخواهیم که خودشان با پای خودشادهیم و میمی

خواهند. به های سودده و پربازده میآنها شرکت .خواهندشرکت ورشکسته در شستا نمی

اند؛ های خودروسازی نگاه کنید که چگونه به خاطر نحوه مدیریت ورشکسته شدهشرکت

نهم چند کنند! آفروش میهایی هستند که خودروی تولید نشده را پیشتازه اینها شرکت

گیرند و حاصلی هم ندارند. خب چه چیزی را پنهان کردید که حاال برابر ارزش کاال پول می

اید که پنهانکاری هم سودی اید. چه کردهمجبور به اعالم ورشکستگی و اظهار عجز شده

ها را در شستا شوید. ما نظیر این شرکتبرایتان ندارد و حاال یک به یک بازداشت می

  .اندم؛ هرچند مدیران شستا در این مسیر پاگذاشتهخواهینمی



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     46
 

  

ماه است که تکان نخورده،  ۱های خودروسازی حداقل ارزش سهام یکی از همین شرکت

حاال رئیس  .کنیدفروشید پس چرا ارزش سهامتان افت میچرا؟ مگر شما خوب نمی

اری از جمهوری اصرار دارد که شستا را در بورس ببریم. با این اوضاع چه انتظ

های خودروسازی ایران در بازار توانند بیشتر از غولهای شستا دارند؟ مگر آنها میشرکت

القمر کنند؟! به هرشکل اگر مدیران متخصص وارد شستا بورس تاثیرگذار باشند و شق

توان به آینده آن امیدوار بود؛ اگر وارد بورس شد شوند و شستا وارد بورس نشود، می

برای طبقه کارگر و برای سازمان تامین اجتماعی بسیار بسیار بهتر .را خواندباید فاتحه آن 

رود و کارگرانی های شستا به سوددهی برسند. اینگونه سطح تولید باال میاست؛ که شرکت

پردازند و شوند. در نتیجه افراد بیشتری حق بیمه میاند، استخدام میکه بیکار شده

یابد. متاسفانه در ازمان تامین اجتماعی افزایش میهای صندوق بازنشستگان سورودی

های بازنشستگی معلول است. بر هر کجای آن هم گذاری توسط صندوقایران نظام سرمایه

 .کنیدگذارید، ناکارآمدی را حس میکه دست می

سازی با اطالعاتی که از کارشناسان گرفتیم، فهمیدیم که بازار بورس موتور پول دانشوران:

اینکه شستا و بانک رفاه  .ثروتمندان و موتور قمار برای افراد کم درآمد استبرای 

بار بانک رفاه کارگران با کار مشقت .دانمکارگران ورود بازار بورس شوند را مناسب نمی

معنی است. تسری دهیم بی ۲۲کارگران شکل گرفته است. اینکه این بانک را به اصل 

هایی در کار است؛ توان خصوصی کرد؛ اما دستان را نمیشدگمتعلقات بازنشستگان و بیمه

ها هایی که هدفی جز غارت اموال نیروی کار ندارند. در نهایت ملت از قمار این دستدست

 .شودبیند و نحیف میآسیب می

ما با یکسری قوانین ضدتولید، ضدکارگر و ضدمنافع ملی مواجه هستیم.  نژاد:گیالنی

دانیم اگر بانک رفاه کارگران وارد بست بکشانند. ما میتا همه را بن گذارندطوری قانون می

رسد. بعد از آن چیزی به نام رفاه کارگر وجود سال هم نمی ۱یا  ۲بورس شود، عمرش به 

القمر کرده است؛ اما خواهم بگویم که بانک رفاه برای کارگران شقنخواهد داشت. نمی

دار شدند. در کنار این موضوع باید به اشتغال انهزمانی از قبل همین بانک، کارگران خ

پرسش من از وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک  .کارگر هم توجه نشان داد

مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که چرا افسار نقدینگی را به دست 

از صنایعی که ریل کنند؟ چرا مثال گیرند؟ چرا نقدینگی را به سمت تولید هدایت نمینمی

کنند؟ چرا از کشور چین ریل و لوکوموتیو وارد کنند، حمایت نمیقطار و واگن تولید می

یعنی ببنید یک  !کننددرصد ظرفیت کار می ۶۱های ما با کمتر از کنند؟ لوکوموتیوسازیمی

خورد. بست میاند که در این چرخه معیوب هرقسمتی به بنچرخه معیوبی را درست کرده

شود و به خارج ها غارت میخورد. اموال ما در بانکبست میصندوق بازنشستگی به بن

 ۱۱دهند. درصد جامعه را تشکیل می ۶نفعان ثروت ملی تنها رود. ذیاز کشور ارسال می

 عابدی پیام: گفتگو         .شوندتر میتر و ضعیفدرصد دیگر هر روز ضعیف
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 ایلنایاداشتی بر مصاحبه با خبرگزاری 

مهرماه سال جاری مصاحبه ای به همراه یکی از بازنشستگان  28در تاریخ 

فلزکارمکانیک در خبرگزاری ایلنا نمودم که متاسفانه بخشی از مصاحبه باعث 

سوتفاهم خوانندگان گردید. لذا این یاداشت را جهت روشن شدن مواضع 

 .خودمان می نویسم

لبی کارگران را منعکس کند استفاده ما ازهر امکانی که بتواند صدای حق ط -1

کرده و خواهیم کرد و به همین خاطر از تنها خبرگزاری که مختص خبرهای 

 کارگری است سالها استفاده می کنیم

خبرگزاری ایلنا وابسته به خانه کارگر است و بی تردید همه آنچه ما در  -2

ی کنیم که در آنجا گفتگو می کنی مرا رسانه ای نخواهد کرد و ما نیز درک م

 کجا و با چه خبرگزاری مصاحبه می کنیم

های نژاد: یکی از پرسشگیالنی» در بخشی از مصاحبه من چنین گفته ام: -3

تشخیص  نگهبان، مجمعجمهوری، شورایپردازان از رئیسجامعه بیمه

شورای اسالمی این است که چطور قانونی را که  مصلحت نظام و مجلس

های رسد که دستشود؟ به نظر مییب کرده، اجرایی نمیشورای نگهبان تصو

پنهان و قدرتمندی وجود دارند که مانع از اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه 

 «.. .شوندو تامین اجتماعی می

این عبارت من تکمیل کننده صحبت های دوست خوبم آقای دانشوران است و 

ه و تامین اجتماعی است. تاکید من در ادامه اجرا نشدن قانون ساختار جامع رفا

بر روی مافیایی است که حتا قانونی را هم که شورای نگهبان تایید می کند را 

از اجرایش ممانعت می کنند. نه اینکه من موافق شورای نگهبان و مصوبات آن 

 .در کل هستم

 مازیار گیالنی نژاد  با درود به همه خوانندگان
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 !حمتکشاناصابت موشک به اندوخته های ز

مهر، نفتکش ایرانی اصابت دیده از موشک،  25به نوشته روزنامه جوان 

متعلق به شستا و جزو اندوخته های زحمتکشان در تامین اجتماعی است. سوال 

این است آیا این کشتی بیمه بوده است؟ و مبلغ بیمه اش چه میزان می باشد؟ آیا 

ا می دهد؟ و اگر بیمه نداشته این مبلغ بیمه، کفاف هزینه های تعمیراتی اش ر

 مسوول این خسارت وارده به اموال زحمتکشان چه مقامی است؟

به مدت  1326متاسفانه از زمان بنیان گذاری سازمان تامین اجتماعی از سال 

سال، که با اندوخته های کارگران صورت گرفته است هیچگاه در مورد  7٣

چگاه در مورد عملکرد مدیران درآمدها و هزینه ها شفاف سازی نشده است. هی

این سازمان و مجموعه اقتصادی زیر مجموعه اش در شستا گزارشی به 

صاحبان آن یعنی زحمتکشان داده نشده است. اما همیشه فریاد واویالی 

طبقه  .ورشکستگی از دهان مدیران ریز و درشت این سازمان شنیده می شود

مدیران سازمان تامین اجتماعی کارگر ایران به ویژه بیمه شدگان از دولت و 

 :می خواهند

سایتی را جهت شفاف سازی عملکرد سازمان و مدیرانش راه اندازی کرده  -1

لیست کل دارایی های سازمان را اعالم  -2 تا قابل دسترسی برای همگان باشد

هزینه ها و درآمدها را بطور شفاف در معرض دید صاحبان اصلی  -3 کنند

هرگونه معامله، خرید و فروش باید در  -4 ان بگذارندسازمان یعنی زحمتکش

آن سایت منعکس شده و قابل دسترسی برای همگان باشد تا جلوی رانت 

سوابق همه مدیران شاغل در سازمان در سایت  -5 خواری و فساد گرفته شود

 -6 وجود داشته باشد تا مشخص شود شایسته ساالری صورت گرفته است یانه؟

 -7 .مجموعه در آن سایت قابل دسترسی برای همگان باشد عملکرد همه زیر

 .حقوق و مزایای همه مدیران ارشد و میانی در سایت موجود باشد

اینها تجربیاتی است که در برزیل برای جلوگیری از فساد توسط لوالداسیلوا 

رییس جمهور و کارگر فلزکار اتخاذ شد و دست های پنهان بسیاری را رو کرد 

 تحریریه پیام سندیکا          .د به سرعت پایین آمدو آمار فسا



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     43
 

  

 قالیب بئکار میدانیندا فهله

 اوتانیرام قاییداندا ائوه

 نئجه قاپینی بیلمیرم

 ایندی دئییرم چالیم

 اوغلوم باالجا قیزیمال باالجا

 آچار قاپینی

 دئییه دئییه گلدی آتام

 قاچیب قاباغیما

 جکلر یه ایسته پول منن

 باخیب نئجه ونهاوز اونالرین بس

 ییم جه دئییه یوخ نئجه

 دردی بیر بئکارچیلیق

 درد مین بوشلوق جیبی

 زاماندیر نئجه بو

 !!!آخی؟؟؟ یاشاییریق بیز

 لر دئییه اؤلنده یاشاییریق

 کارگر سندیکای نقاش تهران (اورمان) امیدی حسین     !!!اولدو؟؟؟ راحات
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 است رفته باد بر ها کاشانه

 آهنگر محکم پتک صدای دیگر و

  .کند نمی خم را پوالد گرم صفحه

  بامدادان امروز همین

 برآمد صبح پگاه که

  پیر آهنگر دیده از اشک

  است شده سرازیر

   شوق از نیرویی که چرا

   .است نمانده برایش

    داند نمی پیرمرد

  !میدهد؟ انجام مزد بی کار چرا که

 سوز حرارت گرمای و سنگین های پتک

   است کرده آب را بدنش گوشت های تکه

  اش خورده ترک دستان با او

 .کوبد می آهن بر همچنان

  کند می کار انتظار حد از بیش او

     زحماتش جواب چرا پس
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      دستمزدش لایر و

   قدرت خداوندگاران دست در

  !کند؟ می سنگینی همچنان

     پتک گوشخراش های ضربه به او

 است سپرده گوش همچنان

 است فتادها سنگینی های ضربه یاد و

 .اند کرده ناکار را گوشهایش چگونه که

  پیرمرد فرسای طاقت کار زحمت

 است شده خالصه نمیر و بخور نان در

  نرود؛ باد بر اش کاشانه تا

  باشد آگاه خود ز آنکه بی و

 .است رفته باد بر وجودش تمام

   (عسلویه جنوبی پارس پروژه ای کارگر خرمدین، وارتان) 
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 چیست؟ شوک دکترین

 اجتماعی فعال و نگار روزنامه کالین، نائومی نوشته کتابی نام" شوک دکترین"✅

 شرکتی سازی جهانی بر نقدهایش و هاتحلیل خاطر به همه از بیش که است کانادایی،

 .است شده وارد دموکراسی سوسیال دیدگاه از هاتحلیل و نقدها این.  است شده شناخته

  :افتدمی اتفاق مرحله سه در"شوک"است معتقد کالین نائومی✅

 هایحمله جنگ، چون، حوادثی از چندملیتی ابرشرکتهای استفادهسو با اول شوک✅

 .دهدمی رخ طبیعی حوادث و کودتا تروریستی،

 سیاستمداران و سیاسی قدرت از استفاده با بزرگ شرکتهای و هابنگاه دوم، درشوک✅

 پریشانی و بهت از ،ترس بذر کاشتن و شده ریزی هبرنام طرحی انجام با ،خود به وابسته

 سیاسی و اقتصادی رادیکال تغییرات و کنند می استفاده لحظات آن در مردم درگمی سر و

 .آورند می وجود به را

 با و خیزند می بر مقابله به شوک دوم موج با افراد که آیدمی وارد زمانی سوم شوک✅

 .شوند می سرکوب و روبرو زندان با تشار و پلیس آمیز خشونت واکنش

 هاینسخه جمله از نولیبرالی، اقتصادی هایبرنامه اجرای که نویسد می کالین نائومی✅

 از جامعه تا هستند این نیازمند ،"جهانی بانک" و" پول المللیبین صندوق" تجویزی

 برای عادی  شرایط در که شود هایی برنامه پذیرش و اطاعت به وادار شوک، طریق

 .است مطلوبنا بسیار مردم های توده

 اقتصادی های توصیه از( جنوبی آمریکای معروف دیکتاتور)پینوشه بردن بهره کالین✅

 تاریخی واقعیتی عنوان به را شیلی، در کودتا از پس ،شاگردانش و فریدمن مستقیم

 توسط تنها بازار اقتصاد مکانیسم و داریسرمایه نظام که دهدمی قرار دیدگاه این دستمایه

 .شودمی اجرا دیکتاتورها و سرکوبگران
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 مدرسه مدیر

 برای امتحانات شروع از قبل هفته چند را نامه این هندوستان، کلکته در ای مدرسه مدیر

 :است فرستاده  آموزان دانش والدین

 چقدر شما دانم می من  .می شود آغاز زودی به شما فرزندان عزیز، امتحانات والدین

 نظر در لطفن اما.آیند بر امتحانات عهده از خوبی به بتوانند فرزندانتان که دارید اضطراب

 که: باشید داشته

 .ندارد ریاضیات دانستن به نیازی که دارد وجود هنرمند یک آموزان دانش این بین در 

 .ندارد انگلیسی ادبیات یا تاریخ عمیق درک به نیازی که دارد وجود کارآفرین یک

 .ندارد اهمیتی برایش شیمی در باال نمرات کسب که دارد وجود موزیسین یک

 اهمیت فیزیک درس از بیش برایش فیزیکی و بدنی آمادگی که دارد وجود ورزشکار یک

   .دارد

 به اعتماد لطفن این صورت، غیر در. است عالی کرد کسب باالیی نمرات فرزندتان اگر

 .نگیرید او از را شخصیتش و نفس

 بزرگتری چیزهای انجام برای آنها و بود امتحان یک فقط آن نیست مشکلی بگویید آنها به 

  .اند آمده دنیا به زندگی در

 آنها و داشت خواهید دوست را آنها شما کنند کسب که ای نمره هر از فارغ بگویید آنها به

 .کرد نخواهید قضاوت را

 یا امتحان یک. کرد خواهند فتح را جهان دانتانفرزن چگونه ببینید تا دهید انجام را این لطفن

 .کند فدا را آنها نفس به اعتماد و استعداد آرزوها، نبایستی پایین نمره

 خوشبخت و خوشحال های انسان تنها مهندسین و دکترها که نکنید فکر لطفن پایان، در و

 مدرسه وان  مدیرفرا احترام با                                      .هستند زمین روی
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 کنند! حق را مهیاتحصیل حق هر انسانی است و دولت ها موظفند این 

 آموزش دیده دنیای بهتری برای جامعه اش تدارک خواهد دید!کودک 
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 تلخ و شیرین های کازیم عاشقی

 اتوبوس در

 گوید می،بگویی کی هر به اگر. دارد وجود اشتباهات بعضی ما جامعه در

 . نیست شدنی بابا کن ولش

 گران اینکه با حاال، شدیم می معطل نان نوبت به آنقدر گذشته های دهه در

 البته. گرفتند نمی را سالممان هانانوا نقبل. کرد تهیه راحت توان می اما. است

، گازوئیل، نفتآنها هم غرق مشکالتشان بودند.  .بود شده سنگین گوششان

 . بود لکمش خیلی......و شیمیایی کود، داروها بعضی، گاز کپسول، بنزین

 اول که شرطیه ب، شود می کنند حل را التکمش تمام بخواهند مسئولین اگر

 . کنند شروع خودشان از

 دزدکی راننده آقای. بودم نشسته راننده نزدیک. بودم شده اتوبوسی سوار صبح

 . نبیند، بود شده بصن جلو که دستگاهی اون تا کردند می صحبت گوشی با

 خودش اما. نریزند زمین بر را آشغال تا، بود بسته نایلون ها صندلی تمام بغل

 خودش کیینزد. بیرون انداخت می بغلی ای شیشه از  رسید می بدستش هرچه

 متوجه مسافرین تا زد می دود آهسته، کشید می سیگار یواشکی. نبود نایلونی

 . نشوند

 اما قطارها در حتی بود سیگاری جای ها صندلی تمام پشت زمانی آمد یادم

 در. کشد نمی سیگار عمومی اماکن در کسی حاال. رفت بین از خودبخود

  .بیرون یا حیاط به آیند می نحتم .کشند نمی منزل در ها خانواده بعضی

 هر یارو. کنیم شروع خودمان از اول که شرطیه ب، کرد درست شه می پس

  .اندازد می زمین بر را سیگار ته عدد ۱1 یعنی کشد می سیگار پاکت دو روز
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 ته و شود می دود سیگار نخ دنچ هستند سیگاری کشور نصف. کنید حساب

 ؟؟ رود می کجا سیکارش

 بکاریم ما ،خوردیم ما اشتندک دیگران خواندیم هایمان درس در گذشته در ما

  ؟!!بمیرند دیگران بخوریم ما یا. بخورند رانگدی

 اندازه به. شاید سال ۲1 این طول در کنیم دقت اگر حاال تا بشر پیدایش از

 . ایم کرده نابود را زمین کره انسانها ما سال ۲11

  بشود موجودات از تعدادی نابودی باعث هم زیاد صدای شاید. نیست دود تنها

 . ایم کرده آلوده که نیست هوا تنها

 .... و گل، طبیعت از عکسی که زیبا پوستر بجای دیدم. یکی خانه بودم رفته

 چه جرنخ یا شمشیر این با پرسیدم .دیوار به زده سپر با را جرنخ یکباشد 

 ؟؟ نه مگه دیگه کشند می انسان نحتم ؟؟ کردی فکرشو ؟؟؟ کنند می

 جوابی چه ؟ چیه این پرسید تو از اگر کند می نگاه این به ات بچه  وقتی گفتم

 !!!!. داد خواهی

  .بودم نکرده فکرشو ناصل من. ها گی می راست:  گفت، کرد نگاهی

 .. شه می  کنیم شروع خودمان از اگر

 عاشقی یمزکا
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 بهداشت و درمان برای بیشتر خطرهایی زنگ 

 .شود می تنگتر فشار قهحل. بازنشستگان

 از استفاده نعمل که رسیده جایی به  درمانی خدمات و اجتماعی تامین پایه بیمه شرایط

 بیمه از تا شوند می مجبور بازنشستگان و  شاغلین و  کارگران. است شده غیرممکن آن

 می کسر آن بابت تومان هزار ۰3 حدود بازنشستگان از که کنند استفاده تکمیلی های

 از MRI و بستری های هزینه بابت توانستند می الاقل بازنشستگان گذشته سال تا. شود

 مراکز به را خود های بدهی اجتماعی تامین که دلیل این به االن اما کنند استفاده بیمه

 یگاه و زنند می بازسر بیماران پذیرش از است، نکرده پرداخت خود پوشش تحت درمانی

نتیجه در . کنند پرداخت خودشان را پایه بیمه مبالغ تا کنند می مجبور را بازنشستگان

 درمانی خدمات از بسیاری طرفی از. شود می ساقط اعتبار از بیشتر  ها بیمه روز روزبه

 برای. است دولتی بخش برابر چندین هایشان تعرفه که اند شده منتقل خصوصی بخش به

 بیمه از خاص های بیماری ششپو دلیل به را معمولی داروهای میالد بیمارستان مثال

 از بعد و کند می اختپرد بیمه سال 9۳ تا 93 بین بازنشسته یک. است کرده خارج

 روزبروز که پردازد می ها دفترچه همین بابت را دستمزدش از درصد 2 نیز بازنشستگی

 .شود می کمتر آن ارزش و اعتبار

 و رفته اجتماعی تامین به پیش چندی من: گوید می خصوص این در بازنشستگان از یکی

 که کردند توصیه آنها اما. کردم اعتراض اجتماعی تامین ای بیمه خدمات کاهش روند به

 این در که است اینجا مشکل درحالیکه. کنید مراجعه اجتماعی تامین بیمارستانهای به

 این در شدن بستری. بمانیم نوبت در باید زیادی مدت ساده MRI یک برای بیمارستانها

. دارد زیادی اهمیت زمان یگاه هایی بیماری برای. است مطلق مصیبت که بیمارستانها

 میلیون 9 به نزدیک است، بوده آن هزینه تومان میلیون هشت که جراحی عمل یک برای

 .کنیم پرداخت باید پایه بیمه بابت تومان

 درمان تامین در خصوصی بخش گذاران بیمه بودن ناکارآمد و صندوقها به دولت بدهی

  در  عظیمی سد و  کرده تر نحیف را درمان و بهداشت  کیفیت و کمیت روزبروز بیماران،

 .است داده قرار بازنشستگان مقابل

 .جاست به و حق به خواسته یک" فراگیر و رایگان درمان مطالبه" که نیست دلیل بی 
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 !من و مسیح زنده و التاری

 

 !فرودست ترین طبقهمن، این سوژه ی تنهایم در 

تمامِی اِبژه ها به سوی فتح اند و سرمایه و مال اندوزی؛ چه چیزی خواهد توانست این 

 وار نگاه دارد؟” امید“سوژه ی غم زده را تا مرگ، 

اصال از خرودورزی و تالش و کوشش مان سخنی در میان نیست؛ ما می کوشیم  هی رفقا،

 .قه ی فرادست، نفس بکشیمتا به امید، تا لحظه ی مرگ به امیِد طب

 مسیح که همه دیدند به وضوح ُمرد؛ اما برخی امیدوارند به زندگی اش؛

 .ما”ِ امید“ولی سرمایه داری، انواِع قمار و التاری و قرعه کشی را تمهید کرده برای 

امیدی برای فرار از طبقه ی فرودست به این بورژوازِی متعفن  موضوع بسیار ساده است،

 :تنها راِه امید، همین هاست !وجود داردو بی مایه 

 ! ”شانس… “التاری، گنج، ازدواج با زیدی مایه دار و 

تنها باید کفگیر ها را کشید به زیِر دیگ و بر هم زد این ساز و کاِر بی عدالتِی کم امید  !رفقا

 .ما به دشنه و خشونت بر هم می زنیم تا تحقِق مسلِّم عدالت ! را

هر  به چنگاِل توانمنِد انسان،  ما خواهاِن قطعیت هستیم .ه مان نیستهیچ شانسی در مخیل

 ش.ص.زاهدی                           .آنچه می خواهیم را به دست خواهیم آورد
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 زنان هایتجربه

 تعاونی   تجربه یک عنوان به قارچ پرورش کارگاه یک در قبال که مینا

 کار رفاه، وزارت ونتعا بخش و دولت حمایت بدون البته و خصوصی

  دیگر خانوار سرپرست زن چند همراه به او است؛ بیکار اکنون کرده،می

 پربهره هایوام گرفتن   و زحمت هزار با متوالی سال چند برای را کارگاه

 اجاره و اولیه مواد گرانی دلیل به نهایت در اما داشتند نگه پا سر بانکی

 .شدند کار تعطیلی   به مجبور کارگاه،

 دیگر که است ماه شش تقریبا   امروز نفره، ۵ خانوار یک سرپرست زن ینا،م

 روزگار خانه در بافتنی راه از امشده بیکار که اکنون: »گویدمی و نیست بیمه

 دست به راه این از که محدودی درآمد از توانمنمی که ستطبیعی و گذرانممی

 را امبیمه بپردازم؛ مافرخویش بیمه برای تومان هزار ۲11 ماهی آورم،می

 آیا دانمنمی اما دارم بیمه سابقه سال ٠ حدود هستم؛ آینده نگران و کردم قطع

 بازنشستگی مستمری به و بازگردم شدگان بیمه جمع به توانممی دوباره روزی

 «شوم؟ امیدوار

 کند؛می زندگی تنها اند،کرده ازدواج فرزندانش امروز که ایمطلقه زن زهرا،

 نشده؛ پرداخت او برای اجباری بیمه حق و نبوده شاغل جایی زمان یچه او

 متروی در معاش امرار برای شده مجبور طالق، و متارکه از بعد تنها زهرا

 چند و چهل در که غیررسمی کار بازار در اشتغالی کند؛ دستفروشی تهران

 و بودم همسرم بیمه پوشش تحت زمانی: »گویدمی او .شده آغاز سالگی

 هم روز یک حتی من کنم؛می دستفروشی خودم االن اما داشتم درمانی دفترچه

 منبع هیچ هم آن از بعد و کنممی کار بتوانم که روزی تا ندارم؛ بیمه سابقه

 فرماخویش بیمه بابت تومان هزار ۲11 ماهی توانمنمی من ندارم؛ درآمدی

 ۲1 تا باید سالگی نجاهپ از داشتم را پول این اگر محال فرض به تازه بپردازم

 مستمری و شوم بازنشسته سالگی ۲1 از بعد تازه که بدهم بیمه حق سالگی
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 نظر به آیا! آید؟می من کار چه به دیگر سالگی ۲1 از بعد مستمری   بگیرم؛

 «!نیست؟ مسخره شما

 شهروندی حقی بیمه،

 برای تالش و کار وجود با که زن هزار 111 و میلیون 9 این سرگذشت

 و هانگرانی اما نیست یکسان نیستند، بیمه پوشش تحت معاش، ارامر

 مجبور بعد به روزی یک از که زنانی است؛ همانند و یکسان هایشاندلهره

 هایکارگاه مترو، تاریک راهروهای خیابان، به پا معاش امرار برای اندشده

 را زامرو فقط و بگذارند خانگی کار هایمحیط یا و غیررسمی و ایزیرپله

 از هم زنان این کنند؛ سر قانونی دستمزد حداقل از کمتر با فردا، به امید بدون

 از بسیاری بیمه؛ اجتماعی هایحمایت از هم و محرومند ایمن و رسمی اشتغال

 قانون براساس «بیمه» از برخورداری که دانندنمی نیز خودشان زنان این

 .ندارد ربطی افراد اشتغال نوع به و است «شهروندی حق» یک اساسی

 تأمین از برخورداری: »گویدمی تمام صراحت   به اساسی قانون ۲1 اصل

 سرپرستی،بی کارافتادگی، از پیری، بیکاری، بازنشستگی، نظر از اجتماعی

 و درمانی و بهداشتی خدمات به نیاز و سوانح و حوادث ماندگی، راه در

 مکلّف دولت. همگانی است حقی غیره و بیمه صورت به پزشکی هایمراقبت

 مشارکت از حاصل درآمدهای و عمومی درآمدهای محل از قوانین طبق است

 تأمین کشور افراد یک یک برای را فوق مالی هایحمایت و خدمات مردم،

 «.کند

 حق صراحت، به را اجتماعی تامین از برخورداری قانونی، اصل این گرچه

 حدود کشور، شهروندان یک   یک ینا بین   در اما داندمی کشور افراد یک یک

 یک  فقط نصیبشان ،«حق» این از که هستند زهرا و مینا مثل زن میلیون ۲

 مقدم هزاره نسرین: گزارش                               ...است «هیچ»



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     61
 

  

 !گزارشی از فعالیت های پویش ته سیگارت را با خودت ببر

 

کرج در مهرشهر، آقای سعادت دیدار  ٠نهم مهرماه اعضای پویش با شهردار منطقه 

کردند. در این دیدار خانم بهاور از باشگاه کوهنوردی مهرالبرز ، خانم سبزه پرور از 

خیریه ی پنج تن و خانم صادقی و آقای گیالنی نژاد از گروه کوهنوردی فلزکار حضور 

قول دادند …آقای سعادت پس از شنیدن موضوع پویش ته سیگار و فعالیت های آن .داشتند

 : که شهرداری

هزینه های گروه پویش از جمله؛ تهیه ی بروشورهای آگاهی دهنده مربوط به ته  -۶

 .سیگار وبنرهای مربوط کارهای فرهنگ سازی رو متقبل می شوند

پیشنهادهای پویش را در رابطه با فرهنگ سازی در مدارس و ادارات و جهت آشنایی  -۴

 .ن و تبلیغات مربوطه عملی سازندبا اهداف این پویش در حد امکا

 .درمورد نصب ظرف یا سطل هایی برای ته سیگار همکاری کرده وآن ها تعبیه نمایند -۴
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آقای سعادت تقاضای هم اندیشی و کمک فعاالن پویش را درمورد سگ های ولگرد که  -٠

 …نه آسیب به آن ها برسد ونه مردم آسیب ببینند، را داشتند

ول فضای سبز شهرداری؛ مهندس نخبه زارع را جهت همکاری به آقای شهردار مسئ -0

 .دفتر خود فرا خواندند و درخواست همکاری را کتبا تحویل ایشان دادند

عصر اعضای پویش برای جمع آوری ته  0همچنین روز سه شنبه همان روز ساعت 

ارک سیگار به پارک مکعب مهرشهر رفته و در حین نصب شعارها دو نفر از مسئولین پ

مراجعه نموده و اعالم کردند که مکانی را به عنوان دفتر برای کارهای پویش بنا به دستور 

شهردار و اجراییه ی مسئول فضای سبز اختصاص داده اند که خانم بهاور بعد از بازدید از 

مکان، آنجا را برای فعالیت مناسب ندیده و پیشنهاد ساختمان جدیدالتاسیسی که در مرکز 

 .ر معرض دید بیشتری است، را دادندپارک و د

بعد از نصب شعارهای محیط زیستی در پارک اقدام به پاکسازی شد که با استقبال مردم به 

 .ویژه جوانان رو به رو گردید

در این زمان خانم بهاور به عزیزانی که در پارک برای ورزش و پیاده روی آمده بودند 

 .و کاربرد آن درصنعت اطالعاتی دادنددرباره ی اهداف پویش و خطرات ته سیگار 

تعدادی از جوانان که در پارک ورزش می کردند به قسمت بزرگی از پارک که بایر و بال -

استفاده است اشاره کرده و پیشنهاد کردند که آنجا به زمین بسکتبال و فعالیت های ورزشی 

طالت نگذرد. الزم به ذکر اختصاص داده شود تا جوانان از آنجا استفاده کنند و وقتشان به ب

 .است که سگ های بی پالک و بی سرپرست زیادی در پارک مشاهده میشد

 .پویش به کار خود پایان داد 6:3٣ساعت 

 …با ما همراه باشید

Telegram: @tahsigaretrobebar 

Instagram: tah_sigar_campaign 
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 : ملی پویش مردمی گسترده پاکسازی اولین

 ببر_خودت_با_را_سیگارت_ته#  
 

 در پویش آغازگر: ) گرامی میهمانان فعال حضور و همراهی با 98 مهر16

 انجمنکوهنوردان فلزکار(  گروه و بهاور خانم سرکار کرج مهرشهر

 و طبیعت کانون خودرو، بدون های شنبه سه پویش پایدار، توسعه دوستداران

 و ارمون دل انجمن یاریگران، انجمن منشاء، خیریه گروه مازند، سالمت

 و شهر شورای از میرزایی آقای قائمشهر، سرطانی بیماران به امداد انجمن

 از یدالهی و رضایی مهندس آقایان و بهداشت مرکز ریاست گران دکتر آقای

 .خورد کلید قائمشهر شهرستان در( قائمشهر زیست محیط اداره

 همچنین و یشپو وایمحت با مرتبط شعارهای با پالکاردهایی و تصاویر،تراکت

 با را سیگارت ته: پویش نام و کنیم شروع خودمان از: شعار با کاورهایی

 میهمانان توسط بود شده آماده کرج شهرداری پسماند کمیته توسط که ببر خودت

 .شد توزیع حاضر جمعیت همه بین  عزیزمان
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 (۴)  مخالفند؟ نئولیبرالیسم با کارگری سندیکاهای چرا
 

 گذاران سرمایه تشویق به خود اقتصاد کردن فعال برای کشورها از بسیاری

. کنند می پول المللی بین صندوق از وام درخواست و پردازند می خارجی

 دستوراتی گذاری سرمایه اجازه یا و وام دادن برای پول المللی بین صندوق

 :قرارند این از که کند اجرا را آن گیرنده وام کشور باید که دارد

 ارزش کم -2 نمیر و بخور حد در دستمزدی یعنی کار نیروی نمودن ارزان-1

 درمان، ، آموزش زمینه در ها سوبسید حذف -3 دالر مقابل در ملی پول کردن

 اموال غارت برای داخلی داران سرمایه گذاشتن باز سازی خصوصی -4 غذا

 .کشور صادرات کردن محصولی تک -6 رویه بی واردات -5 عمومی

 قدرت و شده کوچکتر روز هر کارگران های سفره راتدستو این اجرای با

  بیکاران ارتش و کشور صنایع نابودی و دستمزدها کردن ارزان با خریدشان

 .شد خواهد اجرایی

 

 همان از و نکرده تحصیل آموزش شدن خصوصی با زحمتکشان فرزندان��  

 به درمان و بهداشت شدن خصوصی. شوند تبدیل کار نیروی به باید کودکی

  .نیست ای چاره مرگ جز وگرنه بمان زنده داری پول اگر است این معنای

 بین از باغداری دامداری، کشاورزی، صنعت، اقتصاد، رویه بی واردات با

 را شلورمان کش حتا تا گردد می خارج به وابسته کشور مایحتاج همه و رفته

 .کنیم وارد باید خارج از هم

 می خواستند زمان هر ها دولت نفت به کشور اقتصاد کردن محصولی تک با

 زمین را کشور پولی بی تا نخرند را نفت و کرده استفاده موضوع این از توانند

 کشور اقتصاد شدن وابسته با. دهند می انجام دارند ما با امروزه که کاری. بزند

 کار برای بیکاران ارتش و فقر و بیکاری، لذا و نابود صنایع محصول یک به

 .افتاد خواهد اتفاق کشور در اخالقی های ناهنجاری و کمتر دستمزدی با کردن

 اقتصاد، اجتماع، ، سیاست عرصه در چه مترقی تحوالت کلیه خاطر همین به

 جامعه به کارگری ضد سیاستمداران میل مطابق و رسیده بست بن به فرهنگ،

 .شد خواهد عرضه

 کمکانی فلزکار انکارگر سندیکای آموزش بخش ��کارگر و دانش کانال�� 
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 بزنید و باز هم بزنید!

 !ایمخورده را کسی حق نه و ایمکرده دزدی نه

 خصوصی سازی ما را به گدایی و بیکاری کشانده است!

 کارخانه امان باید از دست رانتخواران بیرون بیاید!

ضربه های باتون تو به من، نتیجه سیاست های غلط و ضد کارگری 

دو برادر را که هر دو به نان شب شان محتاجند  نئولیبرالیسم است که

 روبروی هم قرار داده است.
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