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 پرستاران، قهرمانان عرصه درمان!

روز است برای مهار و نابودی  08در این روزها که پرستاران بیش از 

متاسفانه نه تنها زحمات این  ،بیماری کرونا با تمام توان به میدان آمده اند

قهرمانان در تبلیغاتی پر سروصدا دیده نشد، بلکه وضعیت شغلی و تندرستی 

عقب  راج دستجمعی پرستاران بیمارستان آتیه،شان نیز به خطر افتاد. اخ

ماه، عدم دریافت اضافه کاری و پاداشی  افتادن حقوق پرستاران به مدت چند

از مصایب این روزهای پرستاران است. به گفته دبیرکل خانه  ،در خور

برابر کمتر از پزشکان بوده و اجرا نشدن قانون  08: حقوق پرستاران پرستار

مصوب شده و از همه مهمتر  08ت پرستاری که در سال تعرفه گذاری خدما

است و کار این  مواجه کشور در پرستار هزار 088 کمبود با کشور اینکه

نفر بر دوش پرستاران سنگینی کرده و درصد خطای آنان را باال هزار  088

فشار کاری که می توانست با  ، از اهم خواسته های پرستاران است.می برد

ا دعوت از پرستاران ران بیکار از آن کاسته شود و حتا باستخدام پرستا

شوربختانه گردد که  می توانست یاریگر این روزهای پرستاران بازنشسته شده

 با بی توجهی وزارت بهداشت روبرو شد.

خستگی های مفرط، دوری از خانواده، دغدغه عقب افتادن دستمزدها، همگی 

 صدمه ای مهلک زده است.  به سالمت روانی و جسمی این پیکارگران

آیا با چند کلیپ و آفرین گفتن موضوع حقوق، کارانه، اضافه کاری، کمبود 

 پرستار، صدمات روحی و جسمی بهبود خواهد یافت؟

ها هم سود تی، از فداکاری انساننئولیبرالیسسیاست های 

 خود را می خواهد.

 هیات تحریریه پیام سندیکا
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 در کنار هم همبسته می مانیم!

 سخنرانی والتر سانچز دبیرکل کنفداراسیون جهانی اینداستلایر

 شما همه به را مه ماه اول روز خواهم می من، خواهران و برادران سالم

 توانند نمی جهان کارگران ،سال 038 این در بار اولین برای. بگویم تبریک

 .نیستند خود مطالبات و حقوق از دفاع به قادر و بروند خیابان به

 سیستم اگر. بود بینی پیش قابل بحران یک کنیم می عبور آن از ما که نیبحرا

 چنین کردند می بینی پیش که دانشمندانی و شناسان ویروس به نئولیبرالیسم

 و سیستم همان ند.بود کرده گوشاتفاق خواهد افتاد،  یگیر همه بیماری

 طریق از را عمومی خدمات متمادی سالیان طی که نئولیبرالی سیاستهای

 اکنون و داده کاهش را ها گذاری سرمایه و برده بین از سازی خصوصی

 .است قربانیان باالی تعداد ولمسو
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 اند، شده فوت که ویروس این قربانی هزار088 از بیش به خواهم می من

به وجود  را دنیا این ثروت که جان از دست داده ای کارگران .بگذارم احترام

 .است خورده شکست از آنها سیستم این کارگرانی که آوردند.

 همکاری جهان سرتاسر در هاسندیکا با تا کنیم می استفاده فرصت این از ما

 ما یک شماره اولویت این. کنیم دفاع خود اعضای ایمنی و سالمت از .کنیم

 نباشد، ضروری تولیدی اگر. ببیند صدمه کار هنگام نباید هیچکس .است

 انجام باید بهداشتی و پیشگیرانه اقدامات و باشد کار محل در نباید هیچکس

 یحافظت تدابیر با انفرادی و جمعی حفاظتی تجهیزات کلیه کارگران برای. شود

 به بحران این در باید کارگران. شود اعمالباید  ایمنی وشان  سالمتی برای

 .باشند داشته دسترسی بهداشتی کافی پوشش

 شغل حفظ به متعهد باید کار، حقوق اساسی تأمینروند  در بزرگ های شرکت

 هرچه بتوانیم تا باشد اساسی شرایط باید اینها. باشند کار نیروی درآمد و

نداشته باشند نمی  درآمدی کارگران اگر .شویم خارج بحران این از سریعتر

 مانند جانبه چند سازمانهای از باید ما .برندب پیشتوانند چرخه اقتصاد را به 

 کارگران نجات برای منابع کنیم تقاضا جهانی بانک و لپو المللی بین صندوق

 .بزرگ شرکتهای و ها بانک نه و شود فراهم

 گروه کشورهای. شود فراهم جهان سطح در اجتماعی حمایت برای باید پول

 پول این. کردند اعالم محرک های بسته عنوان به را دالر تریلیون پنج 08جی

 هرچه و باشیم داشته سالم اقتصاد بتوانیم ام تا کند تضمین را شغل و درآمد باید

 .کنیم پیدا بهبود تر سریع

 فاصله. است جهانی همبستگی کارگران به من پیام حساس لحظه این در

خود را حفظ  همبستگی باید ما: نیست یکدیگر از بودن دور معنای به جسمی

 کنیم.
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 !است اهتزاز در همچنان مه ماه اول پرچم

 در کارگر مردان و زنان اعتصاب و کار ساعت ٨ نبشج از سال ٠٣١ از بیش

 ساعت ٨ تثبیت پی در هنوز جهانی کارگر طبقه و گذرد می آمریکا شیکاگوی

 جشن نخستین ایران در نیز پیش سال ٠١١. است آن با متناسب دستمزدی و کار

. گردید پا بر ارمنی دمکرات سوسیال حزب عضو کارگران توسط کارگر روز

 کار ساعت ٨ که داشتند ایمان اما نداشتند ما امروز از ذهنیتی یچه کارگران آن

 .است شدنی آن با متناسب مزدی و

 در دستمزدی و مسکن آموزش، بهداشت، هم هنوز سال یکصد از پس امروز

 دو با امسال ایران زحمتکشان. است نگردیده محقق زحمتکشان شان خور

 نرخ نصف دستمزدی ویبتص -٠: شدند مواجه دولت سوی از جدید رویکرد

 وزارت که شود مسجل تا اجتماعی، تامین در هایش اندوخته فروش -٢ تورم

 .است ایرانی کارفرمایان دکان از ای شعبه کار

 خالی جیب از برود، دولت خزانه به باید رانتخوران ثروت از که آنچه

 ٢٣٢ دستمزدی ٧٩ سال در اگر. شد مهیا بیشتر گرسنگی بهای به زحمتکشان

 و رسید دالر ٠٣١ به ٧٨ سال در دالر سازی آزاد شعبده با داشتیم، دالری

 .است رسیده دالر ٠١١ از کمتر به هم امسال

 بیرون، در سنگین های حبس با یا و زندان در مدنی و کارگری کنشگران

 های حبس سنگین تیغ زیر همچنان ٧٨ سال مه ماه اول جشن کنندگان شرکت

 روزافزون، سندیکایی جنبش طرفدار الیوک بر فشار مدت، طوالنی

 در. ماست وضعیت از نمایی این. کننده خرد محدودیتی در کارگری سندیکاهای

 مقهور امسال بودند رفته دستمزد برای زنی چانه برای که کارگرانی بین این

 سند امضای از سابقه بی اقدام یک در و نشده کار وزارت کشنده های سیاست

. زدند نامعلوم شکایتی به دست و کرده امتناع ارگریک های خانواده مرگ
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 کرده بزک نمایش برای و گرایی جانبه سه نام به کارفرمایان که چارچوبی

 .ساخت نمایان را خود زشت چهره بودند،

 بلکه ایران تنها نه ساالران، سرمایه های چارچوب این از دیگر ستمی کرونا،

 خانمان بی معلولین، بازنشستگان،. ددا قرار هجوم مورد را جهان کارگران کل

 .هستند نئولیبرالیستی کرونای طعمه اولین کار کودکان و ها

 قرار تهدید مورد را کشور قشرهای از بسیاری که باشد می راه در کشنده فقری

 در دست خود بودجه کسری جبران برای خواهیم می دولت از ما. است داده

 :بگیرد شپی را زیر راهکارهای و نکند ما جیب

 کوچک، و بزرگ های شرکت ثروتمندان، از مالیات دریافت سیستم -٠

 .کند اعمال جدی بطور و فعال زودتر راهرچه رنگارنگ بنیادهای

 .باشد رایگان باید اساسی قانون برطبق درمان و آموزش -٢

 اجاره از شدن راحت برای نازل بسیار اقساط تمهیدات با ارزان مسکن تهیه -٣

 .گردد اجرایی اساسی قانون طبق رگرانکا نشینی

 .بگیران یارانه همه برای روز به ای یارانه پرداخت -١

 .بیاندازند عقب را کارگران حقوق که نهادهایی و ها شرکت مجازات -٥

 .ایران سراسر در ماسک و ها کننده ضدعفونی کردن رایگان -٦

 و شده کوتاه اجتماعی تامین از بورس بازار بازان سفته و قماربازان دستان -٩

 .گردد باز اول جای به کارگری مدیریت با شستا
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 .گرانی با مبارزه برای امکان شبکه و کارگری های تعاونی کردن فعال -٨

 کارگران باید دادیم، نشان را بودجه تامین راهکار اول بند در اینکه به توجه با

 .شوند برخوردار آبرومند، زندگی با متناسب دستمزدی از

 !زحمتکش برادران و واهرانخ

 شده ضدکارگری های برنامه بازیچه فرزندانمان آینده و ها خانواده جان و نان

 و نداریم اتحاد و اعتراض جز ای چاره بار اسارت زنجیر این قطع برای است

 .کنیم می دراز کارگری کوشندگان همه سوی به اتحاد دست

 کارگری همبستگی باد زنده

 مبارزه و زندگی باد زنده

 ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 ١٩١١ اردیبهشت ١١

 

 

. باشد می اجتماعی -اقتصادی حوزه در بشر، حقوق با نئولیبرالیسم تضاد نقطه ��

 -اقتصادی حقوق پردازانش، نظریه و اندیشمندان ادعای و تعریف به بنا نئولیبرالیسم

 .ندندار قبول بشری های حق عنوان به را بشر اجتماعی

 *هکی فرشید دکترزنده یاد  تالیف -همه برای بشر حقوق* 
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🌹🇮🇷🌹🔨🌹🔧🌹⚙️🌹 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران حمایت کامل خود را از این اعالمیه »

پرچم  اعالم کرده و دست همه تشکل ها را برای همبستگی بیشتر می فشارد.

 « !است اهتزاز در همچنان مه ماه اول همبستگی

 

 معلم روز اردیبهشت دوازدهم و کارگر جهانی روز مه ماه اول باد گرامی ��

 شرایط که رویممی معلم روز و کارگر جهانی همبستگی روز استقبال به حالی در امسال

 سال به نسبت کار نیروی و بگیرانحقوق سایر و بازنشستگان معلمان، کارگران، معیشتی

 براندازخانمان و ویرانگر پیامدهای. است هشد تربحرانی و ترسخت بسیار گذشته

 واحدهای تعطیلی و سازیخصوصی اقتصادی، تعدیل ها؛دولت دهه چند هایسیاست

 بیش هرروز عمومی بهداشت و آموزش ازپیشبیش کردن خصوصی خدماتی، و تولیدی

 حاکمیت کل سیاست ها،دولت از فراتر که هاییسیاست. دهدمی نشان را خود گذشته از

 .دارند نظراتفاق آن روی بر سیاسی هایجناح و است

 درصدی دویست افزایش خارجی، ارزهای برابر در لایر ارزش پایانبی سقوط میان این در

 خرید قدرت شدید کاهش موجب درصدی یک و رسمی چهل تورم و بنزین قیمت

 اکثر که رمایهس صاحبان با کامل همراهی در دولت هاسیاست این کنار در. شد مزدبگیران

 برای دستمزد حداقل درصدی 21 افزایش با برخوردارند، سیستم به وفاداری رانت از آنان

 که داد نشان بلکه نمود؛ آشکارتر قبل از را گرایی جانبهسه نمایشیچهره تنهانه ،۹۹ سال

 ترراخالی هایشانسفره و ترسخت قبل از را بگیرانحقوق معیشت وضعیت خواهدمی

 .نماید

 باید بگیرانحقوق دیگر و معلمان کارگران، که است این یادآور معلم، روز و مه ماه اول

 تالش گذشته از بیشتر خودشان دهیسازمان برای و شوند متحدتر ایران و جهان در

 و هادرصدی یک برای اندوزیثروت با سرمایه و سود بر مبتنی سیستم چراکه. نمایند

 شرایط در حتی که داده نشان بیشتر، سود برای بگیرانحقوق و کارگران اکثریت استثمار

 .نیست شهروندانش از مراقبت به قادر نیز کرونا همچون بهداشتی هایبحران
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 علت به معلم و کارگر جهانی روز جشن مراسم برگزاری و تجمع شرایط امسال هرچند

 به سالههمه رانای در ما که کنیمنمی فراموش اما نیست، فراهم کرونا ویروس شیوع

 و سرکوب امنیتی عوامل توسط معلم، ملی روز و کارگر جهانی روز برگزاری خاطر

 سال در. نداریم را خودمان به مربوط مراسمی برگزاری اجازه حتی و شویممی بازداشت

 کارگری، فعاالن از تعدادی واحد، شرکت کارگران سندیکای اعضای از تن هاده گذشته

 از تن هاده و مه ماه اول مراسم در شرکت دلیل به فقط صنفی و ییدانشجو بازنشسته،

 معلم روز مراسم در شرکت خاطر به ایران سراسر در صنفی هایتشکل عضو معلمان

 و هامحکومیت این که شدند؛ محکوم مدتطوالنی هایحبس به بعضا   و توبیخ بازداشت،

 .دارد ادامه همچنان سرکوب روند

 بیانیه این امضاکنندگان عنوانبه کارگری یا معلمی از اعم مدنی ،صنفی هایتشکل ما،

 اعتصاب، حق و اعتراض تجمع، مستقل، تشکیالت داشتن حق که داریممی اعالم

 دیگر بگیرانحقوق و فرهنگیان کارگران، یهمه برای را صنفی هایکانون و سندیکایی

 جهانی روز و ملی روز ر،کارگ جهانی روز مراسم برگزاری و شناسیممی رسمیت به

 .میدانیم خود مسلم حقوق از را زن جهانی روز و دانشجو روز معلم،

 سیاسی و مدنی فعاالن همه و دانشجویان معلمان، کارگران، تمامی آزادی خواستار ما

 منع و دهند پایان هاسرکوب به که خواهیممی امنیتی و قضایی مقامات از و هستیم دربند

 صادر را معلمان صنفی فعاالن و ۹8 سال کارگر جهانی روز شدگانداشتباز تمامی تعقیب

 .نمایند

 و اجتماعی اقتصادی، هایزمینه همه در مردان و زنان برای برابر حقوق خواستار ما

 .هستیم سیاسی

 واقعی معیشتی هایهزینه و واقعی تورم با متناسب دستمزد، حداقل افزایش خواهان ما

 سایر با بازنشسته و شاغل معلمان حقوق سازیهمسان و کارگران خانوارهای

 .هستیم بگیران حقوق

 به دستمزد حداقل تعیین است، تومان میلیون هشت حدود فقر خط که حالی در معتقدیم، ما

 اکثریت زندگی و معیشت به آشکار توجهیبی تومان، هزار صد هشت و میلیون یک میزان

 .است زحمتکشان
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 با رایگان، آموزش به کودکان تمام دستیابی برای الزم شرایط کردن فراهم خواستار ما

 .هستیم مناسب تفریحی و ورزشی امکانات و رایگان بهداشتی خدمات عادالنه، و کیفیت

 سازیثباتبی و سازیارزان هایسیاست سازی،خصوصی هایسیاست لغو خواهان ما

 خدمات خرید توقف رویه، بی هایخراجا و هاکارگاه تعطیلی اقتصادی، تعدیل کار، نیروی

 در کارآموزشی نیروی و خدمت خرید معلمان شغلی امنیت از برخورداری و آموزشی

 .هستیم خصوصی بخش

 چرخه به تحصیل از بازمانده کودکان بازگرداندن و کودکان کار فوری توقف خواستار ما

 .هستیم مدرسه

 برای خصوص به کامل، صورتهب کشوری خدمات مدیریت قانون اجرای خواهان ما

 بازنشستگان تمام برای رایگان و کارآمد فراگیر، پایه بیمه تأمین و فرهنگی بازنشستگان

 .هستیم

 همه پرداخت خواهان کنونی، دشوار شرایط در درمانی کادر خدمات از قدردانی ضمن ما

 کار ساعات هشکا و دستمزد افزایش فداکار، درمانی کادر کارکنان و پرستاران مطالبات

 با مقابله برای بهداشتی و ایمنی امکانات تمامی گذاشتن اختیار در همچنین و آنان

 .هستیم کرونا ویروس

 دیگر و بازنشسته معلمان ویژهبه و معلمان کارگران، همه برخورداری خواستار ما

 .هستیم کافی بیکاری بیمه ازجمله مؤثر، و کارا اجتماعی تأمین از بگیرانحقوق 

 همبستگی به را بگیرانحقوق و دانشجویان بازنشستگان، معلمان، کارگران، تمام ما

 تقویت و گسترش را، آنان شدهپایمال حقوق احقاق راه تنها و خوانیمفرامی بیشتر

 مشترک و اساسی مطالبات سر بر هاتشکل بین عمل اتحاد و مستقل مدنی هایتشکل

 .دانیممی

. است یابی تشکل حق آزادی و بیان آزادی از برخورداری گرو در فوق مطالبات شکبی

 .هستیم مخالف پنهان و آشکار شکل به آزادی سرکوب نوع هر با ما

 رفاه و شادی و صلح همراه به برابر و آزاد ایجامعه تحقق امید به
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  خورشیدی نه و نود و سیصد و هزار ماه اردیبهشت یازدهم

 : شکل های کارگری امضاء کننده بیانیهاسامی تشکل ها صنفی فرهنگیان و ت

 (کانون صنفی معلمان ایران )تهران

 سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

    کانون صنفی معلمان اسالمشهر

  کانون معلمان همدان  

   کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر

   انجمن صنفی معلمان کردستان_مریوان  

    تان_ سقز و زیویهانجمن صنفی معلمان کردس

 انجمن صنفی بازنشستگان کشوری 

   انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه

   های کارگریکمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل  

    های آزاد کارگریکمیته پیگیری ایجاد تشکل  

 زنشستگاناتحاد با                                شورای بازنشستگان ایران 

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 بازنشستگان فلزکار مکانیک                     بازنشستگان بافنده سوزنی

  بازنشستگان مستقل تامین اجتماعی فارس
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 !اول ماه می گرامی باد

 (کنفدراسیون سندیکایی دیسک )کنفدراسیون سندیکاهای ترقیخواه ترکیه :به

 رگران فلزکار ترکیهو سندیکای متحد کا

اول ماه مه روز فریاد دادخواهی کارگران جهان بر شما رفقای کنفدراسیون 

سندیکایی دیسک )کنفدراسیون سندیکاهای ترقیخواه ترکیه( و سندیکای متحد 

 .کارگران فلزکارترکیه شادباش گفته رزمتان را استوارتر آرزومندیم

 

ه نام کرونا روبروست که رفقای گرامی، جهان با چالشی نوین و بزرگ ب

متاسفانه میهن عزیز ما و شما را نیز درنوردیده است. سرمایه داری و 

نئولیبرالیسم نشان داد که حتا از امکان مبارزه با این بیماری عاجز است. در 

هزار نفر  ٠١حال حاضر این بیماری از دو کشور ایران و ترکیه نزدیک به 

فقیران، سالمندان و به ویژه کسانی که پولی  آن هم از میان .قربانی گرفته است

برای درمان ندارند. آنچه شما در تحقیقات تان در رابطه با شیوع بیماری در 

کارخانه ها و بیمار شدن کارگران، به آن اشاره کرده اید در کشور ما نیز اتفاق 

 .افتاده است

ردم جهان ما ضمن احترام به مبارزات شما و آرزومندی برای تندرستی همه م

در این روز به یاد ماندنی، همبستگی خود را با مبارزات شما اعالم کرده و 

 .برای بهروزی خلق هایمان دست در دست یکدیگر ندای اتحاد سر می دهیم

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 ١٩١١اردیبهشت  ١١
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 !بادگرامی کارگر طبقه جهانی رزم روز مه ماه اول

 مبارزه نشیب و فراز پر تاریخ  رغم به ایران کارگری جنبش و کارگر طبقه

 .کندمی تجربه را خود تاریخی دوران ترینسیاه از یکی اما روزها این خود،

 امضای بدون کار عالی شورای مصوب دستمزد حداقل یشرمانهبی رقم

 هایجلوه از یکی تنها حکومت، شده دستچین کارگری باصطالح هاینماینده

 حکومتی، نهادهای طرف از که است حالی در این.است بار مصیبت جربهت این

 تومان میلیون پنج حدود خانواده، معاش هزینه و درصد ۱٠ از بیش تورم،

 .است شده اعالم

 بخش به( شستا) بازنشستگان و کارگران النسلیبین اندوخته و اموال واگذاری

 زیر گسترده ارسازیبیک بورس، قمارخانه در آن سهام یعرضه و خصوصی

 ماده آشکار نقض ها،سازیخصوصی بر آمیزجنون اصرار کرونا، بحران سایه

 تحمیل امضا، سفید قراردادهای به بخشیدن رسمیت و استمرار کار، قانون ۱٠

 آن امپریالیستی انسانیضد هایتحریم که روزافزون و مهلک هایگرانی و فقر

 کارگری، اعتراضات یانهوحش سرکوب است، نموده ترویرانگر را

 کردن محبوس و بازداشت و کارگری فعالین علیه گسترده هایسازی پرونده

 را بوم و مرز این زحمتکشان و کارگران مبارزات و زندگی همه و همه ها،آن

 .کندمی ترسخت

 سرمایه پول، المللیبین صندوق و جهانی بانک هایتوصیه به عمل با حاکمیت،

 سیستماتیک فساد که کرده نهادینه کشزحمت مردم ضد بر را لینئولیبرا داری

 .است آن مایهدرون و سرشت

 و کارگران سفره که رویممی کارگر جهانی روز استقبال به شرایطی در امسال

 شده نهادینه فساد و ساختهدولت چندگانه هایبحران از متاثر کشور بازنشستگان
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 و ویرانگر هایتحریم و ناکارآمد دیریتم از ناشی بودجه کسری و ساختاری و

 .استشده قبل از ترتهی امپریالیسم، انسانیضد

 وحشیانه یورش در که کارگران حامیان پرونده. بندند در کارگری فعالین

 همچنان شدند بازداشت ٧٨ سال کارگر روز تجمع در سرکوبگر نیروهای

 سال هفت از بیش تا هما چند از حبس احکام هاآن از ایعده برای و مفتوح

 .است شده صادر

 و خشن هایسیاست اثر در پیش از بیش کشانزحمت و کارگران زندگی

 .است افتاده مخاطره به معیشت، و مزد به افسارگسیخته تعرضات

 دوراهی سر بر کارگران، کرونا، سایه زیر و موجود بحرانی شرایط در

 در. هستند گرسنگی از مرگ یا کرونا، به ابتال از ناشی مرگ انتخاب ناگزیر،

 .است شده ناممکن زندگی، هایحداقل تأمین دوزخی، شرایط چنین

 علیه، مطالبات طرح و ناامن زیست علیه خروش روز به باید را کارگر روز

 اجتماعی، عدالت فروپاشی تهیدستان، و کارگران حقوق نقض تبعیض، فقر،

 داریسرمایه حاکمیت در کارگر طبقه بنیادین حقوق افسارگسیخته تاراج

 .کرد تبدیل کشور در آن حامی دولت و نئولیبرالیستی

 کارگر برای کشان،زحمت حق به مطالبات با حکومت آمیزخشونت مقابله

 کارگر طبقه. است کرده آمیزتر فاجعه و بدتر را وضعیت ایرانی دستتهی

 جمله از و خود حقوق ترینبدیهی دریافت برای که است دهه چهار ایران

 از همواره و بوده مواجه حاکمیت طرف از سرکوب با کارگر روز برگزاری

 است درحالی این. است شده محروم خود مستقل تشکل ایجاد حق هرگونه داشتن

 در( بازرگانی اتاق) خصوصی، بخش پارلمان در داریسرمایه نمایندگان که
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 قانونی را کارگران حقوق به تهاجم و استثمار نوع هر کارفرمایان، دولت کنار

 کنندمی حمایت خود طبقاتی منافع از آهنین مصونیت از برخورداری با و کرده

 و بارفالکت زندگی این از رفتبرون برای که اند دریافته تجربه به کارگران

 و حقوق داشتن برای آن از ناشی استثمار و داریسرمایه نظام سایه در جهنمی

 و منابع غارت از جلوگیری کارآمد، و مناسب یدرمان بیمه عادالنه، دستمزدی

 و مستقل تشکل داشتن خود، هایدارایی و اموال کنترل شان، صندوق اموال

 اعمال و کارگری سندیکاهای شناختن رسمیت به در حکومت نمودن وادار

 و مناسب زیستی به دستیابی برای کالم یک در و اعتصاب حق و خود قدرت

 همبستگی، جز راهی امروز، بازنشستگان سرنوشت هب نشدن گرفتار و انسانی

 .ندارند یکپارچه و متحد صفی ایجاد و اتحاد

 صفوف مقابل در: »که است ٠٨٨۱می ماه اول در شیکاگو کارگران پیام این

 «.نیست ابدی داریسرمایه عمر کارگران، متحد

 برای کارگران مبارزات از حمایت ضمن ایران بازنشستگان سراسری اتحاد

 خود اتحاد دست کارگران، یخواهانهآزادی و طلبانه برابری اهداف به دستیابی

 حاکمیت از دیده آسیب مردم تا کند می دراز مترقی نیروهای همه طرف به را

 .بیابند خود فراروی راهی ،سرمایه

 چیز هیچ متفرق کارگر چیز همه متحد، کارگر

 کارگر طبقه جهانی وحدت باد برقرار

 بیداد علیه ایران کشانزحمت همبستگی و اتحاد باد برقرار

 ایران بازنشستگان سراسری اتحاد

 ١١ اردیبهشت ١
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 !از اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ کرمان حمایت می کنیم

با عرضه سهام معادن ذغال سنگ کرمان در بورس به بهانه کوچک سازی دولت و 

دن در ابهام قرار گرفته است. کارگر مع ٩٣٣٣خصوصی سازی این معادن، معیشت و شغل 

واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی آن هم در این شرایطی که همگان چه در حاکمیت 

و چه کارگران بر تولید توافق نظر دارند، جز بیکاری و توقف روند تولید حاصلی در پی 

 :ندارد. خواسته های به حق کارگران چنین است

 انجام کار معین به قرارداد دائمتبدیل وضعیت قرارداد کارگران از  -١

 کرونا کارگران به علت بیماری ١٩١١پرداخت حق بیمه و تامین حقوق فروردین ماه  -٢

 بندی مشاغلاجراى کامل و بدون نقص طرح طبقه -٩

آور بر اساس قانون استخدامی فوالد ضریب شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان -٤

 سنگسال کار در معادن زغال ١١ه با اجرای سابق ٠٣و  ٠٣در دهه 

 ٠و امنیت شغلی ماده  ١٢اجرای مفاد قانون کار مخصوصا اضافه کار، اجرای ماده  -١

 قانون و مقررات کار جمهوری اسالمی ایران

افزایش دستمزد ثابت اداره کار نسبت به سافر مشاغل و افزایشات سالیانه برای  -٠

 کارگران معادن ذغال سنگ کل استان

بهمن سال گذشته در مورد خواسته های کارگران معدن چادرملو گفتیم باز  ٨نانکه در همچ

هم تکرار می کنیم: سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از حق قانونی و انسانی 

برادران و خواهران کارگر خود در معدن ذغال سنگ کرمان حمایت کرده و از تمام توان 

 .وشیدخود برای پیروزی آنان خواهد ک

 

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 ١٩١١اردیبهشت  ٢
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 !دستمزدی برای حداقل مردن

جلسات فرسایشی و فرمایشی دستمزد نشان داد که دولت کاسه داغتر از آش 

کارفرمایان است. این جلسات نشان داد دولت و وزیرکارش برای قانون پشیزی 

را نادیده می گیرند بلکه حتی ماده اهمیت قایل نیستند و نه تنها قانون اساسی 

 ١٥قانون کار را نیز گستاخانه زیر پا می گذارند. با توجه به تورم  ١٠

درصدی اعالمی از سوی بانک مرکزی که زیر مجموعه ی دولت است، آنچه 

درصد برای افزایش امسال دستمزد کارگران آن هم بر پایه  ٢٠مبنا گرفت 

درصد  ٢٥ست که فقط حمل و نقل شهری است. این در حالی ا ٧٨تورم سال 

افزایش قیمت داشته و از طوفان تورم و افزایش قیمت های بی ضابطه سال 

 .جاری چیزی نمی گوییم

سالهاست که فرسودن خانواده های کارگری با کم توان کردن قدرت خرید 

زحمتکشان در دست اجراست. کافی است به نزول قدرت خرید در سه سال 

 :اندازیمگذشته نظری بی

 ١١١١با دالر آزاد  ٧٩هزار تومان در سال  ٧٣١حداقل دستمزد خالص ��

 ( دالر ٢٣٢هزار تومانی ) 

با دالر آزاد  ٧٨هزار تومان در سال  ٠٠١میلیون  ٠حداقل دستمزد خالص ��

 ( دالر ٠٣١تومانی )  ٧١١١

با دالر آزاد  ٧٧هزار تومان در سال  ٥٠٩میلیون  ٠حداقل دستمزد خالص ��

 (دالر ٠٠١هزار تومانی )  ٠٥

فروردین اندوخته  ٢١این تنها بخشی از دستبرد به زندگی کارگران است. از 

های ما در تامین اجتماعی )شستا( را در بورس به حراج گذاشته اند. تا همین 

تامین درمان حداقلی و سرمایه روزهای پیری ما را نیز از بین ببرند. در سال 

از فهرست درمان تامین اجتماعی خارج شد. ما می قلم دارو  ٠١١١گذشته 
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هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در این  ٢٥١پرسیم بدهی 

 حراج چه خواهد شد؟

در نامه دوم ما به رییس جمهوری به درستی اعالم کردیم سرمایه داری از 

یکاران و بیماری کرونا برای خالص شدن از دست سالمندان، بازنشستگان، ب

بی خانمان ها دل به طوفان کرونا بسته است؛ حال با این دستمزد، خانواده های 

 .کارگری تنگدست را نیز به آنها می خواهد اضافه کند

با این دستمزد چگونه بهداشت فردی خود را رعایت کنیم که شما این اقالم را 

ین حداقلی که حتی سه برابر افزایش قیمت داده اید؟ چگونه در خانه بمانیم با ا

نان و پنیر هم نمی شود؟ چگونه خود را به سرکار برسانیم با فاصله گذاری 

اجتماعی که نمی توان سوار اتوبوس و مترو شلوغ شد؟ با این دستمزد مصوب 

 .شما فاصله گذاری طبقاتی را دقیق اجرا کرده اید

ن کارگری در این شرایط وظیفه ای سنگین بر دوش سندیکاها، و همه کوشندگا

و دلسوزان زحمتکشان می باشد که با اتحاد خود و آگاه نمودن کارگران، زیر 

بار این ظلم فرا قانونی نروند و به هر شکل ممکن اعتراض خود را نسبت به 

 .این مصوبه ضد کارگری اعالم نمایند

 سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران

 ١٩١١فروردین  ٢٢

 

. باد مبارک جهان زحمتکشان و کارگران برهمه رگرکا جهانی روز مه ماه اول

 کارگری جنبش گمنام قهرمانان یاد عالم و به رنجبران رهایی امید به

 انسانها نجات است انترناسیونال
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 !نامه سرگشاده به رییس جمهور آقای دکترحسن روحانی

با سالم، آقای دکتر روحانی نظر به رعایت موارد بهداشتی، این نامه را در 

ضای مجازی منتشر می کنیم و امید که رعایت موارد زیر، ما را از دست ف

 .زدن به اقدامات دیگر باز دارد

همچنانکه شما نیز اطالع دارید موضوع بیماری کرونا و پیشگیری از آن به 

یک امر ملی و حیاتی برای مردم ایران زمین تبدیل گشته است، لذا به اطالع 

در تمامی مراکز پروژه های نفتی و گازی به ویژه شما می رسانیم که متاسفانه 

در جنوب کشور اقدامات اولیه برای پیشگیری این بیماری، صورت نگرفته 

است. به عنوان نمونه در پایتخت کشورمان در کارخانه های خودروسازی نیز 

این اقدامات پیشگیرانه بصورت ناقص انجام شده است. به همین منظور از شما 

ه اقدامات زیر را به وزارت کار، وزارت صنایع ابالغ و وزارت می خواهیم ک

 :بهداشت را نیز ناظر به اقدامات زیر بفرمایید

 در کلیه مراکز صنعتی و تولیدی کارت زنی های چشمی نصب شود -

ضد عفونی نمودن کلیه بخش های مراکز تولیدی و همچنین کارگران در  -٢

 هنگام ورود

خانه ها و وردوی شهرک های صنعتی مجهز به تب تمامی نگهبانی ها کار -٣

سنج لیزری شوند تا به آسانی حرارت بدن کارگران در هنگام ورود و خروج 

 قابل اندازه گیری باشد

ماسک و دستکش یکبار مصرف برای همه کارکنان چه کارگر و چه  -١

 کارمند از سوی کارفرمایان تهیه و الزام آن تاکید شود

رتب حمام ها، سرویس های بهداشتی در همه واحدهای ضدعفونی کردن م -٥

 تولیدی به ویژه در پروژه های نفتی و شرکت های پیمانکاری
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ملزم کردن افسران ایمنی و طب کار جهت نظارت های بهداشتی در همه  -٦

 واحدهای تولیدی

کم کردن ساعات کاری کارگران جهت داشتن زمان الزم برای اقدامات  -٩

 شتیپیشگیرانه بهدا

 رعایت سختگیرانه بهداشتی در رستوران های کارخانه ها -٨

الزام بازدید بازرسان وزارت کار و وزارت بهداشت از کارخانه ها ،  -٧

 … کارگاه ها و پروژه های مختلف صنعتی، ساختمانی و

با توجه به اینکه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران بارها به نمایندگان به 

ی مجلس نامه نوشته و موارد غیربهداشتی و غیرقانونی اصطالح کارگر

کارفرمایان را به اطالع شان رسانده و آنان نیز با نادیده گرفتن این نامه ها به 

تیرماه  ٥اعمال غیرانسانی کارفرمایان تاکید داشته اند، ما مجبور شده ایم در 

ت نفت و گاز تیرماه دیدار با مسووالن شرک ٠١سال جاری با نامه نگاری و در 

موارد غیرقانونی و غیرانسانی و غیربهداشتی شرکت های (POGC) پارس

زیر مجموعه اشان را متذکر گردیم. همچنین دوبار نامه ای به مدیران منطقه 

ویژه اقتصادی انرژی پارس ارسال کرده و موارد غیربهداشتی و موارد 

شرکت و موارد غیرقانونی که کارفرمایان زیر مجموعه این منطقه با ذکر 

برای  .خالفی که انجام می گردد، اعالم نموده ایم اما گوش شنوایی نبوده است

اطالع از این امور خالف می توانید به نامه های ما و سایت سندیکا رجوع 

نظر به اینکه عدم رعایت موارد بهداشتی گفته شده در متن این نامه بازی .کنید

است به شما به عنوان عالیرتبه ترین  با زندگی و جان خانواده های کارگری

مقام قانونی اعالم می کنیم هرگونه خسارت جانی به کارگران در صورت عدم 

رعایت نکات باال را در دادگاهها علیه وزارت کار، صنایع و بهداشت پیگیری 

 .خواهیم نمود

 ١٩١٨اسفند  ١٣   سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
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 !ریاست جمهور آقای دکتر روحانی دومین نامه سرگشاده به

 .احتراما، به دلیل رعایت موارد بهداشتی این نامه را سرگشاده منتشر می کنیم

با توجه به روند رو به رشد بیماری کرونا در کشورمان پس از تقریبا پنجاه 

روز که از شیوع این بیماری می گذرد؛همچنان شاهد آن هستیم که این اپیدمی 

 .و امیدی هم به سیر نزولی شدن آن مشاهده نمی گردد هنوز کنترل نشده

متاسفانه روزهای طالیی نوروز که بهترین موقعیت برای مقابله ی موثر و 

کنترل و مهار بیماری، از طریق قرنطینه کردن تمام کشور از درب خانه ها 

بود، را از دست دادیم. مماشات با این بیماری نه تنها هزینه ی بسیاری به لحاظ 

انسانی و اقتصادی برای کشور در بر خواهد داشت، بلکه باعث از دست رفتن 

زمان و گسترش هرچه بیشتر این بیماری و بردن جامعه به سوی فاجعه ای 

 .مشابه آنچه که در ایتالیا و اسپانیا رخ داده است، خواهد شد

و  آقای دکتر روحانی، نشستن در خانه و اجرای قرنطینه، به لوازم و امکانات

تدابیری احتیاج دارد که وظیفه دولت است تا آن را مهیا و تامین کند. بیمه 

بیکاری دوران کرونا اعالم شده توسط وزارت کار، رانندگان و کارگران 

ساختمانی را در بر نمی گیرد. دستفروشان و بسیاری از بیکاران و کسانی که 

ان خانه نشینی را دارای مشاغل حاشیه ای هستند را پوشش نمی دهد. نمی تو

تبلیغ کرد اما فقرا را در نظر نداشت و مردم را با مشکالتشان تنها گذاشت. 

 .خانوارهای زیادی هستند که شغل و درآمد ماهیانه ی ثابتی ندارند

آقای دکتر روحانی، برای نابودی قطعی این بیماری باید قاطعانه و به صورت 

کارگر ذوب آهن را به سرکار  علمی و عملی وارد این موضوع شد. نمی توان

فرستاد اما دستکش و لوازم ضدعفونی را در اختیارشان قرار نداد. در حال 

حاضر کارگران پروژه ای حتی حقوق عقب افتاده چند ماهه و عیدی و دیگر 

در  !! مزایایشان را دریافت نکرده اند. چه کسی باید به این امور رسیدگی کند؟

بوس شرکت واحد از ابتدای شیوع بیماری کرونا همین تهران، رانندگان اتو

 تاکنون از سوی کارفرمایشان ماسک و دستکش نگرفته اند؟
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هزار تومان در  ٣٥قبل از شیوع بیماری کرونا، دستکش التکس بسته ای 

 ٣هزار تومان شده است، یعنی افزایش  ٠١١داروخانه ها توزیع می شد اکنون 

 ١٥١١روز در داروخانه ها با قیمت تومانی ام ٥١١برابری یافته، ماسک 

هزار تومانی اکنون  ٦١برابر، الکل لیتری  ٧تومان عرضه می شود یعنی 

 .هزار تومان به فروش می رسد. از بازار سیاه هیچ نمی گوییم ٠١١

طبقه کارگر و فقرا و اقشار آسیب پذیر و کم درآمد، نمی توانند این اقالم را در 

چرا که به همت شما و دولت های پیشین هر روز سبد خرید خود قرار بدهند، 

 ٧٩فقیرتر شده ایم و قدرت خریدمان کاهش یافته است. اگر در ابتدای سال 

 ٠٣١دالر دستمزدمان بود در سال گذشته به  ٢٣٢طبق مصوبه ی وزارت کار 

دالر رسید؛ بعد شما انتظار دارید مردم مرتب دستهایشان را بشویند و در خانه 

 یماری مهار شود؟مانده تا ب

امروز کرونا نه تنها کارتن خواب ها و تن فروشان و دست فروشان را با خود 

می برد، بلکه مراکز نگهداری سالمندان و زندانیان را نیز آلوده کرده و نگرانی 

 .ها را افزون نموده است

در کشورهای دنیا از چین گرفته تا انگلیس دولت ها به کمک کارگران و 

درصد  ٨١مردم فقیر آمده اند. در انگلیس دولت بوریس جانسون  کارمندان و

حقوق کارگران و کارمندان را تقبل کرده تا آنان را وادار به خانه نشینی کنند تا 

 .مشاغل کوچک ضربه نخورد

ما از شما می خواهیم تا دیر نشده رویکرد دولت به سمت قرنطینه کامل یا شهر 

تا در زمان و هزینه کمتر انسانی این بال از  روز برده شود ٣١به شهر به مدت 

 :سر مردم درمند ما کم شود. لذا بدینوسیله از شما می خواهیم

ماه  ٣همه فقرا و زحمتکشانی که منبع درآمدی ندارند بدون هیچ شرطی تا  -٠

تمامی حقوق های عقب افتاده در  -٢.آینده زیر پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند

لوازم بهداشتی از جمله  -٣ .شده و به روز گردد سراسر کشور پرداخت

ماسک، دستکش، الکل و مواد ضدعفونی کننده، بطور رایگان در اختیار همه 
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ضدعفونی معابر و محالت تا درب خانه ها بطور جدی و بدون  -١ .قرار گیرد

بی خانمان ها در گرمخانه ها  -٥ .وقفه، توسط افراد آموزش دیده، انجام پذیرد

مراکز تولیدی،  -٦ .د متمرکز شده تا از اشاعه بیماری جلوگیری شودو مساج

صنفی و ادارات توسط اداره بهداشت بازرسی های بهداشتی دقیق و جامع 

همه زندانیان آزاد شوند. می توان با  -٩ .بشوند تا کم کاری صورت نگیرد

نی پرستاران و کادر درما -٨ .دستبندهای الکترونیکی آنان را کنترل نمود

بیشتری به کار گرفته شود تا جان این قهرمانان وطن به دلیل کار شبانه روزی 

مراکز درمانی هنوز هم به  .به خطر نیفتد و تلفات کادر درمانی متوقف شود

هزار کادر درمانی دیگر نیازمندند. می توان با دعوت از همه بازنشسته  ٠١

ادرهای درمانی و حقوق ک -٧ .های این رشته کادر درمان را یاری داد

کارگرانی که در کارخانه های بهداشتی به سختی کار می کنند، نه تنها 

هیچگونه عقب افتادگی نداشته باشد بلکه با پاداش های مناسب و در خور، 

مبارزه بی امان با بازار  -٠١ .گوشه کوچکی از این فداکاری ها جبران شود

نی دادگاهی شوند. همچنین سیاه صورت گرفته و سوداگران در دادگاههای عل

هرگونه افزایش قیمت کاالها باید متوقف گردد و این میسر نیست جز از طریق 

 -٠٠ .بازرسی جدی توسط بازرسان پاک دست و جدی گرفتن از سوی دولت

افزایش بی سابقه زباله های پالستیکی و نایلکس خطرات زیست محیطی در 

ید تدابیر جدی زیست محیطی از سوی آینده در برخواهند داشت. از هم اکنون با

 .مدیران شهری اتخاذ گردد تا در آینده موجب خسران نشویم

ما می دانیم سرمایه داری برای خالص شدن از مواردی که برایش هزینه دارد 

همچون سالمندان، کارتن خواب ها، فقرا، زندانیان به توفان کرونا دل بسته 

 .سودورزی و پول به خطر اندازد است. اجازه ندهیم جان مردم ایران را

 .فرزندان قهرمان مان را می ستاییم و این قهرمانی در تاریخ ماندگار خواهد شد

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 ١٩١١فروردین  ٢٣
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 از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به کنفداراسیون جهانی اینداستریال

 

 دیکاهای کارگری جهانبه خواهران و برادرانمان در سن

همانطوری که مطلع هستید کشور ما ایران، سالهاست مورد تحریم های اقتصادی و بانکی 

دولت های کشورهای سرمایه داری پیشرفته بوده است. شوربختانه این تحریم ها، اکنون 

مدتی است که شامل غذا و دارو نیز شده است، که جنگی است خاموش علیه زحمتکشان 

در حال حاضر کشور تحریم شده ی ما، درگیر مبارزه با بیماری کروناست. به کشورمان. 

دلیل تحریم ها و جو ایجاد شده د ر این رابطه توسط دولت ایاالت متحده آمریکا راه ورود 

داروهای مورد نیاز بر روی کشور ما بسته شده است، به همین دلیل عمده کمکهای جنسی 

به کشورمان را ندارد البته الزم است اشاره شود که  و نقدی جهانیان راهی برای ورود

هفته پیش دولت های سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه ای مشترک ضمن 

همبستگی اعالم کردند که کمک های مشخص و محدود دارویی و مالی در رابطه با اقالم 

ار دولت جمهوری اسالمی قرار مورد نیاز برای مقابله با گسترش ویروس کرونا در اختی

 .خواهند داد

الزم است شما را در جریان بگذاریم که اکنون کشور ما به دلیل کمبود مواد پاک کننده، ضد 

عفونی کننده و یا مواد اصلی این کاال و همچنین دستکش، ماسک های مخصوص و حتا 

معرض سرایت این ماسک های معمولی برای استفاده مردم بسیار کم و به همین خاطر در 

از شما تقاضا داریم به هر وسیله ای که در  .بیماری به خود و خانواده شان می باشد

اختیار دارید نسبت به این تحریم ها واکنش نشان داده و از هر گونه کمک به مردم بال زده 

 ما دریغ نفرمایید

 ١٩١٨اسفند   سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
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 مل شرکت نفت و گاز پارس و منطقه اقتصادی انرژی پارسنامه به مدیران عا

با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم رعایت صحیح بهداشت در پروژه ها از سوی 

شرکت ها و پیمانکاران و رفتن کارگران از پروژه ها، نامه های زیر برای مدیران عامل 

یل فرستاده شد که تا شرکت نفت و گاز پارس و منطقه اقتصادی انرژی پارس توسط ایم

اسفند از سوی مدیرعامل منطقه اقتصادی انرژی پارس پاسخی دریافت نشد و  ٢٣امروز 

ما کماکان  .ایمیل شرکت نفت و گاز هم به دالیلی که درتصویر خواهد آمد اعالم وصول نشد

 .برای احقاق حق کارگران پیگیر موضوع خواهیم بود

 دی انرژی پارسحضور مدیریت محترم منطقه ویژه اقتصا

 آقای سید پیروز موسوی

 .احتراما، به دلیل رعایت نکات بهداشتی این نامه را بصورت ایمیل برای شما می فرستیم

با توجه به نگرانی از شیوع بیماری کرونا در پروژه های زیر مجموعه شما و همچنین 

ریم به موجب عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی شرکت ها وپیمانکاران از شما تقاضا دا

 ١٠قانون کار )حوادث غیرمترقبه( از شرکت های زیرمجموعه خود بخواهید از  ٩٣ماده 

اسفند جهت رعایت حال کارگران و بهداشت آنان کارگران را مرخص نموده و روزهای 

توجه جنابعالی را به دستور دولت برای  .باقی مانده را به کارگران مرخصی با حقوق بدهند

به دوایر دولتی جهت کاهش ساعات کاری به نصف جلب کرده و دستور رعایت بهداشت 

شما برای تقاضای باال می تواند مصداق عینی برای کارگران داشته باشد. همچنین 

 ١٣کارگرانی که به دلیل نابسامانی در امر بهداشت پروژه های خود را ترک کرده اند از 

 .منتظر اطالع رسانی شما هستیم با سپاس. قرار بگیرند ٩٣اسفند نیز مشمول ماده 

 

 ٢مازیارگیالنی نژاد ساعت  مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 ١٩١٨اسفند  ١٠بعدازظهر 
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 !به طاقتی که ندارم کدام بار کشم/غم زمانه خورم یا فراغ یار کشم 

 

 .دکتر فریبرز رییس دانا درگذشت. خبر کوتاه، اما عمق فاجعه بسیار زیاد است

طبقه ی کارگر و محرومان ایران یکی از یاران با ارزش، دلسوز و فعال خود 

را از دست داد. روشنفکران و اهالی ادب و فرهنگ ایران نیز یکی از 

 .تأثیرگذاران فعال خود را دیگر در کنار خود ندارند

در محله خانی آباد تهران یکی از جنوبی ترین  ٠٣٢٩فریبرز رییس دانا متولد 

ای کارگری آن زمان بود. از استادان اقتصاد دانشگاه تهران که محله ه

در دانشگاه « اقتصاد و علوم سیاسی » تحصیالتش را در سطح دکترای رشته 

اقتصاد لندن گذرانده ولی هیچگاه خاستگاه خود و آرمان های کارگری را که 

کش که در این محله آموخته بود، از یاد نبرد. اقتصاددانی طرفدار مردم زحمت

عالوه بر فعالیت تخصصی در زمینه پژوهش و تدریس در رشته ی اقتصاد، به 

فعالیت های سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی نیز می پرداخت و به همین دلیل 

بارها گرفتار زندان شد. مهمترین دغدغه ایشان حوزه ی دموکراسی، 

  .برابری( بود)سوسیالیسم و عدالت اجتماعی 
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چه باک آنقدر یادگار از خود بر جای گذاشته که او را نامیرا او دیگر نیست اما 

نموده است و آیندگان نیز از او درس شهامت، راستگویی و صراحت لهجه و 

 .پایداری بر روی آرمان های کارگری را خواهند آموخت

درگذشت این رفیق و مدافع منافع کارگران و همسنگر روشنفکران و ادب 

رییس دانا را به کارگران و محرومان و به ویژه  دوستان زنده یاد فریبرز

 .رفقای ما در کانون نویسندگان ایران تسلیت باد

دکتر  .تو بهار را نوید دادی و باور داشتی که خواهد آمد. فقدانی وجود ندارد

شجاعت و شهامت و فروتنی را از … ستدانا در زمان جاری فریبرز رئیس

 .او خواهیم آموخت

 ان فلزکارمکانیک ایرانسندیکای کارگر

 ١٩١٨اسفند  ٢٠

 

 

 کشورم بیکاران یاد به

 

 می خود بی خود از کامال مرا تازه نان فکر داد، یاد من رابه ها قیمت گرسنگی

 و زدم می پرسه شهر در هدف بی متمادی های ساعت ها غروب من و کرد،

 از ایمزانوه سوخت، می هایم چشم. نان جز به نمیکردم فکر دیگر چیز هیچ به

. هست وجودم در درنده گرگ مثل چیزی کردم می حس و شد می خم ضعف

 (هاینریش بل) ...بودم نان به معتاد مرفینی، آدمی مثل من. نان
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 کشور سراسر تولیدی واحدهای از کارگری گزارشات

 

 !وب آهنفداکاری کارگران، سکوت از سوی مدیریت ذ

 

 !فداکاری کارگران، سکوت از سوی مدیریت ذوب آهن

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بخشی از کارگران ذوب آهن به ویژه در 

بخش های کوره ها و تعمیرات، در ایام تعطیلی ذوب آهن مجبور به کار و 

ند اما مدیریت ذوب آهن این فداکاری را نادیده گرفته اضافه کارهای سنگین شد

 :است. کارگران در نامه ای به مدیریت چنین خواسته اند

http://www.sfelezkar.com/?p=4785
http://www.sfelezkar.com/?p=4785
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ارایه راهکاری جهت جبران اضافه حضور کارکنان شیفت نسبت به روزکار »

 «.برای باال بردن انگیزه و افزایش بهره وری

است که ذوب آهن  مدیریت ذوب آهن همچنان سکوت فرموده اند. این درحالی

درصدی داشته و بی پول نیست. اما  ٢٨فقط در بخش صادرات رشدی 

 .گران برایش در اولویت قرار نداردکار

 

 

 !کاریکاتوری به نام مبارزه با کرونا در ذوب آهن

هزار  ٨٥م کرده است به این ارقام توجه کنید: مدیریت بهداشت ذوب آهن اعال

هزار ماسک در میان کارگران ذوب  ٠١١ماسک در اسفندماه و در سال جاری 

 (فروردین ٢١آهنی توزیع خواهد شد)

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، تعداد شاغلین و مرتبطین با ذوب آهن بیش از 

روز ماسک از  ٩هزار نفر است، یعنی ذوب آهن در بهترین حالت فقط  ٠٥

یوع کرونا توانسته است تامین کند. بعد به کارگران و کارکنان خود زمان ش

با توجه به کمک هزینه تامین اقالم بهداشتی جهت » چنین توصیه کرده است:

کارکنان محترم شیفت کارکنان مربوطه نسبت به استفاده از ماسک های موجود 

دیریت تا ورود ماسک های خریداری شده و کارکنان روزکار نیز از طریق م

 «بخش خود جهت تامین ماسک از مدیریت سفارشات اقدام نمایند

یعنی ماسک یک بار مصرف را همچنان تا مدتها استفاه کنید. پیشگیری از این 

 !!!!.بهتر نمی شود

 

http://www.sfelezkar.com/?p=4763
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 !بهانه هایی برای اخراج

مطلع شدیم مدیرعامل کارخانه پارلو ساوه تولید کننده ساندویچ پنل برای کانکس 

 ٢٥ته و ورق های گالوانیزه رنگی، به دلیل گم شدن یک لب تاب های پیش ساخ

 .کارگر خود را اخراج نموده است

کارگر به کار ادامه  ٠١١کارگر داشته و در حال حاضر با  ٢١١این کارخانه 

می دهد، که به دلیل نعود مواد اولیه و مشکالت مالی در سال گذشته طلبکارها 

ادره کنند. متاسفانه در روزهای اخیر شاهد می خواستند اموال کارخانه را مص

اخراج کارگران از واحدهای صنعتی مختلف ساوه مانند شرکت پارلو و روناک 

 .بوده ایم… دارو و

اخراج کارگران با سابقه این کارخانه آن هم به دلیلی واهی نه تنها خانواده های 

فقط برازنده این کارگران را با معضل معیشت روبرو نموده بلکه اتهامی که 

مدیر عامل شرکت است نیز به آنان زده شده است.حال چگونه مدیرعاملی به 

خود اجازه می دهد با امنیت روحی و روانی و حیثیتی این خانواده ها بازی 

کند؟ این دست پختی است که وزارت کار و خانه کارگری ها باید پاسخگوی آن 

 .باشند

ش دارد به جای این کارگران با سابقه دست البته اطالع یافته ایم که مدیریت تال

به استخدام نیروی جدید بزند تا هم قانون کار را لگدمال کرده و هم رعب و 

وحشتی در میان کارگران ایجاد کند. اگر این دزدی واقعیت داشت چرا جناب 

 مهندس به پلیس مراجعه نموده است؟

چ کوششی برای کمک بی تردید سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از هی

 .به این برادران خود دریغ نخواهد کرد

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 ١٩١١اردیبهشت  ٢
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 !خبری از کارخانه بشکه سازی چلیک صنعت ساوه

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، برخالف بسیاری از کارخانه هایی که درساوه 

ه تغییر خاصی نکرده و کما فی کار می کنند قرارداد کارگران این کارخان

السابق سالیانه تمدید شده است. همچنین با وجود عواملی چون اپیدمی کرونا در 

جهان و افت شدید اقتصاد جهانی که اقتصاد ایران از آن مستثنا نیست، مسئولین 

و مدیران شرکت چلیک صنعت بر باور خود یعنی عدم ایجاد فشار روانی بر 

بوده اند و این فشار را تحمل کرده تا با وجدانی آرام از پرسنل خود ثابت قدم 

 .این بحران عبور نمایند

در مورد وضعیت رعایت بهداشت در کارخانه، خوشبختانه با پیگیری مدیران 

و مسئولین از اولین روزهای شیوع کرونا در ایران، مواد ضدعفونی تهیه و در 

 ffp٢ و n٧٥ زشکی واختیار پرسنل قرار داده شد همچنین ماسک های پ

موجود در انبار نیز جهت مصرف روزانه در اختیار پرسنل قرار گرفته شد. 

شایان ذکر است محیط کارخانه و سالن تولید و غذا خوری و رختکن و 

سرویس های بهداشتی روزانه در چند نوبت توسط فرد آموزش دیده ضدعفونی 

قبل از سوار شدن  می شود عالوه بر موارد فوق سرویس ایاب و ذهاب هم

 پرسنل ضد عفونی می گردد

کارگران از مقدار افزایش حقوق خود  ٧٧در مورد دستمزد مصوب سال 

راضی نبوده و نمایندگان کارگری در شورای عالی دستمزد را افرادی ناالیق 

 که قادر به دفاع از حقوق کارگر نیستند، می دانند
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 !ایران خودرو و کار در روزهای کرونایی

 

گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به مرگ ناشی از بیماری کرونا که  به

جان تعدادی از کارگران ایران خودرویی را گرفت و مدیریت کارخانه بسیار 

دیر هنگام در سال گذشته مبادرت به تعطیلی کارخانه نمود و این امر باعث 

رو گردید و اعتراض کارگران به نحوه مدیریت بحران کرونا در ایران خود

همچنین نبود وضعیت مناسب برای حضور کارگران در کارخانه مدیریت 

  :ناگزیر به صدور اطالعیه هایی گردید

فروردین  ٠۱به اطالع همکاران عزیز می رساند که هفته بعد، از روز شنبه 

فعالیتهای تولیدی تا اطالع ثانوی تعطیل می باشد و عزیزانی که فعالیت های 

وماسیونی و مشاغل مشابه دارند در صورت نیاز فراخوان خواهند تعمیراتی وات

 .شد

 ٠۱تنها همکارانی که برای آن ها پیامک حضور در محل کار ارسال شده شنبه 

فروردین در شركت ایران خودرو حضور پیدا می كنند و مابقی همکاران به 

صورت چرخشی در فرنطینه خانگی و یا دور کاری همکاری خواهند 

سال، افراد  ٠۱انند اسفند ماه سال گذشته مادران دارای فرزند زیر کرد.هم

دارای بیماری خاص و جانبازان گرامی تا پایان فروردین در قرنطینه خانگی و 

 .شرایط دور کاری خواهند بود
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 !ایران خودرو سه شیفته می تازد

 ٢١ا اسفند ت ٢١با آمدن کرونا و تعطیلی زود هنگام کارخانه ایران خودرو در 

فروردین، و گران شدن خودرو در بازارهای سیاه، پس از بازگشایی کارخانه 

مدیریت از اجرای سه شیفته کردن تولید و فشار به کارگران برای باال بردن 

آمار برنامه ریزی فشرده ای کرده است. البته کارگران هستند که دیگر 

د و باید نامشان را در بازگشتی به محیط کار به دلیل سهل انگاری مدیریت ندارن

 .بهشت زهرا جستجو کرد

بعد از هشدار باش هایی که پیام سندیکا به مدیریت کارخانه ایران خودرو داد 

که به تعطیلی هم انجامید، با دستورات جدید بهداشتی کارگران همه باید به 

سرکار برگردند. تدابیر بهداشتی اتخاذ شده از جمله تب سنجی، داالن های مه 

بهداشتی، دادن ماسک و افزودن میوه و آبمیوه در هر وعده غذایی از  پاش

 .جمله کارهای پیشگیرانه در ایران خودروست

همچنین بنا به دستور مهندس مقیمی )مدیر عامل(، سه درصد به حداقل دستمزد 

 .اعالمی توسط وزارت کار افزوده و به کارگران پرداخت خواهد شد

تمزد ناراضی بلکه از مدیریت توقع بیشتری برای کارگران نه تنها از این دس

افزایش دستمزد داشته اند. هر چند به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان، مبلغ 

 .هزارتومان در بن کارت کارگران شارژ خواهد شد ۱٣٠

متاسفانه، در این بحبوحه گرانی از راه اندازی تعاونی کارکگران ایران خودرو 

دیره کارخانه است خبری نیست که باید به که مدیریتش در دست هیات م

مدیریت ایرانخودرو برای تعطیلی این تعاونی که کمک حال کارگران بود، 

 .آفرین گفت
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 معوقه های کارکنان در بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

م سندیکا در ارتباط با کارکنان به گزارش دریافتی از گزارشگر پیابنا 

بیمارستا ن علی ابن ابیطالب رفسنجان )تنها  آزمایشگاهی و پرستاری

بیمارستان شهر(، متاسفانه با وجود تمامی تبلیغات رسانه ای پیرامون ارج 

نهادن به مقام شامخ پرستار و پرسنل بیمارستانی که بی تردید در شجاعانه 

ترین وضعیت هم اکنون در حال جان فشانی و مبارزه با تبعات با اپیدمِی کرونا 

نفر از این کارکنان از مهرماه سال  ٥١١مشخص شده است که قریب به  هستند،

 .جاری تاکنون هیچ گونه اضافه کار و کارانه و مزایایی دریافت ننموده اند

به گزارش دریافتی، این کارکنان فقط حقوق پایه ای را که از خزانه ی دولت 

ی دانشگاه علوم دریافت می داشته اند گرفته و از تمامِی مواجبی که به عهده 

 .ماه ٩پزشکی ست محروم بوده اند، آن هم قریب به 

کارکنان بیمارستان، با قراردادهای دولتی که سالیانه تمدید می شود با وجود 

سال سابقه ی خدمت و از خود گذشتگی هایی که این روزها فقط به  ٢١بیش از 

حقوق صنفی و زباِن مسولین بیشتر می آید، در چنین شرایطی از اولیه ترین 

 .درآمدی مناسب محروم اند

ظاهرن حق الزحمه ای هم که دولت برای کرونا، مشمول کارکنان بیمارستان 

درصد پایه ی حقوق  ٨١های تامین اجتماعی می دارد و چیزی نزدیک به 

 .ایشان است، به کارکنان بیمارستان علی ابن ابیطالب تعلق نمی گیرد

ی نظیر ماسک، کار را به جایی رسانده که هر بماند که کمبوِد تجهیزات حفاظت

نفر در هر شیفت فقط حق استفاده از یک ماسک را دارد آنهم در این موقعیت 

 .مبارزه با کرونا

 گزارشگر پیام سندیکا
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 !کارفرمایان ضد انسان را افشا کنیم

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در نیروگاه ارومیه، شرکت انرژی تنشگستر 

جه به شیوع بیماری کرونا دست به حیله ای جدید زده است. حجت موسوی با تو

سرپرست شرکت پس از کرونا گرفتن یکی از مسوولین و ترساندن کارگران 

هزار تومان آنان را از پروژه  ٣١١در رابطه با بیمار شدنشان، با دادن مبلغ 

 .فراری داده تا شب عید پرداختی به کارگران نداشته باشد

کت که در کاله گذاشتن سر کارگران و کم کردن دستمزد ها و بدحسابی این شر

میلیون  ١روز کار اول می گوید  ٢١بسیار معروف است. برای یک فیتر برای 

هزار تومان لیست را رد می کند  ٢١١میلیون  ٣هزار تومان سرماه با  ٥١١و 

اضافه  و کارگر را در یک عمل انجام شده قرار می دهد. اگر کارگری برای

 .کاری نماند از صبحانه و ناهار و شام خبری نیست

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها 

 .این شرکت را در لیست تحریم کارگری خود قرار داد
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 نامه ای از کارگران پتروشیمی هگمتانه همدان

 

وش شنوایی نیست که فقط صدای کارگران هست که به جایی نمی رسد و گ

 .حرف کارگران را گوش بدهد

چرا ما کارگران موقع انتخابات و رای دادن ارزشمند میشویم برای نظام و 

 . جمهوری اسالمی؟ آیا ما جز این مملکت نیستیم و نمی باشیم

 آقایان نمایندگان مجلس کجا هستید ،چرا به داد کارگران نمی رسید؟

ه از کار بیکار شده ایم و در منزل به سر در این دوران سخت کرونا که هم

میبریم ، آن از تعیین حقوق برای کارگران ، که فقط کارفرما را در نظر گرفتن 

و کمک های دولت هم که فقط نصیب ما کارگران نشده ،الاقل حقوق عقب 

 .افتاده خودمان را بگویید پرداخت کنند

هیم صنعت یا همان کرامت ما کارگران پتروشیمی هگمتانه همدان پیمانکاری دی

 . سلحشور هنوز حقوق بهمن و اسفند سال گذشته خود را دریافت نکردیم

قرارداد هم طوری است که عیدی و سنوات پایان سال شامل هیچکدام ما 

 . نمیشود ،الاقل حقوق خودمان را پرداخت نمایید
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ما نمی باتوجه به اینکه از اواسط اسفند کارگاه تعطیل شده .هیچکس جوابگوی 

 . باشد

 فقط خواهان حق و حقوق خود میباشیم و حقوق اضافه هم نمی خواهیم

 کارگران پتروشیمی هگمتانه همدان

 رفقای سندیکای فلزکارمکانیک

خواستیم اگر امکانش هست این متن را منتشر کنید. سری قبل که گذاشتید به 

ه حقوقمان را تعدادی از کارگران مقداری مساعده پرداخت نموده و قرار شد ک

 هم پرداخت نمایند اما باز خبری نشد. سپاس از شما

 

 پروژه های نفتی در چه حالند؟

با گذشت بیش از یک ماه از تعطیلی پروژه های نفتی، کم کم کارفرماها پیدا 

 .شده و شرکت ها فعال می شوند

 ٩١١سندیکا از عسلویه، شرکت پتروپاالیش از  به گزارش خبرنگار پیام

کارگر را به کار گرفته است. به جز روز اول که  ٢٥١کارگر سال گذشته فقط 

تست کرونا از کارگران گرفته شد و آمار انگشتی همراه با الکل و ضدعفونی 

کردن خوابگاهها هفته ای یکبار و مایع دستشویی فراوان و بازدید فشرده 

و بهداشت و دادن هفته ای یک بار شیر!!!! بدون دادن لباس کار  افسران ایمنی

هنوز حقوق اسفند و فروردین کارگران داده  .به کارگران، کار آغاز شده است

نشده است. با توجه به اینکه کارگران از اواسط اسفند در پروژه ها حضور 

 .نداشتند، حقوق و بیمه کارگران در این ماه با ابهام روبروست

 

http://www.sfelezkar.com/?p=4789
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 انت در امانتخی

 حراج گذاشتن اموال تامین اجتماعی

ولت است امانتی می دانیم که منابع تامین اجتماعی حتا آن بخش که در تعهد د

است نزد دولت ، فقهی ذمه حق الناس است بر گردن دولت که خداوند از حق 

خود ممکن است بگذرد اما از حق الناس نمی گذرد و نماینده خدا هم روی حق 

 . بودن تاکید فراوان داشتنه استالناس 

آیا در حکومت اسالمی کسی نیست که بگوید چرا خیانت در امانت؟ چرا چنین 

دراز دستی در حق الناس موضوع؟ این است که اسالم در فقه اسالمی در 

دستان سران حکومت ابزاری بیش نیست و تا آنجا کاربرد دارد که شرایط 

 .سرکوب ملت را فراهم کند

ت بابت سهم خود بیش از دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان بدهی به چرا دول

آیا کسری بودجه دارد که اموال تامین اجتماعی  تامین اجتماعی طفره میرود ؟

آیا از سیاست امپریالیسم و  که متعلق به کارگران است به حراج گذاشته است؟

 صندوق بین المللی پول وبانک جهانی پیروی میکند ؟

تمام کارگران آگاه و مبارز و سندیکاهای کارگری و جنبش های اجتماعی ما از 

میخواهیم ضمن اعتراض مقابله با این اقدامات ایذایی از طریق کار آگاه گرانه 

در میان کارگران و زحمتکشان خواستار بازنگری این حراج بزرگ قرن ، و 

 .لغو تمام قوانین و مصوبه های خالف قانون شویم

 احیای سندیکاها و اتحادیه های کارگری پیش به سوی

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

 .نابرابری

 ١٩١١فروردین ماه   بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی تهران
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                                  نماینده بهداشت جهانی در ایران:

 «یران شگفت زده شدماز قدرت سیستم بهداشتی ا» 

 

این تیتری بود که رادیو و تلویزیون و مطبوعات مرتب آن را انتشار دادند تا 

 .بهداشتی و سیاسی بدهند” پز ” مسوولین 

آری مسوول بهداشت جهانی از سیستم متمرکز بهداشتی در ایران بسیار تعریف 

وادار به ن را کرد و آن را در خاورمیانه بی نظیر دانست. این سیستمی که ایشا

شگفتی کرده است، سیستم تامین اجتماعی و ارایه خدمات درمانی بصورت 

رایگان در بیمارستان های این سازمان و همچنین بیمارستان های شرکت نفت، 

ارتش است. او نمی داند که برای بوجود آمدن این سیستم از صد سال تا کنون 

، بیکار و تحقیر گشته تا هزاران کارگر کشته و فدا شدند، زندانی و در به در

 .این سیستم اینگونه خدمات ارایه کند
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این سیستم همانی است که پرستاران، پزشکان، کارگران خدماتی اش زیر خط 

فقر حقوق می گیرند و تازه این حقوق ماهها به تعویق می افتد. در حال حاضر 

سه ماه حقوق کارگران خدماتی اش عقب افتاده و  ١بیمارستان مدنی کرج 

کارگر خدماتی اش در بخش کرونایی ها بستری هستند.پزشکان متخصص 

ماهها و بلکه سالها مطالبتشان را نمی دهد اما آنها باز هم برای این سیستم کار 

پرستارانی که مایه مباهات پدران زحمتکش شان هستند ساعات کار  .می کنند

پرستاری که استخدام هزار  ٢١بسیار پر فشاری را دارند. این پرستاران وظیفه 

نشدند را عاشقانه به دوش می کشند، که در نامه خانه پرستار به رییس جمهور 

 .امروز منعکس شده است

سیستمی که نماینده بهداشت جهانی را به شگفتی وادار کرده در همین چند ماه 

پیش از سوی وزیرکار دستور به فروش اموالش را صادر کرده اند تا نابود 

هزار میلیاردیش از دولت آن  ٢٥١یستم امروز با توجه به طلب این س .شود

چنان در حد خود ارایه خدمات درمانی می کند که باید بهداشت جهانی را 

متعجب کند و اگر این سیستم نبود معلوم نبود تلفات کرونا تا چه میزان افزایش 

و سال برای زنان  ٥٥سال سن برای مردان و  ٦١بازنشستگی با  .می یافت

ارایه خدمات درمانی در بیمارستان های تامین اجتماعی بصورت رایگان و 

خدمات درمانی به بازنشستگان در بسیاری از کشورهای منطقه مانند عراق، 

پاکستان، ترکیه، افغانستان، و هندوستان و حتا در کره جنوبی و ژاپن و به ویژه 

 .در آمریکا وجود ندارد

ینده بهداشت جهانی گفته می شد این سیستم را به من فکر می کنم که اگر به نما

 .عمد دارند نابود می کنند حتمن در کله اش کلم بروکلی سبز می شد

قدرت و فداکاری زحمتکشان همیشه مایه تعجب مسوولین خواهد شد. تامین 

اجتماعی دستاورد مبارزات خونبار زحمتکشان ایران که نئولیبرالیسم تالش 

د مایه مباهات نه تنها زحمتکشان بلکه مردم ایران است. این دارد آن را نابود کن

 .دستاورد پدرانمان را پاسداشته و نمی گذاریم نابود شود

 ١٩١٨اسفند  ٢٤  مازیارگیالنی نژاد
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 !در جهان باید آموخت (١١درسهایی که از شیوع کرونا ویروس )کووید

 

نسانِی ناشی از شیوع ویروس کرونا و با تماِم سختِی تحمِل غم و اندوه فراوان برای تلفات ا

خساران سنگین آن بر اقتصاد جهان و هزینه های مالی فراوان برای خانواده ها، اما با این 

حال شرایط و موقعیتی فراهم گردیده که دانشمندان ومحققان و متخصصان در حوزه های 

شی، مختلف زندگی بشری )اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رفتاری، آموز

در سطح بین المللی، کشوری، منطقه ای، ……( بهداشتی، نظامهای سیاسی، اقتصادی و

قومی، عشیره ای، مذهبی شهری و روستایی به مطالعات عمیق دست بزنند و به جمع 

بندی هایی برسند. این جمع بندی ها در تمام زمینه های زندگی بشری ممکن است به 

شد جامعه بشری و طبقات مختلف اجتماعی در ذهنیت نگرش های نویی بیانجامد که الزم با

ها و باورها و رفتارهای خود تغییرات مهمی به وجود آورند. قطعن این اتفاق هم خواهد 

افتاد و حاصل تحقیقات مختلف در قالب نیاز به اقدام در زمانهای کوتاه مدت، میان مدت و 

ید داشت که طبقات مختلف شک نبا. بلند مدت در اختیار مردم جهان قرارخواهدگرفت

اجتماعی در سطح جهان منتظر نظر متخصصان و نظریه پردازان نخواهند ماند اگر دیر 

بجنبند، برداشتهای کلی خود را خواهند داشت و ممکن است براساس این برداشت ها دست 

 .به اقدامات عملی هم بزنند

کی منافع عموم مردم و کرونا می آموزاند که چه نظامهای سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژ

زندگی بشری برای آنها اهمیت دارد و کدامها به منافع شخصی و سود سرمایه و ماندن در 

قدرت به هر قیمت فکر می کنند. نظام حقوقی براساس منافع شخصی، خصوصی و فردی، 

یا نظام حقوقی براساس منافع جمع و اجتماع انسانی، کدامیک بیشتر در خدمت سعادت نوع 

 . استبشر 
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این رفتار مردم یک روستا در کردستان ایران قابل تأمل است که مردم این روستا براساس 

چه نظام اجتماعی عمل می کنند؟ وقتی به نظام سیاسی حاکم در کشور امید اقدام به موقع 

ندارند و خود دست به ایجاد کمیته های مختلف برای نگهبانی در روستا، تست تب 

اصله اجتماعی و تأمین معاش مردم و جمع آوری کمک های مردمی روستاییان، رعایت ف

برای خرید نیازهای اولیه بهداشتی و نظارت در مصرف آنها روی می آورند. البته ممکن 

است هیچ الگوبرداری از یک نظام خاصی در بین نباشد و ممکن هم هست باشد . چون 

 .ِن روستا اتفاق افتاده استگفته شده این اقدام با ابتکار و فعالیت بیشتر جوانا

به عهده ی فعالین صنفی، سندیکایی، سیاسی، اجتماعی، دانشجویی، زنان ومخالفان نظام 

سرمایه داری است که با قبول مسئولیت برای جامعه بشری روشن نمایند که نظامهای 

سرمایه داری به روی کوهی از شن برپا گشته که با هر تکانی زندگی انسانها با 

بودی مواجه می شود. یعنی انسانها در نظامهای سرمایه داری همیشه درلبه پرتگاه خطرنا

 .زندگی می کنند

دربحث شیوع کرونا و شیوه ِی مقابله با آن و چگونگی رسیدگی به وضعیت معیشت و 

بهداشت و درمان تمام طبقات و اقشار جامعه های گوناگون در سطح بین المللی، مشخص 

ی که معتقد است تنها راه نجات بشریت از جنگ، نابرابری، ظلم و زور، شد که ایده و آرمان

استثمار و بهره کشی، استعمار و تجاوز، و برخورداری تمام آحاد جامعه از نیازهای 

اساسی مانند شغل، مسکن، آموزش، بهداشت، رفاه، تأمین اجتماعی و آینده ای روشن 

ه در برابر بالیای طبیعی و حوادث گوناگون همراه با حمایت همه جانبه از تمام مردم جامع

همه و همه در نظامی مانند سرمایه داری ممکن نیست و بشریت باید طرحی نو دراندازد 

در این زمان کوتاه شیوع کرونا .که منافع جمع و تمام انسانها به طور برابر را در برگیرد

مایه داری به جز به وضوح تمام مشخص شد که سوسیالستها وقتی می گویند برای سر

سود سرمایه و انباشت سرمایه، دیگر سرنوشت بشر و کره ی زمین و محیط زیست و 

در زیر چند .تغییرات اقلیمی جایی در محاسبات آنها ندارد، چقدرصحیح و بی نقص می باشد

نمونه از اقدامات کشورهای مختلف با نظامهای مختلف در بحث کرونا ویروس آورده می 

 : هایی است از اهداف نهایی نظامهای گوناگونشود که نمونه 

دراوائل شیوع ویروس کرونا در چین وزیر امور خارجه امریکا در یک موضع گیری -١

ضد بشری اعالم کرد که ویروس کرونا در چین می تواند به رشد بازار سهام در امریکا 

ر مقابل کمک کمک نماید. این بی شرمی محض است که مرگ و زندگی هزاران انسان د

 .سود سهام آنها به هیچ انگاشته شود

موضع گیری فوق را با جمالتی از رهبر انقالب کوبا فیدل کاسترو مقایسه کنید که  -٢

 .انسانهادر نظامهای سرمایه داری و سوسیالیستی چه جایگاهی دارند
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ما فیدل کاسترو: کشور ما تسلیحات هسته ای، شیمیایی و باکتریولوژیکی ندارد، در عوض 

پزشکان کوبایی را به سراسر جهان می فرستیم و به این فکرمی کنیم که چگونه جان 

 .انسانها را نجات دهیم

خصوصی سازی آموزش، بهداشت عمومی و درمان، عدم امنیت شغلی، فاصله ی -٩

 .طبقاتی و نابودی محیط زیست، همگی در جهت هرچه بیشتر کردن سود سرمایه است

ر نظام سرمایه داری که زندگی طبقات مزدبگیر و کسبه جزء را به اینها عواملی هستند د

این سرنوشت فقط  .لبه پرتگاه می برد و با لرزه ای ممکن است به دره نابودی سقوط کنند

در بحث کرونا جاری نیست، بلکه در مورد حوادثی مانند زلزله، سیل، سونامی، 

لفات آنها همیشه از میان صدق می کند و ت…… خشکسالی، گرانی، تورم، بیکاری و

 . محرومترین اقشار جوامع سرمایه داری بوده است

درپیشرفته ترین وقدرتمندترین اقتصادجهان یعنی نظام امپریالیستی امریکا وقتی توان، -٤

امکانات و تجهیزات گوناگون این کشور را که برای نابودی دهها بار کره ی زمین کافی می 

تجهیزات پزشکی آن مقایسه کنیم، معلوم می شود که اولویت باشد، با توان و امکانات و

 !اول سرمایه داری حفظ سود سرمایه می باشد یا حفظ سالمتی و آسایش انسانها؟

امریکا در سراسرجهان پایگاه نظامی دارد و هر زمان منافع سرمایه ضرورت احساس کند 

یکا به شدت درگیر سرایت دخالت نظامی می کند. اما برای زمانی مثل اکنون که ملت امر

ویروس کرونا می باشند امکانات و تجهیزات کافی پزشکی در اختیار نیست و آنطور که 

مسئولین این کشور اذعان کرده اند کمکهایی از طرف کشورهایی مانند روسیه و چین 

 . برای آنها ارسال شده است

های با نظام سرمایه قطعن مردم بیشتری متوجه می شوند که وقتی بیشتر بودجه کشور-١

داری یا صرف رشد صنعت و تولید و پیشرفت امکانات برای سهل ترشدن تجارت و 

مصرف کاالهای تولیدی که سود این چرخه تولید و مصرف به جیب درصد اندکی از کل 

جعیت کشورهای سرمایه داری می رود، و یا صرف هزینه های هنگفت نظامی )ساخت 

گون کشتارجمعی و تخریبی( برای سرکوب مردم معترِض انواع تجهیزات و مواد گونا

آزادیخواه و برابری طلب در داخل و خارج کشور و حفاظت از تأمین سود سرمایه می 

گردد، دیگر آینده نگری و پیش بینی حوادثی مانند شیوع ویروس کرونا جایی در اهداف 

 .آنها ندارد

ره ی زمین امکان و توان دخالت امریکای جهانخوار برای دخالت در هر نقطه ای از ک

نظامی دارد، اما برای تحت پوشش تأمین درمانی و اجتماعی قراردادن بخش قابل توجهی 
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از اقشار کم درآمد امریکا بودجه ای در نظر گرفته نمی شود و آنهایی هم که بیمه نیستند 

 .توان پرداخت هزینه آزمایش و درمان کرونا را ندارند باید بروند و بمیرند

اماکوبای سوسیالیستِی مورِد تجاوز و تحریم چندین دهه امریکا را در نظر بگیریم، که  -٠

از نظر توان مالی و اقتصادی هیچ تناسبی با ایاالت متحده امریکا ندارد. امروزه در بحث 

اپیدمی ویروس کرونا، ضمن مواظبت منطقی برای حفظ سالمتی شهروندان خود، 

و دارویی به کشورهایی می باشد که به طور وسیع درگیر پیشقراول کمک های پزشکی 

مبارزه با کرونا هستند، بدون توجه به نظام سیاسی حاکم برآن کشورها. زیرا به قول 

کاسترو حفظ جان انسانها مهم است. حتا خود چین که مبدأ شیوع کرونا بود چون جان 

ارشدند و به فاصله ده روز انسانها برای حاکمان چین دراولویت بود، به سرعت دست به ک

دو بیمارستان ده هزار تختخوابی احداث و شهر ووهان را که مبدأ شیوع ویروس بود به 

شدت قرنطینه کردند، بدون این که مردم ساکن این شهر دغدغه معیشت و گذران روزانه 

 زندگی خود داشته باشند. و مهمتر اینکه چین ضمن مراقبت از جمعیت یک میلیارد و چهار

صد میلیونی خود، به کشورهای دیگر نیز کمک رسانی می کند از جمله افغانستان و ایران 

و امریکا. یعنی این که برای حزب کمونیست چین که قدرت در دست اوست جان انسانها 

 .اولویت دارد نه بازار بورس

و  متأسفانه ملت ایران هم به علت عدم مدیریت صحیح و منسجم در جامعه و پنهان کاری

نامحرم دانستن مردم توسط حاکمان، با این که اخبار حکایت از شیوع ویروس کرونا در 

شیوع این ویروس  .ایران داشت خصوصن قم، اما مسئوالن آن را شایعه دشمن می دانستند

در ایران هم زمان بود با جشنهای حکومتی دهه فجرانقالب اسالمی و انتخابات مجلس 

ارکت مردم در آنها برای مسئولین بسیار با اهمیت است. تا شورای اسالمی که میزان مش

این مناسبت ها تمام شد کرونا در بیشترشهرهای ایران شیوع پیدا نمود و وقتی تلفات 

شروع شد و دیگر قابل کتمان نبود مسئولین با اکراه وجود این ویروس را در ایران 

مراکز دانشگاهی در امور علوم  پذیرفتند اما آن را با اهمیت نمی دانستند و هشدارهای

پزشکی را نادیده می گرفتند و رفت و آمد و ارتباط با چین را زمانی محدود کردند که دیگر 

 .مثمرثمر نبود

و دولت به توصیه برای ماندن در خانه  ١٩١١رشد سریع کروناهمزمان شد باجشن نوروز 

ن از خیلی وقتها پیش حاکم اکتفا نمود و با آن روابط شکرآبی که بین مردم و حکومتگرا

گشته بود، حدود نه میلیون نفر به گفته مسئوالن راهداری به مسافرت نوروزی رفتند و 

درصد چین از آن کشور  ١’١این شد که تلفات انسانی این اپیدمی در ایران با جمعیتی حدود 

همیت که مبدأ ویروس بود سبقت می گیرد. چون مالحظات سیاسی، اقتصادی دردرجه اول ا

بهمن و یا انتخابات گرفته می شود ٢٢است، تاجان انسانها. چون در فیلمی که از تظاهرات 

اکنون که این یادداشت را می  .و به جهان مخابره می گردد حضور مردم خیلی اهمیت دارد
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به ایران می گذرد و هنوزمسئولین به یک  ١١نویسم نزدیک به دوماه از سرایت کووید

وزیر صنعت معدن تجارت می گوید کسب و  .جم وهماهنگ نرسیده اندمدیریت واحد، منس

کارها باید فعالیت خود را شروع کنند. وزیر بهداشت مخالف است،رئیس جمهور میگوید 

مراکزعلوم پزشکی دانشگاهها می گویند شهرها باید قرنطینه  .نمی شود کارها را خواباند

وند سالمتی خود و خانواده را به خطر می شوند. مردم هم سردرگم هستند. اگر سرکار می ر

اندازند و اگر در خانه می مانند با معیشت خود چه کار کنند؟دولت برای این زیر بار 

قرنطینه نمی رود که می داند باید مانند چین حداقل معیشت مردم را در زمان قرنطینه تأمین 

سبتری باید هزینه شود که جان نماید و این کار را هم نخواهد کرد زیرا پولها در جاهای منا

حال اکثریت بزرگی از مردم ایران قبل از شیوع کرونا  .ایرانیان در مقابل آن اهمیتی ندارد

خوش نبود. به علت عدم مدیریت صحیح جامعه، رانت خواری، فساد، تبعیض، بیکاری، 

عرصه گرانی، تورم، عدم امنیت شغلی، خصوصی سازی همراه با فساد و باندبازِی تمام 

که کرونا هم به ………. های حیاتی جامعه ایران از جمله آموزش و بهداشت و درمان

 .یاری آنها آمد تا اگر کسی از این بالیا جان سالم به دربرد کرونا به حساب او برسد

با این حال کرونا تجاربی گرانبها و درسهایی آموزنده در خود نهفته دارد که آگاهان و 

ین صنفی، سیاسی و اجتماعی با جمع بندی این آموزه ها می توانند گروههای پیشرو و فعال

آنهایی را که مسیر کسب دانش و تجربه و تعقل خود را مسدود نکرده اند ولی برداشتهایی 

اشتباه از نظامها، قدرتها، تحلیل طبقاتی جامعه، ادیان، مذاهب و باورها دارند، اشتباه خود 

رسیدن به آزادی، برابری، عدالت، صلح و پایان ظلم و را تصحیح و راه درست را در جهت 

 .استثمار در پیش گیرند و برای تحقق آن تالش نمایند

کرونا چنان جهانگیر شد که دیگر هیچ گروه و یا پیروان هیچ دین و مذهبی خود را نمی 

ی، توانند نماینده واقعی خدا در روی زمین قلمداد کنند. رفتار کرونا با شیعه، سنی، یهود

بهایی، زرتشتی، مسیحی، بادین، بی دین، نماز خوان، عرق خور، یکسان و دهن خیلی ها 

اگر چنین نبود و در همان کشور مبدأ یعنی چین می ماند  .را برای خود برتربینی بسته است

حتمن علت آن را کمونیست بودن مردم چین توسط مذهبیون قلمداد می شد و مردم را از 

ستی برحذرمی داشتند.و البته با تأمین مالی همه جانبه آنها ازجانب هرگونه گرایش کمونی

 سرمایه داری جهانی .وحرف آخر؛

در جواب آنهایی که سرمایه داری را آخرین مرحله تکامل جهان می دانند، باید به افراد 

ساکن این کره ی خاکی این را نیز یادآور شد که اگر حکم تئوریسین های مدافع سرمایه 

حیح می باشد پس پایان زیست بر روی کره ی زمین روزی نه خیلی دور اعالم داری ص

خواهد شد. زیرا این نظم جهانی فقط در فکرساختن جنگ افزارهای کشتار جمعی می باشد 

تا از موجودیت خود و از انحصار قدرت و ثروت در دست خود دفاع کند و اگر زمانی حادثه 

ندتر از کرونا شیوع پیدا کند انسانها چیزی برای دفاع از ای یا بیماری واگیردار ِکمی قدرتم
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خود در مقابل آن را ندارند، مگر قبل از اینکه آن روز برسد بشریت فکری به حال خود 

 :وضمیمه                                            .کند

د. این امر من این یادداشت را تمام کرده بودم که مطلبی از نوام چامسکی به دستم رسی

باعث شد این یادداشت غیر از حرف آخر یک ضمیمه هم به آن اضافه گردد. همانطور که 

مالحظه خواهید نمود نظرات چامسکی در رابطه با شرایط جهانی که بشریت با آن دست به 

گریبان است، نشان می دهد من هم زیاد به بیراهه نرفته ام، بدون اینکه قصد داشته باشم 

 .یک نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی مقایسه نمایم خودم را با

بحران سالمتی که ویروس کرونا برای بشر ایجاد کرده است بسیار خطرناک :نوام چامسکی

و جدی می باشد و ممکن است عواقب وخیم تری در آینده به بار آورد. اما این بحران 

و بحران دائمی بسیار موقتی است و در نهایت برطرف خواهد شد. در حالی که ما با د

خطرناکتر و جدی تر که هستی بشر را به یکباره از میان بر می دارد روبرو هستیم، این دو 

باید اذعان نمود که این  .بحران یکی جنگ هسته ای است و دیگری گرم شدن کره زمین

تهدیدات اعم از بحران کرونا و جنگ هسته ای و گرم شدن کره زمین تهدیداتی است که به 

دلیل اعمال سیاستهای نئولیبرالیسم ایجادشده است و روزبه روز نیز شدت خواهد گرفت. 

بدیهی است بعد از پایان گرفتن بحران کرونا جهان با دو گزینه محتمل روبرو خواهد شد: یا 

بر تعداد نظامهای تمامیت خواه و مستبد به مراتب ددمنش تر افزوده می گردد و یا با یک 

ن با شرایط انسانی تر در جوامع ایجاد خواهد شد. اما درحال حاضر بازسازی بنیادی

سرنوشت ما در دستان دلقک های بیمارگونه اجتماعی مانند ترامپ و متحدان همفکرش در 

با پایان گرفتن بحران کرونا، مردم جهان باید تصمیم بگیرند که بر …….. جهان قرار دارد 

نده خود را بنا سازند. زیرا می دانیم که منشاء اساس چه الگو و عقیده ای می خواهند آی

همه نابسامانی ها و مشکالت عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به خاطر اعمال 

اما هنوز امروز بشریت با وقوع یک ..…سیاستهای نئولیبرالیسم و بازار جهانی است 

نسل جنگ هسته ای از طرفی و فاجعه تخریب محیط زیست از طرف دیگر که هستی و 

انسان را برای همیشه نابود خواهد ساخت، دست به گریبان است. بنابراین لحظات کنونی 

یکی از مهمترین لحظات تاریخ بشراست. این لحظات نه فقط به دلیل مقابله با ویروس 

کرونا است بلکه آگاهی از نقص و عیوب نظامهای جهانی و نارسایی عملکرد سیستم 

باید برای بهبود آینده بشریت تغییرکنند. بنابراین ویروس  اقتصادی آنها می باشد که می

 . کرونا یک هشدار و زنگ خطر برای جلوگیری از فجایع آینده است

 یارمحمد اکبری عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران

 ١٩١١فروردین ٢١
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 !کرونا، وسواس، منفعت

 

 !رویاها هنوز زنده اندهر چند حال مان شبیه کسی ست که به او تجاوز شده؛اما 

یاد می ” علم تجربه ی آگاهی“یک پیش درآمِد فلسفی: در یک سه گانه ی 

را ” میانجی“گیریم که برای رسیدن از ادراک حسی به فهم، کافیست تا امر 

 کشف کنیم؛

به روایتی سهل تر، ما اموری را تجربه می کنیم، این ها تجربیاِت بیواسطه ی 

 وسواِس ناشی از آن ما هستند، مثِل کرونا و

 ”فهم“و سپس هرچه این تجربه ها را در ذهن به کلیت نزدیک می کنیم، چیزی 

نمی شود)هر چه موضوع عینی تر باشد، از کلیت فاصله گرفته و غیرقابل فهم 

 .(را بسازند” وسواس“تر می شود، این وظیفه ی رسانه هاست که 

شوند؛ توصیه می کنم در این گونه، معادالت مان در حوزه ی کلیت حل نمی 

بسیاری از پدیده های اجتماعی، منافِع طبقاتی را به عنواِن میانجی، واکاوی 

 :کنیم. بدین ترتیب
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 بنزین گران شد،

 بیش از هزار نفر با شلیک مستقیم به سر خاموش شدند،

 حضراِت اپوزیسیون با صندوق ها قهر ورزیدند،

 یک مشت احمق تر از بقیه وارِد مجلس شدند؛

 !چه شد؟

وحدِت کذائِی “جناب سلیمانی قربانِی موثری بود و کرونای کوچولو برای ایجاِد 

 !”ملی

ماست مالی شد؛ تورم فراموش شد و الی آخر. تا بخواهید  ٧٧نرخ دستمزِد سال 

بُرد. به همین منوال امریکا از شکسِت اقتصادِی چین ” نفع“سرمایه داری حاکِم 

مسببیِن خفاش خوِر آن؛ کارتل های داروئی که  نفع بُرد و چه بسا از شوخیِ 

کارشان سکه شد؛ ترکیه در سایه می تازد؛ نتانیاهو اکثریت دارد و موشک 

 !های حزب هللا لبنان هم پیش به سوی تل اویو

 !چاره ای نیست رفقا

 اکثرا فرادست می دوشد و می تازد، فرودست دوشیده و فرو کوفته می شود؛

آگاهی به همین مختصر که چه کسانی نفع می  آگاهی ست؛ اما چاره ی کار فعال

 ، چه چیزهایی را پنهان می کند،”رسانه“برند و 

 ! پشِت کرونا و پشِت فوبیا

 ش.ص.زاهدی
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فراخوان فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری به فعالین و 

 سندیکاهای کارگری جهان

تحادیه های کارگری، ما سال سابقۀ تاریخی فدراسیون جهانی ا ٩۱با افتخار به 

  : شعار مبارزه مان برای مطالبه در سطح جهان را مطرح می کنیم

 ! ساعت کار درهفته ٩۳

 !همکاران عزیز

سال فعالیت خود، همواره  ٩۱فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، در طول 

در مسیر پیشبرد مطالبات رادیکال به نفع کارگران در سطح بین المللی بوده 

سال  ٩۱. و امروز، یک بار دیگر جرات دارد که چنین کند. با افتخار به است

سابقۀ تاریخی فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، ما شعار مبارزه مان 

 ! ساعت کار درهفته ٣۱ : برای مطالبه در سطح جهان را مطرح می کنیم

اوردهای امروزه، هنگامی که پیشرفت های علمی تکنولوژیک و استفاده از دست

دانش همیشه نوین درفرآیند تولید، بهره وری از نیروی کار را افزایش می 

دهد، از منظراجتماعی ناعادالنه است که سودهای حاصل از افزایش بهره 

وری به سوی سرمایه داران هدایت شوند. فدراسیون جهانی اتحادیه های 

بهبود شرایط  کارگری براین باور است که از این سودآوری ها بایستی برای

ما باید با ساعاتی کاری کمتر و  .کارهمۀ کارگران کره زمین استفاده شود

دستمزد و شرایطی بهتر کار کنیم و پروسۀ رشد فرهنگی، بشردوستانه و محیط 

ساعت کار در هفته، فراخوانی به  ٣۱مطالبۀ اجرای عمومی  .زیست ارتقا یابد

و درعین حال یک خواست واقع  مبارزه و تالش است، مطالبه ای برای زندگی

 .بینانه است

بگذارید این شعار امسال در روز جهانی کارگران اوج گیرد. پوستری که برای 

شما ارسال می کنیم می تواند زینت بخش ابتکارات رزم جویانۀ ما درهرگوشه 

 !با اتحاد ما می توانیم به این هدف نیز برسیم .از دنیا باشد

 ی اتحادیه های کارگریدبیرخانه فدراسیون جهان

 آوریل ٢۲
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کارگران فلزکار ترکیه: "سیستم سودجوی حاکم مسئولیت 

 ".را به گردن دارد ١١ -بحران کووید

براساس تحقیق انجام شده توسط سندیکای متحد کارگران فلزکارترکیه، عضو 

کنفدراسیون سندیکایی دیسک )کنفدراسیون سندیکاهای ترقیخواه ترکیه(، از 

ه کارگران فلزکار در ترکیه مجبور به کار بدون امکان مالحظه ک آنجائی

واده و نبر اساس تست های انجام شده اعضای خا و فاصله اجتماعی در هستند

از فلزکاران به این ویروس خطرناک و مهلک مبتال  %٢١دوستان نزدیک به 

 .شده اند

 ٢متر از درصد از فلزکاران گفتند که در فاصله ای ک ٨٥،  ٢١٢١در آوریل 

متر از یکدیگر در محل کار مشغول به کار هستند.) یعنی امکان فاصله گیری 

 (.اجتماعی وجود ندارد

 

تعداد کارگرانی که در حین انجام کار قادر به رعایت فاصله گیری اجتماعی 

درصد از کارگران فلزکار در صنایعی  ٦١ .درصد است ٠١4٧هستند ، تنها 

رد فلزات سر و کار دارند به دلیل بیماری همه گیر که عمدتاٌ با کار ذوب و نو

 (در محل کار خود احساس امنیت نمی کنند )از جمله رفت و آمد ٠٧ -کووید

 

درصد از کارگران فکر می کنند که مؤسسات درمانی خصوصی باید ملی  ٨٦

 .شوند
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 !نان باالتر از هر چیز، حتا سالمتی

ه کار پروژه ها و با بازگشت به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آغاز ب

کارگران به مناطق نفتی یک ایستگاه کنترل کرونا در کنار بیمارستان عسلویه 

تشکیل شده و هر کارگری با یک تب سنجی ساده و گرفتن مقدار اکسیژن 

این در حالی است که از اوایل اسفند  .خونش برگه سالمت داده می شود

تال شدن به بیماری کرونا به خانه کارگران مجبور شدند برای فرار از مب

هایشان برگردند و هیچ درآمدی که کسب نکردند هیچ، حتا طلب هایشان هم به 

امان خدا رها شد. کارگران به دلیل وضعیت اقتصادی ضعیف و نداشتن منبع 

مالی دیگر مجبور شدند هرچه زودتر به سرکار برگشته و یا کاری برای 

 . خودشان دست و پا کنند

یروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی که بیش از هزار نفر مشغول کار هستند در ن

امکاناتی به آن صورت وجود ندارد. چند مخزن آب با مایع دستشویی گذاشته 

اند که مثال کارگران زود به زود دست هایشان را بشویند. فاصله اجتماعی و 

به هنگام  حراستی که ٣١برای نمونه از  .موارد بهداشتی رعایت نمی شود

ورود کارگران باید آنان را کنترل کنند حتا دستکش و ماسک و الکل به اندازه 

 .کافی برایشان وجود ندارد. وضعیت خوابگاه و غذا و حمام ها که ماشاله دارند

 

 !ترفندهای بانکی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به اعالم دولت در مورد به تعویق 

اقساط وام گرفته شده از بانک ها، مدیران بانک ها با ترفندهایی اقساط  افتادن

خود را از مردم می گیرند. در پی اعتراض کارگران ذوب آهنی در رابطه با 

کسر اقساط توسط بانک صادرات، بانک مزبور این چنین جواب کارگران را 

 :داده است
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افت اقساط وام مدیریت بانک صادرات: بر اساس مصوبه هیات دولت دری»

ماه به تعویق افتاده است. از آنجایی که کلیه وام  ٣های قرض الحسنه به مدت 

پرادختی این بانک به کارگران فروش اقساطی و خرید کاال بوده، شامل 

 «.مصوبه مذکور نمی باشد

تحریریه پیام سندیکا: خدایی ناکرده سوتفاهم نشود، این مصوبه شامل حال 

ارفرمایان عزیز و رانتخورانی که بدون گذاشتن وثیقه و بازرگانان محترم، ک

تضمین های مالی میلیاردها وام گرفته اند نخواهد شد. خیر، آنان در هیات 

دولت و مدیریت بانک ها دوستان خوبی دارند و آن عزیزان مراقب هستند آب 

 در دل این گرامیان تکان نخورد

. 

 !بیمه بیکاری دوران کرونا

ار پیام سندیکا، بعد از عید بسیاری از کارخانه ها و کارگاهها به گزارش خبرنگ

اقدام به بازگشایی واحد تولیدی خود نکرده و به کارگران پیغام دادند که بروند 

بیمه بیکاری تقاضا کنند. در حال حاضر شعب تامین اجتماعی و محدودی از 

ازدحام روبرو شده کافی نت ها که باز شده اند برای ثبت نام کارگران بیکار، با 

اند که نمی توانند فاصله اجتماعی و فاصله طبقاتی را رعایت کنند. البته دولت 

روند گرفتن  .ماه بیمه بیکاری پرداخت خواهد کرد ١اعالم کرده فقط برای 

ماه طول خواهد کشید یعنی تا آخر  ٢حقوق بیمه بیکاری در بهترین حالت 

 :ا آنموقعخرداد. نکته قابل توجه این است که ت

کارگرانی که بیمه نبوده اند چه  -٢ کارگران بیکار چگونه گذران کنند؟ -٠

کارگرانی که از کارفرمایشان  -١ بیکارانی که کار نداشته اند چه کنند؟ -٣کنند؟

 حقوق چند ماهه طلب دارند چگونه وصول کنند؟

تعلق  در ضمن این بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی و رانندگان به هیچوجه

 نمی گیرد.آیا کسی در بدنه دولت هست که پاسخگو باشد؟
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 گزارشی به سندیکا، در دوران کرونایی چه گذشت؟

من فرزند یک خانواده کارگری در یکی از جنوبی ترین محله های تهران 

چند روزی بود که بدن درد داشتم. وقتی به بیمارستان مراجعه کردم و به  .هستم

من گفتند برو اورژانس. رفتم و گفتم بدنم درد می کند. قسمت اطالعات رفتم به 

خانمی در تریاژ از من سوال هایی پرسید: تب داری؟ سرفه داری؟ بدن درد؟ 

 …نفس تنگی؟ 

 .گفتم: فقط بدن درد دارم و تبم باال و پایین میرود

پرسش ها شروع شد: این چند روز کجا بودی؟ کجا رفتی؟ چکار می کردی؟ 

 .…الت؟کارت چیه؟ تحصی

گفتم: دو هفته پیش تولیدی کار می کردم و بعد اخراج شدم و تو خیابونها دنبال 

 .کار می گشتم

خانم پرستارگفت: اونجا که کار می کردی یا دنبال کار می گشتی کسی سرفه 

 می کرد؟ عطسه پشت سرهم داشتند؟

 .گفتم: یادم نیست

. اسمتو زدم تو گفت: عیبی نداره، نترس، برو صندوق یک قبض پزشک بگیر

 .کامپیوتر

رفتم صندوق. سی پنج هزار تومان برای ویزیت دکتر قبض گرفتم، چون بیمه 

درمانی ندارم. در صف ایستادم. فکر کنم ده بیست نفری داخل صف بودند. 

باالخره نوبت من رسید. دکتر معاینه کرد گفت: باید سیتی اسکن بشوی. 

. برات یه سیتی اسکن مینویسم. اینجوری معلوم نیست. ما هم کیت نداریم

گفت برات مینویسم برو به تریاژ بگو برات یه قبض  .نه :دفترچه داری؟ گفتم

 .سیتی اسکن از ریه و قفسه سینه بزنه برو صندوق
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رفتم تریاژ. مرا فرستادند صندوق. اسممم پرسید و زد داخل کامپیوتر و از من 

مگه برای کرونایی ها رایگان سیصد پنجاه هزار تومان پول خواست. من گفتم: 

نیست؟ مسوول صندوق گفت: برای بیمه ای ها رایگانه اونم نه بیمارستان ما، 

 .برای ما وابسته به دانشگاه آزاده که بیمه ای ها هم فرانشیز می پردازند

با پدرم که کارگر است تماس گرفته، ازش درخواست پول کردم که او نیز 

 .یز کردبرایم چهارصد هزار تومان وار

من سیتی اسکن را انجام دادم. دکتر با دیدن سیتی اسکنم خودش را ازم عقب 

کشید و گفت: سریع منتقلش کنید به بیمارستان سینا. دکتر گفت مشکوکی به 

 .کرونا

 . بله من نیز کرونا گرفتم

تریاژ گفت: صد پنجاه هزار تومان بابت آمبوالنس به صندوق پول پرداخت کن. 

 . شدم از پدرم پول قرض کنم دوباره مجبور

با آمبوالنس به بیمارستان سینا منتقل شدم و دو روز در بیمارستان سینا بودم. 

بیمارستان سینا دویست پنجاه هزار تومان بابت بستری شدنم دوباره پول گرفت. 

پس از یک روز بستری در راهرو بیمارستان، مرا به بیمارستان امام خمینی 

 .منتقل کردند

مارستان امام خمینی قضیه فرق کرد. بدون حتا پرداخت یک لایر بستری در بی

شدم. طی این روزها به هیچ دستگاه تنفسی وصل نبودم فقط یک سری قرص 

هایی که پرستار بخش می گفت قرص های روسی و چینی است، به من داده 

 .می شد

می تعداد افرادی که فقط در یک اتاق بزرگ بستری بودیم شامل چهل نفر 

شدیم. فقط بیست نفر به آی سی یو منتقل شدند. ده نفر دیگر که میانسال بودند 

نیز در بخشی به دستگاه تنفسی وصل شدند. در دفعاتی که با این افراد هم کالم 
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شدم متوجه گشتم که اکثرن کارگر، خانم های مطلقه )در بخش زنان کرونایی(، 

اعت بودند. نمی دانم چند نفر یا سرپرست خانواده، یا شهرستانی های بی بض

کشته شدند، چون نمی گذاشتند خبرها به ما برسد. ولی از چهل نفری که با من 

 . هم اتاق بودند حدودن سی نفر حالشان خیلی بد بود

هر روز صبحانه، ناهار، شام، مایعات داغ و میان وعده آب هویج تجویز شده 

بیماران فقط میخوابیدند آنهم به  بود و این غذا ها خوب بودند ولی خیلی از این

علت مسکن هایی که به آنها تجویز شده بود، نمی توانستند غذا بخورند چون 

 .اشتها نداشته و یا منگ بودند. ولی این دستوری بود که به ما تجویز شده بود

اما شاید بیش از همه اینها، برخورد شاداب پرستاران بود که به ما زندگی می 

 .بخشید

از یک هفته نصفی به تشخیص پزشک از بیمارستان مرخص شده و با من پس 

مالحظات ویژه در منزل بستری شدم. برای اینکه خانواده ام مبتال نشوند خود 

را در اتاقی قرنطینه کرده اجازه ندادم هیچکس در کنارم باشد. ولی در این 

 .مدت با هم از طریق تلفن همراه تصویری در ارتباط بودیم

دوره دوهفته ای قرنطینه در منزل، یک پیراپزشک و دو پرستار طی این 

بار برای ویزیت من مراجعه  ٣مهربان، از طرف اداره بهداشت محل زندگی 

کرده برایم بطور رایگان دارو آوردند. همان قرص های خارجی. یک سری 

تجویز شده بود که از داروخانه تهیه کرده، من و خانوادم  A،C،D،Eویتامین 

د مصرف می کردیم به همراه دستور غذایی که آب هویج، آب پیاز پخته شده بای

و عدسی به همراه مصرف آب زیاد در روز و در کنار اینها ورزشهای کششی 

 .در منزل به من تجویز شده بود

 امروز تندرست و پر انرژی در خدمت سندیکا هستم. 

 دامون

. 
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 !توفان گرانی پیش می آید

 

درصد حساب کردند که فقط  ٢٠را در حالی با کارگران دستمزد سال جاری 

 .برابر قیمت رسیده است ٢حبوبات تا آخر فروردین به 

به گزارش پایگاه خبری البرز و براساس گزارش های میدانی، قیمت اکثر »

موارد حبوباتی به حدود دو برابر قیمت قبل عید در بازار کرج رسیده است. 

هزار بوده،  ٢١ا قبل از عید، هر کیلوگرم کمتر از بطور مثال، لوبیا سفید که ت

 «.هزار تومان در فروشگاه ها فروخته می شود ٣٥اکنون بیش از 

 ٦١نرخ تاکسی ها با توصیه های پزشکی جهت فاصله گذاری به بیش از 

درصد افزایش یافته است. چون رانندگان تاکسی برای دریافت کرایه یک نفر 

ند، کرایه اش را سرشکن مسافرین دیگر کرده، از مسافر کمتر که سوار می کن

با توصیه های پزشکی که خوردن سیر و پیاز را  .سه مسافر دیگر می گیرند

هزار تومان به  ٠١مفید دانسته اند، طی دو هفته اخیر قیمت سیرسبز از کیلویی 

مواد ضد عفونی کننده را که خود دولت از .درصد هزار تومان رسید٢٥کیلویی 

تومان افزایش داد. خبرها حاکی  ١٥١١تومانی به  ٥١١کبار مصرف ماسک ی

از آن است که مرغداران برای اینکه مجبور به کاهش قیمت گوشت سفید نشوند 

 .جوجه های یک روزه خود را بصورت میلیونی دفن می کنند

ناظرینی که با افزایش قیمت بنزین هر شب در تلویزیون نمایش بازی می 

 .آنان اثری نیست. تورم و گرانی همچنان خواهند تاختکردند امروز از 
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 برشی از مبارزات آموزگاران! 

اولین داده های تاریخی از آموزگاران بر می گردد به تشکیل اتحادیه های کارگری در سال 

که در پایان آن سال اتحادیه معلمان تهران تشکیل می گردد. میرزاحسین خان امید  ١٢١٠

 .مین می شودنماینده اتحادیه معل

شکراله مانی می نویسد: تشکیل اتحادیه های نانوایی، آموزگاران، کارمندان پست و 

تلگراف، خیاطان، کفاشان. در این سال یازده اتحادیه تشکیل شد. البته همه اتحادیه های 

تهران به صورت منظم تشکیل نیافته بود و بعضی از آنها دارای صندوق نبودند و حق 

 .نمی شدعضویت دریافت 

یکی از مفاد برنامه اش پیگیری و تشکیل  ١٢١١در کنگره حزب کمونیست ایران در سال 

اتحادیه ها را گنجانده بود. سازمان آذربایجان حزب کمونیست ایران در بوجود آوردن 

اتحادیه های کارگری و اتحادیه های معلمان و روشنفکران در تبریز و شهرهای دیگر 

  .داشتآذربایجان نقش فعالی 

اولین اعتصاب آموزگاران در تهران شکل گرفت که به علت پرداخت نشدن  ١٩٣٣دیماه 

شش ماه از حقوقشان بود. در این اعتصاب تیمورتاش به آموزگاران در مجلس شورای 

روزنامه حقیقت در جواب  ٢١/١٣/١٩٣٣ملی توهین کرد که متعاقب آن در تاریخ 

 .یک معلم را به صد نفر از امثال شما نمی فروشیمتیمورتاش نوشت: ما استخوان پوسیده 

تظاهرات دانش آموزان به حمایت از اعتصاب معلمین خود نیرویی را نوید می داد که نه 

تنها حقوق صنفی خود بلکه سیاست های فرهنگی دولت را نیز به چالش می کشید. دانش 

ر معارف، حمل کرده، در احتضا» آموزان با پارچه سیاه رنگی که روی آن نوشته شده بود:

تظاهراتی را در میدان توپخانه سازمان  « میدان توپخانه فریاد کشیدند، زنده باد معارف

 .دادند

اما کار به همین جا ختم نشد و آموزگاران تهرانی برای اینکه وضعیت پرداخت حقوقشان 

لت. تحصنی سازمان داده برای تامین بودجه خود در دو ١٩٣١مشخص شود در شهریور 

نامه دولت که همه ماهه در هشتم ماه فرنگی »دولت مجبور گشت دستوری این چنین بدهد.

تومان از عایدات گمرکات به مدارس پرداخت شود و حقوق معوقه بطور  ٨٣٣٣مبلغ 

معلمین متقاعد شده در سرکالس ها حاضر شدند. در همین سال در « استهالک تادیه گردد

متعاقب آن پیام تبریک اتحادیه  .مین تبریز تشکیل می شوداتحادیه معل ١٩٣١فروردین  ١٨

معلمین تهران توسط حسین امید، ابوالقاسم رجایی، ابوالفضل لسانی به اتحادیه معلمین 
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رفقای محترم! تشکیالت مقدس صنفی شما و ما تمام عالقمندان » تبریز مخابره می شود.

احساسات پاک شما را با صدای متحد به سعادت کارگری و رنجبری را امیدوار ساخته، لذا 

تبریک و تقدیس می گوییم. تشکیالت ما نیز در اثر زحمات چند ساله رو به تنظیم و ترتیب 

می رود. بزودی شما از تاریخچه اتحادیه و فهرست مقاصد و نظامات داخلی و خط مشی 

یشرفت مقاصد معلمین مرکزی مستحضر داشته و ارتباط عقاید از نقطه نظر اتحاد افکار و پ

 «برقرار و تحکیم خواهد شد

با روی کار آمدن رضاخان و حمله به اتحادیه های کارگری و دستگیری نمایندگانشان، 

اتحادیه آموزگاران نیز فعالیتش زیرزمینی می شود. در گزارش به جنبش سندیکایی در 

له زاده کنگره چهارم بین المللی سندیکاهای سرخ توسط کارگر چاپخانه رضاقلی عبدا

مهمترین آنها اتحادیه کارگران  »:مى خوانیم ١٩٣٠فروردین  ١٤)سیفی( به تاریخ 

چاپخانه هاست ) کتب(، اتحادیه کارگران پست و تلگراف و تلفن، داروسازان، کارگران 

قورخانه )اسلحه سازی(، چیت سازی، معلمین، کفاشان، که به همان اندازه پیگیر نیستند. 

این ممانعت، آموزگاران مبارز را از « تی در سندیکاها موقوف استعضویت کارمندان دول

اسفند  ١١پای ننشاند و آنان به مبارزات خود ادامه داده تا اینکه برای اولین بار در 

 .به تصویب رسید« قانون شرایط کار معلمان در دانشسراهای آموزگاران » ١٩١٩

ق و نواندیش و مبارز از کار اخراج متاسفانه در همین سالها بسیاری از آموزگاران خال

شدند. کافی است به دوران زندگی نیما یوشیج و همسرش عالیه خانم جهانگیر که در 

( نوشته هادی راشد، نظری بیاندازیم تا سختی ١٩٣١کسوت آموزگاری به آستارا رفته اند)

 .کار و فعالیت کاسه لیسان برای اخراج این دو آموزگار نواندیش را درک کنیم

اتحادیه  ١٩٣١فعالیت ادامه دارد . به همت رضا روستا، علی کباری، امیرخیزی در سال 

معلمین رشت در خفا پایه گذاری می شود و در همین سال در مشهد نیز اتحادیه معلمین با 

 .بنیان گذاری پروین گنابادی شروع به کار می کند

فعالیت های صنفی دوباره و باز شدن فضای سیاسی  ١٩٢٣با فرار رضاخان در شهریور 

رونق می گیرد. اتحادیه های معلمان در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان و شیراز جانی 

با پیوستن چهار اتحادیه کارمندی به شورای متحده  ١٩٢١دوباره یافته و در مهر سال 

مرکزی زحمتکشان ایران: سندیکای مهندسان و تکنسینها، اتحادیه معلمان و کارکنان 

شی کانون وکال، انجمن پزشکان و دامپزشکان و اتحادیه کارکنان شرکت نفت، شکل آموز

 .نوین با همبستگی و قدرت بیشتری به نمایش گذاشته می شود
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معلمان مدارس ابتدایی برای ترمیم حقوق خود دست از کار کشیدند و معلمان  -١٩٢١اسفند

 .دبیرستانی نیزبه حمایت ازهمکاران خود برخاستند

اعتصاب پنج روزه معلمان برای افزایش حقوق و صدور قطعنامه توسط  -٢١/١/١٩٢١

 .دانش آموزان در حمایت از آموزگاران خود

این شکل از همبستگی که دانش آموزان از آموزگاران خود حمایت کرده و حتا قطعنامه 

 .صادر کنند نوید بخش دوران تازه ای از مبارزات بود

اران تحت لوای شورای متحده مرکزی زحمتکشان، با مبارزات صنفی و سیاسی آموزگ

توانی قدرتمندانه به پیش می رود تا به آنجا که در مبارزات ملی شدن نفت و طرد نخست 

وزیر روباه صفت، قوام السلطنه، نقش تاریخی خود را به همراه دیگر زحمتکشان ادا می 

ی را در کنار کارهای کنند. این مبارزات به پرورش کادرهای ارزشمندی که کار صنف

مرداد جان سالم به در بردند، باعث شد تا  ٢٨سیاسی فرا گرفتند و از تیغ مرگبار کودتای 

 ١٢کانون فرهنگیان تهران را در باشگاه مهرگان بنیان گذاشته و اعتصاب شکوهمند 

را رقم زنند. این اعتصاب آن چنان شاه و ساواک و چشم و گوش  ١٩٤٣اردیبهشت سال 

مقدارشان را در اداره فرهنگ متعجب کرده بود که دست به جنایتی شنیع زده و  های بی

دکتر ابولحسن خانعلی را در پیش چشمان هزاران فرهنگی با گلوله رئیس کالنتری 

بهارستان، سرگرد ناصر شهرستانی می کشند. آنچه پس از آن اتفاق افتاد اعتراضی بی 

پلیس حمله کرده آنان را از میدان بدر کردند.  سابقه ای بود که ظهور کرد. فرهنگیان به

نعش دکتر خانعلی چون پرچمی افراشته از دست گزمگان و کاسه لیسانی چون محمد 

درخشش به در آورده و پس از آنکه در بیمارستان بازرگانان مرگ حتمی او اعالم شد به 

آزادیخواهی  مسجدی در حوالی چهارراه سیروس برده و تا شب به مراقبت از این نماد

پرداختند. همان شب فعالین کانون معلمین تهران در مسجد تصمیم به برگزاری وداعی 

باشکوه گرفتند و با ارتباط گرفتن با سندیکای کارگران چیت سازی تهران، سندیکای 

کارگران کوره پزخانه ها و بسیاری از فعالین کارگری در جنوب شهر، وداعی تاریخی و 

اه پلید شاهنشاهی زدند. وداع که با حضور دهها هزار نفری مردم از سیلی سختی به دستگ

سرچشمه تهران تا چهارراه سیروس شروع شده بود تا قبرستان ابن بابویه ادامه یافت. 

ساواک و ارتش عاجز مانده از آنکه بتوانند جسد دکتر خانعلی را بفرموده شاه، به نمایشی 

ده تبدیل کرد. پیکر دکتر خانعلی به این دلیل به ابن تبدیل کنند تنها به تماشاگرانی بهت ز

تیر در آن خفته بودند و هم جمعی از افسران  ٩٣بابویه برده شد که هم جان باختگان 

تیر و آزادیخواهان به  ٩٣آزادیخواهی در آن آرام گرفته بودند. او در کنار شهدای گمنام 

 .آغوش سرزمین مادری رفت
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برابر »استقامت آموزگاران باالخره مجلس تصویب نمود:  روز ١١پس از این واقعه و 

 «شدن حقوق معلمین با حقوق مهندسین

رِژم که خود را بازنده احساس می کرد برای آنکه بتواند اعتراضات معلمین را مهار کند با 

 ١٢تعویض علی امینی با شریف امامی و وزارت دادن به محمد درخشش و اعالم 

تراضات مستقل صنفی را به گالیه هایی به محضر شاهانه تبدیل اردیبهشت روز معلم، اع

 .نمود

تاریخ قاضی شرافتمندی است. امروز نام های اهریمنی چون علی امینی، مهندس شریف 

امامی، محمد درخشش، محمدرضا پهلوی، سرگرد ناصر شهرستانی در کجای تاریخ قرار 

می است و در دل میلیونها انسان قرار دارند، و دکتر ابوالحسن خانعلی که نماد شرافت معل

 .دارد کجا

 .بر شهدای خود نظرمی افکنیم و افتخار می کنیم که رهرو چنین انسانهایی هستیم

 روز معلم بر آموزگاران نور و روشنایی شادباش

 ١٩١١اردیبهشت    مازیار گیالنی نژاد

 :منابع

 ١٩٢٠پیدایش حزب کمونیست ایران نوشته تقی شاهین چاپ تهران -١

 شوق یک خیز بلند نوشته جلیل محمودی ناصر سعیدی -٢

جلد( نوشته  ٤اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران ) -٩

 خسروشاکری

 تاریخچه نهضت کارگری در ایران نوشته شکراله مانی -٤

 اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران ویلم فلور -١

 اد زندگی نیما در آستارا نوشته هادی راشدبازخوانی اسن -٠
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 !آموزگارانم به  !میهنم معلمین به

 !ساختند ماراروشن دنیای که خاموشی خردمندان به

 !نوشتم هم را انشایم آخرین من عزیزم، معلم�  

 دارد؟ ای وظیفه چه و کیست معلم��

 ی شرمنده وقت هیچ دانایی آقای !بود معلم سال اوسی بود، دانایی آقای معلم

 جایی از سویش کم چشمان برای که بود، آنقدر حقوقش چون نبود، روزگارش

 کس هیچ خواب در که هایی نبوده از پر داشت، رنگینی ی اوسفره !نگیرد وام

 او به چون نکرد، عوض هیچگاه را خود مندرس و کهنه اوعصای !نبود هم

 به مرا معلم های کفش محل کفاش !نکوهیده و است کاراسراف این بودند گفته

 سپری دانایی آقای پای در را عمرش از چندسال چون گرفت، می تمسخر

 به اورا اشکهای کرد، نمی گریه عینک بدون وقت هیچ دانایی آقای !بود کرده

 او است، داده غصه روزگاران جور مرا معلم !بود ندیده کسی محل رفتگر جز

 ها بچه: میگفت ما به همیشه دانایی آقای. کند می گریه حتما خندد می وقتی

 من امثال و من مثل !نیست هم خوب چندان زیاد فهمیدن ولی بفهمید، کنید سعی

 ،،خواستارش، که معلمی !خورد می دردی چه به رفته زندان معلم !شوی می

 گفته روزی دانایی آقای !آید می کاری چه به !باشد روزگار رنج کردن دوره

 مدرسه حیاط در را سرت اگر !نکن شک داری باورش که ای آینده به :بود

 !شود روزگارشکسته کشاکش در دلت نگذار شکستند،

 آموزگاران تمام همت بلند پیشانی وتاهمیشه،،،،،  .انشایم آخرین بود واین

 !بوسم می را میهنم

 آرین سندیکالیست                           باد،،،، گرامی معلم ،،،روز�
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 صادق

گشتند، با ها و مادرش از کار که برمیبود. خاله ه به دنیا آمدهخاندر فاحشه

شان را رفع رفت که خستگیپاهای کثیف و نحیفش پشت کمرهایشان راه می

هایی معمولی داشت با شد. مادرش لبای میکند و خودش غرِق لذت کودکانه

 ب یادهایی معمولی اما انگشتانی کشیده و جذاب. از خاله آفاق کمی حساچشم

شمرد. کمی که بزرگتر هایش را میگرفته بود و گاهی دستمزد مادر و خاله

های ها و مادر را رها کرد و رفت و یاد ِخندهوار، خالهشد با خشمی دیوانه

شمشیرنشان و خودکار بیک  اش را در ذهن ُکشت. هجده سالگی مدادکودکانه

هایی معمولی ها و چشمبوخت جلوی دانشگاه. پاییز بود که دختری با لفرمی

اش به پشت، ُسر داد و دو سه خودکار خرید و اش را از روی سینهمقنعه

نشست گذاشت کف زمین، میآمد کالسورش را میرفت. بعد از آن گاهی می

شد. روزی دختر هایی معمولی بینشان رد و بدل میرویش و حرفروبه

ها روزی بود که دختر مداد خرید و مقدمه گفته بود در زندان به دنیا آمده، تنبی

هیچ حرف دیگری نزد. از آن روز معنای تِن زن برایش دگرگون شد. تنی در 

  .نه در الی دست و پای مردانی هرزه ،زندان

 زمستان شد. صادق عاشق بهار نشد.

 آویز کرد عاشق هیچ زنی نشد.حلق صادق تا روزی که خودش را 

 .شدبایست عاشقشان میانی شد که صادق میاما بهار جای او عاشق تمام زن 

 

 نسیم بنی کمالی
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 کرونا و زنان سرپرست خانوار!

 خانوارند، سرپرست زنان نیستند، امان در کرونا منفی تاثیرات از که اقشاری از یکی

 یک عنوان به خود نقش ایفای بر عالوه و داده افزایش را آنان نقش زمانه جبر که زنانی

 .بکشند دوش به نیز را خانواده آورننا نقش باید زن،

 از تعدادی و شوندنمی تلقی نیازمند اقتصادی، نظر از خانوار سرپرست زنان همه البته

 افراد این زیادی از درصدی اما هستند، هم مناسب شغل و درآمد مالی، تمکن دارای آنان

 بسامانی یاقتصاد وضعیت کرونا شیوع از قبل حتا و ندارند مناسبی درآمدی شرایط

 آنان بند نیم درآمد بساط و رسید راه از ناگاه به سهمگین طوفانی مانند نیز کرونا نداشتند،

 به خود اولیه نیازهای کردن مرتفع برای آنان حال که کرد مچاله و نوردید درهم چنان را

 .هستند حمایتی نهادهای خدمات دریافت نیازمند که شدند ناتوان حدی

 به و ناامیدی تنهایی، روانی، فشارهای عالوهبه اقتصادی مشکالت زنی کرونا از پیش

 و پذیرآسیب قشری به را خانوار سرپرست زنان زندگی، مشکالت بار کشیدن دوش

 بود. کرده تبدیل حمایت نیازمند

 میلیون چهار به نزدیک گویندمی آمارها. نیستند کم کشور در خانواده آورنان زنان تعداد

. کشندمی دوش به را زندگی بار تنه یک که دارد وجود کشور در انوارخ سرپرست زن

 و جنگدمی کلیوی بیماری با آنان از یکی که دختر فرزند چهار با است آنان از یکی فاطمه

 او. بگیرد پیش در را بیمارستان راه دیالیز انجام برای است مجبور بار یک روز چند هر

 خیاطی مشتریان برای قدیمی چرخ با اشایاجاره چککو منزل از بخشی در کرونا از قبل

 فاطمه خیاطی مشتریان کرد، جمع را هادورهمی و مهمانی بساط و آمد که کرونا. کردمی

می  فاطمه. کند سقوط فالکت خط زیر به فقر خط زیر از او درآمد تا کردند سقوط نیز

 امسال عید اما بود، خوب دوز و دوخت از درآمدم عید و نوروز به نزدیک سال هر:»کوید

 را دوستانه هایجمع و عید بازدید و دید دماغ و دل کسی دیگر کرونا شیوع خاطر به

 روزی نو سال نزدیک قبل هایسال من. ندادند سفارش هم را لباسی بنابراین. نداشت

 حتی رفته هم روی گذشته سال پایانی ماه اما گرفتم،می دوخت سفارش لباس ده از بیشتر

 درآمدیبی وضعیت، این در بنابراین. بدوزم و بگیرم سفارش نتوانستم هم لباس تکه ده

 درمان و دوا هزینه برای بودم گذاشته کنار منزل اجاره برای که را پولی شدم مجبور

 البته.  نکنم پرداخت را فروردین و اسفند اجاره شد باعث همین. بپردازم دخترم بیماری
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 سرپرست هم او دانممی اما است، نزده حرفی حاال تا و است خوبی زن ماصاحبخانه

 اممانده حاال. کنممی پرداخت من که است ماهانه اجاره همین درآمدش منبع و است خانوار

 و مالی پشتوانه هیچ که چیست من امثال و من تکلیف باشد، داشته ادامه روند این اگر

 .نداریم را خودمان سویکم چشمان و چروکیده دستان جز به عاطفی

 نیز را پیرش مادر آموزش،دانش فرزند دو با که است ایخانواده آورنان زن نیز شمسی

 بوفه او. بود خورده گره آموزاندانش و مدارس با شمسی معیشت. کندمی سرپرستی

 خوراکی، مواد آموزاندانش به تفریح زنگ در و داشت اجاره در را ایمدرسه

 تعطیلی به را مدارس کرونا که زمانی از. فروختمی …و چای خانگی، هایساندویج

 !نه هایشهزینه اما شد، تعطیل نیز شمسی درآمد کشاند،

 دهد، پوشش را خانواده مالی نیازهای گذشته مثل باید درآمدی هیچ بدون شمسی

. بپردازد را پیرش مادر درمانی یهاهزینه و بپوشاند عمل جامه را هایشبچه هایخواسته

 جاری امزندگی هایهزینه اما شد، تعطیل مدارس تعطیلی با درآمدم: »می گوید خودش

 بر آموزمدانش فرزندان هایخواسته خانواده، تغذیه و خوراکی نیازهای بر عالوه. است

 حرکت توان من و زندمی ساز یک روز هر پرورش و آموزش. است مضاعف فشاری من

 باشد، غیرهوشمند یا هوشمند که ندارند همراه گوشی هایمبچه. ندارم را سازها این با

 آموزش دور راه از آموزش هایبرنامه نصب قابلیت که دارم قدیمی گوشی یک نیز خودم

 دریافت آموزشی هیچ مدارس تعطیلی زمان از فرزندم دو هر بنابراین. ندارد را پرورش و

 برایش داشتم تصمیم هاستمدت باالست، مادرم درمانی هایهزینه اینها بر عالوه. نکردند

 احت حاال رسید،نمی آن خرید به زورم داشتم کار که هم زمان آن حتا اما بخرم، سمعک

 «!نخورد دیوار و در به و نبیند تار که کنم عوض را اشعینک توانمنمی

 از ایمجموعه با ما. نیست تا دو یکی انوارخ سرپرست زنان ما درد:»کرد تأکید وی

 از دشوارتر را ما زندگی و کرد بدتر را وضعیت کرونا اما هستیم، یقه به دست مشکالت

 وسایل فروختن به شروع که است رسیده حدی به من مالی مشکالت حاضر حال در! قبل

 تا فروختم را اتویم تهگذش هفته! قیمت نصف با هم آن ام،کرده دیوار سایت در امخانه

 برقی جارو نوبت هفته این شاید. بخرم هایمبچه برای غذایی مواد و گوشت مقداری بتوانم

 و دارد ادامه کی تا وضعیت این نیست مشخص. بیفتد دیگری وسیله نام به قرعه یا شود

 «.برسانیم روز به را شب و شب به را روز سردرگمی و اضطراب این در کی تا ما
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 اجتماع شرایط برابر در منفعل و قربانی را خانوار سرپرست زنان تواننمی شکبی

 جامعه سطح در …و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، هایفعالیت در آنان از بسیاری دانسـت،

 واقعیت اما شوند،می ظاهر آنان از تاثیرگذارتر و بهتر گاهی حتا و مردان دوش به دوش

 خانواده آورنان زنان از زیادی بخش برای را کار و یتفعال شرایط کرونا که است این

 این موید نیز هارسانه با وگوگفت در زنان این شخصی هایتجربه. است کرده سخت

 .است موضوع

   آنان هستند، کارگری بزرگ ارتش یک و ما کشور جمعیت از نیمی زنان»

 این به  توانیم نمی ما . را ما آینده و ما آینده نسل دهند، آموزش را ما فرزندان

 گم نادانی و تاریکی در کارگران بزرگ ارتش این تا بوده تفاوت بی موضوع

 نگاه زن کارگران عمومی های فعالیت به باید ما که است دلیل همین به !شوند

 .کنیم تشویق را سندیکا رهبری های پست به آنها کاندیداتوری و داشته ویژه

 فرهنگ رشد از واضح نشانی عنوان به رهبریش و سندیکا در زنان عضویت

 «کنیم می استقبال ،مان

 زندگی

 را مرگ ما

 داد خواهیم شکست

 زندگی وقتی

 تمام هنوز

 را مان های حرف

 سیدعلی صالحی                                        است نکرده گوش
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 ؟دختر فکری چه در

 اعالن را.... و مبتالیان ارآم هی کروناست از صحبت جا همه در ماهه سه-

  !!اما هستند... و واکسن منتظر همه کنند می

 نان فقط اش واکسن که کشد می کرونا برابر صد گرسنگی و فقر سالهاست

 عفونی ضد .نیست واگیر ؟چون چرا دونی می ،است نشده پیدا هنوز .است

 صلهفا گرسنگان و فقرا از باید .هست چرا گذاری فاصله اما .نیست الزم

 فقیری هیچ نفرین و آه بحال تا اما ،کنیم می نفرین و کشیم می آه فقط ما .گرفت

 .کرد پیدا دیگری راه بایداست  نگرفته را داری سرمایه هیچ
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 تمامی در فقر کریه چهره کند،نمی هم فرقی ولی نیست، ایران از تصویر این

 : است سان یک جوامع

 کار و فقر مادران



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     67
 

  

 ل ماه مهگرامی باد او

 جاوید گشت در سینه     این سنت دیرینه

 روبوسی رفیقان را     دیدار عزیزان را

 حرمت بر بزرگان    یادآوری نخبگان

 در جان ما عجین است.

 استادان گرانقدر       از گفته های پیران

 بزرگی در شائن شان  آموختند بر جوانان

 وحدت کنید ز ایمان.

 از دست رفتگان هم

 به یاران. آموختند

 هر دو نشان ایران     برزگر و کارگر

 کوشیده اند فراوان.   در راه حفظ صنعت

 زحمتکشان به حکم   پیش رویم بی امان 

 ن ماستآتشکل از 

 برای حق بیان.

 اوس ممد کاهه جوشکار
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 :موارک کارگر روز

 دارنی پینه پر  و زخمی  دس دتا

  دارنی  سینه شه خیال و فکر هزار

  نکمبی یاد شوره  و روز  زحمت ته

 طاهری امیرحمزه                               دارنی دیرینه  خاطره و جشن ته

 

 !برویم مه ماه اول پیشواز به

 کنم می فکر من

 من قلب نبوده هرگز

 کنم می احساس سرخ، و گرم اینگونه

 زای مرگ شام این دقایق بدترین در

 خورشید ی چشمه هزار چندین

 کنم می احساس یقین، جوشداز می دلم در

 یاس زار شوره این گوشه و کنار هر در

 شاداب جنگل هزار چندین

 ناگهان

 (شاملو احمد)                                               زمین از روید می
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 تلخ و شیرین های کازیم عاشقی

 نمونه دامدار و کشاورز

 ؟؟شدید نمونه دامدار و کشاورز شما شد چطور

  آره-   ؟؟ بودید من با-

 و گاو راس چند و زمین هکتار چند. کنم می زندگی آباد اسالم روستای در من

 و راستگویی و حرام حالل و صداقت، گذشت دیگر زمان اون  دارم گوسفند

. بمانی زنده تونی نمی واال. کرد رسانی بروز باید حاال........مردا و مردی

 به را گندمهایمان وقتی. کیهه ب کی اآلن داشت قفر امروز با چیز همه قدیما

 به دیگه. بیاد سنگین تا کنیم می قاطی بادی ماسه مقداری، فروشیم می شرکت

 می را پیاز یا زمینی سیب وقتی. کیهه ب کی نکند یا کند ضرر انسانی هر

 می خودمان کشور از نمیاد خارج از هست دارویی یک، بیاوریم در خواهیم

 می قاطی  آب با آبیاریموقع  .گوییم می داواسی شیشدمه یا نهورمو. خریم

. والیبال توپ اندازه شود می پیاز یا زمینی سیب اندازه، دهیم میبه زمین  کنیم

 . کیهه ب کی نکند یا کند ضرر بکسی دیگه

 کنسانترا یا نخود آرد شب. بفروشیم بازار بریم می را گوسفندی یا گاو وقتی

 کشی وزن موقع تا، دهیم می آب سطل چند وقت اول بحص. دهیم می برایشان

 قصاب به گرید. فروشیم می گوشت قیمته ب را آب. بیاید سنگین کیلو چند

  .کیهه ب کی نکند یا کند سود

 می آب خشکیده علف یا یونجه به، بفروشیم میدان در بریم می که را علوفات

 . کیهه ب کی یانز یا کند سود دامدار به دیگه. بیاد سنگین تا پاشیم

 می قاطی جوش آب مقداری، روشیمفب بریم می را گوسفند یا گاو شیر وقتی

 . کیهه ب کی نکند یا کند مریض را مشتری  دیگر. کنیم
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 عسل شکر از زنبورها. شکر توی ریزیم می را صحرایی های علف عرق

 اصل عسل کند فکر مشتریو  بیاید دارویی گیاهان عطر تا، کنند می درست

  .کیهه ب کی زیان یا کند سود کننده مصرف یا مریض به دیگر. صلها

 بیشتر وزن با را مرغ روز ۵۴ عرض در هورمون و ویتانین و سم کمک با

 و  درد رکم و پا کننده مصرف دیگر دهیم می مشتری دست کیلو سه از

 .کیهه ب کی.  نه یا بشود....و و سرطان

 یا نخواند آواز دیگر. روشیمف می قناری جای کنیم می رنگ را گنجشک

  .کیهه ب کی برود رنگش

 .فروشیم میو  کنیم می درست حیوانی کره ،روغن و سفید لوبیای از

 کند ال......اس را دار روزه دیگر. زیاده مشتری رمضان ماه در مخصوصان

 .بکیه کی نکند یا

 . کیهه ب کی ۶=0×0

  .کیهه ب کی کند می یینتع خودش بقالی هر را قیمت

ه ب کی .کمتر مدرسه و باشگاه. شود می زیاد ها خانه قهوه تعداد روزه ب روز

 .کیه

 حاجی نشه یا بشه قبول. رفت خواهم خدا بیت زیارت هم امسال وووووووو

 . کیهه ب کی، نشم که یا بشم

 عاشقی کازیم       
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 آیا از ثروت این کشور مرا حقی هست؟
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 در کنار هم همبسته می مانیم!


