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 زندگی انسانی حق ماست!

 

شهر بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل سازمان  14دیماه در  41امروز 

تامین اجتماعی گردهم آمده اعتراض خود را نسبت به افزایش های ناعادالنه و 

هزار بازنشسته  1حقیرانه مستمری ها اعالم کردند. این اعتراضات که بیش از 

در شهرهای شیراز، تبریز، اراک، مشهد، خرم را به کف خیابان آورده بود 

آباد، کرمانشاه، اهواز، تبریز، کرج، اردبیل، همدان، قزوین، نیشابور، 

اصفهان، شوش دانیال، قم، یزد، سنندج، رشت، گرمه جاجرم برگزار شد. در 

 تامین بازنشستگان از گروهی دعوت به  دقیقه سی و 4۱ ساعت راستهران 

 1۱۱ از بیش ،تهران سوزنی بافنده و مکانیک فلزکار بازنشستگان و اجتماعی

 تامین سازمان ورودی درب جلوی تهران اجتماعی تامین بازنشستگان از نفر

آنان پالکارها و دست نوشته هایی . نمودند برگزار را شوری پر تجمع اجتماعی
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 شعارها از برخیبا خود حمل می کردند که بیانگر خواسته های آنان بود. 

/   خیابون کف تنها - تورم طبق حق/  ما اصلی ی خواسته  : بود یلذ بشرح

 ی خواسته - درمان و است معیشت/ زمان این ما ی خواسته - حقمون میاد بدس

/  میلیون ده فقر خط - مردم جان بالی/  تورم گرانی، - بهینه زندگی/ همینه ما

/  نگیریم خود حق تا - ریالیه ما حقوق/  دالریه ها هزینه - میلیون سه ما حقوق

/  بازنشسته صندوق - ملتی ندیده هرگز عدالتی بی همه این - نشینیم نمی پا از

/  است بیدار بازنشسته - گردد باید پرداخت سازمان بدهی - نشسته گل به چرا

 ...است بیزار تبعیض از

 حضار از زیادی تعداد امضای از پس و گردید قرائت بازنشستگان بیانیه سپس

 مدیرعامل به خطاب بازنشسته هزار پانصد و میلیون ۳ سوی از مایندگین به

 سازمان ی دبیرخانه تحویل پاسخ اخذ جهت(  ساالری آقای)  اجتماعی تامین

  د.گردی اجتماعی تامین

 نامهفصل پخش به مکانیک فلزکار و سوزنی بافنده بازنشستگان تجمع طی در

 .پرداختند بازنشستگان دیگر با نزدیک گفتگوی و امید

 دی 14 مورخه آینده، یکشنبه در مجدد حضور قول با و 41 ساعت در تجمع

 .یافت خاتمه اسالمی، شورای مجلس مقابل ۹۹ ماه

نامه ثبت شده در دبیرخانه سازمان تامین اجتماعی تهران به 

 61180336شماره 

  تعالی بسمه

  ساالری آقای جناب اجتماعیتأمین سازمان محترم ریاست

 ونیم سه جمع از نمایندگی به ذیل مرقومه کنندگان امضا وسیله بدین الم،س با

 هم گرد اینجا در که سازمان همکار غیر بگیران مستمری و بازنشسته میلیون

 ایم آمده نائل بازنشستگی افتخار به صادقانه خدمت سال۳۱ از پس. ایم آمده
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 به نسبت اجتماعینتأمی سازمان سوی از آشکار تبعیض و تفاوت شاهد متاسفانه

 ۹۹ ماده است سال4۱. هستیم اجتماعیتأمین بگیران مستمری از عظیمی خیل

 این از و  شودنمی اجرا بگیران مستمری درمورد است قانون صریح نص که

 و حقوق افزایش تفاوت بابت درصد 4۱۱ از بیش بگیران مستمری ما بابت

  .هستیم طلبکار دولت از تورم نرخ

 و شد اجرا اجتماعی تأمین بازنشستگان سازیمتناسب همان ای سازیهمسان

 اجتماعی تأمین بازنشستگان ما از دردی اینکه بر عالوه دارید استحضار

 اجتماعیتأمین بگیران مستمری بین آشکاری تبعیض و ظلم بلکه نکرد برطرف

  .است شده روا لشکری و کشوری و

 میلیون1 حقوق حداقل بر مبنی سازمان محترم ریاست مکرر تکرار به توجه با

 و کارافتادگان از تومان هزار۳۱۱و میلیون1 حقوق شاهد تومان هزار ۰۱۱ و

 ساله۳۱ باید که اجتماعی تامین قانون ۹۹ ماده براساس که بازماندگان بعضی

 مرز از راحتی به ها کشوری حقوق حداقل که حالی در هستیم شوند حساب

 مستمری به افزایش درصد ۰۱ متاسفانه نینهمچ.   است رفته فراتر میلیون۱

 4۱ با بگیر مستمری و است نکرده پیدا تسری سابقه سال 1۱ از کمتر بگیران

 .دارد دریافتی ماه در تومان هزار ۹۱۱ از کمتر سابقه سال

 نمی اجرا بگیرانمستمری درمورد است مجلس مصوبه که درمان الزام قانون

 ناچیز حقوق از اجبار به درمان تباب ۰۹ ماده درصد1 عوض در و شود

 تکمیلی بیمه بابت سنگینی مبلغ آن بر عالوه ، شودمی کسر بگیران مستمری

 . میگردد کسر ضعیف قشر این از ناقص

 از بیشتر درصد۱ که آور وزیان سخت بگیران مستمری حقوق افزایش چرا

 تومان ارهز ۳۳ با آیا شده اجرا ناقص بصورت اند داشته پردازی بیمه دیگران

 ؟ است شده حل آور وزیان سخت بازنشستگان مشکالت

 از بسیاری که ۹۹ ظالمانه ماده شود؟ اجرا قانون دو سازمان دریک رواست آیا

 مستمری حال شامل دهدمی سازمان خود بگیران مستمری به را امتیازات
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 به و میزان یک به قشر دو هر که وجودی با. شود نمی همکار غیر بگیران

 کنند؟می پرداخت بیمه حق ندوقص یک

 تعیین به کارگری نمایندگان نظر و رای بدون سازمان که باشد می درست آیا

 اصل تصویب سالهاست که حالی در کند؟می اقدام بگیران مستمری حقوق

 اقتصادی سخت شرایط درچنین آیا است؟ مانده معلق درمجلس گراییجانبهسه

 تهیه خالی نان تومان هزار۳۱۱ و میلیون1 هماهیان با تواندمی کسی کشور در

  دارد؟ را شده داشته نگه ضعیف قشر این به رسیدگی وظیفه کسی چه ؟ کند

 قوانین اجرای خواهان فقط اجتماعی تامین بگیران مستمری و بازنشستگان ما

 را شودمی اجرا سازمان توسط که قانون از ای سلیقه تفاسیر و هستیم جاری

 خواستار اجتماعی تأمین سازمان محترم ریاست شما از لذا.  میدانیم مردود

 خود صورت امروز به تا که جامعه عظیم قشر این مشکالت به فوری رسیدگی

  خواهان کرده استفاده فرصت از و بوده اند، داشته نگه سرخ سیلی با را

 .هستیم جنابعالی با حضوری مالقات
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 نیشکر ارگرانک از تن پانزده برای قضایی سازیپرونده

 !کنیممی محکوم را تپههفت

 از ید خلع مورد در تصمیم برای تپههفت نیشکر صنعت و کشت شركت پرونده که حالی در

 علیه دیگر ایتوطئه در باشد،می بررسی حال در داوری هیات در خصوصی بخش

 گرفته صورت قضایی سازیپرونده شرکت این کارگری فعالین از تن پانزده براى کارگران،

 همچنان" اسدبیگی" گراختالس و خواررانت خصوصی بخش که است حالی در این است

 از اخراج سازیپرونده و واهی اتهامات با شرکت این رنجبر کارگران ولی. باشدمی آزاد

 کارگران برای اخیر سازیپرونده شودمی ارزیابی .شوندمی زندانی و بازداشت یا کار

 روپیش داوری هیات جلسه برگزاری روز در اعتراضی جمعت هرگونه از جلوگیری

 .باشدمی

 هاىماه برای شانحقوق شدن معوقه به اعتراض در ۷۹ سال از تپههفت نیشکر کارگران

 سازی بیکار کارگران، بیمه حق پرداخت عدم خصوصی، بخش از ید خلع متمادی،

... و اخراجی کارگران بکار بازگشت مشاغل، بندی طبقه طرح در بازنگری عدم کارگران،

 بر که ظلمی و طلبیحق فریاد برای اما اندکرده برگزار زیادی اعتصابات و اعتراضات

 .ندارد وجود شنوایی گوش است رفته کارگران

 از حمایت و همراهی ضمن حومه و ان تهر اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 کارگران نامحدود نظارت و خصوصی بخش از ید خلع خواهان تپه، هفت نیشکر کارگران

 برآورده ترسریع چه هر باید کارگران هایخواسته و مطالبات و باشدمی شرکت اداره بر

 قویا را کارگران بر فراقانونی فشار و سازیپرونده و ارعاب تهدید، همچنین، ما. شود

 .کنیممی محکوم

 "است کارگران مسلم حق اعتصاب و اعتراض گردهمایی، "

 .است تشکیالت و وحدت زحمتکشان چاره

         حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 ۷۷ دی  38
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 !تپه و اسماعیل بخشیبیانیه در حمایت از فراخوان کارگران هفت

 ”ایم در سنگردانشجو، کارگر، ایستاده“

ن بیکار، بیانیه تشکلها و گروههای کارگری، دانشجویی، فارغ التحصیال(

 )ورزشکاران و جوانان و بیکاران محالت

، با گذشت بیش از پنج سال از اعتراضات و 4۳۹۹روز چهارشنبه سوم دیماه 

شرکت “دارن تپه در برابر سرمایهاعتصابات گسترده کارگران هفت

داران، جلسه هیات و مدافعین حکومتی سرمایه” تپهصنعت نیشکر هفتوکشت

عیین تکلیف آینده اقتصادی این شرکت و زندگی هزاران داوری دادگاه برای ت

کارگر در این شهر، برگزار خواهد شد. اعتراضات و اعتصاباتی که از یکسو 

هایش، نیروهای انتظامی، امنیتی، موجب به خط شدن دولت و وزارتخانه

داران علیه معیشت کارگران و های حکومت سرمایهقضایی و سایر ارگان

ها نفر از کارگران، معلمان، شد؛ و از سوی دیگر، میلیون نمایندگان آنها

دانشجویان، زنان، بازنشستگان و غیره را در کنار و نیز در جبهه اعتراض 

های تپه علیه سیستم غارتگری قرار داد؛ تا جایی که در سالکارگران هفت

ها و دهنده خواستهتپه، بازتابگری کارگران هفتاخیر، فریاد مطالبه

راضات بخش وسیعی از جامعه علیه کلیت دم و دستگاه هایی بوده که اعت

های اقتصادی، اجتماعی ترین تنگناها و بحرانزندگی مردم ایران را در عمیق

 .و سیاسی فرو برده است

ها و گروه های امضاکننده این بیانیه، ضمن اعالم از این رو، ما تشکل

ت از فراخوان اسماعیل بخشی به تپه و اعالم حمایهمبستگی با کارگران هفت

نمایندگی از این کارگران، همه کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، 

دانش آموزان، کارگران بیکار و جوانان جویای کار و همه مردم آزادیخواه را 

خوانیم تا با به اشتراک گذاشتن هشتگ #خلع_ید_یک_کالم_والسالم ، فرا می

تپه بپیوندید و به هر طریق حمایت از کارگران هفتبه کارزار سراسری در 

تپه در برابر سیستم تبعیض و استثمار ممکن به صدای اعتراض کارگران هفت

در ” اداره شورایی“تپه پایتخت اعتصاب جهان و طنین فریاد هفت .بدل شوید
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کل جامعه ایران است؛ فریادی که بخشهای معترض جامعه بویژه دانشجویان 

فرزند “اند و با سر دادن شعار نیرومند گرفته دست ت پرچم آن را بهها اسمدت

، بر ضرورت همبستگی دانشجویان و کارگران ”مانیمکارگرانیم، کنارشان می

 .ایمدار، تاکید داشتهشان در برابر کل مفتخوران سرمایهو همگرایی مطالبات

ویان دانشگاه علوم پزشکی تشکل دانشج -2 تشکل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان -3

گروهی از دانشجویان  -3 گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد --1 اصفهان

 -6 گروهی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران -5 دانشگاه های هنر تهران

گروهی از دانشجویان دانشگاه پیام نور  -۹ گروهی از دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران

گروهی از دانشجویان  -۷ گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس -0 وبتهران جن

گروهی از  -33 گروهی از دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل -38 دانشگاه مازندران

 -31 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -32 دانشجویان دانشگاه عالمه تهران

گروهی از  -33 انشگاه رازی کرمانشاهالتحصیالن رشته شیمی دگروهی از فارغ

گروهی از کارگران  -36 سندیکای نقاشان البرز -35 ورزشکاران رزمی کار کرمانشاه

شهریور،  3۹گروهی از کارگران ساختمانی کمربندی  -3۹ بیکار خیابان فرح، سنندج

ن گروهی از کارگرا -3۷ گروهی از کارگران جوشکار خیابان چهارباغ، سنندج -30 سنندج

گروهی از کارگران بیکار روستای نوره،  -28 شهریور، سنندج 3۹ساختمانی خیابان 

گروهی  -22 گروهی از کارگران بیکار شهرک صنعتی )کارخانه شیر(، سنندج -23 سنندج

گروهی از  -23 گروهی از فعالین کارگری سقز -21 های مریواناز کارگران مرغداری

 -26 گروهی از کارگران نقاش ساختمانی سقز -25 کارگران لوله کش ساختمانی سقز

گروهی از کارگران بیکار و جوانان بیکار  -2۹ گروهی از کارگران برق کار ساختمانی سقز

گروهی از کارگران  -20 محالت کریم آباد، تپه شافعی، بردبران و تپه ماالن سقز

گروهی از  -18گروهی از کارگران پتروشیمی جم عسلویه  -2۷ پتروشیمی سبالن عسلویه

 گروهی از کارگران پتروشیمی صدف عسلویه -13 کارگران پتروشیمی بوشهر عسلویه

 گروهی از فعالین لغو کار کودکان -11 گروهی از کارگران پتروشیمی دماوند عسلویه -12

 -16 بازنشستگان فلزکارمکانیک -15 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران -13

جمعی از بازنشستگان فرهنگی و تامین  -1۹ ده سوزنی تهرانبازنشستگان سندیکای بافن

 اجتماعی تهران

 دیماه 2تپه باد مبارزات کارگران هفتزنده

 



8                     پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                  
 

  

 !کوه ترا می خواند

 

 برای همه گونه ها

 در سنگالخ ها، برای پلنگ ها و شاپرک ها

 : می خواندی و می گذشتی

 مرا به باد بسپارید

 مرا به ابر بگوئید

بهمن شهوندی همنورد قدیمی و دبیر کانون کوهنوردان تهران چشم از جهان برگرفت. او در طی 

ت دبیر کانون دوران ورزشی اش خدمات بسیاری را به جامعه کوهنوردی ارایه داد. او در قام

هگاه سیمرغ دماوند، پناهگاه توچال، همیاری کانون، ایده هایی چون ساخت پناکوهنوردان تهران با

، برگزاری 36و  35پناهگاه علم چال اجرایی کرد. او سرپرست صعودهای زمستانی در سالهای 

 .دوره های آموزشی جهت تربیت کوهنوردانی که به صورت علمی به کوه بروند را عهده دار شد

ردی عمیق خود را به بنیان گروه کوهنوردان فلزکار ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان، همد

گذاران کانون کوهنوردان حسین رضایی، داوود محمدی فر، محمدحسین خوان یغما و اعضای 

کانون کوهنوردان تهران ابراز می دارد. بی تردید جسم او در میان ما نیست اما فعالیت های 

 .ورزشی اش همیشه ماندگار است

 31۷۷دیماه  0گروه کوهنوردان فلزکار 

http://www.sfelezkar.com/?p=5656
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 !ر آزادیخواهان، زحمتکشان و صلح دوستان شادباشیلدا ب

 

 یلدای ستم شکسته بادا

 روز همگان خجسته بادا

 زنجیر ستم ز پای ملت

 با وحدت ما گسسته بادا

یلدای امسال را با اندوهی گران به پیشواز می رویم. یلدایی بدون پدران، 

بدون یارانی  مادران، خواهران، همسران و کادر پزشکی از جان گذشته. یلدایی

چون فریبرز رییس دانا اقتصاددان، رضا فراهانی کنگرانی کارگر خیاط، 

علیرضا جباری نویسنده، محمدرضا شجریان صدای خس و خاشاک، منوچهر 

آشتیانی جامعه شناس مارکسیست، مرتضا رحیم پناه سندیکالیست و کوهنورد. 

و پدران داغدار.  یلدایی بدون فرزندان معترض به زندگی رقت بار و مادران
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یلدایی که در پس آن بی گمان صبحی روشن خواهد رسید. به یادشان شمعی 

 .خواهیم افروخت تا روشنایی بخش یلدایمان باشند

کنند تا شب یلدا به کام همه شیرین. از زحمتکشانی که در عرصه تولید کار می

هی کارتن خواب و گورخوابی که در سوز سرمای امشب به دنبال جان پنا

 .هستند

فروشی که دهند و بر زنان تنیلدا بر پرستارانی که جان انسان ها را نجات می

فروشی کرده است تا نانی به خانه سیستم اجتماعی حاکم، آنان را وادار به تن

 .ببرند، نیز شاد

ها آواره نانی هستند و کودکان کاری که در خیابان یلدا بر رانندگانی که در جاده

 .شوند تا نانی به خانه ببرند نیز، شیرینکوچک استثمار می و کارگاههای

زنند تا صبحی روشن را یلدا بر استادان و آموزگارانمان که شب را کنار می

 .آشکار کنند نیز چون آب گوارا

بینند، شکنان پشت دیوارهای زندان که صبح را در اتحاد خلق مییلدا بر شب

 .شاد

ن گل و نوازندگان خیابانی که سازشان شادی یلدا بر کودکان گل فروش، همچو

برای انسانها به ارمغان می آورد ولی سرما بر جانشان مستولی می گردد، 

 .چون نان گرم لذیذ

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، یلدای باستانی را به عموم مردم ایران 

از عشق در  هایی پرها را با خندهشادباش گفته شبی پر از شادی و گرمی خانه

 .این روزگار سخت برایتان آرزومندست

 31۷۷آذر  2۷  سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران



11                     پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                  
 

  

 !همراهیم و همصدا

 

آذر شروعی چند باره بود برای پیوستن یاران و حق خواهی که با ایستادگی همراهان  21

بودیم. لذا جهت دستیابی به مطالبات بر حق خود همراه با دیگر  تاکنون انجام داده

بازنشستگان، ما بازنشستگان فلزکار مکانیک و بافنده سوزنی نیز همراه برادران و 

خواهران خود در این تجمع شرکت خواهیم نمود و بدینوسیله به اعضا و هواداران خود 

زمان تامین اجتماعی شهرشان این حق اعالم می داریم که آنان نیز با حضور در مقابل سا

خواهی را قوی تر کنند. فریادهایمان هرچه بیشتر و هم صدایی هرچه قوی تر دستیابی به 

 .حق مان را هموارتر خواهد کرد. امید که همچنان کنار هم بمانیم

تهران، میدان بهارستان روبروی بیمارستان معیری، درب ورودی مجلس  :مکان تجمع

 شورای اسالمی

 و سی دقیقه 38ساعت  31۷۷دی ماه  3۱زمان تجمع: روز یکشنبه 

 بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

 31۷۷آذر  بازنشستگان فلزکارمکانیک

 

http://www.sfelezkar.com/?p=5623
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 !سازمان تامین اجتماعی یادگار گذشتگان و میراث آیندگان

، تامین اجتماعی از جمله تعهدات دولت قانون اساسی 1۹بر اساس اصل 

مله می توان نتیجه گرفت که دولت مالک سازمان تامین آیا از این ج .هاست

اجتماعی است ؟ میدانیم که منابع تامین اجتماعی حتی آن بخشی که در تعهد 

دولت است، امانت کارگران و بازنشستگان است نزد دولت و به اصطالح فقهی 

 .حق الناس است بر گردن دولت

حق خود ممکن است بگذرد اما در معابر ومنابر بسیار شنیده ایم که خداوند از 

گذرد. پس چرا کسی از داعیه داران فقه اسالمی، در نظام از حق الناس نمی

حکومت اسالمی نیست که بگوید چرا خیانت در این امانت؟ چرا چنین دراز 

دستی در حق زحمتکشان؟! استفاده ی ابزاری دولت از سازمان تامین 

 .اجتماعی

 به سازمان تامین اجتماعی طفره میرود؟چرا دولت از پرداخت بدهی خود 

از سوی کارشناسان و فعاالن صاحب نظر در این حوزه، این بدهی از مرز 

هزار میلیارد تومان گذشته است. چرا مجلس و دولت به پرداخت بدهی  ۳4۱

های بانک های خصوصی و صندوق های به اصطالح قرض الحسنه از سوی 

ازپرداخت بدهی های دولت به نظام بیمه ولیکن برای ب !دولت اینقدر حساسند

های اجتماعی و به خصوص سازمان تامین اجتماعی اینقدر تعلل و سهل 

 انگاری میکنند؟

متاسفانه در سنوات گذشته بارها برخی شرکتها به سازمان تامین اجتماعی در 

قالب تهاتر بدهی دولت واگذار شده اند ولی پس از اینکه با پول بیمه شدگان، 

ح ساختار مالی، بازسازی و نوسازی شده اند ، دولت آنها را پس گرفته اصال

نمونه بارز آن هتل های هما ، مثال دیگر شرکت الله کامپیوتر) که در  .است 

بدترین شرایط مالی به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردید( و یا سهام شرکت 

اجتماعی واگذار و مخابرات که در قالب تهاتر بدهی دولت به سازمان تامین 
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میلیاردها تومان از پول تامین اجتماعی خرج بازسازی و نوسازی آنها شد و 

 .پس از به سوددهی رسیدن، فروخته شدند

چگونه است که دولت و مجلس بنگاه داری را برای مجموعه های بنیادی، 

خرداد یا کمیته امداد امام ، ستاد اجرایی  4۳نظیر بنیاد مستضعفان، )نهادی 

نظامی ، انتظامی ، سپاه و ناجا روا می دارند ، ولی آن را …..( رمان امام ف

گذاری سازمان تامین اجتماعی )شستا( که حفظ و ارتقا برای شرکت سرمایه

 !! ، نمی پسندندای بیمه ایی جزو وظایف ذاتی اوستارزش ذخایر و اندوخته ه

سندیکاهای مستقل  از این رو بر کارگران ، بازنشستگان ، فعاالن کارگری و

کارگری است که با هوشیاری تمام ضمن مقابله با این گونه اقدامات، از طریق 

کار توضیحی و آگاه گرانه در میان کارگران و زحمتکشان خواستار بازنگری 

در قوانین سازمان تامین اجتماعی از جمله تغییر مدیریت سازمان از هیات 

اقعی بیمه شدگان در هیات مدیره و امنایی به شورایی ، حضور نمایندگان و

 .بازرسین و لغو تمام مصوبه های غیرقانونی نظیر بیمه های تکمیلی شوند

با هوشیاری و اتحاد تمام زحمتکشان میتوانیم متجاوزین به دستاوردهای جنبش 

 .کارگری را به عقب نشینی وادار کنیم

 .پیش به سوی احیای سندیکاها و اتحادیه های کارگری

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

 .نابرابری

 بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی تهران

 31۷۷آذر ماه  بازنشستگان سندیکای فلزکار مکانیک
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 کشور سراسر تولیدی واحدهای از کارگری گزارشات

 

 ذوب آهنرنگار پیام سندیکا از گزارش خب

 !وظایفش و آهن ذوب مصرف تعاونی-3

 
 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، تعاونی مصرف ذوب آهن گواهینامه سیستم یکپارچه 

مدیریت را کسب کرد. ما نیز از کسب این گواهینامه خوشحالیم اما دریافت این گواهینامه 

؟؟ آیا دسترسی زحمتکشان ذوب آهنی به باعث تحول در مدیریت تعاونی خواهد شد؟

محصوالتی با کیفیت ولی ارزان اتفاق خواهد افتاد؟؟ شوربختانه تاکنون مدیریت جدید 

تعاونی مصرف نه تنها کارایی الزم را نداشته است بلکه با توجه به دیدگاه سودآوری از 

تی با کیفیت هر راهی از مسوولیت اصلی که ارایه اجناس ارزان به کارگران و محصوال

http://www.sfelezkar.com/?p=3542
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است، دور شده است و تعاونی را به یکی از فروشگاههای زنجیره ای متداول تبدیل کرده 

به عقیده کارشناسان سندیکایی مستقر در ذوب آهن، وظیفه اصلی تعاونی مصرف  .است

ذوب آهن در این دوران توفانی گرانی و تورم، درگیر شدن با موضوع گرانی و کاستن از 

 .ز دوش خانواده های کارگری ذوب آهنی استبار این فشار ا

 !موضوع پاداش در ذوب آهن-2

سال اخیر کارگران ذوب آهنی در  2به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پی اعتراضات 

خصوص کمی دستمزد، فشار کاری، سودآوری افسانه ای در ذوب آهن و اینکه نوسازی، 

اساسی و نظارت بر انبار ضایعات و  بهسازی و ابتکارات کارگران برای تعمیرات های

کوتاه کردن دست دزدانی که در انبار ضایعات و توسط مافیا در این شرکت استخدام شده 

بودند اصل اساسی سودآوری است که حاصل تالش کارگران بوده، این سودآوری باید در 

اعالم دستمزدهای کارگران دیده شود. به همین منظور معاون مالی ذوب آهن در نشستی 

بررسی و ساماندهی پاداش بر اساس سودآوری و بر مبنای تحقق اهداف » کرده است:

ایشان نگفتند این اهداف چیست؟ کارگران سوال می کنند: « سازمان صوت خواهد گرفت

اگر سهام فوالد و ذوب آهن در بورس کاهش یابد و یا قیمت ارز باال و پایین شود و یا نبود 

ریم شده که همگی در کاهش سود مورد نظر اتفاق خواهد افتاد که قطعات مورد لزوم و تح

 هیچ ربطی به فعالیت کارکنان ندارد، آنگاه موضوع پاداش چه خواهد شد؟

زدن حرفهای مبهم که می توان همیشه آنها را لغو کرد جزو سیاست های همیشگی مدیران 

اف پاداش مدیران و هیات کشور شده است. کارشناسان سندیکایی می گویند چرا در این اهد

مدیره شفاف نمی شود تا کارگران بدانند اینان چه بخشی از سود کارکرد کارگران را نصیب 

 خود می کنند؟

 آیا مدیریت ذوب آهن کارآمد است؟ -3

ذوب آهن » ه است:به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدیرعامل ذوب آهن اعالم کرد

ایشان در مورد « اصفهان در صادرات غیرنفتی و بازگشت مبالغ ارزی خوش درخشید

اینکه این خوش درخشیدن محصول کدام روند است مدیریت یا کوشش و ابتکار کارگران 

ذوب آهنی در بازسازی و نوسازی ذوب آهن اشاره ای ننموده اند. از افشای دزدی های 

سال استخدام نکردن کارگر و  5ات که توسط کارگران انجام شده ، از مافیا از انبار ضایع

انداختن کار کارگران بازنشسته شده به دوش کارگران بازمانده و کم کردن اینگونه هزینه 

  .ها که باعث سودآوری افسانه ای شده نیز حرفی به میان نیاورده اند

http://www.sfelezkar.com/?p=5673
http://www.sfelezkar.com/?p=5673
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صول مدیریت درخشان آقایان کارشناسان سندیکایی معتقدند اگر این خوش درخشیدن مح

 است چرا این مدیریت از تهیه به موقع ماسک، لباس کار کارگرانش عاجز است؟ 

 مافیا در انبار ضایعات ذوب آهن -4

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با کشف یک عراده توپ دوران صفوی در انبار ضایعات 

ب آهن و بردن آن به موزه ای در اصفهان تردیدها به گمان مبدل شد که مدیریتی کارآمد ذو

در ذوب آهن وجود نداشته است. سالهاست کارگران سندیکایی مستقر در ذوب آهن به 

موضوع نظارت جدی بر انبارهای ضایعات که جوالنگاه دزدان و مافیا در این کارخانه است 

دار داده است. بارها کارگران در میان این انبار ضایعات، قطعات به مدیران قبلی و فعلی هش

سالم و مورد استفاده و یا قابل بازسازی و تعمیر را پیدا کرده و به مدیران شرکت هشدار 

داده بودند. در همین مورد بارها ما نیز به نظارت بر انبارها تاکید کرده بودیم و اعالم کرده 

از فروش به عنوان آهن قراضه دوباره به شرکت فروخته  بودیم که این قطعات سالم پس

می شود. متاسفانه هنوز هم این موارد نشانگر آن است که مافیا همچنان دست باال را دارد. 

برای قطع دست دزدان باید نظارت بر انبارها ماموران خرید و فروش بصورت نوین و 

 کارآمد باشد

 !زحمتکشان پیروزند -5

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به اعتراضاتی که بیش از دوسال در ذوب آهن 

در رابطه با افزایش حقوق ها انجام گرفته و سندیکای ما نیز آن را پوشش داد، باالخره 

مدیریت  .کندمدیریت قبول کرد در کمیته جبران خدمت این موضوع را بررسی و عملیاتی 

با توجه به افزایش سطح قیمت » در پاسخ به دوسال اعتراض کارگران قبول کرده است:

کاالها ، خدمات و اقالم مصرفی و عدم کفایت حقوق و مزایای کارگران و برای جبران 

گرانی های فعلی، مدیریت اموراداری و پشتیبانی به منظور بهبود وضعیت معیشتی، 

اجرای برخی عوامل حقوق و مزایا، طرح طبقه بندی مشاغل به  مکاتبات الزم را برای

 «کمیته جبران خدمت ارایه نموده است

با درود به همت این پوالد زنان و مردان امیدواریم این اتحاد بتواند دیگر مشکالت کارگران 

 .را نیز پوشش و به ثمر برساند

 

 

http://www.sfelezkar.com/?p=5628
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 اخبار ایران خودرو

 

 !عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در ایران خودرو-1

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه مدیریت از دستاوردهای خود در مهار بیماری 

کرونا حرف می زند اما هنوز نمی تواند مسایل پیش پا افتاده ای را در این زمینه رفع کند. 

نفری این کارگران در کارگزینی جنب  688یفت و ازدحام به عنوان مثال خروج کارگران ش

به عقیده کارشناسان  .برای ُمهر کردن برگه اضافه کاری از این قبیل موارد است 3مونتاژ 

سندیکایی مستقر در ایران خودرو می توان از همان قسمت مربوطه توسط تعدادی از 

انی که اضافه کار مانده انده اند کارکنان اداری، افرادی را مامور یادداشت برداری از کس

 .کرد و به ازدحام پایان داد

 !طنز استخدام در ایران خودرو-2

کارگر  388به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در حالی مدیران ایران خودرو از استخدام 

هیچ جذب نیرویی در این کارخانه تاکنون  31۷۹متخصص حرف می زنند که از سال 

کارگر بازنشسته شده و  3588صورت نگرفته است که هیچ، بلکه فقط در سال گذشته 

وظایف کاریشان به دوش دیگر کارگران افتاده است. هم اکنون ایران خودرو به بیش از 

 کارگر احتیاج دارد تا کارگران به دلیل فشار کاری و اضافه کاری های پی در پی 1888

 .فرسوده، بداخالق، و عصبی نشوند

شوربختانه نگاه مدیران ایران خودرو به کارگران نگاه ابزار یک بار مصرف است نه 

  .نگرش انسانی که بعد از بازنشستگی هم باید زندگی کند و به درد خانواده اش بخورد

http://www.sfelezkar.com/?p=5661
http://www.sfelezkar.com/?p=5577


18                     پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                  
 

  

 یران خودروسهام سلیم و کارگران ا-3

طی قراردادی که توسط کارگران امضا شد،  ۷۹به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در سال 

مبلغ این  .سهم 2۰888به هر کدام از پرسنل، سهام سلیم تعلق گرفت. به هر نفر حدود 

میلیون و نیم بود که قرار شد تعاونی اعتبار این مبلغ را به جای کارکنان پرداخت  3سهام 

از محل سود سالیانه شرکت سلیم، این بدهی تسویه بشود. امسال،  3۱82ا سال کند و ت

تعاونی اعتبار در اقدامی فریبکارانه اعالم کرد که در این چهار سال، سهام سلیم سود 

نداشته و تعاونی اعتبار که متقبل پرداخت پول به جای کارگران بوده به پولش نرسیده و 

ه تعاونی اعتبار بدهند تا سهامشان از رهن تعاونی خارج میلیون ب ۷حاال کارگران باید 

عده ای از کارگران این کار را انجام داده و در نامه ای به معاونت توسعه منابع  .گردد

معاونت هم با  .انسانی ایران خودرو خواستار پول های واریزی خود به این نهاد شده اند

به « هد شد تا زمان تسویه حساب نهاییمبالغ کسر شده عودت نخوا:»پررویی اعالم کرده 

 این میگن سنگ پای قزوین

 !هوشیارانه با مدیریت برخورد کنیم-4

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدیریت ایران خودرو بعد از اعتراضات کارگران قول 

به دلیل گرانی های پیش آمده و نازل بودن  هزار کار ایران خودرویی 55داده است به 

درصد تا آخر سال به رقم پرداختی آکوردها بیفزاید، سقف تسهیالت مسکن  38دستمزدها، 

کارگر پیمانکار را به قرارداد مستقیم  2۹88و خودرو را افزایش بدهد، تبدیل وضعیت 

ها نهفته است این  به نظر کارشناسان سندیکایی، فریبی که در این افزایش .اجرایی کند

است که مدیریت به هیچوجه به دنبال افزودن اصل دستمزدها نیست و مزایایی را که هر 

کارگران باید  .لحظه امکان دارد وجوه شان را پرداخت نکند را قول افزایش داده است

 .بدانند که مهم افزایش دستمزد هاست نه مزایا تا این امکان همیشگی باشد نه دلبخواهی

 !سختی کار همچنان معضل کارگران ایران خودرویی-5

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتراضات بی وقفه کارگران ایران خودرویی در مورد 

سختی کارشان همچنان ادامه دارد و بی توجهی مدیریت تنها اعتراضات را هر روزه بیشتر 

هزار 1ر حال حاضر با کمبود کارگر در همه سالن ها به دلیل بازنشسته شدن می کند. د

کارگر که به فشاری کاری مضاعفی نیز تبدیل شده و دستمزدهای غیر متناسب با کار، 

 :موضوع سختی کار به خواست اصلی کارگران زیر تبدیل شده است

http://www.sfelezkar.com/?p=5602
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 -2. 3انی مونتاژکارگران شرکت قالب های صنعتی ایران)آیکید( در قسمت پشتیب -3

در واحد تعمیرات مکانیک به عنوان پیمانکاری  08کارگران موتورسازی یک که در دهه 

 سرپرستان سیستم جامع تولید -1 کار کرده اند

 !کارگران ایران خودرویی خواستار پاسخگویی مدیریت -6

ندیکا، مشکالت کارگران ایران خودرویی با جوابگو نبودن به گزارش خبرنگار پیام س

 15کارگرانی با  -3 :مدیریت هر روز اضافه تر می گردد به تعدادی از آنان اشاره می کنیم

کارگران  -2 .سال سابقه هنوز نمی دانند بازنشستگی شان چه زمان اتفاق خواهد افتاد

خواستار لحاظ  3کارگران مونتاژ  -1 .خدمات فنی خواستار دریافت پاداش حضور هستند

کارگران  -3 .شدن مدت ایام کار در شرکت قالب های صنعتی جهت سابقه سختی کار هستند

 .صندلی سازی نیز خواستار لحاظ شدن در سختی کار می باشند

 اخبار پروژه های نفت و گاز

 !را همچنان رسوا کنید پیمانکاران بد حساب-1

نفر از کارگران شرکت نیروگستر طی نامه ای به پیام  32به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، 

 :سندیکا خواستار انتشار نامه شان گردیدند

شرکت نیروگستر در منطقه میناب قراردادی در خصوص اجرای رنگ و سندبالست را به 

جان چهارمحال بختیاری است، می بندد. پیمانکاری بنام سلمان رهگشایی که اهل هفش

ایشان هم بدون هیچ زحمتی کار را به نفر بعدی که آقای یاسر بهجت اهل یاسوج باشد، 

منتقل می کند. در پایان کار که آخر تیرماه امسال باشد، کارگران را بدون پرداخت حقوق 

های واهی حقوق  راهی منزل می کند و تا االن، آقای یاسر بهجت با دروغ و کلک و وعده

نفر از نیروها رو باال کشیده و کسی هم جوابگو نیست!!! جای سوال اینجاست  35حدودن 

که چرا شرکت نیرو گستر وبعد آقای سلمان رهگشایی که کار را به این پیمانکار کالهبردار 

کی داده اند هیچ ضمانتی در قبال حقوق و بیمه کارگران، از ایشان نگه نداشته اند؟!! االن 

باید جوابگو باشد؟ لذا به این طریق آقای یاسر بهجت به عنوان پیمانکار بدحساب و 

کالهبردار به جامعه کارگری معرفی می گردد و تقاضای قرار گرفتن این افراد در بلک 

لیست کل پتروشیمی های ایران و کلیه فازهای منطقه عسلویه را داریم که با افکار پلیدشان 

کالت موجود اقتصادی در کشور باعث رنجش کارگران عزیزمان در این وهله از مش

 .نشوند. با تشکر از زحمات بی وقفه شما عزیزان زحمتکش

http://www.sfelezkar.com/?p=5669
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 وضعیت در پروژه های پاالیشگاه آبادان چگونه است؟-2

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از کمپین افزایش دستمزدها بسیاری از پیمانکاران 

حقوق در پاالیشگاه آبادان نمودند اما دیگر موارد را رعایت مجبور به رعایت افزایش 

نکردند. در شرکت پیمانکار آبادراهان به پیمانکاری رحمت سلحشور و شرکت آی جی سی 

کارگر شاغل افتضاح  288وضعیت رفاهی برای  .پیمانکاری کرامت سلحشور اینگونه است

دی و سنوات و مزایا وجود ندارد. است. قراردادهای سفید امضا از کارگران می گیرند. عی

دقیقه پیاده روی کنند. وضعیت  35کارگران از درب پاالیشگاه تا محل کارشان باید حدود 

وسایل حفاظت فردی که در اختیار کارگر باید گذاشته شود افتضاح است از جمله یاده 

مربا در ترینش. صبحانه های پاالیشگاه، کره سه سانتی متری در سه سانتیمتری با یک 

همون ابعاد روز بعد یک پنیر با یک حلوا شکری با همون ابعاد که کارگر باید از پنج صبح 

که بیدار میشود تا ظهر با آن نیروی کار داشته باشد!!!! نهار به موقع نمیرسد و معمولن 

سرد است و قابل خوردن نیست. یک ساعت استراحت ظهر را کامل در اختیار کارگر نیست 

روزها می شود که یه ربع به ساعت یک به سراغ کارگر می آیند برای کار و از  حتا بعضی

شام های این پیمانکاری شاهکار آشپزی دنیاست. از جمله .استراحت کارگر می زنند

ماکارانی افتضاح و آب لوبیا و آب عدس و گوجه بادمجون و غذایی که کارگران آن را 

وضعیت سرویس بهداشتی که  .قابل خورن نیستنام گذاری کرده اند که  «دمپایی ابری»

افتضاح است همه باید در یک لوله هال سایز باال یا تو منحولها و کانکسهای متروکه 

کارگر گذاشته اند که شلنگ و مایع و  388کارشون انجام بدهند. دوتا دستشویی که برای 

ارگران اضافه می آب ندارد. روزهای بارانی هم آب گرفتگی دور توالت ها به معظالت ک

روزهای بارندگی که کار تعطیل )کند.)به عکس ارسالی نگاه کنید تا عمق فاچعه را ببینید

می شود حقوقی برای کارگر محاسبه نمی شود و بعضی از روزها باید زیر باران هم با 

 .ژنراتورهای روشن کار کنند
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باید متحد شد تا  .استاین روزگار کارگر پروژه ای در با کالس ترین پاالیشگاه ایران 

 .وضعیت را بهبود بخشید. راه دیگری وجود ندارد

 !برای مکوندی کار نکنیم-3

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکار مکوندی در پتروشیمی مسجدسلیمان هر روز 

ر حالی است که هنوز حقوق مهرماه آگهی کار می گذارد تا کارگر جذب کند. این د

کارگرانش را پرداخت نکرده است. کارگران به خبرنگار پیام سندیکا می گویند او ارزشی 

برای کارگران زیر دستش قایل نیست وگرنه خوابگاهی کثیف و سرویس های بهداشتی 

بر افتضاح را برای کارگران مناسب سازی می کرد. این پیمانکار نامرد حقوق کمکی را 

طبق اداره کار می دهد. در این کارگاه آنچنان وضعیت شیرتوشیری است که اصلن مشخص 

 . نیست فورمن کیه سرپرست کیه

برای حفظ شخصیت کاریمان و بیرون انداختن اینگونه پیمانکاران برایشان کار نکنیم تا 

 .ضرر کرده و مجبور شوند پروژه ها را ترک کنند

 !متانول خوب نیستوضعیت در پتروشیمی آرین  -3

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران پتروشیمی آرین متانول که بین پتروشیمی 

مرجان و دماوند در عسلویه کار می کنند به خبرنگار ما از وضعیت بدشان گفته اند. شرکت 

کارگر مشغول به کار است فکر می کند  088ساختار صنعت پایدار که در این پتروشیمی با 

کمپین » رانش را برای بردگی آورده است. به کارگرانش حقوق یک میلیون زیرکارگ

می دهد. وضعیت رفاهی کارگران افتضاح است. سرویس رفت و آمد خوب « افزایش حقوق

نیست، مینی بوس صبح با هول دادن کارگران روشن می شود. آشپزخانه شعله پخش کن 

صورت کارگران را دارد. غذا به درد نمی گازش، با روشن شدن ُگر گرفته و امکان سوختن 

خورد. چای، قند، پودر لباس شویی، شامپو، که همه شرکت به کارگران می دهد در اینجا 

 .خبری نیست و کارگران خودشان باید تهیه کنند. عیدی و سنوات به کارگرانش نمی دهد

کت چنین خوابگاههای شرکت های مجاور همه دارای تلویزیون هستند اما در این شر

چیزی وجود ندارد. تمام شرکتها با غذا به کارگران میوه می دهند ولی شرکت ساختار 

 .صنعت پایدار خسیس از این ندادن میوه هم برای جیب پیمانکار پول جمع می کند

آنچه به کارگران مربوط است باید تالش کنند این موارد را از کارفرما بگیرند و به مدیریت 

افات را اطالع بدهند. از برداران کارگر هم می خواهیم که اطالع رسانی پتروشیمی این اجح

 .به اینگونه پروژه ها نرودمه بشناسانندتاکارگری برای کارکرده این پیمانکار نامرد را به ه
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 !از برادرانمان حمایت می کنیم-5

دیکا، کارگران شرکت آتیه سازان پرشیا به پیمانکاری سجاد به گزارش خبرنگار پیام سن

این شرکت  .آذر دست به اعتصاب زده و همگی تسویه حساب کرده اند 3۷شبازی از روز 

فعالیت دارند با پایین آوردن  3۷و  31و پیمانکار نابکارش که در کنگان و در فازهای 

ث این اعتراض گشته اند لذا از حقوق جوشکاران کمکی، فیتر، سنگ زن، داربست بند باع

همه کارگران می خواهیم که این شرکت و پیمانکار نامردش را تحریم کرده و هیچ کسی 

تا ما کار نکنیم هیچ سودی برای کارفرما و پیمانکار به  .برای کار به آنجا مراجعه نکند

ر نکنیم تا قدر خود را بدانیم و ارزان برای این افراد بی شخصیت کا .وجود نخواهد آمد

 .ریشه این شرکت های سودجو و پیمانکاران نامرد از پروژه ها ریشه کن شود

 !شرکت های خالفکار را شناسایی و افشا کنیم-6

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیش از سه ماه است که کمپین نه به گرسنگی با هدف 

قوق ها، عقب نیفتادن حقوق ها و ایمنی و شرایط رفاهی بهتر در برخی از پروژه افزایش ح

ها اجرایی شده است اما هنوز بعضی از شرکت ها مقاومت کرده و دوستان کارگر ما هم 

قدر خود و کارشان را ندانسته به این خالفکاری گردن می نهند. در شرکت نفت سازه قشم 

ترین دستمزدها کار می کنند و فشار کاری زیادی روی  کارگر، نیروها با پایین 388با 

، کمکی و ۰188جی ۰، جوشکار ۹188تا ۹مثلن حقوق مونتاژ کار  .کارگران می باشد

صبح تا ساعت پنج و نیم  ۹و ساعت کاری هم از ساعت  1۹88تا1188سنگزن 

 .بعدازظهر است

 !رانی که به شیادی روی آورده اندپیمانکا-7

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، برای جمعی از شیادانی که به نام پیمانکار در پروژه ها 

کار می کنند نابودی روح و روان کارگر بیکار و تحمیل هزینه ای برای رفت و آمد به 

ن از جمله پروژه به یک بازی پست تبدیل شده است. در سومار کردستان شرکت محمدیا

این دست پیمانکاران است. به کارگر وعده هایی می دهند اما وقتی به سرکار می روی با 

خوابگاهی کثیف و بیش از حد شلوغ روبرو می شوی. غذا معلوم نیست به شما برسد 

میلیون تومان است. اینترنت ۹یانه؟ بوفه هم نیست که چیزی بخری. حقوق استاد کار زیر 

حقوق هر چهار ماه یک بار پرداخت می شود. در موقع قرارداد از  تعطیل. شبکه صفر.

 .کارگر سفته هم می گیرند
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  !شرکت کیسون نامرد را بشناسید -0

دوستان کارگر، :»نامه ای به پیام سندیکا رسیده است که آن را برای شما عینن می گذاریم

کار در شرکت کیسون و اگر خودتان یا کسی از آشنایان که می شناسید، بیکار است، برای 

شرکتهای زیر مجموعه آن در کوه مبارک جاسک کار معرفی نکنید چرا که بعد از چند روز 

تا هم اکنون هنوز حقوق برج هفت را ندادن. اینجا خبری از سرویس .پشیمان خواهد شد

دقیقه ای 2۹برای رفت و آمد از کمپ تا محل کار وجود ندارد. صبح و غروب هر بار باید 

قل پیاده روی کرد تا به محل کار رسید. اینجا چیزی به نام مغازه وجود ندارد و خبری حدا

هم از مساعده نیست. حتا اگر پول داشته باشند هم با کارگر تسویه یا مساعده نمی دهند. 

امروز یه اعتصاب کوچیک داشتند برای یه ساعت کار نکردن کارگران. هرکسی برای 

اید به غیر از ناهار شام صبحانه هر چیز دیگری که الزم دارد کیسون می خواهد کار کند ب

کیلومتری از نزدیکترین شهر. هیچ ۰8باید همراه خودش داشته باشد به دلیل فاصله حداقل 

چیزی حتا تاید، و شامپو و صابون موجود نیست. تعداد کل حمام و سرویس بهداشتی برای 

یک آبدارخانه که کار توزیع غذا و آب  .حمام هست32دستشویی و 3۰حدود چهارصد نفر، 

داغ برای چای به عهده آنهاست. که توان پاسخگویی برای این تعداد کارگر را ندارند. برای 

برادر  .سرگرمی کارگران فقط یک تکه زمین هست که هم محل فوتبال هم والیبال هست

ساعده و پرداخت کارگر اگر آمدی و پشیمان شدی یا اینکه مشکل برایت پیشامد کرد، از م

پول برای چند روز کار، خبری نیست و باید به تاوان اشتباهی که کردی کلی اذیت بشوی. 

 «من اطالع رسانی کردم برای سندیکای فلزکاران که به شما بگوید

 !برده داری نوین در کارخانه های ساوه ای

ر سندیکای فلزکارمکانیک از شهر صنعتی ساوه، شرکت به گزارش خبرنگا

فدک و شرکت گلرنگ در زرندیه و نوبران در هنگام قرارداد بستن با کارگران 

جدید در پست کارشناسی از آنها چک و سفته به مبلغ باال می گیرد و خواهان 

سال می باشد هر چند قراردادها چند ماهه است.  1تعهد پرسنل برای مدت 

سال شرکت را ترک کند تهدید به  1ی که کارگری بخواهد قبل از درصورت

 . اجرا گذاشتن سفته و چک می نمایند

کارشناسان سندیکای فلزکارمکانیک ساوه معتقدند که کارگران باید از همکاری 

با این شرکت ها خودداری کنند و با پیوستن به سندیکا از حمایت گسترده دیگر 

 . همکاران برخوردار شوند .قدرت ما در تشکل ماست

http://www.sfelezkar.com/?p=5646
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 اخبار کارگری شرکت واحد به نقل از کانال تلگرامی سندیکای واحد

 

 واریز عدم دلیل به واحد شرکت کارگران درمانی دفترچه اعتبار امینت عدم-1

  مدیریت توسط کارگران بیمه حق

 مدتی و باشممی 1 سامانه پرسنل از اینجانب گرامی همکار»نامه رسیده به سندیکا:

 بیمه شعبات و هاکارگزاری تمام به تقریبا و دارم را بیمه دفترچه تعویض قصد که است

 همچنین و بیمه لیست نکردن رد دلیل به هم ایشان و کردم مراجعه عیاجتما تامین

 بنده و کنندمی خودداری دفترچه صدور از اجتماعی تامین به بیمه[ حق] نکردن پرداخت

 1 سامانه مددکاری به بیمار بودن همراه و اورژانسی بیمار داشتن وجود با هفته یک

 هم مرکز پرسنل و کنید مراجعه مرکز فاهر تعاون به فرمودند هم آنها و کردم مراجعه

 یا مالی قسمت به و نیست ساخته کاری ما دست از گفتند و دادند بنده تحویل پوزخندی

 جراحی دستور هم پزشک حاال دادند من به را جواب همین هم آنجا و کنید مراجعه اداری

 به دفترچه دونب چطور باید دانمنمی همچنان من و داده بیمارستان به 11/9 تاریخ در

 «نیست ساخته ما از کاری دیگر و کنیم مراجعه بیمارستان

 یکشنبه شهر، شورای در واحد شرکت کارگران اعتراضی طومار ثبت پیرو-2

 دیدار نقل و حمل کمیسیون کارشناسان با سندیکا اعضای از جمعی دی هفتم

  کردند

 از تهران شهر اسالمی رایشو نقل و حمل کمسیون کارشناسان تلفنی دعوت با دیدار این

 از بسیاری مورد در واحد شرکت کارگران و رانندگان اعتراضی طومار کنندگان ثبت

 طومار در شده ذکر معوقات بررسی مورد در و شد انجام کارگران شده معوق مطالبات
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 شرکت انسانی منابع توسعه معاون پاکزادیان آقای دیدار این از پس ساعتی. شد مذاکره

 کارشناسان با واحد شرکت کارگران و رانندگان اعتراضی طومار با رابطه رد واحد

 دوشنبه شود،می یادآور .داشتند جلسه تهران شهر اسالمی شورای نقل و حمل کمیسیون

 و رانندگان اعتراضی طومار واحد شرکت کارگران سندیکای اعضای از جمعی آذر 2۲

 شهرداری تهران، شهر اسالمی ورایش در را شده معوق مطالبات موضوع با کارگران

 :باشدمی ذیل شرح به طومار متن.کردند ثبت کار وزارت و تهران

  حناچی آقای جناب تهران شهردار

 به توجه با تهران، اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران و رانندگان ما احترام، و سالم با 

 میلیون 11 دوداح فقر خط از نشان که ملی پول ارزش شدید کاهش و کمرشکن تورم

 محترم مدیریت متاسفانه. است یافته کاهش شدت به که خریدی قدرت و دارد را تومانی

 نظر در کارگران معیشت به کمک برای تمهیداتی هیچگونه تنهانه هم واحد شرکت

 به مطالبات تعویق باعث واحد، شرکت هایهزینه کاهشی کار دستور با بلکه اند،نداشته

 آمده وجود به کارگران برای فراوانی معیشتی مشکالت نتیجه در. اندشده کارگران حق

 عمومی نقل و حمل رسانیخدمت مقدم خط در واحد شرکت رانندگان که مستحضرید .است

 و راننده هاده امروز به تا که کرونا مرگبار ویروس دوران در بخصوص. هستند تهران

 جان ویروس این اثر بر همکاران از تن ندچ متاسفانه و شده مبتال ویروس این به کارگر

 کارکنان به آمیزتبعیض نگاه که نماییممی درخواست محترم شهردار شما از اند؛باخته

 کارکنان سایر مانند و باشید نداشته شهرداری کارکنان دیگر به نسبت واحد شرکت

 مطالبات اهم. دنمایی بهرمند درمانی و بهداشتی معیشتی، امکانات از نیز را ما شهرداری

 :رساندمی استحضار به ذیل شرح به اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران و رانندگان قانونی

 و رانندگان ما است؛ مانده معوق سالها که بندی طبقه طرح بازنگری اجرای عدم -1

 و شهرداری شرکت، محترم مدیریت به را طرح بازنگری درخواست بارها کارگران

 از مدیریت جانب از واهی هایبهانه با سال هر متاسفانه. ایمودهنم تقدیم کار وزارت

 افزایش بر عالوه شهرداری کارکنان سایر آنکه حال است؛ شده خودداری آن اجرای

 دستمزد افزایش همچنین جذب، حق درصد ۰1 گذشته سال اسفند از دستمزد، سالیانه

 حق درصد 11 فقط واحد شرکت کارگران برای ولی اندداشته را کار محیط شرایط بابت

 تسهیالت پرداخت شدن متوقف -2  !نیست؟ تبعیض مصداق این آیا گردید، اعمال جذب

  .اندمانده محروم تسهیالت این از کارگران و رانندگان از تن هزاران مسکن، بالعوض
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 تحویل عدم تعمیرکاران، کار لباس و رانندگان کمربند کفش، فرم، لباس تحویل عدم -3

 صبحانه وعده یک عنوان به کیک و شیر نامنظم پخش -4  متوالی دوره دو برای شنکاپ

 حقوق تأخیر با و نامنظم واریز -5  است شده معوق ماه چندین برای که عصرانه، یا

 .طلبکارند معوقه حقوق ماه دو شرکت کارکنان حقوق، پرداخت هنگام آنکه حال ماهیانه،

 بیمه حق درصد ۲ موقع به واریز عدم رانندگان؛ تصادف عدم پاداش نشدن پرداخت -6

 تکمیلی بیمه نابسامان وضعیت -7 .اجتماعی تأمین بیمه نزد آورزیان و سخت مشاغل

 هر کارگر تکمیلی بیمه حق سهم آنکه حال آسیا، بیمه به واحد شرکت بدهی بعلت کارکنان

 تکمیلی بیمه تعهدات بودن ناچیز همچنین گردد، کسرمی ایشان حقوق از شرکت توسط ماه

 شرکت کارگران و رانندگان است ذکر به الزم...غیره و پزشکی دندان دارو، به نسبت

 27 اصل بخصوص قانونی اقدام هرگونه خود حق احقاق برای تهران اتوبوسرانی واحد

 .دارندمی محفوظ خود برای را اساسی قانون

 کار کاپشن وردم در مدیریت با کار اسالمی شورای ضدکارگری توافق-3

  کارگران و رانندگان معوق

 ازاء به تا نموده توافق مدیریت با واحد شرکت کارگران به تحمیلی کار اسالمی شورای 

 با آیا .شود پرداخت تومان هزار 311 مبلغ تنها کارگران، و رانندگان معوقه کار کاپشن

 فرمایشی و نمایشی کار میاسال شورای اعتبار !کند؟ تهیه کاپشن تواندمی کارگر مبلغ این

 را کارگر نماینده جایگاه همچنان ولی یافته خاتمه است سال یک از بیش واحد شرکت

 از شودمی پرداخت کارگران به که مزایایی از بسیاری و کار لباس .اندکرده اشغال

 صورت سندیکا هماهنگی با که 8۲ سال اعتراضات و اعتصابات در که است هاییخواسته

 شورای اما است، کارگران حقوق پیگیر جدیت با همچنان سندیکا. شد طرحم گرفت

 که هستند مزایایی کردن کم برای تالش در مدیریت همراهی با ضدکارگری کار اسالمی

 اخراج و فشار تحت هاسال و اندشده زندانی کارگران از بسیاری آن آوردن دست به برای

 از تن پنج نیز اکنون هم. شد گرفته نادیده آنها از تعدادی حقوق حتی و اندبوده کار از

 کریمی حسین زاده،محرم ناصر شهابی، رضا سعیدی، حسن آقایان سندیکا اعضای

 .هستند کار از اخراج هافعالیت همین دلیل به شیری فرحناز خانم و سبزوار
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 !زحمتکشان و هزینه ای که باید به دوش بکشند

اتوبوس های شهری مهمترین وسیله ای است به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، 

 .که زحمتکشان برای جابجایی و رسیدن به مقصد از آن استفاده می کنند

با آمدن بیماری کرونا، رانندگان اتوبوس های خصوصی در کرج به شدت 

درصد اتوبوس ها یا در گوشه تعمیرگاهها  ٠۱متضرر شده و باعث گردیده که 

ارکینگ ها خاموش بیفتند. مثلن در خط فردیس به و یا به دلیل بدهی در کنج پ

اتوبوس به  ۰اتوبوس کار می کرده که در حال حاضر فقط  1۰میدان کرج 

 : مشکالت این رانندگان .سرویس دهی مشغولند

میلیونی دو سال است که از طرف سازمان اتوبوسرانی  ۳پرداخت یارانه  -4

 قطع شده است

که سازمان اتوبوسرانی به …غن، الستیکمتوقف شدن اقالمی از جمله رو -1

 آنها داده می شد

نبود مسافر در سر ایستگاهها به دلیل طوالنی شدن زمان راه افتادن اتوبوس  -۳

 ها به دلیل کمبود اتوبوس

میلیون پول  1۱تعمیرات بسیار گران. برای یک تعمیر موتور باید حداقل  -1

 پرداخت شود

رایه چند باره تاکسی ها، زحمتکشانی که به در این شرایط کرونایی و گرانی ک

دنبال سوار شدن به اتوبوس هستند باید ساعت ها در ایستگاههای وقت شان 

 .تلف شود و یا از اندوخته اندکشان بار گرانی را تحمل کرده به مقصد برسند
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 !تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم

 

رماه طبق فراخوانی که از سوی آذ 1۳به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز 

سه گروه از بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گرفته بود تجمعاتی در 

شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، بجنورد، ساری، رودسر، رشت، اراک، 

مالیر، یزد، ابهر، خرم آباد، اهواز، ایالم، نیشابور و دلیجان روبروی سازمان 

و نیم صبح  4۱مقابل مجلس ساعت  تامین اجتماعی شهرها و در تهران در

حضور یافته و  44نفر تا ساعت  ۳۱۱برگزار شد. در تهران جمعیتی حدود 

خواسته های خود را با شعارهایی که داده می شد و دست نوشته ها اعالم می 

کردند. بیشتر شعارها حول مستمری های ناچیز، همسان سازی ناعادالنه، 

ی بود. از جمله پالکاردی که رویش نوشته وضعیت بد درمان، بیمه های تکمیل

«. بازنشسته تامین اجتماعی از خط فقر به خط مرگ رسیده است» شده بود

مستمری بگیران خواستار اجرای واقعی همسان سازی بازنشستگان تامین 
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اجتماعی، رفع تبعیض بین صندوق های بازنشستگی، اعتراض به مبلغ اندک 

آور، مخالفت با خصوصی سازی اضافه شدن مستمری سخت و زیان 

تن از بازنشستگان سخنرانی مختصری پیرامون  ۳بخصوص در شستا بودند. 

 .خواسته داشتند

با حضور نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس از تهران )عسگری ( و از 

در جمع بازنشستگان نظم تجمع مختل شد و بازنشستگان ( گرگان)سنگ دونی

بطور مشروح از مشکالتشان صحبت کردند.  بدور نمایندگان حلقه زدند و

نمایندگان ضمن آشنایی با مشکالت، با بازنشستگان حاضر به صحبت و گفتگو 

پرداختند برای طرح مشکالت و ارایه راهکارهای موجود شماره تلفن از 

بازنشستگان هنگام رفتن نمایندگان مجلس فریاد می زدند  .نمایندگان دریافت شد

 .آمدکه باز هم خواهند 

در حاشیه گردهمایی تهران یکی از برادران نیروی انتظامی ضمن گفتگو با 

بازنشستگان از مشکالت کاری خودشان ابراز ناراحتی کرده و می گفتند که در 

هفته تجمعات مختلف از طرف بازنشستگان، فرهنگیان، مالباختگان را داریم و 

ری های آن صحبت می از دغدغه های ماموران انتظامات در حفظ نظم و دشوا

همچنین در دو شهر اعتراض هایی یک نفره و دونفره هم صورت  .کردند

گرفت که نشانگر آن بود که اطالع رسانی خوب نبوده است و اما عزم همین 

یک و دونفر، آمدن دیگران را نوید می داد. در اراک مستمری بگیران در محل 

عی استان فرستادند. در اهواز طوماری را امضا کرده برای ریاست تامین اجتما

 .بازنشستگان با رییس کانون بازنشستگان دیدار و گفتگو کردند

البته در این تجمع اعتراضی متاسفانه خبری از خبرنگاران مهم کشور برای 

پوشش دادن خواسته های بازنشستگان دیده نشد به ویژه از صدا و سیما. آری 

 .ز یوسف سالمی و نه از آمنه ساداتامروز نه خبری از حسینی بای بود، نه ا

برای این خبرنگاران دغدغه های پیرزنان و پیرمردانی که عمری به آبادانی 

  .این کشور جوانی داده بودند مهم نبود
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 !اموال کارگران را به کارگران می خواهند بفروشند

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وزیرکار در مصاحبه ای عنوان نموده 

درصد از سهام شستا به بازنشستگان توسط رییس  1وضوع واگذاری م »:است

 «جمهور به کمیسیون حقوق دولت ارجاع شده است

 :کارشناسان سندیکایی در خصوص این واگذاری نکاتی را هشدار داده اند

به لحاظ حقوقی، سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعه اش اموال کارگران  -4

کارگران دوباره فروخت و یا حتا اسم واگذاری بوده و آن را نمی توان به 

 .رویش نهاد

واگذاری سهام شستا ترفندی است برای تضعیف سازمان تا بتوان آسان تر  -1

 .آن را توسط مافیا تصاحب نمود

این موضوع شیادی آشکاری است برای پاسخگو نبودن در قبال شفاف  -۳

و ماست مالی کردن  سازی امورات سازمان به مالکانش که کارگران باشند

 .بدهی دولت به تامین اجتماعی

تصاحب اندوخته های یکصد ساله پدرانمان با یک دست اندازی آشکار و  -1

نابود کردن یک دستاورد تاریخی جنبش کارگری و بی خاصیت کردن اصل 

قانون اساسی تا شرکت های خصوصی بیمه ای همه کاره درمان و سالمت  1۹

 .ارگری شوندکشور و خانواده های ک

آیا دولت دلش به حال کارگران سوخته است؟ چرا وزیر کار و رییس سازمان 

هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین  ۳1۱تامین اجتماعی از بدهی 

 ۰۱اجتماعی حرفی نمی زنند؟ و چرا مقدار این ثروت طبقه کارگر که طی 

را شفاف سازی و اعالم سال در سازمان تامین اجتماعی تجلی پیدا کرده است 

 نمی کنند؟ 
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 د ز بیداد، دل نوشته یک بازنشستهفریا:نامه ارسالی به پیام سندیکا

دوستان گرامی متاسفانه این مطلب فریادی با تمام وجود و فریادی از بی توجهی و به هیچ 

دوستان بنده گرفتار .انگاری دردهای یک بازنشسته از جانب صندوق آینده ساز است

درصد ۷8خاص می باشم که شاید تعدادی از اعضا مطلع باشند، متاسفانه تاکنون بیماری 

هزینه ها را به علت عدم قبول بیمه ایران در واحدهای درمانی وحتا به خاطر مناسب بودن 

هزینه ها در بیمارستان دولتی امام خمینی تهران بستری و جراحی های الزم در آنجا انجام 

ه است که همه اسناد پزشکی در اختیار صندوق قرار گرفته که گرفت. اکنون نزدیک سه ما

نزدیک به چهل میلیون تومان می باشد و هم اکنون نیز بیش از پنج میلیون اسناد هزینه 

موجود است که بعلت عدم دریافت هزینه های قبلی به صندوق تحویل نشده است، در این 

صندوق انجام شده و هر مدرکی که باره بارها توسط آشنایان مراجعات مکرر حضوری به 

خواستند در اختیار آنها گذاشته شده و به ظاهر هم قول پرداخت داده اند و ضمنا چندین بار 

هم با آقای دقیانوس تماس گرفته ام و ایشان نیز قول پیگیری داده اند که گویا در این مورد 

مانند بنده تا چه حدی  هم آبی گرم نشده است، فریاد از آنجاست که افراد بازنشسته ای

میتواند امکانات مالی داشته باشد که هر روز هزینه کند و دریافتی اش در مقابل چهل 

میلیون تومان هزینه فقط نزدیک سه میلیون از بابت ویزیت و شاید هم دارو باشد و آنهم 

دامه به صورت قطره چکانی که اصال قابل اعتنا نیست ، بنده چند روز دیگر مجبورم برای ا

میلیون دیگر برای ادامه پرتو درمانی مجددا هزینه کنم و اگر هزینه های 32درمان حدود 

آیا صندوق حداقل نمی تواند  .قبلی پرداخت نشود امکان ادامه درمان ممکن نخواهد شد

علی الحساب درصد مناسبی از هزینه ها را پرداخت تا در فرصت دیگر بقیه هزینه ها را با 

اسبه و پرداخت نماید. بازنشسته ای که تمام حقوق و دریافتی هایش در حداکثر دقت مح

اختیار صندوق است و اگر حتا اضافه پرداختی هم داشته باشند می توانند از پرداختهای 

بعدی بازنشسته کسر نمایند . این مطلب را دردمندانه نوشتم تا اعضا شاغل و بازنشسته 

و عوامل خوش نشین آن چه بالیی بر سر ما کامال در جریان باشند که این صندوق 

بازنشسته های پرهزینه در می آورند. ضمنن اعالم میکنم عدم دریافت فوری مبلغ هزینه 

ها که منجر به عدم امکان درمان شود مسئولیت هرگونه اتفاق ناگواری، مستقیما متوجه 

ستگان توجه کسان و مسووالنی است که چنین بی اعتنا به موضوع حساس درمان بازنش

 .دارند

 رونوشت کانون بازنشستگان و صندوق آینده ساز. تشکری

 



32                     پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                  
 

  

 آنچه ما نداشتیم!

 

  تمدن  با پوست سرخ اجباری آشنایی برای سفیدپوست برادران اینکه از قبل

  جنایتکار و مجرم وجود بدون. نداشتیم زندان بگذارند، گام ما سرزمین به

 و قفل  با ما. کرد نمی زندگی ما میان در مجرم هیچی  و نیست نیاز زندانی

 این کسی نداشت، پتو و اسب که بود فقیر آنقدر مردی اگر. نبودیم آشنا  کلید

 برای که باشیم بوده غیرمتمدنی هایی انسان باید ما. داد می  او به را چیزها

  خواستیم می را چیزهایی فقط ما. بگذارییم زیادی ارزش شخصی وسایل

 نمی بنابراین و نداشتیم پولی هیچ ما .بود مبرم احتیاج آنها به که باشیم داشته

  پوستان سفید ورود از قبل ما جامعه در .سنجید آن با را مرد یک ارزش  توان

 نیازی آنها خدمت به. نداشت وجود سیاستمداری یا وکیل مدنی، قانون هیچ

 سفید مردان آمدن از قبل واقعن ما. کنیم تقلب توانستیم نمی بنابراین نبود،

  چگونه که بفهمم توانم نمی من و داشتیم قرار  بخصوصی  وضعیت در پوست

 یک ایجاد برای شود می گفته ما به که اساسی موارد این بدون  بودیم قادر

 . کنیم زندگی و بیاییم کنار ،است الزم کاملا  متمدن جامعه
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 مدیریت بحران!

 بر که تابلویی و اند ساخته وبزرگی مجلل ساختمانهای شهر وکنار درگوشه

 در ولی دارند بحران مدیریت عنوانکه  میشود دیده ساختمانها این در سر

 این دست از کاری هیچ کشور جنوب فعلی سیل مثل بحران بروز زمانهای

 و مدیران و ساختمانها این پس .یدآ نمی بر آن وکارکنان ومدیریت ساختمانها

 قول به ؟خورد می درد چه به ساختمانها ینا در موجود نقلیه وسایل و کارکنان

 خرج و بفروشید دیوارهاتان طلی پوشش :بود گفته پاپ به که مارادونا

 راههای خرج و بفروشد را ساختمانها این نیز بحران ستاد .بکنید محرومان

 .بکند سیل از جلوگیری وفنی علمی

 محمد تقی مطیعی بازنشسته فلزکارمکانیک

 

 تلویزیون در تبلیغات ماه یک برای تومان میلیارد ۳83

 شبکه شامل تلویزیونی شبکه ۹ از اخیر ماه یک طی «بایا» تبلیغاتی آگهی 

 شدهپخش تماشا و نسیم نمایش، ورزش، فیلم،آی تهران، شبکه سه، دو، یک،

 و میلیارد ۹۹ روزانه معادل روز، در بایا آگهی ثانیه 32۲۳ پخش  .است

 چیزی ماه در مبلغ این. خوردمی آب بایا لکانما برای تومان میلیون ۲۲۳

 .شد خواهد تومان میلیون 2۳۳ و میلیارد ۳۸3 وحوشحول

 !!؟داده تبلیغات پول فقط همه این که کنه خالی رو مردم جیب چقدر قراره مگه
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 *میرسد بری باغ این از َدم هر*

 هر ایران زرخیز سرزمین جای جای در کارگران خودکشی دردناک خبر

 حوادث این از تر دردناک .میکند ملول و اندوهبار را آگاهی و بیدار جدانو

 خالی شانه خود ولیتومس از جداگانه کدام هر مربوطه ولینومس که است این

 .نامند می متوفی فرد را مقصر همیشه و کرده

 ماموران فشار با که دستفروشی خودسوزی - کن جمع نکارت کارگر خودکشی

 آهن ذوب کارگر خودکشی - زد آتش را خود بازار وسط یانتظام و شهرداری

 کارگر خودکشی - کرد ذوب را خود ذوب مخزن در پریدن با که اصفهان

 خودکشی - ساختمانی کارگران انجمن ساختمان مقابل کرمانشاه ساختمانی

 - جوانرودی کارگر خودکشی - ایلمی کارگر خودکشی - معدن کارگر

 آویز حلق ملی نفت لوله به را خود که ویزهه نفت شرکت کارگر خودکشی

 .......و  تپه هفت نیشکر شرکت اخراجی کارگر خودکشی - کرد

 نوشتم  صلحی عمران مرحوم خودکشی خصوص در مطلبی ۹۹ خرداد2۳ 

 *ملی نفت لوله با کارگر خودکشی* عنوان با

 تا گفت باید چه .شدیم مواجه* کثیر آل رضا* دردناک تراژدی با بار این

 کارگری؟ جامعه و رضا خانواده زخم بر باشد مرحمی

 و فرزند آخرین که تپه هفت نیشکر شرکت سبز فضای کارگر کثیر آل رضا

 کس و اخراج کار از که بود دارد فلج فرزند چهار که ای خانواده آور نان تنها

 شاید تا زد دری هر به بیکاری مدت طول در .شد ایشان جایگزین دیگر

 بار هر ولی کند فراهم خود برای دیگری شغل یا شود داده کار به بازگشت

 نداری و آوری نان ولیتومس فشار علت به اینکه تا !پیش بار از تر ناکام

 هفت نیشکر شرکت که است این تر دردناک .میزد نباید که زد کاری به دست
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 انایش که میگوید شوش شهر دادستان اما میکند تقبل را دفن و کفن هزینه تپه

 جناب نظر خلف تحقیقات تمام که درحالی .نبود تپه هفت کارگر ناصل

 رضا داد دادِبستان شما دادستان جناب :سوال یک حال .میدهد نشان را دادستان

 خوار؟؟؟؟ رانت ظالمان سخنگوی یا هستید رضاها و

 قضایی محترم دستگاه کار، محترم وزارت از ایران کارگری جامعه لذا

 تا میباشد قضایا گونه این به جدی ورود خواهان حمایتی ادهاینه و سازمانها

 زخم زخم به نمک حداقل یا نشود، کارگری جامعه در حوادثی چنین به منجر

 .نپاشند دیدگان

 *99آذر24*     *کارگربازنشسته شیخی ابراهیم*

 

 بیاموزیم و به کار ببندیم!

 رود! نمی بین از آن حقوق و حق رسمی اسناد دفاتر در کارگر اقرار با

 خود کارفرمای با حقوق و حق خصوص در کار اداره در شکایت از قبل کارگربعضی اوقات 

 به را مزایا و حقوق کلیه کارفرما که کند می اقرار رسمی اسناد دفاتر در کارگر. کند می سازش

 کارفرما از را خود شکایت واقع در. ندارد شکایتی هیچگونه و کرده پرداخت اشتغال دوره نسبت

  .کند می سلب

 مثل مزایا تمام که کند اعالم کارگر اگر یعنی نشود انجام کارگر حساب به واریزی چنانچه ��

 عادی سند یک طبق نیز و نداشته وجود واریزی سند اما گرفته را خود... و بن سنوات، عیدی،

 با تواند می کارگر و ندارد اعتباری گونههیچ سند نشود، تفکیک کارفرما و کارگر بین ها آیتم

 و هستند رسیدگی به مکلف اختالف حل مراجع. کند مطرح را خود شکایت کار اداره به مراجعه

  .کنند صادر کارفرما محکومیت به نسبت را خود رای

 و حق پرداخت به نسبت کارفرما ولیتومس که شود نمی باعث رسمی دفاتر در کارگر اقرار��

 .برود بین از کارگر مزایای و حقوق
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    برف رپ   اززمستانهای ای خاطره

 ناحیه گدوک آهن راه ایستگاه در را خدمتم از پربرفی سال سه من ۳۳ دردهه

 بخاریها رسید می زیرصفرهم درجه 32 تا گاهی برودت درجه .بودم شمال

 پا هم پشمی باجوراب اگر نداشت بخاری که اطاقی .بودند روشن وروز شب

 یخ قالب روی جوراب بدون را برهنه پای رانگا گذاشتی می فرش روی

 باندازه ولو باید ،شد نمی بسته هرگز ها آشپزخانه آب شیرهای ...!!گذاشتی

 و  رفت می یادش  خانواده اعضای از یکی اگر .باشد آویزان نازک نخ یک

 برفها کردن آب با باید و نداشتند آب فروردین آخر تا بست می را آب شیر

 هست یادم .گازوئیل یا بود نفت یا بخاریها سوخت .کردندمی سپری را زمستان

 جامد نباتی روغن شبیه که بست می یخ آنچنان توشه انبار توی گازوئیل بشکه

 2۳ حلبی یک توی را زده یخ های تکه قلم و چکش با مصرف برای ،شد می

 مصرف قابل و شده آب یخها تا گذاشتیم می کناربخاری و ریختیم می لیتری

 به بود خط راهبانهای به متعلق سردسیر منطقه دراین کارها ترین ختس .شود

. آمدند می گدوکه ب رو فیروزکوه سمت خط طول از که وقتی خصوص

 که کوبید می آنها سروصورت بر آنچنان را برف ذرات سهمگین های طوفان

 اشک بست می یخ آنها چشم های مژه اوحت ابروها و سبیل و ریش تمام

 طوری بست می یخ قندیل پائین و باال لب روی شد می ازیرسر که چشمشان

 فعلی ترافیک و موقع آن نگهبانی دفتره ب ورود از پس .نبودند تکلم به قادر که

 شوند آب یخها و برفها داشتندکه می نگه بخاری روی را سروصورت اینقدر

 نیمه از وضعیت این .دهند گزارش را ها ترانشه و خط وضعیت بتوانند تا

 زمستان ایام ترین شدید ولی .داشت ادامه فروردین اواخر تا آذرماه های

 بزرگ چله آخر روز۲ یعنی ،بود روز ۸ مدته ب ماه بهمن ۹۲ تا ۷ از گدوک

 این در. گفتند می چار چار محلی اصطلح در که کوچک چله اول روز ۲ و

 رنگ ما روزها احت طوریکهه ب شد می طوفانی گدوک هوای روز شبانه ۸

 ودادی                     ...بخیر شیاد دیدیم نمی را آفتاب
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 گذرانند؟زنان کارگر چگونه روزگار می
مریم درباره گرانی و وضعیت سخت معیشتی این روزها که قشر فقیر و 

همه چیز از »گوید: پذیر جامعه را بیش از پیش با مشکل مواجه کرده، میآسیب

ز کنم، ولی اام. من دو شیفته کار میکم آوردهن مان خارج شده است. رسمتوان

طرفی، توان خرید هیچ قلم کاالیی برای خانه نداریم و از طرف دیگر، باید با 

 داروهای همسرم را هم هزار تومان، هزینه ۰۱هزار تا  ۳۱دستمزد روزی 

یک تک هزار  .تومان نداشتیم هزار اهمین چند روز پیش، حت. پرداخت کنم

ه نان خشک در کنند. یک تکتومانی که االن به عنوان صدقه هم قبول نمی

هاست من به ای پنج نفره است که سالمان نبود. این وضعیت خانوادهخانه

عنوان یک زن، با کار و نظافت منازل مردم، مخارج و مایحتاج آن را تأمین 

کنم و اگر روزی به هر دلیلی خانه بمانم، آن روز، دیگر چیزی برای می

نشین  رونا بیشتر اوقات خانههای کاالن هم با وجود محدودیت .خوردن نداریم

آور و ناگهانی مواد های سرسامهستم. تحمل چنین شرایطی با افزایش قیمت

ساله  ۹شود. مگر یک دختربچه خوراکی هر روز برایمان دشوارتر از قبل می

 «تواند این مسائل را درک کند؟می

های مریم از پشت تلفن در منزل این جمالت تنها بخش کوچکی از حرف

های این روزهایش کارش است که با صدایی گرفته از درد و رنج احبص

گوش  اگفته خودش دیگر حت ای که بهشده های فراموشدرد و رنج .گویدمی

 .شود تا از اندوه و دردهای آدمی کمی کاسته شودشنوایی هم برایش پیدا نمی

 اندروایت زنان کارگری که فراموش شده

سال پیش از شهرستان  1۱سه فرزند است. او  داری ،ساله ۱۰ نمریم حدود

ها پیش به دلیل بیماری اردبیل به ساری مهاجرت کرد. همسر او از سال

به  .نشین شده است اعصاب و روان تحت معالجه پزشک قرار گرفته و خانه

گفته مریم، همسرش باید برای ادامه معالجه در بیمارستان بستری شود که 

 .هزار تومان است 1۱۱هزار تا  4۱۱ نهزینه آن، هر شب، تقریب

 مریم درباره گرانی و وضعیت سخت معیشتی این روزها که قشر فقیر و آسیب

برای بهبود این »گوید:پذیر جامعه را بیش از پیش با مشکل مواجه کرده، می

های دولتی، هالل احمر، کمیته امداد و بهزیستی وضعیت، بارها به اداره
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ن بدون نتیجه بوده و هیچ کسی هم پاسخگو نبوده ماایم، ولی تالشمراجعه کرده

 «است

هزار  ۱۱۱این خانواده که تحت پوشش اداره بهزیستی قرار دارد، ماهیانه مبلغ 

های کفاف دو روز هزینه اکند، ولی به گفته مریم، این مبلغ حتتومان دریافت می

 .دهدزندگی یک خانواده پنج نفره را هم نمی

ها و یا صاحب منازلی که برایشان کار وقات، همسایهبیشتر ا»گوید: او می

کنند. از پوشاک و خرده وسایل تا اقالم خوراکی. با وجود کنم کمکم میمی

کس را ام. در این غربت جز این اشخاص، هیچهاست که تاکنون دوام آوردهآن

ندارم. پسرم اول آذر به خدمت سربازی اعزام شد. برای وسایل بهداشتی که 

برد به هالل احمر مراجعه کردیم، چون توان خرید آن با خود به پادگان می باید

را نداشتیم، ولی گفتند ما خودمان نداریم. حال باید پسرم دو سال برای این 

 «مملکت خدمت کند

اما در کنار تمام این معضالت، خانواده مریم مدتی است که با ساختن دو اتاقک 

سوزی شده و ریزش سقف ار هم دچار آتشکوچک با تیرچه و بلوک که یک ب

این در شرایطی  .اندنشینی معاف کردههای گزاف اجارهدارد، خود را از هزینه

بهای مسکن در سال جاری، وخیم شدن  است که افزایش چند برابری اجاره

وضعیت معیشت خانوارها به علت افت درآمد و افزایش تورم و گرانی، در 

  ای به چادرنشینی روی بیاورند؛ هماعث شده عدهبرخی از مناطق ایران ب

به ن که احمد صفری، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اخیرچنان

روی آوردن بعضی از شهروندان به چادرنشینی به دلیل باال بودن نرخ اجاره 

در همین ارتباط،  .خوانده بود« مسئله ملی»اشاره کرده و آن را به مثابه یک 

ها و ها به حاشیه قبرستاننشینکوچ اجاره»های داخلی از رخی رسانهتر بپیش

 .هزار تومان خبر داده بودند ۳۱در تهران با قیمت هر شب « هاباماجاره پشت

که نرخ اجاره مسکن در چند ماه اخیر به گفته مجید کیانپور، حال با وجود این

ن کارگری هستند درصد افزایش یافته، زنا ۳۱عضو کمیسیون عمران مجلس، 

که به عنوان سرپرست خانوار باید در کنار وضعیت نابسامان معیشتی و 

پذیر جامعه و تأمین های دولتی در حمایت از افراد آسیبناکارآمدی دستگاه

 .های اولیه زندگی، هر ماه اجاره کامل خانه را برای موجر کنار بگذارندهزینه

دامی تا چه حد برای این دسته از زنان با در نظر گرفتن شرایط کنونی، چنین اق

 سرپرست خانوار امکان پذیر است؟
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 ؟ آموخت ما به چه کرونا

 

 و رفاه“ راه تنها و است شده سپری ”معجزه دوران“ که آموخت ما به کرونا

 ...اوست دانش و علم انسان، ”تندرستی

 نمی یدیگر غیبى نیروى هیچ و دینی رهبران و ستایشگاه كه آموخت ما به او

 شوند دارو و علم جایگزین و کنند معجزه توانند

 علم“ مرکز و بیمارستان به بلکه نشد، بستری حرم در کرونایی بیمار هیچ

 .شد روانه ”پزشکی

 از ها خیلی که است همین برای و است آموختنی بلکه نیست بخشیدنی دانش

 ها کتابخانه از پیشرفت راه. است مشکل برایشان گرفتن یاد چون. گریزانند آن

 ترینامن است، فراوان امنینا که سوم جهان در که است همین برای. گذردمی

 .هستند هاکتابخانه عنکبوتها، برای مکانها

 در بسیاری ماا اند، نواخته که سالهاست... و داروین و کوپرنیک را زنگها

 ...میدهند نشان مقاومت خود از هم هنوز شدن بیدار برابر

 راهکارهای و اینترنت اختراع آن بدنبال و علم پیشرفت با خوشبختانه،

 های ملت و گشته آغاز جهان در نوینی ”فکری انقلب“ خبررسانی، پرشتاب

 .اندگشته بیدار بیشتری

 جهان مردم همه بیداری آرزوی با
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 و به کار ببندیم!بیاموزیم 

هنگام باال رفتن از پلکان بی حفاظ )کم ارتفاع( حداقل یک دست آزاد باشد تا 

اشته باشید. در ارتفاع های بیشتر هر دو دست و کمر بند ایمنی تعادل کافی د

 را به کار بگیرید.
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 م و دستانی کوچک گفت: پشت چراغ قرمز، پسرکی با چشمان معصو

 پنج تا صد تومن چسب زخم نمی خواهی؟

 آهی کشیدم و با خود گفتم:

 تمام چسب زخم هایت را هم بخرم،

 نه زخم های من خوب می شود،

 نه زخم های تو

 حسین پناهی 
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 «نامه دعوت»

 !دعوتید همه

 فرزندان و همسر با

 ها همسایه و خویش و قوم با

 بزرگ و کوچک

 نجوا و پیر

 مرد و زن

 تان های بچه های معلم با

 بیایید مدارس سرویس رانندگان با

 بیایند هم ها مدرسه بابای

 کند نمی درد مان جایی که آن با

  شناسید می که پرستارانی به اما

 بیایند بگویید

 شهری های اتوبوس رانندگان

 شهری برون و

 شهری قطارهای لکوموتیورانان و

 شهری برون و

 سازی نماشی کارگران
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 شان های لباس که کارگرانی و

 دهد می نفت بوی

 کشند می نفس هنوز که معدنچیانی

 هست که هرجا و دره آق و یورت از

 مس کارگران

 خیابان سر فروش سبزی

 محله رفتگران

 زنند می خشت که آنان و

 است آجر شان نان و

 بیکاران عظیم لشکر و

 کولبران

 دستفروشان

 دعوتید همه و همه

 ایم کرده ابپ جشنی

 باز فضای در

 . . .اقیانوس که چونان      بردارد موج خیابان باید

 صبح 11مجلس  ساعت مقابل دیماه ، بهارستان ،  21

 !من میام تو هم بیا
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 ایران سالمندان انجمن اساسنامه و اهداف

 :اهداف مقدمه

 طعم انسان هنوز که جوانی و کودکی دوران با که هاست انسان عمر از بخشی سالمندی

 را تجربه با انسان تواند می که است دورانی سالمندی. متمایزاست نچشیده، را دگیزن

 زندگی برای و ساخته فایده به مفید و کرده آماده اش جامعه برای رو پیش سالهای برای

 برنامه باشد، شده آماده دوران این از گیری بهره برای مناسب بستر چنانچه لذتبخش،

 می ایجاد امر این بسترسازی و هدف این تحقق برای ایران سالمندان انجمن .کند ریزی

 مرگ انتظار روزهای دوران به سالمندی دوران آنکه برای ایران سالمندان انجمن. شود

. کند بخش لذت را سالمندی دوران که است مواردی بسترسازی و تحقق دنبال به نینجامد

 سنین در سپس و سالمندی به گذار دوران سالگی 61 از بعد سالهای انجمن این نظر از

 آیین و قوانین به توسل با دارد تالش انجمن لذا. است پیری دوران به ورود سالگی 81

 :کند اجرایی را زیر موراد کشور قوانین در موجود های نامه

 بین قانونی، حقوق با نمودن آشنا و سالمندان بالقوه و بالفعل حقوق احقاق-۹

 بهبود خصوص در کشور در فعلی مصوب مقررات آوری جمع -2 .المللی

 زمینه در المللی بین مطالعات انجام -3 .آن نمودن اجرایی و سالمندان شرایط

 طرح نویس پیش تهیه -4 .سالمندان با پیشرفته کشورهای مناسب برخوردهای

 و درمانی وضعیت بهبود شرایط مقررات تکمیل منظور به لوایحی و ها

 در اقدام -5 .تصویب جهت ذیصلح مراجع هب تقدیم و سالمندان معیشتی

 درمانی، آسایشی، امکانات کلیه آن در که سالمندان شهرک اجرای و طراحی

 اداره و نگهداری علمی مراکز ساختن تر متناسب برای. باشد موجود تفریحی

 مالی، امکانات تجمیع برای موسسه یک تاسیس طریق از سالمندان امور

 محل آرمانشهر یک اداره و احداث از منظور. سالمندان فرهنگی و تجربی

 سالمندان آسایش و آرامش و امنیت و رفاه لحاظ از که سالمندان جمعی زیست

 های صندوق خدمات ارایه سطح ارتقا-6 .باشد فرد به منحصر و نمونه

 کلیه شدن رایگان -۷  .سالمندان نگهداری و درمان خصوص در بازنشستگی
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 2۹ اصل اجرای با سالمندان برای صد تا صفر از درمانی و بهداشتی خدمات

 جمله از سالمندی سن مناسب تفریحات کیفی و کمی ارتقا -۸ .اساسی قانون

 ها نامه آیین به توسل با زیارتی و گردی ایران سفرهای سن، این های ورزش

 -۹ .امداد کمیته بهزیستی، ها، شهرداری و بازنشستگی های صندوق قوانین و

 مخصوص پرستاران توسط سال ۷۳ باالی سالمندان از مراقبت شدن اجرایی

 امداد، کمیته بهزیستی، بازنشستگی، های صندوق توسط دیده دوره و

 شهری، تردد شدن رایگان -۹۳ .مستمر و رایگان صورت به ها شهرداری

 حمایت جهت -۹۹ .کشور سالمندان همه جهت سینما تاتر، ها، موزه از بازدید

 اسکان ویژه به شهری بین سفرهای از بخشی داخلی توریسم صنعت از

 .شود مالی تامین ها شهرداری توسط قطار با مسافرت و ها هتل در سالمندان

 این همه برای و سالمندان شهرک در سالمندان درمان و دارو تامین -۹2

 .اساسی قانون 2۹ اصل طبق رایگان صورت به کشور سراسر در عزیزان

 پرستاران سازی آماده و سالمندی طب تخصصینم آموزش پیشنهاد -۹3

 ایجاد -۹4 .پزشکی علوم دانشگاههای به سالمند از نگهداری مخصوص

 و سالمند بودن مفید برای بلکه صرف، درآمدزایی برای نه شغلی، بسترهای

 سالمند در را زندگی انگیزه و بودن مفید حس تا جامعه به خدمات این ارایه

 .کند امیدوارتر زندگی هب را او و نموده ایجاد

 !بیاموزیم

 شهرداری بودجه 17 و 16 مواد محل از ها کمک نمودن مند ضابطه دستورالعمل برابر

 سقف تا شهر شورای تصویب از بعد که است موظف شهرداری( کشور وزارت ابالغی)ها

 و نیازمندان به کمک نظیر المنفعه عام امور برای را خود یجار سال بودجه از درصد 2

 آور مقام هنرمندان و ورزشکاران از حمایت ها، خیریه طریق از العالج صعب بیماران

 شهر همان حوزه در صاحب بدون اموات دفن و کفن و نهاد مردم های سازمان از حمایت

 .کند هزینه
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 !بیاموزیم

 «اضطراب مدیریت»

 آموخته را «اضطراب مدیریت» باید نشوند، غرق اخبار سیالب در افراد کهآن برای

 برای باشند، نکرده کسب را اضطراب مدیریت هایمهارت این که افرادی. باشند

 در بیشتر هم باز و چرخندمی اجتماعی هایشبکه در مرتب خود اضطراب فرونشاندن

 نمی. شوندمی معیوب سیکل یک دچار و گیرندمی قرار کنندهنگران اخبار بمباران معرض

 افراد شود توصیه باید نخوانید، روزنامه یا نشنوید اخبار مثال گفت مردم به توان

 .نشوند غرق اخبار سیالب در تا کنند کسب را ایپایه هایمهارت

 ترین ایپایه نقاد تفکر و استرس مدیریت زمان، مدیریت ها،هیجان مدیریت هایمهارت

 هستند هامهارت

 در ایشده مدیریت تغییر چه است قرار خبر این کردن دنبال با بپرسیم خودمان از باید ما

 درمانی-بهداشتی و مدیریتی گیریتصمیم کار در که کسی برای. گیرد صورت من رفتار

 پس شودمی منتقل تنفسی هوای هایقطرک طریق از کرونا که است این مهم خبر نیست

 های گردهمایی کنیم، خودداری هم گرفتن آغوش در و روبوسی و دادن دست از باید ما

 هایمحیط در و بزنیم ماسک بشوییم، دقت با را هایماندست کنیم، لغو را غیرضروری

 هستند، عمومی مهم اخبار تنها هااین گیریم، قرار هم از متری دو یفاصله با اجتماعی

 خاص هایگروه برای است خبری کشور هر و روز هر هایشدهفوت و هاشدهبستری خبر

 کودکان به مربوط هایآموزش و اخبار باشید نداشته رشیرخوا کودک شما اگر. شغلی

 به مربوط اخبار آیا نباشید سازیساختمان کار در شما اگر کنید؟می دنبال را شیرخوار

 توجه باید ما کنید؟می دنبال را مربوطه هایمالیات و کار پایان ساختمان، یپروانه صدور

 شدهریزیبرنامه و هدفمند باید راآن و داریم محدودی یسرمایه و انرژی وقت، که کنیم

 .کنیم خرج

 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای آموزش بخش
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 (1سیاسی )اقتصاد 

 با خویش، توان حد در تا دارد نظر در مکانیک، و فلزکار کارگران سندیکای آموزش ی کمیته

 اقتصادی دانش ارتقا راستای در اقتصاد، ی زمینه در گفتارهایی درس و مطالب ی تهیه و انتخاب

 از اول بخش زیر متن .بکوشد مفاهیم و مقوالت این با آنان بیشتر آشنایی و کارگری فعاالن

 بروز آنها که نکاتی پیرامون داری سرمایه ی درباره گفتار سه و بیست" کتاب از که است مطالبی

 اقتصاددان چانگ، جون-ها ی نوشته کتاب این.است شده بازنویسی و انتخاب،تلخیص" دهند نمی

 ترجمه زرافشان اصرن توسط که است نئولیبرالی های سیاست منتقد البته و داری سرمایه هوادار

  .است شده منتشر مهرویستا نشر سوی از و

 !ندارد وجود آزاد بازار نام به چیزی: اول بخش

 باید هابازار کنندکه می صحبت مطلب این مورد در شب و روز رالیسمیبنئول هواداران

 ینبهتر به" خود به خود"  چیز همه نکنند، مداخله بازار در ها دولت اگر و باشند" آزاد"

 .شد خواهد تنظیم صورتی

 داران سرمایه نکند، دخالت دستمزد حداقل تعیین در دولت مثال اگر گویند می ها نئولیبرال

 خواهند توافق هم با" آزادانه" کارگران و -گویند می کارآفرین آنان به دروغ به که –

 !کرد

 سود جلوی وانینق برخی اعمال و محدویت ایجاد با ها دولت اگر گویند می ها نئولیبرال

 خواهد گذاری سرمایه برای بیشتری انگیزه دار سرمایه نگیرند، را داران سرمایه بیشتر

 !شود می بهتر هم کارگران وضع نتیجه در و داشت

 چنین اگر آیا نداشت؟ مقرراتی و قانون هیچ توان می آیا است؟ ممکن آزادی چنین آیا اما

 کسی چه و برد می نفع قانون فقدان از کسی هچ باشد، ممکن قانون دخالت بدون بازاری،

 شد؟ خواهد متضرر

 آینده در و نبوده" آزاد" کامال دنیا کجای هیچ در و هرگز بازاری، هیچ تاکنون گفت باید

 قوانین از را بازار توان می نمونه، عنوان به آیا: باشد آزاد کامال بازاری ندارد امکان نیز

 تا گذاشت" آزاد" را دار سرمایه توان می آیا کرد؟" آزاد" کیفیت های استاندارد به مربوط

 یا دارو مثال -مردم جان با مرتبط کاالهای  کیفیت، به مربوط های استاندارد به توجه بدون
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 به را مردم جان و کند وارد یا تولید دانست صالح خودش که کیفیتی هر با را -غذایی مواد

 بیاندازد؟ خطر

 تا کرد حذف را زیست محیط آالینده صنایع محدودیت به طمربو قوانین توان می آیا

 محیط کننده آلوده و قدیمی های تکنولوژی یا ها سوخت از بتواند" آزادانه" دار سرمایه

 کارگران جان کار این با و ببرد بیشتری سود تا کند استفاده هستند، تر ارزان که زیست،

 بیاندازد؟ خطر به را فرزندانشان و

 ی دوره گذراندن بدون کسی هر داد اجازه" شغل انتخاب آزادی" بهانه به توان می آیا

 معالجه به و کند اقدام مطب تاسیس به نسبت مربوطه، نامه گواهی دریافت و پزشکی

 بپردازد؟ بیماران

 ساعت برای زمانی محدودیت ببرد، بیشتر سود" آزادانه" دار سرمایه که آن برای باید آیا

 نگرفت؟ نظر در را حقوق با مرخصی به مربوط قوانین یا تعطیل ایام حقوق یا روزانه کار

 مربوط های قانون با آزادحتی بازار هواداران برخی بیستم قرن در حتی و نوزدهم قرن در

 گونه هر اعمال گفتند می و کردند می مخالفت کودکان کار ممنوعیت و محدودیت به

 کار شرایط یا کار ساعت کردن دودمح یا ممنوع مورد در قانون تصویب و محدودیت

 گفتند می! باشد" آزاد"باید کار گفتند می! است" آزادی" تقدس و حرمت نقض کودکان،

 استخدام را آنها" خواهند می" هم دارها کارخانه و کنند کار"  خواهند می"  کودکان این

 !دارد؟ ایراد کار این کجای کنند،

  :نتیجه

 که بپرسیم او از گفت، سخن دیآزا از که کس هر نکنیم فراموش

 چه نفع به آزادی این بپرسیم کاری؟ چه انجام برای کسی چه آزادی

 بود؟ خواهد کسی
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 (7) درسنامه

 (2)اجتماعی مسوولیت صلح، و جنگ

 فوستر جان و چرچیل نظریه انسانها، دوستی صلح نظریه مقابل در امپریالیسم

 کمونیستی جهان و آزاد جهان تضاد» :دکردن اعلم آنها. کرد اختیار را دالس

 ولی ندارد فایده ما برای ای هسته جنگ که است درست. نیست شدنی حل

 بازار یک ما برای تسلیحاتی مسابقه. نیست ما صلح به ابدن هم صلح

 مسلح جهان در مدتی. اقتصادی فشار یک جهان مردم برای و است پرفروش

 قدرت موضع از باید دنیا مردم با ما. کنیم زندگی سرد جنگ جهان در و

 خلقها دوستی بساط و کنیم پوک درون از را آنها کنیم کوشش و شویم روبرو

 «رفت خواهیم و برویم توانیم می که است راهی تنها این. بریزیم  بهم را همبا

 و شرق بلوک بعد سال 45 جهانی دوم جنگ از پس نظریه این با

 را آن باید دنیا مردم همه که است درسی نای. شد کوبیده درهم اتحادشوروی

  .کنند خود نمای تمام آینه

 ایجاد ملی امنیت تنها نه نشود هزینه مردم رفاه راه در را اجتماعی ثروت اگر

. داشت خواهد دنبال به حاکمیتی هر برای را شورش و فقر بلکه شد نخواهد

 هوشیار را ایران کارگری جنبش باید لیبی و یمن عراق، سوریه، در چنگ

 بلکه برد دور های موشک و اتم بمب نه کشوری هر ملی امنیت بداند کرده

 .است کشور آن ملی امنیت و استقلل کننده تضمین کشوری هر خلق

 جهانی عرصه در نیروها مناسب تغییر و داری سرمایه عمومی بحران تشدید

 مشخصات از است، همراه «صلح به آری و جنگ به نه» با وناکر از پس که

 در هم و( چین برتری)اقتصاد در هم عمومی بحران این. ماست دوران

 التین آمریکای آمریکا، و اروپا در نئولیبرالیسم علیه اعتراض سیاست،

 و اجتماعی شرایط خواهان کرونا از پس بشریت. شد خواهد همراه خاورمیانه
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 دوستانه انسان های کمک تردید بی. هاست خلق درستی و میزآ صلح سیاستی

 .شد نخواهد فراموش کوبا

 جهانی شرایط درک با و کند انتخاب را اتحاد سیاست باید ما کارگری جنبش

 نتواند کارگری چنبش اگر است اشتباه. باشد دگرگونی دنبال به کرونا از پس

 حل رو پیش در باید را ادیزی مسایل که حالی در بکند دل گذشته به نگاه از

 شرایط با را ها خواسته و کنیم نگاه هستند که چنان ها پدیده به باید. کند

 با تنها انسان. کنیم مطالباتی جنبش توان حد در ه نمود منطبق اجتماعی

 بینی خوش با باید. است گذاشته اختیارش در جامعه که کند می کار مصالحی

 علیرغم را کشان بهره و ستمکاران زیان هب و بشریت سود به نبرد کارگری

 ایمان و. برد پیش فردا جامعه بهروزی سوی به باشد راه در که دشواری هر

 .است شدنی ما تلش با و ماست حق انسانی زندگی و بهروزی  که داشت

 

 !کنید رعایت را اجتماعی فاصله

 متر؛ 2 کرونا به مشکوک آدم از

 متر 11 دروغگو آدم از

 متر 111 ریاکار آدم از

 متر 1111 متعصب آدم از

 متر111/11 حسود آدم از

 همیشه خرافاتی و جاهل آدم از

 .باشد مصون آفتی هر از تانروان و جسم تا کنید رعایت را فاصله
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 علیرضاجباری روشنگرانه های تالش یاد به

 

 ترجمه با هارنکر مارتا نوشته 21 قرن سوسیالیسم ساختن برای جهانی

 اول چاپ 1397 افکار نشر جباری علیرضا
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 ریزی قالب در را اولیه های گام هنوز که سوسیالیستی جوامع تشکیل از پس  :مقدمه

 داری ضدسرمایه اجتماعی علوم اندیشمندان نظریات داشتند، برمی جدید انسانی مناسبات

 از پس که ضدامپریالیستی و ضداستعماری بخش رهایی مبارزات ی عرصه در توانست

 یافته دست خود استقالل به سوسیالیستی اردوگاه وجود ی سایه در و جهانی دوم جنگ

 از بسیاری ترتیب بدین. کند پیدا جوامع این تحول های ویژگی با را الزم انطباق بودند،

 های شیوه به وابسته نهادهای همزیستی از ناشی «موزاییکی» ساختارهای با کشورها

 رشد راه در گام -مدرن داری سرمایه تا گرفته هبودهای و قبایل از -تولید مختلف

 نبود سوسیالیستی مناسبات تفوق هنوز رشد، این معنای هرچند. نهادند داری غیرسرمایه

 دهندگان  سازمان و کوشندگان و رهبران عمل راهنمای دوردست، هدف یک عنوان به اما

 باز امپریالیسم، وظایف بزرگترین از یکی. بود ملل این اجتماعی و اقتصادی و سیاسی

 نظر از. است بوده گذشته قرن ربع ظرف جوامع، اینگونه دستاوردهای تمامی گیری پس

-اقتصادی مناسبات از اثری نباید مطیع، و «یکدست» پیرامونی جهان یک برای آنان

 همه نئولیبرالیسم تسلط عصر در ویژه به بماند باقی سوسیالیستی گیری سمت با اجتماعی

 داری سرمایه کامل تفوق با جدید جهانی سیستم زائده عنوان به بایست می جوامع این

 برای مفری و کار نیروی قیمت ارزان منابع خام، مواد قیمت ارزان منابع به تبدیل مالی،

 .گردند ارزان طبیعی منابع از ناشی سود بازگرداندن و مالی های سرمایه مازاد

 سوسیالیسم ناپذیر انکار امتیازات به درسها، این کنار در که کنند می فراموش بسیاری

 در مولد نیروهای باورنکردنی رشد که کنند می فراموش آنان. کنند توجه بیستم قرن

 متمرکز ریزی برنامه بدون و است نبوده تبلیغ و تهییج از ناشی صرفن چین، شوروی،

 تولید، مدیریت در کارگران مشارکت بدون نظام، دو بین وار دیوانه ی مسابقه دوران در

-اجتماعی و تولیدی مناسبات موثر تنظیم بدون ها، غیرممکن ساختن ممکن بدون

. بود غیرممکن متوالی سالیان در رقمی دو رشد های نرخ از گفتن سخن اقتصادی

 تربیت و آموزشی نظام واالترین -دشمن و دوست تصدیق به - نداشت امکان که همانگونه

 .نهاد بنیان را انسانی

 

 علیرضاجباری سوی از ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای به کتاب این از جلد یک*

 .است شده هدیه
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 زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان را،

 ولیکن پوست خواهد کند ز ما یک ال قبایان
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در دنیای من حتا ، مسافرت خانوادگی نیست ،استخر نیست دنیای من،در 

شاید دنیای ، چشمهایم را به روی دنیا می بندم پس .بستنی قیفی هم نیست

 .خواب من رنگی باشد


