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 !نان، همبستگی، پیروزی

با مبارزات سراسری کارگران پروژه ای، بازنشستگان و آموزگاران پیامی  

به حاکمیت فرستاده شد: »نان خط قرمز ماست و هیچ احدی را حق عبور  روشن  

 « .نمی دهیم

نه های اساسی و آزاد کردن با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و حذف یارا 

ار تومان حقیرانه جایگزین یارانه ها، طوفان گرانی و تورم هز  ٤٥قیمت و دادن  

مع آوری این پول زحمتکشان  را بر زحمتکشان تحمیل کردند و مدعی بودند با ج

سال هنوز  ١٥می توانند به سفرهای خارج!!! هم بروند. امروز بعد از گذشت 

کرده است. امروز می شنویم برای آنکه اقتصاد رونق  هزار تومان تغییری ن  ٤٥

 بگیرد و موانع!!! برداشته شود قانون کار مثله، تامین اجتماعی حراج، ارز

شد تا مافیا بیشتر بتواند پول به خارج برده و به   تومانی برداشته خواهد  ٤٢٠٠

 .عیاشی و نابودی کشور بپردازد 

راستای دفاع از حقوق زحمتکشان  سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در 

آموزگاران برای دفاع از نان و همبستگی با جنبش آموزگاران، به یاری همگام با  

همه مزدبگیران شود. ما از همه رفقای  آنان آمده تا در این نبرد، پیروزی از آن 

 .سندیکایی می خواهیم در کنار خواهران و برادران آموزگار در این روزها باشیم

 ن فلزکارمکانیک ایرانکارگرا سندیکای

 1400 آذر  ٢٧
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 !درود بیکران به آموزگاران میهنمان

 

زندگی با سیاست های غلط اقتصادی برگرفته شده از نئولیبرالیسم، فقط انسانها  

دیل کرده است. متاسفانه سیاست گذاران و سیاست بازان  را به برده های مدرن تب

انسانی ندارند بلکه با مخالفت هایشان با   نه تنها برخالف شعارهایشان دیدگاهی

ند. اصالح قانون کار، کنار  بهبود معیشت زحمتکشان چهره خود را عیان می کن 

ق  گذاشتن همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، رعایت نکردن حقو

پرستارانی که در مبارزه با کرونا از جان گذشتند، اجرا نکردن رتبه بندی  

زی با ارز و باال بردن تورم تا حقوق بگیران هر روز قدرت آموزگاران، با

 .از سیاست های ضد زحمتکشان است  خریدشان را از دست بدهند، بخشی

تراض به  ماهه کارگران پروژه ای در سراسر کشور در تابستان، اع  ٤اعتصاب  

بی آبی کشاورزان، یکشنبه های اعتراض بازنشستگان و اعتراضات سراسری  

 !مه یک پیام دارد: نان آموزگاران ه

ما ضمن حمایت از خواسته های بر حق آموزگاران، پرستاران، بازنشستگان و  

 .همه حقوق بگیران اعالم می کنیم نان حق ماست 

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران 

 1400 آذر ٢0
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 !نان، همبستگی، پیروزی

 گزارشی هایی از اعتراضات تشکل های فرهنگیان

دیکا، با توجه به فراخوان شورای هماهنگی گاران پیام سنبه گزارش خبرن

شهر   ١٠١آموزگاران  ١٤٠٠دیماه  ٢های صنفی فرهنگیان ایران امروز تشکل

 .د در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و آموزشی دست به اعتراض زدن

در تهران گروههای زیادی از معلمان و بازنشستگان لشگری، کشوری و تامین  

راف پارک بهارستان جمع شده و با اینکه نیروهای وسیعی از اجتماعی در اط

لباس شخصی با حضور خود اطراف میدان  پلیس، گارد ویژه و نیروهای 

برای اعتراض  بهارستان را قرق کرده بودند و اجازه هیچگونه توقف و تجمع را  

ه و  نمیدادند، اما معلمان و بازنشستگان نا امید نشده به طرف میدان بهارستان رفت 

با شعارهای مطالبه گرانه خود دست به اعتراض زدند. شعارهای معترضان  

محور معیشت و رتبه بندی کامل معلمان و بر علیه وزیر   فرهنگی عمدتا حول 

میزد. شعارهای معترضان عبارت  آموزش و پرورش و مسئولین بی کفایت دور  

اتحاد، رتبه بندی  معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم کارگر اتحاد  »: بودند از

منزلت معیشت حق مسلم ماست، معلم بیدار است خوایم نمی خوایم، ناقص نمی 

از تبعیض بیزار است، وزیر بی کفایت استعفا استعفا، تا حق خود نگیریم از پا 

ینکه پلیس در چند نمی نشینیم، لشگری کشوری تامین اجتماعی اتحاد اتحاد« با ا

عترضان نمود اما صحنه های قهرمانانه ای در  مرحله اقدام به متفرق کردن م

ان بهارستان رقم خورد. در حالی که مردان را کتک می زدند و متفرق می مید 

کردند، زنان در وسط میدان بهارستان نشسته و علیرغم حمله ماموران امنیتی  

ن مامورین خسته شده و معترضان در یک ساعتی در میدان نشستند، که نهایت

عنامه تجمع بوسیله برنامه و بودجه جمع شده بعد از دادن شعار، قط  مقابل سازمان 

یکی از آموزگاران بازنشسته قرائت گردید. این تجمع پس از پایان قرائت قطعنامه  

معلمان و تکرار دیگر شعارهای معترضان و معلمان و بازنشستگان در ساعت 

 .مه یافت ظهر خات ١٢
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ی کارگران فلزکارمکانیک ایران و  در این تظاهرات جمعی از اعضای سندیکا 

شستگان فلزکارمکانیک و بافنده سوزنی با فراخوان سندیکا شرکت داشتند. بازن

 .ما حمایت خود را از این تجمع و تجمعات آتی آموزگاران اعالم کرده و می کنیم

 !دارد ادامه پیروزی همبستگی، نان،

 طبق صبح ۱۰ تساع از ۱۴۰۰ دیماه ۷ سندیکا، پیام خبرنگار گزارش به

 از زیادی تعداد ایران هنگیانفر فیصن ایه شکلت نگیهماه شورای فراخوان

 و فرهنگی بازنشستگان گروههای همراه به فلزکارمکانیک سندیکای اعضای

 لشگری، بازنشستگان صنفی های تشکل از گروههایی و تهران مدارس معلمان

 از روستایی براتمخا نکارگرا از زیادی بخش با که ماعیاجت نتامی و کشوری

 شهرهای  از قبل شب از که گیالن و قم فارس، بوشهر، خوزستان، استانهای

 تجمع و رسیده هم به مجلس مقابل در بودند افتاده راه به خود زندگی محل

 .زدند فریاد انه،طلب قح هایشعار با را خود آمیز سالمتم اضیاعتر

 شناخته برسمیت و سالها این یط در خود شده عضای قحقو قاحقا خواستار آنها 

 انمعلم کنار در خودشان حق به های خواسته احقاق و شان شغلی عنوان شدن

 قاقاح هتج در که خواستند دگاننماین و  سمجل زا و زدند فریاد ستگانبازنش و

 .کنند عمل خود انسانی و حق هب قوقح

. بیفتیم راه یدبا حقمان به رسیدن برای که داشتند اعتقاد رهنگیف گانبازنشست

 حقوق احقاق فکر به که بکشیم چالش به را مسئولین عملکرد حق فریاد با باید

 درک را تمعیش مشکل مسئولین انگاراین. نیستند روزگار این در زحمتکشان

 یبازنشستگان. کنند نمی احساس را مردم زندگی بار مشقت وضعیت و کنند نمی

 شرمنده و داشته آسایش زنشستگیاب دوران در تا اند کشیده زحمت سالها که
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 کند؟ چه داند نمی بازنشسته افسارگسیخته گرانی و تورم این با. نباشند روزگار

 مسئولین و ایندگاننم یهعل لسمج بلمقا رد ضانمعتر امروز شعارهای از بخشی

 آزاد /زندانی معلم خجالت، خجالت،/کفایت بی مجلس:از بودند عبارت کفایت بی

 مسلم حق/ سازی همسان اجرای تبعیض، رفع برای/ بپاخیز ممعل گردد، باید

 د،بیدا همه نای از/ریادف اد،فری ،ملتی ندیده هرگز/عدالتی بی همه این ،ماست

 /امروز عزاست روز /امروز عزاست ماست،عزا مسلم حق/یشت،منزلتمع

 .امروز هواست روی /کارگر زندگی

 این. نیفتاد اتفاق آمیزی خشونت برخورد اعتراضی تجمع این در خوشبختانه

 پایان به پالکاردها آوری جمع و شعارها تکرار با ظهر ۱۲ ساعت در تجمع

 .رسید

 

 گوید؟ می چه و چیست؟ سندیکا

. هستند طبقاتی و غیرایدئولوژیک و دموکراتیک علنی، سازمانهایی کارگری سندیکاهای ��

 عضویت حق دیگر کسانی تیماخد یا و تولیدی واحد آن کارگران جز یعنی طبقاتی گویممی

 بوده حاکم سازمان این بر جمعی خرد یعنی ، هستند دموکراتیک. ندارند را سندیکاها این در

 غیرایدئولوژیک. پاسخگوست آنان به و گرفته کارگران رای از را خود قدرت تمامی و

 است یعلن. شود سندیکا عضو تواندمی مذهبی سیاسی، بینش هر با کارگر هر یعنی هستند،

 کارگر طبقه حزب عهده به این و کندنمی سیاسی حاکمیت براندازی برای ایمبارزه یعنی

 و کرده متشکل درخود را کارگران از بسیاری توانندمی بودن فراگیر بدلیل سندیکاها. است

 سندیکاها. بزنند خود زندگی و کار شرایط بهبود برای اقتصادی و اجتماعی مبارزه به دست

 هاحداقل این با و  داده قرار تغییرات برای ایپایه را خود کشور قوانین ی،ورکش هر در

 .زنندمی خود حداکثری هایخواسته کسب برای مبارزه به دست
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 کشور  سراسر تولیدی واحدهای از کارگری گزارشات

 

 

 !غذای ذوب آهن بی کیفیت است-1

از  گزارش خبرنگار پیام سندیکا، غذای ذوب آهن بی کیفیت بوده و کارگران  هب

تنوع غذایی ارایه شده رضایت نداشته خواهان افزایش تنوع غذایی ویژه رژیمی  

کار پر از نگرانی و همراه با خطر و سخت و  .در سفارشات رستوران هستند 

گوارشی مبتال کرده   طاقت فرسا در ذوب آهن، اکثر کارگران را به بیماری های

رستوران هستند. متاسفانه  و لذا آنان خواستار غذای رژیمی در لیست غذای 

مسوولین طب کار که باید برای این موضوعات به لحاظ آماری تحقیقاتی را انجام  

داده باشند تا متوجه گردند که چه میزان و به چه علت کارگران دچار بیماری  

تدبیری باید اندیشید، همچنان نظاره گرند و  گوارشی می شوند و برای آن چه 

 .سکوت اختیار کرده اند 

 

http://www.sfelezkar.com/?p=7244
http://www.sfelezkar.com/?p=7244
http://www.sfelezkar.com/?p=7244


7                                                 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران        
 

  

 !معضلی به نام مسکن کارگران ذوب آهن -٢

فوالدشهر بعد از دو   ٩به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اجرای پروژه مسکن ب 

از ابهام است و هیچ تغییر و تحولی  سال از کلنگ زنی و افتتاح در هاله ای 

سه مسوول در طی دو سال نشانگر بی برنامگی   صورت نگرفته است. تغییر

مدیریت در این خصوص است. وعده های مدیرعامل که کارگران را صاحب  

بی پشتوانه بوده است. هیچ    خانه می دانست امروز به روشنی معلوم گشته حرفی

ین موضوع نیست. کارگران هنوز چشم انتظار  کس در مقام پاسخگویی در مورد ا

 .ند صاحبخانه شدن هست 

 !عادی سازی وضعیت کرونایی و مشکل معیشتی کارگران ذوب آهنی -3

ادی سازی های اولیه در ذوب آهن  به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به ع

یزی برای  تالیان به کرونا، کارگران خواستار اجرای برنامه ربه دلیل کم شدن مب 

ساعت اضافه کار برای شیفت ها هستند. این در حالی است که ساعت کار جنرال 

شیفت کاهش یافته و این باعث گردیده که در دریافتی های کارگران کاهش مشاهده 

اده های  به گرانی های روز افزون و کم شدن قدرت خرید خانو با توجه .شود 

ن چاره ای جز اضافه کاری نمانده  کارگری و دستمزدهای حقیرانه، برای کارگرا

 .است 

 !عادی سازی در ذوب آهن و نتایج آن -4

سازی در ذوب آهن   به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، از اوایل آذر عادی

بود. آذر خود هشدار داده ولی گوش شنوایی ن ٢٠ شروع شد که ما در گزارش

مدیریت برای آنکه به سودهای افسانه ای خود دست پیدا کند زودتر از موعد، 

آذر  ٢٠عادی سازی را در ذوب آهن آغاز نمود. در جلسه معاونین که روز 

» رعایت پروتکل های  گزارشش منتشر شد یکی از مصوبات چنین است:

ل ایمنی  دن از بیماری کرونا و ضرورت!! تامین وسایبهداشتی جهت مصون مان

 «و بهداشتی برای کلیه کارکنان و تاکید بر رعایت فاصله گذاری

http://www.sfelezkar.com/?p=7253
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افزایش بیماران کرونایی در ذوب آهن از نتایج عادی سازی پیش از موعد بوده 

کارکنان ذوب آهن خواستار توزیع ماسک سه است. در همین راستا کارگران و 

 .ی به جای ماسک های سه بعدی هستند الیه بیمارستان

 اخباری از پروژه های نفت و گاز

 

  !خودکشی کارگران پروژه ای ادامه دارد-1

یکی از کارگران   ١۴٠٠آذر  ۵به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در روز 

زیرمجموعه های شرکت عمران  پیمانکار بندر صادراتی و خدماتی تمبک )از 

ی زد و فوت کرد. سعید محمدی کارگر ساحل قرارگاه خاتم( دست به خودکش

پیمانکاری خوشرو از پروژه بندر سیراف پارس بود. سندیکای کارگران  

 .ت می گوید فلزکارمکانیک خوزستان به همه کارگران پروژه ای تسلی

ام های استاندارد و غذای حقوق های حقیرانه، کار سخت، گرمای هوا، نبود حم

و از همه بدتر یاس و ناامیدی از مبارزه که بار گرانی    مناسب، وجود مواد مخدر

را گران تر می کند همه موجب می شود تا کارگران به پوجی و ناامیدی برسند  

خودکشی بزنند. این خودکشی ها قتلی است و چون سعید محمدی ها دست به 

ت های پیمانکاری تا کارگران دست به اعتصاب  برنامه ریزی شده از سوی شرک

 !نفرین دوزخیان بر شما باد  .و حق خواهی نزنند 

http://www.sfelezkar.com/?p=7237
http://www.sfelezkar.com/?p=7237
http://www.sfelezkar.com/?p=7237


9                                                 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران        
 

  

 

   !ادامه دارد ٢0/10کمپین  -٢

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، دور جدیدی از اعتصابات کارگران  

پتروشیمی های پارس جنوبی شروع شده که در اعتراض به بدقولی های  

با اجرا نشدن مقررات کمپین چه به لحاظ دستمزدها و چه  کارفرمایان در رابطه

 .مرخصی های وعده داده شده است به لحاظ 

، کارگران پروژه ای پتروشیمی مبین پارس جنوبی از  ١٤٠٠آذر  ١٠امروز 

هستند  ١٠/ ٢٠صبح دست به اعتصاب زدند. آنان خواهان رعایت قوانین کمپین 

و در شعارهای امروزشان بارها این    و خواستار برکناری مدیران دروغگو بوده

 .موضوع را فریاد زدند 

جمشید بندر ماهشهر نیز به دلیل اجرایی نشدن  کارگران پتروشیمی تخت   همچنین

و یکسان نشدن حقوق هایشان با کارگران دیگر شرکت های  ١٠/ ٢٠کمپین 

در حال کار در این پتروشیمی هستند،   ٢٠/١٠پیمانکاری که تحت مقررات کمپین  

 .دست به اعتصاب زدند 

تالش کردند با دروغگویی کارگران  بسیاری از کارفرمایان که در بحبوحه کمپین  

را به سرکار برگردانند، و در همان روزها در جلسات خود می گفتند که:» 

کارگری که به سرکار برگردد با هر شرایطی کار خواهد کرد و کمپین هم دیگر  



10                                                 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران        
 

  

امروز می بینند که چقدر در گفته های خود  نخواهد بود که به کمکشان بیاید«

و با اولین کمپین دیگر   ١٣٩٩ند. کارگران از مرداد سال اشتباه فکر می کرده ا

کارگران قبلی نیستند و این را باید بفهمید. آنان متوجه حقوق زایل شده خود گشته  

یکای  اند و دیگر به شرایط برده وار شما باز نخواهند گشت. به اضافه اینکه سند 

ای است و  کارگران فلزکارمکانیک خوزستان حامی همیشگی کارگران پروژه 

 کارگر متحد کارگر     ٢0/10گسترده تر باد کمپین   .دیگر کارگران تنها نیستند 

 !پیمانکاران دغلکار را رسوا می کنیم -3

 ١۴به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاری به نام ربعی زاده اهل هفشجان 

یک د کارگرانش را نداده و آنان را سر می داوند. ایشان با کارکر روز از

اصفهانی شریک شده و با این ترفند از کارگران کار مجانی می گیرند. البته 

 .کارگران نیز از این فرد شیاد شکایت کرده اند که تصویرش را می گذاریم

ل هفشجان نیز همچنین پیمانکار خط لوله چابهار به نام خدادادی و متاسفانه اه

ان هفشجانی پیغام می دهیم ما به دوست .روز کارکرد کارگرش را نداده است  ١٨

این افراد را که نام شما را خراب می کنند در هیچ جایی تحویل نگیرید و حتا در 

هفشجان هم بگویید که با کارگر چه می کنند. کارگران نام این افراد را به خاطر 

ند چون سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان  بسپارند و برایشان کار نکن

 کارگری کرده است آنان را تحریم 

  !پیمانکاران، دزدان قانونی -4

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت سیمان خوزستان، این کارخانه نه تنها  

ا به خطر انداخته است بلکه با کمک به پیمانکار جان انسانها را با آلوده کردن فض

کارگران جوشکار و داربست  .به دزدی از دستمزدهای کارگران کمک می کند 

بندهایی با سابقه بین هشت تا ده سال که عمده کار تعمیرات این شرکت بردوش 

را به صورت مناقصه سوری به   آنان است، هر ساله مدیریت کارخانه، کار

ر دارد تا بتواند با  ت به دست می کنند. این پیمانکار حالت دکوپیمانکاری دس

واسطه قراردادن خود، اندک حقوق کارگران را به یغما ببرد. برای آنکه کارگران  

همیشه در فشار نگرانی بیکار شدن خود باشند هر ساله کار را به پیمانکار میدهند  
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بیمه باید به اداره کار  هم کارگران برای گرفتن مزایا و پرداخت حقو هر ساله 

و سرگردان شوند تا دستمزد حقیرانه خود را با دردسر از دادخواست بدهند 

این کارگران نیز مانند همه کارگران پیمانکاری خواستار تبدیل   .پیمانکار بگیرند 

وضعیت خود به قرارداد مستقیم با کارخانه و یا عضویت در شرکت تعاونی 

 .ه بهره مند شوند هستند تا از مزایای کارخان 

 !برای شرکت سابرما کار نمی کنیم -5

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت سابرما یکی از شرکت های پیمانکاری  

است که در پروژه های مختلف کار گرفته ولی حق و حقوق کارگران را نمی 

یس چابهار کارگران زیادی از این شرکت بد حساب دهد. به ویژه در پروژه ت

ر کردن نیست اما  طلبکارند. اکثر این نیروها بومی و یا بلوچ هستند. قابل باو

طلبکار بوده و شوربختانه دستشان هم هیچ   ٩۷کارگرانی هستند که از سال 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه کارگران .مدارکی ندارند 

اکیپ پروژه ای ها این شرکت را تحریم کارگری کرده و از دوستان  پایپینگ و 

 .بدحساب و دغلکار مراجعه نکنند ارگر می خواهد برای کار به این پیمانکاری  ک

 !کارگرانی که جانشان برای هیچکس ارزشی ندارد -6

خانواده دارخوینی در پی بی مسوولیتی   ١٠به گزارش خبرنگاران پیام سندیكا 

ماشین های قراضه ایسوزو را برای حمل و نقل کارگران استفاده می  کارفرما که  

د وضعیت جاده های مرگ اقدامى راهسازی که برای بهبوکند، و همچنین اداره 

نمی کند، و باعث جان باختن این کارگران شده اند، عزادار هستند. ویدیو حاضر  

دیماه   ۴ز شنبه ى مرگبار رومربوط به كارگران دارخوین دقایقی قبل از سانحه 

ای باشد. در جریان این تصادف زنجیره خرمشهر می- در جاده قدیم اهواز ١۴٠٠

ارگران به شدت زخمی شدند. اسامی جانباخته گان: مالك  تعداد دیگری از ک

بالدى،عماد بالدى،جنگى بالدى، محمد بالدى،حاتم بغالني ،سعید بالدى، فاخر 

 .ار بالدی می باشد بالدى، حلیم بالدي ،عبدالرضا بالدى،نز
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سالهاست که به مسوولین وزارت نفت و وزارت کار این موضوع گوشزد شده 

مافیای نفت و گاز از پرداختن به بهتر کردن وضعیت رفاهی کارگران  است اما 

پروژه ای طفره می رود. سندیکای کارگران فلزكار مكانیك در خوزستان ضمن  

ر پافشاری خود جهت بهبودی  تسلیت به خانواده های زحمتکش دارخوینی ب

 .وضعیت کارگران پروژه ای لحظه ای از پای نخواهد نشست 

 !داد نخواهیم را دستاوردهایمان به دستبرد اجازه -7

 حقوق اینکه بهانه به نکارانپیما آبادان در سندیکا، پیام خبرنگار گزارش به

 بدون را بارانی روزهای ، هستند۲۰۱۰ و است رفته باال کمپین طبق نفرات

 دراهانآبا تشرک. اند هگشت وروبر کارگران مقاومت با و اند هکرد ماعال حقوق

 به IGC شرکت و ململی عزت پیمانکاری و سلحشور رحمت پیمانکاری به

 که شکستی با را کارگری دستاوردهای دارند تالش سلحشور کرامت پیمانکاری

 باید بارانی روزهای کار قانون طبق و بوده تا. کنند ضایع اند، خورده کمپین از

 این مقابل در که خواهیم می نکارگرا از ما. دشو ختپردا کارگر کامل حقوق

 به وارد تازه و بومی کارگران خبری بی از ندهند اجازه و بایستند زورگویی

 .بشود تفادهسواس پروژه

 علی نام به دقیق ابزار و برق پیمانکار از که کارگری دوستان از همچنین

 تا بدهند ما به دارند خبری شیروان در نیرو نصب شرکت پیمانکار دار غفوری

 بدهکار کارگرانش به که را فراری پیمانکار این دوستان شما کمک با بتوانیم

 .بستانیم مروت بی این از را برادرانمان حقوق کرده پیدا را است

 تششرک برای کارگر تا رفته قشم به که طوس اسفالت شرکت ارپیمانک همچنین

 سرکار به خواهند می کمپین طبق که کارگرانی هماهنگ فریاد با کند استخدام

 افراشته همچنان کمپین پرچم و است پیروز حق .شد وروبر بروند
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 اخبار ایران خودرو

 

 چرا ایران خودرو نیرو نمی گیرد؟-1

ماه آبان و   ٢فر فقط در ن  ٦٣یکا، با بازنشسته شدن به گزارش خبرنگار پیام سند 

دیده نمی شود و باید  مهر در ایران خودرو، استخدامی برای جایگزینی این افراد  

کارگران در حال کار، وظایف این کارگران بازنشسته را انجام دهند که برای 

 ریت مدی .انجام وظایف آنان مجبورند تن به اضافه کاری های طاقت فرسا بزنند 

ایران خودرو برای کاهش نیافتن سود حداکثری خود و کار کشیدن حداکثری از 

به استخدام نزده و تا توانسته مدیران بی نیروی کار موجود، سالهاست دست 

 .خاصیت را برای در فشار گذاشتن کارگران استخدام می کند 

 !ان خودرووارشی در ایربیماری های گ -٢

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیماری های گوارشی در ایران خودرو کم کم 

و این به دلیل بی کیفیتی غذاست. هر چند که ایران خودرو    خودی نشان می دهند 

مدعی استخدام بهترین آشپز است اما این ربطی به آشپز نداشته و مواد استفاده 

تی و غیربهداشتی است موجب این بیماری هاست. به شده در غذا که بی کیفی 

عنوان نمونه سس گوجه فرنگی مورد استفاده در آشپزخانه ایران خودرو  

کارگران بارها با    .راریخته بوده که موجبات بیماری و صدمه به کارگران است ت

اعتصاب غذاهای خود به مدیران پیام داده اند که وضعیت غذا باید به کیفیت 

 .سد مطلوب بر
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  !اجرای قانون سخت و زیان آور معضلی برای کارگران -3

ارش خبرنگار پیام سندیکا، موضوع سخت و زیان آور بودن مشاغل در به گز

ایران خودرو به مشکلی همیشگی تبدیل شده است. کارگران پیمانکاری »نیما  

آور بودن شغلشان از سوی ایران خودرو تایید شده  سرویس« که سخت و زیان 

ازنشستگی  است، مشاهده کرده اند که هیچ اقدامی در مورد محاسبه این سالها و ب

همچنین کارگران پیمانکاری »خانه  .شان از سوی مدیریت صورت نگرفته است 

  .ما« در انتظار سخت و زیان آور بودن کارشان هستند تا زودتر بازنشسته شوند 

مدیریت ایران خودرو در این مورد جز سودجویی و اهمال و بی عرضگی    للتع

 .مدیرانش هیچ توجیه دیگری ندارد 

 !الن های رنگ ایران خودروگزارشی از س -4

و   ٢، رنگ ١سالنهای رنگ شرکت ایران خودرو، متشکل از سه سالن )رنگ 

نگهای  می باشد که هم اکنون سالن رنگ یک، به صورت دو شیفت و ر (٣رنگ  

به صورت سه شیفت، فعال می باشند. سختی کار در این سالنها، لحاظ   ٣و  ٢

سال سابقه ی کار، معموال دو سه سالی، کارگران   ٢٠می شود، منتهی با پر شدن  

را اضافه نگه میدارند. یکی از مشکالت کارگرانی که سختی کار به آنان تعلق  

ط به مشاغل سخت و  ت بیمه مربومیگیرد، این است که ایران خودرو مابه التفاو

درصد را واریز نمی کند. یعنی    ٤زیان آور را، همان بدو استخدام لحاظ نکرده و  

کارگران ظاهرا به آنها سختی کار تعلق میگیرد ولی در عمل، بیمه ی آنها عادی  

سال آنها پر می شود و موقع بازنشسته کردن، ٢٠تا زمانی که  .حساب می شود 

د را یکجا واریز می کند. منفعت این کار، برای  درص ٤تفاوت  شرکت کل مابه ال

شرکت این است که اگر کارگر، بخواهد استعفا داده و یا اخراج یا به هر دلیلی، 

قراردادش تمدید نشود، بیمه ی شخص، عادی حساب شده و کارگر حتا اگر 

ن  شکایت کند راه به جایی نمی برد. فعاالن کارگری یکی از مشکالتشان همی 

سرانه ی اضافه کاری    .سختی کار است که با اخراج از بین می رود   لحاظ نشدن 

برای تمام قسمت ها تقریبا یکسان است، منتهی برای سرپرستان و همچنین آنهایی  

  ٩٠که نزدیک بازنشستگی هستند، بیشتر می باشد. برای بازنشستگی، باالی 

فه کار سرانه ی اضارا میتوان اضافه کار پر کرد. ولی ١٠٠ساعت و حدود 

http://www.sfelezkar.com/?p=7257
http://www.sfelezkar.com/?p=7257
http://www.sfelezkar.com/?p=7257


15                                                 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران        
 

  

وضعیت غذا، بد نیست، غذا در ظروف یکبار   .ساعت می باشد   ۶٠عادی، حدود  

یک روز در میان میوه و هفته ای یک   .مصرف، و بصورت گرم داده می شود 

تایی ماسک توزیع می شود. با ورود سرویس ها به کارخانه کل صندلی   ۶بسته  

درصد  ٩۵از  می شود. بیشها توسط نیروهای خدماتی ایسیکو، ضد عفونی 

سرویسها، اتوبوس هستند. حمام ها دایر هستند، هرچند قبال سهمیه صابون و  

قراردادها،  .پودر رختشویی داده می شد، ولی چند سالی است که قطع شده است 

و قبل    ۷٩ماه یکبار تمدید می شوند. فقط نیروهای ورودی    ۶طبق روال قبل، هر  

سمتهای مختلف، از جمله، پیشرنگ، ی رنگ، در قاز آن رسمی هستند. سالن ها

خط آستر و خط رنگ رویه، دارای خط رباتیک هستند. نیروهای خط ربات  

عمدتا با حکم تکنسین کار می کنند. در بحث حقوق ها، طبق طبقه بندی که تقریبا  

ده سال پیش انجام شد، پایه ی کارگران، نسبت به حقوق پایه، افزایش خوبی  

رو، در قسمت حقوق، تفکیک کرده مثال یک قسمت زده، ی ایران خود داشته. منته

البته با   … حقوق، پایینش، کارایی، سپس مزد ماندگار شغل، مزد قوانین ویژه و

و با سابقه ی کاری بچه ها که اکثرا  ٩٠این احتساب طبقه بندی مشاغل، در سال 

 ٨د ه کاری، حدوسال سابقه دارند، دریافتی آنها بدون احتساب اضاف ١۶باالی 

میلیون بوده که با این وضعیت تورم، معیشت یک خانواده کارگری را تامین نمی  

 .کند 

 مدیران ایران خودرو چه می کنند؟ -5

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدتهاست غذای طبخ شده در رستوران ایران  

زم را نداشته و کارگران اعتراض خود را به مدیریت مربوطه  خودرو کیفیت ال

شده آشپزهای ایران خودرویی بسیار مجرب و کار  اعالم کرده اند. با آنکه ادعا 

ون زرشک پلو و جوجه کباب در حد کبابی های سر بلد هستند اما غذاهایی چ

 .خیابانی هم نیست و سس گوجه فرنگی داده شده از نوع تراریخته می باشد 

مدیران ایران خودرو حتا از توزیع لباس کار سالن مونتاژ هم عاجز هستند و 

کارگران در این سالن با شلوارهای کهنه کار کرده و کاورشان را هم هنوز  

این به معنای این است که مدیریت حتا توان برنامه ریزی   .دریافت نکرده اند 

 ..…ه برای تهیه شلوار و لباس کار را هم ندارد چه برسد ب

http://www.sfelezkar.com/?p=7283
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   !سخت و زیان آور، سودی برای ایران خودرو -6

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، عدم اعالم سخت و زیان آور بودن مشاغل در 

درصد پول به بیمه تامین اجتماعی سودی ظالمانه   ٤ن ایران خودرو و نپرداخت

سال  ٣٥کارگرانی در ایران خودرو وجود دارند که با  .برای این شرکت دارد 

در  شاهده نمی شود بقه هنوز کار می کنند و تدارکی برای بازنشستگی شان مسا

سال سابقه در خط تولید کار می کنند که به تازگی    ٢٠کارگر با    ٣٠٠سالن رنگ  

و یا اجحاف   .سال سابقه داشته باشند تا بازنشسته گردند   ٢٤به آنان اعالم شده باید  

زمان روب غرب »و بعد به شرکت به کارگرانی که قبلن در ایدکو شاغل بودند 

این برگشت و تبدیل  .آسیا« منتقل شده و حاال دوباره اعالم شده به ایدکو برگردند 

آزمایش طب کار بدهند که از جیب  وضعیت متاسفانه باید کارگران دوباره

کارگران هزینه شده و شرکت این هزینه را متقبل نمی شود و پرداخت آن برای 

مهمتر از همه در زمان بازنشستگی به مشکالت زیادی   کارگران دشوار است.

از این جابجایی بر خواهند خورد، چرا که پرونده شان در یک جا نمی باشد که 

سوابق صورت گرفته و به اور بازنشستگی شرکت اعالم  بتوانند محاسبه دقیق 

 .گردد 

 مبارزات سندیکایی

 المللیبین  صندوق  بین  واسطه  اری،جت  انگل  داریسرمایه  علیه  کارگری  سندیکاهای  مبارزات

 جنبش و دنیا کارگران مبارزات تقویت راستای در دقیقن جهانی تجارت سازمان و پول

 و اروپا، آمریکا، آفریقا، درآسیا، کارگرمان خواهران و برادران و ما. است جهانی کارگری

 این. ایمردهکن فراموش را امپریالیستی سازمانهای این هاینسخه شالق درد اقیانوسیه

 دست برزیل و مکزیک زحمتکشان سرمایه غارت به باز درهای سیاست ارایه با سازمانها

 همدستی با وهندوستان آفریقا در ایدز شیوع و کشورها این دنکر بدهکار با و زده

 یغما  به  را کشورها این زحمتکشان سالمت و ملی ثروت کشورها این خائن دارانسرمایه

. گویندنمی هیچ آشکار هایدزدی و هاغارت این مورد در سندیکایی غیر ندوستا. اندبرده

 و دولت در کرده النه تجاری   انگل دارسرمایه دست در ملی ثروت حفظ برای کارگر طبقه

 یعنی پول المللیبین صندوق نسخه امروز. نیست ایطبقه هیچ «لشکر سیاهی» سیاست،

 ملی منابع غارت و کارگر طبقه به دادن گرسنگی سخن دیگر به یا و هایارانه سازیهدفمند

 .اجراست دست در کشور
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 کارگران در مجتمع مس سرچشمه و مطالبات ایشان

مطابق گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه ، کماکان وضعیت 

مجتمع به پرداخت مطالبات کارگری نظم و نظام خاصی پیدا نکرده و برخی شرکت های این 

 :بد عهدی شان برای پرداخت مطالبات کارگران ادامه می دهند

شرکت نیرو صنعت سرچشمه با تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل، از مهرماه تاکنون موفق -

به پرداخت حقوق نشده است؛ قابل ذکر است که این شرکت در ترفندی جدید، پرداخت معوقه 

قوق کارگران را یک ماه جلوتر از نفرات ستادی های کارگری و ستادی را دوگانه کرده و ح

 .خود پرداخت می کند

شرکت پارسیان نیز از مهر ماه سال جاری، حقوق و مزایای پرسنل را پرداخت نکرده و  -

هیچ وضعیت روشنی برای پرداخت معوقات خود ندارد و ظاهرا مصائب مالی پروژه ادامه  

 .دارد

، ضمن معوقه های پرداختی، نسبت به بیمه ی نفرات شرکت فولمن در انتهای قرارداد خود -

خود اقدام نمی نماید و مطالبات پیمانکاران دست دوم این مجموعه نیز به اندازه ی یک سال 

 .در تاخیر است

شرکت متبا نیز از مهر ماه موفق به پرداخت حقوق نفرات خود نشده و تنها این شرکت،  -

 . کرده است پرداخت بیمه های پرسنل را بروزرسانی

 .شرکت جهان پارس در پرداخت حقوق آبان ماه موفق بوده است -

شرکت آبادگران کریمان، پیمانکار دست دوم پروژه فلوتاسیون، از مهرماه موفق به پرداخت  -

 .حقوق پرسنل خود نشده است

شرکت داریان پیمانکار فلوتاسیون سرباره از مهرماه نسبت به پرداخت حقوق نفرات خود  -

 .اقدام ننموده و این شرکت در پرداخت حق بیمه ی پرسنل نیز تاخیر دارد

 مجتمع مس سرچشمه -گزارشگر پیام سندیکا
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 ار کارگری شرکت واحد به نقل از کانال تلگرامی سندیکای واحداخب

 

 صبح 1۰ ساعت آذر ۲۸ یکشنبه روز واحد، شرکت ارگرانک و رانندگان-1

 !کنیم می مراجعه تهران شهر شورایو ریشهردا به مطالبات پیگیری برای

 مدیریت توجه عدم به توجه با !دادنی نه است گرفتنی حق گرامی همکاران

 ماندن نتیجه بدون و واحد شرکت کارگران معوق مطالبات به نسبت واحد شرکت

 روز در تهران، شهر شورای و تهران شهرداری به رانندگان اعتراضی طومار

 بطور واحد شرکت کارگران و رانندگان صبح، ۱۰ ساعت آذر ۲۸ یکشنبه

 معوق الباتمط و هاتهخواس .کرد خواهند مراجعه تهران شهرداری به جمعی

 خواهان گذشته سال سه هایگارین امهن و هایریپیگ وپیر -۱:شامل کارگران

 معوقات پرداخت -۲ .هستیم مشاغل بندی طبقه طرح بازنگری فوری اجرای

 کارگرانی بیمه حق درصد 4 وقفه بدون پرداخت -3 ریاعتبا هایکارت شارژ

 از که کارگرانی تکلیف تعیین -4 .است شده احراز شانبازنشستگی شرایط که

 مسکن هایپروژه تکلیف تعیین همچنین. نشدند رداربرخو مسکن تسهیالت

 سال ده از بیش که سهیل ،3 و ۲ سپیدار جمله از واحد شرکت مسکن تعاونی

 شهرداری کارمندان پرداختی در بسیاری تبعیض -5 .باشندمی بالتکلیف است

 رداختیپ در تبعیض گونههر فعر هانخوا. دارد وجود واحد شرکت کارگران و
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 پنج کار به بازگشت -6 .هستیم واحد شرکت کارگران و شهرداری کارمندان

 اخراج هاستسال رانندگان مطالبات پیگیری دلیل به که طلب حق اخراجی راننده

 ختپردا یا حیتفری و زیارتی سفرهای دوباره شروع -۷ .باشندمی کار از

 پرداخت عدم -9 روناک شتیبهدا پک ختپردا عدم -۸ .سفرها این هایینههز

 رداختپ قسط چند در نشستگانباز تخدم تسنوا -۱۰  شهر بانک سهام سود

 نبازنشستگا خدمت سنوات تاخیر بدون و یکجا پرداخت خواهان. گرددمی

 .هستیم

 در آذر ۲۸ امروز تهران شهردلری مقابل واحد شرکت کارگران تجمع -۲

 باتمطال دیگر و مشاغل بندیطبقه طرح بازنگری اجرای عدم به اعتراض

 ارگرانک عوقم

 اجرای عدم به اعتراض در واحد شرکت کارگران و رانندگان آذر ۲۸ امروز

 مقابل در کارگران وقعم مطالبات دیگر و مشاغل بندیطبقه طرح بازنگری

 بیش تجمع این در. کردند راهپیمایی و تجمع تهران شهر شورای و شهرداری

 در انکارگر. کردند شرکت واحد شرکت کارگران و رانندگان از تن ۲۰۰ از

 نشود محقق شانهایخواسته چنانچه اعالم کردند رانکارگ شعارها از بخشی

 :دندزمی فریاد کارگران.شد خواهد آغاز اعتصاب

 گرانی تورم/تبعیض رفع برای بپاخیز کارگر/گردد باید اجرا مشاغل بندی طبقه

 شاغل اخراجی کارگر/میشه آغاز اعتصاب ندید که رو ما حق /مردم جان بالی

 دروغ میدن وعده ساله چند/اوباش نه کارگریم باش گوش به مدیریت/گردد باید

 بپاخیز کشاورز معلم کارگر/میشه حل ما مشکل بشه کم اختالس یه/نمیدن میگن

 بر درود ستمگر بر مرگ/خوابه تو مدیریت آبه رو ما مسکن/تبعیض رفع برای

 کارگر
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 (1) 1400 –  ٢0/10و  13٩٩لی بر کمپین سال تحلی

از ابتدای فعالیت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ما مصمم به آموزش  

به ویژه قوانین سندیکایی   قانون اساسی )فصل سوم، حقوق ملت(، قانون کار و

در میان کارگران بوده و هستیم. آموزش در کنار فعالیت میدانی همواره اصل  

که سندیکا به میان   ١٣٩٤ده و خواهد بود. با این رویکرد از سال کار ما بو

کارگران نفت و گاز رفت تالش برای اجرایی کردن آموزش ها همراه با خواسته  

ن قرار گرفت. در همین راستا تجمعی در سال های کارگران سرلوحه کارما

ت کارگر پروژه ای که با در دس ١٠٠در چهارراه عسلویه با بیش از  ١٣٩۷

داشتن آرم سندیکا و فدراسیون جهانی اینداستریال و خواسته هایشان رقم زدیم که  

تن از کارگران کنشگر   ٤متاسفانه به سرکوب کارگران منجر شده و تعداد 

 .گیر و حکم زندان گرفتند سندیکایی دست

با آسیب شناسی از این تجمع و برآورد نیرو و توان کارگران و سندیکای کارگران  

جهت افزایش حقوق و بهبود مسایل   ١٣٩٩مکانیک ایران، کمپین سال فلزکار

هزار کارگر پروژه ای را متحد   ٤٥رفاهی آغاز گردید. این اعتصاب توانست 

الم تخلیه سراسری پروژه ها، آنان را به خانه  با اع ١٣٩٩مرداد  ١١کرده در 

را به   بفرستد. از چند روز قبل از اعتصاب رهبران کمپین خواسته های خود 

مدیران پاالیشگاهها و پتروشیمی ها و پیمانکاران بزرگ و کوچک اعالم نمود  

و متذکر شد تا افزایش حقوق ها بر طبق کمپین هیچ کارگری بر سرکار حاضر  

فراخوان ما به مدیران ارشد پاالیشگاهها و پتروشیمی ها و   نخواهد شد.

با تخلیه سراسری کارگران  پیمانکاران بزرگ، با بی اعتنایی روبرو گردید. اما 

روز، اول پیمانکاران کوچک و سپس مابقی پیمانکاران و مدیران    ٥طی کمتر از  

ند با افزایش  ارشد مراکز نفتی به دست و پا افتاده بعد از چند روز، تالش کرد 

ناچیز حقوق ها، کارگران را راضی به بازگشت کنند. اما موضع قاطع کمپین  

گران، این نقشه ها را بر باد داد. حتا کارگران و همچنین سوگند کار ١٣٩٩

اعتصاب شکن هم با اخطار جدی کارگران روبرو شده از رفتن به محیط های  

ه کارفرمایان با رهبران کمپین  روز مذاکر  ٣٠اعتصابی خودداری کردند و بعد از  
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و انتشار لیست حقوق های خواسته شده، کارگران کم کم به سرکار باز گشتند و  

 .دادهای حقوق بر طبق لیست اعالمی کمپین بسته شد قرار

در این کمپین بطور متوسط حقوق کارگران به ویژه جوشکاران، فیترها،  

نیز با حمایت برادران جوشکار  برابر شد. کارگران ساده )کمکی(    ٢مونتاژکاران  

 .میلیون تومان و یا بیشتر رسید  ٤و مونتاژکار و فیتر، حقوقشان به مرز  

ن توانست جوشکاران و مونتاژ کاران و فیترها و داربست بندها را متحد این کمپی 

کرده با انتشار لیست حقوق درخواستی برای همه رشته های کاری به جز  

ل بزرگی در راستای افزایش دستمزدها بشود. از کارکنان اداری منجر به تحو

هر ماه  همه مهمتر خواست عقب نیفتادن حقوق ها و پرداخت دستمزدها در سر 

هزار کارگر را شامل شد، بلکه در همه پروژه ها این اتفاق رخداد.  ٤٥نه تنها 

ماه عقب می افتاد اما با اطالع   ٢الی    ١هر چند در بعضی مواقع حقوق کارگران  

انی خبرنگاران پیام سندیکا حقوق ها به سرعت پرداخت می شد. چرا که رس

کارگران پروژه ای مواجه می   کارفرمایان با تحریم کارگری سندیکا و اکیپ 

شدند. برای مثال پاالیشگاه ستاره خلیج در بندرعباس از کارگرانش در هنگام 

ند و در صورت  ماه حق مطالبه حقوق را ندار ٦عقد قرارداد امضا می گرفت تا  

اعتراض به نیروهای امنیتی معرفی و از کار اخراج و حقوقشان مصادره خواهد  

گاه با تحریم های کارگری ما تقریبن به یکی از خوش  شد. امروز همین پاالیش

 .حساب ترین پاالیشگاههای کشور تبدیل شده است 

افتادگی لغو هرگونه عقب  -٢افزایش حقوق ها به دو برابر  -١در این کمپین: 

بود که کارگران درک    بهتر شدن شرایط کار اتفاق افتاد. اما مهم آن  -٣دستمزدها  

 .ز هر چیزی قوی تر است کردند نیروی متحدشان ا

سال بعد از انقالب اولین اعتصاب عمومی در سراسر کشور با  ٤٠در طی 

  پیروزی خاتمه یافت و روسیاهی اش به تفرقه اندازان و اعتصاب شکنان ماند. 

هر چند در این اعتصاب نقش بقیه مشاغل بسیار کمرنگ بود و بسیاری از مشاغل 

و موفقیتش می نگریستند، اما اتحاد کارگران   و کارگران با تردید به این اعتصاب 

با کمترین هزینه موفق شد همه کارگران اعتصابی را با موفقیت به سرکار  
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 .بزرگ بسیار ناچیز بود  بازگرداند. هزینه داده شده در مقابل این موفقیت 

اعتصاب آرام و با قدرت پیش رفت و اجازه دخالت به هیچ نیرویی را برای تشنج  

صاب نداد. رهبران در همه پروژه ها حضور داشتند و با قدرت کشیدن اعت 

اعتصاب را پیش بردند و بر سر خواسته های خود پا بر جا ماندند. تعداد احضار 

 .داد انگشتان دو دست هم نرسید شده ها به پلیس سیاسی به تع

اتحاد کلید واژه ای بود که تمرین شد و کارگران به قدرت همبستگی خود پی  

و با سرفرازی به سرکار بازگشتند. نهال سرکوب شده در چهارراه عسلویه بردند  

ثمر داده بود و کارگرانی که در آن سال فکر می کردند شکست  ١٣٩٩سال 

سال تالش دریافت کردند.  ٢آن روز خود را بعد از خورده اند، مزد تالش های 

ازجویان تمام  کارگری که در زندان با شالق و توهین مجازات شده بودند و ب ٤

تالش خود را کرده بودند تا روحیه اینان را طوری بشکنند که دیگر هوس مبارزه 

صنفی نکنند، امروز سرافرازانه می دیدند که حق و مبارزه پیروز است. 

یبرالیسم نتوانسته بود روحیه کارگری را سرکوب کرده، فردگرایی را به نئول

زه را خاموش کرده و مبارزین را کارگران تحمیل کند و در نهایت شعله مبار

 .بترساند 

کارگران با سرفرازی به کار بازگشتند. خرسند از عمل کارگری خود و خوشحال 

که آنان را از دادن هزینه   از حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ،

بی مورد محافظت کرده بود. آنان به پروژه ای بودن خود افتخار می کردند و  

اولین بار همه در شهرهایی که این کارگران در آن زندگی می کردند، مردم برای  

از اعتصاب با خبر شده و آنان را به دیده تحسین نگاه می کردند. کارگران به  

 .بالیدند سرفراز در شهر و خانواده خود بسر می بردند   شان و شخصیت خود می

برای فردایی روشن،   این اعتصاب رهبران جدیدی را از دل خود بیرون داد تا

 .آماده و دلیرانه برزمند 

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

1٧/٩/1400 
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 (٢) 1400 –  ٢0/10و  ٩٩تحلیلی بر کمپین سال 

آن بی بهره مانده عتصاب نپیوسته و از مزایای به ا ٩٩کارگرانی که در سال 

بسیاری    ١٤٠٠سال  بودند، بی صبرانه انتظار کمپین دوم را می کشیدند. از اوایل  

تماس گرفته و خواهان اعالم کمپین    ٩٩از کارگران پروژه ای با رهبران کمپین  

اوضاع   جدیدی بودند، اما نه پیشنهادی جدی با برنامه ریزی داشتند و نه تحلیلی از

حاکم بر پروژه ها، فقط کمپین دیگری می خواستند. سندیکای کارگران  

اعالم کرد:» کارگران بر طبق   ١٤٠٠سال فلزکارمکانیک ایران در اردیبهشت 

درصد به حقوق خود اضافه کرده با کارفرما قرارداد  ٣٩، ٩٩نرخ کمپین سال 

درصد افزایش  ٣٩ین اما بخش بزرگی از کارفرمایان به دلیل اینکه ا «بنویسند 

بر نمی تابیدند، از افزایش حقوق کارگران پروژه  را که دولت اعالم کرده بود 

 .نمودند ای خودداری 

با موجی از   ١٤٠٠از همان ابتدای سال  ٩٩از سویی دیگر رهبران کمپین سال 

افترا و تهمت از سوی افراد ناشناسی که خود را پروژه ای می نامدند، مواجه 

ه هایی غیر کارگری و پروژه ای داشت. این گروه ناشناس برای  شدند که رگ

فاده از ارکستر هماهنگ  و دستاوردهای آن با است ٩٩تخریب رهبران کمپین 

بی توجه به  ٩٩رسانه ای تالشی تفرقه افکنانه را شروع کردند. رهبران کمپین 

این سیل تفرقه افکنان و با دریافت خواسته ها و خبرها از پروژه های مختلف و  

مهمتر از همه افزایش حقوق ها و گستاخی مدیران پاالیشگاهها، پتروشیمی ها و  

چک و تهدید کردن رهبران کمپین با همراهی پلیس  پیمانکاران بزرگ و کو 

به کار بستند. آنان حتا   ١٠/ ٢٠سیاسی همه تالش خود را برای عقیم ماندن کمپین  

از اخراج کارگران فنی و باسابقه خود نیز ابا نداشتند. تا آخر خرداد پیغام و پسغام  

کارگران  با کارفرمایان به نتیجه نرسید. از سال گذشته تالش شد تا مرخصی 

روز برسد و حتا گفتگو با مدیران وزارت کار بوشهر   ١٠روز به    ٦پروژه ای از  

و اینکه:» چه تفاوتی بین کارگران شاغل در وزارت نفت وجود دارد که بخشی  

روز   ١٤روز کار و  ١٤روز در ماه به مرخصی بروند ولی بخش دیگر  ٦باید 

انها با شغل یکسان تفاوت  مرخصی داشته باشند، مگر قانون اساسی میان انس

 .گذاشته است؟ « پاسخی دریافت ننمودیم
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وضعیت رفاهی برغم شکایت های بسیار و حتا نامه کارگران پروژه ای از سوی  

دفتر رهبری به وزارت کار تهران و اداره کار بوشهر با دست توانای مافیا بی 

بوشهر به داخل کار اثر شد و حتا پتروشیمی ها اجازه ورود به بازرسان اداره 

پتروشیمی ها را ندادند. اخبار پروژه ای حاکی از عدم ایمنی مناسب، لیست بیمه 

های غیر واقعی با شغل کارگران و گاه رد نشدن لیست بیمه کارگران شاغل و  

مناسب  –دوش  -دزدی آشکار این مبالغ، غذای افتضاح، حمام های بدون آبگرم

بودن خوابگاههای ساس زده، نبود ماشین  ی زانبودن مقدار مایع شستشو، بیمار

های حمل و نقل کارگران با کولر و ازدحام در کانکس ها و خانه های کارگری  

و رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی کرونایی، اخباری بود که به سندیکا می 

روز    ٢٠بیشتر نمودن مرخصی کارگران بود و برای    ١٤٠٠شعار کمپین   .رسید 

صی را اعالم نمود. عجله کارگرانی که در کمپین سال  مرخ  روز ١٠کار و 

گذشته شرکت ننموده بودند برای بهتر شدن وضعیت خود، شرایطی را به وجود 

تحمیل کردند   ٢٠/١٠آورد که کارگران نامناسب ترین زمان را به رهبران کمپین  

خرداد به تخلیه سراسری محیط کار دست زدند. این تخلیه   ٢۷و از صبح 

هزار کارگر    ١٠٠روز طول کشید و در نهایت نزدیک به    ٢٠بیش از  سری  سرا

پروژه ای در بیشتر شغل ها به آن پیوستند. از کارگران پاالیشگاهی، نیروگاهی،  

پتروشیمی ها گرفته تا پروژه های کوچک ساختمانی و معدنی. از جوشکار و  

ت را نیز در بر حراسفیتر و داربست بند گرفته تا کارکنان دفتری و گاه کارکنان  

 .گرفت. این اعتصاب حتا کارگران بیدبلند و معادن را نیز همراه کرد 

الزم است یادی کنیم از رفیق پرتالش مان پدرام پارسایی در شرکت سازه پاد در 

سایت یک پتروشیمی بوشهر که متاسفانه به دلیل ابتال به کرونا او را از دست 

 .دادیم

تالش کرد ترس را به میان    ٩٩رهبران کمپین  از    پلیس سیاسی با احضار بخشی

کارگران اعتصابی برده و بخشی از کارگران را وادار به آمدن به سرکار کند.  

هم زمانی اعتصاب با انتخابات ریاست جمهوری و نبود مدیران ارشد دولتی  

مذاکره کننده با نمایندگان کارگران در همه جا و سردرگمی مدیران واحدهای  

پاالیشگاهی و نیروگاهی برای تصمیم گیری مناسب در این شرایط،  ی و  پتروشیم 

 ١٠/ ٢٠اعتصاب را به سمت فرسایشی شدن کشاند. با تمام تالش رهبران کمپین  
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بعد از دو ماه کم کم آثار موافقت پیمانکاران کوچک و نیمه بزرگ آشکار گردید. 

مانکاران و  ی پیو شیطنت ها  ١٠/ ٢٠متاسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری کمپین 

عوامل پیدا و پنهان آنان برای متفرق و دلسرد کردن کارگران از همان روزهای  

هزار کارگر را از کمپین جدا شدند.  ١٠آغازین نمودار شد و در همان ماه اول 

افراد تندرویی که خود را همه کاره کمپین می دانستند با شیطنت های پیمانکارانی 

واضع تفرقه اندازانه ای را اتخاذ کرده بودند و  ین م که در جلسات شان علیه کمپ

برای شکست آن از هر ابزاری استفاده می کردند، افتاده و با دادن راهکارهای  

غیر عملی و حتا حمایت از گردهمایی های شغل های خاص و نامیدن اینگونه  

صف کشی ها به» مجامع عمومی« به طوالنی کردن اعتصاب و تحلیل بردن  

، به نتیجه دیگری ننشست و تفرقه بین مشاغل را دامن زد. این گرانتوان کار

افراد که از میانه اعتصاب دیگر حرفی برای گفتن نداشتند و کارگران هم به آنان  

بی اعتنا بودند، رفتند تا شکست اعتصاب را به گردن رهبران واقعی کمپین  

های بخشی از  رداد بیاندازند. حمایت این افراد نادان از بسته شدن قرا ١٠/ ٢٠

رشته ها از جمله جوشکاران بدون کارگران فیتر، مونتاژکار، و حتا کمکی ها و 

نبستن قراردادهای جمعی با کارفرمایان تا همگی به سرکار برگردند، موجب  

دلسردی کارگران در سایر مشاغل گردید و شایع شد که عده ای از کارگران یک  

اه اندازی کرده اند. هرچه رهبران  را رشغل خاص برای منافع خود این کمپین 

کمپین بر قراردادهای جمعی همه رشته ها با هم با پیمانکاران مانند سال گذشته  

پافشاری می کردند و از کارگرانی که به سرکار رفته بودند می خواستند که 

برادران خود در سایر شغل ها را نیز شاغل کنند، اما شکاف ایجاد شده با تبلیغات 

رفرمایان تفرقه اندازی و دلسرد کردن کارگران با فرسایشی کردن  ل کاعوام

اعتصاب، عجله در انتخاب بد زمان شروع کمپین و موج تخریب از سوی افراد 

تندرو و بی وجاهت در میان کارگران بر علیه رهبران اصلی کمپین و انتشار  

ن  رگرا هرزنامه هایی بی امضا و به ویژه توهین به نماینده سندیکای کا

فلزکارمکانیک ایران، رفیق گرامی مازیارگیالنی نژاد و تالش برای زدن تهمت  

برای سلب نمایندگی از ایشان برای امضا ننمودن متن نمایندگی، آن هم در زمانی 

که اتحاد برای موفقیت کمپین هرچه مبرم تر بود، دست کارفرمایان را برای یکه  

قومیت ها و اختالفات قومی برای از به  تازی هرچه بیشتر باز نمود و با توهین

هم جدا کردن اتحاد کارگران آغاز شد. هرچند که با هوشیاری سندیکا و توضیح  

اینکه:» دزد دزد است و قومیت نمی شناسد« اجازه تفرقه داده نشد. ترفند جدیدی 
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آغاز شد و پیمانکاران با دادن قول های دغلکارانه به کارگران برای اجرای  

ن بخش بزرگی را به سرکار باز گرداندند. در مقابل این موج، نامه  کمپیمقررات  

کارگر  ١٠٠نگاری ها آغاز گردید و اولین نامه به نماینده شهر رامهرمز توسط 

پروژه ای و اعالم خواسته های کمپین و معرفی نماینده شان، مازیار گیالنی نژاد  

ین نماینده و استفاده از  نه انوشته شده و حتا کارگران با حضور در مقابل در خا

روزنامه محلی او را مجبور ساختند نامه هایی به کمیسیون انرژی مجلس نوشته  

 .و خواهان دیدار با نماینده کارگران شود 

کارگر پروژه ای به نمایندگان مجلس، ریاست    ٢٠٠٠انتشار اولین نامه اعتراضی  

به عنوان نماینده  نژاد مجلس، وزارت کار، وزارت نفت و معرفی مازیارگیالنی 

شان، شوک بزرگی را به تندروها و کارفرمایان و مسوولین وارد ساخت و 

 .شرکت فالت قاره را مجبور به بستن قرارداد بر طبق کمپین با کارگران نمود 

سپس با همه دغلکاری های پیمانکاران بزرگ پاالیشگاه آبادان نیز به کمپین  

همراه شد. پیمانکاران کوچک مقررات   ادریپیوست. این موفقیت ها با اتفاق ن

کمپین را قبول کرده و با کارگران قرارداد بستند اما شرکت های مادر به آنان  

 ١٠نماینده  ٤٠فشار آوردند و از آنان خواستند این قراردادها را لغو کنند. آمدن 

هزار کارگر پروژه ای شهرهای ایذه، رامهرمز، اصفهان، بوشهر به تهران در 

ور و مالقات با نماینده خود و تجمع در مقابل مجلس و سپس وزارت شهری١٥

نفت مسوولین را وادار به مذاکره با نماینده کارگران که مسوول سندیکای  

 .کارگران فلزکارمکانیک ایران است نمود 

ها از سوی همه آنانی که با دانایی و نادانی می خواستند  فراتر از همه دسیسه

درصد کارگران به ویژه در  ٤٠، آنچه اتفاق افتاد بیش از کمپین را ناکام بماند 

شرکت های بزرگ با مقررات کمپین به سرکار رفتند. بخشی با کمی تغییرات 

و مدیران    در مقررات کمپین به کار برگشتند. مابقی که با دروغگویی پیمانکاران

دست  شرکت ها به سرکار بازگشته بودند و با بدعهدی آنان روبرو شدند امروز

هستند. نتیجه   ١٠/ ٢٠به اعتصاب زده و خواستار اجرایی شدن مقررات کمپین 

 :اعتصاب این شد که
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کارگران بیشتری به این اعتصاب سراسری پیوسته و به قدرت همبستگی خود  -١

 .اری و اخراج ریخت پی بردند و ترس شان از بیک

تثبیت افزایش  اکثریت کارگران اعتصابی از موارد کمپین سود بردند که به -٢

 .حقوق ها، افزایش روزهای مرخصی، عقب نیفتادن حقوق ها منجر شد 

 محو شدن نیروهای تندرو نا آشنا با مسایل کارگران پروژه ای  -٣

ز پروژه ها به خواست  جا افتادن بی خاصیت بودن پیمانکاران و حذف آنان ا -٤

 کارگران تبدیل شده است که باید از آن بهره برداری نمود 

حمایت مردم شهرها و روستاهایی که کارگران پروژه ای در آنجا ساکن هستند  -٥

 و کمک به آنان و پخش اخبار و موفقیت های کمپین در میان این مردم 

یکای کارگران  نام آورتر شدن نام سندیکا و باال رفتن اعتبار سند  -٦

 فلزکارمکانیک ایران میان کارگران پروژه ای و مردم 

ماینده سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در مقام نماینده  مذاکره با ن-۷

 کارگر از سوی مسوولین  ٢٠٠٠

ایجاد یک شور همگانی و سراسری در کشور و اتصال کارگران پروژه ای  -٨

د که اتفاقات بعد از این اعتصاب شاهد  در سراسر کشور با نیروی نامرئی اتحا

 .آن است 

گان مجلس شهرهای درگیر در اعتصاب برای تجربه تحت فشار گذاشتن نمایند -٩

 .پاسخگویی و حرکت به نفع کمپین از سوی نمایندگان شهرشان

 کارگر متحد کارگر

 1400آذر  ٢4 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران



28                                                 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران        
 

  

 

 گزارشی از مزار شهرام محمدی 

باشندگی نمایندگان سندیکایی کارگران فلزکار مکانیک ایران و پیشگامان 

فداکار  هنری ادبی رامهرمز و ایل سترگ بهمیی بر سر مزار کارگر  فرهنگی

  !ایذه ای زنده یاد شهرام محمدی

تاریخ را مردان بزرگ رقم می زنند؛ همانها که همه دغدغه شان آسایش و رفاه  

جامعه انسانی است و برای انجام این آرمان بزرگ از جان و همه هستی خود 

ن در همه زمانها ماندگار و جاودانه خواهد بود. بی  مایه می گذارند و نام و یادشا

می سازد به سبب انجام کاری  گمان آنچه که این بزرگمردان را از دیگران جدا

است که در زمان ویژه خود انجام می گیرد. آنان در بزنگاه زندگی خود درست 

فع ترین راه را گزینش می کنند. خانواده و همه هستی و آرزوهای خود را بر منا

ملی سرزمینشان ترجیح نداده و خود را فدا می نمایند. همانند سردار سرافراز 

رزن لُر و خواهرش یوتاب که در تنگ تکاب کهگیلویه و  ایران زمین، آریوب
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بویراحمد راه را بر سپاهیان اسکندر گجستک بستند و ترس و لرز و مرگ و بن  

 .بست بر آنان فرود آوردند 

نبش کارگری زنده یاد شهرام محمدی که از تبار  قهرمان فراموش ناشدنی ج 

ن ماهشهر در تیرماه  سیاوش و آرش بود در هنگامه آتش سوزی پتروشیمی مارو

آگاهانه به میان تندباد آتش و گاز رفت و با بستن شیر فلکه اصلی راه را  ١٣٩٤

بر آتش بست تا نگذارد آتش به دیگر بخشهای پتروشیمی و شهر ماهشهر و سازه  

بندر برسد و از رخدادی ناگهانی و مرگبار که می توانست سرمایه های ملی  های  

نابودی بسپارد و خانواده های هزاران کارگر را  سرزمینمان را به ویرانی و

بدون سرپرست بگذارد، جلوگیری نمود. بی گمان این گونه کارهای ارزشمند 

ا فرهنگ فداکاری بایستی مورد ستایش قرار گرفته و الگویی برای همگان شود ت

 .در مقابل فردگرایی نئولیبرالیسم تبلیغ شود 

نمایندگان سندیکایی فلزکار  ١٤٠٠|٩| ١١در دیداری که روز جمعه تاریخ 

مکانیک ایران و خوزستان به همراه نمایندگان انجمن های ادبی رامهرمز و 

 باغملک و پیشگامان فرهنگی هنری و ادبی ایل سترگ بهمیی به سر مزار زنده

یاد شهرام محمدی در آرامستان کولفرح ایذه ِگرد هم آمدند و یاد و نام این قهرمان 

می داشتند. آنان با خانواده این بزرگمرد گفتگو نموده و بر آنان  کارگری را گرا

 .درود فرستادند که چنین فرزند قهرمانی را پرورش دادند 

مارون هیچگونه   شوربختانه سردمداران استان خوزستان و مسوولین پتروشیمی

کار ویژه ای برای پاسداشت نام و یاد این کارگر قهرمان و الگوی ملی میهنی 

ندادند تا نمادی باشد برای انسانیت و مردم ایران زمین. در این میان نماینده انجام  

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، مازیار گیالنی نژاد به خانواده آن زنده 

کا همه کوششهای خود را به کار خواهد بست تا بتواند با  یاد گفت که:» سندی

داکار جنبش کارگری را زنده نگه  پیگیری های گسترده نام و یاد این کارگر ف

دارد« . سپس مهربان یونس عباسی نماینده انجمن ساوات رامهرمز چکامه ای 

 .لُری که در روز درگذشت آن زنده یاد سروده بود، را بازخوانی نمودند 
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پایان برای شادی روان آن زنده یاد درودها فرستادند و با خانواده زنده یاد در 

دردی نموده و سپس از آثار تاریخی شهر باستانی کولفرح  شهرام محمدی ابراز هم

 .بازدید نمودند 

 سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایرانعضو وارتان خرمدین 

 

 

  4 خانواده یک بتوان کار ساعت 8 با که دستمزدی برای کارگری سندیکاهای

 .کوشندمی  کرد، اداره را نفره

  عقب  دلیل به را کارفرمایان که قانونی تصویب برای  کارگری سندیکاهای

  .کوشندمی  کند، جریمه و مجازات کارگران، ماهه چند حقوق انداختن

 مسکن   رایگان،  بهداشت  رایگان،  پرورش  و  آموزش  برای  کارگری  سندیکاهای

 . کوشندمی  اساسی قانون  طبق همگانی، و رایگان ورزش ، رایگان
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 !چه ترفندی  اایجاد شغل ب

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وزیرکار در مصاحبه ای با مجله آتشکار به  

هزار  ٨٥٠است:» یک میلیون و آبان اعالم کرده  ١٥به تاریخ  ١٣٠١شماره 

ه گفته:» با برداشته  اجرایی خواهیم کرد« و در ادام  ١٤٠١فرصت شغلی تا پایان  

شدن موانع بروکراتیک، بخش خصوصی توانایی ایجاد شغل را خواهد داشت« 

 .کارگر بیکار را به سرکار خواهند فرستادم ١١٥/ ٦٢٥یعنی ماهانه 

شده انجام شدنی است یانه، مهم موانع بوروکراتیک  فارغ از اینکه آیا وعده داده 

ت. ایشان در این مصاحبه نگفته اند  است که از نظر ایشان مانع اشتغالزایی اس

 .که این موانع چیست و در کجای قوانین وجود دارد 

قانون کار و حداقل دستمزد سالیانه از نظر    ٤١سوال اینجاست: آیا برداشتن ماده  

ساعت کار در   ٨وکراتیک است؟؟؟ آیا برداشتن محدودیت  ایشان جزو موانع بور

کردن سازمان تامین اجتماعی جزو این    روز، یا حذف بیمه اجباری و کلن تعطیل

نماینده ای که خواهان تغییر قانون    ٣٨موانع است؟؟ آیا رابطه ای بین ایشان و آن  

کارگران وجود کار به نفع کارفرمایان و برداشتن همه مواد حمایتی قانون کار از  

 دارد، می باشد؟

ود شروع نمی  اگر این موارد مانع اشتغالزایی است چرا از خود و معاونین خ

کنند؟ یعنی برای ایشان و معاونین شان بازنشستگی را لغو کنند، بیمه اجباری و  

ساعت کار بی    ١٦ساعت کار در روز    ٨تکمیلی برایشان منظور نشود، به جای  

ه انجام گیرد و حقوق ماهانه شان هم به ماهی یک میلیون وقفه بدون تعطیلی جمع

 .تومان کاهش یابد 

نماینده مجلس   ٣٨دت یکسال برای خود و معاونین شان و آن این طرح را به م

اجرا کنند. بعد اگر مطلوب بود برای هیات دولت، نمایندگان مجلس، قوه قضاییه  

رمندان عالی رتبه و بعد  سال و سپس در وزارت خانه ها برای کا ٣نیز به مدت 

 .سال برای کارگران اجرا کنند  ٤از 
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 !راضیکشنبه های اعتگزارش هایی از  

آذر بازنشستگان تامین اجتماعی در   ٢١به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز  

شهرهای رشت، اهواز، اصفهان، کرمانشاه و تهران تجمعات اعتراضی را در 

ان و در تهران در مقابل کانون بازنشستگان  مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرش

یاسی به فعاالن هشدار داده برگزار کردند. هرچند از هفته های گذشته پلیس س 

بود تجمع را لغو کنند و حتا در تهران نیروی انتظامی به مقابل کانون بازنشستگان  

 .گسیل شده بود اما تجمع های مطالبه گرانه صورت گرفت 

معمول بازنشستگان فوالد تجمع در مقابل صندوق بازنشستگی  در اصفهان طبق 

تامین اجتماعی تجمع کرده و هر لحظه  فوالد داشتند. در رشت بازنشستگان جلوی  

بر جمعیت اضافه می شد مطالبه گران شعارهای صنفی سردادند که از عدم 

اجرای همسان سازی درست معترض بودند. در پایان نامه ای هم با بیش از صد  

امضا به نمایندگان استان گیالن در مجلس تهیه شد که رونوشت آن به دفتر مدیر 

 .یالن ابالغ شد کل تامین اجتماعی گ 

در تهران طبق فراخوان هفته گذشته در مقابل کانون بازنشستگان به عمل نکرد 

کانون ها و در اعتراض به بی عرضگی هیات مدیره کانون تهران تجمع شد. در 

شستگان در مورد اینکه:»هشت ماه از سال گذشته ولی کانون ها  این تجمع بازن

جام نداده اند و اینکه در طی این شش  ان ١۴٠٠هیچ کاری درباره همسان سازی 

درصد تورم داشته ایم و این   ۵٠ماه اول سال طبق گفته و تایید دولت ما بیش از 

ما به همین  یعنی درآمد ما برای خرید مایحتاج عمومی نصف شده و قدرت خرید  

نسبت کم شده« صحبت کردند. همچنین نامه ای خطاب به رییس کانون تهران که  

نفر امضا کرده بودند به خبرگزاری ایلنا داده شد. متن نامه به شرح    ٢٠٠بیش از  

جناب آقای دهقان کیا، ریاست محترم کانون بازنشستگان تامین   :زیر است 

 اجتماعی تهران 

که در حضور اعضای هیات   ١۴٠٠آبان  ٢٣مورخه احتراما با توجه به جلسه 

برگزار شد. شما موارد مدیره کانون، ماموران امنیتی و جمعی از بازنشستگان 

 :ذیل را اعالم کردید 
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بطور کامل اجرا شده است.« سوال اینست که این   ٩٩سازی سال همسان  » -١

صد آن انجام  در ٢۵کار چگونه انجام شده در حالیکه به اذعان قبلی شما، هنوز 

 !!نشده، باقی مانده است؟

ام این  انجام شده است« چرا احک ١۴٠٠گفتید:» همسان سازی سال  – ٢

سازی ابالغ نشده است و چرا شما پیگیر این مطالبه نبوده اید؟! آیا مرحله  همسان 

صورت  ١۴٠٠انجام شده، سپس افزایش حقوق سال  ٩٩سازی سال دوم همسان 

انجام گردیده است؟! لطفاً در این خصوص   ١۴٠٠ازی سال  سگرفته و بعداً همسان 

 .بطور شفاف و با مدارک و دالیل توضیح دهید 

سازمان   ١۴٠٠هزار میلیارد تومان طلب سال  ٨٩اعالم کردید که:» اخذ  – ٣

سازی ندارد« با توجه به اینکه طی اظهارات مکرر از دولت ربطی به همسان 

شته مبنی بر اینکه بخشی از این طلب جهت شما و آقای بیات در جلسات سال گذ 

 .د خواهد بود. لطفاً شفاف سازی نمایی ١۴٠٠سازی سال  همسان 

سازی دائمی مانند بازنشستگان لشکری و کشوری اعتقاد آیا شما به همسان  – ۴

 دارید یا خیر؟ آیا تاکنون در این خصوص اقدامی نموده اید؟

در همان جلسه آقای مجیدی گفتند: »چه کسی می گوید که باید دوباره   – ۵

  ١١١و  ٩۶مستمری ها را افزایش دهند؟« شما را مراجعه می دهیم به مواد 

 .قانون تامین اجتماعی

سوال اینست که آیا کانون که نماینده ما بازنشستگان است حق دارد اینگونه پاسخ  

 !!!دهد؟

ت فوق را در خبرگزاری ایلنا، برای آگاهی کلیه لذا خواهشمندیم پاسخ سواال

 .بازنشستگان تامین اجتماعی شفاف سازی نمایید 

 اعیبا سپاس جمعی از بازنشستگان تامین اجتم
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 !یکشنبه های اعتراض در رشت

در رشت بازنشستگان جلوی تامین اجتماعی تجمع کرده و هر لحظه بر جمعیت 

شعارهای صنفی سردادند که از عدم اجرای همسان اضافه می شد مطالبه گران 

سازی درست معترض بودند. در پایان نامه ای هم با بیش از صد امضا به  

س تهیه شد که رونوشت آن به دفتر مدیر کل تامین  نمایندگان استان گیالن در مجل

 :اجتماعی گیالن ابالغ شد. متن نامه به شرح زیر است 

 بنام پروردگار حق 

 سالم و ارادت خدمت مجمع نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی باعرض 

استان گیالن بخش های مهمی از مطالبات مان که سال    ما جمعی از بازنشستگان 

رسانیم و امید داریم که شما و با انده را به سمع و نظر شما می هاست مغفول م

ش شدن آن به همت واالی تان و با کمک سایر نمایندگان محترم مجلس در ثمربخ

 .جامع بزرگ بازنشستگان یاری رسانید 

سازمان تامین اجتماعی که به بهانه های مختلف    ١١١و    ٩۶اجرای ماده قانون   -١

نامه داخلی  شود و در عوض با مصوب کردن یک آئین راکد مانده و عملی نمی 

برای بازنشستگان خود عمال بازنشستگان را به دو گروه خودی و غیر  (۶٩)

تصویب پیگیری همسان سازی دائمی بر اساس و پایه   -٢  .قسیم کردند خودی ت

اجرای التزام   -٣  .که حقوق حداقل بگیران را به سبد معیشت نزدیک کنند   ٩۶ماده  

تصویب شده و اما سالهاست از اجرای   ١٣۶٨یمه درمان رایگان که از سال  به ب

از جمله مبلغ   تعیین تکلیف بدهی های دولت به سازمان -٤. آن خبری نیست 

عیدی بازنشستگان کارگری عین  -٥ . هزارمیلیارد و سایر بدهی های دولت ٨٩

اخت پرد  ١٣۷١طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی سال ( ماه حقوق٢شاغلین ) 

 . جانبه گرایی٣تغییر مدیریت سازمان از هیات امنایی به ساختار  -٦ .شود 

ز شما در ذهن جامعه بزرگ  نامی نیک ا امید است با تالش و پیگیری های شما 

 .بازنشستگان باقی بماند 
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با تشکر، از طرف نمایندگان بازنشستگان مستقل سازمان تامین اجتماعی استان  

 حترم سازمان تامین اجتماعی استان گیالن رونوشت: مدیریت م گیالن

 

 !یکشنبه های اعتراض

شهرهای خراسان  آذرماه در  ٢٨به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز 

شمالی، اهواز، خرم آباد، کرمانشاه، تهران تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین 

ل تامین  اجتماعی برگزار شد. در خرم آباد بازنشستگان که در مقابل اداره ک

اجتماعی جمع شده بودند شعار می دادند:» تنها ره رهایی از سفرهای خالی،  

نشستگان با پهن کردن سفره خالی وضعیت فریاد در خیابان«. در کرمانشاه باز 

 .اسفبار معیشتی خود را برای افکار عمومی به نمایش گذاشتند 

کدیگر رسیدند  امروز در تهران جمعی از بازنشستگان در پارک بهارستان به ی

و در مورد بسیاری از مسائل بازنشستگان از جمله برخوردهای امنیتی که در 

ان در مقابل کانون ها و احضار برخی از  طی هفته های اخیر با بازنشستگ

بازنشستگان و تهدید و ارعاب آنها و تعهد کتبی گرفتن که دیگر فراخوان ندهند  

نند آغاز شد. در ضمن در این  و در تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت نک 

تجمع یکی دیگر از بازنشستگان از تعرض فیزیکی امنیتی ها در مترو بر علیه  

پشتیبانی دیگر مسافران مترو در این حادثه نسبت به خودش در   خود و حمایت و

برخورد با افراد امنیتی اظهاراتی را بیان کردند. در ضمن بازنشستگان در این  

و پشتیبانی از تجمعات اعتراضی فرهنگیان و معلمان  تجمع خواستار حمایت 

با   معترض به وضعیت حقوقی خودشان شدند و گفتند که درد ما بازنشستگان

فرهنگیان مشترک است و ما بازنشستگان چه لشگری و چه کشوری،باید با  

فرهنگیان و بازنشستگان تامین اجتماعی در یک صف اعتراضات مان را به 

 .دقیقه به پایان رسید  ١١:٣٠جمع در ساعت پیش ببریم. این ت
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 !بازنشستگانپیروزی 

آذر بازنشستگانی که نامه عزل بیات را به  6به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در روز 

نفر از کارگران و بازنشستگان در  ٢100وزارت کار داده بودند پیگیر نامه ی با امضای 

دند که آنها را به بخش حقوقی نزد آقای مخالفت با خصوصی سازی بانک رفاه کارگران ش

راهنمایی کردند. در گفتگو با ایشان، نامبرده از ارسال نامه خیلی استقبال کرد و دکتر ملکی 

گفت که:» این نامه موضع ما را در مقابل دولت که در یک مصوبه عمومی خواهان خصوصی 

مصوبه یک سال به تاخیر   سازی کلیه بانک ها شده است، تقویت کرد و باعث شد اجرای این

ا ایشان خواسته بازنشستگان مبنی بر اینکه هیأت مدیره شستا همچنین در دیدار ب «بیفتد

مستقیماً زیر نظر هیات مدیره سازمان باشد نه زیر نظر وزیر کار، که ایشان نیز استقبال 

ی کنیم! کرد. باید طوماری با امضای کارگران و بازنشستگان در این خصوص تهیه و پیگیر

نداد تا اموالمان را بخش خصوصی و قمارخانه این پیروزی را باید تداوم بخشید و اجازه 

شهرستان به رئیس سازمان تامین  11اما در پیگیری نامه نمایندگان  .بورس به تاراج ببرد

اجتماعی به بخش فرهنگی )آقای شاحسینی( راهنمایی شدند و پس از بحث و گفتگو در مورد 

ه به ایشان گفته شد که:» ما یک نامه به شما داده ایم و شما موظف به پاسخگویی مواد نام

 .می باشید. که آدرس گرفت تا پاسخ رسمی بدهد

 !هست مزد از استفاده با کارگران هفتگی تعطیل روز جمعه، روز

 کارگران. هست مزد از استفاده با کارگران هفتگی تعطیل روز جمعه، روز - 6۲ ماده✅

 روز از توانند می کارفرما با خود قرارداد مدت طول در معین کار یا و موقت دتم دائم،

 زرو وقحق ذفح. ندنمای استفاده مزد از استفاده با هفتگی و رسمی تعطیل عنوان به جمعه

 .است نیغیرقانو کارگاه در ها آن لاشتعا عدم دلیل به انکارگر از هجمع

 می اشاره هفتگی تعطیل روز به کار قانون چند هر هفتگی، تعطیل مدت طول لحاظ از��

 است، رفتهپذی زنی رفع که نگونههما و 16 و 14 یالملل بین های همقاول به هتوج   با کند،

 شب نیمه تا شب نیمه از که شود محاسبه نحوی به باید هفتگی تعطیل ساعت ۲4 مدت

 از بعد یا شب هنیم زا قبل اصلهبالف که استراحت دیگر ساعات و باشد داشته ادامه دیگر

 .نگردد شامل را است شب نیمه
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 الزامی نوبتی کارگران جمله از کار قانون مشموالن کلیه برای جمعه تعطیل از استفاده��

 .است

 رکا قانون کتاب: منبع��

 

 

 سالمند حقوق و سالمندی

  قبرها،  ارتفاع خاطرب .بود  پسرش مزار که ایقطعه کنار آوردنش  ویلچر با »

  کلی   با  پا،  و  چهاردست   و  پیچید   دستمالی  دستاش  دور  .کند   حرکت   ویلچر  با  نمیشد 

 پسرش   مزار  به.  کرد می  عبور   قبرها  بین  از  وجود،  تمام  با  و  نفس  نفس  و  زحمت 

 « گرفت  آغوش در  رو سنگ و قبر روی انداخت  رو خودش رسید، که

 در  سالمندان  حقوق  که  است   باور  این  رب  ایران  فلزکارمکانیک  کارگران  سندیکای

  های  صندوق و بهزیستی و شهرداری چون نهادهایی و شود  نمی رعایت  ایران

 دهند  انجام سالمندان قبال در درستی به را خود  وظایف باید   بازنشستگی
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 !بگیریم یاد کودکان از

 نستوا امن اب تانبلوچس و انسیست استان در یمرزبان افسر یک تشییع مراسم در

 روستاهای از یکی در واقع اشرارمسلح توسط که نوروزی یموس دشهی

 نام به رامهرمزی خردسال کودک شد، برگزار کهگلویه توابع از شهردیشموک

 فظرو یتمام بود، کرده شرکت مراسم در شا ادهخانو همراه که یشیخ ااوست

 جمع خود کوچک دستان با را روستا ستانگور لمح در شده رها ارمصرفیکب

 .کرد آوری

 همچنین و زیست محیط دوستدار خوب پسر این کوچک دستان به نباشی خسته با

 و بگذاریم خودش محل در را زباله بگیریم یاد که امید فرهنگش، با خانواده

 .نکنیم آلوده را زمین مادر
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 ایران هایبیمارستان در نوزاد فروش و خرید افزایش

 رد داننوزا خریدوفروش از ایران در نهادمردم سازمان یک مدیرعامل

 واگذار را خود نوزاد خواهندمی که مادرانی: »گفت و داد خبر هاارستانبیم

 هویت با بنابراین ندارند، ایشناسنامه و هویت که گویندمی بیمارستان در کنند،

 را پولی و کنندمی حمل وضع بگیرد، اختیار در را نوزاد است قرار که مادری

 .…«.گیرندمی دخواهنمی که

 چهره اینکه حتی و دارد شرایط به بستگی نوزادان قیمت دهقان، منصور گفته به

 تغذیه مادر اگر و است تاثیرگذار هاقیمت این در نیز نه یا باشد زیبا باردار زن

 .رودمی باال قیمت باشد، داشته هم مناسبی

 در اما داشت، دوجو نیز گذشته هایسال در اگرچه نوزادان، وفروشخرید

 بیشتری رواج اجتماعی هایمحرومیت و فقر گسترش با زمانهم اخیر هایسال

 است این آنان کار. است شده تبدیل هاواسطه برای پرسود تجارتی به و یافته نیز

 از کار مراحل همه در و کنندمی آشنا هم با را نوزاد فروشنده و خریدار که

 .دارند ورحض نوزاد تحویل تا پول دریافت

 و یدوفروشخر نههرگو ایران، نوجوانان و کودکان از حمایت قانون اساس بر

 حالبااین. دارد جریمه و زندان مجازات و شودمی محسوب جرم کودکان قاچاق

. است نداشته را الزم بازدارندگی و اجرایی ضمانت فعلی قانون رسدمی نظربه

 خریدوفروش روند« واگذاری» ای «یههد» نعنوا با ادافر زا اریبسی هچراک

 ،اجتماعی فعاالن اعالم طبق که است این مهم نکته و دهندمی ادامه را کودکان

 است، کرده واگذار را خود کودک که مادری به پول از کمتری سهم میان این در

 .رسدمی
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  مصر  دوزندگی و  بافندگی مجتمع  در زن هزار سه ، ۲۰۰۶ دسامبر ۷ روز در

  پاداش   نشدن  پرداخت   به   اعتراض   در  را   خود   هایکارگاه  مصر،   ی الکبر  محله  در

  سرود  رفتند،می  ها کارخانه  سمت  به  که حالی در آنها . کردند  ترک 

  اعتصاب   به   تا   کردند   شرمگین   را   ها مرد   و ."  اینجان   زنا  کجان؟   امرد :"خواندند می

  هفتاد  بودند، شده جمع نزدیک میدانی در کارگر هزاران که درحالی . بپیوندند 

  تولید   سرگیری از تا کردند  تسخیر را آنجا و  ماندند  کارخانه  در کارگران از تن

  شکست   دولت   اینکه  تا   ماندند   داخل  در   اعتصاب   چهارم  روز   تا  و   کنند   جلوگیری

  موافقت  کارخانه نکردن خصوصی و  پاداش پرداخت  با همچنین و پذیرفت  را

 . کرد  آغاز کشور  سرسرا در را  عظیمی اعتصاب  موج مقاومت  این. کرد 
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 :گفت  ثروتمندی   به فقیری 

 برید؟ می  تشریف   کجا

 :گفت  ثروتمند 

 !کنم پیدا  اشتها تا  میزنم  قدم

 میروی؟  کجا  تو 

 

 !دارم اشتها  من : گفت  فقیر

 ! کنم  پیدا غذا  تا  میزنم  قدم
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 اندرزهایی از صفحه کازیم عاشقی

  محصول " ردننخو زمین " این . خوری  نمی  هم  زمین  روی  نمی  راه  که  وقتی 

 .مهارت  نه  است  سکون 

  اشتباه "  این  کنی؛   نمی   هم  اشتباه   کنی،مسلما  نمی  وکاری  گیری  نمی  تصمیم   وقتی 

 .انتخاب  نه  است  انفعال  محصول" نکردن

  پرهیز  فقط  و ببندی  برخود  را  تجربه  درهای  که  نیست  معنی  این  به  بودن  خوب 

  می  شکل  و  رده ک پیدا معنا  که  ماست  صحیح  های  انتخاب  در  بودن  خوب  کنی؛ 

 ... ندارد   هم  غلط  ننوشته  امالی   !!نکنید   تکرار  مجددا  را  آن   اما  کنید   اشتباه   .گیرد 

 

 !کنید تربیت خوشبخت نابغه،  جای به

  نابغه  تا کنند  نام ثبت  موسسه و  کالس فالن  را کودکشان خواهند  می  ها خانواده

  برای   گی افسرد   و   اضطراب   و   خشم   جز   ای   نتیجه   امد،  و  رفت   کلی   از   بعد   و  شود 

 .ندارد  کودکشان 

  ضرب  رقمی  5 عدد  یک در را  رقمی ۸ عدد  یک بتواند  شما  کودک  که گیریم

  لیسانس  سالگی ۱5 در بتواند  یا بگوید، ثانیه صدم یک در را جوابش و کند 

  تواند  می  وقت  آن  آیا  شود  موالنا  و  سعدی  و  حافظ دیوان  کل  حافظ  یا  بگیرد،

  تصمیم  درست  کند؟  حل را  مسایلش ببرد؟ لذت  زندگی از کند؟  زندگی درست 

 بخندد؟   تواند   می اصال کند؟ پیدا  دوست  بگیرد؟ 

  زندگی  چگونه بدانند  که دارند  نیاز اما  ندارند، شدن نابغه  به  نیازی  ما کودکان 

 . کنند 
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 کودک

 شد،  قرمز چراغ

 زد  ماشین  شیشه  به   ضربه چند  اومد 

 کارش،  پی   بره  کردم  اشاره دست  با

 .افتاد  اشقیافه  به نگاهم  دفعه  یک

 نمک،   با  ایقیافه  و  فرفری  موهای با  پسری 

 .گرفت  امخنده ناخودآگاه

 داری؟  پسر  جون عمو: “ گفت 

 بخدا،  میشه خوشحال خیلی بگیر، بادکنک   واسش بیا 

 ”!نیست   بچه دل کردن  شاد  مثل هیچی

 … گفت  بغض   با  اینو 

 .خودش  به  دادم رو  یکی   خریدم، تا دو

 کن،  بازی  هم تو  خودت، واسه  اینم  بیا: گفتم 

 ”!ندارم بابا  من  دارم،  زیاد  بادکنک نکنه، درد  دستت  عمو: “ گفت 

 …  شد  سبز چراغ
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 !زایی با اصالح قانون کار؟ اشتغال 

نماینده مجلس در ارائۀ طرح خود برای توافقی    ٣٨های  ایجاد اشتغال یکی از بهانه 

ال فقط  تغییرات در سیاست ایجاد اشتغبه کردن مزد و اصالح قانون کار است. 

ماه کنیم. تا مهر یا آبان ای کوتاه میماه ریاست جمهوری رئیسی اشاره   ۶در مدت  

کردگان دانشگاهی  کشی وحشیانه از تحصیل برای بهره دولت  سال جاری سیاست  

  ١٣دهند، بر اساس گزارش که بخشی چشمگیر از بیکاران کشور را تشکیل می 

التحصیالن مقطع  مان به فارغهزار تو ۵٠٠پرداخت ماهیانه  -مهرماه ایسنا

هزار تومان    ۷٠٠هزار تومان برای مقطع کارشناسی ارشد، و   ۶٠٠کارشناسی،  

ماه ایسنا، در این طرح  آبان  ٢ای مقطع دکترا بود. مطابق گزارِش در ماه بر

بینی نشده بود، اما در صورت جذب مزایای بیمه اجتماعی برای کارورز پیش 

سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بودند. کارورز، کارفرمایان تا دو  

جلسه وزیر  ریاست رئیسی برگزار شد. در این اولین جلسه شورای اشتغال به

کار، عبدالملکی، وعدۀ ایجاد یک میلیون شغل در سال رئیسی را به یک میلیون  

ماه افزایش داد که معاون  ١۷هزار فرصت شغلی در مدت و هشتصد و پنجاه 

های فعلی اقتصادی کشور ایجاد  ی او با اعالم اینکه “با توجه به ظرفیت کارآفرین

گیری کرد. از سمت معاونت خود کناره پذیر نیست” این میزان از اشتغال امکان 

ماه یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: “اینکه دولت آبان   ١١در این مورد روز  

شگاه امام صادق پدیده التحصیالن دانآقای رئیسی اختصاص پیدا کرده به فارغ

توانند ایجاد اشتغال کنند. … بازاِر مشاغل خانگی جزئی نمی  … .مناسبی نیست 

در حین اصرار به اجرای    ”.ای غیرعملی شدیداً رواج پیدا کرده است هدادن وعده 

های تعدیل ساختاری و حذف حداقل دستمزد و بیمه شاغالن کنونی،  سیاست 

بوم ملی  راتر گذاشته و با رونمایی از طرح “زیست عبدالملکی حتا اخیراً پا را ف

ال از نظر  اشتغال” خود، ایجاد اشتغال برای بیکاران و بهبود وضعیت اشتغ

 !میلیون نفر را درنظر دارد  ٢١دستمزد، بیمه و بهداشت برای کالً 

اصطالح “ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم” بعد از برگزاری چهارمین نشست به

اش اظهارنظر وزیِرکار عبدالملکی بود که ترین خروجی که مهمآذرماه  ٨در 

ریم که… باید شناسایی ای در کشور داهزار کارآفرین حرفه  ۴٠٠حدود “ :گفت 
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آذرماه تعدادی از نمایندگان مجلس به آمار ارائه شده و   ٩دار شوند.”  و شناسنامه 

رسد برای ر می نظایجاد اشتغال در دولت رئیسی انتقادهای شدیدی داشتند. به

هزار میلیارد  ٣٢مبلغ  ١۴٠٠اصطالح “رفع مشکل بیکاری” در بودجه سال به 

فته شده بود. یکی از نمایندگاِن مجلس با بیان اینکه “در  تومان اعتبار در نظر گر

و   ٩٨های حال حاضر با باالترین نرخ بیکاری مواجه هستیم”، گفت: “در سال

ش پیدا کرده بود… با این حال در آمار شاهد رشد اقتصادی منفی و تولید کاه  ٩٩

بود، ١٠٫٩٨نرخ بیکاری    ٩٨ایم چرا که در بهار سال  تناقض و ناسازگاری بوده 

شاهد نرخ بیکاری   ١۴٠٠رسید و در ساِل  ٩٫٨این نرخ به  ٩٩در بهار 

کام عدم شفافیت هزینه  ناِم اشتغال و به ایم…. درواقع منابع به بوده   ٨٫٨

های نجومی”،  با اشاره به “منشأ حقوق    ر از نمایندگان مجلس نیزیکی دیگ  ”.شد 

کشی از رسد دولت به بهرهظر می نالباقی مبالغ کجا هزینه شده است.” به“ :گفت 

 ”وسیلٔه طرح “استادشاگردیکرده دانشگاهی و کارگران به جوانان تحصیل

آذرماه  ١٠مطابق گزارش   نژاد و طرح “کارورزی” روحانی قانع نیست احمدی

ای با عنوان: “دستورالعمل  مهرماه وزارت کار بخشنامه  ١۶ایلنا، روز  ١۴٠٠

محیط کار واقعی” خطاب به استانداران سراسر  آموزی در  اجرایی طرح مهارت 

سال تمام و   ١۵کشور صادر کرده است. در این طرح کارگران با حداقل سن 

رای کارفرما کار کنند. رایگان” ب بدون هیچ سقف سنی باید “یک سال کامل به 

  ۴٠یا  ٣٠توانند حتی کارگران متخصص با سن دیگر، کارفرمایان میعبارت به 

ساعت  ١٠٠هر دوره آموزشی حداقل  .یا باالتر را نیز در این طرح بکار گیرند 

ساعت باید کار کند.”   ٨ساعت و حداکثر    ۴آموز هرروز حداقل  است و “مهارت 

قرارداد آموزشی هیچ حقی برای مطالبه وجه   بر اساس این طرح، “طرفین این

آموز عنوان مهارت سال بهندارند” و “انعقاد این قرارداد آموزشی و گذراندن یک  

دیگر، عبارت کند.” به برای جذب یا استخدام ایجاد نمی ،هیچ حقی،در کارگاه، 

آموز را به مدت یک  اصطالح مهارت تواند به بدون پرداخت ریالی، کارفرما می 

آموز دیگری کار گیرد و بعد از یک سال به خدمت او خاتمه داده و مهارت سال به 

آموزان با هر سطحی از تخصص یا مدرک ر این طرح مهارت کار گیرد. د را به 

دانشگاهی، “بیمه نیستند و در لیست بیمه تأمین اجتماعی کارفرما قرار 

پوشش بیمه   آموزی، تحت آموزان در طی دوره مهارت گیرند… مهارت نمی 

مسئولیت مدنی قرار خواهند گرفت.” یک نماینده کارگران در شورای عالی 

گفت:   داشت کار در مورد این طرح “بیمه مسئولیت مدنی”حفاظت فنی و به



46                                                 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران        
 

  

نیز تعارض دارد.” و در   ،قانون حمایت از اطفال و نوجوانان،“این طرح با 

ایمنی کارگران را  ای است که توصیف بیمه مسئولیت مدنی افزود: “بیمه 

ای نه برنامه  دولت اندازد.” واقعیت امر این است که مخاطره می طورجدی به به 

است. طرح جدید مجلس و الیحه    شرای ایجاد اشتغال دارد و نه انجامش در توان ب

جز ادامه برنامه رایج برای آزادسازی مزد و اقتصاد رئیسی هم به   ١۴٠١بودجه  

 .چیز دیگری نیست 

 

 است معتقد ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 در موجود  اجتماعی -اقتصادی هاینسخه  و آینده سال بودجه به توجه با��     

 ها کارخانه  و هاکارگاه  سطح در مبارزات  دهیسازمان  برای مناسبی زمینه آن،

. کرد  برداریبهره  سندیکا تقویت  برای هاآن از توانمی که دارد  وجود 

  شغلی،  امنیت  تأمین دستمزدها، کامل و موقع به پرداخت  نند ما  هاییعرصه 

  از  حاضر شرایط در اقتصادی،  آزادسازی و  سازی خصوصی  با مبارزه

  با  هاعرصه  همین. ماست  میهن کارگری جنبش مبارزاتی هایاولویت 

. دارد  تنگاتنگ ارتباط بیکار جوانان عظیم خیل و محروم هایتوده  هایخواست 

  دستورهای  اجرای که است  نهفته واقعیت  این در تراضات اع اشتراک نقطه

  جهانی   بانک  پول،  المللیبین   صندوق:  مانند   هانیج  داریسرمایه   قدرتمند   نهادهای

 .است  شده کشور در طبقاتی  شکاف و فقر موجب    جهانی، تجارت  سازمان و

  و   سندیکایی   حقوق   به   دستیابی  بدون  میهن  زحمتکشان  و   کارگر   طبقه   ما،   باور به 

  و  منافع توانست  نخواهند  سندیکاها، یعنی طبقاتی  پایه  تشکل از برخورداری 

  در   مؤثر   نقشی   توانند نمی   همچنین   و   کرده  تأمین   را   خویش  رفاهی   - صنفی  حقوق 

  آنکه  ضمن   سندیکایی  - کارگری جنبش . باشند   داشته  آزادیخواهی  همگانی   جنبش 

  با  اتحاد  و سراسری ت مبارزا با  پیوند  تحکیم راستای  در اشیافتگی سازمان  با

  پول   المللی   بین   صندوق   دستورات   و  سازی   خصوصی   مخالف   های الیه   و   ها طبقه 

  در  کند،می  اقدام  و  حرکت  حاکم  نئولیبرالیستی  اقتصادی های  برنامه  ویژه  به 
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   دو   این.  ورزد می   تأکید   نیز  خویش  طبقاتی  سرشت   و  عمل  استقالل  بر   حال   همان 

  یادآور   را  مهم  نکته  این  باید   بلکه   شوند،نمی   ریفتع  دیگرهم   از  جدای  روی  هیچ به 

   همراه به  سراسری  مبارزات  با  یافتن  پیوند  راه در  کارگر  طبقه  مبارزه  که  شد 

  احیای  برای مبارزه  نفی . یکدیگرند  ملزوم  و الزم خویش طبقاتی  عمل استقالل

  اعتراضی  جنبش سیاسی  انگیزه  و  برخصلت  فروبستن  چشم  و  سندیکایی  حقوق 

  - طبقاتی خلوص  حفظ در وسواس " مانند  مختلف هاییعنوان  زیر شانزحمتک

  و  صنفی،  سازمانی،  سالح خلع  حقیقت  در  شود، بیان که  نیتی  هر  با " کارگری

  مشترک   مبارزه   حیاتی  امر  به   و  است   طبقاتی   مبارزه   میدان   در  کارگران   سیاسی 

  های  ست سیا با هاآن  سیاسی نمایندگان و اجتماعی های طبقه  و هاالیه  همه

 . رساند نمی   نئولیبرالیستی

  پیرامون   مشترک   هایی خواست   وجود   دهی،سازمان   و   تشکل   مانند   مهم   هایی مسئله 

  لغو  معوقه، مزدهای  پرداخت  دستمزدها، افزایش سازی،خصوصی  توقف

  که   اند پراهمیت   و   مشترک   نقاط   ازجمله   شغلی   امنیت   تأمین   و   موقت،  قراردادهای

  سوی  از  کلیدی  نکته  این  به . کنند می  فراهم  فراگیر  اتحادعمل  برای هایی زمینه 

  جدی  توجه  باید  کارگر طبقه  منافع هوادار مبارزان و راستین های سندیکالیست 

  تواند می  فراگیر  اتحادعمل به  رسیدن و گراییفرقه و پراکندگی بر غلبه. شود 

  سوی  از رسان آسیب  هایاقدام و  خرابکاری برابر در مؤثر  سالحی  همچون 

  .باشد   اشتهد  کارایی   ناسالم  و  نفوذی   هایان جری

  طبقاتی  عمل  استقالل  بر پافشاری  فراگیر، عمل اتحاد  برای  مبارزه  موازات به 

  قوام  سبب  طبقاتی  عمل استقالل  حفظ  که  برد  نباید  یاد  از. دارد  دوچندان اهمیتی

  دیگر  از . شد  خواهد  آن  جویی رزم  سطح  ارتقای  و  کارگری  مبارزات  دوام  و 

  حقوق   احیای  بر   تأکید   نماید،می   ضرور  هاآن  به  گذرا  حتی  ایاشاره   که   ییموردها

 . است  سندیکایی
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  مندانه  شرافت و  انسانی کار  یک  واین کردیم ارسال آفریقا  برای  را دارو ما

 . غذا از  بعد:   شده  نوشته  آن  روی ، دارد  مشکل یک  ها دارو  اما ، است

 بوکوفسکی _چارلز
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  حال   عین  در  ولی  است،  تهی   و  خالی  درون  در.  است  وخالیت   نِی  همچون  زندگی 

  نوازنده  به بستگی اشهمه . دارد  آواخوش هایُنت برای نهایت،بی  ظرفیتی

 …  سازیمی   آن از  تو   که شود،می   همانی  زندگی.  دارد

 


