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 !بروند؟ زندان به باید ها مددی ابراهیم چرا

 

  رهبر مددی ابراهیم برای ماه سه و سال پنج زندان حکم ها، مدت از پس

  ۳۶ شعبه سوی از حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

  زندان روانه باید ایشان و شد تایید تهران انقالب دادگاه نظر تجدید دادگاه

  .گردند

  سندیکایی و کارگری جنبش ممتاز و فکر خوش رهبران از مددی ابراهیم

  واحد شرکت کارگران سندیکای گذاری بنیان برای تالشش که است

 .است ماندنی تاریخ در حومه و تهران اتوبوسرانی

  در که است کرده اعالم واحد شرکت کارگران سندیکای اینکه به توجه با

.  کند می پیدا خاصی معنای حکم این اجرای سندیکاست، عمومی مجمع تدارک



2    پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                   
 

  

  بیماری بستر در مدیره هیات اعضای از شهابی رضا که است درحالی این

  .است انداخته روز این به را او زندان مشقات تحمل که است

  گذشته درسال دستمزد تعیین در هم و بوده امنیتی هم که وزیری آمدن آیا

  خشن برخوردهای نشانه است، داشته دستمزدها افزایش با را مخالفت بیشترین

  این نبود با که نیست دلیل این به آیا نیست؟؟ ها سندیکالیست با پس این از

  چه بگیرد؟؟ شکل واحد شرکت سندیکای علیه هایی قدم سندیکایی ممتاز رهبر

  فرد چنین شد زندانی و حذف خواهان واحد شرکت سندیکای حاشیه در کسانی

  کارخانه کارگران برای شالق و زندان ابالغ آیا هستند؟؟ سندیکایی موثری

  مکرر احضارهای فوالد، کارگران نمودن محکوم زندان به هپکو،

  کوشندگان کردن زندانی و دستگیری تپه، هفت نیشکر های سندیکالیست

  نسبت سکوت تظاهرات یک در که ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

  کارگران به سنگین فشار نشانه بودند معترض عسلویه در خود دستمزدهای به

  دلیل این به آیا نیست؟ خود انسانی و سندیکایی حقوق از کشیدن دست برای

  کشور سراسر در را ها حقوق افزایش برای کارگران رسای فریاد که نیست

  به را افزایش موضوع دستمزد عالی شورای در بازی با و بگیرند؟؟ نادیده

  بکشانند؟؟ ماه بهمن

  تالش خاطر به که را کارگری کوشندگان که احکامی کردن محکوم ضمن ما

  در جامعه که دهیم می هشدار کنند، می روانه زندان به شایسته زندگی برای

  ابراهیم چون هایی چهره حذف جای به و دارد قرار ای کننده نگران وضعیت

  زندان به را مردم ثروت روی  بر زده خیمه دالل مافیای و اختالسگران مددی

  .بیفکنید

 ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 1397 ماه آبان 9
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 ! شد تایید مددی ابراهیم ماه سه و سال پنج زندان حکم

  کارگران سندیکای یسیر نایب مددی ابراهیم ماه سه و سال پنج زندان حکم

  نظر تجدید دادگاه ۳۶ شعبه سوی از حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت

  احکام اجرای شعبه به اجرا برای ایشان پرونده و شد تایید تهران انقالب دادگاه

  بیماری و دارد سن سال شصت از بیش مددی ابراهیم. است شده ارسال

  اینکه دلیل به همچنین. دارد حاد پروستات و خون فشار خون، چربی دیابت،

  دست از را شنوایی کامال وی گوش یک است کرده گوشی سکته گذشته سال

 .دارد کمی بسیار شنوایی قدرت نیز دیگرش گوش و داده

  نیمه در کارگر روز از پیش روز دو ۹۴ سال اردیبهشت نهم مددی ابراهیم

  از پس و. شد بازداشت اطالعات وزارت ماموران توسط منزلش در شب های

  بیست از پس و. کردند منتقل اوین زندان ۲۰۹ بند به را ایشان منزلش تفتیش

  مددی شد.ابراهیم آزاد تومانی میلیون صد کفالت قرار با موقت بازداشت روز

  به سندیکایی های فعالیت و کارگران حقوق از دفاع دلیل به نیز این از پیش

  های بازداشت هم بارها و بود شده زندانی و محکوم حبس ماه شش و سال سه

  پرونده در وی اتهامی مصادیق دادگاه. است شده ماهه چند و روزه چند موقت

  اش قبلی محکومیت به منجر که پیش های سال به مربوط که اش قبلی های

 .است برده بکار ایشان فعلی محکومیت صدور برای را بوده

  بسیار حکم حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

  ظالمانه احکام همچنین. کند می محکوم قویا را مددی ابراهیم برای ناعادالنه

  لغو خواهان و کند می محکوم را صنفی فعاالن و معلمان، کارگران، علیه

 .باشد می صنفی فعالین تمامی آزادی و احکام این فوری

 97آبان  9سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
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 !یمکن می محکوم را هپکو کارگران وشالق زندان ناعادالنه حکم

 های خانواده نابودی برنامه گذشت ایران زحمتکشان بر گذشته ماه در آنچه
 .است کارگری

 شرکت کارگران از تن ۶۱ برای اراک شهرستان کیفری اهدادگ ۶۰۶ شعبه
 از و دفعات به هپکو کارگران. است کرده صادر شالق و زندان حکم هپکو
 مزدی معوقات شغلی، امنیت نابودی به اعتراض در امسال ماه درخرداد جمله

  با و کرده اعتصاب هپکو کارخانه تولید خط وضعیت بودن نامشخص و

 .بودند شده شان حقه حقوق تامین تارخواس تجمع برپایی

 ناچار به که حق به مطالبات کسب برای کامیون رانندگان سراسری اعتصاب 
 الطریق قطاع حکم اعالم حتا و دستگیر را تن ۶1 و زده اعتصاب به دست

 .اند بسته برآنان

 به دست همکارانشان حق در قانونی بی و معیشت از که آموزگارانی
 می دستگیر یک به یک اند زده مدارس دفاتر در ویانهج مسالمت اعتصابی

 .شوند

 برای پیامی چه کار وزارت در هم آن شریعتمداری آقای وزارت سویی از
 دارد؟؟ ما میهن زحمتکشان و کارگران

 که هایی سیاست با باغداری و دامپروزی کشاورزی، صنعت، حاضر حال در
 ایران در پول المللی بین وقصند دستور به نژاد غنی موسی و موالنا پرفسور

 نشان ما کارگری گزارشات. است شده سابقه بی رکود باعث اند کرده اجرا
. اند شده تعطیل صنعتی های شهرک کارگاههای درصد 0۰ از بیش دهد می

 بی اجتماعی تامین شعب در بیکاری بیمه گرفتن برای بیکار کارگران هجوم
 .داشت خواهد پی در را جتماعیا تامین سازمان ورشکستگی که است سابقه
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 به را گان گرسنه شکم توان می قضاییه قوه اهرم به توسل با آیا پرسیم می ما
 بیشتر سرکوب قصد شریعتمداری آقای آمدن با آیا فراخواند؟ خاموشی

 کار وزارت برنامه در کارگران کردن تر گرسنه و کارگری سندیکاهای
 است؟؟؟ شده گنجانده

 از ما و ! است ایران مردم همه و کارگران حق اعتراض و اعتصاب تردید بی

 .کرد نخواهیم پوشی چشم حق این

 با را خود همبستگی منطقی غیر و ناعادالنه احکام این کردن محکوم ضمن ما
 خواسته از و کرده اعالم هپکو کارگران و کامیون رانندگان آموزگاران،

 .ورزید نخواهیم دریغ کمکی گونه هر از و کنیم می حمایت هایشان

 کارگری همبستگی باد زنده

 ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 1397 آبان 8

 

 بزرگ  کار   بسی  زاید  دلی  هم  و اتحاد ز

 است بیچارگی فقط حاصل روی وتک نفاق از

 سترگ  و  باشند   نیـرومند  جمله  ها  متحد

 است بندگی و عجز و ننگ  مزد را روان تک

 کارگرفلزکار یغما خوان محمدحسین
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 تسلیت!

 

مرگ دلخراش دکتر فرشید هکی فعال حقوق کودک، حقوق بشر، و اقتصاددان 

 مردمی را به اطالع هموطنان عزیز می رسانیم.

بود که به همراه  ۶۳۹0شورای شهر سال   دکتر فرشید هکی جزو کاندیداهای

رگر دیگر از سوی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران وارد این کا 5

 کارزار گردیده بود.

ما مرگ دلخراش ایشان را به خانواده محترمشان تسلیت گفته و از دستگاه 

 قضایی خواهان روشن شدن زوایای تاریک مرگ ایشان هستیم.

 

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 1397مهرماه  22

 

 

http://www.sfelezkar.com/?p=3480
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 هتکذیبی

 

 

در پی انتشار بیانیه کمیته دفاع از زندانیان سیاسی به جهت حرکت حق طلبانه 

رانندگان و کامیونداران و بر خالف نظر خواهی و بدون هماهنگی با اینجانبان 

در خصوص بیانیه فوق ، ضمن حمایت از   ابراهیم مددی و علی اکبر نظری

د را از این بیانیه حقوق همه زحمتکشان الخصوص رانندگان تکذیبیه خو

اعالم مینماییم و حذف اسامی خود را از بیانیه درج شده را   منتشر شده را

 خواهانیم.

 علی اکبر نظری - ابراهیم مددی

 1397مهر ماه  24
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 "نقل و حمل کارگران جهانی فدراسیون" سراسری کنگرهپیام 

 ای قطعنامه ۲۰۶۲ اکتبر ۶۹ با برابر ۶۳۹1 مهر ۲1 جمعه امروز 

 سراسری کارزاری آن مبنای بر که داد قرار تصویب مورد را طراریاض

 در اف تی آی به وابسته کارگری تشکالت تمامی که است شده تصویب

 در. بیاورند فشار کارگران حقوق رعایت جهت ایران دولت به جهان سراسر

 رانندگان اعتصابات و اعتراضات جدید دور از مشخص بطور قطعنامه این

 و شدت به اعتصابیون از نفر ۲۰۰ از بیش بازداشت و شده یتحما کامیون

 تی آی کنگره که است کرده اعالم همچنین قطعنامه. است شده محکوم قاطعانه

 بازداشت رانندگان علیه ایران اسالمی جمهوری قضایی مقامات تهدیدات اف

 دولت از و میکند محکوم شدت به را اعدام ازجمله مجازات اشد بر مبنی شده

 آزاد فورا را بازداشتی کامیونداران و کامیون رانندگان که خواهد می ایران

  .نماید متوقف را کارگران علیه وحشت و ترس ایجاد جهت خود اقدامات و کند

 مداخله فورا که است کرده درخواست" کار جهانی سازمان" از همچنین کنگره

 را شدگان بازداشت علیه دادگاهی هرگونه که بخواهد ایران دولت از و کرده

 کارگری مستقل تشکالت حق و کند آزاد را بازداشتی کارگران کرده، متوقف

 کارگری مستقل تشکالت ایجاد و کارگری ای اتحادیه حقوق به دستیابی برای

 های فدراسیون تاکنونی اعتراضات به همچنین قطعنامه. نماید رعایت را

 ایران ایران دولت توسط یانسان و کارگری حقوق نقض علیه کارگری جهانی

 کار جهانی سازمان عضو عنوان به ایران دولت وظایف و میکند اشاره

 ایران دولت از و میکند تاکید را کارگری و انسانی حقوق رعایت پیرامون

 .دارد پاسخ انتظار

 به خود پیام در حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 در ای جداگانه های بیانیه در و ۶۳۹1 مهر ۲۶ ختاری در اف تی آی کنگره

 مقامات تهدیدات و بازداشتی رانندگان کننده نگران بشدت وضعیت مورد

 قطعنامه تصویب پیگیر مدت این در و بود کرده ویژه تاکید حکومتی
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 اضطراری قطعنامه این از حمایت سندیکا. بود مورد این در اضطراری

 از نمایندگی به جهان کشور ۶۴۰ از گریکار نماینده ۲۰۰۰ از بیش توسط

 حمایت ضمن و دانسته اهمیت حائز بسیار را نقل و حمل کارگر میلیون ۶۹

 را قدردانی نهایت جهان سراسر در خود همکاران از قطعنامه این از قاطع

 .دارد

 

 کارگر طبقه جهانی همبستگی باد زنده

 هحوم و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 2218 اکتبر 19 با برابر ،1397 مهر 27

 

 

 کارگری سندیکایی حقوق منشور

 موجود هایسندیکا به ، دهند تشکیل کارگری هایسندیکا دارند حق کارگران

 ، باشد الزم کارفرمایان یا دولتی مقامات نظارت یا اجازه آنکه بی و بپیوندند

 . کنند شرکت سندیکایی فعالیت هر در

 به ، آیند هم گرد دیگر جای هر در یا خود کار محل در رنددا حق کارگران

 مربوط آنان به که مسائلی تمام خصوص در را خود عقاید و بنشینند مذاکره

 . دارند ابراز آزادانه ، است

 هاینشریه بخوانند، را خود نظر مورد نشریات دارند، حق کارگران

 ها بپردازند.ندیکاس برای تبلیغ به و کنند پخش را کارگری و سندیکایی
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 از خواسته های آموزگاران حمایت می کنیم!

 :در پی اعتراضات آموزگاران در سراسر کشور برای خواسته های زیر

و برون رفت  ۶۳۲۶اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه سال  –۶

از خط فقر مطلق با دریافت حقوق شش میلیون تومان برای یک خانواده چهار 

درمان  –۲ .کید بر افزایش ساالنه حقوق ها همپای نرخ تورم واقعینفره، با تا

 .رایگان و بیمه ای کارآمد به جای بیمه تکمیلی برای شاغالن و بازنشستگان

شفاف سازی وضعیت صندوق های بازنشستگی و برگرداندن سرمایه  –۳

های اختالس شده به صندوق ها. همچنین برای نظارت بر صندوق ها 

تا نمایندگان واقعی مزدبگیران شاغل و بازنشسته انتخاب ضرورت دارد 

ایجاد امنیت شغلی برای شاغالن از طریق لغو قراردادهای موقت و  –4 .شوند

حق آموزش رایگان برای همه کودکان و همچنین  –5 .وجود استخدام رسمی

حق ایجاد و به رسمیت  –0 .کودکان مهاجر و لغو خصوصی سازی مدارس

گونه تشکل مستقل ، تجمع، تحصن و اعتصاب، فارغ از شناخته شدن هر

 معلمان زندانی  آزادی بدون قید و شرط –1 .شرایط امنیتی

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران همراه با این آموزگاران به همه 

اعضا و دوستداران سندیکا توصیه می کند با تمام قوا و امکانات خود از این 

 .عنوی کننداعتصاب حمایت مادی و م

  

 درود بر آموزگاران میهنمان

 گسترده تر باد همبستگی رزمجویانه آموزگاران و کارگران

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 1397مهرماه 21
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 داد از این بیداد!

 

منوچهر سراج کوشنده کارگری و عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 

اوین یکماه را در  ۲۰۹ ر شده و در بنددستگی  ۹0  که در آذر ماه سال  ایران

امروز توسط   میلیونی آزاد شده بود طی حکمی ۳۰۰ انفرادی گذراند، با وثیقه

 قاضی محمد مقیسی به یکسال زندان محکوم شد.

فعالیت های کارگری، زیست محیطی، و دهقانی او خشم بسیاری از 

 سودجویان را برانگیخته است.

یق سندیکایی خود حکم یک سال زندان برای ما ضمن پشتیبانی از این رف

 انسان شریفی چون او را محکوم می کنیم.

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 1397مهرماه  14
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 خشونت محکوم است!

تن و زخمی  ۲5حمله تروریستی به رژه نیروهای نظامی که باعث کشته شدن 

زدن به جو ارعاب نفر از هموطنان خوزستانی گردید است جز دامن  0۰شدن 

 .و خشونت نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت

آزادی و عدالت با کشتن انسانهای بی دفاع محقق نمی شود . بی تردید مردم 

خوزستان با مشکالت عدیده ای همچون آلوده گی هوا، بی آبی، بسته شدن 

صنایع ، بیکاری و فقر دست به گربیان هستند اما هرگز خشونت را چاره کار 

 .می دانندن

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران کشته شدن هموطنانمان را به خانواده 

 .های آنان تسلیت گفته و همدردی خود را با این عزیزان اعالم می کند

 

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 شهریور 31

 

 .زمین این آدمیست کارگاه

 توست، یاور تو، مادر تو، برادر همو

 .توست مهرپرور گرم ایآشن سرای

 !مرو عبث زمین این بر

 !!.بیافرین بیافرین،
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 کشور سراسر تولیدی واحدهای از کارگری گزارشات

 

 درخواست های کنشگران ذوب آهنی ارسالی به پیام سندیکا

 

ما کارگران مشمولین صندوق بازنشستگی فوالد هستیم و با اینکه بارها به  -۶

جدید نظری در نحوه محاسبه سنوات مشاغل مسوولین گفته شده است که ت

سخت و زیان آور داشته باشند اما ترتیب اثری داده نشده است. خدا را خوش 

نمی آید که سنوات کارگران سخت و زیان آور مانند دیگر کارگران محاسبه 

 شود.
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از مدیریت خواسته ایم نسبت به عدم سرویس دهی استخر نشاط بروجن  -۲

 اقدام کند.

 سفانه سالن بدنسازی به کارکنان ذوب آهن امکانات نمی دهدمتا -۳

بارها خواستار مشاهده سوابق آموزشی از طریق پورتال شده ایم اما هنوز  -4

 ترتیب اثر داده نشده است

از طرف کارگران مدیریت کک و مواد شیمیایی به مدیریت اعالم شده  -5

ارگران نیست و است که رختکن شماره یک این مجموعه در حد شخصیت ک

 بسیار فرسوده گشته است برای بهسازی و نوسازی آن اقدام کنند.

برای چندمین بار به مدیریت اعالم کرده ایم یک دکتر معتمد دندانپزشک  -0

  برای بیمارستان مطهری می خواهیم.

 5/۶با تالش کنشگران ذوب آهنی و موافقت مدیر عامل ذوب آهن مبلغ  -1

ان کمک هزینه لوازم التحریر در تعاون کارت کارگران میلیون تومان به عنو

 ذوب آهن ریخته شد.

کیفیت غذای رستوران ها بسیار بد است و به مدیریت اطالع داده شده  -۲

 است که می باید هزینه بیشتری نسبت به تهیه غذای با کیفیت اختصاص دهد.

 دسی هستنددر قسمت بهره برداری کارکنان خواستار توزیع لباس کار مهن -۹

معاون نیروی انسانی فوالد و ذوب آهن موافقت نمودند در مورد طرح  -۶۰

 طبقه بندی مشاغل، صندوق بازنشستگی فوالد با هم همکاری داشته باشند.

 امید که این همکاری به ضرر کارگران نباشد

سهمیه شیر کارکنان بیمارستان مطهری قطع شده است و این حق همه  -۶۶

 ان است که از دریافت شیر بهره مند باشند.پرسنل بیمارست
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 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

 
 

شرکت با حذف پیمانکار و نیروهای آن بدون اخراج کارگران اصلی خود -۶

بدون شکایت کاهش نیرو داده و فقط از روی اجبار بعضی از نیروهای 

شایعه افت بیشتر  درصدی تولید ۳۰تخصصی خود را نگه داشته است. افت 

  .در آبن ماه را میان کارگران قوت داده است

آخرین خودروهای تولید شده با رفتاری سیاست مدارانه بدون قطعاتی معمولی 

مثل چراغ یا سپر تولید شده تا از این طریق در هنگام بازدید و نظارت 

هند. تا ارگانها دم از نبود قطعات زده و به همین بهانه خودروها را تحویل ند

 به این وسیله خودروها را به قیمت روز بفروشند.

کارگران در خطوط تولید با سرعت پایین و کاهش اضافه کاری مشغول به  -۲

کارند. به طور مثال روز پنجشنبه که همیشه کارگران سه نوبت کاری فعال 

بودند در چندماه گذشته بصورت یک شیفت کار می کنند. اضافه کاری بخش 

های اداری که روزانه حداقل دو ساعت بود قطع گردیده است.  های بخش
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ساعت کاری شرکت را ترک می کنند و یا در  ۲کارگران و کارکنان پس از 

روزهای تعطیل رسمی به هیچ عنوان خطوط فعال نبوده و شرکت مثل گذشته 

روزهای آخر سال جمعه ها هم سه شیفت فعالیت  ۹0رونق ندارد. در سال 

با این شرایط از این اضافه کاری ها خبری نیست. که بی تردید داشتند که 

 روی دریافتی کارگران اثرات خود را می گذارد.

سیاست شرکت ایران خودرو قبل از تحریم ها حذف پیمانکاران نیروی  -۳

بدون کم و یا زیاد شدن   انسانی و جذب کارگرانش بوده تا از این طریق

آمار بیکاری در اعداد و ارقام کمک کند. کارگران و کارکنانش، در کاهش 

ماهه اخیر نه تنها پیمانکاران متفرقه را جذب کرده بلکه به صورت  4ولی در 

 سیاست های کاهش نفرات و دستمزد را در پیش گرفته است.  انقباضی

برای حفظ آرامش برای پایین آمدن آمار تولید و خراب نشدن وجهه شرکت، 

ا از سه نوبت کاری به دو نوبت تغییر شیفت داده اکثریت سالن های تولید ر

که به تازه  5۰۲و  ۲۰۰۲است. بعضی خطوط مثل خط تولید ماشین های پژو 

گی و کمتر از دوسال از فعالیت نصفه و نیمه آنها می گذرد به علت عدم 

همکاری فرانسه متوقف شده و پارکینگ ارسال به شهرستانها مثل قبل رونق 

باشد. در پارکینگ صادرات که محصوالت با کیفیت تر  نداشته و خالی می

مثل رنو کپچر و انواع پژوهای سری جدید در آن قرار داشت با محصوالت 

 پر شده است.…. معمولی مثل ناپالس و

 

  خرید قدرت سقوط و اقتصادی بحران دشوار هایماه و روزها این در که آنانی همه

  را شانهایتشکل و کارگران نمایندگان را دشانخو و زنندمی دم مزد ترمیم از کارگران

  این اجابت از کارفرمایان و دولت اگر بگویند باید کنند،می معرفی کارگری صنفی تشکل

  یعنی اقدام این قبال در علت چه به کرد؟ خواهند چه زدند، سرباز مشروع های خواسته

 !بندند؟فرومی لب و کرده اختیار سکوت اعتصاب، حق به توسل



17    پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                   
 

  

 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شلوغی شعبه های تامین اجتماعی

ماه گذشته و باال رفتن مواد مصرفی  4با توجه به افزایش نرخ ارز طی 

کارگر اقدام  ۲۰۰ها و سود ده نبودن تولید، اکثر کارخانه های زیر  کارخان 

ر مراجعه به اخراج کارگران خود و معرفی آنان به بیمه بیکاری نموده اند. اکث

کنندگان به شعبه های تامین اجتماعی کارگران اخراجی هستند که برای 

دریافت بیمه بیکاری به شعبه های تامین اجتماعی برای پر کردن فرم بیمه 

 بیکاری مراجعه می کنند.

این سیل بیکاران به بیمه بیکاری، سازمان تامین اجتماعی را با مشکل 

د و توازون دریافتی با پرداختی دریافتی حق بیمه روبرو خواهد کر

 را برای این سازمان به ارمغان خواهد آورد.  ورشکستگی

کارشناسان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، ورشکستگی سازمان 

سال پیش رو پیش بینی می کنند. این  ۳تامین اجتماعی با این روند را در 

ی مدیران بی مشکل که به همراه حقوق های نجومی و حیف و میل ها

به سرمایه شستا و خود   و غیر حرفه ای و دست اندازی های دولت  لیاقت

 سازمان می باشد تشدید خواهد شد

 

 اجتماعی تامین ورشکستگی دلیل

 تأمین سازمان به خصوصی کارفرمایان و دولت" حاضردرحال

 بدهکاری تومان میلیارد هزار 1۱ و 132 ترتیب به اجتماعی

 تامین سازمان پوشش تحت کارگران که است لیدرحا این "دارند

 .کنند می پرداخت مرتب بطور را خود بیمه حق ماهه هر  اجتماعی
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 گزارش کارگران پروژه ای به پیام سندیکا

متاسفانه کارکنان پیمانکاری و قراردادی صنعت حفاری از حق بدی آب و هوا 

استان خوزستان  ها درمحرومند؛ این درحالیست که کارمندان دولت و ستادی

 .کننداین حق را دریافت می

قانون برنامه ششم توسعه، حق بدی آب و  ۶۶۲براساس یکی از بندهای ماده 

یابد؛ این درصد افزایش می ۲۱تا  ۲۰هوا برای کارمندان دولت در خوزستان 

 .درصد است ۹تا  1مولفه حقوقی در حال حاضر، 

شود که کارگران پیمانکاری می این افزایش حق بدی آب و هوا درحالی انجام

های خصوصی و و قراردادی صنعت حفاری که طرف قرارداد با شرکت

ها تعلق دولتی هستند، از حق بدی آب و هوا محرومند و چنین مزایایی به آن

 .گیردنمی

تبعیض فقط محدود به این قبیل مزایای مزدی نیست. طبق بخشنامه های 

بدی آب و هوا، پرسنل اداری و ستادی استانداری خوزستان بارها بعلت 

ها و تعطیل شده یا ساعات کاری آنها کاهش داده شده است؛ اما عملیاتی

کارگران پیمانکارِی و قراردادی حفاری در مناطق عملیاتی از این مزیت نیز 

 .محرومند

ترین شرایط و با کارگران پیمانکارِی وقراردادی حفاری که با سخت

اند که ها درخواست کردهقلی مشغول به کار هستند، باردستمزدهای بعضا حدا

ترین قدم برای رفع تبعیض شغلی در این خصوص از بین برود؛ که البته مهم

 ها و حذِف سلسله مراتِب پیمانکاران استتبعیض، ساماندهی قرارداد موقتی

ما از گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 

 یران می خواهیم دادرس ما باشندا

 یاسر کارگر پروژه ای
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 پروژه ای گزارش رسیده از یک کارگر

من تو این دو ماه گذشته یه جایی کار میکردم توی تهران به نام شرکت ایران 

مال که میگن این پروژه سیصد میلیارد دالر توش خرج شده. ایران مال متعلق 

دم قیافه انصاری رو دیدم اومده به شخصی هست به نام انصاری که من خو

بود بازدید، اصلن دو لایر نمی ارزید. با یه هیاتی اومده بود بازدید. یه آب 

معدنی گرفته بود دستش مثل اینایی که میرن سر قرار دوست دخترشون را 

 ببینند.

اینهمه خرج این پروژه شده ولی در اتاق های کارگریش سی نفری زندگی می 

ت خوابگاه گفته بود که اتاقها باید چهل نفری بشوند. حقوق کنند. تازه سرپرس

 کجا مزایا کجا. اصلن از بیمه خبری نیست.

تو این پروژه یه مشت کارگر درمانده ایرانی و افغانی کار می کنن که نه از 

مزایا خبر دارن نه از سنوات و مرخصی. وضعیت کمپ کارگران بسیار 

 ناجور و افتضاحه.

میلیارد  ۳واحدهایی که بیشتر از   قر و ثروت رو با هم دید.تو اینجا میشه ف

 قیمت شونه و کارگری که شب باید سر گرسنه زمین بذاره.

پروژه ایرانمال که مال انصاری هاست امکانات خوابگاه و بیمه و خیلی 

در حد صفره . جونشون در میاد به کارگر دستمزد واقعیش رو بدن.   چیزاش

سال همه خانواده اش رفتن سفر آلمان و دو میلیون دالر اما خبر داریم که ام

ماه  5خرج کردن. خب معلومه با پول ماها رفتن سفر. بعد اینجا کارگر باید 

 .حقوق نگیره و شب عید با سه ماه طلبکاری و با روی شرمنده بره خونه اش

 

 جعفریان کارگر پروژه ای در ایران مال
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 یسونک پروژه ای انپیام رسیده از کارگر

 

سالم خدمت دوستان هنوز که هنوزه شرکت کیسون در پروژه مخازن  با-۶

اردیبهشت تاکنون نداده است. حتا  ۶5از   سبز عسلویه حقوق کارگرانش را

درخواست برای مساعده به کارگران را هم با بی اعتنایی برخورد می کنند. 

می گویند  کارگاه متروکه شده و هر وقت میری برای حقوق درخواست میدی

رییس پروژه یا رییس کارگاه نیست. در صورتی که رییس پروژه گاهی اوقات 

دوشنبه ها در پروژه هست. همش بهونه می آورند که این دونفر نیستن وگرنه 

کارگرانش هم تعداد کمی هستند و اعتصاب   حقوق شما پرداخت خواهد شد.

ویه کارگران را می هم نمی کنند. البته در صورت اعتصاب به یک بهونه تس

 دهند حاال بدو دنبال پولت.

لطفن مدیران گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران 

 فلزکارمکانیک این مشکالت ما را پوشش خبری بدهند

 عباس کارگر پروژه ای با تشکر
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پروژه مخازن سبز به سمت سایت یک بوشهر که متعلق به شرکت کیسون  -۲

کارگر در ان کار می کنند. این شرکت و  ۲۰۰حاضر  بوده درحال

پیمانکارانش هیچگاه حقوق کامل به کارگری نمی دهند تا معلوم نشود چقدر با 

او می خواهند حساب کنند. کارگری که قرارداد بسته است نمی داند که روز 

آخر ایا حقوقش را درست خواهد گرفت یا اینکه از سر و تهش خواهند زد و 

ده دادن های این سردر گمی را بیشتر می کنند. از اسفند سال گذشته با مساع

 تاکنون حقوق کارگران بطور کامل پرداخت نشده است.

قراردادها را امسال سه ماه به سه ماه تمدید می کنند. عیدی و پاداش و سنوات 

را هم طبق قانون پرداخت نمی کنند. و برای هفت ماه کارکرد عیدی کمتر از 

ه شده است.غذایش افتضاح و خوابگاه هایش امکانات ندارد. نصف داد

قراردادی که باید در خرداد بسته می شد را با کارگران در آخر شهریور بستند 

که کسی نتواند اعتراض کند و کار از کار گذشته باشد. آخرین قرارداد را هم 

رین آبان را میپوشاند. واعالم کردند که این آخ ۳۰مهر بستند که تا  ۶۲

 قرارداد است و شرکت تعطیل خواهد شد.

  

پیام سندیکا: شرکت کیسون از شرکت های بدحسابی است که تحت تحریم 

 کارگری قرار دارد.

 

 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت صنعت عمران

مشغول به کار است از شرکت هایی  ۶۳شرکت عمران صنعت که در فاز

گذاشت. این شرکت به مدیرعاملی مهندس  است که باید نام تبهکار را روی آن

معقولی و رییس کارگاهی عباسعلی مرشیدی یکتا با عنوان اینکه که شرکتشان 

روز مرخصی، کارگران را فریب میدهد.  ۲ روز کار و ۲۲دولتی هست و
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کارگر بنده خدا از شهرستان با کرایه و هزینه خود را به پروژه رسانده وقتی 

زش کارت سالمت و سوپیشینه وعدم اعتیاد را می که وارد شرکت می شود ا

 خواهند و حتا جای خواب هم به کارگری که از شهرستان آمده نمی دهند.

کارگر بیچاره مجبور است این مدارک را در کنگان انجام بدهد، یعنی یک 

روز کارهای  ۲ بعد  هفته آوارگی در کنگان. همه ی اینها را هم که انجام بدهد

خواهد کشید و هیچ حضوری هم نمی خورد تا زمانی که  استخدامش طول

وبه امید اینکه   میلیون هزینه کرده ۲ تا این لحظه کارگر وارد سایت شود.

شرکت دولتی است و زیرمجموعه خاتم االنبیا سپاه و با کارکردش تالفی این 

 هزینه ها درخواهد آمد.

ی می فرستند برای روز کارگر را احضارکرده به امور ادار۲۰ بعد از گذشت

تنظیم قرارداد. در اینجا دیگر از تعهدی که به کارگر داده بودند اصلن خبری 

هزارکمترهست. حتا بن  ۱۰۰ نیست و پایه حقوقی که به او گفته شده بود

کارگری و بن مسکن و حق واوالد هم داخل همان پایه هست. خیلی از 

کار می کنند. چون  کارگران فریب خورده و تسلیم می شوند و شروع به

 هزینه زیادی کرده اند.

وقتی که کارگری تسلیم این فریب نشود و تقاضای حقوقش را کند به او گفته 

هیچی نگو اآلن با یه زنگ میزاریمت پشت در و تو منطقه پارس » می شود:

 و حتا پول کرایه ای هم به کارگر نمی پردازند.«جنوبی بالک لیستت می کنیم

تسلیم می شوند و می مانند، باید تحقیر شوند و حتا جارو هم  استادکارانی که

باید بزنند. مثلن به نصابی گفتند باید جارو بزنی. در صورتی که نیروهای 

من جارو نمی » خدماتی بیکار نشسته بودند. نصاب قبول نکرد و هرچه گفت:

ی اینجا همه »گفتند:« زنم هرکمکی دیگه ای خواستین انجام میدم بجز جارو

با وجود اینکه نیروهای خدماتی « استادکارها باید هرکاری بکنند حتا جارو.

 بیشتر از استادکارها هستند ولی هدفشان تحقیر نیروهای پروژه ای هست.
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میلیون هزینه استخدامش ۲ روز استخدام شده بود و نزدیک به۶۳ این نصاب

اب رفت، به شده بود ولی جارو نزد و اخراجش کردند. وقتی برای تسویه حس

و گفت اداره « روز حقوق بهت تعلق نمی گیره ۶۱ زیر» ایشان گفته شد:

برو ولی توپارس جنوبی بالک لیست » کارشکایت میکنم. مسوول اداری گفت:

 «می کنیم

ماه حقوق ندارند. وقتی حقوق را  ۴ کارگرانی که تازه استخدام میشوند تا

یافتی اول معوقه هست و با حقوق ماه در ۳ میدهند نصفه میدهند و می گویند تا

استخدام شده نصف  خرداد ماهچهارم معوقه هایت را میدهیم یعنی کسی که

        حقوقش را می دهند.

که تصفیه می کنند  و کارگرانی با کارگران مثل یک برده رفتارمی شود

اگرکوچکترین حرفی بزنند از سوی مسئولین بی احترامی و حتا با کارگر هم 

 ی شوند چون نظامی هستند.درگیر م

نفر با هم زندگی می کنند و از لحاظ  ۶۰ وضعیت خوابگاهها در هر اتاقی

روزمایع دستشویی در سرویس های بهداشتی پیدا ۶۰بهداشتی بعضی موقع ها

 نمی شود. اتاقها را سمپاشی نمیکنند و پر از ساس هست.

ماه است که  ۲ ازلحاظ غذا که با بدترین شکل به کارگر می دهند. نزدیک

نوشیدنی به کارگر نداده اند. ظهر یه برنج خشک با یه تیکه گوشت بدون رب 

یا سس. نه نوشیدنی و نه حتا یه ماست هم نمی دهند. شام طوری است که 

 کارگران از بوفه ماست و سیب زمینی می خرند می خورند.

از مدیریت گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران 

فلزکارمکانیک می خواهیم این وضعیت را افشا کند تا کارگران را اینقدر 

 تحقیر نكنند و خجالت ندهند.

 عدالت جباری کارگر پروژه ای
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 نوین داروسازی شرکت مجدد کار به آغاز از گزارشی
 ( ساوه نوکام) مامطیر کاوش

 جدید وصاحبان مدیریت با تعطیلی سال ۲ از بعد نوکام داروسازی شرکت

 بدست اطالعات طبق بر. کرد کار به شروع کار بدو در پرسنل ۹ با جددنم

 ادامه تولید به وقت تمام صورت به پرسنل تکمیل با ۹1 سال ماه بهمن از آمده

 . داد خواهد

 ؟ است بوده چه تعطیلی سال 2 علت اما

 یک وهیچ داشتند هم به فامیلی نسبت که بوده شرکاء بین اختالف اصلی علت

 . نبودند بعد به آن از دیگری تحمل به حاضر

 اتحاذ با که بود لیاقت بی ومشاوران ناالیق مدیران انتخاب بعدی علت

 . نمودند بیشتر بحران دچار را کارخانه بحرانی شرایط در نادرست تصمیمات

 باال دالیل به کارآمد میانی ومدیران کارگری دلسوز پرسنل 0۰ با شرکت این

 کارگران وحقوق حق شدن تعطیل هنگام در. گشت تعطیل سال۲ مدت به

 . است بوده میلیون 0۰۰ حدود پرسنل به بدهکاری ومبلغ نشد پرداخت

 خود وحقوق حق توانستند پرسنل سرانجام پرسنل گیری وپی وتالش مبارزه با

 که نفری وچند برگشتند سرکار به داوطلبانه که کارگرانی جز به بگیرند را

 جدید صاحبان که تعهدی با  نیز آنها البته که کردند شکایت کار اداره به دیر

 . رسند می وحقوقشان حق به بزودی اند داده دادگاه به

 کارگران دیگر به باید که است ای تجربه وحقوق حق این به دستیابی چگونگی

 . شود داده انتقال باید دارند را مشکل همین مشابه که
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 عتی ویانگزارش خبرنگار پیام سندیکا از شهرک صن

با توجه به شرایط بحرانی اخیر در اغلب کارخانه های مشغول به کار در 

واحد تولید  ۶۹واحد ، اکنون کمتر از  ۶۰۹شهرک صنعتی ویان )از تعداد 

، نوعن مشاهده گردید که کارفرمایان پس از اتمام قرارداد کاری با   دارند(

است یا قرارداد منعقد  کارگران که اغلب در ابتدای مهرماه به اتمام رسیده

نکرده اند و یا طرح مرخصی اجباری ، تعدیل نیرو ، به کارگیری نیروی 

 تمایلی به ادامه تولید ندارند… کارورز و

مهندس مهرجو از کارشناسان اداره ی کل   گان کارگری سندیکا بادلذا نماین

ی از کار جلسه ایی برگزار کرده که منتج به این نتیجه شد که ایشان گزارش

وضعیت فعلی تهیه کرده و به صورت مستقل و نه دوره ایی به معاونت 

اقتصادی استانداری و دیگر ارگان ها ارسال نماید بلکه کارسازی صورت 

 .گیرد

وضعیت فعلی بسیار اسف بار است. در اغلب کارخانه ها حقوق کارگران از 

ین موضوع تاثیر یک ماه و نیم تا دو ماه و نیم با تاخیر پرداخت می شود و ا

زیادی هم بر اقتصاد خانواده های کارگری و نیز روح و روان آن ها گذاشته 

 است. این که چه باید کرد پرسش همه ی کارگران است

 

 :است معتقد ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 در کارگران متحد ییمبارزه با صرفا   ضدکارگری و ویرانگر هایسیاست با مقابله 

 سیاست ضد   به و زحمتکشان درنگبی نیازهای تأمین راستای در و کارگری کاهایسندی

 در شدن متحد با فقط یی،مبارزه چنین دهی  سازمان. شد خواهد ممکن اقتصادی آزادسازی

 بود خواهد ممکن ها کارخانه و کارگاهها در سندیکا ایجاد و کارگری سندیکاهای
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ه های مجتمع مس جوالن  شرکت های شبه دولتی در پروژ

 سرچشمه

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

کارفرمای این مجتمع جهت انجام پروژه های توسعه، تمایل بیش تری  ناخیر

پس از خاتمه ی  .به ُبرون سپاری پروژه ها به شرکت های شبه دولتی دارد

در … ام، تناوب، فکور صنعت و فعالیِت پیمانکارانی هم چون مشارکت سباف

ظاهرن کارفرمای اصلی تمایل بیش … واحد های فلش، تغلیظ، مولیبدن و 

تری به سپردن پروژه ها به پیمانکاراِن شبه دولتی با محوریت سازمان صنایع 

دفاع دارد؛ مجموعه ی شرکت هایی مثِل فناوران پارسیان، رامپکو سهم عمده 

 .داشته اند ای در پروژه های جدیِد مجتمع

قابل توجه است که با خاتمه یافتِن برخی از طرح های توسعه نظیِر فلش، 

نفر نیروی کار تسویه شده اند و ظاهرن هیچ  ۶5۰۰تغلیظ و مولیبدن، بیش از 

طرح و برنامه ای برای جذب این نیرو ها در بخش خصوصِی پیمانکاری 

فروش مس و نقل  وجود ندارد؛ چه بسا کارفرما در شرایط فعلِی مشکالتِ 

-وانتقال وجه، ترجیح می دهد بدون توجه به پتانسیل های جذب نیروی انسانی

 .با مصرف کنندگاِن مس در بخش های دولتی دست به مراوده بزند  

باید اشاره داشت که حجم پروژه های جدید با پروژه های خاتمه یافته ی قدیمی 

ار در منطقه، بدون وجوِد قابل مقایسه نیست و شماِر متعددی از نیروی ک

 .فرصت شغلی رها شده اند

 

 مجتمع مس سرچشمه-گزارشگر پیام سندیکا 
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 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه عالی نسب

 

 4۰مهرماه، کلیه  ۶0کارخانه عالی نسب واقع در صفا دشت کرج از دوشنبه 

سال گذشته  4کارگر خود را به مرخصی اجباری فرستاد. این کارخانه که در 

کارگر فعالیت صنعتی داشت در طی این چهار سال با اخراج  04۰با 

کارگر را از خط تولید کنار  0۰۰کارگران و بازنشستگی زودتر از موعد 

 گذاشته است.

در حال حاضر به دلیل نبودن شیر و ورق های مورد نیاز، فعالیت کارخانه به 

ت مواد مصرفی باعث گران حالت تعطیل در آمده است. همچنین افزایش قیم

تر شدن محصوالت این کارخانه شده و از صادرات محصوالت این کارخانه 

 به خارج از کشور به دلیل به صرفه نبودن هم خبری نیست.

 کارگران اعتقاد دارند که تا آخر مهرماه این کارخانه تعطیل کامل خواهد شد.

 

 

موجد و یا ایجاد سندیکا تنها چاره کارگران پیوستن به سندیکاهای کارگری 

 در واحدهای تولیدی است تا بتوانند از حقوق خود دفاع موثر بکنند

 

 



28    پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                   
 

  

 اخبار کارگری شرکت واحد به نقل از کانال تلگرامی سندیکای واحد

 

 !شد بستری بیمارستان در شهابی رضا

 

 حسی بی جسمی های عارضه دلیل به واحد شرکت کارگران سندیکای عضو شهابی رضا

 پی دردهای سر و چپ چشم از آب اختیار بی ریزش چپ، چشم بینی دو بدن، چپ سمت

 بخش در ساعت ۲8 برای مهر 2۲ امروز ظهر تشخیصی آزمایشات انجام جهت پی در

 .شد بستری ساری شهر سینا بوعلی بیمارستان اعصاب جراحی

 سال شش به محکوم کارگران حقوق از دفاع و سندیکایی فعالیت دلیل به شهابی رضا

 ضرب دلیل به ایشان. شد آزاد زندان از 9۹ سال ماه اسفند 22 روزز در و بود شده حبس

 بازجویی هنگام در خشونت و 89 سال در وی بازداشت هنگام در امنیتی ماموران شتم و

 و گردن ناحیه از بار دو زندان گذراندن دوران در و. شد جسمی عارضه دچار بشدت

 .گرفت قرار حیجرا عمل مورد فقرات ستون
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 بهبودی آرزوی ایشان برای حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 .دارد

 دستگاه ده روزانه میانگین بطور اتوبوسرانی واحد شرکت مدیریت ناکارآمدی دلیل به-1

 وظیفه سامانه این. است متوقف خرابی دلیل به معلولین و جانبازان سامانه های ون از

 ده میانگین دایمی توقف دلیل به اما. دارد را معلولین و جانبازان به سرویس یهارا

 و جانبازان های درخواست ماشین کمبود دلیل به خرابی علت به ون خودرو دستگاه

 .شود می کنسل خدمت دریافت برای معلولین

 نهساما در را وضیعیت همین اتوبوس الستیک و یدکی قطعات تامین در مدیریت ناکارآمدی

 دستگاه پنجاه از بیش روزانه و آورده بوجود تهران اتوبوسرانی واحد شرکت دیگر های

 کمتر اتوبوس با رانندگان دیگر و. است متوقف واحد شرکت های سامانه از یک هر در

 همچنین. دهند انجام استاندارد از بیش فعالیت اتوبوس کمبود جبران برای باید خطوط در

 .کنند می تحمل را فراوانی سختی ها اتوبوس در مسافر تراکم شدت دلیل به نیز شهروندان

 شهر شورای نماینده زاده حبیب افشین و مجلس نماینده محجوب علیرضا امروز ظهر -2

 واحد شرکت سه سامانه به ابتدا کارگر خانه اعضای از جمعی همراه به تهران

 سامانه این مجاور که رکزیم ساختمان در عامل مدیر دفتر به سپس و تهران اتوبوسرانی

 و بوده ساعت نیم حدود که کارگاهی بخش در آنها حضور زمان مدت از. رفتند است

 پیداست کامال کارگر خانه از هانشان همراه همچنین کنفرانس اتاق در حضورشان تصویر

 قصد فقط واحد شرکت در حضور با شهر شورای و مجلس در شان نمایندگی سمت از که

 در مشخصی هدف هیچ و. داشتند را" کارگر خانه" کارگری ضد نهاد ویجتر و تبلیغ

 .کردند نمی دنبال را واحد شرکت حتی و کارگران مشکالت بررسی

 نداشته دیدار آنها با معترض کارگران که کرد می مراقبت شدت به مدیریت وجود این با

 جلوگیری یافته مانساز بصورت سه سامانه در ساعت آن در رانندگان حضور از و. باشند

 مناسب فرصتی در است سه سامانه در شاغل کارگر که منصوری نرگس خانم اما. شد می

 همچنین کارگران مطالبات معوقات به نسبت و رساند محجوب علیرضا به را خود

 از حمایت جهت در که شورا عملکرد و فرمایشی کار اسالمی شورای انتخابات برگزاری
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 واحد شرکت مدیریت دخالت با که کرد اعتراض کارگران، نه و است واحد شرکت مدیریت

 .ماند ناتمام کارگر این های صحبت

 واحد شرکت کارگران التحریر لوازم خرید بن تحصیلی سال شروع از یکماه گذشت با -3

 آموز دانش فرزندان هدیه کارت همچنین. است نشده پرداخت هنوز تهران اتوبوسرانی

 برای التحریر لوازم خرید بن.است نشده داده نیز 9۹ سال در واحد شرکت کارگران ممتاز

 جزء واحد شرکت کارگران ممتاز آموز دانش فرزندان هدیه همچنین کارگران فرزندان

 کارگران اعتصاب و اعتراضات از پس که است واحد شرکت کارگران برای مستمر مزایای

 از دیگر بسیاری همراه به فت،گر صورت سندیکا محوریت با که 8۲ سال در واحد شرکت

 ترمیم برای مزایا انواع رانندگان، فرم لباس زیارتی، و سیاحتی سفرهای نظیر مزایا

 .شد داده کارگران به...  و حقوق

 چندی است شده معوق موارد برخی در واحد شرکت کارگران مطالبات اینکه رغم علی -4

 معوق مطالبات منکر برنا خبرگزاری در ای تکذیبیه انتشار با واحد شرکت مدیریت پیش

 دیگر و اتوبوسرانی واحد شرکت مدیریت به سندیکا. شد واحد شرکت کارگران شده

 داریم می اعالم و دهد می هشدار کارگران مطالبات پرداخت عدم مورد در مرتبط نهادهای

 مختلف های شیوه با سندیکا محوریت با کارگران اعتراضات روند این ادامه با قطعا

 .بود خواهد واحد شرکت مدیریت آن اصلی مقصر که یافت خواهد گسترش

 

 !زحمتکشان سنگر سندیکا

 کنونی، اوضاع در مزد افزایش و ترمیم خواست تأمین برای نخست گام

 و امکانات گونه همه از استفاده با ناپذیرخستگی و جانبههمه مبارزه

 مبارزه و فعالیت درصورت. است سندیکایی حقوق احیای برای هاروزنه

 شکلبه را زحمتکشان مؤثر اجتماعی نیروی توانمی واقعی سندیکاهای

 به حقبه هایخواسته دیگر و خواست این تحقق برای متحد و یافته سازمان

 .طلبید چالشبه را حاکم داران سرمایه و کشانیده، میدان
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 !انسانیت شیفته جان هکی، فرشید برای

 

 !بدرود رفیق، بدرود

 

 

 بدرود کارگران، رفیق بدرود

 بدرود کار، کودکان نگران بدرود

 بدرود فروشی، جنین مند دغدغه بدرود

 ساختمان طراح و حاکمیتی نهادهای همه در سازی شفاف برای فعال بدرود

 بدرود مسوولین، برای ای شیشه

 بدرود اختالس، و رانتخواری امان بی مبارز بدرود

 فرقی برایت و شد می مال لگد اشان انسانی قوقح که کسانی همه مدافع بدرود

 محمودبهشتی، شهابی، رضا زاده، عظیم جعفر شخص آن که کرد نمی
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 با حتا که باشد دیگری هرکس یا و طبرزدی، خزعلی، عبدی، اسماعیل

 .نبودی موافق افکارشان

 می تهیه گرم لباس ها خانمان بی برای که بشر حقوق فعال بدرود

 !کردی،بدرود

 .……دبدرو

 می مسوولین برای تو که ای شیشه اتاق و مرد نخواهی تو که بدانند اما

 .شد خواهد محقق عدالت پیشتازان پرتوان دستان توسط خواستی

 پیشتازی همچنان عدالت برای پیکار لحظه لحظه در در و ای نمرده تو

 برای عدالت پیشتازان ائتالف ستاد رییس نژاد مازیارگیالنی
 تهران 1396 شهر شورایانتخابات 

 1397  آبان 4

 

 پیر، زمین   این بر

 خود، زادگاه و گورگاه

 !کن گذار

 همتی، بخواه او از

 ای، رونده آن بر تا که

 .دمی مردمی، سبیل از نپیچی
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 دستاوردهای کارگری را بیاموزیم!از 

 :چگونه از شرکت نوکام حقوق کارگران را گرفتیم

 برداشته در را کارگران بیشترین که بود هدف انتخاب چیز هر از قبل-۶

 از و باشند داشته قبول را او کارگران بیشتر که ای نماینده انتخاب- ۲.باشد

 را هزینه کمترین که هایی روش اتخاذ-۳. باشد برخوردار مناسب مقبولیت

 بوی که شرایطی در درست های تصمیم و درست رهبری-4. باشد داشته

 گرفتن کمک و فلزکارمکانیک کارگران ایسندیک با مشورت-5. آید می تفرقه

 . آنها تجربیات از

 جهت در تالش( ب . کارگران وحقوق حق گرفتن(  الف  : شد مشخص هدف

 . کارخانه مجدد اندازی راه

 کار دستور در مناسب های روش اتخاذ سندیکا با مشورت و باال هدف باتعیین

 اداره به شکایت) ونیقان روشهای همه از که شد این بر تصمیم. گرفت قرار

 با گفتگو دادگستری، یسیر نزد رفتن انقالب، دادگاه به شکایت بردن کار،

 اداره سمت به حرکت و کارخانه درب جلوی در تجمع نهایت در و کارفرما

 . پذیرد انجام(  جمعی دسته صورت به دادگستری و کار

 فلزکار کارگران سندیکای عضو ،کارگران نمایندگان از یکی خوشبختانه

 . کرد هدایت بدرستی را مسیر این که بود مکانیک

 خواستار و کار اداره به شکایت-1: است بوده شرح بدین شده انجام کارهای

  بیکاری بیمه گرفتن گیری پی-2. شدن خود وحقوق حق همه

 تمام گرفتن تقاضای آنجا ودر شد برده کار اداره به شکایتاول  آیتم برای

 . شدیم خود افتاده عقب مطالبات

 با .گردید آغاز گیری پی ومراحل شد پر بیکاری بیمه فرم نیز دوم آیتم برای

 و شد صادر کارگران نفع به رای کار اداره در اختالف حل جلسه تشکیل
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 نیز بیکاری بیمه گیری پی. شد مطالبات کلیه پرداخت به موظف کارفرما

 .گرفت تعلق بودند یکاریب بیمه گرفتن شرایط که کارگران همه به و شد انجام

 آنجا در و شد برده دادگاه به اختالف حل تاهی حکم مطالبات گرفتن ادامه در

 اما نمود کارگران مطالبات پرداخت به ملزم را کارفرما و شد تایید حکم نیز

 مرحله این در. نپرداخت را مطالبات و رفت طفره دادگاه به آمدن از  کارفرما

 مهم دستگاههای و گرفت قرار کار دستور در هکارخان اموال توقیف حکم

 پلمپ نیز کارخانه ورودی درب حال عین در گشت پلمپ و توقیف کارخانه

 . گردد خارج یواشکی نتواند پلمپ غیر ها دستگاه تا گردید

 پلمپ را ها دستگاه از تعدادی گروه وهره کرد تقسیم گروه 5 به گران راکار

 سندیکای تجربیات از مراحل این همه در که است توضیح به الزم. نمودیم

 .شد استفاده ومکانیک کار فلز کارگران

 دادگاه احکام اجرای شعبه طریق از ها دستگاه گذاشتن مزایده به بعدی مرحله

 پیدا. شد داده زمان دیگر ماه یک به مزایده و گردید انجام عمل این که بود

 مشتریان با مختلف ایشهره از و گرفت قرار کار دستور در مشتری نمودن

 بازدید کارخانه درون در ها دستگاه از تا شد دعوت آنها از و شد گرفته تماس

 با که بود شده گذاشته مزایده به های دستگاه گذاری قیمت بعد مرحله. نمایند

 . شد گذاری قیمت کارشناسی پول نمودن هزینه

 برای نیز کارفرما و آمدند دادگاه به مشتریان .رسید فرا مزایده روز سرانجام

 و پرداخت قول و شد ماه۲ مدت به فرصت خواستار و آمد دادگاه به بار اولین

ن نهایت شد انجام کارگران دربین که گفتگویی با. داد را کارخانه گشایی باز

 پرداخت به تعهدم نرسم دادگاه در نیز کارفرما و شد داده ماهه۲ فرصت

 وقوس کش با سرانجام ماه۲ بعد.  شد اهم۲ بعد کارخانه گشایی باز و مطالبات

 باز نمجدد نیز کارخانه و پرداخت را کارگران مطالبات کارفرما دیگر های

 سندیکا با زنده                                  . شد گشایی
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 انتقادات به پاسخ

 ترین کوچک با و داده دست از را سیاسی فعالیت امکان بسته جامعه یک در که سیاسی فعال یک

 جستجوی در کند، تجربه را سرکوب ترین منشانه دد باید حاکمیت، باور خالف ای عقیده اظهار

 نعمات که جایی. آورد می روی ایران کارگری جنبش به خود سیاسی باورهای طرح برای راهی

 تنها که رسد می حداقلی کارگران، مولد دستان به آن، توزیع در ولی شود می تولید جامعه مادی

 هیچ بدون اول نسل کارگران که موجود درشرایط. شوند استثمار تر افزون هم باز تا بمانند ندهز

 اکثریت که ایلیاتی – روستایی منشا با که آنهایی خصوص به شوند، می کار بازار وارد آموزشی

 دفاع برای کارگران، قبلی نسل راهنمایی با تردید و کندی با دهند، می تشکیل را ها موقتی قرارداد

 که کارگری ضد مستبد حاکمیت یک با نولیبرالی اقتصادی مناسبات که، ای شده پایمال حقوق از

 قایل حق هیچ کارگران برای حاکمیت، خود تایید مورد عرف وحتی المللی بین قوانین همه برخالف

 ماه داختپر از کلی به موارد اکثر در و کند نمی پرداخت موقع به را کارگران دستمزد احت و نیست

 .کند می داری خود آنها حقوق ها

 کارگران دستان در ها دادگاه از حقوق دریافت قانونی حکم سال پنج از بیش از پس کنگان در)

 ماه 6 کار، شرایط بهترین در استثنا بدون(  آن دریافت برای اجرایی قدرت یک وجود بدون است

 حالی در ماند، می باقی( اجتماعی انگل با فمتردا دالل بخوانید)  کارآفرین حساب در کارگر حقوق

 چندین وضعیت صورت ماه هر سر نولیبرالی دار سرمایه سوم و دوم دست پیمانکاران که

 حقوق از قانونی هیج نولیبرالی، الهی حاکمیت در دیگر سوی از. کند می دریافت را میلیاردی

 اساسی اصطالح به قانون ضعو در. کند نمی حمایت روستا و شهر زحمتکشان همه و کارگران

 یک آن از تابعی شوند می اصول بقیه قانونی اصل یک جز دهد می مشروعیت آنها به ظاهر در که

 و قانون و کند می جامعه یک هستی و ومال جان بر حاکم را فرد یک که اصلی. قانونی اصل

 معنا یک ساختاری چنین دهد، می قرار فرد آن دستان و ها خواسته و نظرات در را داد و آزادی

 تعریف برابر سیاسی حقوق نظر از را همه آن در که جمهوری، نه. است دیکتاتوری هم وآن دارد

 برای کارگران که زمانی است، اندیشه آزادی ضد که ای میانه های سده شرایط چنین در. کند می

 سوی به شود، آن منکر تواند نمی المللی بین سطح در حاکمیت که خود قانونی حقوق از دفاع

 پس حاکمیت، سرکوب خان هفت از عبور از پس. آورند می روی سندیکا خود صنفی تشکل ایجاد

 که گاه آن خیابانی، های کش چاقو و اجتماعی های محرومیت و ها رفتن زندان از گذشتن از

 سیاسی فعال و روشنفکر. شود می ور حمله سویش به مدرن و نو ترمز گرفت، پا لرزان سندیکا

 یک برای که هایی واژه کلی با است، زمانه بحرالعلوم و بیند می را دور آینده کند می تصور هک

 یک در تازه که کارگر!!!  شورا ؛ نه سندیکا دهد می هشدار شود، می درک دشواری به کارگر

 آنها بزعم که دارد هوادارانی جامعه در که شود می متوجه حیرت با گذاشته، پا باالتر مرتبه
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 و و کافکا کامو و هایدگر نیچه یاسپرس، از و کند می کبرا صغرا خوبی به که( سیاسی فعاالن)

 تا کنند، می تعریف شان تلگرام های سایت در داری سرمایه بیمار   های معجوج و اعجوج دیگر

 کنند دفاع شان حقوق از توانند بهترمی کارگران آنها «مستقل و آزاد های اتحادیه» در دهند نشان

 این اثبات برای و نیست آنها تایید مورد که است استالینیسم اند گرفته پیش در که راهی و

 خصوص به! دانند؟ می بدیهی امری را سندیکا نفی و ندارد وسندی دلیل به هم نیازی باورشان

!! روند می کارگران سوی به پول از ُپر دستانی با و بازند دل دست جماعت، گونه این از برخی

 انشعاب و تفرقه به سندیکا اتحاد و شوند می آنها تیز و تند های شعار جذب کارگران از برخی

 دوتای روز، یک انقالب از پس که سیاسی های گروه همان سرنوشت مانند درست. گردد می تبدیل

 به. شدند می منشعب اولیه، اتحاد آن از گروه چهار بعد روز دو ولی. شدند می متحد هم با آنها

 البته. . .  و طلب نظر تجدید طلب، فرصت به کردند، می متهم را دیگر هم و افتادند می هم جان

 را غربی«  کالس » با های واژه کاربردن به آکادمیک، دانش ما که بخشند می را ما کارگران

 کارگران آن که زمانی. رود می فنا باد به قبلی نسل کارگران های تالش همه گونه بدین. نداریم

 بیرون زندان از صنفی تشکیالت ایجاد برای تالش جرم به زندان سال 5 یا 6 از پس یشینپ نسل

 بود شده ریزی پی ساله چند تالش یک با که ای پارچه یک و متشکل سندیکا بینند می آیند، می

 دست به برای کارگر طبقه هژمونی به برخی و شورایی تایی چند شده حکمتیسم بخشش یک

 زخم بدنه یک تنها. برند می نام تحقیر با را سندیکایی تشکل و اندیشیدند می سیاسی قدرت گرفتن

 به سندیکا آن در پای جای یک سیاسی فعال هر از ولی. است مانده باقی شده تکه تکه و خورده

 در ما که کنند می اعالم «روشنفکری » نه کارگری ساده زبانی به که زمانی. است مانده جا

 به توانیم به تا ایم نیاموخته را ها واقعیت از خیلی هنوز مقطع این در ،هستیم تشکل اول کالس

 دارد پرواز بال که سیاسی وفعال روشنفکر شعارهای به شده داج کارگران آن. برویم باالتر مرتبه

 آسمانهای بلندای به خاکی اززمین اند، آمده سندیکا به لرزانی پای با که را کارگرانی خواهد می و

 احت سیاسی فعاالن این که حالی در. شوند می منفعل تردید با و اندیشیند می ببرد، ودخ آرمانی

 دیدن بدون جامعه، عینی و ذهنی شرایط گرفتن نظر در بدون خواهی آرمان این که دانند نمی

 وضعیت این عملی نتیجه. است کوبیدن دریا بر خشت جامعه، اجتماعی – اقتصادی امروز   عیتضو

 آن دیگر که بینیم می اند، کرده مبارزه و گرفتند شکل زحمت با که مستقل سندیکای دو یکی در را

 قبیل این از و شورا سیاسی بحث عوض در ولی. است عیان پارگی چند و ندارد وجود اولیه اتحاد

 دهه تاریخی تجربه. است گرفته را سندیکاها مرکزی متحده شورای یک ایجاد جای ها گفتگو

 متشکل را کشور نقاط همه های سندیکا که ایران کارگران مرکزی متحده ورایش که سی تا بیست

 ساختار آن و بود، کرده فلج را شاهنشاهی دولت اتحاد؛ این قدرت با و کرد می رهبری و

 ریزی پی را اجتماعی تامین و کار قانون نام به چیزی کردند وادار را «الهی سایه » دیکتاتوری

 را آن و کنند نمی تایید را کرد عمل گونه این ها، شوراییسم حکمتیسم، ها، مرتضویسم ولی. کنند

 دسترسی زمان نه و امکان نه کارگران که دانند می «ها شورایی ». «دانند می ها استالینیسم راه

 سوی از. ندارند بگذارد اختیارشان در را کارگری جنبش تجربیات که تاریخی – علمی منابعی به



37    پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                   
 

  

 اوقات کارگران برای مستبدی و شده رانده عقب ی جامعه چنین در زندگی و کار شرایط دیگر

 فعاالن گونه این لذا برسند ها واقعیت شناخت به و بپردازد مطالعه به که گذارد نمی باقی فراغتی

 و مارکس که خبرند بی هم خودشان حتی برخی و کنند می پنهان را ها واقعیت راحتی به سیاسی

 اتحادیه بزرگترین اتحاد از بلشویک لنینی حزب و کردند می حمایت کارگری سندیکاهای از انگلس

 کارگران مبارزات گذشته تجربه و تاریخ. بود آمده وجود به تزاری روسیه کارگری های سندیکا و

 این و نو های چپ. آورد ریگ منبعی بتوان سیاه بازار از اگر و نیست کارگران دسترس در ایران

 زنند می فریاد جامعه، میانی قشر سیر نیمه روشنفکر ،مشتی گرا نو اصطالح به وطنی های ایسم

 نمی آنها. شوید می سنتی چپ یا ارتدوکسی کمونیسم درمان، بی بیماری دچار که نزنید دست

 با و کند می بررسی را ش مستندات و خواند می را مخالف نظرات محقق یک معمولن که پذیرند

 بخوانید را نظریه دو این گوید می شاگردانش یا هوادان به و کند می نفی را اختالف موارد سند،

 می اجازه ونه خوانند می خود نه وطنی های ایسم و نو چپ ولی. کنید عقیده اظهار آنها باره ودر

 اشان اندیشه بدون مریدان به گونه مراد بخوانند هم خودشان اگر و. کند مطالعه دیگری دهند

 دهند می فتوا گونه مجتهد. کند می گمراه را شما است «حرام » منابع این خواندن کنند می اعالم

 رواج ایران در بهمن 22 انقالب از ازپیش که کردی عمل این دلیل یافتن من. کنند می منع فقط و

 .کنم می واگذار کارگران شما به داشته

 قرار نقد مورد اساسی قانون به اتکا دلیل به ایران ای پروژه کار نیروی اتحادیه صورت هر در

.« است گرفته پیش را کاری سازش راه اساسی قانون اصول به استناد دلیل به » که است، گرفته

 که است اصولی ماست تایید مورد که بخشی آن ایم نکرده تایید را اساسی قانون همه هرگز ما

 پاس را اندیشه ادیآز و کند می بیان را مردم حقوق و کند می ترسیم را ایران اقتصادی مناسبات

 فالکت این به را ایران که است جدی های کاستی دارای قانون این ایم نموده اعالم و. دارد می

 صنفی – منطقی مبارزه یک مانع واقعیت، یک به اشاره با آقایان ولی. است کرده دچار امروزی

 اتحادیه و ها ندیکاس زیرا بماند باقی صنفی تواند نمی هرگز آن مایه درون که تشکلی. شوند می

 چالش به با.( است سندیکا ایرانی ترجمه اتحادیه مبارز، کارگران اطالع جهت)  کارگری های

 مبارزه واقع در است، کرده فلج را جامعه و کند می کاربردی حاکمیت که اقتصادی مناسبات گرفتن

 و زرد صنفی ایه سازمان هم حاکمیت خود بینیم می که حالی در. کند می نفی را صنفی تنها

 و گفتیم بار یک. کند می پرهیز اتحادیه ویا سندیکا نام واز خواند می «شورا » نام به را دولتی

 بتوانند موجود های سندیکا که آید وجود به زمانی تواند می شورا: کنیم می تکرار دیگر بار یک

 سندیکا مرکزی دهمتح شورای مانند کنند ایجاد کشور سطح در بزرگ اتحادیه یک خواهند به و

 اولین برای بود، کرده تحمیل حاکمیت به که کاری قانون با توانست که بیست دهه در ایران های

. کند ایجاد قانونی، صورت به کارگران برای را سنوات و بازنشستگی و بیمه ایران، تاریخ در بار

 هنوز که ایران ریکارگ جنبش واقعیت این از جامعه میانی قشر کر و کور روشنفکران این چرا

 می مطرح زده هایدگر جماعت   این که شوراهایی! گویند؟ نمی چیزی برنند می بهره آن از کارگران
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 پیروز کارگری انقالب که است زمانی به مربوط ای پروژه اتحادیه کارگران از یکی قول به کنند

 ولی. صنفی مبارزه یک برای نه کنند ریزی پی انقالبی اجتماعی مدیریت یک خواهند می و شده

 و مسخ اصل یک سایه زیر در قانون این اصول همه شد گفته که گونه همان اساسی قانون درباره

 اصول دیگر کردن کاربردی و اصل این گذاشتن کنار با. است فقیه والیت اصل آن و است شده فلج

. داد نجات سقوط از را جامعه توان می آن، اصول دیگر   وبرخی 45 و 44 های اصل مانند آن

 مستدل را راهی توان می شدند فعال ها سازمان و احزاب اندیشه، آزادی اصل به تکیه با که زمانی

 این به اگر ما. کنند انتخاب مردم تا کرد دفاع آن از و داد پیشنهاد جامعه در کردن کاربردی برای

 دوران) لیبرالینو شروع دوران تفسیر با آن انقالب اوایل تفسیر که اساسی قانون اصل یک

 اصل عنوان به را اساسی قانون های اصل دیگر که داشتیم باور( رفسنجانی جمهوری ریاست

 هر در که قانونی اصل داریم باور ما. کردیم نمی مطرح دهد نجات را جامعه تواند می که هایی

 مردم که چنان هم باید می. ندارد قانونی اعتبار ساخت، آن از دیگری تفسیر یک توان می زمان،

 مردم همه برای سیاسی برابر حقوق با جمهوری یک بودند، خواسته انقالب اول روزهای در

. ندارد مخالفتی مردم مذهب با سوسیالیستی اقتصاد اصول که بدانند باید همه ضمن در. گردد ایجاد

 وسیر مذهب حاکمیت سال چهل این روند که بینیم می همه. پذیرد نمی را آن سیاسی حاکمیت فقط

 .است کرده اثبات را واقعیت این آن، برگشت توانایی بدون سقوط

 های واقعیت بر انطباق قابل غیر های طرح این کردن مطرح در صداقتی اگر کنیم می تصور ما

 به پریدن نیازبه بدون باشد داشته وجود( اتحادیه یا سندیکا جای به شورا) اقتصادی – اجتماعی

 متحد شورای یک کارگری مستقل های اتحادیه و ها سندیکا اتحاد از توانیم می هم، پاچه و پر

 مشروط این، و. بدهیم توسعه هارا سندیکا بتوانیم، اگر البته. کنیم ایجاد ایران همه برای مرکزی

 از جلوتر گام یک باید، می تنها طبقاتی – منطقی شناخت یک ایجاد برای که است واقعیت این به

 بی دلیل به ایران کارگری جنبش. آرمانی بعید فاصله از نه کنیم؛ دراز نسویشا به دست کارگران

 این تنها زیرا است علمی بینی جهان با شدن آشنا نیازمند پیشین های نسل مبارزات از خبری

 هایدگر(اگزیستانسیالیسم) وجود تفسیراصالت و طرح با. کند می پاسداری را او منافع بینی، جهان

 .شوند می داده سوق فاشیسم سوی به کارگران. .  . و یاسپرس و ونیچه

 ایران ای پروژه کار نیروی اتحادیه

 آقاجری ناصر گو سخن

 1397 مهرماه 6
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 صدای اعتراض ما به گوش کسی می رسد؟

 
 صدای که است فاصله کارگران بخصوص مردم و دولتمردان بین نقدرآ

 در فریاد و سدنمیر دولتمردان گوش به کارگران ما شکم گرسنگی اعتراض

 نوشته است والی  حروف مانند است مردم نفع به که قانونی .است بآ زیر

 قانون از ۲1و۲۶ اصل یا کار قانون۴۶ ماده مانند نمیشه خوانده ولی میشه

 هاست دهه شایسته و واقعی نماینده و زادآ تشکل نداشتن کارگربدلیل .اساسی

 گذشته سالهای در تحریم و جنگ و مقاومت هزینه پرداخت رغملیع حقوقش

 چرا شده تبدیل قشر ترین کس بی به  جامعه موثر قشر این و است شده پایمال

 شامل ولی دهد افزایش جنگی منطقه موضوع در را کارمندان حقوق مجلس

 مالی بار نگفت و !نکرد مخالفت موضوع این در دولت چرا ؟!!نمیشه کارگر

 دفاع کارگر ازحقوق چرا جلسم نماینده .میشود خودشان شامل چون دارد

 هم دولت شوربختانه طرفی از. هستند کارفرما خودشونن اکثر چون دنمیکن

 در پس دارد زور دارد پول چون هم خصوصی بخش .است بزرگ کارفرمای

 تجمع به دست میلش غمعلیر که است مانده تنها تشکل بی کارگر عرصه این

 نکل و کارگر .قضایی ماتمقا میشود حریفش بار این که میزند اعتراضی
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 بار تمام و است فشار تحت کنونی شرایط در زمانی هر از بیش بگیر حقوق

 عمل وارد و زده باال را ستینآ خود باید ما .میکشد  بدوش را گرانی و تورم

 ایثارگر و شجاع و دانش با و گاهآ نماینده و مستقل تشکل ابتدا در که بشیم

 چالش به را جدید شرایط کارگری های ادیهاتح ایجاد با سپس کنیم انتخاب

 زیاد نمیتوانند تولیدی کارگاههای برخی در پراکنده حرکتهای این بکشیم

 وهمان شآ بازهمان ولی باشد داشته توفیقی مدت کوتاه در شاید باشد سودمند

 عنوان به که کسانی اگر البته .است ای ریشه اقدامات کار الزمه .است کاسه

 یا و نیستند کارگر یا که افرادی بیاید بوجود اتحاد این ذارندبگ کارگری فعال

 نهاآ پای رد که هستند کاری کاسب دنبال افراد برخی .بودند کارگر سابق در

 کشیدن انحراف به در که افرادی هویداست کامال کارگری جامعه مشکالت در

 سواری موج و دارند نفش سیاسی به صنفی حالت از کارگری اعتصابات

 پرداخت توان که هستند طلب فرصت گروهی یا و خود منافع دنبال و دهکر

 افراد این شاغل کارگری جامعه تا. میخواهند هزینه بی کار و نداشته هزینه

 تفرقه برطبل که افرادی. نمیرسد بجایی نکند دفع را دلسوز و حامی بظاهر

 افراد این بردن حاشیه به با تا میکوبند دار شناسنامه کارگری قلیل فعالین بین

 این بدهند انحرافی جهت کارگری جریانات به و گرفته دست به را عمل میدان

 اصل در و هستند هم تریبون صاحب اربابانشان طرف ازن معمول افراد

 هر از کارگری جامعه در افراد این مخرب نقش .دلسوز تا هستند مزدور

 .بارتراست زیان کارگر برای حریفی

 کارگری جامعه سرافرازی امید به

 تپه نیشکرهفت دبیرسندیکای نیکوفرد فریدون
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 وظیفه تاخیر ناپذیر کارگران احیای حقوق سندیکایی

 

بحث درباره اهمیت فعالیت سندیکاهای کارگری در دفاع از منافع کارگران و  

زحمتکشان با توجه به وضعیت ناگوار اقتصادی کشور با حرارت در میان 

ما جریان دارد. چگونگی فعالیت سندیکاها، راه های فعالین کارگری میهن 

مقابله با جو پلیسی محیط های کارگری، برقراری ارتباط مستقیم و بی واسطه 

با توده های کارگر در کارگاهها و کارخانه های بزرگ و کوچک، نقش تشکل 

های زرد و غیر واقعی و از همه مهمتر چگونگی اتخاذ سیاستی صحیح از 

تعاون، کار و رفاه  ای مستقل در برابر طرح های جدید وزارتسوی سندیکاه

طرح های مربوط به سه جانبه گرایی، حذف قانون کار،  نعی خصوصاجتما

ایجاد مناطق آزاد تجاری که از پوشش قانون کار خارج اند، ازجمله مباحث با 

 .اهمیت و موضوعات روز در جنبش کارگری ـ سندیکایی کشور است

ار دیگر شاهد طرح بحثی کهنه از سوی برخی محافل معین دراین میان ب

هستیم. این بحث قدیمی که ریشه آن به نخستین سال های پس از پیروزی 

انقالب باز می گردد، ایجاد نهادهایی مانند شوراهای کارگری در مقابل 

سازمان های سندیکایی را مطرح می سازد و خواستار سازماندهی شوراها به 

ی کارگری است. چنین بحثی اینک پس از گذشت سالیانی دراز جای سندیکاها
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رنگ و گاه استتار شده، مستقیم و کال گوناگون و تحت نام هایی رنگابه اش

 .غیر مستقیم طرح و برای آن فضا سازی می شود

نکته پر اهمیت که ضرور است فعالین کارگری، سندیکاهای مستقل و همه 

جود کارگران به آن توجه دقیق داشته دلسوزان واقعی جنبش سندیکایی مو

باشند اینکه، طرح اینگونه مباحث انحرافی آنهم در اوضاعی است که خواست 

احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری به یک خواست 

و مطالبه اصلی زحمتکشان بدل گردیده و شماری از سندیکاهای مستقل مانند 

حد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای سندیکای کارگران شرکت وا

کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و اتحادیه 

نیروی کار پروژه ای ایران و چند تشکل دیگر طی دو سال اخیر با فعالیت 

امیدوار کننده خود در وضعیتی بسیار دشوار در راه تحقق و اجرای حقوق 

ور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکایی منطبق با منش

سازمان جهانی کار تالش ۲1 و۹۲ سندیکاهای کارگری و نیز مقاوله نامه های

وعاتی که سمت اصلی مبارزه ضو مبارزه کرده و می کند. بنا براین طرح مو

جنبش سندیکایی موجود کارگران را منحرف و آنها را به مسایل فرعی و 

هوشیار  کوشندگاند، نمی تواند باعث نگرانی عمیق کاذب مشغول می دار

سندیکایی نباشد. بویژه آنکه در مقطع زمانی حساس کنونی افزایش ایجاد 

مناطق آزاد تجاری حتا در شهری مانند کرج در دولت آقای روحانی روبرو 

هستیم. اتخاذ چنین رویکردی بی ارتباط با سیاست کلی جمهوری اسالمی در 

للی و اقتصادی)اجرای فرامین صندوق بین المللی پول( عرصه های بین الم

 کنشگراننیست و نمی تواند باشد. از این رو توجه دقیق و ارزیابی صحیح 

سندیکایی از مجموعه رخدادهای کشور بویژه مسایل مرتبط با جنبش 

ز اهمیت اساسی است. باید به تمامی یسندیکایی کارگران در این مرحله حا

کرد کلی دقت داشت. با چنین توضیح و تفسیری می توان زاویه های این روی

سندیکاها “و ” شورا در برابر سندیکا“علت یا علل طرح دوباره مباحثی چون 

، را دریافت و ”غرق در بورکراسی هستند و باید نهادی چون شورا برپا کرد
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ریشه های آن را شناخت. اتفاقن علی ربیعی خود از مدافعان سینه چاک چنین 

سندیکا طاغوتی “تی در ابتدای انقالب بود و نقش او در رواج شعار نظرا

فراموش نشده است. یک مثال در این مورد بسیار ۱۹ ـ۱۲ ، در سال های”ست

مرداد ماه امسال در گزارشی از سخنرانی ربیعی در جمع ۲۰ مفید است، ایلنا

انون مسئوالن تعدادی از تشکل های غیر مستقل و وابسته به حکومت مانند ک

ربیعی همچنین با اشاره به خاطراتی از “عالی شوراهای اسالمی کار نوشت: 

به عضویت ۶۳۱۹ سالهای ابتدایی پیروزی انقالب گفت، اولین بار در سال

شورای عالی کار درآمدم و پس از آن نیز با همکاری جمعی از دوستان کانون 

کر بود که با بر پایه همین طرز تف”. شوراهای کارگری را بوجود آوردیم

خورشیدی و ۶۲ تا۶۰ سرکوب سندیکاها و تشکل های کارگری در سال های

سندیکایی،  کوشندگانغیرقانونی اعالم کردن انجمن همبستگی و دستگیری 

الیحه شورای اسالمی  ،سرانجام در سایه سرکوب سندیکاها و ترقی خواهان

یه و تدوین کار که در پشت درهای بسته و با حضور افرادی مانند ربیعی ته

گردید و پس از حدود یکسال و نیم که توسط شورای نگهبان بررسی شد، 

از تصویب مجلس شورای اسالمی گذشت. این ۶۳۹۳ بالخره در بهمن ماه

قانون حق تشکل سندیکایی و صنفی مستقل کارگران و حق مشارکت آنان در 

مامی مدیریت و نظارت بر واحدهای کار را نقض کرده و در مغایرت با ت

سندهای معتبر سندیکایی بویژه منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه 

های سازمان بین المللی کار قرار دارد. مصوبه تشکیل انجمن های صنفی و 

حدود، وظایف و اختیارات آن که بوسیله تصویب نامه هیات وزیران در 

کل های ابالغ گردیده نیز پاسخگوی خواست زحمتکشان برای تش۶۳۲۹ سال

 سندیکایی نیست.

فراموش نکنیم همین شوراهای اسالمی در شرکت واحد در تقابل با سندیکای 

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در اخراج ده ها کارگر مهر تایید زد و به 

در خصوص طرح چنین مباحثی  عنوان ابزار کارفرما عمل کرد. به هر روی

 ار بود.انحرافی و زیان بخش ضرور است کاملن هوشی
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وجود سازمان سندیکایی هم در موسسات تولیدی و خدماتی الزم بوده و هم 

اینکه در مقیاس رشته های مختلف تولیدی ـ خدماتی سراسر کشور به 

سندیکاها نیاز است. اصولن کارکرد و وظایف سندیکاها مشخص و متفاوت از 

ل ها نهادهای دیگر از جمله شوراهاست. حیطه وظایف هریک از این تشک

معین و متفاوت از دیگری است. از این رو ضمن اینکه وجود شوراهای 

کارگری در موسسات ضرور قلمداد می شود، هرگز هیچ تشکل دیگری نمی 

تواند در امر دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان جایگزین سازمان 

سندیکایی گردد. تجربه دو دهه اخیر و فعالیت جریانات زرد و ضد کارگری 

ات می کند، تشکل صنفی ـ سندیکایی تنها راه مطمئن و منطقی دفاع از اثب

سندیکا “حقوق کارگران و زحمتکشان است. هرگونه طرح بحث هایی چون 

است و باید در پی ایجاد نهاد دیگری بود، نه تنها انحرافی است، ” بورکراتیک

همه  بلکه به امر وحدت صفوف کارگران لطمه وارد می سازد. تجربه تاریخی

کشورهای سرمایه داری گواه بر آنست که نمی توان طبقه کارگر را از تشکل 

صنفی ـ سندیکایی بازداشت. این تشکل ـ تشکل سندیکایی ـ که نیاز به آن از 

وضع میلیون ها کارگر در جامعه طبقاتی ناشی می شود، واقعیتی انکار ناپذیر 

 .محسوب می شود

مبارزه برای حقوق سندیکایی و تامین در شرایط امروز حاکم بر میهن ما 

منافع کارگران بویژه به علت اجرای برنامه هایی چون خصوصی سازی و 

آزاد سازی اقتصادی یک اولویت قلمداد می گردد. از این رو سمت مبارزه 

  !احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای واقعی کارگری است

می تواند جانشین سازمان سندیکایی هیچ تشکل دیگری ن هوشیار باشیم،

 شود

 عباس خوش رو

 کارگر ذوب آهن اصفهان
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 کوشید؟؟ آهن ذوب سودآوری در کسی چه

 

 در مدیریت این: آهن ذوب شرکت امالک و انبار اموال مدیر خانی علی»

 «نمود زیادی تالش شرکت سرمایه افزایش

 جمله این. ندارد مادر و پدر شکست ولی هستند شریک همه پیروزی در

 کشند می دوش به را پیروزی کباده امروز که مدیرانی به باید را معروف

 .گفت

 مدیریت به فلزکارمکانیک سندیکای کارشناسان بارها حداقل اخیر سال 4 در

 انبارها در موجود اموال از دقیقی لیست که کردند اعالم انبارامالک اموال

 کار به توان می که را اموالی ینکها یا و نخریده را نهاآ دوباره تا کرده تهیه

 اگر اینکه یا و بخورند خاک انبارها ته در نگذارند و نمود بازسازی گرفت

 نام به شرکت اموال تا شود دقیق نظارت حتمن رسد می فروش به ضایعاتی

 .نرود فروش به ضایعات

 چگونه مختلف های قسمت کارگران که اند کرده فراموش خانی علی آقای شاید

 .کردند بازسازی را قطعات از بسیاری ضایعات میان در

 آن فروش و خرید و شرکت اموال بر نظارت در ها خانی علی آقای امیدواریم

 .بدهند خرج به بسیار وسواس

 مازیارگیالنی نژاد عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
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 !زحمتکشان سنگر سندیکا

 کنونی، اوضاع در مزد یشافزا و ترمیم خواست تأمین برای نخست گام

 هاروزنه و امکانات گونه همه از استفاده با ناپذیرخستگی و جانبه همه مبارزه

 سندیکاهای مبارزه و فعالیت درصورت. است سندیکایی حقوق احیای برای

 و یافته سازمان شکلبه را زحمتکشان مؤثر اجتماعی نیروی توانمی واقعی

 و کشانیده، میدان به حقبه هایخواسته دیگر و خواست این تحقق برای متحد

 .طلبید چالشبه را حاکم داران سرمایه

 و" کارگری" ظاهر به هایی پوشش در و مختلف هاییشکلبه گذاشت نباید

 هایبحث در و شده تفرقه دچار سندیکایی -کارگری جنبش نیروی ،"مردمی"

 نظیر هاییریبیف عوام و کارگری هایتشکل نوع درخصوص سرانجامبی

. گردید گرفتار شود، آن جایگزین دیگری نهاد باید و است" رفرمیستی سندیکا"

 تأکید باید زحمتکشان طبقاتی پایه سازمان مقام در سندیکا اهمیت درخصوص

. دارد قرار اولویت در سندیکایی حقوق احیای و سندیکاها ایجاد و احیا. کرد

 قرار تضاد در بنیادین خواست این با اندتونمی و نباید دیگری نهاد هر تشکیل

 در پراکندگی سبب انحرافی هایبحث انقالب اوایل در که نکنیم فراموش. گیرد

 داری سرمایه طریق این از و شد سندیکایی -کارگری جنبش هایصف

. سازد پایمال را کارگر طبقه منافع و سرکوب را جنبش راحتی به توانست

 .کرد حرکت باید تفرقه از پرهیز و اتحادعمل هتج توان تمام با هرروی،به

 !است کارگران حق مناسب دستمزد

 قدرت سقوط و اقتصادی بحران دشوار هایماه و روزها این در که آنانی همه

 و کارگران نمایندگان را خودشان و زنندمی دم مزد ترمیم از کارگران خرید

 اگر بگویند باید ند،کنمی معرفی کارگری صنفی تشکل را شان هایتشکل

 چه زدند، سرباز مشروع های خواسته این اجابت از کارفرمایان و دولت

 اعتصاب، حق به توسل یعنی اقدام این قبال در علت چه به کرد؟ خواهند

 !بندند؟فرومی لب و کرده اختیار سکوت
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 پیروزی دیگری برای کنشگران ذوب آهنی

نشریه پیام سندیکا، پیروزی  در پی درج مشکالت کارگران ذوب آهنی در 

دیگری برای کارگران و کنشگران ذوب آهنی رقم خورد. با توجه به 

اعتراضات بی شمار کارگران ذوب آهن برای گرفتن پاداش جهت کارهای 

ابتکاری و سوده برای شرکت مهندس حسینی مدیر سازماندهی و روش های 

جهت افزایش :» د شرکت ذوب آهن به نقل از مدیر عامل شرکت اعالم نمو

رضایت کارگران و ایجاد انگیزه در محیط کار و باال رفتن کیفیت محصوالت 

توزیع پاداش راندمان تولید در سطوح مختلف بر مبنای کارنامه بهره وری از 

درصد در شهریور ماه به  ۲۰شهریور ماه اجرایی شده هر چند که در گام اول 

« درصدی قابل پرداخت است. ۶۰۰کارگران داده شد که از این پس بصورت 

سوددهی ذوب آهن با ابتکارات و سخت کوشی کارگران به سرانجام رسیده 

 است و باید کارگران از این سود نصیبی ببرند.

گیالنی نژاد در سایت رسمی مازیاردر یاداشتی که اوایل شهریورماه رفیق مان 

یز بودن دریافتی به موضوع ناچ« تولید ثروت و تقسیم آن»سندیکا منتشر کرد 

زمانی می  »او نوشته بود کارگران در مقابل کار ارایه شده، پرداخته بود.

توان از هر کارگری توقع داشت که در تولید فاخر و همچنین افزایش آن 

نهایت توجه و توانایی خود را به کار گیرد که قبلن آن کارگر از تولید ثروت 

 …«به دست خود بهره برده باشد

 

کارگران فلزکارمکانیک ایران این دستاورد را به همه کنشگران و سندیکای 

کارگران ذوب آهنی شادباش می گوید و موفقیت های بیشتری را آرزومند 

 است.
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 وارتان های واگویه

 ...نفت ای

 سال میلیونها طول در که مایعی ای

 طبیعت چرخه ناشدنی تمام جنبش در

 ای گشته دورانمان همدم

 تو کننده مست بوی امروز

 را دیار این گذاران سرمایه...دلنشینت طعم و

 کارگران رحمانه بی چپاول به

 آنان استثمار و

 کند می راهنمایی

 بوم و مرز این انسانهای از کشی بهره جهت در چگونه که

 را بانکیشان پول از پر حسابهای

 جهانی بانکهای در توسعه برای

 طالیی فرصت یک عنوان به

 کنند آزمایی بخت

 

 خرمدینوارتان 

 حاجبی بندرعباس،کمپ پاالیشگاه
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 تلخ و شیرین های کازیم عاشقی

 

 ماال خر

 االغش مسجد جلو رود می االغش با آخوندی شهرمان روستاهای از یکی در

 می منبر به آغا احترام ادای از بعد شود می سجدم وارد بندد می درختی به را

 سوال آغا از هی روستایی مردی . کند می صحبت واجبات و احکام از . رود

 که شود می خوشحال و. دهد می شرح باره سه و دوباره هم آغا. کند می

  شکر را خدا. دهد می گوش خوب شرعیات و احکام به ایشان

 هیچ دیگر برگشت وقتی . کرد صدا ارروستایی  کسی شود می متوجه بعد

. کرده می بارکشی داره آغا االغ با روستایی اون پسر نگو . نکرد سوالی

 را آغا سر پدرش که . برده می باغ به را آنها بوده حیوانی کود مقداری

 .کند مشغول

 

 



52    پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                   
 

  

 :گویندمی کار محیط در مشکالتشان از شاغل زنان

 حقوق

 در مردان با مقایسه در حقوقشان بودن پایین کنندمی مطرح شاغل زنان که دیگری مشکل

 است کرده کار آنها در که خصوصی شرکت چند مقایسه با گالره .است مشابه شغلی رده

 تر پایین آقایان از هاخانم دریافتی حقوق خصوصی، هایشرکت در حداقل: »گویدمی

 که مریم« .باشند اشتهد برعهده بیشتری وظایف ها،خانم است ممکن اینکه با حتی است،

 یک حقوق» گویدمی است فعالیت به مشغول خصوصی شرکت یک در و دارد سال 33

 «است بیشتر ”برابر دو“ حدودا من شغلی رده در مرد

 ”آزاردهنده“ را مردان به نسبت حقوقشان بودن پایین مساله دهندگان پاسخ از بسیاری

 27 که سمیه”هستند قانع کم حقوق به هم هاخانم از بعضی: “گویدمی سمیرا. دانستند

 کتابفروشی یک در کار تجربه از کندمی کار افزارینرم شرکت یک در اکنون و است ساله

 و هاجمعه حتی ساعت دوازده روزی بود، ”بیگاری“ رسما» گویدمی تهران حاشیه در

 هزار 222 ماهی کال بیمه، بدون ممنوع، مرخصی هم سال مهم ماه چند تعطیل، هایروز

 همان ولی باشم، خانه که است این از بهتر بنشینم آنجا بروم گفتم خودم با. دادندمی تومان

 خواستند،می خانم فروشنده. نیست انسانی اصال شرایط این کردممی حس کامال موقع

 چون آقایان،. جوانترها و هامجرد مخصوصا پذیرندمی را شرایط این راحتتر هاخانم

 از چیزی نه داشتم کار سابقه نه چون هم، من روند،نمی بار زیر دارند یزندگ مسئولیت

 بیکار آدم انقدر دانستممی. پذیرفتم را وضعیت آن دانستممی حقوقم و حق و کار محیط

 جلب برای الزامی کارفرما پس. من جای آیدمی دیگر نفر یک بالفاصله بروم من که هست

 «کردنمی حس من رضایت

 در او. است الکترونیک مهندس و ساله 33 کندمی معرفی ”بینام“ را دخو که خانمی

 خانم چون کنند،می فکر: »گویدمی مردان به نسبت حقوق بودن پایین علت با رابطه

 «!باشیم راضی حقوق از تری پایین سطح به باید پس نداریم زندگی خرج هستیم
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 نخست گفته به.کرد منصوب" نهاییت امور وزیر" عنوان با را جدیدی وزیر انگلیس دولت

 .است گرفته صورت" مدرن زندگی تلخ واقعیت" به رسیدگی هدف با کشور این وزیر

 راهبردی اجرای آن محوریت که را جدید مسئولیت این کروچ، تریسی ایسنا، گزارش به

 .گیردمی برعهده است، انگلیس در تنها افراد زندگی معضالت با مقابله برای کالن

 واقعیت تنهایی افراد از بسیاری برای: گفت باره این در انگلیس وزیر نخست می، ترزا

 و مقابله دارد، وجود ما جامعه در که چالش این با خواهممی من.است مدرن زندگی تلخ

 خود عزیزان که افرادی و مسن افراد جمله از مختلف اقشار تنهایی به توجه راستای در

 .کنم اقدام ندارند، افکار تبادل و کردن صحبت برای را کسی و اندداده دست از را

 کشور این در تن میلیون 9 از بیش حاضر حال در که کرده اعالم انگلیس سرخ صلیب

 پنهان اپیدمی یک را انزوا و تنهایی نهاد این وی.هستند تنها اوقات، اغلب یا همواره

 .است شایع سنی هایرده تمامی میان در که کرده توصیف

 حزب از اپوزیسیون قانونگذار کاکس، جو یادبود به ایکمیته پیشنهاد به وزارت این ایجاد

 جو سازمان.رسید قتل به راستی گرای افراط فرد یک توسط که گرفت صورت کارگر

 دوران در ویژه به خود زندگی طول در جو: نوشت خود توئیتر صفحه در کاکس

 .سربرد به تنهایی در همواره دانشجویی
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 "بشر" مستند در رییس جمهور فقیر موخیکا خوزه سخنان

 مزرعه، یه تو ام،زندگی تامین برای اولش. هستم" موخیکا خوزه" من

 زندگی تا کردم تغییر برای مبارزه وقف رو امزندگی بعد. کردممی کشاورزی

 ایتوده فقط هرکسی، مانند فردا و جمهورم یسیر حاال و. شه بهتر امجامعه در

  ....شد خواهم ناپدید و بود خواهم ِکرم از

 داشتنش که ویژه به نداریم، جمهوریسیر اختصاصی جت اروگوئه در ما

 هلیکوپتر گرانقیمت، بسیار هلیکوپتری که گرفتیم تصمیم. نیست مهم برامون

 مناطق در باش آماده صورت به تا بخریم فرانسه از جراحی، وسایل با نجات

 هلیکوپتر یه جمهور،یسیر اختصاصی جت ریدخ جای به. بمونه دورافتاده

 رو حوادث مصدومین تا شهمی اعزام اوروگوئه مرکزی یمنطقه به که داریم

  ....بده ارائه اورژانس پزشکی خدمات و بده، نجات

 شروع صفر از باز که داره رو ارزشش. برخیزید دوباره تونیدمی همیشه شما

 درس ترینبزرگ این. هستید زنده هنوز چون بار، هزار یا بار یه کنید،

 از خودتون اینکه مگر خوریدنمی شکست شما دیگه، زبون به. ستزندگی

 خود رویای که داریدبرمی دست مبارزه از زمانی شما. بردارید دست مبارزه

 با شدن مواجه و بودن زمین روی داشتن، رویا جنگیدن،. گذاریدمی کنار را

 معنا گیریم،می پیش در که ای زندگی به و دوجو به که چیزیه این واقعیت،

. کنید زندگی تونیدنمی خود، در حسد و بیزاری کینه، پروردن با. بخشهمی

 آینده سوی به تون راه به و ببندید رو هاتونزخم جای که بیاموزید باید شما

 ....برم پیش تونمنمی بگذرونم، هامزخم لیسیدن به مو زندگی اگر. بدین ادامه

 

 موخیکا خوزه ��
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 عدالت پیشتازان حزب مانیفست از ای چکیده

. هستم انسانی هایحق صاحب من یعنی. نیستم رعیت و برده من یعنی هستم، شهروند من

 یعنی. کنم تعیین را خودم سرنوشت که دارم حق من یعنی. دارم انسانی حیات حق من یعنی

 انسانی کرامت و حیثیت و شان من عنیی. نیستم مستبدان یاراده یسلطه تحت و آزادم من

 حقوق دارای اجتماعی، زندگی هایزمینه یهمه در هم با همه ها،انسان ما یعنی. دارم

    برابریم انسانی

 ، آزادی ، انسانی حیثیت و کرامت ، سرنوشت تعیین ، حیات حق:  انسانی حقوق از دفاع

 حریم و زندگی به احترام ، صفانهمن و مستقل دادگستری ، امنیت ،( تبعیض عدم)برابری

 ، گروهی های آزادی ، اطالعات به آزادانه دستیابی و بیان ، عقیده آزادی ، خصوصی

 ، منصفانه مزد ، کار بر حق ، رفاهی اجتماعی-اقتصادی حقوق ، ها تشکل و اجتماعات

 حق ، کار نیروی منافع و حقوق از دفاع برای صنفی های اتحادیه و سندیکاها ، شوراها

 و فراغت ، استراحت بر حق ،( اجتماعی تامین و رفاه ، سالمتی) مناسب زندگی سطح

 ،حق فرهنگی حقوق ، پرورش و آموزش ، کودکان و زنان از اجتماعی حمایت ، تفریح

 خوشبختی بر حق ، زیست محیط ، بشری مشترک میراث ، صلح ، پیشرفت و توسعه بر

 ، سالمندان ، ها اقلیت ، خیابان و کار ودکانک بویژه کودکان حقوق ، زیستن شاد و

 و انسانی رسالت ، اجتماعی نیروهای سایر و معلولیت دارای اشخاص و پناهندگان

 است ما اجتماعی

 بعد کم زندگی در بودن ور غوطه اوضاع، از خبری بی گریزی، سیاست زدایی، سیاست

 ها، انسان که گذارد نمی ،بوده آن مروج ماهرترین داری، سرمایه که خانوادگی – فردی

 و اجتماعی دغدغه ولی هست خانوادگی و فردی دغدغه. کنند حس را خطر طول و عرض

 وای و .اندیشید نوع به و جامعه به سخت باید امروز که آن حال و است نادر بسیار نوعی

 لحظه هر را ویرانگر رستاخیز یک بروز بیم و تاریخی تنش این وزین بار که آنان بر

 سنگین آن از و دارند ها شانه بر را زمین کره سنگینی اطلس، مانند. کنند می حس

 تماما ها تنش این در شان زندگی ورند، بهره تاریخی – علمی خرد از کمابیش که آنان.تر

 ها ده و ها ده وسطی قرون دوران در اروپا و آسیا در که هایی شعله. است خودسوزی

 زبانه ها آن های یاخته در ساخته، خاکستر گان الهرج شادی هلهله در را بزرگ انسان

 عصر های انسان دالوری و خرد به و نشویم یاس تسلیم بگذار! ای زمانه چه آه، .زند می

 کنیم پیکار و بمانیم خوش بگذار! باشیم داشته باور
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 در زمان بحران های اقتصادی جامعه به کدام سو خواهد رفت؟ 

 آستانه حد از ایران در سیاسی و اقتصادی ارفش وقتی است داده نشان تجربه

 های شورش به ای عده تصور خالف بر ایران جامعه برود باالتر مردم تحمل

 ، اجتماعی گسست ، اعتیاد ، بزهکاری یعنی سفید های شورش و صدا بی

 نزاع و ها درگیری و روانی بیماری و کشی خود و اجتماعی خشونت افزایش

 در.  آورد می روی مدنی جامعه رفتن بین از ایتانه....  و ای منطقه های

 استانه از و شود می زیاد مردم بر فشار انچنان دید خواهید مرور به ایران

 پیش از بیش انقالبی اخالق و مدنی اخالق و همبستگی حس که میگذرد درد

 و است دار خدشه ملی هویت هم که ایرانی در بخصوص رفت خواهد میان از

 از سرکوب و فشار که زمانی سیاسی روانشناسی حوزه در . مذهبی هویت هم

 نظم بدیل احزاب و نیروها غیاب در برود، فراتر تحمل و «درد آستانه»

 شکاف صورت در اینکه اول. افتد می اتفاق دو آلترناتیوی وضعیت در موجود

 ساختارشکن طغیان و شورش با کنند احساس مردم چنانچه ملت و دولت بین

 در که گیرند می قرار شورشی مسیر در کنند، سرنگون را حاکمیت توانند می

 اقدامات و انحراف مستعد متعهد و مترقی کننده سازماندهی نیروهای غیاب

 توده شورش امکان و اجازه کشور امنیتی شرایط اگر اینکه دوم. شود می کور

 یاس دوره یک کنند هزینه پر سرکوب با را پراکنده اعتراضات یا ندهد را یی

 مبادرت خود انباشته پتانسیل تخلیه برای که شود می حاکم جامعه بر انفعال و

 بی. خودکشی دزدی، فحشاء، اعتیاد، شرایط این در و کرده خویش تخریب به

 غالب جامعه بر ناهنجاری و مضاعف بسیار رشد...  و انگلی زندگی تفاوتی،

 فرد فرد و آگاه عنصر ترقی، نیروهای وظیفه وضعیتی چنین در. شود می

 انحراف دو این از اجتناب موجود، وضع تغییر و اساسی تغییرات برای جامعه

 نیروی ایجاد بخشی، آگاهی برای تالش تلفیق ضرورت و بود خواهد

 مبارزه کردن یی توده و سازماندهی ریزی، برنامه عمل، اتحاد آلترناتیوی،

 .بود خواهد جامعه واقعی مطالبات حول
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 رزیلزندانی در ب

 نوشتن و کتاب یک خواندن با زندانیان ڪه دارد وجود برزیل در زندانی

 کم خود حبس زمان مدت از روز چهار توانند می ڪتاب از خود برداشت

 !کنند

 حدود خواندن با بود شده محکوم زندان به مسلحانه سرقت جرم به که مردی

 کاهش سال هفت از کمتر به سال ده از را خود حبس مدت کتاب، جلد سیصد

 در شده کسب دانش و مطالعات لطف به ، زندان از آزادی از پس مرد این.داد

 کشور این دانشگاه ترین معتبر ورودی آزمون در بالفاصله ، حبس مدت

 مدرک اخذ و خود آزادی از سال ده گذشته از پس اکنون و شد پذیرفته

 .است کار به مشغول دانشگاه مدرس و استاد عنوان به دکتری،

 نیز او فرزندان و گذاشت مثبت اثرات خود متخلف دوستان از بسیاری  بر او

 پذیرفته معتبر های دانشگاه در و داده مسیر تغییر پدر، اقدام این تاثیر تحت

 .شدند

 تغییر و مطالعه به گرایش در زیادی افراد بخش الهام خود عمل این با او

 .است شده خود زندگی مسیر

 است دیکتاتور یک  برای چیز ترینوحشتناک همیشه گفرهن که راستی به و

 ...!! شد نخواهند برده هرگز بخوانند کتاب که مردمی زیرا

 

 روزگار مردان که دار بلند همت

 اند رسیده جایی به بلند همت از

 ...بادا چنین باد تا
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 (37) تین نیکینوشته  سیاسی اقتصاد مبانی

  داری سرمایه تولید شیوه⭕

 طی نظام این. آمد پدید زمینداری نظام دل از داری؛ سرمایه دتولی ی شیوه

  ( امپریالیسم)  انحصار و انحصار ماقبل: گذرد می مرحله دو از خود تکامل

 کاپیتالیستی خصوصی مالکیت: دارند مشترکی اقتصادی ی پایه مرحله دو این

 و صارانح از پیش داری سرمایه لیکن. شده اجیر کار استثمار و تولید وسایل

  .دارند نیز افتراقی نقاط امپریالیسم،

 در که است داریسرمایه تکامل از ای دوره انحصار، از پیش داریسرمایه✅

 به بیش و کم و صعودی سیر با مولد نیروهای و داشت وجود آزاد رقابت آن،

 کشورهایی دیگر و فرانسه بریتانیا، متحده، ایاالت در. یافتند تکامل سهولت،

 سه دو تا انحصار از پیش داری سرمایه اند،یافته توسعه اقتصادی رنظ از که

 داریسرمایه وشورهای اقتصاد در ایتازه حوادث که نوزدهم قرن آخر دهه

 ایتازه کیفیت داری،سرمایه به مزبور، حوادث اما .بود حاکم و رایج داد، رخ

 و قاطع نقش پس، از که شد انحصارهایی تسلط به منتهی آزاد رقابت: بخشید

  .کنندمی بازی داریسرمایه کشورهای اقتصادی امور در را ایکننده تعیین

 از پیش داریسرمایه بیستم، یسده آغاز و نوزدهم یسده پایان مقارن ✅

 تغییر داری،سرمایه تکامل یمرحله آخرین و باالترین امپریالیسم به انحصار،

 .یافت

  رانحصا از پیش داریسرمایه – الف⭕

  پول و کاال – کاالیی تولید
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  .شود می آغاز کاال با داریسرمایه نظام تحلیل ✅

 یکارخانه یک تا گرفته سنجاق یک از چیز، هر داریسرمایه نظام در ✅

 گرفته خود به کاالیی شکل که حالی در انسان، کار نیروی حتی و آساغول

 .شودمی فروش و خرید است،

  کاالیی تولید عمومی توصیف – 1

  :کاالیی تولید مفهوم

 بلکه شخصی یاستفاده منظور به نه هافراورده تولید کاالیی، تولید از منظور

 .باشدمی بازار در مبادله برای فروش، برای

 آن، در که است اجتماعی اقتصاد از سازمانی کاالیی، تولید از منظور"

 در یک هر که یکدیگر، زا مجزا مستقل، کنندگان تولید یوسیله به ها،فراورده

 رفع برای که طوری به شوند،می تولید دارند، تخصص فراورده نوعی ساختن

 کاال صورت به بنابراین که) تولیدات این فروش و خرید جامعه، هاینیازمندی

 ."است ضروری بازار، در( آیندمی در

 در د،گردی آغاز اولیه اشتراکی نظام فروپاشی ی دوره در که کاالیی، تولید 

 این در طبیعی اقتصاد که آن وجود با زمینداری و داری برده تولید های شیوه

  .داشت وجود بود، متداول و غالب دوره دو

 همسان اقتصادی واحدهای از ای مجموعه از جامعه طبیعی، اقتصاد در 

 تا گوناگون خام مواد ی تهیه از کار، اقسام ی همه یک، هر که یابد می تشکیل

  .دهند می انجام را، خود مصرف برای ها آن نآورد عمل

 مازاد تولید اصلی بخش آن، در که ،( طبیعی اقتصاد)  اقتصاد گونه این 

 .بود مسلط و معمول داری سرمایه ظهور تا گردد، می مبادله



58    پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                   
 

  

 (21) حیاتو تکامل  پیدایش

 انرژی آوردن دست به قدرت شدن پیدا یعنی هاسلول در قابلیت این ظهور ✅

 این از. شد زاانرژی فرایندهای از بعضی وقوع باعث خود، درون مواد از

 تغییر یا مواد میان هااتم یمبادله یا مواد ترکیب به که هاییواکنش یهمه

 هااقیانوس یپهنه در نمنحصر ترپیش و انجامیدمی مواد هایاتم ترتیب

 الزم اجزای چون گذشته این از. گردید انجام سلول درون گرفت،می صورت

 عالوه به بودند، فراهم سلول درون و گردهم همه گوناگون هایواکنش برای

 نیز رفتمی کار به هاواکنش تسریع برای آنزیم یمنزله به که پروتئین

 صورت تر مطمئن و ترسریع هاواکنش بود، سلول دسترس در نمستقیم

 هاواکنش شد،می لیدتو سلول داخل در پیوسته انرژی که جاآن از و گرفتند

   .گرفتند انجام خورشید پرانرژی یاشعه یا الکتریکی تخلیه به نیاز بدون

 مواد یهمه بلکه بسازد نوکلئوپروتئین تنها نه توانست سلول که آن حاصل ✅

 محصوالت این. کرد تهیه اقیانوس، از موادخام جذب از پس نیز را پیچیده آلی

 .انجامیدند سلول رشد به و افزودند ابعادش به و شدند جمع آن درون سلولی

 شد هماهنگ مکان، و زمان احتیاجات با سلولی گوناگون هایفعالیت سرانجام

 در مهمی اثر سلول، درون هاینوکلئوپروتئین دید، خواهیم نبعد که چنان و

 هاآن تاثیر و هانوکلئوپروتئین وجود علت به .کردند پیدا هافعالیت این کنترل

 محیط، متغیر اوضاع رغمعلی توانستند، هاسلول سلولی، هایفعالیت در

 نوکلئوپروتئین از بعضی حاضر حال در. سربرند به پایداری حالت در همواره

 و رشد تامین بر عالوه یعنی داشتند، نسابق که کارهایی بر عالوه سلول، های

 این. آیندمی نیز سلول هایفعالیت تنظیم و اداره کار به سلول، تکامل

 اقیانوس آزاد هاینوکلئوپروتئین. هستند هاژن همان نو هاینوکلئوپروتئین

 کردند تولید کنونی هایویروس صورت به( جانشینان) اخالفی تنها نه اولیه،
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 زنده موجودات همه پیکر هایسلول در که هاژن( آوردن وجود به) موجد بلکه

  .شدند نیز دارند، وجود

 مواد کردن ترکیب به و کنند تخمیر توانستندمی اولیه هایسلول کهآن نتیجه ✅

. کنند حفظ چنانهم را خود پایدار حالت و شوند تقسیم و کنند رشد پردازند، به

 وجود به هایینوکلئوپروتئین و کنند تغذیه نمستقل توانستندمی گذشته این از

 حیاتی آثار نام به مه برروی را هاقابلیت این. یابند تکامل و جهش که آورند

 هایتوده تعدادی ها،سلول نخستین از یک هر در که دارد احتمال .شناسیممی

 این از بعضی اخالف در. است بوده یکی از بیش ژن، محتوی نوکلئوپروتئینی

 حال در که است وضعی این. گرفتند قرار نظمبی و پراکنده هاتوده هاسلول

 دیده دارند اجدادی صورت هنوز که هاباکتری مانند هاییسلول در حاضر

 اجداد .دهدمی قرار ما اختیار در را گذشته درک کلید ،حال شناخت. شودمی

 نیستند معلوم درستی به کنونی هایویروس اجداد مانند نیز کنونی هایباکتری

 شبیه بسیار حیاتی، هایفعالیت و ساختمان نظر از کنونی، هایباکتری ولی

 نخستین این و پنداریممی صورت بدان را هاسلول نخستین ما که هستند چیزی

 از دیگری گروه در .باشند کنونی هایباکتری اجداد است ممکن هاسلول

 صورت به بلکه نماندند باقی پراکنده نوکلئوپروتئینی هایتوده ها،سلول نخستین

 یههست واجد هایسلول نخستین. آمدند گردهم هسته نام به واحدی سازمان

 .بودند کنونی هایسلول انواع از بسیاری اجداد ناحتمال ژن، محتوی مستقل

 آمد وجود به حیوانات تكامل جریان در یعصب سیستم ✅:  مغز تكامل ️⭕

 مغز كه یعال پستانداران در نمخصوص دارانمهره در و كرد رشد و

 ساده كلش چند از یتكامل موجودات سلسله .رسید كمال حد به دارند یاپیچیده

 رسد،یم انسان به و بینیمی م امروزه كه یفراوان و گوناگون پیچیده، اشكال تا

 امر این علت به. اندشده مشخص و ثابت شانیاصل یسیماها گرفتن نظر در با

 توانیمیم بلكه كنیم، توجیه را طبیعت دارانجان كه است شده پذیرامكان تنها نه
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 مراحل تا سازیم فراهم انسان مغز تاریخ قبل ما اساس یبرا نیز یهایپایه

 فاقد كه موجودات ترینپست ساده پروتوپالسم از را، آن تكامل مختلف

  .كنیم تعقیب یكنون متفكر انسان تا اند،تهداش حساسیت یول بوده ساختمان

 دو تكلم آن راه هم و كار اما اندداشته دخالت مغز تكامل در یمختلف عوامل ✅

 رفته رفته نما آدم میمون مغز هاآن تاثیر تحت كه هستند یاصل یمحركه عامل

 بسیار میمون، به هایششباهت همه رغمیعل كه یمغز شد؛ تبدیل انسان مغز به

 به وابسته نكامل وسایل تكامل مغز تكامل با.است آن از تركامل و تر بزرگ

  .یافت تكامل نیز، یعصب گاهدست ییعن آن،

   :است قرار بدین اندداشته یزیاد اهمیت كه یدیگر ملعوا حال عین در ✅

 و گوشت خوردن قائم، حركت به انتقال ،یزمین یزندگ جدید یشیوه تاثیر

 استعمال باالخره و ،یاگله یزندگ به زیاد عادات استخوان، مغز نمخصوص

 در دفاع و غذا آوردن دست به یبرا چوب و سنگ از استفاده با كه ابزار

  .شودی م شروع درنده جانوران التحم مقابل

 انجام ابزار كمك به دست كه یاعمال تكامل و رشد و قائم رفتن راه تكمیل ✅

. كرد تسهیل را جمجمه متقابل جهش و تغییر و مغز یروندهپیش رشد داد،ی م

 انسان تاریخ یمالحظه قابل و یقطع تحول در ینهای یمحركه ینیرو اما

 بسازند ابزار توانستند و استفاده، ابزار از ما اجداد كه گرفت صورت یهنگام

 ییك یجدید نیرومند یتكامل عوامل سپس و شد برقرار كار واقعی فعالیت و

 اگر حتی قائم حركت طریقبدین بنابراین .گردید ظاهر یدیگر از پس

 به نمخصوص كرد، تسهیل را اولیه یهاانسان مغز رشد باشد، هم غیرمستقیم

 در و ساخت آزاد بدن حمل وظیفه از را هادست قائم رفتن راه هك این علت

 و آورد؛ فراهم هادست یبرا را یخاص و جدید زدن، و گرفتن طرز نتیجه

 نقاط و خطوط شكل به پوست یحس گاهدست شدن ظریف و تكمیل موجب

 .گردید پاها و هادست یرو برجسته
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 را آدمها مرام و انسانیت ، شخصیت،  بود ترازویی ایکاش

 . کرد می زنو
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  . نبود آور وحشت متفاوت ای اندیشه داشتن بخاطر مردم کشتن

 ...!باشد راست حرفشان که بود این وحشت ی مایه


