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 !کنیم برگزار شکوهتر با را کارگر روز

 غرب و جنوب در سیل که رود می مه ماه اول پیشواز به حالی در ایران زحمتکش طبقه

 کار وزارت دستورات با و برده یغما به سومدیریت دلیل به را اش هستی کشور، شمال و

 های اندوخته. است یافته کاهش دالر 132 به گذشته سال در دالر 352 از دستمزدش

 به بیشتر اندازی دست برای دولت دستورات بازیچه اجتماعی تامین سازمان در کارگران

 در. کشاند می ورشکستگی سمت به را بازنشستگی های صندوق و گردیده منابع این

 می کارگر روز در پس. است آمده در پرواز به کشورمان سر بر جنگ عفریت حال همین

 :بخواهیم تا آییم

 دالر 132 شود می گردش در دالر مقیاس با تومان هزار پانصد و میلیون 1 دستمزد-1

 از که است حالی در این و کرد نخواهد تامین ماه یک در را ای خانواده هیچ زندگی که

. است گشته افزوده شان ثروت به برابر 5/2 ثروتمندان دالر، تغییرات با گذشته سال

 7 به مدیره های هیات و ها کارخانه مدیران نجومی های حقوق کاهش با اندتو می دولت

 ثروتمندان از مالیات طریق از را مابقی و بپردازد مزدها ترمیم به کارگر یک حقوق برابر

 افزایش تا. دهد افزایش را مزدها نموده تامین ارزی ذخیره صندوق از را بقیه و کند اخذ

 .شود اجرایی نفره 4 خانواده یک زندگی اسبمن تأمین درحد کارگران حقوق

 نجومی های حقوق و اخراج ناالیق مدیران. کوتاه اجتماعی تامین سازمان از ها دست -3

 دولت بدهی تومان میلیارد هزار 181. شوند لغو باید ها مدیره هیات اعضای و  مدیران

 می. یابد نجات تگیورشکس از اجتماعی تامین سازمان تا شود پرداخت اجتماعی تامین به

 .کنیم معرفی شما به حقوق کمترین با را الیق مدیران توانیم

 کلیه باید و اند گشته خسارت دچار جنوب غرب، شمال، در کشاورزان های خانواده -2

 احیای و مسکن ساخت برای بالعوض های کمک و شده بخشیده اشان قبلی های وام

 .گیرد قرار اختیارشان در ها دامداری و باغات و کشاورزی های زمین

 هم با خصومتی آنکه بی شوند می کشته درگیر طرف دو زحمتکشان فرزندان جنگ در -4

 تحریک عمل هرگونه ما. است صلح طرفدار و جنگ مخالف زحمتکش طبقه. باشند داشته

 جزو را کشورمان امور در مداخله هرگونه و کرده محکوم را شود جنگ به منجر که آمیز

 سرمایه کشورهای توسط شده اعمال های تحریم. دانیم می نئولیبرالیستی یها سیاست
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 می دوست صلح مردم همه از و دانسته ایران زحمتکشان علیه خاموش جنگی را داری

 .نکنند سکوت و بوده ایران زحمتکشان یاور خاموش جنگ این علیه بر که خواهیم

 اجرای و غارت تشدید برای انکوشندگ سرکوب و کارگری سندیکاهای علیه محدودیت -5

 مدت به کارگران های حقوق انداختن عقب. است ایران در نئولیبرالیستی های سیاست

 مبارزات که شد نخواهد باعث کارگری های خانواده کشاندن گرسنگی به و ماه 5 از بیش

 کاری، هرماه پایان از بعد کارگران حقوق پرداخت خواهان ما لذا. شود خاموش کارگری

 باعث که گوناگون های اجحاف و موقت قراردادهای امضا، سفید قراردادهای کردن منوعم

 .هستیم باشد، می کارگران شغلی امنیت عدم

 را کشور امنیت تنها نه آنان. شوند آزاد باید مدنی و صنفی کنشگران و کوشندگان همه -2

 کوشندگان این رزاتمبا. هستند کشور ملی امنیت اقتدار خود بلکه اندازند نمی خطر به

 تشکلهای و سندیکاها آزاد فعالیت خواهان ما. است انداخته خطر به را غارتگران امنیت

 کارگری کوشندگان تمام آزادی و مستقل، نهادهای و سندیکا ایجاد آزادی کارگری، مستقل

 .هستیم غیرقانونی های محدودیت رفع و زندان از

 مان زحمتکش برادران و خواهران با رساتر چههر را شده گفته های خواسته تا آییم می

 فریاد مجلس مقابل در صبح 11 ساعت اردیبهشت 11 چهارشنبه روز مه ماه اول در

 .بزنیم

 

 جهان و ایران زحمتکشان همبستگی باد تر گسترده

 خلق اتحاد باد پیروز

 مه ماه اول باد گرامی

 ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 1238 اردیبهشت 7
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 رزمندۀ اتحاد روز( اردیبهشت11) می ماه اول باد فرخنده

 !داری سرمایه نظام علیه جهان و ایران کارگران

 ماه اول روز در آمریکا مختلف شهرهای کارگر هزار صدها دلیرانۀ حرکت

 و کردند اعتصاب روز، در کار ساعت ۸ برقراری برای که ۶۸۸۱ می

 های قدم با شیکاگو های خیابان در فشرده و متحد صفوف در آنان از بسیاری

 تظاهرات به داری سرمایه مزدوران دیگر و پلیس از ترس بدون و محکم

 و داران سرمایه با مقابله برای تنها آوردند روی خود حق به خواست برای

 بود پیامی همچنین جنبش این نگرفت؛ صورت آمریکا استثمارگر کارفرمایان

 جنسیت، ملیت، از فارغ کشورها، ۀهم کارگران اتحاد و همبستگی برای

 نظام که دهشتباری شرایط و حاکم استثمار مقابل در نژاد و مذهب عقیده،

 پیام این. است کرده تحمیل زحمتکش مردم دیگر و کارگران بر داری سرمایه

 جهان سراسر در سال ۶۱۱ از پس هنوز که نشدنی فراموش و خونین عملی،

 جهان اندیشمندان و کارگران پیشروترین که بود درسی ادامۀ است انداز طنین

 .بودند کرده ارائه کارگر طبقه به کارگران المللی بین اتحادیه ایجاد با

 کارگران و شد منعکس نیز ایران در پیش سال صد حدود می ماه اول پیام

 برای مبارزه سنت به روز این و گرفته جشن را روز این ها سال ایران

 بازنشستگان، روشنفکران، دانشجویان، معلمان، ن،کارگرا برحق های خواست

   .است گشته تبدیل زحمتکش، مزدبگیران تمامی و زنان

 جهانی مناسبات از تابعیت و ضرورت مبنای بر ایران در داری سرمایه نظام

 داخلی، داری سرمایه مناسبات ماندگی عقب و اقتصادی بحران تأثیر تحت و

 و کارگران مقابل در اقتصادی و یاسیس های شیوه ترین خشن به همواره

 این. است جسته توسل آنان، شدۀ پایمال و انبوه مطالبات و ایران زحمتکشان

 بر بلکه کشاورزی و معدن صنعت، کارگران بر تنها نه خشونت و استثمار



5 ی ایران                                                     پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگر  
 

  

 از و خدمات مختلف های رشته کارکنان زندگی اسفبار شرایط و معیشت سطح

 بندی صف و گشته وارد نیز...  و ازنشستگانب پرستاران، معلمان، جمله

   .است ساخته متمرکزتر را مطالبات کسب جهت در پیگیر مبارزه و مشترک

 با همراه شهرها های خیابان به کارگران اعتصابات و مبارزات شدن کشیده

 سندیكاي فوالد، تپه، هفت هپکو،) مردم کوبندۀ های حمایت و ها خانواده

 و گرسنگی تحمیل ناچیز، مزدهای به اعتراض رد ،...( و واحد شركت

 قراردادها، ننگین وضعیت و معوقات ها، خانواده سفرۀ سازی کوچک

 خصوصی و ها جابجایی جریان در گسترده فساد مناسب، مسكن درخواست

 صنایع، عرصه جمله از مختلف، های عرصه و مراکز نهادها، در ها سازی

 و ها بازداشت ،... و درمان و بهداشت پرورش، و آموزش ها، دانشگاه

 سراسری و مداوم اعتصابات کارگران، علیه بیشرمانه های سازی پرونده

 مقابل در بازنشستگان پیاپی تجمعات کالسها، در حضور عدم و معلمان

 و تجمع شهرها، سایر و بودجه و برنامه سازمان کار، وزارت مجلس،

 دانشجویان، وسیع تراضاتاع ها، بیمارستان حیاط در پرستاران اعتصابات

 که است واقعیت این دهنده نشان همه و همه زیست، محیط فعاالن زنان،

 سطح ارتقاء و اتحاد جز راهی تحمیلی، و غیرانسانی شرایط این استمرار

 .دربرندارد برایمان مشترک جاری متشکل مبارزات

 حرومم مردم و ایران مناطق از عظیمی بخش تأسف نهایت در این، بر عالوه

 از را خود جان مردم از شماری گرفته، قرار اخیر سیل فاجعه معرض در

 وارد شهروندان های دارایی و سرپناه به عظیمی های خسارت و اند داده دست

 بی اثر بر مردم آوارگی و ها خرابی گستردگی علل از یکی. است گردیده

 سازها و ساخت در استاندارد رعایت عدم حاکم، متولیان و ها ارگان مسئولیتی

 بر هولناکی و مخرب تأثیرات فاجعه این. باشد می زیست محیط تخریب و

 همه و کارگران و است ساخته وارد مناطق این زحمتکشان معیشت و زندگی
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 بر و بدانند خود نیازهای و مشکالت رفع پاسخگوی را دولت دارند حق مردم

 .کنند پافشاری مناطق این بازسازی و رسانی کمک امر

 بیکاران، زنان، بازنشستگان، پرستاران، معلمان، کارگران، همۀ از ما

 کارگر جهانی روز همبستگی، و تجمع با کنیم می دعوت جوانان و دانشجویان

 طرح و موجود غیرانسانی شرایط به نسبت اعتراض روز را( اردیبهشت۶۶)

  :دهیم قرار خود برحق مطالبات

 چهار خانواده یک برای ماه در تومان یونمیل ۷ میزان به حداقل مزد تعیین -۶

 خود های خواست برای که زندانی کارگران شرط و قید بی آزادی -2 نفری

 و سیاسی زندانیان همه آزادی آنها، قضایی تعقیب منع و اند کرده مبارزه

 برای بیکاری بیمه برقراری -۱ زندانی دانشجویان و معلمان آزادی و عقیدتی

 میزان به حداقل بازنشستگان مستمری ترمیم -4  کار ندگانجوی و بیکاران تمام

 مسکن و کارآمد و کامل اجتماعی های بیمه تأمین ماه، در تومان میلیون ۷

 صندوق بر بازنشستگان منتخب نمایندگان نظارت بازنشستگان، برای مناسب

 جنسیتی، تبعیض هرگونه الغای-5 آنها مدیریت در شرکت و بازنشستگی های

 و زنان مزد برابری -6 جامعه سطح در و کار محیط در قومی و ملی مذهبی،

 سایر با مهاجر کارگران حقوق برابری و برابر کار شرایط در مردان

 از برخورداری حق -۸ کودکان کار منع -۷  آنها از تبعیض رفع و کارگران

 و کارگران میان دستجمعی مذاکرات برقراری و سندیکا و مستقل های تشکل

 عقیده، تحزب، بیان، آزادی -۶1  امضا سفید قراردادهای لغو -9 رمایانکارف

 تعهد با صندوق یک ایجاد -۶۶  راهپیمایی و اعتصاب گردهمایی، اعتراض،

 ما -۶2 کارگران افتاده عقب مزایای و مزدها تمام فوری پرداخت برای دولت

 جنگ ،گرانه مداخله های سیاست جهان، و ایران كارگران عموم همراه به

 كشورها مردم علیه را متجاوزی دولت هر جانب از تجاوزكارانه و افروزانه

 تمامی برای پیشرفت و رفاه امنیت، صلح، برقراری خواهان و نموده محكوم
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 زدگان سیل فوری نیازهای تأمین -۶۱ هستیم جهان و منطقه ایران، مردم

 مسکن تأمین و آموزشی مراکز و درمان و بهداشت پوشاک، خوراک، ازجمله

 خسارات جمله از آنها خسارات همه جبران و رایگان بازسازی و مناسب

 آزادی و کارگر روز رسمی تعطیلی اعالم -۶4 دولت توسط کشاورزان

  .کشور سطح در می ماه اول بزرگداشت مراسم برگزاری

 !جهان کارگران المللی بین همبستگی و اتحاد باد رزمنده و مستحکم گسترده،

 نظام علیه زحمتکشان و کارگران طلبی حق فریاد باد تر کوبنده و رساتر

 !آن حامی های قدرت و داری سرمایه

 !کارگران جهانی روز می ماه اول بخش آزادی پیام باد طنین پر

  

 1238 اردیبهشت 7

 

 حومه و تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سندیکای

 تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای

 بازنشستگان اتحاد گروه

 کارگری های تشکل ایجاد به كمك برای هماهنگی کمیته
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 کارگر جهانی روز اردیبهشت 11 فراخوان

 روز گرامیداشت خاطر به تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 خط زیر دستمزد تعیین به اعتراض در و( 9۸ اردیبهشت ۶۶) کارگر جهانی

 کارگران، معیشت و اولیه مایحتاج افسارگسیخته تورم و گرانی فقر،

 های تشکل دیگر و سندیکا ایجاد از ممانعت مزدبگیران، تمام و بازنشستگان

 پرورش، و آموزش سازی پولی و سازی خصوصی کارگری، مستقل

 بی افزایش مرد، و زن حقوق نابرابری و تبعیض امضاء، سفید قراردادهای

 دیگر و معلمان و کارگران کردن زندانی یا بازداشت کار، کودکان رویه

 بر در را جامعه فرودست قشر و کارگران از عظیمی بخش که صنفی فعالین

 .کند می برگزار تجمع( بهارستان میدان)  مجلس مقابل در گیرد می

 محترم همکاران تمام از تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 و کنترلین خدماتی، و اداری پرسنل ها، تعمیرگاه کارگران رانندگان، از اعم

 جهانی روز تر باشکوه هرچه برگزاری جهت دارد درخواست ها بازنشسته

 مجلس مقابل در صبح ۶1 ساعت چهارشنبه روز( اردیبهشت ۶۶) کارگر

 .رسانند بهم حضور( بهارستان)

 

 کارگر جهانی روز اردیبهشت 11 مه ماه اول باد گرامی

 حومه و تهران وسرانیاتوب واحد شرکت کارگران سندیکای

 38 اردیبهشت چهارم
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 مقابل در کارگر جهانی روز مراسم برگزاری فراخوان

 اسالمی شورای مجلس

 روز، این. است کارگر جهانی روز ماه، اردیبهشت یازده با برابر مه ماه اول

 مقاومت، حاصل  که را روز این ما. است جهان سراسر در کارگران ما روز

 در گذشته جان از و مبارز انسان و کارگر میلیونها نیجانفشا و ایستادگی

 کشی بهره نابودی و نابرابری و فقر به دادن پایان برای  دنیا نقاط اقصی

 .داریم می گرامی است انسان از انسان

 خدشه و ترین بدیهی از یکی کارگر جهانی روز  مستقل مراسم برگزاری

  .است کارگران ما اجتماعی حقوق ناپذیرترین

 کارگر جهانی روز مراسم برگزاری در محدودیتی گونه هر اعمال پیشاپیش ما

 در( بازنشسته و شاغل،بیکار)کارگران به فراخوان با و میکنیم محکوم قویا را

 دست روز، این مراسم تر شکوهمندانه چه هر برگزاری برای  کشور سراسر

 ردیبهشتا ۶۶ شنبه چهار روز صبح ده ساعت راس متحدانه و هم دست در

 ای یکپارچه بطور و  میائیم هم گرد" اسالمی شورای"  مجلس مقابل در ماه

 باری مصیبت شرایط کل در و  گرانی، و فالکت و فقر به دادن پایان خواهان

 .است شده تحمیل  زحمتکش مزدبگیران همه و کارگران ما به که شویم می

  ایران بازنشستگان اتحادسراسری

 ای روژهپ کار نیروی اتحادیه

  سوزنی بافنده سندیکای بازنشستگان

  مکانیک-فلزکار بازنشستگان

 مکانیک کارو فلز صنف کارگران از جمعی
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 به مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه

برغم بحران جدی با ابعاد نجومی که زندگی کارگران و کلیه حقوق بگیران در ایران را به 

فقر و بیکاری و خودفروشی و فساد و چالش گرفته است، برغم برآیند این شرایط که 

اختالس را به صورت یک اپیدمی همگانی، به مردم ایران تحمیل کرده است. می خواهم 

از پیروزی و آینده ای درخشان گفتگو کنم. بسیاری از کشورهای صنعتی و ثروتمند 

ین امروزی جهان حتی یک چندم ازمنابع وسیع وگسترده کشور ما را ندارند ) ژاپن نه زم

کشورهای اسکاندیناوی بیشتر به  کافی برای کشاورزی دارد ونه معادن کانی و انرژی.

های پیشرفته جهان هستند. این متکی یند( ولی جزو بزرگترین کشورچوب جنگل هایشان 

کشورها با کمک آن امکانی که تا پیش از جهانی شدن نولیبرالی سرمایه ملی اعالم می 

ه برسند. این سرمایه ارزشمند ملی، نیروی کار مولد است. شد، توانستند به این جایگا

طال و الماس قابل سنجش با  سرمایه اصلی و عمده ای که نه در منابع کانی و نه ارزش

گری و اختالس های نجومی وبرغم حاکمیتی که انگل گونه هستی لذا برغم غارت ت.آن اس

ما ایران را با دستان  ی هستیم.ملت را به باد فنا می دهد ما پیروز این مبارزه طبقات

انگل ها را موظف به تولید می کنیم. برخی نمونه های  توانای نیروی کار می سازیم و

صد سال حکومت  یکاز واقعیت های تاریخی چون بیش از  تاریخی را اشاره می کنم.

صد سال حکومت مساوات طلبان  یک بدار در خراسان نمی گویم ومساوات طلبان سر

در لحسا حرفی نمی زنم از بیش از همین مدت مبارزه اسماعیلیه و بابک ها، قرامطه 

دینان را مطرح  انسانی خرم مازیار ها و. . . و. . . چیزی نمی گویم، نگرش انقالبی و

نمی کنم. به تاریخ معاصر و نقش کلیدی طبقه کارگر می پردازم و تاثیری که فراتر از 

  .ته اندجهان به جا گذاش ایران در آسیا و

کارگران ایران در جنبش کارگری ایران و جهان نقشی سازنده و ژرف از خود به جای 

گذاشته اند از این رو کینه و اتحاد سرمایه داری وطنی و دالالن پیرامونش و جهان 

امپریالیسم نسبت به این طبقه پویا، و سرکوب خونین آن یا با دستان استعمار و 

گران انگلیس و امروزه توسط امپریالیسم جهانی به یا استعماامپریالیسم روسیه تزاری، 

ن از مشروطه به این سو، رهبری آمریکا، در همه دوران های تاریخی مبارزات مردم ایرا

قابل اجتناب برای استثمارگران شده است. برای دولت های امپریالیستی و امری غیر

 دیگر با چکمه و پوتین نظامی، وعوامل داخلی آنها، که یک روز با کت و کراوات و روز 

در بهار کوتاه انقالبی مردمی ایران، در پوشش سده های میانه به قتل گاه کارگران و 
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روشن اندیشان می آیند، یک وظیفه حیاتِی طبقاتی است. به برخی از این موارد سرکوب 

عباس  م مقام فراهانی وئخونین می پردازیم. در ایران دوران قاجاریه با اصالحات قا

میرزا، ولیعهِد شاِه زن باره ی قاجار، فتحعلی شاه، گرایش به صنایع تولیدی در کشور 

چه به کندی و ایرانی در آن دوران بسته شد، اگر روندی منطقی یافت و هسته طبقه کارگر

محدود. در دوران " نوکر خانه زاد" ناصر الدین شاه بزعم خود او، امیر کبیر، این روند 

زوده گشت ولی هنوز از نظر کمی و کیفی کارگران دارای آن شرایطی بر شدت ش اف

نبودند که بتواند نقشی سازنده در سیر تحوالت اجتماعی ایران بازی کنند. نظام خون آشام 

حدتی رساند  و عشیره ای قاجاریه، ابعاد استثمار مردم رنجبر ایران را به چنان شدت و

در شمال آمل، و در  نوب، نی ریز و شیراز وکه قیام های دهقانی سراسر ایران از ج

آذربایجان تبریز و زنجان را، فرا گرفت ) به کتاب واپسین جنبش دهقانی . . .اثر استاد 

فشاهی مراجعه گردد(. مبارزه ای خونین نظام عشیره ای را به چالش گرفت. ولی چون 

رهایش " ظهور امام جنبش با نگرشی مذهبی به میدان نبرد آمده بود آن هم با برخی شعا

زمان در کنار مساوات طلبی" برغم مبارزات خونین مردم و پیروزی های اولیه اشان، 

ودالی، برای تثبیت نظام شاهی، دستانش را ئکبیر اصالح طلِب نظام فامیر شکست خورد. و

تا آرنج به خون کشاورزان و صنعت گران سنتی ایران آغشته کرد. فقر و ستم طبقاتی 

کشاورزان و صنعتگران سنتی با مهاجرتی بزرگ ت. ز ایران، ابعادی نجومی یافومانند امر

برای کار، به کشور های همسایه، به خصوص روسیه تزاری مهاجرت کردند. ) به کتاب 

انقالب مشروطه ایرانی اثر ژانت آفاری و ایران بین دو انقالب آبراهامیان و کتاب اتحادیه 

ران اثر حبیب الجوردی مراجعه گردد، که بهترین وعلمی های کارگری و خود کامگی در ای

ترین آمار این مهاجرت بزرگ را ثبت کرده اند.( در صنایع نفت روسیه تزاری و دیگر 

سیال صنایع این کشوِر استعماری، کشاورزان و صنعتگران مهاجر و سنتی ایرانی با سو

سوسیال دموکرات که  و برخی از آنها به انقالبیون دموکراسی بلشویکی آشنا شدند

رهبری آنها در آن مقطع تاریخی با استالیِن یکی از رهبران سوسیال دموکراسی روسیه 

بود، پیوستند. با کمک سوسیال دموکراسی مبارز آموزش طبقاتی را به دست آوردند. از 

    نقشی سازنده را رقم بزنند. این رو توانستند، در انقالب مشروطه ایران و انقالب اکتبر

) به کتاب فرقه عدالت ایران اثر محمد حسن خسرو پناه و الیور باست، مراجعه گردد.( در 

شرایطی که در ایران از صنایع بزرگ خبری نبود، یک طبقه کارگر صنعتی در روسیه 

تزاری با ابعاد چند صد هزاری به وجود آمد، تا نقش کلیدی پیروزی مشروطه دوم ایران 

شروطه را به ایران بیاورد. که این پیروزی اثرات ژرفی در آسیا را قطعی کند و آزادی و م

تنکابنی و بزرگ مالکان زمین، مانند سپهدار اتحاد شوم و روسیه تزاری به جا گذاشت.
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بختیاری و نیروهای داشناک به رهبری یپرم خان و دموکرات های تهرانی، با حمله اسعد

ودند بعد از پیروزی بر سپاه نظامی نظامی به سوسیال دموکرات هایی که مجبور شده ب

دولت قاجاریه و ایالت و عشایر زیر فشار استعمار تزاری به تهران مهاجرت کنند، به 

دند، تا اتحاد شوم لیبرال های خلع سالِح کر آنها را خلع سالح و سرکوب آنها منجر شد. و

ع گرداند. دون مدافرهبران ایالت بزرگ، انقالب مشروطه را ب ودال ها وئپای ایرانی و فنو

پنج، مسلسل چی ضد مشروطه توانست با کمک استعمار انگلیس از این رو رضا خان میر

اسی که آزادی های سی (1211خرداد 33خود ) در  11کودتا کند و سر کار بیاید وبا ماده 

کشان سوسیال دموکرات و روشن اندشان انقالب مشروطه به ارمغان مبارزه خونین زحمت

بود، از میان بردارد. و برای مبارزه با انقالب اکتبر و نیروهای پیشگام ایرانی  مردم ایران

به پیشنهاد استعمار انگلیس دست به اصالحات نیم بندی بزند، تا جلوی رشد افکار 

شکل  مساوات طلبانه )سوسیالیستی( در ایران را بگیرد. ) تالشی مذبوحانه که اگر در

کمونیست های ایرانی گشت. ولی در نهایت این انقالبیون باعث قتل عام  پیروز شده بود و

ن به جا اثرات ژرفی در تاریخ معاصر ایرا بودند که حزب پیش رو خود را ساختند و

ش، مانع ودالی و استبداد قرون وسطایی ئخان با حفظ نظام فگذاشتند.( بدین گونه رضا

حادیه های مخفی که ولی کارگران برغم سرکوب در اتد. رشد جنبش کارگری ایران ش

پس از پادشاه شدن  ایجاد کرده بودند، آماده تهاجم بعدی برای احقاق حقوق شان شدند.

از شهر جشن  اول ماه مه را در باغی خارج دوهزار کارگر 1218رضاخان، در سال 

ت زد و پنجاه نفر را دستگیر خانی به دستگیری رهبران کارگری دسگرفتند. که پلیس رضا

حبیب الجوردی  اثر 27 - 25ب اتحادیه کارگری وخود کامگی در ایران، رویه به کتاکرد.)

ترجمه ضیاء صدقی مراجعه گردد. که یک نویسنده لیبرال است. من عمدا از چنین منابعی 

ادامه سند در  (.استفاده می کنم تا چپ مدرن هم شهامت مطالعه این مطلب را داشته باشد

نظر می رسید دولت همه مخالفان بالقوه خود را زیر همان منبع " در همان ماه که به 

سربازان . صنعت نفت در آبادان دست به اعتصاب زدند کنترل دارد، ناگهان نه هزار کارگر

ایرانی )رضا خانی( با کمک تفنگداران دریایی انگلستان که از عراق آمده بودند، با 

و سنگ پاسخ دادند. اعتصاب شمشیرهای آخته به کارگران حمله کردند. کارگران با چوب 

دستگیر و در خرم آباد ) قلعه فلک االفالک( زندانی  سه روز ادامه داشت. دویست کارگر

ها که ریشه در ایالت ایران و روستا شدند و رهبرانشان در تهران." امروز کارگرانی

صور دارند و با تاریخ مبارزات کارگران ایران بیگانه اند، و چپ های به اصطالح مدرن ت

نمی کنند نسل های پیشین کارگران ایران با چه مبارزات خونینی تامین اجتماعی و سنوات 

خان وپسرش تحمیل کرده بودند. از او بازنشستگی را برای امروز آنها، به دولت های رض
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این رو کودکانه نظام شاهی را از ساختار نولیبرال امروزی برتر می دانند. در حالی که 

گونه سرکوب کارگران دست پروده و ادامه دهنده ی همان ،رالی، مرده ریگظام نولیباین ن

پهلوی پدر، و حقوق بگیران ایران در نظام پادشاهی است. پس از اشغال ایران و تبعید 

سازی تشکل سیاسی و صنفی خود پرداختند. و زندان ها از کارگران کارگران ایران به باز

کار و تامین حقوق کار با  زه برای ایجاد قانونارز خالی شد. مباربو روشن اندیشان م

گیری شد. در این نوشته برای کوتاه شدن مطلب تنها به چند مورد از این شدت پی

الیشگاه آبادان، شهر اکارگران پ 1235تیرماه  32در  مبارزات کارگران می پردازم.

کشته  51ت و ادامه داش بزرگ کارگری ایران. اعتصاب بزرگی را آغاز کردند که سه روز

زخمی به جای گذاشت و تعداد زیادی بازداشت و زندانی برای کارگران داشت.  125و 

وجود آورد به کتاب اتحادیه شرکت نفت انگلیس این فاجعه را باتحاد دولت شاهنشاهی و 

این بار انگلیسی ها از نیروی   .مراجعه گردد 323 -337های کارگری و خود . . . رویه 

رویه   .ه نکردند بلکه برخی شیوخ عشایرعرب را با خود همراه کردنددریایی استفاد

همان منبع " . . . سرهنگ آندروود و دستیارش جیکاک موفق شدند که شیخ های  324

عرب درون و پیرامون آبادان را وا دارند تا " اتحادیه عرب" را مرکب از پنجهزار مرد 

تشکیل دهند." در واقع برای ( ده ایرانمسلح برای ) بزعم استعماگران تحریکات حزب تو

همان منبع " میان چند صد تن  322سرکوب کارگران اعتصابی آبادان تشکیل دادند. رویه 

از اعراب مسلح به هفت تیر و تفنگ و چندین هزار اعضای شورای متحده خوزستان 

ان کشیده مسلح به چوبدستی و چاقو . . . نبردی در گرفت، و به سرعت به سایر نقاط آباد

آورده بودند،  شد. . . . سربازان به کمک دویست تن اعراب عراقی که از آن سوی مرز

اندازی کردند. . . . " خواسته کارگران همان قانون کار و تامین به انبوه مردم تیر

اجتماعی و . . . بود که امروزه با شوک های دولت های پس از جنگ یکی یکی از 

های زیر ده نفر به کلی از است. قرارداد موقتی ها و کارگاه می گرفته شده کارگران پس

شمول قانون کار خارج شده اند و هر روز دولِت نولیبرالی برای خارج کردن بقیه حقوق 

بگیران برنامه ریزی تازه ای را مطرح می کند. تا نشان دهد سرمایه داری با لباس 

همان منبع، پس از آتش  327 روحانیت با چکمه های شاهی هیچ تفاوتی ندارد. رویه

رهبران شورای متحده خوزستان، از جمله. . . بعنوان . . . " بس و پایان نبرد کارگران

اقدامی آشتی جویانه تعدادی از سالحهای آتش زا را که طی ستیز از اعراب گرفته شده 

ت کردند بود جمع آوری کرده به دفتر فرمانداری نظامی بردند و تحویل دادند و رسید دریاف

نتیجه اعتصاب و درگیری کارگران آبادان را این  338و زندانی شدند." نویسنده در رویه 

گونه برآورد می کند." با این همه، اعتصاب مزبور در نهایت برای شورای متحده 
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داشت دسته جمعی رهبران اعتصاب و نابودی کامل زیرا باز بود: خوزستان ویرانگر

یبرال ب توده در خوزستان را به دنبال داشت." نویسنده لشورای متحده خوزستان و حز

یر می کند و یتنها شکل آن تغ گز مبارزه متوقف نمی شود ونمی داند که برغم سرکوب هر

"شورای متحده  355 – 354به اعماق جامعه می رود و پنهان ریشه می دواند. رویه 

دولت ایران )دولت خوزستان و رهبرانش، در نتیجه تالشهای مشترک انگلیسها و 

دچار شکست قطعی شد. با این همه   "شاهنشاهی( و " شرکت نفت ایران و انگلیس

روحیه مبارزه طلبی همچنان زنده ماند و در جلسه ای پنهان در سخن َکل فرج )کربالیی 

 :فرج( یکی از کارگران )شرکت نفت ایران و انگلیس( انعکاس یافت

خواهیم تا شاید در وضع بهتری زندگی کنیم . . . نه  رفقا ما تنها حقوق حقه خود را می"

بمنظور شرارت یا آشوب بلکه از روی حقیقتی فریاد می کشیم . . . آنان بهتر است به 

خاطر بسپارند که ما نیز در انتظار زمان مناسبی هستیم و آنگاه انتقام خود را جزء به 

   ".جزء از آنان خواهیم گرفت

 قانون کاررا پس از تصویب مجلس در ایران کار 1232سال رر عاقبت دقدرت نیروی کا

بردی نمود. هیچ مبارزه ای برغم شکست ها نابود شدنی نیست و این مبارزان هستند که 

 57ال جام پیروزی را سر می کشند. کارگران ایران انتقام جنایت های رژیم شاه را در س

سپرده امپریالیسم به این نظام سرراو تیر خالص ند کاران گرفتبا مشت اهنین خود ازجنایت

با اعتصابات صنعت نفت و دیگر اعتصاب ها در سراسر ایران زدند. ولی امروزه، برغم 

بهمن و پیروزی موقت کودتای ضد دموکراسی، ضد مناسبات اقتصادی 33شکست انقالب 

قانون اساسی که با دستان آلوده ی نولیبرالیسم وطنی و قانون زدایی  45 – 44اصل 

فعلی، عملی گردیده است. این باز کارگران ایران هستند که در صورت اتحاد و یک صدایی 

  .و ایجاد تشکل سراسری خود؛ به پیروزی بر مناسبات سرمایه داری خواهند رسید

بزرگترین دستآورد مبارزات کارگران در شرایط امروزی ایران و جهان درک این واقعیت 

اخته اند و آن را هدف خود قرار داده اند. مبارزه برای است که ریشه ستم طبقاتی را شن

نفی خصوصی سازی یا در واقع نفی نولیبرالی. یک درک تجربی کارگران است، که بدون 

 .های خود مطرح می کنندخود به آن پی برده اند و در شعارطبقاتی  -یک آموزش علمی 

                               اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

 38فروردین ماه  32  سخنگو ناصر آقاجری
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 تشکل صنفی، مدنی و مردمی 4بیانیه مشترک 

 !پشتیبان مردم میهن مان هستیم

خسارات و ویرانگری های وسیع سیل، نتیجه سیاست های نابخردانه و ضد 

محیط زیستی است که هم اکنون باعث آواره گی بسیاری از هموطنان در شمال 

 .ب کشور شده و آنان را بی پناه نموده استو غرب و جنو

متاسفانه تاکنون آمار دقیقی از کشته شدن هموطنانمان در اختیار نداریم، اما 

مزارع ویران، خانه ها نابود، دام ها تلف شده و بیش از صدها روستا و چندین 

شهر زیر آب رفته اند و خدمات رسانی به مردم مصیبت زده بسیار ضعیف 

روز از جاری شدن سیل هنوز دولت  ٠٢اینجای کار بعد از گذشت بوده و تا 

 .هیچ گام اصولی برنداشته است

همچنانکه می بینیم امدادرسانی خود جوش هموطنان، با وجود فقر اقتصادی 

تحمیل شده به مردم، به خصوص درمناطق غرب کشور، بسیار سریع تر از 

 .نهاد های دولتی عمل کرده است

 :خواهیم در اولین قدم، اقدامات زیر را اجرایی کندلذا از دولت می 

الف( رساندن فوری کمک های اولیه، از قبیل چادر و سرپناه، لباس، آب و 

 .خوراک

 .ب( اعزام تیم های پزشکی و ارسال دارو، بویژه داروهای اورژانسی

 و درمراحل بعدی و به صورت عاجل؛

هموطنان آسیب دیده در این کلیه وام های کشاورزی و مسکن داده شده به  -١

مناطق پرداختش را منتفی اعالم کرده و بانک ها این وام ها را به مردم این 

 .مناطق بخشوده اعالم کنند
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کلیه مسوولین و مسببین این اقدام های ضد زیست محیطی را بدون هیچ  -٠

اغماضی در هر رده و مرتبه و سازمانی به مردم معرفی و با تشکیل دادگاه 

اموال این مسوولین خاطی را بلوکه و ضبط کرده و تا بخشی از خسارت  کلیه

 .وارده این چنین تامین شود

دولت با دادن دستورالعمل به وزارت خانه های مسکن، جهاد کشاورزی،  -٣

برای کمک های بالعوض به کشاورزان با دادن وام در زمینه ساخت و 

 .ت، دامداری ها، اقدام کندبازسازی مسکن، احیای زمین های کشاورزی، باغا

با توجه به حضور متخصصین دلسوز در عرصه زیست محیطی که قبال هم  -٤

اعالم خطر کرده بودند ولی گوش شنوایی پیدا نشد، با بکارگیری این 

متخصصین تدابیر الزم برای جلوگیری از خسارت بارندگی ها و سیل های 

 .مجدد، اتخاذ شود

اهیم که باتصویب طرحی، دولت رامؤظف نمایند ازنمایندگان مجلس می خو -٥

که بودجه ای اضطراری برای سیل زدگان در نظر گرفته شود، تا همچون 

 .زلزله زدگان کرمانشاه پس ازگذشت بیش ازیک سال درگیر مشکالت نباشند

ازهمه اعضا وهوادارانمان می خواهیم به هر نحو ممکن در یاری رساندن  -٦

 . شگام باشندبه مردم مصیبت دیده پی

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 گروه پیشتازان عدالت

 جبهه متحد کرد

 مجمع مشورتی فعاالن مدنی یارسان

 ٨٩٣١فروردین  ٠٢
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 پیام همبستگی به کنفدراسیون اتحادیه های کارگری پیشرو ترکیه

 

 به دبیر کل کنفدراسیون سندیکایی دیسک

 کایی دیسک به کمیته اجرایی کنفدراسیون سندی

 (رفقای محترم کنفدراسیون اتحادیه های کارگری پیشرو ترکیه )دیسک

مطلع شده ایم که رفیق آرزو سرکزوغلو، رئیس کنفدراسیون اتحادیه های 

کارگری پیشرو ترکیه، اخیرا به جرم اینکه در سخنان خود در یک پانل بحث 

رات ترکیه( که توسط حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق )حزب سوسیال دموک

به محاکمه کشیده شده و با حکم محکومیت سه ساله  ١٣3٥در خرداد ماه سال 

رفیق آرزو در سخنرانی خود جنبه های مشخصی از سیاست  .روبرو می باشد

  .های دولت فعلی ترکیه را مورد انتقاد قرار داده بود

تعجب لحن و محتوای سخنرانی رفیق آرزو قاعدتاٌ نمی بایست هیچ کسی را به 

بحران اقتصادی کنونی همه جانبه ترکیه موضوعی است که اکثریت  .وادارد

در سال های اخیر، دولت .آن آگاهی دارند مردم در داخل و خارج از کشور از

توسعه و عدالت اردوغان آشکارا سیاست های نئولیبرالی را دنبال کرده که 

  .اندموجب هرج و مرج در زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور شده 
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یک محصول جنبی سیاست های دولت، خود را در سرکوب فزاینده نیروهای 

مترقی و به ویژه اتحادیه های کارگری به نمایش گذاشته است؛ که در مسیر آن 

بسیاری از اعضای اتحادیه های کارگری بخشی از عمر خود را به جرم دفاع 

گذرانده و یا می و پافشاری بر روی عدالت و مطالبات مشروع خود در زندان 

ما بر این باور هستیم که دلیل دادگاهی کردن و محکومیت رفیق آرزو  .گذراند

او جز دفاع از منافع  .سرکزوغلو به حبس در راستای چنین الگویی است

کارگران جرمی مرتکب نشده است و به همین دلیل با اتهامی واهی محاکمه و 

 .محکوم به زندان شده است

مکانیک ایران، ضمن اعالم مراتب همبستگی خود با فلزکارسندیکای کارگران 

ترکیه و رفیق آرزو سرکزوغلو و کنفدراسیون اتحادیه های کارگری پیشرو 

، امیدوار است که کارزار دفاع از رفیق آرزو توسط همچنین طبقه کارگر ترکیه

کنفدراسیون دیسک و همچنین در سطح ملی و بین المللی  منجر به نتیجه 

آمیز درخواست تجدید نظر در مورد حکم صادره برای او و تضمین  موفقیت

 .آزادی ایشان بشود

 پیروزی با طبقه کارگر جهانی است

 گسترده تر باد همبستگی کارگران ایران و ترکیه

 

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 ٠٢٨٣آوریل  5برابر با  ٨٩٣١فروردین  ٨1
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 کشور سراسر لیدیتو واحدهای از کارگری گزارشات

 

 ذوب آهنگزارش خبرنگار پیام سندیکا از 

 
 گزارش کارگری از عملکرد سال گذشته ذوب آهن اصفهان

در سال گذشته شرکت با بحران آب مواجه بود و امسال با بارش های انجام -۶

ی برای ذوب آهن مطرح است. باید گرفته همچنان این موضوع با شدت کمتر

مدیریت یک برنامه دراز مدت برای موضوع تامین آب که به سفره های 

زیرزمینی و محیط زیست صدمه نزند را طراحی و انجام دهد. همچنین با 

 خرید شیرها و دوش های چشمی دار از هدر رفت آب جلوگیری نمود.

http://www.sfelezkar.com/?p=3542
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انست صادرات خود را شکسته شد و کارخانه تو 9۷رکود فروش در سال  -2

بهبود بخشد و حتا به کشورهای ترکیه، سوریه، سریالنکا هم صادرات داشته 

 را کسب کند. 96درصدی نسبت به سال  ۱۸1و سود 

 درصدی، ۱۸1اما آنچه امسال مدیریت باید انجام دهد با توجه به سود  -۱

ی کند تا الف( مدیریت باید کلیه کارگران را اعم از پیمانی و قراردادی رسم

انگیزه برای بهبود روند تولید را شاهد باشد و مدارک کارگران را در 

 وضعیت شغلی اشان را اجرایی کند.

ب( شمولیت سختی کار در مشاغل سخت و زیان آور را افزایش داده و 

 روز افزایش دهد. ۶5مرخصی این کارگران را در سال 

و انجام نشده است در به این س 92ج( جهت طبقه بندی مشاغل  که از سال 

همه سطوح اجرایی شود تا با افزایش دریافتی کارگران، کمی از بار گرانی را 

 کاهش دهد.

د( سالهاست با بازنشسته شدن کارگران هیچ استخدام جایگزینی صورت نمی 

گیرد لذا با توجه به بیکاری روزافزون جوانان و هدر رفتن زندگی اشان 

وب آهنی که فرزند بیکار دارند با توجه به شرکت باید از خانواده های ذ

شایسته ساالری اقدام به استخدام کرده تا از فشار کار کارگرانی شاغل نیز، 

 کاسته شود.

ف( افزایش تعداد افسران ایمنی، باال بردن سطح ایمنی کارخانه، مکانیزه 

کردن بخش های حادثه خیز، کاهش ساعات کار کارگرانی که در بخش های 

خیز کار می کنند که خستگی ناشی از کار، تمرکز و دقت آنان کاهش حادثه 

 داده و منجر به حادثه می شود.
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 ازهفت تپه و شرکت نیشکر چه خبر؟

پس از مبارزات چند ماه گذشته شرکت و پرداخت حقوق و تحقق بخشی از 

مطالبات پرسنل توسط مدیریت شرکت، کارخانه درشرایط بهره برداری قرار 

ند روزی از بهره برداری نگذشته بود که بارشهای بی وقفه شروع گرفت و چ

شدند و به دلیل رطوبت و گل و الی بودن مزارع کار نی بری ونی کشی به 

کارخانه متوقف گردیده و هنوز بهره برداری آغازمجدد نشده است. البته چند 

روزی هست که کارگران نی بر فصلی کار نی بری را اغاز کردند و در 

تی که بارش در روزهای اتی نداشته باشیم، کار تولید شرکت آغاز خواهد صور

شد. بارندگیهای اخیرکه منجر به تعطیلی کل مجموعه ها و شرکتهای تولید 

سال اخیر بیسابقه باشد. به نظر  ۰٢کننده شکر در استان خوزستان شده شاید در

فت درصد شکر میرسد به دلیل فرا رسیدن فصل گرما و تاخیر در برداشت و ا

محصول نیشکر، بسیاری از مزارع شرکتهای نیشکری، با کاهش محصوالت 

مواجه و خساراتی را در پی خواهد داشت. که به همراه کسادی بازار کسب و 

کار و کاهش تولید باعث عدم انجام تعهدات کارفرمایان در پرداخت مطالبات 

بحران کارگری کارگران شده و در صورتی که دولت وارد عمل نشود با 

 .واعتراضات کارگری روبه رو می شود

در حال حاضر کارگران روزمزد این شرکت دارای قراردادشش ماهه شده و 

طرح مشاغل بندی نیز برای آنها لحاظ گردیده است اما هنوز این کارگران 

 .هشت ماه مزایای بن معوق دارند و مزایای شغلی آنها همسان سازی نشده است

یز فقط حقوق اسفندماه را طلب داشته برخی مزایای انگیزشی از نظرمزدی ن

 .سالیانه پرداخت نشده است

اسماعیل بخشی هنوز در بازداشت موقت است و از سرنوشت پرونده های 

 .قضایی ایشان اطالعی در دست نیست

 فریدون نیکوفرد دبیرسندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
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 سامانه مدیریت تدبیری وبی شرق پایانه درمحل کافی کمبودفضای

  .است بوجودآورده خطوط این رانندگان برای جدی مشکالت یک،

 )منبع گروه تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی(

 است سیار و تعمیرگاه استفاده مورد حاضرهم درحال یک سامانه شرق پایانه 

 آرتی بی یک سامانه اتوبوسهای خروج و ورود تردد محل اجبارا وهم

 دارای شرق پایانه تعمیرگاه که آنجایی از و میباشد، آزادی پایانه به تهرانپارس

 نقض رفع و تعمیر از بعد ها اتوبوس که هنگامی و باشد می خروجی درب دو

 درب مورد بی کردن مسدود دلیل به رادارند، سالن از خروج قصد عیب

 غربی درب از که امجبور کابین دو های اتوبوس ناچار به سالن شرقی قسمت

 نظم در اختالل باعث خروج، درحین کافی فضای عدم دلیل به که شوند خارج

 وعوامل مسئولین و ها راننده بین تنش و شدید وترافیک ها اتوبوس صف

 و جابجایی حین یکدیگردر با ها اتوبوس برخورد واحتمال میگردد، ناحیه

 .میباشد بسیارزیاد رانندگان برای خسارت و سالن از ها اتوبوس خروج

 کوچک و ترافیک دلیل به هایی خسارت متحمل رانندگان تاکنون که بطوری 

 راحتی به ها اتوبوس شرقی درب از که درصورتی اند، شده تردد محل بودن

 اعصاب و درگیری و نظمی بی همه این تواند می و شوند خارج میتوانند

 .باشد کارنداشته درحین رانندگان برای خوردکنی

 روز اولیه ساعت در را ها اتوبوس اینکه جای به هم تعمیرگاه رئیس تاسفانهم

 وتحول تغییر زمان ترین شلوغ که پایانی ساعات نزدیک درست کند خروج

 از یکی هم این که میکند خارج را ها اتوبوس میباشد، کش زحمت رانندگان

 .یباشدم پایانه در ها اتوبوس خروج و ورود درحین سنگین ترافیک دالیل
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 جهت تا میکند تاکید یک سامانه مسئولین به واحد شرکت کارگران سندیکای

 هرچه خطوط، این رانندگان برای احتمالی خسارت هرگونه از جلوگیری

 مشکالت وبه بیاندیشند تهرانپارس پایانه مشکل حل برای تدابیری زودتر

 شرایط در ارس،تهرانپ پایانه رانندگان تا .کنند رسیدگی کار محیط در موجود

 ناشی تصادفات و حوادث دچار و کنند شروع را کارشان استرس بدون و آرام

 .نشوند کار محیط در ایمنی عدم از

 

 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه ایران خودرو

 

در اقتصاد و صنعت کشور رخ داد در ایران  ١٣3١با تحوالتی که از تیرماه 

هزار و ١٦٢هزار خودرو به  ٠٦٢و تولید از  خودرو نیز تاثیرش را گذاشت

هزار خودرو نیز رسید. این کاهش تولید به دلیل نبود قطعات  ٥٢حتا به 

الکترونیکی و همچنین سودجویی مدیران ایران خودرو جهت باال بردن قیمت 

 .محصوالت بود
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به همین خاطر مدیریت شرکت روزهای جمعه و پنجشنبه را تعطیل اعالم کرد 

ساعت کاهش داد که این  ٤٤ساعت به  ١٢٢ه کاری کارگران را از و اضاف

کارگرانی  .درصدی حقوق دریافتی کارگران شد ٥٢الی  ٣٢امر موجب کاهش 

که با توجه به حقوق خود اقدام به برنامه ریزی کرده و خرید خانه و وسایل 

 .دیگر خانه به صورت اقساطی انجام داده بودند را به دردسر انداخته است

آکوردی که هر چهار ماه یکبار به کارگران تعلق می گرفت تنها دو بار داده شد 

و آن هم از ترس اعتصاب کارگران بود. چرا که موضوع اعتصاب در بخش 

متاسفانه مدیریت از فضای ایجاد شده کاهش تولید  .های مونتاژ قوت گرفته بود

فیت و حجم غذای دست به اقدام سودجویانه و کثیف دیگری هم زد. شرکت کی

  .کارگران را کاهش داده است

امسال کارگران ایران خودرو قبل از عید فقط یک ماه پاداش و عیدی گرفتند و 

طبق روال باید مابقی را در تابستان دریافت کنند. این در حالی است که 

درصد  ٣٢کارگران در سال گذشته وضعیت دریافتی خوبی نداشتند و بیش از 

ان کاهش یافته بود و می باید شرکت پاداش و عیدی را کامل به از دریافتی اش

کارگران شب عیدی می پرداخت. البته الزم به ذکر است که هیات مدیره و 

 .مدیران از پاداش های چندصد میلیونی برخوردار شده اند

البته اگر وزارت کاری وجود داشت می باید جلوی تخلف دیرکرد ششماهه 

وزارت  ،ان ایران خودرو را می گرفت که در ایراننپرداختن عیدی کارگر

کاری برای کارگران وجود ندارد. کافی است سود دیرکرد یک ماه عیدی 

کارگران ایران خودرو محاسبه شود تا معلوم گردد مدیریت ایران خودرو 

 .چگونه از این دیرکرد کاسبی می کند
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            موج تعدیل نیروی کار و مطالبات کارگری در 

 مجتمع مس سرچشمه

 

بنا به گزارشات دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، با 

شروع سال جدید و خاتمه یافتن برخی پروژه ها در مجتمع مس سرچشمه، موج 

تعدیل نیروی کار به راه افتاده و متاسفانه کارفرمای اصلی طرح و برنامه ای برای 

 یر پروژه ها ندارد.ساماندهی این نفرات در سا

پس از خاتمه یافتن راه اندازی پروژه ی فلش و تعدیل عده ی کثیری از نفرات 

شاغل در آن واحد که در سالِ پیش تر روی داده بود، راه اندازی واحدِ اسید جدید 
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نیز منجر به تعدیل بیش  79در پایان سال   -شرکت فناوران پارسیانتوسط  –

 و مهندسی گردید.نفر نیروی کارگری  022از 

نفرات اخیر کماکان بال تکلیف و بی کار رها شده اند و واحد های مرتبطِ کارفرمای 

 اصلی هنوز برنامه ای برای به کار گیری این نفرات در دست ندارند.

قابل ذکر است که مطالبات کارگری در پروژه های جاری این مجتمع نیز دستخوش 

  :ات دریافتیبر اساس گزارش. تعویق و تاخیر است

)پیمانکارِ ساخت و راه اندازی کوره ی فلش( حقوق پرسنل  مشارکت سبا فام

پرداخت نموده و پیمانکارانِ این شرکت نیز  79مشغول به کار خود را تا دیماه سال 

 درصدِ مطالبات خود، سال جدید را آغاز نموده اند. 02با دریافتِ کمتر از 

پرسنل  79ختِ نیمی از حقوق بهمن ماه سال نیز تنها اقدام به پردا شرکت سنا

 خود نموده است.

 بازگشت آرامش به کانی مس در مجتمع مس سرچشمه

پیرو گزارشات ماقبل از اعتصاب کارگری در پروژه ی تیکنر های طرح جامع آب و 

بر اساس پیگیری های گزارشگران پیام سندیکا و مسولین مربوطه، اقداماتِ موثری 

 کارگری و پرسنلی در این مجموعه داده اند. جهت بهبود شرایط
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مطابق گزارش های دریافتی، بعد از رفع بازداشتِ نفراتِ دستگیر شده، کارگاه از 

وضعیتِ اعتصاب خارج گردیده و مجددا در وضعیتِ فعالیتِ پروژه ای قرار گرفته 

 است.

کار خلع و نفر کارگرانِ این شرکت بازگشت به کار شده اند و مدیریتِ پروژه ی پیمان

 جدید با رویکردِ متفاوت، جایگزین گردیده است.

 پرداخت حقوق پرسنل در ماه های گذشته منظم و بدون تاخیر در حال انجام است 

و نظارتِ ارگان های انتظامی و حراستی برای استمرارِ آرامش در پروژه برقرار می 

 باشد.

 مجتمع مس سرچشمه-گزارشگر پیام سندیکا

 

 گزارش پیام سندیکا از گنده له سازی بافق یزد

کارگر  ١٠٢از گنده له سازی بافق یزد خبر می رسد که هنوز قراردادی با 

ماهه بوده  ٣پروژه ای این واحد تولیدی بسته نشده است. قرارداد این کارگران 

اجرا نگردیده  ١٣3٦عه از سال و در ضمن افزایش حقوق ها در این مجمو

است. حقوق کارگران اسفنده ماه هنوز پرداخت نشده و عیدی و سنوات هم به 

این کارگران داده نگردیده است. مشکل مهم این کارگران این است که هرگونه 

 .شکایتی به اداره کار منطقه باعث اخراج کارگران خواهد شد

 

http://www.sfelezkar.com/?p=3871
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 !گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شهرک های صنعتی

از شهرک های صنعتی خبر می رسد که نه تنها کارگاهها و کارخانه های زیر 

کارگر اقدام به بازگشایی نکرده اند بلکه هنوز به کارگران خبر نداده اند  ١٢٢

نشست هایی که که از چه زمانی اقدام به راه اندازی کارخانه خواهند کرد. در 

کارفرمایان کارخانه های این شهرک ها با هم داشته اند روی موضوع افزایش 

دستمزد سال جاری معترض بوده و هماهنگی هایی برای از زیر این پرداخت 

در بروند را طرحی می کنند. بیشتر آنان قرار گذاشته اند که بخش زیادی از 

 ٥٢ه ها با استخدام نکردن کارگران خود را بیمه نکنند وبرخی از کارخان

درصدی کارگرانشان شروع به تولید کرده و فشار کاری به کارگران را 

 .افزایش داده اند

در سال گذشته این کارخانه ها به جای یک ماه پاداش و یک ماه عیدی به 

 .کارگران خود فقط یک ماه عیدی را پرداخت کردند

 

 ؟نمی شودچرا اساسنامه جدید صندوق آینده ساز اجرایی 

 

اساسنامه جدید صندوق آینده ساز که بر اساس قانون نظام جامع رفاه و قوانین 

باالدستی آن با مشارکت ذینفعان و تائید معاونت رفاه وزارت تعاون ، کار و 

ماه است که در کارتابل وزیر  ١رفاه اجتماعی تدوین شده و اکنون بیش از 

دیگر به وزیر محترم صنعت، معدن و محترم بدون اقدام قرار گرفته و از سوی 

تجارت هم این موضوع گفته شده و هیچگونه اقدامی صورت نپذیرفته است 

http://www.sfelezkar.com/?p=3863
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چگونه میتوان قبل از انجام این موضوع توسط وزیران محترم ذیربط و مستقیم 

آن موضوع درمان را به وزیر محترم بهداشت که هیچ ارتباطی ندارد ارجاع 

ردیف بودجه را از کجا و  بودجه نمی خواهد؟مگر وزیر بهداشت ردیف . داد

 به کدامین روش و مستندات قانونی تخصیص دهد ؟

زمانی میتوان از ظرفیتهای قانون نظام جامع رفاه استفاده نمود که زیرساخت 

 .آن انجام شده و ردیف بودجه هم لحاظ شده باشد

ن اجتماعی بدیهی است که فرآیند تصویب اساسنامه جدید شواریعالی رفاه تامی

است که وزارت بهداشت هم جزء ارکان شورای است ولی وظایف همه 

دستگاههای ذیربط منجمله وزارت بهداشت و.،. بعد از مصوبات جلسه مزبور 

 !است نه قبل از مصوبات جلسه ؟

 حشرات منبع غذایی انسانها یا دشمن محیط زیست

 

لیاردی ملخها و همه ساله در کشورهای مختلف شاهدیم که که فوج های می

پروانه ها سر از تخم بیرون آورده و به سمت طلوع خورشید راهپیمایی و یا 

پرواز می کنند و در اندک زمانی رشد یافته و به بلوغ می رسند و تخم می 

گذارند و سپس می میرند و در این عمر یک یا دوهفته ای خود خساراتی به 

ای مختلف با این پدیده ا کشورهام .مزارع و مراتع و باغات وارد می نمایند

طبیعی به شکلهای مختلف مقابله می نمایند و متاسفانه دول مختلف منجمله 

کشور ما ایران تنها راهکار برون رفت از این معضل را مبارزه شیمیایی 
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میدانند و با استفاده از سموم شیمیایی خصوصا سیانور به تقابل ملخها بر می 

این متد را توضیح میدهم و تا انجایی که  خیزند که در بخش زیرین تاثیر سوء

دانشمندان متد را پیگیر شدند که انواع مختلف ملخها برای بقا، خود را ملزم به 

و اکنون کامال خود را در مقابل این سموم مصون نمودند و با  تغییر ژن نمودند

توجه اینکه هر ملخ صدها تخم می گذارد و هر تخم آن در شرایط نامساعد رشد 

ی نمایند و تا هفت سال می توانند منتظر مساعد شدن شرایط رشد را طاقت نم

 بیاورند آن تخم فاسد نشود

اما هستند کشور های بیشماری که عالوه بر اینکه مبارزه بیولوژیکی را در 

دستور کارخود قرار دادند حتا از این میلیاردها ملخی که حامل بیشمار پروتئین 

شد و توسعه اقتصادی خود قرار داده اند و هر ساله میباشند را ابزاری برای ر

کشورهای آسیای شرقی  .چشم انتظار ورود ملخها به کشورشان می مانند

خصوصا کشور چین از ورود ملخها به کشور و مزارع خود صدها هزار 

ماکیان خصوصا اردک که ملخها غذای لذیذی برایشان محسوب میشود را 

ت اردک و دیگر ماکیان را تسخیر نموده اند. با پروش داده و بازار جهانی گوش

پرورش اردک که ملخها غذای مجانی در اختیارشان می گذارد و با مدفوع 

اردکها مزارع برنج خود را غنی ساخته و مزارع را از کودهای شیمیایی بی 

 .نیاز می سازند

بل متاسفانه در کشورمان شاهدیم که مسئولین کشاورزی منابع طبیعی برای تقا

با ملخها که هر ساله اوایل خرداد وارد مراتع و مزارع می شوند با پخش 

نمودن صدها تن سبوس آغشته به سیانور در مراتع و مزارع جنایت زیست 

محیطی را مرتکب شدند که منجر به نابودی بسیاری از وحوش خصوصا کبک 

های ها و تیهو و کبک دری و وزغ و افعی و مار و روباه و شاهین و عقاب

که در مراتع و کوهستان ….بسیار زیبای طالیی و گرگ و یوزپلنگ و 

شهرمان میزیستند را کامال منقرض نمودند اتفاقی که اگر تصمیم به جبرانش 

 .گرفته شود یک قرن ترمیم محیط زیست فیروزکوه زمان نیاز دارد

 دهقان سیاوش فیروزی
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 ادباش!مین سال تاسیس سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ش 25

نی مکانیک دور هم مکه جمعی از کارگران ار ۶۱2۱سال از بهار سال  65

جمع شدند تا اتحادیه کارگران مکانیک اتومبیل را تاسیس کنند، می گذرد. آنان 

فکر نمی کردند که این حرکت کارگری باعث تربیت کارگران آگاهی خواهد 

 شد که جنبش سندیکایی به آنان افتخار خواهد کرد.

الزم بود تا کوشندگان این  زمانسال  9به مدت  ۶۱۱2تا  ۶۱2۱ال از س

با  واتحادیه در افشاندن بذر آگاهی میان مکانیک های اتومبیل تالش کنند 

به ویژه شورای متحده کارگران و  های کارگریاتحادیه همکاری با دیگر 

اعت س ۸قانون کار، بیمه تامین اجتماعی، و مهمتر از همه  ،زحمتکشان ایران

تالش گردید  ۶۱۱2د. اما برای اجرای این قانون از سال کننقانونی را کار 

به و از روی کاغذ به صورت عملی  شوداین قوانین به مورد اجرا گذاشته 

نفره  6و  5. کارگران مکانیکی که در آن سالها در تعمیرگاههای در آید اجرا

ردان خود را نیز نه ، شاگارگران مکانیک اتومبیل شده بودندعضو اتحادیه ک

 ۸تنها تشویق به عضویت در اتحادیه می نمودند بلکه خود پیشقدم اجرای 

ساعت کار بودند. این مبارزه ای سخت در شرایط آن سالها بود. به ویژه پس 

مرداد که سرکوب سندیکاهای کارگری و دستگیری کوشندگانش  2۸از 

 بود. ییمحمدرضاشاه دیکتاتور و ماموران آمریکا سیاست روز

درهم شکسته شد. آقای کریمی  ۱2در سال  اتحادیه کارگران مکانیک اتومبیل

عضو برجسته این اتحادیه به زندان برده شد. اما آنچه غیرقابل برگشت شده 

 بود.برای زحمتکشان بود زندگی سندیکایی و خواست و اهداف سندیکایی 

ده با دیگر کارگران باز هم بازماندگان اتحادیه دور هم جمع ش ۶۱۱4از سال 

گرد مکانیک و تراشکار در خیابان قزوین تماس گرفته و در قهوه خانه ها 

و برای تعطیلی روز جمعه دست به کوششی بزرگ زدند. آری باید تالش آمده 
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ساعت کار، تعطیلی روز  ۸کوشندگان ارمنی ناتمام نمی ماند و تثبیت می شد. 

 لوحه فعالیت سندیکایی قرار گرفت. جمعه با حقوق و بیمه تامین اجتماعی سر

غضنفری عبدالکریم یم آلوچه ای ها، هنصیری ها، ابراحسین سمرقندی ها، 

انفرادی ها با گذاشتن صدها ساعت وقت پس از دست کشیدن از کار جلیل ها، 

روزانه شاق، به میان کارگران رفته با آنان برای ایجاد سندیکا گفتگو کردند تا 

با شماره  ۶۱۱9خرداد  29در ارگران فلزکارمکانیک را سرانجام سندیکای ک

ساعت کار و تعطیلی روزجمعه عملی شد  ۸در وزارت کار ثبت کردند.  ۱4

کارگاههای کوچک  ازسندیکا دایره نفوذ و اعتبار اما هنوز کافی نبود و باید 

این مهم با تالش هدایت اله معلم، . گسترش می یافتبزرگ به کارخانه های 

که همگی در کارخانه پارس آمریکا ، نفرادی، محمدحسین خوان یغماجلیل ا

شاگرد مکانیک به جا مانده از اتحادیه  ،کالنکیمسیح اله و  کار می کردند

 عملی شد. کارگران اتومبیل که در کارخانه بتون باتیمان مشغول بود،

صندوق نسوز خرم، بتون باتیمان،  کارخانهدر دهه چهل کارخانه های ارج، 

 کارگاه لوله سازی فولکس، صنایع فلزی، ارج، آمریکا، پارس موتورز، لیالند

به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک پیوستند  بندار همچون سازی قطعه های

و توانستند تعاونی مصرف، تعاونی مسکن، صندوق تعاون، گروههای 

یگر هم و در کارخانه های د کردهورزشی، اتاق کوه را در سندیکا راه اندازی 

به ویژه ورزش را به محیط های  ،مبادرت به تاسیس چنین نهادهایی بکنند

کارگری ببرند. گروه کوهنوردان فلزکار در دهه چهل سرآمد سنگ نوردان 

ایران بود. ناصرگارسچی، جلیل انفرادی، اسکندرصادقی نژاد در این عرصه 

 بی نظیر بودند.

 انیان، جلیل انفرادی، محمداستپ امروز رحیم نوری، کریمی، روبن ناوار

 ابراهیم سمرقندی، ابراهیم آلوچه ای، حسین نصیری، هدایت اله معلم، اسکندر

، ناصرگارسچی دیگر در میان ما صادقی نژاد، لطف اله قنبرزاده، آذردوست
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 منش کارگری آنان همچنان در سندیکای کارگران فلزکارنیستند اما روش و 

و از خود گذشتگی و فدایی خلق بودن  مکانیک ایران جاری است. شهامت

عشق به زحمتکشان و  میراث نامیرای این هیات مدیره های آگاه و شجاع بود.

هم نفس شدن با آنان، وفاداری به آرمان های کارگری در شرایط سخت پلیسی 

و شکنجه گاههای دیکتاتوری درس هایی است که در سندیکای ما فراموش 

 داوطلب ها آرمان راه در مردنسختی ها و حتا  برای کارگران ناشدنی است.

سختی  دیگری کس سرمایه و سود خاطر به نیست حاضر کسی اما شوند، می

این درس  .بود کار آموزش های سندیکایی ارزش این. ببازد جانکشیده و یا 

 ۶۱۸4اردیبهشت  2۶ها و یادگاری های رفقای سربلندمان بود که در 

خواهی  سندیکاجنبش نیک بازگشایی شد تا توان سندیکای کارگران فلزکارمکا

 نوین را افزایش و ارتقا دهد. 

سال بطور مرتب و  ۸شماره ماهنامه نشریه پیام سندیکا در طی  ۷۷انتشار

پخش در میان کارگران ایران، باز نشر و انتشار میلیون ها ورق جزوه های 

ترویجی و راه سندیکایی در میان کارگران، چاپ دهها جلد کتاب آموزشی و 

ی اندازی سایت دوزبانه و بین المللی سندیکا و کانال های مجازی کارگری برا

، تماس مستمر با سپیدمویان سندیکایی و ارتقا سطح شعور و دانش کارگران

از بزرگان سندیکایمان تنها بخش کوچکی از سرفصل هایی  گرفتن مشورت

 آورده اند.است که کوشندگان سندیکایی ما آن را به اجرا در 

و ، جلیل انفرادی، ناصرگارسچی ما با رفقای سرفرازمان اسکندرصادقی نژاد

 وفادار مانده ایم.هم پیمان وآرمان های کارگریمان برسرهدایت اله معلم هنوز، 

 ارغوان، بیرق گلگون بهار

 هیات تحریریه پیام سندیکا .                      تو برافراشته باش
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 شد؟ پیدا چگونه(  مه ماه اول)  کارگر روز

 شهر، قلب بویژه ، شیکاگو شهر ۶۸۸6 مه ماه اول یکشنبه روز صبح از

 خیابان و است معروف شهرداری میدان به که «مارکت هی»  میدان حوالی

 ساعت بود. هنوز کرده پیدا عادی غیر و طوفانزا حالت(  هشتم خیابان)  لوپ

 میدان به متحد و محکم ها، خانهکار کارگران گروه گروه که بود نشده 5/۸

 کرده حرکت جمعی دسته خود، محل از ها دسته این از بعضی .شدند سرازیر

 تک تک بسیاری. خواندند می گروهی را بودند بلد که هایی تصنیف راه در و

 این روز آن به تا هیچکس. شدند می حل جمع در و رسانده میدان به را خود

 هدف یک یکپارچه، جمعیتی. بود ندیده کاگوشی شهر در یکجا را جمعیت همه

 بزرگ میتینگ یک تشکیل و ایجاد زمینه که داد می نشان این. متحد و

 از میدان که هنگامی 5/۸ سرساعت درست. است شده آماده قبل از کارگری

 شعارهای ای، پارچه پالکاردهای میدان چهارگوشه در میزد، موج جمعیت

 همین در. شد ظاهر کارگران کلفت و بسته هپین های دست در چوبی و مقوایی

 عینا   پالکاردها شعارهای آن در که شد منتشر جمعیت بین هاییتراکت موقع

  :  بود شده نوشته

 « بیشتر نه و ساعت 8 فقط کار ساعات »

 « یابد کاهش هفته در ساعت ۸8 به نامحدود از کار ساعات »

  « کارگران کلیه برای حقوق از استفاده با هفته در تعطیل روز یک »

  « کرد اخراج را کارگران بیهوده نباید » « دهیم نمی جریمه دیگر  »

 « موقوف سالخوردگان - مصدومان - کارگران اخراج  »

  « است بهداشتی غیر و کثیف ها کارخانه کار محیط»
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  « نکنید ظلم کودکان و زنان به »  « باشیم داشته اتحادیه خواهیم می ما »

  

 « کودک چه - زن چه - مرد چه - مساوی کار برای مساوی زدم »

 «شماست پیروزی ضامن اتحاد فقط ، کارگران »

 «است غیرانسانی کند می کار که کسی حق در توهین - کتک - فحش »

 آغاز دستی گاری یک روی دخانیات کارگر گامپرز ساموئل سخنران، اولین

 و فروش روزنامه فویرانگل وی، سخنان پایان از پس.  کرد اعالم را میتینگ

 نوبت انگل سخنان پایان از پس. گرفت بدست را سخن رشته چاپخانه، کارگر

 در ماجرا یک در را همسرش که وی « الیزابت گراون»  خانم به رسید

 شوهر کار همان اینک و بود داده دست از سازی سوسیس و گوشت کارخانه

 گرفتاری از بود گرفته بعهده فرزندش کردن بزرگ و معاش امرار برای را

 در کار از پس باید می هم و کنند کار کارخانه در هم ناچارند که کارگر زنان

 صحبت کنند، کار پز و پخت و خانه امور تنظیم برای هم خانه در کارخانه،

 ستم و ظلم مورد کارگر مردان از بیشتر کارگر زنان که گرفت نتیجه و کرد

 در که بود راهپیمایی حال در صف ها سخنرانی یانپا از پس. گیرند می قرار

« درو کارخانه» محوطه ازنزدیک. شد آغاز بزرگ فاجعه شیکاگو نهم خیابان

 بامها پشت و ها کوچه داخل از. شکست را سکوت تیر چند صدای یکمرتبه

 اوایل و صف وسط در لحظه، یک در آن متعاقب. آمد در بصدا تفنگ چند نیز

 بی گریوحشی با سوار پلیس یکمرتبه. شد منفجر ساز تدس بمب چند جمعیت

 بامها، پشت از تیراندازی آن، یک در. کرد حمله کارگران صف به نظیری

 شکل اغاز این و شد شروع« درو کارخانه»میدان محوطه و ها کوچه داخل

 است کارگر روز جشن مه ماه اول گیری

 شسته فلزکارمکانیککننده ناصر بازنتهیه 
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 نماینده مشهدی ومحمود لوکس شبروسازی کارخانه صاحب بین زیر قرارداد

 : است شده منعقد 2/4/1235 تاریخ در متحده شورای

 ۸ کارکارگران ساعات -2 کارخانه کارگران اتحادیه شناختن برسمیت-۶

 یک باید باشد داشته کار اضافه به احتیاج کارخانه اگر-۱  روز در ساعت

 قراداد این تصویب تاریخ از کارگران مزد -4 شود پرداخت حقوق برابرونیم

 :شد خواهد اضافه زیر طریق به

  ده صدی باال به تومان دویست از -الف

  پانزده صدی باال به تومان صدوپنجاه از -ب

 وپنج بیست صدی پایین به تومان صدوپنجاه از - پ

 دست دو سال در -6 بود خواهد مرتبه 2 ماه در کارگران حقوق پرداخت -5

 کارخانه کارگران به باید معمول بطور حمام و صابون و کفش و کار لباس

 .بود خواهد حقوق از استفاده با رسمی تعطیل و جمعه روزهای -۷ شود داده

 حق اتحادیه اجازه بدون کارفرما -9 شود عملی فورا باید کارگران بیمه -۸

 احتیاج تریکارگربیش به کارخانه اگر -۶1 ندارند را کارگران کردن بیرون

 سال در مرخصی -۶۶ نماید استخدام اتحادیه موافقت و اطالع با باشد داشته

 هر -۶۱ کار بخش در دکتر تهیه -۶2 بود خواهد حقوق از استفاده با روز 2۶

 .نماید رجوع مربوطه اتحادیه به باشد داشته شکایتی کارگران از کارفرما گاه

 شد خواهد گذاشته اجرا مورد به ۶6/4/۶۱25 تاریخ از قرارداد این

 ایران زحمتکشان و کارگران اتحادیه مرکزی متحده شورای نماینده

 مشهدی محمود
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 1235اول ماه مه در سال 

 مه ماه اول بمناسبت تهران در نفری 61111راهپیمایی-

 اول مناسبت به رادیو از مرکزی متحده شورای رهبر روستا رضا سخنرانی -

 . مه ماه

 مه ماه اول با دررابطه جهانی رهبرسندیکای نسایا لویی پیام -

 کارگر روز بمناسبت آبادان در کارگران نفری ۸1111راهپیمایی -

 دبیری به همدان متحده شورای توسط درهمدان مه ماه اول برگزاری -

 فرجادی منوچهر

 اعضای نفر.۶111درکرمان متحده شورای عضو کارگران راهپیمایی -

 بود نفر ۱55111 سال این در متحده شورای

 دعوت به مه ماه اول جشن در ایرانی کارگر نفر هزار۷11 راهپیمایی -

  آمد عمل به حمایت مرکزی دولت از راهپیمایی دراین .متحده شورای

 و کشته کثیری جمع و شد بسته گلوله به کرمانشاه در کارگر جهانی روز -

 یاور .بود رفیعی یاور تظاهرکنندگان بسوی تیراندازی آغازگر .شدند مجروح

 کشتار پرونده مسببین، مجازات و تعقیب  وعده با و احضار تهران به رفیعی

 شد بسته مه ماه اول

 :شیرگاه وزحمتکشان کارگران اتحادیه محلی متحده شورای میتینگ قطعنامه -

 فوری شروع چهاردهم، دوره نئخا وکالی محاکمه شوراتسکف، طرد

 قاتلین محاکمه فاسد، ازعناصر حاکمه دستگاه تصفیه پانزدهم، مجلس انتخابات

 که تهران در بایجانآذر نمایندگان استقبال روز در ژاندارمری بدست کارگران

 . شدند کشته
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 راهپیمایی رفسنجان کرمان، نایین، چون شهرها کلیه در متحده شورای -

 داد ترتیب عمومی

 دستمزد، فزایشا کار، ساعت ۸ خواستار سخنرانان خوزستان راهپیمایی در-

 یک .شدند کار جامع قانون تدوین جمعه، روزهای حقوق مسکن، وضع بهبود

 برای که کرد متهم را انگلستان و خواند ایران مروارید را نفت زن، سخنران

 ایران شرکت از ید خلع و کند می خرج کارگران مزد از بیشتر سگها خوراک

 شد خواستار را انگلیس و

 نه زنان سخنگوی مراسم دراین که داد هشدار رمشهرخ در بریتانیا کنسول-

 مساوی کار برای برابر پرداخت از متشکل جامع کار قانون یک تقاضای تنها

 است شده نفت شدن ملی خواستار بلکه کرده، مطرح را

 به انگلیسی سرپرست فحاشی بدلیل لکوموتیو کارگران سراسری اعتصاب-

 . ایرانیان

 خانه ساختن دستمزد، اضافه :برای آغاجاری تنف کارگران اعتصاب آغاز-

 مزد پرداخت کارگران، برای درمانگاه و قابله و دکتر تهیه کارگران، برای

 .جمعه روز

 

 کار از را خود هدف که بالید خواهد خود به زمانی کارگر طبقه» 

      خود ماندگار آثار در را خود کار نتیجه و درآمد، کسب و کردن

 دانشمندان همانا که خود فرزندان عالیترین کارگر طبقه فرزندان) 

 ساده کار کلمه واقعی معنای به و کرده متجلی( باشدمی علوم تمامی

 «باشد درجه عالیترین در کاری به تبدیل کارگر طبقه شده تولید
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 (WFTU)کارگری هایاتحادیه جهانی فدراسیون نشست

فدراسیون جهانی ه ئیسرت اه گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه ساالنه هیب

 محجوب علیرضا .در آتن یونان تشکیل شد(WFTU)   های کارگریاتحادیه

 ایحمزه محمد همراه به( کارگری هایاتحادیه جهانی فدراسیون رئیس نایب)

 شرکت ساالنه اجالس این در( ایران کارگر خانه المللبین امور مسئول)

 کار، بنیادین حقوق مسائل به اشاره با محجوب علیرضا جلسه این در.داشتند

 روند از کار، المللی بین سازمان بنیادین هاینامهمقاوله شایسته، کار

 پرداخت عدم و کرده انتقاد ایران ویژه به و جهان در هاسازی خصوصی

 سازیخصوصی نامطلوب آثار را از هاکارخانه برخی در دستمزدها

 در سوریه ملت و کارگران از تشکل این حمایت کارگر خانه دبیرکل.دانست

 به جهانی استکبار هایدسیسه و داشته اعالم را آمریکا هایتوطئه برابر

 از لبنان و عراق یمن، سوریه، در تروریسم از حمایت در آمریکا رهبری

 به همچنین محجوب  .کرد محکوم را التین آمریکای و اروپا تا آسیا

 این در گاز و نفت منابع به یدستیاب هدف با ونزوئال در امریکا هایتوطئه

 کارگری هایاتحادیه جهانی فدراسیون رئیس نایب .کرد اشاره منطقه

 اکثر. کرد محکوم را ایران ملت و کارگران علیه آمریکا ناعادالنه هایتحریم

 از نمایندگی به کارگری هایاتحادیه جهانی فدراسیون رئیسه هیات اعضای

 را آمریکا کردگی سر به امپریالیسم هایئهتوط قویا   جهان کارگر میلیون صد

 .کردند محکوم

آن چیزی است که از این نشست گزارش شده است. آقای محجوب  این تمام

 265چرا در این اجالس به افتخار نگفته است که دستمزد کارگر ایرانی از 

کاهش پیدا کرده است؟ چرا از حوادث در سال جاری دالر  ۶26به دالر 

ال رو به افزایش است و کشتار کارگران با عدم ایمن سازی شغلی که هر س
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محیط کار توسط کارفرمایان و با چشم بستن بازرسین وزارت کار هر روز 

 هیچ اشاره ای نکرده است؟ ،گسترش می یابد

عظیم زاده در زندانند و گفته اند که اسماعیل بخشی و جعفرچرا ایشان ن

ی زیر تیغ زندان؟ مگر نشست ابراهیم مددی و داود رضوی و علی نجات

فدراسیون جهانی سندیکاها نبود؟ چرا نباید از وضعیت سندیکالیست ها با خبر 

 قای محجوب شرم کرده است؟آشوند؟ نکند 

تیرماه سال گذشته کارگران عسلویه که به  ۶5گزارشی از اعتراضات  اچر

ماهه حقوق خود در یک اعتراض خاموش شرکت کرده  6پرداخت نشدن 

کارگر معترض هنوز در دادگاههای خوزستان سرگردانند چیزی  4ند و بود

یان علیه کوشندگان کارگری در پروژه انگفته است؟ از لیست سیاه کارفرم

اعتیاد در کمپ های کارگری پروژه ها که توسط  های نفتی و گازی، از رواج

ره پیمانکاران دامن زده می شود، از لغو توزیع شیر در ذوب آهن به جز کو

ها، از اعتراضات دو ماهه کارگران فوالد اهواز و دستگیری کارگران فعال، 

چرا هیچ نگفته است؟راستی خاصیت شرکت در این اجالس ها چیست؟ خانه 

کار و کارگری که هر روز از تعداد اعضایش کاسته شده و حتا روزنامه 

سخه هزار ن ۶1و تیراژش به زیر شود  یش در کارخانه ها توزیع نمکارگر

  فروکش کرده چه دارد که در میان رهبران کارگران جهان بگوید؟

  

 31 ماده�� :بشر حقوق جهانی اعالمیه️⭕

 انجمنهای و مجامع اجتماعات، تشکیل آزادی از دارد حق شخص هر��

  .گردد مندبهره آمیز مسالمت

 .کرد مجبور اجتماعی هیچ در شرکت به نباید را کس هیچ��
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 ن کارگرجنبش کارگری و زنا

در یادمانده های جنبش کارگری شوربختانه کمتر اسم زنان مبارز در جنبش 

کارگری به چشم می خورد. اما مگر می توان برای رهایی کار از سرمایه 

 رزمید و زنان را در جنبش ندید.

در است.  ۶۱25اولین برخورد ما با یک زن مبارز سندیکایی در اول ماه مه 

 کار، ساعت ۸خواستار  سخنرانان خوزستان مه راهپیمایی جشن اول ماه

 جامع قانون تدوین جمعه، روزهای حقوق مسکن، وضع بهبود دستمزد، افزایش

 متهم را انگلستان و خواند ایران مروارید را نفت زن، سخنران یک .شدند کار

 از ید خلع و کند می خرج کارگران مزد از بیشتر سگها خوراک برای که کرد

 یرواند انقالب 2 بین ایران .)شد خواستار را انگلیس و ایران شرکت

 ۱2۷ص(آبراهامیان

 تنها نه زنان سخنگوی مراسم این در که داد هشدار خرمشهر در بریتانیا کنسول

 را مساوی کار برای برابر پرداخت از متشکل جامع کار قانون یک تقاضای

 مدرن رانای تاریخ. )است شده نفت شدن ملی خواستار بلکه کرده، مطرح

 2۶1ص(یرواندآبراهامیان

شورای متحده خوزستان چگونه توانسته بود جامعه  ۶۱25اینکه در سالهای 

مردساالر آن روز را مجاب کند که زنی به عنوان نماینده کارگران در یک 

جمع بزرگ کارگری سخنرانی کند بی تردید برمی گردد به این موضوع که 

اری در این حد را توانسته است کسب کند. داشته که اعتباین زن چه توانایی 

زنی که خواسته قلبی زحمتکشان را که ملی شدن نفت بود را از این تربیون 

 اعالم کند، که به عقل بسیاری هنوز نمی رسید.

بعد از این تاریخ ما با نام زنان دیگری برخورد می کنیم که همدوش برادران 

ای جانانه را رقم زده اند. پس از  کارگر خود برای بهبود زندگی اشان مبارزه
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مرداد و در فضای اعدام های دسته جمعی شاه هنوز  2۸کودتای خونبار 

 شورای متحده فعالیتی دو چندان می کرد. 

 متحده شورای دبیران عضوهیات زاده یعقوب بهرام۶۷/۶۶/۶۱۱۱ روزجمعه

 ورسازی،نانوایی، بل های اتحادیه اجراییه های هیات و رابط و مسوول تهران

 چاپخانه و شهرداری و پارچه فروشی دوره گرد، به شکر باربری، قند و

ها را  اعالمیه مسجد شاه در جلوی ها، اعالمیه از دریافت پس کرده مراجعه

شوربختانه  میدهد، که پیک شجاع شورای متحده تحویل بانو زهراغالمعلی به

غالمی پس از  از سرنوشت زهرا .شوند می دستگیر نظامی فرماندار توسط

 از اعضای فرخزاد، دستگیری اطالعی نداریم اما دیگر زن مبارز ملوک

و پرستاران دستگیر و زیر شکنجه های  پزشکیاران اتحادیه اجراییه هیات

 وحشیانه قرار می گیرد. 

 و سندیکایی جنبش ستُرگ های دستاورد از آری به خود می بالیم که یکی

. است بوده جامعه از نیمی عنوان به زنان آوردن میدان ایران، به کارگری

 حقوق زنان به که اند بوده هایی سازمان از اولین سندیکایی و کارگری جنبش

 مسایل در شرکت حق آنان به و داده آموزش را شان شهروندی و اجتماعی

مسوول  پور گیلک مهری ۶۱29 سال در .اند شده قایل را صنفی و سیاسی

 کارگران نمایندهمریم خانم کارگر بافنده و  ری زیسا چیت کارخانه آزمایشگاه

 کارفرما از را اتاقی دار بچه و باردار زنان و مریم خانم، برای او .شدند زن

 برای یک بار ساعت 2 هر که دادند اختصاص شیرخوار کودکان به و گرفته

 برای شیرداشتن یک لیوان  همچنین حق  شود استفاده کودکان شیر دادن

 برای که حقوق این کارخانه را اختصاص دادند. بافت قسمت و دهشیر مادران

 کودتای از قبل تا و شد گرفته سندیکایی و کارگری جنبش تاریخ در بار اولین

 پهلوی کارگرُکش حکومت توسط چهل دهه در بود، بعدها برقرار ۶۱۱2 سال

 .شد اعطا ملوکانه پیشکشی بصورت
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 یاد از را پور گیلک مهری نام زهرگ ری چیت نساجی کارخانه زن کارگران

 ایران زحمتکشان و کارگران متحده عضوشورای که پور گیلک مهری .نبردند

همراه  ۶۱۱۶کرد و بعد از اعتصاب مهرماه  عمل خود کارگری وظیفه به بود

هم  او .مریم خانم و دیگر سران اتحادیه کارگران چیت ری به زندان افتاد

داشت. او بعد از کودتای  سختی زندگی رشکارگ خواهران و مانند برادران

 از هرگز مرداد نیز به دلیل فعالیت های کارگریش به زندان افتاد، اما 2۸

 یک توسط بار اولین برای که دستاورد این. نماند غافل خود کارگری وظایف

 و ارتش و دولتی ادارات همه برای چهل دهه در شد گرفته زن کارگر نماینده

اما آنچه در تاریخ به یادگار ماند نام مهری ..شد اجباری بزرگ های کارخانه

گیلک پور و سایر کوشندگان کارگری است. امروز زحمتکشان ایران با 

افتخار از مبارزات و مبارزین خود یاد می کنند و کوشندگان پیشکسوست 

محترم شمرده و یاد و مبارزاتشان را پاس می دارند. مهری  کارگری خود را

پیکرشان را مام میهن با فرخزاد  ملوک، زهراغالمعلیمریم خانم، گیلک پور، 

 افتخار در آغوش گرفته و دشمنان این کارگران با خفت مزدوری برای همیشه

 نامی می میرند .در کشورهای مختلف آواره و در بد

مهری گیلک پور و شورای متحده کارگران و زحمتکشان و سندیکاهای 

ساعت کار، قانون کار، بیمه تامین  ۸ نکارگری برای زحمتکشان ایرا

را با مبارزات و اخراج و شکنجه ....مهدکودک و شیرخوارگاه  اجتماعی،

 و پور گیلکهای ددمنشانه که بر رویشان اعمال می شد، به ارمغان آوردند. 

 خود مبارزه در که کردند ثابت ایران زحمتکشان و کارگران متحده شورای

تنها بوده و در این راه از هیچ  ایران مردم و انزحمتکش وضعیت بهبود برای

 دستاورد بلکه ندارد تعلق خودشان به تنها دستاوردهایشان ددمنشی نهراسیده و

 .بود خواهدایران  مردم همه وضعیت بهبود برای کارگر، طبقه

  38اردیبهشت نژاد  گیالنی مازیار
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 بهسازی ذهن و عقل و پایش

 
 نباید آیا ترتیب همین به است ضرورت کی کنونی طبیعت بهسازی و پایش

 و حال و گذشته حامالن که را عاطفه و احساس، ذهن، عقل همچون عناصری

 ؟کرد بهسازی و پایش بهتر آینده برای اند بشری جامعه آینده

 های منفعت و ها مصلحت ترین عمومی بهسازی و پایش این معیار تردید بی 

 و مادی ابزارهای طریق از بشر نوع از صیانت ویژه به و بشری جامعه

 عمومی که را جهان نعمت که ابزارهاست همین و اوست خود ساخته معنوی

 برای و بوده بشریت آرزوی همواره مهم این . نهد می عموم اختیار در است

 ،کار .است ساخته نیز را آن فراخور ابزارهای و کوشیده همواره آن وقوع

؟ نیستند بهسازی و پایش نیازمند ابزارها ینا آیا برابری و صلح ،آزادی ،عدالت

 قرن یک در امپریالیسیم اما است برقرار همواره ضرورتی چنین که البته

 او فرادست را بشر بهتر آینده تواند می که را ابزارهایی و عناصر همه گذشته

 ستیزی تاریخ ورزی رضغ بر مبتنی کنشهای تعویق این در و دهند قرار

 شکنی شخصیت ،کاذب سازیهای شخصیت ،ظاهر شخو تراشیهای معرفت

 دروغ اخبار جعل ،اساس بی و دروغین افشاگریهای خدمتگذاران و نیکوکاران

 همراه توفیقاتی با اگر و  باشد گرفته خدمت به باشد میسر که دیگری کار هر و

 .باشد ناپذیر درمان حتی که گردد تبدیل اعتیادی چنان به میتواند ،باشد

 دشمنی ،بشر نوع و صلح و برابری و آزادی و عدالت ساختمان با اعتیاد این 

 .دارد

 

 تهران سوزنی بافنده کارگران سندیکای شستگانبازن
 

  :قانون اساسی اصل بیست و هفتم

تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سالح ، به شرط آن 

 كه مخل به مباني اسالم نباشد آزاد است .
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 به دست هفته دو وجود با که ست سیمجل سیل، این از گرتر ویران

 تشکیل اضطراری جلسه   یک حتی بحران، با کشور بودن گریبان

 نداد.

 تواندنمی هم مردم خرابی خانه که ملت خانه   این شود خراب

 .بزند هم به را تعطیالتش
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 !یابند می پرورش چنین سندیکاها در کارگران

 

 کارگران دایمی آموزش مدرسه سندیکا که دانند می سندیکایی پیشروان همه

  .است طبقاتی نبرد برای

 روزمره، های گاه گره در چگونه که بینند می آموزش سندیکا در کارگران

  .بستانند را خود حقوق

 دولت و کارفرما با گفتگو در چگونه دهد می آموزش کارگرانش به سندیکا

 پایدار خود های درخواسته اما زنی، چانه و گفتگو اهل دیپلمات یک همچو

 .بمانند باقی

 ، نکنند استفاده اعتصاب اسلحه از فقط دهد می آموزش کارگرانش به سندیکا

 با ، پیروزی برای ها مهارت و ها حربه همه از رو پیش شرایط تحلیل با بلکه

 .کنند استفاده ها هزینه کمترین

 ورزیده و منظبط و خالق و باهوش دهد می آموزش کارگرانش به سندیکا 

 .اشندب

 پا لزوم موقع در که پروراند می و دهد می آموزش کارگری رهبران سندیکا

 و کارگری شوراهای از استفاده با و گذاشته فراتر سندیکایی کار حیطه از

 .بگیرد بدست را کارخانه امور و تولید مدیریت اعتصاب کمیته

🔹 کارگر و دانش کانال 🔹 

 کمکانی فلزکار کارگران سندیکای آموزش بخش
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 پیوندند؟؟ نمی مبارزه به کارگران از بخشی چرا

، مناسب آموزش از مندی بهره عدم که خود نامساعد موقعیت دلیل به رنجبران

 .رویگردانند مبارزه از

 مردم این که کنند می ادعا سپس و گذاشته فقر قفس در را بشر ،زورمداران

  .ندارند لیاقت این از بیش

 ها فطرت اجتماعی عدالت کردن جایگزین و برینابرا و فقر کوبیدن هم در با

 .شد خواهد دگرگون

 از تا سازند می وادار را رنجبران سازند می را آلوده محیط که کسانی

 انسان تا کرد انسانی باید را محیط. باشند نداشته درستی درک خود انسانیت

 .یابد تعالی و رشد

 به همگی طلبان، یتعاف و مبارزین کنندگان تخطئه و مبارزه از فراریان

 .کنند می کمک ظالمانه محیط استحکام

 

 

 اقتصادی هایبرنامه از دستمزد ترمیم و افزایش برای مبارزه ساختن جدا»

 رفاهی و صنفی حقوق تواندنمی و نداشته واقعیت مانورها، انواع با

 نماییبزرگ. کند تضمین را آنان فوری مطالبات و تأمین را زحمتکشان

 و کارمندان بین یکسان طوربه حقوق هزارتومانی ۸11 افزایش اصطالحبه

 خرید قدرت واقعی ترمیم سبب روی هیچبه جاری سال در کارکنان دیگر

 جدیدی مرحله اجرای برای هدفمند مانوری فقط و نشده و کارگران کارمندان

 «.دهدمی نشان را فریبیعوام از دیگر ایجنبه و است هاقیمت آزادسازی از
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 شلغم بخور

 روز و شب را یک عدد شلغم بخور    تا توانی ای برادر کم بخور          

 تا غذا یک کاسه باشد بیشتر        ای برادر، می خوری خون جگر         

 کی توان ُپر کرد جایی از شکم؟     زانکه باا ین نرخ ها ومزد کم           

 لحظه ای با اشکنه کردن صفا؟      کی توان خوردن به جز باد هوا         

 دربه روی آرزوی خود گشود؟     جز به زاغه کی توان مسکن نمود        

 وی به چنگال گرانی پایمال       ای توشرمنده ز فرزند وعیال                

 با همه کار و تالش بیشتر        فاش می گویم که در این رهگذر              

 جز خداوندان آز و زور و زر    گردد بهره ور                 کس زآسایش ن

 )کارگر(مرندی  علی جعفری
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 وطن آی

 اینان سنه بیر باغلیدی ییم اوره

 وطن آی جانیم قورباندی یولوندا

 قاچقینالردانام دئییلم قاچقین

 وطن آی قانیم داماردا دونوبدور

 

 (دی گلمه صمدعمی اوشاقالر آی)

 دی اولمه جیداناوتان آرازیم خان

 دی بولمه کیمسه منله بودردیمی

 وطن آی یانیم اودوما اوز اوزوم

 

 گزیر وطنی خیالیندا (اورمان)

 بزیر لردی گول چیچکلر داغالری

 نزیر دئمیشم جانیمی وطنه

 وطن آی سانیم آدیم اونودولماز

 کارگر سندیکالیست و نقاش اورمان امیدی حسین
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 دستش رویِ  که داندمی شهروندانی را کارگران دولت

 کنندمی سنگینی

 صنفی هایانجمن عالی کانون" مدیره هیات یسِ یر بینا" چمنی ناصر"

 دولت، حمایتیِ  بسته که است این واقعیت :که دارد تاکید" ایران کارگران

   .است" تلخ فکاهی"

 شهروندانی را کارگران دولت: گویدمی ایلنا خبرگزاری به مورد این در او

 خواهدمی که زمانی رو همین از. کنندمی سنگینی دستش روی   که داندمی

. تلخ فکاهی است؛ شبیه فکاهی به اشبرنامه کند، پیاده آنها برای ایبرنامه

. دارد را ویژگی همین هم، انداختند را آن سر بر جنجال همه این که ایبسته

. دهیممی" کاال سبد" اجتماعی تامین شدگانبیمه تمام به که کنندمی اعالم ابتدا

 بعد. است تومان هزار 211 مبلغش و است نقد پول نیست؛ بسته گویندمی بعد

 چرا؟. کنند دریافت توانندمی برخی فقط. رسدنمی شدگانبیمه تمام به گویندمی

 .نیستند قائل اعتباری" جامعه" برای" بودجه و برنامه سازمان" چون

 راه" پروپاگاندا" ابتدا کنند اجرا خواهندمی که ایبرنامه هر هادولت

 این. است اجرایی جنبه از ترجذاب برایشان آن تبلغاتی جنبه چراکه اندازند؛می

 با متناسب بودجه، های  برنامه که آنجا از گیرد؟می نشات کجا از امر

 اگر. زندمی لنگ همیشه هایشبرنامه چرخ نیستند؛ کشور کالن های  سیاست

 فکر کارگران دست گذاشتن خالی به که اندازه این تا زامرو تا هادولت

 وضع   امروز کردند،می فکر کارگران معیشتی وضعیت بهبود به کردند،می

 .نبود جالب ایران فوتبال ملی تیم سرمربی برای اندازه این تا آنها زندگی

 اجتماعی   وظایف   فکر   به دولت که دهدمی نشان اینها همه اینکه بیان با وی

 در و گرانی از ما که زمانی: گفت جوید،نمی عدالت از نشانی و نیست ودخ

 صحبت کارگران های  سفره بودن خالی و کارگری جامعه بودن مضیقه
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 از کدام هر که کنید توجه. کنیممی صحبت" ملی مشکل" یک از یعنی کنیم،می

 کشور اداقتص در آینده در است قرار فرزندان این دارند، فرزند چند کارگران

 خاطر به فرزندان این که کندمی فراهم را شرایطی دولت اما کنند مشارکت

 و بمانند باز جامعه ساختار در مشارکت از شکل هر از آینده در پدرانشان فقر

 .شوند گیرزمین اجتماعی لحاظ از

 تحت تومانی هزار 211 کمک که نیست روشن دیگر، بسیاری و من برای

 و توزیع نحوه این آیا. دارد خاصیتی چه" معیشتی یت  حما هایبسته" عنوان

 پیش انتخابات زمان در مسئوالن است؟ کارگران شایسته بندی بودجه نحوه این

 تنور توانندمی که داریم کشور در کارگر  ها"میلیون" که گویندمی خود

 راحتی به حمایتی، های  برنامه اجرای هنگام اما دارند نگه داغ را انتخابات

 .کنندمی کوچک را کارگران حول های  حمایت دایره

 از کاستن با بودجه و برنامه سازمان شاید که زنیگمانه این به پاسخ در چمنی

 تامین سازمان به است خواسته نوعی به ،"کارگران معیشت بسته" بودجه

 ندهد، نشان خوش روی دولت، هایبدهی نکردن پرداخت خاطر به اجتماعی

 در شدگانبیمه و کارگران صندوق از خواهدمی دولت که زمانی: گفت

 که همین اما کند،نمی را هاییارزیابی چنین بردارد، اجتماعی تامین سازمان

 را بودجه کمترین کند، اجرایی کارگران قبال در را تعهداتش خواهدمی

 بله. مانندمی محروم آن از کارگر میلیون ۸ حدود نحوی به دهد؛می اختصاص

 زیر شدگانشبیمه نزد را اجتماعی تامین سازمان وجهه تا کندمی بازیلج ولتد

 بودجه کافی اندازه به کارگران برای دولت که کرد باور تواننمی .ببرد سوال

 زا، هزینه اعتباری موسسات و خصوصی هایبانک نجات برای دولت .ندارد

 پولی پایه افزایش واسطه هب کار این اگر حتی گذارد؛می کنار تومان هامیلیارد

 تاکید و کنیمنمی باور را ادعا این ما شکل هر به. شود منجر تورم افزایش به

 .هستند کارگران اند،گذاشته گشاد کاله سرش که قشری تنها که کنیممی
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 !انداخت سیل به را خودش که مردی سرگذشت

 

سختی، فقر، سرما،  بود، ما گریبانگیر دشمن چند یدآ می یادمه ب که زمانی تا

 .....و نداری، بدبختی

 کرد وگرنه مبارزه سختی با باید که بودم کرده قبول گی بچه اول از من اما 

 مثل ها خیلی من، تنها نه البته) روستا در مشکالت همه زند. با می بر زمینت

 یکی آن در بدانم داشتم دوست همیشه .دادیم می ادامه زندگیمان به( بودند من

 دانستم می ؟ اما نه یا هستند ما مثل هم آنها می کنند. آیا زندگی چگونه شهرها

 . دارد فرق ما با روستایشان موقعیت حتما که

 که اطرافیانش، هانپاها و بود. ارباب شده تقسیم قسمت چند به روستا گذشته در

 ها قره می دادند تشکیل را اکثریت که داشتند. بقیه گاوآهن و زمین خودشان

 . می کردند کار گروه دو آن برای همیشه که بودند

 سپری سالها و ماهها .کردیم می کار آنها برای بودند که قره هم ما جد و آباد

 ارباب و دست از شدیم راحت همه رفت ارباب شد انقالب اینکه تا .شد می

 یعنی .ماند باقی همچنان مشکالت اما... و کنیم درو و بکاریم خودمان توانستیم

 و دوستان شدن زخمی یا شهید .یویرانو  جنگ .آمد بوجود دیگری تمشکال

 ... وا جور جور و مریضی های مخدر مواد .آشنایان
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 ایستادم. تشکیل ها سختی تمام مقابل در .کردم عمل قراردادم به من اما 

 هایم بچه برای سرپناهی .کردم تالش شدم.هی بچه چند صاحب و دادم خانواده

 از شدند زیادتر کردم بزرگ را خریدم. آنها گوسفند اسر چند  کردم درست

 به مدرسه و کردم بزرگ را هایم بچه .کردم کردیم. کارگری استفاده شیرش

. است کریم خدا نده دست از را امیدت مرد:»گفت میهمیشه  زنم. فرستادم

  ( اولماز سحر آیدین سه گئچمه گئجه ظلمتلی)  «است سپید سیه شب پایان

 اگر. کنم زندگی توانم نمی تو بدون لحظه یک من ،مرد »:گفت می همیشه زنم

 یک تحمل من چون بمیریم جا یک یمان همه بیاید پیش اتفاقی نکرده یخدا

 زنی؟ می حرفیه چه این زن »:گفتممی  «ندارم را شما و ها بچه بدون ثانیه

 مخواهی ادامه یگزند این به ما ؟ کنی می صحبت مرگ از چرا ،نزن بد فال

 می و سوزیم می باشد سختی هرطور. کنیم می بزرگ را هایمان بچه .داد

 « زند می شور دلم چرا دانم نمی وهللا »:گفتم می زن ولی«  سازیم

 :گفت ام بچه روز یک. کردیم می مقاومت کوه یک مثل ما گذشت می روزها

 :گفت «دخترم؟ دیدی خوابی چه:»گفت مادرش «.دیدم بدی خواب بابا »

 بابام .بببنم را شما توانم نمی من شود می بلند دود یمان خانه از دیدم خواب»

 خاموش که نبود آتش دود اما کند ببرون یمان خانه از را دود کرد می تالش

 خواب که کردم خداراشکر .شدم بیدار بود بد لیخی مادر . رفت نمی ،شود

 دوقنص به داربر صدقه (چیخ تصادیق) »:گفتم زنم به .«بوسیدم را همه .بود

 «کریمه خدا .ایشاهلل خیره. هست مسجد جلو بیرون برو بینداز

 بازی اسباب. بخرم لباس بخرم چکمه بودم داده قول ها بچه به بود ابری هوا

 تو( سانار نجوی قلک گوی سایما سن). بودم خریده که. بخرم.... و میوه بخرم

 . شمرد خواهد چطوری فلک ببین نشمار
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 قبل مردم این ایکاش . نیستی شما اما است وسایل و کفش و اسلب جا همه اآلن

 مرده ما.!!!!!!!!!!اما برسند ها روستایی داده ب فقر، طوفان، زلزله، سیل از

 به اما، سیل از قبل بودند ندیده را چینار حتی ها عجبشیری از خیلی. پرستیم

 .رفتند همه ،ختم

 که کردیم می شکر خدا به و ودیمب ایستاده تماشایش به همه اول آمد سیل وقتی

 ها خنده .شد زیاد سیل شدت بعد اما ،کنیم می پیدا نجات داریم سالی خشک از

 آسمان به ها بچه و زن ناله صدای. شد تبدیل گریه و فریاد و داد به ها شادی و

 مقابل در من. نداد گوش دادمان به. نکرد گوش حرفمان به کسی اما ،پیچید

 از خواستم می .گرفتم دندانه ب گربه مثل را هایم بچه .کردم گی ایستاده دشمن

 هبچ فریاد .کرد می کر را فلک گوش زنم ناله، بگریزم و بگیرم دشمن دندان

 تالش خیلی. کرد می خفه را صدایشان دشمن غرش اما.....بابا بابا بابا  هایم

 یادمه ب زنم حرف گیرودار این در بود قوی خیلی دشمن دفعه این .نشد کردم

 «کنم زندگی توانم می چطوری هایم بچه توو بدون من مرد:»گفت می که افتاد

 آخرین در .گرفت من از را هایم بچه سیل اما .کردم تالش لحظه آخرین تا

 ..«بیا بابا بگیر دستمو بیا بابا:» رسید بگوشم دخترم یبابا بابا صدای لحظه

 باش منتظرم دخترم. مشد شمند تسلیم یعنی .سیلتوی  انداختم را خودم هم من

 های بازی اسباب. خریدم بودی منتظرش سالها که را را هایت چکمه. آمدم

 گذاشته. بودم خریده زین برادرت برای شلوار. بودم خریده هم را خواهرت

 اما. کنم تقدیم شما به و باشیم هم دور مادرت تولد روز درتا  کمدداخل  بودیم

 .آمد می خوشش سیاه لباس از همیشه مادرت چرا دانم نمی. برد دشمن را همه

 .نشست به سایه توان کی این از بعد       . بشکست خانه درخت تناور آن

نفر  22روستایی در عجبشیر که در سیل سال گذشته   چینار باختگان جان بیاد

 تراشکار عجبشیریکارگر  عاشقی کازیم                        کشته شدند.
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 زنان امور در ملل سازمان مشورتی بازوهای از یکی که زنان نیجها بنیاد

 استان از عزیری زیبا به را روستایی زندگی در زنان خالقیت جایزه است،

 .کرد اعطا بلوچستان و سیستان

 در زنان خالقیت جایزه ساله ۱۳ آموزگار عزیری زیبا ایسنا، گزارش به

 در خود وقفهبی هایتالش ببس به زنان جهانی بنیاد از را روستایی زندگی

 و کرد دریافت روستایی مناطق در دختر بویژه آموزاندانش آموزش و هدایت

  .گرفت نام 21۶۸ سال در جهان روستایی موفق زن چهارمین

 در کودکان ازدواج چون موضوعاتی درباره آگاهی افزایش موجب همچنین او

 از برخی در رایج امری همچنان که موضوعی است؛ شده روستایی مناطق

 جمله از ،(WWSF) زنان جهانی بنیاد سایت اعالم بربنا. است مناطق این

 شهرستان عزیزآباد روستای متولد خود که عزیزی زیبا هایفعالیت
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 امکانات توزیع به توانمی است بلوچستان و سیستان استان «قصرقند»

 تساخ بر نظارت و سرمایه آوریجمع مدرسه، چندین در آموزشی

 ازدواج مورد ۱1 از جلوگیری محروم، مناطق در بهداشتی هایسرویس

 آموزش و( است بوده هاخانواده با وگوگفت هاساعت نیازمند موردهر) کودکان

 بلوچستان و سیستان استان بافتی دستی صنایع از یکی عنوان به دوزیسوزن

 .کرد اشاره دستتهی زنان به

 

 ساده زبان به نئولیبرالیسم

  :عمل در نئولیبرالیسم جزایا

 اجتماعی های هزینه از کاستن -۶

 دولت نقش از کاستن -2

 بهره نرخ بر افزودن -۱

 ها خارجی مالکیت عرصه در پاگیر و دست مقررات حذف -4

 هاتعرفه حذف -5

 (سازی خصوصی) کردن خصوصی -6

 اساسی کاالهای به پرداختی هاییارانه حذف سرانجام و کاهش -۷

 صادرات برای تولید سوی به داخلی تولید از اقتصاد ساختار ییرتغ -۸
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  ! دارند سن سال 35 زیر ، دختران این تمام اما نکنید باور شاید

 شدید، سوتغذیه علیرغم یاسوج مارگون توابع از زیالیی روستای دختران

 ...!!کنند می کار سخت
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  آغاز از ایران در سندیکایی جنبش تاریخچه

 (4)12۳7 بهمن انقالب تا

 « محمددهگان رهبری به ایران کارگران مرکزی اتحادیه»  فعالیت رضاخان 

 ممنوع ۶۱1۱ سال همان در بود ایران کارگران مرکزی سازمان که را

 رضاخان دیکتاتوری سالهای تمام در خود مبارزه ادامه با کارگران اما.کرد

 رژیم و استعمار تسلط علیه مبارزه در را طبقه ترین مقاوم که دادند نشان

 و ترور دستگاههای و رضاخان. میدهند تشکیل ایران جامعه در نشانده دست

 پزشک قصر زندان مختاری، شهربانی مانند او پرداخته و ساخته تعقیب

 سندیکایی فعالیت رویه ب را راهها همه که داوری،«  دادگستری» و  احمدی

 قدرت اوج در نبودند، ی گردانرو جنایتی هیچ از و بودند بسته اتحادیهای و

 تنها اما می پنداشتند؛ شده دفن را ایران ای اتحادیه و سندیکایی نهضت خود،

 آتش که شود ثابت تا بود کافی ۶۱21 شهریور سوم مانند تاریخی تلنگر یک

 نهایی سرنوشت این. کرد خاموش خاکستر زیر نمیتوان را کارگری جنبش

. مکان هاست و زمان ها همه در دادیاستب و دیکتاتوری رژیم های همه

 نابود را کارگری جنبش که می کنند تصور دیکتاتورها که هنگامی درست

می  آنان مقابل در بیشتری توان و نیرو با نشدنی نابود جنبش این کرده اند،

 رشد که میدهد نشان سو این به مشروطه انقالب از ایران، نوین تاریخ. ایستد

 ایران کارگر طبقه کیفی و کمی رشد با همه از بیش رانای اجتماعی ـ اقتصادی

 های سال در ایران در سندیکایی جنبش شکوفان رشد دوران.  دارد پیوند

 میتوان را ایران کارگری و سندیکایی جنبش از دوران این ۶۱۱2 تا ۶۱21

 که است ۶۱2۱ سال تا ۶۱21 سالهای یکی.  دانست اساسی مرحله دو شامل

 دیگری و هستیم سندیکایی و کارگری جنبش پیگیر و وقفهبال رشد شاهد ما

 زحمتگشان اتحادیه ای و سندیکایی جنبش که ۶۱۱2 سال تا ۶۱2۸ های سال

 .سازد هموار جلو به را خود راه موانع با  مقابله در است ناگزیر ایران
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 (32( انسان تکامل و ظهور حیات، پیدایش

 شكل به را سوم پلك قدیمي بسیار اندوزیست از انسان ايمقایسه فیزیولوژي ✅

 در چین این. است برده ارث به چشم؛ نزدیك در است چیني كه اشكي تكمه

 پرندگان و خزندگان و دوزیستان چشم در كه است ايپرده همان انسان چشم

  .گرددمي مشاهده هاماهي بعضي و موجود يزنده

 خیلي مقیاس به هاماتپری اكثر در ویژه به پستانداران اغلب در سوم پلك ✅

 بعضي و هاگربه ها،خرگوش مانند بقیه، در هم هنوز اما است، شده كم زیادي

 انسان، در چین این. گرددمي مشاهده مشخص" كامال صورت به هامیمون

  .است آن اولیه و ناقص شكل از خوبي نمونه

 و اولیه عضو این. است شكل كرمي آپاندیس يزائده یك داراي انسان ✅

 مرحله در ما اجداد كه است آن بر قاطعي و بارز گواه انسان در اضافي

 از بعضي در. اندبوده طویلي" نسبتا كور روده داراي ترپست پستانداران

 هضم مراحل در كور يروده داران،سم و جوندگان" مثال موجود پستانداران

  .دارد زیادي فعالیت غذا

 اولیه اعضاء این خصوصیات از. ستا اولیه عضو یك انسان در آپاندیس ✅

 و شكل لحاظ از كه است آن است، رسیده ارث به ما به گذشته اجداد از كه

 یا هشت متوسط طور به انسان آپاندیس. هستند متنوع بسیار ساختمان و اندازه

 پنج وبیست تا بیست به است ممكن اوقات گاهي و است، مترسانتي نه

 گاهي و شود،مي مشاهده نماآدم هايمیمون در كهچنان برسد، هم مترسانتي

 در برسد، هم مترسانتي یك تا دو به و یابد تقلیل بسیار آن طول است ممكن

  .باشد نداشته وجود" اصال است ممكن حتا نادر موارد
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 انسان آپاندیس از و شودمي یافت نماآدم هايمیمون تمام در آپاندیس ✅

  .كندمي ثابت نماآدم هايمیمون به را انسان یكينزد ویژگي این. است ترطویل

 دست از كلي یا جزیي را زیر خصوصیات تكامل، طي در ما اجداد ✅

 پاهاي ُدم، جلد، عضالت اكثر بدن، مویي پوشش قوي، بسیار شامه: اندداده

 خوارانعلف مختص كه آرواره و روده هايساختمان گیرنده، و شوندهچنگ

 پستاني هايغده. گوش نوك تیزي و دوشاخه رحم اي،رهحنج هايكیسه است،

 ولدشان زاد بودنكم علت به لمورها، و هامیمون یعني انسان بعدي ماده اجداد

 حیوانات این هايماده به كیفیت این كه بود معتقد داروین است، یافته تقلیل

  .است شده منتقل

 و شوندگيچنگ خاصیت والدت نخستین روزهاي در نوزاد هايدست ✅

 یك از انسان براشتقاق مستقیمي غیر دلیل این و دارد ايالعادهفوق گیرندگي

 نسب سلسله در میموني مرحله وجود بر اينشانه نتیجه در و زيدرخت حیوان

 .است انسان

 کارگری سندیکاهای وظیفه

 سندیکاها در کارگران مشارکت و متشکل مبارزه به امروز همین از باید

 کارگری سندیکاهای تا کنیم کار پیوسته و مداوم بطور. بکنیم تریبیش توجه  

 و راهبری و هدایت دارند، را مردم بهروزی دغدغه که تشکلهایی دیگر و

 در کنیم؛ ایجاد نماید، کمک هاتوده کردن فعال به که را مشارکت دیگر اشکال

 ایسندیکاه زمان، نماییم. هم تمرکز مختلف هایکارگاه و کار هایمحل

 حمایت آموزگاران پرستاران، بازنشستگان، سندیکایی جنبش از باید کارگری

 روزانه زندگی خود هایبا سیاست هادولت که چرا نماید؛ تقویت را آنها و

 استنموده فرسا طاقت و سخت بسیار را آنها
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 و بند سیل ساخت در کردکوی دشت آبادحاجی روستای زنان تالش

 روستا این به لسی ورود از جلوگیری
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  !ارزان عریان تن                          است؟ شده گرانی که میگوید کسی چه

 .است خورده بزرگی تخفیف چه و                      !نان ی تکه یک قیمت آبرو

 ...انسان هر قیمت 


