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 !زورگویی علیه خواست به حق مردم

فقر و گرانی و بیکاری زحمتکشان را دوره کرده و بر خشمشان هر روزه می 

برابری بنزین که بی تردید به افزایش تورم و گرانی  ٣افزاید. با اعالم نرخ 

مردم برای اعتراض به این زورگویی به خیابان آمده و سرکوب خواهد انجامید، 

شدند. در این بین جوانان بسیاری دستگیر، مجروح و حتا کشته شدند. متاسفانه 

ربط دادن این اعتراض به خارج از مرزها، به انحراف کشاندن اعتراض به حق 

 .مردم بود

 لین طرفدار اعتراضدر این بین به ناگهان در گفتارهای تلویزیونی، همه مسوو

آبان را فراموش نکردیم که اعتراض آرام سندیکاهای کارگری،  ٩١شدند. اما ما 

و تشکل های آموزگاران و بازنشستگان به خشونت کشیده شد و این درست آن 

چیزی است که سرمایه داری لجام گسیخته حاکم خواهان آن است. مسوولینی که 

برابر بودجه کشور را فقط در  ٣هستند که ناتوان از برخورد با اختالس گرانی 

سال گذشته به یغما برده و به خارج فرار کرده اند در مقابل مردم بی دفاعی که 

خواهان بهبود معیشت خود چه در کوچه و خیابان و چه با اعتراض آرام در اول 

ماه مه در مقابل مجلس و حتا در مقابل سازمان برنامه و بودجه بودند، پهلوان 

و دست روی پیرمردان و پیرزنان بلند می کنند و امروز خواهان اعتراض  شده

 .آرام گشته اند

کسانی که خود بوجود آورنده وضعیت معیشتی کنونی هستند می خواهند با دادن 

مبلغی ناچیز از فروش بنزین و پر کردن خال بودجه، اذهان زحمتکشان را به 

مزد بگیران برای سال آینده را  درصدی دستمزد ٩١انحراف کشانده تا افزایش 

 .نیز جا بیاندازند

برابر فقیرتر گشته اند  ٣درصد مردم در سال گذشته با باال رفتن نرخ دالر  ١١

 .و امروز با افزایش قیمت بنزین باز هم باید بار گرانی را به دوش بکشند
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ن آ ما می دانیم که بهبود وضعیت اقتصادی نه با نسخه های نئولیبرالیسم که در

سرمایه داری مالی برای به برده گی کشاندن مردم و گروگان گیری بهبود 

وضعیت مردم همکاره است، نه می خواهد و نه می تواند به بهبود وضعیت 

اقتصاد کشور دست بزند. راه چاره دست کردن در جیب مردم نیست بلکه باید با 

ای کسر بودجه را گذاشتن راهکارهای مناسب مالیاتی از ثروتمندان مالیات بر

 .تامین کرد

هر چند دولت با تبلیغات می خواهد چنین وانمود کند که با نظارت زورکی از 

 .گران شدن کاالها جلوگیری کرده است اما گرانی کاالها همچنان ادامه دارد

سندیکای کارگران فلز کار مکانیک معتقد است که در نبود شرایط دموکراتیک 

آمیز برای خواست مطالبات همواره مورد سوء استفاده و آزاد، تظاهرات مسالمت 

جریان های افراطی ونیروهای ارتجاعی که با آزادی و پیشرفت مخالف هستند 

قرار می گیرد. همچنین معتقدیم که باید هر چه زودتر عامالن این کشتار شناسایی 

و در محاکم عادالنه و به صورت قانونی محاکمه شوند. در ضمن شرایط برای 

اعتراض مسالمت آمیز آماده و تضمین گردد. ما ایمان داریم که با درایت و اندیشه 

می توان راهکار مناسب و بدون خونریزی برای برون رفت از این شرایط پیدا 

 .کرد

ما ضمن همدردی با برادران و خواهران زحمتکش خود، ندای بر حق آنان بر 

ی فوری بازداشت شدگان و علیه این زورگویی را تایید کرده خواهان آزاد

 .عذرخواهی از مردم هستیم

 . تا گرانی و تورم و بیکاری هست اعتراض هم وجود خواهد داشت

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 8٣31 آذر  ٣
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سرکوب و کشتار خونین معترضین فرودست در 

 کنیمسراسر کشور را محکوم می

درصدی نرخ بنزین، اعتراضات مردم جان به لب رسیده  ٣۳۳با اعالم افزایش

های کارگری و فرودستان هستند، فوران یافته است. درحدی که عمدتا از خانواده

ساعت تجمعات ۸۴باشد که در ظرف ها در جامعه گسترده مینارضایتی

 .اعتراضی مردم به بیش از صد شهر در سراسر کشور کشانده شد

ترین رحمانهاما این اعتراضات به حق فرودستان و دردمندان با شدت تمام و با بی 

شکل ممکن، سرکوب و به خون کشیده شد. طبق گزارشات موجود، صدها تن 

ساله با گلوله کشته شده، بیش از هزار تن زخمی و  ٩۸و  ٩٣از جمله نوجوانان 

ی با روشی بی سابقه در اند. مقامات حکومتبیش از هشت هزار تن بازداشت شده

جهان، اینترنت کل کشور را قطع کردند و حتی در بعضی مناطق تلفن های همراه 

را نیز از دسترس خارج کردند و با اتکا به نیروهای نظامی و امنیتی و لباس 

دای پایان به خیال خود صها و با تیراندازی مستقیم به مردم با خشونت بیشخصی

 .انداموش کردهاعتراض فرودستان را خ

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه کشتار و سرکوب 

باشند را به های کارگری میی آنان از فرودستان و خانوادهخونین مردم که عمده

ها وجود ای برای این سرکوبشدت و قاطعانه محکوم می کند. هیچگونه توجیه

ای که سالهای سال هرگونه اه امنیتیندارد و قابل قبول نیست. نظام و دستگ

آمیز مردم منجمله اعتراضات کارگران و معلمان را سرکوب اعتراضات مسالمت

 هایو کارگران، معلمان، دانشجویان و ... را ضرب و شتم و شالق زده و به حبس

کاری مدعی المدت محکوم کرده است و فریاد آنان را نشنیده با فریبطویل

شناسد. در حالیکه رئیس آمیز را به رسمیت میضات مسالمتشود که اعترامی

داند! پس آمیز نمیجمهور توقف خودروها در خیابان را اعتراض مسالمت

منظورشان چگونه اعتراضی است؟ مگر کارگران خاتون آباد چه می خواستند 

به جز حق اشتغال که از زمین و آسمان به گلوله بسته شدند و کشتار شدند؟ مگر 

مع مسالمت آمیزکارگران و حامیان طبقه کارگر در روز جهانی کارگر تج
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سرکوب نشد؟ و دهها فعال کارگری از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت 

های طوالنی تنها به دلیل یک تجمع اعتراضی ساده کارگری مواجه واحد با حبس 

 نیستند؟

باله اعتراضات دی واقعیت این است که اعتراضات سراسری آبان ماه امسال دن

باشد که بر بستر بیش از سه دهه تهاجم لجام گسیخته و مستمر می ١۹ماه سال 

ی کارگر و مردم محروم و تهیدست های آن به طبقهسرمایه داری ایران و دولت

صورت گرفته است. سیاستهای نولیبرالی حاکمیت و ریاضت اقتصادی، تغییر 

 ها کارگر از حقوق ابتداییحروم نمودن میلیونداران و مقوانین کار به نفع سرمایه

ی المللی پول و بانک جهانهای صندوق بینمندرج در قوانین کار، تبعیت از نسخه

ها"، خصوصی از جمله طرح تعدیل ساختار اقتصادی و "آزاد سازی قیمت

سازیهای گسترده، کاالیی کردن سیستم آموزش و پرورش، مناطق آزاد تجاری، 

ا و هاشتن سطح دستمزدها، بیکار سازیهای میلیونی، حذف یارانهپایین نگه د

ها سابقه سرمایهآور و همزمان اختالس و فساد گسترده و غارت بیگرانی سرسام

و منابع عمومی و سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق و مزایای نجومی به 

ر خارج از کشوکارگزاران حکومت و مسئولین دولتی، انتقال میلیاردها دالر به 

مختلف و بدون هیچگونه پاسخگویی، همگی به ایجاد یک شکاف عمیق  از طرق

های اقتصادی در طبقاتی در ایران منجر شده است؛ به نحوی که با وجود تحریم

دار استثمارگر و فاسد و ثروتمندان های اخیر، ما شاهد یک طبقه سرمایهسال

بقه و سا گرایی بیده اشرافی و تجملالعاهای فوقوابسته به حاکمیت با زندگی

هایی از جمله "بچه پول دارهای ایران" هستیم و از سوی دیگر شاهد سفره پدیده

کار، کارتن  ها کودکهای کارگری، میلیونمیلیون خانواده ۰۳خالی بیش از 

اله فروشی، زبخانمانی، کولبری، دست فروشی، تنخوابی، حلبی نشینی، بی

ها جوان بیکار بدون هر گونه حمایت دولتی را سترده و میلیونگردی، اعتیاد گ

پیش رویمان داریم. در همین بستر حتی ابتدایی ترین حقوق مدنی و شهروندی 

از جمله حق آزادی بیان و ابراز وجود را از مردم عادی و دانشجویان و زنان و 

د. کرده ان های ملی و مذهبی و فعالین اجتماعی و سیاسی و فرهنگی سلباقلیت

و ممنوع کردن ایجاد سندیکاهای  اند که با سرکوبو تالش عظیمی به خرج داده

ها و احزاب مستقل کارگری و دیگر تشکالت مستقل کارگری و فدراسیون
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های مختلف راه سراسری کارگری و دیگر تشکالت اجتماعی و سیاسی در حوزه

 .ا سد نمایندپیشروی برای مردم محروم و اعتراضات منسجم موثر ر

 های نئولیبرالی و ریاضتالمللی نیز سیاستالزم به تاکید است در ابعاد بین

ت سابقه کشانده اسدست را به اعتراضات بیمردم تهیی کارگر و اقتصادی طبقه

ای از خاورمیانه، تا آفریقا و و ما اینک شاهد موج عظیمی از اعتراضات توده

ا هر دستان دنیا هستیم. طبقه کارگر و تهیب اروپآمریکای جنوبی و حتی در قل

داران و تر و یک صداتر در مقابل تهاجمات ضدانسانی سرمایهچه گسترده

هایشان قد علم کرده اند. در کشورهایی همچون عراق شاهد کشتار وحشیانه دولت

ایم، و در شیلی شاهد سرکوب معترضین و در بولیوی شاهد صدها معترض بوده

وجود سرکوب طبقه کارگر و مردم بومی آن کشور. با این کودتای نظامی و

 ها متوقفعدالتیمقاومت و مبارزه فرودستان به ستوه آمده در جهان علیه این بی

 پندارند که باداران و حکومت آنها در ایران نیز بیهوده میشدنی نیست. سرمایه

ین کنند. ا توانند اعتراضات سراسری در ایران را متوقفسرکوب و کشتار می

یک جنبش عظیم جهانی برای عدالت اقتصادی و اجتماعی است که مبارزات 

   .کارگران و مردم محروم ایران نیز بخشی از آن است

سندیکای کارگران شرکت واحد تهران اعتراضات و تجمعات را حق مسلم تمام 

و  دانداقشار جامعه اعم از کارگران و معلمان و دانشجویان و مزدبگیران می

های جانباختگان اعتراضات اخیر، ضمن ابزار تاسف و همدردی با خانواده

شدگان و معرفی و  خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه بازداشت

ل های کارگری مستقمحاکمه کلیه آمرین و عوامل کشتار مردم هستیم. ما از تشکل

سندیکایی در  و فعالین کارگری و مدنی داخل کشور و تشکالت کارگری و

خواهیم کشتار معترضین را قاطعانه محکوم کنند و از مبارزات سراسر جهان می

 .کارگران و زحمتکشان در ایران حمایت کنند

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

8٣31آذر  81  
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 رحمانه  بی سرکوب (ITUC) کارگری هایاتحادیه المللیبین کنفدراسیون

 سوی از آنان از تن  ۰۵1 از بیش کشتار و مردم، سراسری هایاعتراض

 .کندمی محکوم را ایرانی هایمقام

 نفر هزار چندین و زخمی نفر ٣۰۳۳ حدود که اندآن از حاکی موثق هاییگزارش

 ست،ا اینترنت به دسترسی مانع همچنان دولت که آنجا از. اندشده دستگیر نیز

 عالوه  به بنزین قیمت ناگهانی افزایش. است دشوار اطالعات به دستیابی

 ایران در اخیر هایاعتراض  دولت هایسیاست به نسبت موجود هاینارضایتی

 هایهاتحادی المللیبین کنفدراسیون دبیرکل بارو، شارون خانم. برانگیخت را

 یتمحکوم برای هولناک کیفرخواستی اخیر کشتار: “گفت  ،(ITUC) کارگری

 رکوبس از ناشی خفقان و سرخوردگی. کند تغییر باید که  است فاسد حکومتی

 خشونت با ناکافی، دستمزدهای مورد در ویژهبه مردم، هایخواست و هااعتراض

 کارگری هایاتحادیه قانونی هایفعالیت مدت دراز و مدام سرکوب و حکومتی

 ”.شودنمی برطرف
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 ایقانونی ضمانت هیچ هاآن در که کشورهایی ۹۳٩١ جهانی فهرست در

 لیالملبین کنفدراسیون سوی از و ندارد وجود کارگری حقوق رعایت منظوربه

 .دارد قرار پنجم مقام در ایران شود،می تنظیم کارگری هایاتحادیه

 هاخیابان به اعتراض برای جهان سراسر در مردم: “افزود بارو شارون خانم

 افزایش را اساسی خدمات و کاالها قیمت هاشرکت و هادولت زیرا ریزند،می

 هاهزینه پرداخت به قادر کارگری هایخانواده که نکته این درک بدون دهندمی

 ان،معترض بر پیروزی بر مبنی روحانی، ایران، جمهوررئیس بیانیه. نیستند

 در لیشی معترضان علیه شیلی جمهور رئیس پینرا پرزیدنت جنگ اعالم یادآور

 لهمقاب به آمیز،خشونت سرکوب جایبه باید هادولت. است جاری سال اکتبر ماه

  به و کنند حمایت شانمردم از و پرداخته معترضان خشم افزایش اصلی دالیل با

 و هااتحادیه آزادی از حمایت و دستمزدها حداقل افزایش. بگذارند احترام آنان

 اجتماعی، صلح برقراری و ثروت ترعادالنه توزیع برای صنفی هایتشکل

 .”مسیرند این در اساسی هاییگام

 

 

 افزایش مانند زا تورم هایسیاست از ناشی تورم اضافه درصد یک هر ازای به
 پانزده گویندمی 13۳۱ سال هایداده انرژی هایحامل سایر یا بنزین قیمت
 برابر در و شودمی ایجاد هادارایی صاحبان نفع به رانت تومان میلیارد هزار
 و خانوارها به زا، تورم هایسیاست این از ناشی طاقت مافوق فشارهای آن

 ادعا رسمی تبلیغات در که است حالی در این. شودمی تحمیل هاتولیدکننده
 یک این دانندمی هاآن خود گرچه دهد،می انجام فقرا بخاطر را کار این کندمی
 به مکنمی ایجاد زا تورم سیاست من بگوید سیاستگزار یک که است تلخ طنز
 .شود کمک فقرا به اینکه نّیت

 مومنی فرشاد دکتر
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 سرکوب مورد در انگلستان معلمان اتحادیه نامۀ

 ایران در معترضان

 

 جناب،عالی

 از وسیله بدین ( NASUWT) انگلستان معلمان اتحادیه از نمایندگی به من

 تظاهرات در مردم علیه ایران امنیتی نیروهای آمیزخشونت هایاقدام

 اعالم را انزجارم مراتب سوخت قیمت افزایش به اعتراض در آمیزشان مسالمت

 متصمی با مخالفت و ناامیدی، خشم، ابراز برای  ایرانی عادی شهروندان. دارممی

. آمدند هاخیابان به کشور استان ۹٣ در سوخت، قیمت  عظیم افزایش ناگهانی

 هالیونمی بسیار ناامنی و گرسنگی، معیشت، سختی به افزایش این به تصمیم

 هایاعتراض اینکه از انگلستان معلمان اتحادیه. شد خواهد منجر عادی ایرانی

 اینیروه و پلیس  وسیله   به شده ریزی برنامه و شدید خشونت با آمیزمسالمت

 نفر هزاران شدن زخمی و نفر صدها شدن کشته به و شد مواجه ایران امنیتی

 از بسیاری  عده   که است شده گزارش. کندمی تأسف ابراز گردید، منجر
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 دست در اطالعی آنان سرنوشت از هنوز و اندشده ناپدید  و دستگیر معترضان

 .نیست

 حقوق کمیسیون ١۴ ماهآبان ۹۴/  ۹۳٩١ نوامبر ٩١ مورخ بیانیه معلمان اتحادیه

 سازمان عمیق نگرانی ابراز و ایران دولت اعمال محکومیت در ملل سازمان بشر

 در کننده شرکت معترضان علیه شده استفاده خشونت میزان درباره ملل

 و قوانین ناقض که گرم سالح از استفاده ازجمله آمیز،مسالمت هایاعتراض

 .کندمی تأیید کامالا  را است، المللیبین موازین

 :تاس خواستار درنگبی را زیر مفاد اکید رعایت ایران دولت از معلمان اتحادیه

 در معترضان علیه خشونت ازجمله دهید، پایان را خود مردم علیه خشونت-٩

 .آمیزمسالمت تظاهرات

 ار سوخت قیمت افزایش تصمیم علیه اخیر تظاهرات شدگان بازداشت همه -۹

 .کنید آزاد

 مورد که کسانی همه برای مستقل پزشکی هایکمک به فوری دسترسی -٣

 .دهید اجازه اندگرفته قرار ایران امنیتی نیروهای و پلیس  تعرض

 که ایران دولت از جهانی جامعه درخواست هرگونه از همچنین معلمان اتحادیه

 شدن بازداشت و زخمی، کشته، به که معترضان علیه خشونت در کند ثابت

 .کندمی حمایت است، نداشته دست است، شده منجر غیرمسلح معترضان

 

 دبیرکل کیتس، کریس احترام با
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 !سرباز فداکار جنبش سندیکایی، ابدی شد

 

علیرضا فرهادی کارگر سندیکالیست، رییس هیات مدیره سندیکای پرافتخار 

( و رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان ٩٣٣۳ – ٩٣٣۹شرکت واحد تهران )

 .بودو از بنیان گذاران کانون بازنشستگان تهران  ٩٣١٣تهران تا سال 

علیرضا فرهادی به این دلیل سرباز فداکار جنبش سندیکایی لقب گرفته است که 

صمیمانه برای طبقه کارگر از زندگی و سالمتش مایه گذاشت و تا آخر عمر با 

 .شرافت زندگی کرد

در خدمت بنیانگذاران سندیکای کارگران شرکت واحد بود  ٩٣٣٣او که از سال 

 .عمر فراموش نکرد آنچه را که فرا گرفت، تا آخر

او آموخت که زحمتکشان را باید همانطوری که هستند، دوست داشت و برایشان 

 .کوشید
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او آموخت که در زندگی پر فراز و نشیب سندیکایی اش زندان، شالق و بیکاری 

 .امری عادی است و باید شریف ماند و به قدرت و پول و شهرت سر خم نکرد

ستند و این زحمتکشانند که همیشه تاریخ او آموخت که حکومت ها رفتنی ه

 .ماندگار این سرزمین اند

او آموخت که در مقابل تیمسارهای رنگارنگ شاه و حتا مدیران بر آمده از 

حکومت بعد از انقالب از حقوق کارگریش دفاع کند و برای دفاع از این حقوق 

 .دبه زندان رفته و بیکار شود اما از حق خود و کارگران عقب ننشین

اودر لحظه لحظه زندگیش ایمان داشت که حق گرفتنی است و زحمتکشان پیروز 

 .این میدان هستند

از خدمات او و سندیکای کارگران شرکت واحد به جنبش سندیکایی همان بس که 

قوانین بسیاری را برای بهبودی وضعیت زحمتکشان چه در زمان شاه و چه در 

 .ارگری گنجانددهه هشتاد و نود در قوانین موضوعه ک

ما در مقابل این سرباز فداکار جنبش سندیکایی سر فرود آورده و به خانواده و 

 .جنبش سندیکایی، فقدان این کوشنده کارگری را تسلیت می گوییم

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 8٣31آبان  ۰1
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 گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور

 

 ذوب آهنگزارش خبرنگار پیام سندیکا از 

 

 !وضعیت رفاهی کارگران ذوب آهن خوب نیست-8

مدیرعامل ذوب آهن به گزارش خبرنگار پیام سندیكا، در حالیكه امسال از سوی 

سال سوددهی اعالم شده است اما وضعیت رفاهی کارگران ذوب آهن رضایت 

بخش نیست.به عنوان نمونه کارگران و کارکنان کارگاه الکتریکی مدیریت تولید 

عدم وجود  -٩ :و توزیع برق ذوب آهن مشکالتشان را به خبرنگار ما چنین گفتند

عدم توزیع لباس کار مناسب  -۹ یش آلودگیسیستم تهویه مناسب در کارگاه و افزا

http://www.sfelezkar.com/?p=3542
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حجم باالی  -4 توزیع ماسک یکبار در ماه بسیار کم است -٣  با شغل مربوطه

کار و مکان کوچک کارگاه تناسبی با هم ندارند و باید مکانی بزرگ و با امکانات 

پیگیری و اجرای قانون سختی کار  -١ به روز در اختیاز کارگران قرار گیرد

توجه به مسایل رفاهی  -٣ در این بخش« زمان شرکت تابان نیرو» کارگرانبرای 

 -۰ کارگران به ویژه دستمزد، پاداش، اضافه کاری، مرخصی های دوره ای

 نیاز این بخش بصورت سریع تامین شود لوازم و متریال مورد

 !ذوب آهن باید بازسازی شود -۰

ساله ذوب آهن ،  ١۳ت بیش از به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به قدم

ساختمان ها و کارگاههای ذوب آهن باید بازسازی شود و مشکالت کارگران نیز 

مدیریت مشکالتشان را به خبرنگار پیام  ٣رفع شود. کارگران و کارکنان کوره 

 :سندیکا چنین بیان کردند

نبود وجود رستوران برای صرف غذای کارگران و کارکنان که همیشه  -٩

رفع مشکل تردد از ترمینال  -۹ مجبور به استفاده از ظروف یکبار مصرف هستند

عدم نصب راه پله برای عبور از روی ریل راه آهن که مدت  -٣ به کوره بلند

تصویب و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور  -4 هاست اقدام نشده است

پیش بینی امکانات  -١ برای شغل های باقی مانده در بخش های از جمله دفتر فنی

ورزشی مناسب و مشابه سایر مدیریت ها برای استفاده در زمان استراحت و 

 وقت ناهار

 !انباشته شدن مشکالت کارگران ذوب آهن -٣

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بی تفاوتی مدیریت ذوب آهن به مشکالت بخش 

ان ذوب آهنی شده های مختلف کارخانه و انباشته شدن آنها باعث دلسردی کارگر

است. برای مثال کارگران بخش کارگاه )دپو( راه آهن مشکالتشان را چنین اعالم 

 عدم رختکن مناسب -۹ کمبود شدید کارگر در این بخش -٩ :کردند
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اجرای غلط  -4 نامناسب بودن سیستم سرمایشی و گرمایشی برای کارگران -٣

ترقی کارگران از نظر سمت نبودن شرایط رشد و  -١ طرح دو شیفته شدن کارگاه

اجرا و تصویب نشدن قانون مشاغل سخت و زیان آور برای  -٣ و جایگاه شغلی

توزیع نامناسب  -۴ فرسودگی و قدیمی بودن ابزارآالت -۰ کارگران این کارگاهها

امکانات رفاهی از جمله پاداش، دستمزد، اضافه کاری، و مرخصی های دوره 

قرارداد بابیمارستان ها و کلینک ها، آزمایشگاهها تعلل و تاخیر در بستن  -١ ای

 از سوی بیمه دانا و پیگیر نشدن مدیریت

 

 !هفت تپه این روزها

 

 .آبان کارگران نیشکر هفت تپه در اعتصاب به سر می برند ۹٣از روز پنجشنبه 

آبان ماه طی بخشنامه ای که توسط مدیریت اسد بیگی به کارگران  ۹١روز شنبه 

شرکت هفت تپه تا اطالع بعدی تعطیل شد و مدیریت بازگشایی شرکت اعالم شد، 

 .را منوط بر پایان اعتصاب کارگران اعالم کرده است

آذر ماه، در هفت تپه اینترنت قطع است و اعتصاب همچنان  ٣در حال حاضر 

ادامه دارد فقط بعضی از کارگران در بخش صنعت هفت تپه در حال اورهال 

روز آینده بهره برداری محصول پس از حدود  ٩١ماال ظرف کارخانه هستند. احت

 روز تاخیر آغاز شود 4١
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ضمنا حقوق شهریورماه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه واریز شده و کارگران 

 .حقوق مهرماه و آبان ماه را طلبکارند

 دبیر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 فریدون نیکوفر

 

 شروع اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه بخش کشاورزی

ونیم صبح کارگران بخش کشاورزی اعتصاب  ۴آبان از ساعت  ٩۴امروز 

 .نفر هستند ٣۳۳خودرا آغاز کردند. کارگران بخش کشاورزی حدود

 .هفت روزه نپیوسته استهنوز بخش صنعتی کارخانه به این دور از اعتصابات 

کارگران نیشکرهفت تپه حقوق ماههای شهریور و مهر را نگرفته اند و در 

خصوص مطالباتی که در اعتصاب سی وسه روز قبلی دنبال آن بودند نرسیدند 

وعمال کارشناسان اداره کل کار که چند روزی در شرکت مستقر بودند جواب 

ان را اعالم نکردند و پیگیریهای روشنی مبنی بر برحق بودن مطالبات کارگر

 .کارگران نیز بی پاسخ مانده است

 

 !دامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپها

آبان اعتصاب کارگران نیشکر با همراهی کارگران بخش  ۹٩صبح امروز 

نفر ازپرسنل  ۰۳۳ صنعت با کشاورزی برگزارگردید دراعتصاب امروز حدود

 .بخشهای کشاورزی وصنعت وتجهیزات حضورداشتند

امروز نیز به مانند روزهای قبل هیچ کدام از مجموعه مدیریت پاسخی به خواسته 

 .کارگران ندادند

http://www.sfelezkar.com/?p=4406
http://www.sfelezkar.com/?p=4414
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 . کارگران نیشکر هفت تپه حقوق شهریور و مهرماه خود را دریافت نکرده اند

عرفی که توسط کارفرما نیز از پیگیری کارگران تاکنون جهت دیگر مزایای 

 .سال گذشته قطع شده و همسان سازی مزایا تاکنون صورت نگرفته است

 

 معوقه های حقوِق کارگری در مجتمع مس سرچشمه

بر اساس گزارشات دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، 

در روند تاخیر پرداخت حقوق کارگران در مجتمع مس سرچشمه کماکان 

 وضعیِت نابه سامانی ست؛ بدین شرح که

مشاور مبینا: مشاور پروژه ی تغلیظ از مردادماه حقوق پرسنل خود را پرداخت 

 .ننموده است

تا کنون نسبت به  ١۰شرکت سبا فام: پیمانکار راه اندازی کوره ی فلش از سال 

 .پرداخت مواجِب پرسنل تعدیل نیرو شده ی خود اقدام نکرده است

آبادگران کریمان: پیمانکار دست دوم پروژه ی تغلیظ از مرداد ماه، حقوق شرکت 

 .پرداخت نکرده است

شرکت بال صبا: پیمانکار طرح جامع برق، از تیرماه نسبت به پرداخت حقوق 

 .باقی مانده ی پرسنل خود اقدام ننموده است

مس  عشرکت فولمن: پیمانکار پست برق، با وجود شروع به کاِر اخیر در مجتم

 .سرچشمه، از خرداد ماه تا کنون حقوق پرسنل خود را پرداخت نمی نماید

 مجتمع مس سرچشمه-گزارشگر پیام سندیکا
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 !وضعیت کارخانه های شیشه

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا وضعیت کارخانه های شیشه به دلیل سو مدیریت 

 .جالب نیست

آمدن مالک جدید خانم آبکناری و  کارخانه شیشه نگین که مدتها تعطیل بود با -٩

به عهده گرفتن وام پرداخت نشده مالک قبلی آقای پهلوانی، این کارخانه را 

درصد ظرفیت کارگری یعنی  ٩۳خریداری کرد. این کارخانه در حال حاضر با 

کارگر کار می کند. در حال حاضر این کارخانه با دستگاههای فرسوده اش  ۰۳

 .تمانی مشغول استتنها به تولید شیشه ساخ

شرکت آدینه جام که در سال قبل اجاره داده شده بود با آمدن مهندس ظریف  -۹

 نفر وضعیت خوبی ندارد ٣۳مالک جدید با یک سوم ظرفیت کارگری یعنی 

کارگر  4۳۳کارخانه شیشه ایمن تخت جمشید که قبلن توسط ریاست مجلس با  -٣

 .مشغول به کار است کارگر ٩۳۳افتتاح شده بود در حال حاضر با 
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تمامی کارخانه های گفته شده به علت آشنا نبودن مالکان این کارخانه ها با صنعت 

شیشه و بیشتر برای گرفتن وام و هزینه کرد آن در جایی دیگر به این روز افتاده 

 .اند

بازار شیشه در حال حاضر وضعیت خوبی دارد و بی تردید با اضافه شدن بازار 

ت می تواند اگر مدیران با تجربه ای رادراختیار بگیرد هم رشد سوریه، این صنع

 .تولید و هم از کارگر بیشتری نصیب ببرد و به کاهش بیکاری کمک کند

 

 کارگران در حلقه دره چگونه است؟ وضعیت

حلقه دره مرکز دفن و تفکیک زباله های استان البرز است. در این محل کارگران 

کارکنان اداری همه ایرانی هستند. در این مرکز کارگران افغانی کار می کنند. 

از ماسک، لباس، کفش و دستکش مخصوص این کار محروم هستند و با لباس 

 .های ژنده کار می کنند .هنوز زباله ها در بیشتر مواقع با دست تفکیک می شوند

 .دبوی آزاردهنده زباله ها امراض مختلفی را به این کارگران سرایت خواهد دا

از جمله در قسمت پخت زباله و تبدیل آن به کود که توسط یک شرکت اداره می 

 .سال نیز کار می کنند ٩١شود. در این مرکز تعدادی کودک زیر 

هزار تومان می گیرند که متناسب با  ۴۳۳میلیون  ٩این کارگران حقوقی معادل 

ن آغشته است کار انجام شده نیست. در محل دفن زباله ها نیز که از بوی متا

 .رانندگان کامیون ها و لودرها از ماسک بی بهره اند

متاسفانه کارکنان اداری هم از ماسک استفاده نمی کنند هر چند که در دسترشان 

 .است
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 نامه نگاری با مدیران منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 

کارگران شهریور سال جاری نامه ای از سوی مسوول سندیکای  ٩٣در تاریخ 

فلزکارمکانیک ایران، مازیارگیالنی نژاد به آقایان سید پیروز موسوی مدیریت 

محترم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مجید محمودی رییس حراست ارشد، 

علیرضا کامیاب رییس بازرسی، مصطفی بهاری زاده سرپرست امور حقوقی و 

ه در زیر می آید در مورد قراردادها با پست پیشتاز ارسال شد. در این نامه ک

مشکالت کارگران پروژه ای اطالع رسانی شد که متاسفانه از سوی هیچکدام از 

آبان ماه برای مدیریت محترم  ٩٩آقایان پاسخی داده نشد. لذا نامه دوم به تاریخ 

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، سید پیروز موسوی با پست پیشتاز ارسال 

 .گردید

 نامه اول

 مدیریت محترم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسحضور 

 آقای سید پیروز موسوی

هزار نیروی متخصص و کارگری در  ۹١با سالم، همانگونه که میدانید بیش از 

 ٣۳حوزه های مختلف پارس جنوبی و شمالی در حال کار می باشند و متاسفانه 
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و  در بخشی از وظایف .درصدشان از وضعیت موجود ناراضی می باشند

 :مسوولیت های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آمده است

ارائه خدمات عمومی، زیر بنایی و مهندسی و تسهیالتی مواصالتی، انبار  –س 

داری، تخلیه، بارگیری بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی و غیره 

و  های موسسات حمل و نقلهای قانونی نسبت به فعالیتاعمال نظارت – ع

ارائه  –صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه ف 

خدمات کار و اشتغال و اجرای قوانین تامین اجتماعی برابر مصوبات و مقررات 

های کاری سازمان منطقه ویژه در سال و همچنین اهم اولویت جاری مناطق ویژه

 :چنین عنوان نموده اید ٩٣۴١

زمان و توامان میزان شفافیت، سرعت، دقت و کیفیت فرآیند افزایش هم -٩۳

سازی آنها و انعقاد قراردادها و رسانی و شفافبرگزاری مناقصات و اطالع

 ها به پیمانکاران توانمند و دارای صالحیتواگذاری پیمان

با توجه به موارد باال الزم است به اطالع شما برسانم که بیشتر شرکت هایی که 

طقه کار می کنند از پرداخت مرتب دستمزدهای کارگران خود خودداری در آن من

 .ماه حقوق کارگرانشان عقب افتاده است ١کرده و حتا در پروژه هایی بیش از 

کافی است از شرکت های زیر استعالم شود چندماه است که حقوق کارگران خود 

 :را نپرداخته اند

سی، احداث، تناوب. شرکتهای شرکت پایندان، آبادراهان، آی جی ٩۸در فاز

تناوب و آی جی سی، هنوز عیدی ماه رابه کارگران را نداده اند و کارگران را 

 .شب عیدی با دست خالی به خانه فرستاده اند

در شرکت کیان سازه زیر مجموعه شرکت پتروپاالیش افزایش حقوق مصوب 

حمام ها در  دولت اجرایی نگشته است. در این مجموعه سرویس های بهداشتی و

 .نداشته و بسیار کثیف هستند



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     21
 

  

)پاد جم( شرکت مارون سازه به پیمانکاری  ۹در پروژه پتروشیمی جم سایت 

برادران صالحی هفشجانی خوابگاهها پر از ساس است. در این شرکت هم از 

 .افزایش حقوق و عیدی و پاداش خبری نیست

مزایای مصوب وزارت در مهمان سرای پتروشیمی کاویان در این شرکت هم از 

 .کار خبری نیست به ویژه عیدی، سنوات، و پاداش آخر سال

سرویس های حمل ونقل کارگران بدون کولر و از رده خارج هستند. مایع 

دستشویی را با آب مخلوط کرده با کمترین مقدار در مراکز بهداشتی می گذارند 

ب دوش هایشان خراب که به اندازه نیست. تعداد حمام ها به اندازه نیست واغل

درجه به شدت آزار دهنده است. از کیفیت غذا  ١۳است. بوی فاضالب در دمای 

 .هیچ نمی گوییم که خودتان باید رفته و قضاوت کنید

کارگر پروژه ای پارس جنوبی طی نامه ای که با  ٩٣۳اسفند سال گذشته  ۹٩در 

قای جلس به ریاست آکدملی امضا شده بود به نمایندگان فراکسیون خوزستان در م

که  ١۰٣۹۴١٣٣خادمی و خانم سهیال جلودارزاده و علیرضا محجوب به شماره 

به دفترشان تحویل داده شده است، از عقب افتادن حقوق هایشان گفتند. این عقب 

افتادن حقوق ها از سال گذشته تاکنون منجر به دهها اعتصاب در پارس جنوبی 

 .شده است

تنها ایمنی و سالمت کارگران در الویت کاری نبوده  همچنین در سال گذشته نه

است بلکه باعث بی سرپرست شدن بسیاری از خانواده های شاغل در پروژه 

شادروان  ١۰بهمن سال  ٩۴های پارس جنوبی گشته است. در آخرین مورد در 

برزو کیانی ده کیانی بر اثر سقوط از ارتفاع در پروژه مخازن سبز در عسلویه 

و مسیح شیرانی نیز در پتروشیمی بوشهر به دلیل رعایت نکردن ایمنی کشته شد 

 .مرداد سال جاری جان باخت ۹٣توسط کارفرما در 

اینها گوشه کوچکی از مشکالت کارگرانی است که در منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس مشغول به کار هستند و قوانین را رعایت نمی کنند. امید است که 

 .شده را از شما دریافت کنیم پاسخ موارد گفته
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 مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 8٣31شهریور  8١مازیارگیالنی نژاد 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  –عسلویه  –گیرنده: استان بوشهر 

  ۰١٣١٩ –صندوق پستی 

 نامه دوم

 حضور مدیریت محترم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 پیروز موسویآقای سید 

 با سالم،

کارگر پروژه ای این  ٩۳۳۳اینجانب مازیارگیالنی نژاد به نمایندگی از سوی 

 .نامه و نامه قبلی را برایتان ارسال کردم

ودی رییس شهریور که برای جنابعالی و آقایان مجید محم ٩٣عطف به نامه 

علیرضا کامیاب رییس بازرسی، مصطفی بهاری زاده سرپرست  حراست ارشد،

امور حقوقی و قراردادها ارسال شد،متاسفانه نه تنها پاسخی دریافت نگردید بلکه 

در وضعیت پروژه ها نیز بهبودی حاصل نشد و کارگران همچنان در بدترین 

وضعیت ممکن کار می کنند. حقوقشان ماهها دیر پرداخت می شود، سرویس 

بهداشتی و حمام ها در نداشته و بسیار کثیف هستند. سرویس های حمل ونقل  های

کارگران بدون کولر و از رده خارج هستند. مایع دستشویی را با آب مخلوط کرده 

با کمترین مقدار در مراکز بهداشتی می گذارند که به اندازه نیست. تعداد حمام ها 

شان خراب است. بوی فاضالب در به متناسب با کارگران نبوده واغلب دوش های

درجه به شدت آزار دهنده است. از کیفیت غذا هیچ نمی گوییم که  ١۳دمای 

خودتان باید رفته و قضاوت کنید. همچنین در سال گذشته نه تنها ایمنی و سالمت 

کارگران در الویت کاری نبوده است بلکه باعث بی سرپرست شدن بسیاری از 

ژه های پارس جنوبی گشته است. در آخرین مورد در خانواده های شاغل در پرو
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شادروان برزو کیانی ده کیانی بر اثر سقوط از ارتفاع در  ١۰بهمن سال  ٩۴

پروژه مخازن سبز در عسلویه کشته شد و مسیح شیرانی نیز در پتروشیمی 

مرداد سال جاری  ۹٣بوشهر به دلیل رعایت نکردن ایمنی توسط کارفرما در 

  .جان باخت

نها گوشه کوچکی از مشکالت کارگرانی است که در منطقه ویژه اقتصادی ای

انرژی پارس مشغول به کار هستند و قوانین در موردشان رعایت نمی گردد. 

 .امید است که پاسخ موارد گفته شده را کمتر از یک هفته از شما دریافت کنیم

 مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 ادمازیارگیالنی نژ

 8٣31 آبان 88

 

 رنج کارگران پروژه ای

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در شرکت پترو پاالیش وضعیت رفاهی کارگران 

توالت فعال داشت  ٣اسفناک است. در کمپ آنتن ی خوابگاه کنار فروشگاه فقط 

نفره بدون تخت و تشک و پتویی مندرس و کثیف.  ٩۳ -٩٩حمام. خوابگاهها  ١و 

 .٣١۳۳از لیوان و سماور برای چایی خوردن خبری نیست. حقوق فیتر 

این وضعیت زندگی یک کارگر در سرکار است در حالی که چه شرکت اصلی 

وضعیت رفاهی کارگران را و چه پیمانکاران در قراردهایشان متعهد شده اند که 

به بهترین وجهی سامان بدهند. متاسفانه مدیریت منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

 .پارس نیز چشمانش را بر روی این تخلفات بسته است

 

http://www.sfelezkar.com/?p=4422
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 گزارشی از ناآرامی های امروز

برابری قیمت بنزین  ٣به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا در پی اعالم افزایش 

های کرج و ساوه راه بندان هایی که ایجاد شده بود باعث آبان در شهر ۹١امروز 

 .دیر رسیدن کارگران به محل کارشان گردید

ساعت شاهراه تهران به ساوه بسته شد. همچنین در شهر  4در ساوه به مدت 

 .مراکز آژانس های اتومبیل از دادن خدمات به مردم اجتناب کردند

ی ها از بردن مسافرین خوداری در کرج از اوایل صبح بسیاری از خطوط تاکس

کرده و مراکز آژانس های اتومبیل نیز اعتصاب کرده بودند. حتا اسنپ و تپسی 

 .هم از ارایه خدمات سرباز می زدند

در کارخانه ایران خودرو سرویس بعدازظهر کارگران و کارکنان نیامدند و از 

 باشند تا سرویسکارگران خواسته شد می توانند اضافه کار مانده و یا منتظر 

 .برسد ٣ساعت 

برابری قیمت بنزین در معیشت و زندگی همه  ٣افزایش  تحریریه پیام سندیکا:

مردم تاثیر مهلکی خواهد داشت و آنان را فقیرتر از پیش خواهد کرد. متاسفانه 

مسوولین به جای راهکارهای درست و رفع بیکاری و بکار انداختن صنایع 

کشور و افزایش توان خرید مردم، دست به ترفندهای سودجویانه برای خزانه 

می زنند. با آنکه سالهاست مسوولین قول عدم افزایش قیمت کاالها را می  دولت

دهند اما آنچه اتفاق می افتد افزایش قیمت کاالها واز دست دادن قدرت خرید مردم 

 .زحمتکش است
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 اخبار کارگری شرکت واحد به نقل از کانال تلگرامی سندیکای واحد

 

  آنان از تعدادی دستگیری و مجلس اطراف در بازنشستگان شتم و ضرب-٩

 برای که اجتماعی تامین و کشوری هایبازنشسته آبان، ٩١ یکشنبه امروز 

 ضرب دمور را داشتند مجلس مقابل در اعتراضی تجمع قصد مطالباتشان پیگیری

 شده شرمنت خبرهای براساس. گرفتند قرار امنیتی نیروهای و پلیس شدید شتم و

 دهش تجمع گیریشکل از مانع محل، در امنیتی نیروهای و پلیس زیاد استقرار

 وزرا انخیاب امنیت پلیس به و دستگیر بازنشستگان از تن ٩۰ تا ٩۳ حداقل. است

 کنار رد بازنشستگان از تعدادی آن در که شده منتشر هم ویدیویی. اندشده منتقل

 .هستند دادن شعار حال در بهارستان مترو

 تجمع به حمله حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 دیآزا خواستار و کرده محکوم قویا را مجلس مقابل در بازنشستگان اعتراضی

  .باشدمی شدگانبازداشت تمام شرط و قیدبی و فوری

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 31 آبانماه 83
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 خروج و ورود هنگام به تهرانپارس پایانه در تصادف مورد ۰۴1 یکسال طی-۰

  باشدمی یک سامانه مدیریت تدبیریبی بارز نشانه خط، به اتوبوس مجدد

 هنگام به( شرق دپوی) تهرانپارس درپایانه واقع تی آربی یک خط انتهای در

 مورد ۹۸۳ یکسال طی مسافران سوارکردن برای هااتوبوس خروج و ورود

 از یامجموعه شامل توقفگاه محیط که آنجائی از. است پذیرفته صورت تصادف

 خروج و ورود محل و کارواش تعمیراتی، هایبخش یک، سامانه اداری ساختمان

 ایه اتوبوس تعداد این جابجائی ظرفیت باشدمی بکار شروع برای هااتوبوس

  .باشدمی غیراستاندارد و محدود بسیار دوکابین

 مجدد ورود برای  رانندگان از تعدادی عجله تصادفات این عوامل مهمترین از

 دح از بیشتر هایشاننیمراه تعداد که رانندگانی به مدیریت چون است خط به

 هندسی شکل محل این در تصادف عوامل دیگر از و هدمی پاداش شود معمول

 رلکنت مسئولیت برای افرادی گماردن عدم راه، تنگی و تصادف  محل نامناسب

 دادن فرمان و رانندگان به کمک همچنین خط به هااتوبوس ورود بندی اولویت

 وبوسات بودن کابین دو به توجه با شرق دپوی در اتوبوس ازدحام هنگام به آنها به

 اب ها اتوبوس از تعدادی روزانه دالیل همین به که. باشدمی اتوبوس زیاد طول و

 و لبغ و عقب و جلو شیشه ناحیه از خساراتی دچار و میکنند برخورد یکدیگر

 عهده به مدیریت تدبیری وبی ناکارآمدی این هزینه تماما که است بغل آینه

 .باشدمی کش زحمت رانندگان

 سال هد از بیش اینکه وجود با واحد شرکت یک سامانه ناکارآمد مدیریت متاسفانه

  این حل برای تدبیری هیچ دارد وجود رانندگان برای مشکالت این که است

 یشتریب تعداد که رانندگانی به پاداش پرداخت با بلکه هیچ که است نکرده معضل

 دتشدی موجب و افزوده رانندگان از تعدادی عجله به کنندمی کار خط در نیمراه

 صمیمت این به نسبت بارها واحد شرکت کارگران سندیکای. است شده تصادفات

 ادفاتتص تشدید باعث روند این که کرده تاکید و است داده هشدار مدیریتی غلط

 ار عابرین و مسافران برای رانندگی صانحه و تصادف ریسک حتی و شودمی

 .دهدمی افزایش نیز
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 و ندکنمی تصادف روزانه که رودمی رانندگان چشم به مدیریت تدبیریبی خاک

 اچر کندنمی تامین هم را خودشان مدیریتی هدف و بدهند تصادف خسارت باید

 خط از تعمیرات و تصادف اداری امور انجام برای اتوبوس دو تصادف هر با که

 .شودمی خارج

 انتشار از پس شهرداری نقل و حمل معاون پردازی دروغ و نشینی عقب-3

 با مصاحبه عدم برای واحد شرکت رانندگان بر فشار ایرسانه گسترده

  خبرنگاران

 رایب حتی را رانندگان اتوبوسرانی، واحد شرکت مدیریت و حراست حالیکه در

 یمتن در و دهندمی قرار فشار تحت و تهدید داخلی خبرنگاران با مصاحبه منع

 داخلی رانخبرنگا با مصاحبه بین تفکیکی هیچ شده گرفته امضا رانندگان از که

 تهران شهرداری نقل و حمل معاون آقایی پورسید ندارد، وجود مرزی برون و

 خبرنگاران سئوال به پاسخ در موضوع این ایرسانه گسترده انتشار از پس

 دمعان هایرسانه با تنها رانندگان مصاحبه گفته، پردازی دروغ با بارهدراین

 .باشدمی ممنوع

 خاموش  جهت در حراست و واحد شرکت مدیریت که است این واقعیت اما

 فشار تحت را آنان واحد شرکت کارگران و رانندگان طلبی حق صدای کردن

 هایگزارش کارگران، برای قضایی - امنیتی سازی پرونده برای و دهندمی قرار

 هدیدت با همچنین کنندمی ارسال امنیتی نهادهای به و تنظیم را مورد این در اولیه

 .کنندمی اذیت و آزار کار محیط در را آنان هاروش دیگر و کار از اخراج به

 التمشک انعکاس عدم برای رانندگان تهدید از فراتر حتی واحد شرکت مدیریت

 پوشش در هاخبرگزاری برخی به پول پرداخت با حتی کارگری اعتراضات و

 هایرسانه در کارگری اعتراضات انعکاس از مانع هارسانه به شهرداری کمک
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 اردد وجود ایلنا خبرگزاری و واحد شرکت بین توافقی مشخصا. شودمی داخلی

 ودنش منتشر خبرگزاری این در یا واحد شرکت کارگری اعتراضات اخبار که

 این وارونه بصورت و پسنددمی واحد شرکت مدیریت که آنطور اینکه یا و

 انهخ دبیرکل و مجلس نماینده محجوب که حالیست در این. گردد منتشر اخبار

 هیات عضو شودمی خوانده کارگران نماینده دروغ به هاستسال که کارگر

 رحضو مجوز کارگری ضد توافقات این پی در و است ایلنا خبرگزاری مدیره

 را کارگر جهانی روز در واحد شرکت کارگری هایمحیط در شده کنترل

 .کندمی فریبی عوام و گیردمی

 عدم برای رانندگان به واحد شرکت چهار سامانه حراست فراقانونی فشار -4

 خبرنگاران با مصاحبه

 خذا و رانندگان به فشار و تهدید با فراقانونی اقدامی در واحد شرکت حراست

 .کندمی منع خبرنگاران با مصاحبه از را رانندگان آنان، از امضاء

 داماتاق این کندمی اعالم کشزحمت رانندگان به واحد شرکت کارگران سندیکای

 از را آنان بخواهد که نیست جایگاهی در حراست و است فراقانونی حراست

 به گذاشتن سرپوش برای حراست اقدامات این. کند منع خبرنگاران با مصاحبه

 هااتوبوس خرابی با رابطه در واحد شرکت ناکارآمد مدیریت ضعیف عملکرد

 .باشدمی هاخبرگزاری در رانندگان مشکالت انعکاس عدم و
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 !یادی از استوره مقاومت

 

 عنوان با سیاسی نیرومند جریان یک گرفتن قدرت به جوانان منجر آزادیخواهی جنبش

 در نظیر بی و شور امید ایجاد با طلبی اصالح مظهر عنوان به و خاتمی شد طلبی اصالح

 مایوس ، ولی شده شوکه اقتدارگرا، جناح .رسید جمهوری ریاست به باالیی رای با مردم

 نمدارا قدرت بدنهو  مداران سیاست ذهن سرعت به مالی های سرمایه تئوریسین. بود نشده

 .کردند امیدوار الزم های ماساژ و با شارژ، دوپینگ را

 یدنترس» که دادند توضیح آمد و تلویحآ در حرکت به ارتجاعی تبلیغات ماشین سرعت به

 االنژف نشریه« ماست دالر دست هنوز نترسید ماست، نترسید دست تفنگ هنوز نترسیید

 همیم اتفاق که دادند توضیح سایر ریز و درشتها،و  و رسالت کیهان ،شلمچه حکومتی های

 به خوانوادگی سیاسی نیک پیک یک در مردم( خرداد دوم ) آفتابی جمعه صبح نیافتده، یک

 خواهد سرنگون ،ببینند کشور اداره در اورا ناتوانی اند وقتی داده رای رو خنده سید یک

 آفرینی بحران خرداد دوم فردای از .ماست با و رهبری ما دست قدرت ،ما دست مجلس. شد

 سیاست ،آزادیخواهی به قدرت نسبت مردم امیدواری ولی شد شروع راست جناح طرف از

 وارد مضاعف انرژی با آنها و کرد می امیدوار ،بودند صادق که را طلبی اصالح مداران

 سواری با موج داشتند سعی هم عوامفریب و طلب فرصت جریانات اما شدند. قدرت صحنه

 عیس بودند که جریانات این از یکی هم ها کارگری و خانه کنند پیدا قدرت در بهتری شرایط

 دنیاست اب شدن نزدیک زمان :»بود گفته رفسنجانی هاشمی .کنند پیدا بهتری موقعیت داشتند

و  دیده بعد به 137۱ خرداد از نتیجه در «بگیرید خود به مستقل اتحادیه یک ژست و باید
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 کارگریها خانه ،کارگر جهانی روز شتهاردیب 11بخصوص خاص روزهای که می شد شنیده

 را کرذ این کارگر طبقه دشمنان یا دوستان از کسی سندیکا می گیرند. البته سندیکا ذکر

 راست جناح تشکیالت در چهره تغییر برای زیادی بازیهای حقه چونکه .گرفت نمی جدی

جدید  اسامی:»نوشت زمان آن میداندار طنزنویس نبوی ابراهیم چنانکه .می شد دیده

 گل جدید نام به .خنجرداران چابک اتحادیه قدیم نام .قدرتمند  نهادهای  و فشار گروههای

 منا تغییر خدا راه در آفرینان شادی خدا به درراه باک بی و خونریزان .خیال نازک پروران

 ....  است من از تقلید.  مضمون به نقل اند داده

 به طلبان اصالح لیست نفرات آخرین نیا و منتجب محجوب رقابت ششم مجلس انتخابات در

 به دست ضمنآ .بود کرده شروع را وسیعی تبلیغات کارگر خانه .بود شده کشیده دوم دور

 حسن .بود جمعیت از پر کانون اجتماعات سالن .بود شده تهران بازنشستگان کانون دامن

 مامت باید اینکه و کرد می صحبت کارگر طبقه ضعف درباره بود او جلسه سخنران صادقی

 بعد و بماند باقی مجلس در محجوب کارگر یعنی نماینده طبقه تنها که بکنیم را مان تالش

 ارگریک جنبش تاریخچه و نداشتن سندیکایی تشکل و نداشتن کارگر طبقه ضعف به راجع

 داد. داد سخن

 سندیکاها و اتحادیه به شما صادقی آقای :»بلندشد که فرهادیعلیرضا  آقای فریاد همینجا

 اسناد و اساسنامه ،اعالمیه ،جلسات صورت تمام ،سندیکاها اسناد شما .کردید حمله ها

 ارگریک جنبش تاریخی اسناد بردید کجا. کردید تخلیه مسلحانه حمله با را تاریخی سندیکاها

 .باشید جوابگو  باید شما؟؟ را ایران کارگر طبقه تجربه سال دهها ماحصل بردید کجا؟؟ را

 پاسخگو و شرمنده کردید ما کارگر طبقه به ،ما مردم به که هایی خیانت بابت باید شماها

 کنید موره زجه و بدونید کارگر طبقه نماینده را خودتون وقاحت کمال با حاال اینکه نه باشید

 حرکات تمام .نداریم تاریخی سند ما و نشده ضبط و ثبت کارگر طبقه تاریخی های فعالیت که

 ؟دبردی کجا.کردید غارت دارت چماق برادرهای و تو داشت سند سندیکایی و کارگری جنبش

 ؟کردید چکارش

 می  مرتب آرام و متواضعانه سازی ظاهر با صادقی حسن میزد فریاد فرهادی که مدتی تمام

 :»کرد شروع فیضی آقای بالفاصله. بگوید که نداشت چیزی و...«  بدید اجازه :»گفت

 معنی بی اسمش اینکه برای گذاشته مستضعفین  راحکومت خودش اسم اسالمی جمهوری

 امثال کنه مارشوناستث تر راحت که میداره نگه ضعیف و کنه می غارت را کارگرها نشه

 نهنتو نفس کسی که گذاشته کارگر خانه سر باالی چماق و چوب و اسلحه زور به هم را تو
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 از کدامیک بوده مجلس نماینده محجوب که سال همه این طول در صادقی آقای .بکشه

 لیطوی و عریض این به تشکیالت؟ برگردونه تونسته بوده شده پامال که را کارگر حقوق

 شخود خاص رندی با خبازهاعلی اکبر اینجا در« ؟برداره کارگر برای قدم یک تونسته کی

 همه :»گفت شده خارج صادقی دست از جلسه کنترل دید می که او .گرفت درز را موضوع

 .کنند می مطرح فریاد و داد و تلخ زبان با را حقایق فیضی و فرهادی آقایان که میدونند

 «جلسه ختم .بخوریم ناهار بریم بگذریم

 و تجربه دانش به شد می که بودند قدرتمندی های انسان اینها داشتم خوبی احساس من

 کهنساالن میان در که مهدیون یعقوب خصوص به کرد تکیه یشان اجتماعی موقعیت

 نشریه جوانان او پیرامون .بود ترین پاکباخته و شجاع و داناترین و ترین باهوش سندیکایی

 از انیجو دلیل به آنها و شده کارگر طبقه به که ظلمی از بخشی شدن بیان با که بودند آتیه

 تمبارزا در که او کار کهنه دوستان و فرهادی یاد زنده .بودند شده شوکه بودند خبر بی آن

 سینوسم هیات که کردند یاری را ما بودند شده آبدیده فوالد ای اتحادیه و سندیکایی طوالنی

 .نیمک منتقل بعد نسل به را گرایی اتحاد فرهنگ تا. دهیم تشکیل را کارگری سندیکاهای

 کانون در دوستانش و فرهادی)  سرکوب از قبل واحد شرکت سندیکای قدیمی رهبران

 تهران انیاتوبوسر در نوشکفته استعدادهای به توانستند( نانوایان سندیکای و بازنشستگان

 ترین نیرومند از یکی فرسا طاقت و طوالنی بس رنجی تحمل با آنها تا. کنند کمک

 .بسازند را ایران کارگری جنبش تاریخ سندیکاهای

 یک همیشه آمدند بازنشستگان کانون به و شدند پیر او با که کارگرانی ذهن در فرهادی

 "مقاومت استوره" یک مبارز جوانان برای و بود گاه تکیه

 رضا کنگرانی فراهانی

 

 دفن عقیق و فیروزه های آرامگاه در و میرند می درباری شاعران

 شوند می

 !زنند می جوانه آیندگان قلب در و میرند می سلحشور شاعران اما
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 !!!لطفا کارگرنیشکرهفت تپه را به اعتصاب سوق ندهیدمسئولین 

درهرجامعه ای وظیفه حاکمیت و دولتها است که به مردم و شهروندان با تصویب 

قوانین و برنامه های مدون و اصولی و مطابق با واقعیات وشرایط امروزی دنیا 

ن را در آسمت وسو داده تا با تنظیم رفتار مردم و قانونمند کردن انها؛ رفتارها 

یکی از .چارچوب کنترل کنند و مردم موظف به رعایت قوانین تنظیمی هستند

قانون  ۸۸قوانین و اصولی که در قانون اساسی کشور گنجانده شده است اصل

اساسی است .سالها این اصل معطل مانده بود وگویی به مانند حرف والی نوشته 

 .شد شده ولی خوانده نمی

سازی دولت وکاهش هزینه ها مسئولین بفکر اجرای به یکباره ودرجهت کوچک 

 .این طرح افتادند بدون اینکه بستر وسازوکاری اساسی برای ان فراهم باشد

واگذاریهای صورت گرفته با اجرای شتاب زده و خودمانی سازی و خصولتی 

بودن باعث شد که چوب حراج به منافع ملی زده شد. دراین چند سال به خاطر 

شناسی و رانتی طرح بجز چند انتقاد از برخی مسئولین مجریان اجرای غیرکار

طرح با هیچ مخالفتی مواجه نشدند. و هر دولت شرکتها و واگذاریها را به 

نزدیکان و هم جناحی های خود درواقع می بخشیدند تا اینکه صدای اعتراض 

 بکارگران نیشکر؛ هپکو؛ فوالد و آذراب بلند شد ومسئولین نظارتی را ازخوا

غفلت بیدار کرد و از رسانه ها گرفته تا مجلس و قوه قضائیه ونیروهای امنیتی 

 .تازه متوجه شدند شرح و وظایفی داشتند وآن را فراموش کردند

ما قانون ومقررات به اندازه کافی داریم ولی مهمترین مشکل دراجرای آن؛ وعدم 

جایی برسد که نظارت نهادهای مسئول است .چرا باید نظارت نباشد و کار ب

کارگر بخاطر فقر و تنگدستی و سفره خالی خود وارد عمل شود و اقدام به گرفتن 

حق خود کند که البته بدلیل احساسی و عصبانی شدن و گرسنگی و فالکت شاید 

 .هم از چارچوب قانون خارج شود

متاسفانه مقامات قضایی و امنیتی در گذشته بجای حل ریشه ای کار و بررسی 

عوامل آن فقط زورشان به کارگر می رسد و دیواری کوتاهتر از کارگر علت و 

پیدا نکردند. در این یک دهه کارگران زیادی ازشرکت نیشکر و دیگر مناطق 
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بخاطر دفاع از حقوق مشروع خود دچار پرونده سازی؛ زندان و اخراج شدند. 

م جود شکآیا با برخورد امنیتی و قضایی مشکل حل شد؟ مسلما خیر؛ چون با و

گرسنه کارگر انتظار عقل گرایی و صبوری بیش ازحد را نمی توان برای همیشه 

 .از ان داشت و یک جایی صبر به پایان میرسد

یدن عدم رس علیرغممدتیست کارگران نیشکر بخاطر ارق به شرکت و شغل خود 

به خواسته های مشروع به کارمشغول شدند و منتظر رسیدگی مسئولین و مدیریت 

ت شدند اما بجز قول رسیدگی مقامات مربوطه چیزی عاید کارگر که نشد شرک

ازطرفی خبرهای خوبی از  .هیچ، حتی حقوق کارگر نیز به موقع پرداخت نشد

پرونده های قضایی سهامداران وبازداشت و زندان شدن و اختالف فی مابین آنها 

اب فریاد و اعتصنمی رسد موارد ذکر شده باعث شد که کارگر باز احساس کند با 

فقط به حق خود میرسد واگر به انتظار باشد تا حقش ادا شود این امر محقق 

 .نخواهد شد وبه مانند همیشه بگویند حق گرفتنی است نه دادنی

چرا باید بدلیل عدم مسئولیت پذیری مقامات مسئول و پیشگیری از حوادثی مانند 

برقرارنشود !!!؟ و با تالش اعتصاب با پرداخت حقوق قانونی کارگر هم امنیت 

مضاعف کارگر؛ اقتصادمقاومتی محقق وشاهدافزایش تولید و شکوفایی اقتصاد 

 نباشیم؟

تاکی کارگر باید تاوان بی تدبیری وسکوت برخی مسئولین را بپردازد کارگر و 

مردم حقی به گردن مسئولین دارند وآنهم برنامه ریزی اصولی و ریل گذاری 

هت سعادت جامعه وکارگر است که اگر مسئولین جهت حرکت درست در ج

اجرایی به درستی به وظیفه قانونی خود عمل می کردند شرایط اقتصادی کنونی 

 .حادث نمیشد و اکثرجامعه کارگری درفقر مطلق نبود

 فریدون نیکوفرد دبیر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 8٣31آبان  ۰۰
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 !ببرندنخواهیم گذاشت اموالمان را به یغما 

امضا با کدملی به شماره شناسه  8٥١آبان نامه زیر با  88در تاریخ 

به سازمان مرکزی تامین اجتماعی تحویل گردید و پیگیری برای  ٤١٤1٣٤١1

 .اخذ جواب همچنان ادامه دارد

شهریور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از معاونت درمان سازمان  ٩٩در 

های مراکز درمانِی طرف مالک مازاد، بدهیها خواسته با فروش ادر استان

ای به این معناست که فشار قرارداد را در دو مرحله بپردازند؛ صدور چنین نامه

های علوم پزشکی و فشار وزارت بهداشت، سازمان ای مدیران دانشگاهرسانه

تامین اجتماعی را به خودزنی واداشته است. در این شرایط، وزارت بهداشت که 

خواهد به بهانه بدهکار بودن، ارائه خدمات است، می« دولت»بدنه  بخشی از

شدگان تامین اجتماعی را از مهرماه یا نهایتاا آبان ماه متوقف درمانی به بیمه

این درحالی است که کل بدهی سازمان تامین اجتماعی به دانشگاههای  .سازد

هزار میلیارد است. دولتی که خود به سازمان تامین اجتماعی  ٩٣علوم پزشکی 

هزار میلیارد تومان بدهکار است این بدهی را فراموش کرده می خواهد با  ۹٩۳

فروش اموال ما تامین اجتماعی را ورشکسته و آرزوی مافیای خصوصی شدن 

 یدرمان را اجرایی کند. طبق قانون توسعه دولت نباید بدهی جاری جدیدی برا

سال مستهلک  ۰های موجود را نیز باید ظرف تامین اجتماعی ایجاد کند و بدهی

 .کند که این اتفاق نیفتاده است

ما امضا کنندگان این متن به دولت و مدیریت سازمان تامین اجتماعی هشدار می 

دهیم این دستور را لغو کرده و بدهی سازمان تامین اجتماعی را از طلبی که از 

م کرده و دولت موظف است این بدهی را به مراکز درمانی پرداخت دولت دارد ک

 .نماید

 با نوشتن نام و نام خانوادگی و کدملی به ما پیوسته و از اموالمان حفاظت کنیم
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چرا اجرا شدن کار سخت و زیان آور برای کارگران ذوب 

 آهنی مهم است؟

 

یزیکی، شیمیایی، کارهای سخت و زیان آور، کارهایی است که در آن عوامل ف

مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر 

تنشی به مراتب باالتر از ظرفیت های طبیعی) جسمی و روانی ( در وی ایجاد 

می کند که نتیجه آن بیماری های شغلی و عوارض ناشی از آن است. با اعمال 

ه ای می توان تمهیداتی فنی، مهندسی، قوانین سخت و زیان آور در هر مجموع

بهداشتی، و ایمنی و غیره، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش 

 .و یا حذف نمود

 .مشاغل سخت و زیان آور به دو گروه الف و به تقسیم می شوند

گروه الف( شامل مشاغلی که سخت و زیان آوریش با ماهیت شغل وابستگی دارد 

با بکارگیری تمهیداتی بهداشتی، ایمنی، و تدابیر مناسب توسط اما می توان 

 .کارفرما، سختی و زیان آوری آن را حذف کرد
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گروه ب( مشاغلی که ماهیتن سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات 

بهداشتی، و تدابیر فنی توسط کارفرما صفت سخت و زیان آور آنها کاهش یافته 

 .آورند ولی کماکان سخت و زیان

در بخش های مختلف ذوب آهن اصفهان قانون سخت و زیان آور بطور کامل 

اجرا نشده است در حالی که همه کارگران بخش های زیر از این سخت و زیان 

آور بودن صدمه می بینند. وقتی هوا آلوده است حتا نگهبان درب کارخانه هم به 

 .این آلودگی دچار می شود

نفر تحت پوشش  ٩٣١نفر از  ٩44مواد شیمیایی فقط مدیریت تولیدات کک و 

سخت و زیان آور بودن قرار گرفته اند. مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر 

 ۰۳نفر، مدیریت الگومراسیون فقط  ۹٩۴نفر از  ١٩نگهداری و تعمیرات فقط 

نفر، مدیریت نورد فقط  ١١نفر از  ٣۳نفر، مدیریت کوره بلند فقط  ٩۴۰نفر از 

نفر، مدیریت  ۹۳٩نفر از  ٩٩4نفر، مدیریت فوالدسازی فقط  ٩٣۴از نفر  ١۹

 ٩٣۹نفر از  ٣4نفر، مدیریت اتوماسیون و ارتباطات فقط  ٣٣نفر از  ١آبرسانی 

 ۴٣۳نفر از  ٣٣نفر، مدیریت راهبردی و ماشین آالت خودروهای سنگین فقط 

 ١٣برق فقط  نفر، مدیریت تولید و توزیع 4٣نفر از  ۹۹نفر، مدیریت نسوز فقط 

نفر، مدیریت  ١٣نفر از  4نفر، مدیریت نگهداری راه ساختمان فقط  ۹۹۰نفر از 

نفر، مدیریت خدمات و امور اجتماعی فقط  ٣۴نفر از  ٣راه آهن و ترابری فقط 

نفر، تحت پوشش کارهای سخت و زیان آور قرار گرفته اند و  ٩۳نفر از  ٣

 .نفرشان تحت پوشش نیستند ١از  مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت هیچکدام

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران خواستار رفع تبعیض و اجرا شدن 

 .قانون سخت و زیان آور برای همه کارگران این مشاغل است
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 تلخ و شیرین های کازیم عاشقی

 

 که تعدادی آنهم، گیرد می 811 و 1 ماه هر کند می کار دست این با که کسی

 . اند کرده پیدا کار

  ،تلفن با ها بعضی!!!!!  اما. نیست هم تومن هزار ۰11 احت ها خیلی آمد در

 ،معامله، اختالس ،سهام از ،انقالب سفره از، بانکی سود ،نزول ،انعام ،قلم

  دارند درآمد میلیاردها ووووو ،ماموریت حق، کار اضافه

 متقسی را مردم حقوق و حق که کسانی از کرد قدردانی و تشکر بار هزار باید

  است عادالنه نواقع اند کرده

 می را ناچیزشان دستمزد. کنند می کار دست آن باکه   هستند کسانی بدبخت 

 !!!!!! کن پاک را مالم بیا.........  پیش برند

 عاشقی کازیم   
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 !خواجوی ریزعلی ،"فداکار دهقان  " فداکاری   از فراتر ای حماسه

 قطار واژگونی حادثه مصدومین از یکی ،یگلوئ محمدرضا دكتر پیام ️✍

 13۳8 مهرماه ۴ روز در تهران - زاهدان

 اهدانز شهر ینزدیك در بلوچستان، و سیستان من استان در كه كنم مي افتخار"

 "دارد وجود یخواجوی ریزعل صدها

 یجوانمرد گذاردن نمایش به هدفش گویا یول نرسید مقصد به هرگز كه یقطار

 ایران یكویر نقطه ترین دورافتاده دل   در نجیب و شریف یمردم رشادت و

 !كویر دل در زاهدان یكیلومتر ٠٧ در شورو یروستا نجیب   مردم  . بود

. زگشتمبا یكار انجام یبرا بلوچستان و سیستان به وین از هفته یك یبرا فقط

 ،یجوانمرد درس  . شد تبدیل من یبرا یزندگ درس ترین بزرگ به كه یسفر

 كه آموخت من به یسالگ ٠٧ سن در كه درسي. نجابت درس   رشادت، درس  
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 ساعت یك از كمتر از پس یقطار .ایران كویر دل در یدرس. ام نیاموخته هیچ

 شنیدنش! واژگون یبل. گردید واژگون یهولناك طرز به زاهدان، از حركت

 ذهن در لحظه آن مرور   احت بودم، قطار آن مسافر كه من یبرا یول است سخت

. بكشم واگن بیرون به را خودم شدم موفق یواژگون از پس  .است دردآور بسیار

 زا یعظیمی سیل   بود، نرسیده حادثه محل به یامداد ینیرو هیچ هنوز كه زماني

 را خود سراسیمه كه كردم مشاهده دور از را خودروها و سواران موتورسیكلت

 نواژگو قطار   سمت   به شتابان یلشكر مانند دور از. رساندند یم حادثه محل به

 مدیریت یهای دوره قبل از كه انگار رسیدن، محض به. رسیدند یم نظر به شده

 یبرا واگن یك سمت به دسته هر و شده تقسیم یهای دسته به باشند، دیده بحران

 از یا عده. كردند مي منتقل واگن بیرون به را حادثه مصدومین  . رفتند كمك

 كردن خارج حال در ها واگن داخل یا عده و بودند مصدومین مراقب   آنها

  !هماهنگ بسیار. مصدومین

 انجام یخال دست با ممكن شكل زیباترین به را یپرستار و انتقال نجات، عملیات  

 دوار خطر پر بسیار یمحل از واگن زیر از شورو یروستا یها پسربچه. دادند

 یا هست آنجا در میمصدو آیا كه میدادند خبر سایرین به و شدند یم ها واگن

 یمن دریغ مسافرین به هایشان موبایل و لباس و كفش دادن از روستائیان! خیر

 ...كردند

 سفر این. هستم وین در حادثه از روز دو گذشت از پس مهر ٦ شنبه امروز

 شما دست دور راه از .بود من یزندگ سفر ترین تلخ حال عین در و پربارترین

 ارادت، عرض و تشكر یبرا و فشارم یم یگرم به را شورو یروستا عزیزان

 .گشت خواهم باز شما مهر   ُپر یروستا به بعد سال
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 افزایش علیه سراسری اعتصاب است؛ خشمگین همچنان فرانسه

 دولتی کارکنان تعدیل و دستمزد کاهش بازنشستگی، سن

 حال در فرانسه زردهای جلیقه و دولت مخالف احزاب کارگری، سندیکاهای

 ۴۱) دسامبر ۵ روز سراسری اعتصاب برگزاری برای نظیرکم اتحادی تدارک

 اعتصاب برگزاری از هدف یورونیوز، گزارش به.هستند کشور این در( آذر

 رد ماکرون امانوئل دولت اصالحات به اعتراض کارگری، سندیکاهای گسترده

 با .است یافته شهرت «خوب راهبری» نام با که است بازنشستگی هایسیاست

 اهاسندیک با مذاکره هرگونه انجام برای را خود آمادگی فرانسه دولت اینکه وجود

 به حاضر که کرده تاکید حال عین در ولی کرده اعالم مخالف احزاب و

 یهماهنگ ساززمینه که موضعی نیست، مدنظرش اصالحات اصل از نشینیعقب

 و هاپلیس آموزان، دانش از اقتصادی و اجتماعی هایگروه از بسیاری

 هابیمارستان و اوراژانس کارکنان و کشاورزان معلمان، تا گرفته نشانانآتش

 کنفدراسیون رئیس آنژی، فابریس حال همین در.است شده اعتصاب برای

 روز در فرانسه مختلف نقاط در تظاهرات ۴۵٧ برگزاری از فرانسه کارگری

 و ۶٧۴۲ هایسال عظیم تظاهرات از را هااعتراض ابعاد و داد خبر دسامبر ۵

 .کرد بینیپیش تروسیع کار قانون تغییر به اعتراض در ۴۹۹۵

 

 پراکنده اعتراضی جنبش دهیسازمان آن، هایتحول و سیاسی صحنه در بحران ژرفش با

 شجنب مبارزان همه انکارناپذیر اولویت کارآمد و صحیح شعارهایی به آن تجهیز و کارگران

 سطح ارتقای راه در ناپذیرخستگی طور به. است راستین هایسندیکالیست و کارگری

 ایدب کارگری جنبش در صنفی و سیاسی هایخواست تلفیق نیز همبستگی و هیسازماند

 حق اعتصاب. ساخت فراهم را جنبش تقویت منظور به ضرور ذهنی هایزمینه و رزمید

 تأمین منظور به آنان حرکت در زحمتکشان و کارگران پوشیچشم غیرقابل و سیاسی

 یدتأک با و صحیح شعارهایی با اعتصاب حق از کنونی اوضاع در. هست و بوده شانمنافع

 .کرد استفاده باید و توانمی اتحادعمل به
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 به: »جهان و ایران اعتراضات از حمایت در زردهاجلیقه
 «ببخشید پایان نئولیبرالیسم

 و پاریس در متوالی هفته چهارمین و پنجاه برای زردهاجلیقه نوامبر، ۶۲ شنبه
 ابراز ضمن زردهاجلیقه پاریس، در. آمدند خیابان به فرانسه دیگر چندشهر
 از جهان سطح در مردمی هایجنبش از مکرون دولت هایسیاست با مخالفت

 .کردند پشتیبانی شیلی و لبنان، عراق، ایران، در جمله

 گاهی خیزش تهران، تا پاریس از» : بود شده آغاز عبارت این با اعالمیه این
 هب اعالمیه اشاره.« اندشبیه هم به ملموسی شکل به که کندمی طی را مسیرهای

 تاس …و شیلی فرانسه، ایران، در اعتراضات مشابه اعتراضی ماهیت و جنس
 .اندگرفته شکل نئولیبرالیستی هایسیاست به اعتراض در جملگی که

 حک آن روی که کردندمی حمل خود با بزرگی پالکارد پاریس در زردهاجلیقه
 پایان سمنئولیبرالی به. نبرد یک …شیلی لبنان، عراق، ایران، فرانسه،: »بود شده

 «.ببخشید

 در ۶٧۴۲ نوامبر ۴٠ روز در قبل سال یک فرانسه در زردهاجلیقه حرکت
 شهریبین هایجاده کردن مسدود با و سوخت بر مالیات افزایش به اعتراض

 .شد شروع

 اغلب در اسالمی جمهوری صداوسیمای خبرنگاران» گذشته، سال یک طول در
 یمتق رفتن باال به مربوط هایگزارش تا داشتهاند حضور زردها جلیقه هایاکت

 .دهند پوشش را( درصد سه حدود) سوخت

 او به ها بزدل شد می آماده قیام برای اسپارتاکوس وقتی
 گفتند: می

 .نباشد َبرده کسی آن در که بگو ما به کشور یک
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 !ماست نوادگان برای درخشان آینده ما بزرگ آرمان

 ما های ناکامی برای مریز، اشک ما های شکست برای مباش، ما سوز دل ��  

 هک را باری کوشیدیم. کردیم می بایست می که ایم کرده آن ما. نخور افسوس

 .رسانیم مقصود منزل سر به نهاد ما دوش بر اجتماعی مسوولیت

 نرگس ما. "نشست نخواهیم و ایم ننشسته" خواری نزول هیچ دکان در" ما 

 مانیآس تاک ما نگرد، می خویش به سارها چشمه در که نیستیم دشتی خودپسند

   . "رویم می انجام بی فرازمانی سوی به و هستیم

 شکیبایی به اگر ستایی، می را ما دانش اگر نهی، می ارج را ما دالوری اگر 

 وایه اگر پذیری، نمی را ستم و نابرابری اگر گویی، می آفرین ما پایداری و

  .شو همراه ما با خواهی، می ناب آب و پاک

 با که گوییم نمی ما. بیا دریا به ما با نیستی برکه غوکان صدای از خرسند اگر

 کشورمان ولی نه، شاید خوشبخت را خود هم همیاری با ولی است آسان بودن ما

 یانسان تبار به عشق با خود ی عصاره در" وظیفه این با و کرد خواهیم آباد را

 ."جوشید خواهیم

 

 ."سوختگانیم قبیله از ما آری"

 جدا، جدا هرگز مشترک، درد کاین درد، به نمان تنها"

 "شود نمی درمان
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 شود؟می چه بنزین قیمت سازی آزاد از بعد ۳۳ دستمزد تکلیف

 تواقعی یک به تبدیل «بنزین گرانی» تورمی   آثار آذر، ابتدایی روزهای در

 بعد یمتیق ثبات مدعی که کسانی و رسمی بلندگوهای که واقعیتی است؛ پذیرفته

 مختصات، این در. کنندمی اعتراف آن به بودند، اصلی کاالی یک گرانی از

 ها،یخوراک سبد مانند خانوار اساسی کاالهای بر بنزین گرانی تاثیر اگر حتی

 نقل و حمل یمولفه که گفت توانمی قاطع ضرس به اما نباشد تخمین قابل هنوز

 خانوارهای خصوص به خانوارها معاش سبد در تاثیرگذار هایمولفه از یکی که

 اوضاع این در. است شده درصدی ده حداقل قیمت   افزایش دچار است، درآمدکم

 چه خانوار معاش سبد تعیین و ۹۹ دستمزد تکلیف: است این اصلی سوال

 شود؟می

 یجانبهسه تایید حتی و معاش سبد محاسبه معتقدند کارگری فعاالن از بسیاری

 عنایم به باشد داشته همراه به نیز را کارفرمایان و هادولتی امضای که سبد این

 زنینهچا توان فقدان دلیل به بازهم و نیست دستمزد تعیین در آن عدد شدن   لحاظ

 بدون و رسمی تورم نرخ براساس را مزد که دارد زیاد احتمال کارگران، جمعی

 است قرار چگونه اینکه اما کنند، تعیین کار قانون ۱۴ ماده دوم بند به توجه

 هچ باید محاسبات این و شود منظور معاش سبد محاسبات در قیمتی تغییرات

 .ست اساسی پرسش یک بکند، تغییراتی

 رد؛ک جلوگیری گراییتقلیل و خانوار معاش سبد محاسبات در سازیساده از باید

 نای وزنی جمع با سپس و شده محاسبه واقعی و دقیق سبد، هایمولفه همه باید

 هک است این حداقلش آید؛ دست به کارگران زندگی حداقلی هایهزینه ها،مولفه

 !است شانحق چقدر بدانند کارگران
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 حقوق ما به کمتر ساعت دو ایهفته آنها افتاده؟ اتفاقی چه فهمیمی رزا

 نم،ک کار من. است برابر نداریم اصال که نانی قرص پنج با مقدار این. دهندمی

. دمیرنمی گرسنگی از هایمبچه کنم اعتصاب میرند؛می گرسنگی از هایمبچه

 یردبم گرسنگی از و کند مبارزه آدم اما. میریممی گرسنگی از بکنیم کاری هر

 . بمیرد گرسنگی از و کند کار تا بهتراست

 

 گلسرخ و ناناز کتاب 

 «پیترسون کاترین»نوشته 

 

۶۵  
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 دهید! پایان زنان علیه خشونت به

 با دنیا سراسر در هرساله زنان علیه خشونت با مبارزه جهانی روز آذر( 5) نوامبر2۰

 علیه خشونت ابعاد شود می تالش و شود می داشته بزرگ متنوع های مراسم برگزاری

 این با را خود همراهی ظاهر به احت ها حکومت میان این در ود شو کشیده چالش به زنان

 شخصی لباس و اتتظامی نیروی های ماشین از صفی ۳۱ آذر11 در اما کنند می اعالم روز

 ینارنج نماد با زنان روی پیاده از تا کردند پیدا حضور انرته آتش و آب پارک در امنیتی و

 یرز شب هر زنی که زمانی گفت بایدکنند.  جلوگیری زنان علیه خشونت با مخالفت برای

 ای داشت؟ خواهید حضوری چنین هم میشود کشیده نابودی فرط به خود همسر لگد و مشت

 می خودسوزی و خودکشی به دست ناموسی های خشونت از رهایی برای زنانی که زمانی

 هزلزل آوار زیر گناه بی مردم وقتی یا شود؟ می بسیج نیروهایتان سرعت این با هم زنند

 در زنان نارنجی روی پیاده برگزاری کنید؟ می صرف ای هزینه چنین هم شوند می دفن

 امعهج سالمت به آسیبی بود شده قلمداد راهپیمایی شخصی لباس ماموران سوی از که پارک

 عمیق و بیشتر رفتاری سالمت دنتوا می ورزشی و اجتماعی حرکتهای رواج بلکه زد نمی

 .کند ایجاد مردم میان در را تری

 نامهبر برگزاری اینجا در کنند ثابت تا آمدند تهران آتش و آب پارک به وسیعی نیروهای اما

 اب میکنند تالش دنیا سطح در فعالین که روزهایی در است ممنوع زنان برای هم پیادروی

 در. کنند باز زنان بر رایج های خشونت سوی به را چشمها نارنجی روز 1۱ اختصاص

 از هستند روبرو قانونی مناسبات و نهادها سوی از ها خشونت بزرگترین  با زنان ایران

 ات که چرا. شود می جلوگیری زنان علیه بر خشونت با مخالفت ابراز هرگونه از رو همین

 آزار مورد فرودست جنس عنوان به و دارند قرار تبعیض و خشونت تحت زنان که زمانی

 رابریناب این قبل از توانند می سرمایه و قدرت صاحبان میگیرند قرار سواستفاده و اذیت و

 نجومی سودهای و دهند قرار وحشیانه استثمار مورد وسطی قرون بردگان دهمانن را زنان

 با جامعه در زنان موضوع هر طرح سر بر چنین این نیست دلیل بی و زنند جیب به

 تنها  نوامبر2۰ که حالیست در این و کنند می آرایی صف پلیسی و امنیتی برخوردهای

 زمع دهنده نشان بلکه نیست زنان علیه خشونت های ریشه کردن برمال و کردن بازگو برای

 نیایید یک ساختن تا و کنند نمی تحمل را زن با ضدیت مناسبات  که است هایی انسان راسخ

 (محمدی مریم).                نشست نخواهند پای از شاد و برابر انسانی
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 دختر: گیرند می قرار تقدیر مورد ایران از خارج در فقط ایرانی نخبگان��

 !سوئد سال بازیکن بهترین ایرانی،

 

 طالی یجایزه استکهلم فالکائو باشگاه یساله 32 بازیکن واثق پناه نازنین
 لیدیک بازیکن عنوانبه او از و کرد دریافت را" فوتسال سال بازیکن بهترین" 
 .شد تقدیر اروپا ملی هایتیم بهترین از یکی در
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 !است قیام آمادۀ گرسنگان ارتش

 آتش زیر از وآر ققنوس .است کمین در اجتماعی بزرگ انفجار یک! است راه در طوفان 
 نچو است دیر خیلی فردا اقدامی هر برای! اند قیام آمادۀ گرسنگان ارتش آورند، می بر سر

 …است نمانده باقی اندیشی چاره برای وقت دیگر

 رد جاری های اعتراض دربارۀ ایلنا خبرگزاری با گفتگو در شناس، جامعه سعیدمعبدفر،
 ماه دی های اعتراض حتا و ”سبز جنبش“ با قیاس در رویدادها این که است گفته کشور
 ها اعتراض در کننده شرکت عامالن آنها سیاسی جنس بر عالوه و داده ماهیت تغییر ۳۱

 میلیون اقدام ثمرۀ که است این جاری اعتراضی جنبش مهم ویژگی .اند یافته تغییر کامالا  نیز

 و اند کرده کمین کشور بزرگ شهرهای های دروازه در که است نشینی حاشیه گرسنۀ ها
. است ایران اسالمی حکومت مقامات غلط های سیاست سال چهل نتیجۀ آنان سرخوردگی

 گونههر توانایی که شده اعتبار بی چنان نیز اسالمی حکومت طلب اصالح به موسوم گرایش

 ما امروز .است داده دست از را آنها هدایت و مهار و جاری های اعتراض بر تاثیرگذاری

 31 طی که غلطی های سیاست و ها تبعیض فسادها، ورشکسته، اقتصاد یک با ایم مانده
 منابع و ثروت آنها در که شهرهایی کالن حاشیه در. شد روستاها تخلیه باعث سال ۴1 الی

 به هجوم برای روز هر که است گرفته شکل گرسنگانی لشگر شده متمرکز اقتصادی
 ناسانکارش گفتۀ به که ”گرسنگان لشگر“ این. هستند تر انگیزه با و تر آماده کالنشهرها

 خواهند هجوم کالنشهرها به دهد می تشکیل را نفر میلیون 2۴ بر بالغ جمعیتی زودی به
 اعتراف معیدفر سعید خود چند هر ”اندیشید ای چاره آن برای زودتر هرچه باید“ و آورد
 تصاداق بنیاد و نظم“ او گفتۀ به زیرا، نمانده، باقی اندیشی چاره برای وقت دیگر که کرده

 اماته به طلبان اصالح همۀ و ”است رفته بین از کشور در اخالقیات و فرهنگ و سیاست و

 ”.اند شده اعتبار بی“ فساد و دزدی های

 گرسنگان“ جمعیت ایران در که است داده هشدار معیدفر سعید فرانسه، رادیو گزارش به
 هجامع و کشور“ اینکه خالصه و ”نیست آنها جلودار کس هیچ که داشت خواهد قدرتی چنان
 .است گرفته قرار ”شدید بادهای تند مسیر در

 را چیز همه سیل یک مانند“ گرسنگان و معترضان معیدفر سعید گفتۀ به شرایطی چنین در
 ”.کرد خواهند ویران
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 !کنید زیاد هم را دستمزدها کردید، گران درصد 211 را بنزین

 تقیم افزایش به دولت تصمیم مورد در اخیر ماە چند در که شایعاتی سرانجام
 دولتی مسئولین بعضی طرف از هم یگاه و بود مجالس و محافل نقل سوخت
 افزایش خبر آبان ۶۲ شنبه عصرپنچ در و درآمد کار از درست شد، می تکذیب
 .شد تائید خطێ چند اطالعیه یک در بنزین

 از آن پذیرش برای ذهنی شرایط و بود محرز تقریبا بنزین قیمت افزایش گرچه
 کرد می فکر کسی کمتر ولی داشت جریان مجازی های رسانه در پیش مدتی
 ۲٧٧٧ به ۴٧٧٧ از ناگهانی جهش درصد ۶٧٧ با آزاد بنزین لیتر هر قیمت که

 تومان ۴٠٧٧ افزایش درصد ٠٧ با نیز سهمیهای بنزین قیمت و برسد تومان
 !بشود

 دست عدیدی مالی مشکالت با مردم که شرایطی در آنهم افزایشی چنین یک
 زج دیگری نام ماندە ثابت بگیران حقوق و مزد دستمزدهای و هستند بگریبان

 مورد در روحانی گذشته شب سخنان. نهاد آن بر توان نمی بزرگ شوک یک
 یول بود، کردە ایجاد البته را ها مالیات و قیمتها افزایش ظن درآمدها وضعیت

 بسیار اثیرت کارشناسان گفته به که بنزین قیمت ناگهانی بطور نمیکرد فکر کسی
 لنق و حمل کرایه گرانی، تورم، تولید، عمومی، مایحتاج قیمتهای روی زیادی

 متضزر افزایش این از شک بی مردم همه. شود گران همه این دارد غیرە و
 دید خواهند آسیب تولیدی واحدهای و بگیران مزد بیشتر همه از اما. شوند می
 اربیک دیگری زیاد عدە. آورد نخواهند تاب آنرا زیاد احتمال به آنها از تعدادی و

 .داد خواهند دست از را خریدشان قدرت ماندە ته بسیاری مردم و شد خواهند

 رخب سوخت و بنزین شدن گران از گویا که اقتصادی کارشناسان از تعدادی
 دندبو خواسته دولت از و بودند دادە هشدار آن منفی پیامدهای به نسبت داشتند

 بارە یک به قیمت که دانستند نمی هم آنها خود احتماال. کند پرهیز کار این از که
 تهداش است ممکن گرانی این که امتیازی تنها. یافت خواهد افزایش درصد ۶٧٧
 آلودگی و سوخت مصرف کاهش شود، می تبلیغ بسیار هم آن روی و باشد

 رد بویژە عمومی نقلیه وسایل کمبود دلیل به نیز مثبت تاثیر این. هواست
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 شخصی خودرو مردم از زیادی عدە نقلیه وسیله که کوچک و متوسط شهرهای
 انندم دیگری طرق از را هوا آلودگی اینکه مضاعف. بپاید دیری است بعید است

 سوخت مصرف که خودروهایی به مالیات بستن و خودروها کردن استاندارد
 اهشک شود می مترو شبکه توسعه و عمومی نقلیه وسایل افزایش یا دارند، باال
 یم پیش سالها از را کارها خیلی باید بود زیست محیط دولت دغدغدە اگر و داد
 !است نکردە که کرد

 یشافزا و است ثروتمندان به فقرا یارانه ارزان بنزین شود می گفته همچنین
 لیو نیست، مناقشه مورد البته این. گیرد می آنها از را یارانه این بنزین بهای

 می جبران را آن دیگری جور ثروتمندان صورت هر در که است آن واقعیت
 وانندبت که نیستند موقعیتی در عادی مردم ولی گیرند، می پس مردم از و کنند
 .کنند جبران یا و بیاوند تاب را آور سرسام های گرانی این ثروتمندان مانند

 اربرقر تناسب درآمدها و قیمتها بین و بود کار در کتابی و حساب و نظم اگر
 های مخالفت با کاالها دیگر و( درصد ۶٧٧ نه البته) بنزین قیمت افزایش بود،

 در ولی شود، تحمل زیست محیط بخاطر توانست می و شد می مواجه کمتری
 توان و توش گرانی و تورم و دارند قرار فقر خط زیر دستمزدها که شرایطی

 هزینههای با متناسب دستمزدها افزایش به حاضر دولت و است گرفته را مردم
 یادیز واکنشهای و شد خواهد تحمل غیرقابل افزایشی چنین نیست، زندگی واقعی

 حکومت. شود منجر شهری شورشهای به بسا چه ای و داشت خواهد دنبال به را
 رهزینهپ سیاستهای مالی بار انداختن و اقتصادی افالس به کشور کشاندن بجای

 بفکر یا ناصواب، امور در کشور درآمدهای میل و حیف و ماجراجویانهاش و
 و ممرد سر از دست تواند نمی اگر یا و باشد اقتصادی افالس واقعی علل رفع

 این از و کنند ادارە را کشور خودشان مردم تا برود، کنار و بردارد کشور

 .سازند رها بار فالکت وضعیت

 !کنید زیاد نسبت بهمین نیز را دستمزدها کردید، گران درصد ۶٧٧ را بنزین

 یرانا فلزکارمکانیک کارگران سندیکای پیشین دبیر صادقی اسداله
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 !شرمرسان ،نیست امیدیتو خیر به مرا

 بورژوازی اقتصادی نظام باره چند و دوباره هجوم بنزین قیمت درصدی دویست افزایش 
 صلهحا ناشناخته کارشناسان نظر با کارگران جمله از مردم سفره بقایای به سنتی تجاری

 متور و خورده شکست تجربه یک تکرار واستعداد دانش بدون تحصیلی وسهمیه رانت از
 االب از ها رده تمام در کشور فعلی مدیریت است شده ثابت بارهااست.  بار چندمین برای زا
 این به باید و است وری بهره و بازدهی حداقل فاقد و سواد وکم دانش بی ،مدآناکار پایین تا

 ویالهای و منازل در کنید لطف پس بلدید که نکردن کار نیستید بلد کارکردن اگر گفت ریاست
 را شورک و مردم و بپیوندید فرزندتان به دنیا ینگه در یا و کنید استراحت خودتان الکچری

 تر راحت هم کنار در دولت و  حکومت بدون مردم هستم مطمین .بگذارید خود حال به
 اه بینی وپیش کارها گونه همه ینزبن قیمت مصرف کاهش برای گویا .کنند می زندگی
 ودب مانده باقی قیمت افزایش پارامتر فقط و شده رفع موانع و ایرادات همه و گرفته صورت

 مسلح روز تکنولوژی به را خود اتومبیل کننده تولید های کارخانه جمله از .شد انجام که
 می مصرف را سوخت حداقل داخلی های اتومبیل موتورهای احتراق سیستم و اند کرده
 شده وزر به تکنولوژی از کامال اتومبیل طعاتق کنندگان تولید برداری براده ابزارهای ،کنند
 گریکدی با چنان ها سوپاپ و سیلندر سر قسمت در بخصوص را موتور داخلی قطعات و است
 خام صورت به بنزین و هوا مخلوط ای ذره و میگیرد صورت کامل احتراق که میکند فیت

 شهری داخل واتوبانهای ها جاده کلیه .کند نمی لودهآ نیز را هوا اصال و شود نمی مصرف
 اتوبان مانند اند شده ساخته و طراحی سوخت مصرف حداقل الگوی با شهری بیرون و

 و متنوع تفریحات نچنانآ ما جوانان یا و .رودبار شهر ورودی در بالعکس و رشت قزوین
 در پدرانشان اتومبیل با زدن پرسه به نیازی اصال که دارند اختیار در مناسب قیمت با

 تفریحات یا و ندارند جوانی انرژی تخلیه و فراغت اوقات گذران برای شهر خیابانهای
 نیازی که است فراهم حدی در ها خانواده برای مناسب قیمت با اجتماعی و فرهنگی مناسب
 یا و بیافتند راه جاده دره و کوه و بیابان در اتومبیل با تعطیلی هر بهانه به ندارند

 عیتوض یا و ندارند مسافرکشی به نیازی اصال خصوصی و دولتی چه حقوق بازنشستگان
 یازن اصال نهاآ که است سطحی در کارگران بخصوص و معلمان و کارمندان زندگی اقتصادی
 گرانی و تورم و گرانی که واقفید کامال نیز شما خود رییس جناب .کنند کشی مسافر ندارند
 نمی مرهم را زخمی شود عملی هم اگر شما داده وعده یارانه افزایش و است درراه جدیدی
 .گذارد

 

 بازنشسته فلزکارمکانیک مطیعی
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 !ماهیت کار از نظر فلسفی

 

ماهیت کار از نظر فلسفی، از محتوای کار و فعالیت خالق یاد می کند که تابع 

قوانین زیبایی و در درجه نخست تابع کار مادی است. یعنی آن بخش از فعالیت 

های بشری که متوجه شکل دادن به ماده به منظور برآوردن نیازهای حیاتی 

ل چشم شک»و « گوش موسیقی شنو»بردن از زیبایی و اوست. در واقع خود لذت 

 .که الزمه آن هستند «شناس

مدتها پیش از این که هنر به عنوان شکل خاصی از فعالیت بشر پدیدار گردد، در 

جریان کار به ظهور رسیده و تکامل یافته بود. بنابراین، زیبایی شناسی اگرچه 

 .ردیدنامکتوب و پراکنده، توسط زحمتکشان پی ریزی گ

 بخش آموزش سندیکای کارگران فلزکارمکانیک کانال دانش و کارگر

 

http://www.sfelezkar.com/?p=4345
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 محیط زیست! پسماندها و

 راهكار، ترین هرینه كم و موثرترین و ترین ساده طبیعت، در پسماند میزان كاهش براى

 مانند) ضرورى غیر اقالم استفاده از پرهیز و مصرف كاهش طریق از زباله نكردن تولید

 هبست آب مصرف، یکبار چنگال و قاشق و ظروف و پالستیکی نی و ها بسته و ها کیسه

 است تر و خشك هاى زباله جداسازى بعدى راهكار .است( خانواده های نوشابه  شده، بندی

  .است زیست محیط بر آن اثر و پسماند میزان كاهش براى ابتدایى روش یك كه

 تفكیك هاى زباله آورى جمع براى مناسبى سامانه ما، كشور نقاط اكثر در هنوز متأسفانه

 هاى زباله ها، شهردارى بازیافت ایستگاههاى شهرها از خیلى در اما. ندارد وجود شده

 وندانشهر از بسیارى و است زحمت پر كمى كار این. كنند مى دریافت شما از را بازیافت قابل

 این به مراجعه امكان و فرصت اگر .اند خبر بى شهر سطح در ها ایستگاه این وجود از احت

 عتطبی در پسماند كاهش به تواند مى شما توسط زباله تفكیك بازهم ندارید، را ها ایستگاه

 از توجهى قابل میزان. كنند مى ارتزاق ما های زباله از كه كسانى هستند كه چرا كند كمك

 آشغال هاى سطل از شهر شهروندان از گروهى توسط پذیر، بازیافت و خشك هاى زباله

 مناسبى اقتصادى و بهداشتى وضعیت معموال شهروندان از دسته این. شود مى آوری جمع

  .كنند مى دریافت ناچیزی بسیار دستمزد زحمت پر كار این بابت و ندارند

 محل َذر شده تفكیك هاى زباله آورى جمع مناسب هاى زیرساخت اگر احت باشد، یادمان پس

 عزیزمان هموطنان برخى مشقت و زحمت توانیم مى زباله تفكیك با ندارد، وجود زندگیمان

 تفكیك به تصمیم اگر .است ستهبوا بازیافت قابل هاى زباله به آنها زندگى كه كنیم كم را

 هاى كیسه در را خشك زباله و تیره هاى كیسه در را تر زباله كنید سعى گرفتید، زباله

 براى را خشک های زباله آورى جمع و زباله نوع تشخیص فرآیند كه دهید قرار روشن

 نمی فراموش زباله تفكیك و مصرف كاهش كنار در .كنید تر آسان ها زباله كنندگان جمع

 سپ. شود ها شهرداری مسئولیت سلب موجب نباید شهروندان ما پذیری مسئولیت كه کنیم

 قابل هاى زباله آورى جمع روز به و مناسب آورى جمع سیستم ایجاد كه است الزم همچنان

 .كنیم طلب ها شهردارى و شهر شوراهاى أر را بازیافت

 مدنی کاوه کنیم.       _شروع_خودمان_از#پالستیک_زباله #بی_بی# 
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 (4) مخالفند؟ نئولیبرالیسم با کارگری سندیکاهای چرا

 به ورکش یک اقتصاد کردن وابسته از پس کشورها غارت برای نئولیبرالیسم

 مورد در کشورش گمرکی عوارض بردن باال به دست خاص محصول یک

 هک است حالی در این و زند می رشد به رو کشور  نفتی غیر محصوالت دیگر

 کشورهای طرف از غارتگر کشور به ورود برای کشاورزی و خام مواد تعرفه

 .باشد می صفر رشد، به رو

 شورهاک اقتصادی توان نابودی بندد می کار به نئولیبرالیسم که دیگری شگرد

 ندچ هر. است تسلیحاتی مسابقه یا و جنگ و سالح خرید تحمیل با رشد به رو

 سهم اما دهد می افزایش را نظامی های پژوهش دامنه تسلیحاتی مسابقه که

 و اجتماعی و آموزشی پزشکی، های زمینه در علمی تحقیقات مورد در بودجه

 .دهد می کاهش را عذایی مواد و فاضالب و آب محیطی، زیست فرهنگی،

 الحس هم است سود سر دو تجارتی داری سرمایه برای تسلیحاتی مسابقه و جنگ

. کند می ترمیم را جنگ از بعد های خرابی جنگ تحمیل با هم و فروشد می

 رهمدیگ زحمتکشان فرزندان جنگ در که باورند این بر کارگری سندیکاهای

 منفعتی گجن این از و بشناسند را یکدیگر اینکه بدون سازند می نابود و کشته را

  .ببرند

 ��کارگر و دانش کانال��

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای آموزش بخش

 

 !به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران بپیوندید
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