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 !امپراطوری فریب

، امپراطوری فریب برای آنکه نشان دهد در ١٤٠١با اعالم حداقل دستمزد سال 

درصد   ٥٧فکر کارگران است چاره را در تبلیغات کر کننده دیده و اعالم می کند  

 ٥٧به حقوق کارگران اضافه گشته است. حداقل حقوق در حالی با تبلیغات زیاد 

و این تنها گفته   درصد فراتر رفته ٢٠٠م از اضافه شده است که فقط تور درصد 

ما نیست بلکه اقتصاد دانانی همچون دکتر راغفر استاد دانشگاه الزهرا بارها آن  

 .را گفته است 

تصویب کنندگان چه کارفرمایی و چه کارگری که خود را به فراموشی زده اند 

ارگران را عالم کرده بودند و حاال کمیلیون ا ٩در ماه گذشته سبد معیشت را 

که سبد معیشت خود را به نصف این مبلغ برسانند، یعنی گوشت    محکوم کرده اند 

نخورند، لبنیات استفاده نکنند، مریض شدند بمیرند، حمام نروند و بهداشت خود 

 .را که نشانه ای از ایمان است فراموش کنند 

به   ت نامناسب معیشتی خود دست در روز گذشته کارگران سایپا به دلیل وضعی

زارت نشینان کارفرمایی و دولتی و کارگری صدای اعتصاب زدند. چگونه و

اینان را نشنیدند؟ کیست که نداند حداقل حقوق تنها در کارخانه های بزرگ قابل  

درصد زحمتکشان محلی برای اجرا ندارد و بازرسی  ٦٥اجراست و در میان 

تکشان مضاعف شود. زده است تا اجحاف به زحم  وزارت کار خود را به نفهمیدن

ساعت کار حتا حداقل حقوق را به شکرانه  ١٢ه کارگرانی هستند که با بماند ک

بازرسی نکردن وزارت کار را هم نمی گیرند. نمونه اش کارگران بیمارستان  

  .مدنی در کرج

  ٥٧تخم مرغ با گران شدن خود دهن کجی سختی به وزیرکاری که مدعی است 

ر شانه تخم مرغ در کرده است می کند. قیمت ه درصد به حقوق کارگر اضافه

هزار تومان و نرخ هر عدد تخم مرغ بین  ۵۵تا  ۵۳های سطح شهر بین مغازه

درصد گران شده   ١٠٠تومان است. یعنی فقط هر دانه تخم مرغ    ٢٠٠٠تا    ١۸٠٠

 .است 
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 .خرید می خواهیم  سالهاست می گوییم افزایش حقوق پیشکشتان ما افزایش قدرت 

تورم را مهار کرده و قیمت اجناس را ثابت نگه دارید؟؟ اجاره  ه دارید آیا عرض

بها، همه این حداقل حقوق را خواهد بلعید. آیا وزیر خبر از اجاره بها ندارد؟ آیا 

خبر از گرانی های روزافزون مایحتاج مردم ندارد؟ البته که ندارد چون نوکر و 

ار و  اهمیتی ندارد؟ آیا وزیرک  ن نمی گویند و برایشان همکلفت هایشان به آنا 

کارفرمایان مصوب این حداقل حقوق، خرج ماهانه زندگی خود را شفاف سازی  

می کنند تا معلوم شود فاصله حداقل حقوق زحمتکشان با خرج زندگی این آقایان  

 چقدر است؟

کارفرمایان و  این تحقیر طبقه کارگر بی جواب نخواهد ماند و به همین زودی 

 .خش را خواهند گرفت وزیرکار پاس

 

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران 

 ١٤٠٠اسفند  ١٩
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 !تحت فشار گذاشتن وثیقه گذار، انسانی نیست

 

منوچهر سراج از فعالین خوش نام سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران که در فیروزکوه 

 ١ه حکم شعبه محروم شهر حامی بی نظیر است، بفعالیت دارد و برای کارگران و مردم 

روز مهلت داده اند تا منوچهر   ٣٠وثیقه گذارش را    ٣٣رای انقالب ناحیه  اجرای احکام دادس

 .را تسلیم زندان کند

میلیونی از زندان اوین آزاد  ٥٠٠با گذاشتن وثیقه ای  ١٣٩٩آبان  ٢٢منوچهر سراج در 

هیج در بساط ندارد  اما وثیقه گرفتن از کارگری که شد. هرچند این آزادی خوشحال مان کرد

تلخ تر از همیشه نمود. گرفتن وثیقه از بی گناهانی چون سراج در حقیقت محدودتر کاممان را  

کردن اینگونه فعاالن از وظایف اجتماعی خود است. چرا که وثیقه گذار که خود نیز اندوخته 

ا گرفتن ای گوناگون قرار خواهد گرفت. بای به جز این ملک ندارد حاال در معرض فشاره

 .شوند وثیقه دو نفر محدود می

ما ضمن محکوم کردن این عمل غیرانسانی و حمایت بی دریغ از منوچهر سراج و وثیقه 

گذارش، همچنان خواهان آزادی همه کنشگران صنفی از اسماعیل عبدی تا شاپور احسانی 

 .راد و عالیه اقدام دوست هستیم

 ١٤٠٠سفند ا ١٧رگران فلزکارمکانیک ایران سندیکای کا
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 !مارس همچنان در اهتزاز است  ٨پرچم حق خواهی 

 

روز جهانی زن را در حالی برگزار می کنیم که همچنان شعارهای این روز در 

 .صدر خواسته های زنان به ویژه زنان کارگر، می باشد 

سراسر جهان رضایت بخش  وضعیت زنان نه تنها در کشور بال دیده ما بلکه در  

ت از همکاران سندیکای  وستداران طبقه کارگر، عالیه اقدام دوستن از د   ۳نیست.  

کارگران فلزکارمکانیک ایران که در میان کارگران پروژه ای فعالیت می کرد 

سالگی همچنان   ٧٦به دلیل نامعلومی در زندان است و حقوق قانونی اش در سن  

دانی با  ختر شجاع زحمتکشان خوزستانی و زنان زننقض می شود. سپیده قلیان د 

در زندان و در شرایط نامطلوبی بسر برده و از  آنکه مبتال به کرونا شده است،

دادن مرخصی به او امتناع می شود. وکیل قهرمان فرزانه زیالبی به دلیل حمایت  

 بی دریغ از زحمتکشان هفت تپه و وکالت رایگان این عزیزان با ممنوعیت کار 

ن تامین اجتماعی برای حق خواهی در  روبرو گشته است. زنان فعال بازنشستگا

سر کشور مورد تهدید پلیس سیاسی قرار می گیرند. حداقل مزد سالیانه  سرا

کارگران بازیچه مشتی نادان قرار گرفته و قرار است »منطقه ای« شده و بی  

 .تردید »جنسیتی« نیز خواهد شد 

دادند و به   زحمتکشانی بودند که کارشان را از دست  با شیوع کرونا زنان اولین 

فی است در مترو حضور داشت تا زنان و دختران  ارتش بیکاران پیوستند. کا
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جوان دستفروشی که با چمدانی در دست را مشاهده کرد، زنانی که هر دم مورد 

هجوم و توهین پلیس مترو قرار می گیرند. پرستاران این مدافعین با شهامت 

و گوش شنوایی برای این نقض   کشور دستمزدهایشان ماهها عقب می افتد   سالمت 

ن کار در کشور پیدا نمی شود. در کارخانه ها و کارگاهها کمترین  فاحش قانو 

حقوق زنان که داشتن سرویس بهداشتی مجزا و رختکن می باشد رعایت نمی  

 .گردد چه برسد به رعایت مزد برابر

یبرالیسم  از سیستم ضد بشری سرمایه داری و نئول با همه این مظالم که برخاسته

 .ود وضعیت زنان ادامه دارد است، باز هم مبارزه برای بهب

این روز را گرامی می داریم و برای مادران، همسران، خواهران، دختران مان  

آرزوی سعادت و بهروزی را در این پیکار نابرابر آرزومندیم و همگام آنان می  

قاتی و برابر به همراه ر را به ارمغان بیاوریم، جهانی غیر طبرزمیم تا جهانی بهت

 .همه جهان  صلحی پایدار در

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

 بازنشستگان فلزکارمکانیک

 بازنشستگان صنعت چاپ

 بازنشستگان شهاب خودرو

 بازنشستگان مستقل قزوین

 ١٤٠٠اسفند  ١٧
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 !نان، همبستگی، پیروزی

تامین اجتماعی در یکشنبه های   به حق بازنشستگاناعتراضات سراسری 

اعتراض، تجمعات سراسری آموزگاران، کارگرانی که حقوق های عقب افتاده 

دارند، خشم کارگران معادنی که از کار بیکار شده اند و جمع شدن های مرتب  

فقط یک پیام دارد: »نان مان را  مردمی که از قمارخانه بورس ضربه دیده اند 

 « ند ربوده ا

پلیس سیاسی و دولت برای این اعتراضات به حق جز دستگیری، تهدید تلفنی،  

احضارهای مرتب کنشگران و پرونده سازی هیچ پاسخی نداشته اند. غارت منابع  

رقم خورد و  ۸٠تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی که از اوایل دهه 

ان گویی و گرفتن حقوق  دارد و مدیران بی خاصیتی که جز بله قرب  پیوسته ادامه

گری ندارند، بختکی هستند که دولت ها آنان را به ما  های نجومی عرضه دی

 .تحمیل کرده اند 

دوستان کنشگر، باید از همه شیوه های اعتراضی برای دست یافتن به حق مان  

آنان را با خود همراه کنیم. هر جا استفاده کنیم. باید به میان بازنشستگان رفته 

 .اه کنیم و متحد شویمای هست ما نیز باید در آنجا حضور داشته و آگبازنشسته 

در هر یکشنبه اعتراضی شرکت کنیم، از آموزگاران مان حمایت کنیم و اتحاد  

 .را در میدان به نمایش بگذاریم

 .چاره کار »نان، همبستگی، پیروزی« اتحاد در میدان است 

 ندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران س

 /بازنشستگان فلزکارمکانیک /ای بافنده سوزنیان سندیکبازنشستگ

 /بازنشستگان شهاب خودرو /بازنشستگان مستقل قزوین

 ١٤٠٠اسفند  ٣ بازنشستگان صنعت چاپ
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 !خط فقر و تعیین سبد معیشت

بهمن ماه تعیین سبد معیشت با رقم تعجب آور  ١٦اولین خروجی شورای عالی کار در روز 

اینکه اینگونه نرخ گذاری چقدر با موضوع بند دوم ماده مان شد.  هزار تو  ٩٧٩میلیون و    ٨

قانون کار همخوانی دارد را به تعیین کنندگان کارگری این شورا وا می گذاریم. تعیین  ۴١

درصدی خوراکی ها در این مصوبه به خنده آور ترین بخش این مصوبه  ٣٠افزایش قیمت 

 .تبدیل شده است

ماینده کارگر نشسته اند بوده و با در شورای عالی به عنوان ن روی سخن ما با کارگرانی که

کارفرمایانی که حتا حق نان خالی را هم برای زحمتکشان روا نمی دارند، نیست. آقایان آیا 

ه تان شیر نمی خرید؟؟ آیا نمی دانید از سال گذشته تاکنون شیر و لبنیات شما برای خانواد

کارفرمایان روبروی تان در شورای عالی کار می چه میزان گران شده است؟؟؟ اگر از 

 .ایع نمی کردیدپرسیدید حداقل در تعیین این قلم این چنین حقوق کارگران را ض

شورا برای آنکه فشار کمتری را بر روی متاسفانه سالهاست نمایندگان کارگری در این 

میلیون کارگر بازی  ٤٠کارفرمایان بیاورند با ترس در مقابل آنان نشسته و با زندگی بیش از  

 .می کنند. شاهد این سخن هم امضایی است که کارفرمایان بر زیر آن زده اند

که دکتر راغفر و میلیون تومان هم گذشته است، این را ما نمی گوییم بل ١٥خط فقر از مرز 

دکتر فرشاد مومنی استادان دانشگاههای این کشور می گویند. شما خط فالکت را با خط فقر 

باه گرفته اید. به هر حال آنچه شما مصوب می کنید در تاریخ و در ذهن کارگران می ماند اشت

 .یا خیانتدانتان پاسخگو باشید که آنچه شما مصوب کرده اید خدمت بوده  و فردا باید به فرزن

 ٤٠نشستن بر روی صندلی ای که جایگاه انسانهای وظیفه شناس است و باید از معیشت 

کند، با اینگونه مصوبات به صورت کاریکاتوری درآمده که کارفرمایان هم  میلیون نفر دفاع

 !!!از آن دفاع می کنند

مغایرت  سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن محکوم کردن اینگونه مصوبات که

کامل با اوضاع جامعه دارد, خاطرنشان می کند که تاریخ, تصویب کنندگان اینگونه مصوبات 

 .نخواهد بخشید از هم اکنون

 ١٤٠٠ بهمن ٢٢سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
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 کشور  سراسر تولیدی واحدهای از  کارگری گزارشات

 

 

   !ذوب آهن و مشکالت کارگران-١

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگرانی که جدیدن به استخدام ذوب آهن در آمده اند هنوز 

دارد. همچنین شرکت   آنها در هاله ای از ابهام قرارتعاونی مسکن نشده اند و عضویت  عضو  

تعاونی مصرف نیز هنوز به آنان سهام نداده و این کارگران نمی توانند از امکانات تعاونی 

مصرف برخوردار باشند. این در حالی است که تنوع کاالها اصلن مورد رضایت کارگران در 

عاونی ین است که مورد اعتراض اعضای تو کیفیت کاالها نیز بسیار پای  تعاونی مصرف نبوده

کارگران طی نامه ای از مدیریت تعاونی مصرف خواستار افزایش  .مصرف گشته است

به نظر کارشناسان سندیکایی مستقر   .فروشگاههای طرف قرارداد با تعاونی مصرف شده اند

خود  در ذوب آهن، اگر مدیریت تعاونی مصرف کمتر به فکر سود ورزی و انداختن وظایف

به دوش فروشگاههای دیگر نباشد می تواند همین کاالها را در تعاونی مصرف عرضه کرده 

یر، ی طرف قرارداد نیست. در ضمن قرارداد با فروشگاههای غو نیازی به فروشگاهها
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توسط مدیریت شرکت تعاونی موضوع رشوه گیری هنگام بستن قرارداد با این فروشگاهها 

  .ها به اعضای تعاونی، در ذهن ها نقش می بنددو گرانفروشی این فروشگاه

 !تاثیر اخبار پیام سندیکا در ذوب آهن  -2

سندیکا، با توجه به انعکاس خبر قطع سهمیه شیر در مهرماه سال  به گزارش خبرنگار پیام

دیکایی مستقر در ذوب آهن، با خبر از سوی مدیریت ذوب آهن توسط خبرنگاران سن  ١٣٩٨

م هفته شدیم مدیریت سهمیه شیر را برای کلیه کارکنان اداری و غیر اداری در طول ایا

دیریت ذوب آهن معتقد است شیر باید به اختصاص داده است. در آن تاریخ نوشتیم که : »م

ت ارایه شده کسانی داده شود که: “بر اساس شاخص های بیماری زایی افراد و براساس لیس

خاصیت دادن شیر به همه کارکنان ذوب آهن برای  ”.توسط مدیریت سازماندهی می شود

اس سلیقه و پیشگیری از آلودگی های ناشی از بخارات و هوای مسموم بوده است نه بر اس

یا بیماری زایی. شیر نیز مانند کفش کار و یا لباس کار، یکی از بخش های کوچک دستمزد 

امروز خوشحالیم که با تالش های کارگران و «  .توسط کارفرمایان رعایت گردداست که باید  

 .سندیکای فلزکارمکانیک این امر قانونی دوباره برقرار گشته است

 !بیمه های تکمیلی بالی جان کارگران در همه جا  -3

دانا راضی نیستند و ارگران ذوب آهنی از بیمه تکمیلی به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ک

به بالی جانشان تبدیل شده است. این بیمه تکمیلی در بزرگترین بیمارستانی که کارگران و 

رکنان ذوب آهنی به آن مراجعه می کنند تعرفه دندانپزشکی را رعایت نکرده هزینه های کا

وب آهنی نیز چشم بر روی این تخلفات بسته گزافی از بیماران می گیرد و متاسفانه مدیران ذ

درصد مردم عضوی از ذوب آهن به شمار می روند داروخانه  ٨٠اند. در شهر چادگان که 

کلینیک ها، قراردادی با بیمه دانا نداشته و کارگران و خانواده هایشان انپزشکی ها، ها، دند

ریت بی در و پیکر ذوب آهن در هنگام بیماری روزگاری سخت را می گذرانند. متاسفانه مدی

مافیای خصوصی سازی به ویژه  .به این موضوع حتا با اعتراضات کارگران ورود نمی کند

یمه های تکمیلی آنقدر عریان شده است که هر نوزادی در امر درمان و لفت و لیس ها در ب

 .به آن اذعان دارد جز مدیران کشوری و مسوولین قرارداد با اینگونه بیمه ها

 مدیریت ذوب آهن و اطالع رسانی به کارگران!   -4

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، بسیاری از کارکنان و کارگران نمی دانند که آیا شغلشان 

سخت و زیان آور می باشد یانه؟ متاسفانه مدیریت در این امر کوتاهی می کند و اطالع 

که بارها از مدیریت خواسته  رسانی الزم را انجام نمی دهد و کارگران و متخصصین با آن
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های سخت و زیان آور را اعالم کند با سکوت مواجه شده اند. از طرفی با اند تا لیست کار

توجه به حوادث امسال کارگران خواهان مصاحبه با افراد حادثه دیده در کارخانه بوده تا 

گذاشتن این  تجربه دیگر کارگران در مواجه با حوادث بیشتر شود. شوربختانه مدیریت از 

 د باز هم حوادث ناگوار اتفاق خواهد افتاد.گونه جلسات طفره رفته و بی تردی

 

 !از حرف تا عمل

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پنجمین هم اندیشی معاون و مدیران منابع انسانی -١

محوری و رفع وسعه منابع انسانی اعالم کرد:» عدالت ایران خودرو سرپرست معاونت ت

یکی از دغدغه های مهم  « دغدغه های کارکنان اولویت اصلی در خدمات منابع انسانی است

کارگران و کارکنان ایران خودرو موضوع سخت و زیان آور بودن شغلشان است که توسط 

ان با فرسوده شدن جانشان همین منابع انسانی نادیده گرفته می شود و بسیاری از کارگر

در بهمن ماه کارگران از منابع انسانی خواستند پاسخگو  .م به خطر افتاده استسالمتی شان ه

شرکت پیمانکاری سخت و زیان آور بودن کارشان تایید شده است و  ٤باشد که چرا فقط 

ت که در عدالت کلمه و عملی اس .دیگر پیمانکاران نور چشمی از این امر مستثنا شده اند

  د.یافت نمی شوایران خودرو 

 مدیریت بی خاصیت ایران خودرو! -2

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدتهاست در خطوط تولید عینک های ایمنی که فاقد کیفیت 

بوده و بسیار شکننده هستند توزیع شده که جز اسیب به چشمان کارگران، استفاده دیگری 

مقابل اعتراض کارگران تایید کرده اند که این عینک ها  نداشته است. حتا مدیران نیز در 
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بوده و به درد کار نمی خورند.مدیرعامل بی خاصیت ایران خودرو نباید به فاقد استاندارد 

دنبال این باشد که این عینک ها را چه کسانی خریده و به کارخانه تحمیل کرده اند؟؟؟ ایا  

 زیر کاسه نیم کاسه ای هست؟ 

 م!را تحمل کنیتا کی فشار   -3

خودرویی به فشار کار تحمیل به گزارش خبرنگار پیم سندیکا، اعتراضات کارگران ایران 

شده بواسطه بازنشستگی کارگران هنوز توسط مدیریت جواب داده نشده است. طبق اطالع  

کارگر  180کارگر و اوایل اسفند  150بخش اداری ایران خودرو در دو نوبت در بهمن 

 100اند که کار این افراد بر دوش شاغلین افتاده است.اگر در هر ماه فقط بازنشسته شده 

نفر بازنشسته شده اند و جذب   1000نفر بازنشسته شده باشند در طی امسال بیش از 

نیرویی هم اتفاق نیفتاده است. فشار کاری باعث فرسودگی زود هنگام کارگر شده و آسیب  

ان می زند. اکثر کارگران ایران خودرویی پس از های جسمی و روانی متعددی را به کارگر

 اری افسردگی می شوند. بازنشستگی مبتال به بیم

 گزارش هایی از پروژه های نفت و گاز!

 

 !یدیه تجمع کارگران بندر صادراتی مج -1

دراتی مجیدیه برای استخدام کارگر به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارفرمای بندر صا

اخراج کارگران بومی زده است. این کارگران که هنوز دستمزدهای عقب  ارزانتر دست به

کارگران پروژه ای  .افتاده خود را دریافت نکرده اند در معرض اخراج نیز قرار گرفته اند
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ل زشت عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در خوزستان ضمن محکوم کردن این عم

 .کارفرما خواهان بازگشت بکار و پرداخت حقوق این کارگران می باشد

 !اعتصاب کارگران اورهال بندر امام ماهشهر  -2

کارگر اورهال بندرامام ماهشهر  ٢٠٠بهمن  ١٣خبرنگار پیام سندیکا، امروز به گزارش 

دست به اعتصاب  ٢٠/١٠ا در خصوص حقوق های غیر کمپین پس از بدقولی کارفرم

هزار تومان را اعالم کرده بود  ٨٠٠کارفرما روز اول به کارگران فیلتر کار دستمزد .زدند

از  .تومان دستمزد نخواهد داد ٥٠٠از روزی  ولی پس از سه روز به کارگران گفته بیشتر

ار به این مجموعه فعلن نروند تا همه کارگران پروژه ای بیکار می خواهیم که برای ک

 پیروزی با ماست اگر با هم باشیم .به خواسته های خود برسند برادرانمان بتوانند

 کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در خوزستان 

 !برای شرکت کیسون نابکار و آذرکمان پلید کار نکنیم -٣

 

کاری زگی آگهی از سوی شرکت کیسون به پیمانبه گزارش خبرنگار پیام سندیکا، به تا

آذرکمان برای کار در مخازن ذخیره جاسک پخش شده است که فردی به نام مهدی حسینی 

سانیم طبق خبرهایی که به دست به اطالع دوستان پروژه ای می ر.آن را مرتب آگهی می کند

ند هنوز حقوق های خود ما رسیده است کارگرانی که از مهرماه در این پروژه استخدام شده ا

الغ باال را دریافت نکرده و حقوق های اعالمی این شرکت برای کارگران جوشکار با مب
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خود می رسانیم به اطالع برادران جوشکار .ترفندی برای به سرکار کشاندن کارگران است

که شرکت کیسون و پیمانکار آذرکمان چند سالی است که تحریم نیرو هستند و از کارگران 

ی خواهیم برای کار به این شرکت بدحساب و پیمانکار بدقولش نروند که هیچ امکانات م

 .ران در نظر نگرفته اندرفاهی هم برای کارگ

 نیک در خوزستان کارگران پروژه ی عضو سندیکای کارگران فلزکارمکا 

 !هتزاز استهمچنان در ا ١٠/ ٢٠پرچم کمپین   -4

بند و ماه کارگران داربستبهمن ٢۴به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز یکشنبه 

مونتاژکار پتروشیمی کیان به دلیل عقب افتادن حقوق هایشان از صبح دست به اعتصاب 

این کارگران در عسلویه به پیمانکاری فردی به نام کیوانی که زیر نظر شرکت ماشین .زدند

لزکارمکانیک کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران ف   .ستند، کار می کنندسازی اراک ه

در خوزستان ضمن حمایت از خواسته های برادران خود از کارگران می خواهد تا وصول 

عقب نیفتادن دستمزدها  ٢٠/١٠خواسته ها دست از اعتصاب نکشند. یکی از اصول کمپین 

 .و رعایت قوانین کمپین بود

 !اعتصاب در استیم -5

بهمن بیش از یکصد نفر از کارگران شرکتی   ٢٦به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از دیروز  

استیم در اعتراض به تاخیر حقوق ها در خوابگاه بودند. فورمن ها، افسران ایمنی، اعضای 

گی دست به اعتصاب زدند. معاون شرکت به میان دفتر فنی، راننده ها، کارکنان مالی هم

جویای علت اعتصاب شد که کارگران گفتند:» هنوز حقوق آذرماه را نگرفته   کارگران آمده و

ایم« با این اعتصاب امروز باقی مانده حقوق آذرماه پرداخت شد اما کارگران خواستار حقوق 

نشسته اند. البته شرکت به کارگران   دیماه و بهمن خود هستند و هنوز در خوابگاه به اعتصاب

د به سرکار بیایند. کارگران گفته اند:» طبق مقررات کمپین حقوق ها اعالم کرده که فردا بای

 «باید سر ماه پرداخت شود و تا حقوق دیماه و بهمن واریز نشود به سرکار نخواهیم رفت

  !آرمه تاب گسترش افتضاح است ر شرکت وضعیت د  -6

خبرنگار پیام سندیکا، شرکت آرمه تاب گسترش واقع در آزادگان جنوبی برای به گزارش 

حتا کادر مهندسی خود نیز ارزش قایل نیست و شرایط کاری در آنجا افتضاح است. کارشناس 

معدنی   یرصفر. آبامکانات ز .میلیون دستمزد می گیرند  ٨میلیون و سرپرستش    ٦کیوسی با  

یاورند. قند، چایی، لیوان، چایی ساز باید کارگر خودش نمی دهد به جایش با تانکر آب م
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بخرد. میز و صندلی وجود ندارد و فقط میزی دارند که رویش یک کامپیوتر و یک پرینتردرب 

و داغون است و بقیه روی زمین می نشینند. ظهر، غذایی که حیوانات نمی خورند، خشک 

دهند. از امکانات پتو و بالش و  ن میوه و ترشی و ماست، فقط غذا با یک نوشابه میبدو

ملحفه در خوابگاه مهندسی خبری نیست. دمپایی، وسایل حمام، وسایل چای، و آب معدنی 

در این پروژه اصال معنی ندارد.هفته ای صد هزار تومان برای صبحانه و میوه می دهند. 

ای خودشان ست. مسوولین اداری و انبار و مالی شرکت، ماشینهکفش و لباس کار در کار نی

را در اختیار واحدها قرار داده و جالب اینکه به بهانه اینکه مجوز ورود ندارند ماشین داخل 

سایت نمی آوردند. یعنی عملن همه پیاده هستند. نفرات بومی با حقوق بخورونمیر کار می 

 .رندکنند. ازهمه سه برابر حقوق سفته میگی

 .گ زد برای این شرکت گولش را نخوریددوستان کارگر اگر کسی به نام رحیمی مهر زن

 !پروژه ها و پیمانکاران دغلکار را بشناسیم  -7

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، همانطوری که قبلن هم گزارش کرده بودیم شرکت عمران 

همان آقای آذرکمان که قبلن از کیسون کار واقع در انبار نفت بین جاسک و میناب یا    رهگذر

گرفته بود، وضعیت خوبی ندارد. کارگران گزارش می کنند که الکترودها افتضاح است و 

بزنید. دوستان مطلع باشند که ١اصلن کیفیت ندارد و ناظر هم انتظار دارد مثل آرگون پاس

ازن قشم مخزن شماره همچنین آقای امینی پور پیمانکار ساخت مخ.برای کار کجا می روند

 .هفت به کارفرمایی شرکت آسفالت توس حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت می کند

 !باید انجام شود ٢٠/١٠خواسته های کمپین  -8

پیمانکاری شرکت بهمن کارگران شرکتی و  ٣٠ز به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امرو

به دلیل عقب افتادن حقوق  ١٠سکاف در پتروشیمی مهر کیمیا عسلویه از صبح ساعت 

هایشان از آذرماه تاکنون دست به اعتصاب زدند. پس از آنکه خبری از مدیریت نشد و به 

لبات در اعتصاب کارگران پاسخی ندادند کارگران به خوابگاههای خود رفته تا وصول مطا

عقب نیفتادن حقوق ها بود که متاسفانه از سوی   ٢٠/١٠یکی از مقررات کمپین  .خواهند بود

 .کارفرمایان رعایت نمی شود و با اعتصاب پاسخ داده می شود

کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در خوزستان از  

 .د هستند این اعتصاب حمایت کرده و پشتیبان برادران خو
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 !شرکت استیم هنوز حقوق ها را نپرداخته -9

بهمن معاون رییس کارگاه پنج صبح با مسوول قسمت    ٣٠به گزارش خبرنگار پیام سندیکا،  

ها جلسه گذاشت تا مشکل کارگران را حل کند. ایشان در جلسه گفت:» به خاطر پرداخت 

اسفند   ٢٥متریال نخریدیم تا حقوقتون بدیم. حقوق دیماه و بهمن را هم تا  ق آذرماه شما  حقو

تسویه خواهیم کرد. قول می دهیم پول از چین آمد چنج شود که یک هفته یا دو هفته طول 

اسفند هم عیدی به شما میدیم. من طرفدار شما هستم دو روزی  ٢٧می کشد نگران نباشید. 

 .کارگران با این قول به سرکار بازگشتند« رو میدم هم دستمزد تونکه خوابگاه بودین 

 اعتراض كارگران پروژه اى رامهرمزى - ١٠

نمایندگان کارگران پروژه ای در رامهرمز طی نامه ای به نماینده مجلس رامهرمز و رامشیر 

تن  اعتراض خود را نسبت به عدم رسیدگی به وضعیت کارگران طی نامه ای اعالم داشتند. م

ثبت گردیده است به  ١/١٢/١٤٠٠به تاریخ  ١٨٦٤در دفتر این نماینده به شماره نامه که 

 :شرح زیر می باشد

 بنام خدا 

 *نماینده محترم مردم شریف رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسالمی*

 جناب سرهنگ پاسدارحاج ابراهیم متینیان

ی متعدد گذشته کارگران امه نگاریهابه عرض میرساند که در ادامه ن، با سالم و احترام

رامهرمزی شاغل در پروژه های زیر مجموعه وزارت نفت در خصوص پیگیری مشکالت 

قانونی نظیر امنیت شغلی، معیشت، رست، مطابقت لیست بیمه با عناوین شغلی، خوابگاه و 

ا به محضر حضرتعالی و در ادامه نامه نگاری دفتر شما)خود شما( ب .……غذای مناسب و

به وزیر  ١۴٠٠مهر١٢تاریخ ١١٠٩٧٧و١۴٠٠شهریور٣٠تاریخ ١١٣٨۴۶ شماره های

محترم نفت و معاون پارلمانی وزیر در مجلس ، ضمن اینکه مشکالت فراوان کارگران شرکت 

پتروپاالیش ابوالفارس به آن اضاف شد، تاکنون هیچ گونه تماس یا پاسخی از طرف دفاتر 

ران گرفته یا داده نشد، لذا تقاضای پیگیری قانونی و مقامات یادشده به نمایندگان کارگ

 .مسئوالنه داریم پاسخگویی

 حسین جشن - ابراهیم شیخی - مازیار گیالنی نژاد
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 !پیگیری ها مشکالت پروژه ها ادامه دارد -١١

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با ارسال نامه نمایندگان کارگران پروژه ای به آقای متینیان 

امور مجلس نفت مجلس رامهرمز و رامشیر ایشان نامه ای به معاون حقوقی و  نماینده

 :ارسال کردند. متن نامه چنین است

 جناب آقای بازرگانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت

در خصوص  (با سالم، احتراما به پیوست نامه نمایندگان)کارگران پروژه های صنایع نفت

ل می گردد. لذا (، امنیت شغلی و … به حضورتان ارسامشکالت معیشت، استراحت)رست

ند است حداکثر مساعدت و اقدامات الزم در این خصوص مبذول شود و ضمن اعالم خواهشم

 .نتیجه، اینجانب را نیز مطلع فرمایید

 ابراهیم متینیان نماینده مردم شریف رامهرمز و رامشیر

ون انرژی جهت استحضار و اقدام رونوشت: جناب آقای دکتر حسوند رییس محترم کمیسی

 .الزم

 !اجحافات در پروژه ها را افشا کنیم - 12

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در شرکت فراپتروساز به پیمانکاری عباس مزارحی که 

بیمه رد نمی کند. اگر برای کارهای برق در این پروژه مشغول است به کارگران برقکارش 

کارگران این پیمانکار  .یک ماه آن را بیمه رد می کندکارگری دوماه برایش کار کند فقط 

همیشه حقوق عقب افتاده دارند. اضافه کاری برای کارگرانش منظور نمی کند و کارگر باید 

رمایشی در روزهای بارانی هم سرکار برود وگرنه جریمه خواهد شد. در خوابگاهها وسایل گ

 .وجود ندارد و همچنین از صبحانه هم خبری نیست

 چه کسانی نمی دانند حقوق ها عقب می افتد؟

با فراخوان داده شده در مورد حقوق های عقب مانده از سوی سندیکا به کارگران :» درود 

بر دوستان، با توجه به سخنان اقای رییسی در مورد عقب نیفتادن حقوقها، اگر دوست پروژه 

ودتر به ما خبر داده تا از طریق در شرکتی کار می کند که حقوق عقب افتاده دارند هرچه زای  

 م«وزارت کار و بازرسی شرکت نفت اقدام کنی
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 :تاکنون این اطالعات برای ما ارسال شده است

 حقوق ها از دیماه عقب افتاده استNjL3100 در دشت عباس igc در شرکت

، آبادراهان IGCف ، اکسیر صنعت، شرکتشرکت سکااز جمله   ODCC پیمانکاران شرکت

پاالیشگاه آبادان حقوق بهمن و عیدی و سنوات عقب افتاده و به گفته   ٢پروژه فاز  پارس در  

کارگر بدون عیدی و سنوات و گرفتن  ٢٠٠٠کارفرما بعد از عید پرداخت خواهد شد« یعنی 

 دو ماه حقوق به خانه خواهند رفت

پرداخت نشده است. شرکت استیم ، سازه پاد ١٠ز حقوق برج در پتروشیمی بوشهر هنو

 نپارستهران، جها

کارگران)پیمانکاری( بخش خدمات بهداشت ودرمان شهرستان رامهرمز از آذرماه حقوق و 

عیدی و پاداش ساالنه تا این تاریخ پرداخت نشده است. حق بیمه تامین اجتماعی آنها هم از 

 نمی دانند حقوق ها عقب می افتد؟ سانیچه ک .دیماه واریز نگردیده است

 نقض قانون تا به کی؟؟ 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، حقوق ناچیز کارگران)پیمانکاران( بخش 

عیدی و پاداش   ١۴٠٠خدمات بهداشت ودرمان شهرستان رامهرمز از آذرماه 

عی آنها هم از دیماه  رداخت نشده است. حق بیمه تامین اجتما ساالنه تا این تاریخ پ

واریز نگردیده است. با وجود رایزنی های نماینده مجلس با دانشگاه علوم پزشکی  

استان و مقامات مسئول هیچ نتیجه ای حاصل نشد. دانشگاه فقط می گوید فعال 

 .پول نداریم

حقوق ها اجرایی خواهد شد؟ ناب رییسی در ارتباط با عقب نیفتادن  آیا فرمایش ج

 .ین دستور هم روی زمین خواهد ماند بی تردید ا

اما  .طبق قانون کار دستمزدها روزانه یا هفتگی و یا ماهانه باید پرداخت شود 

 .ماه تاخیر باز هم مدعی هستند پول ندارند   ٤کارفرمایان بی شرف با 
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 !صنایع فوالد اهواز ه درحادث

 

بهمن هنگام عصر مهندس مسلم نوش آبادی    ٢۳به گزارش خبرنگار پیام سندیکا،  

روی خط در حال حرکت   ٥٦کارگر شیفت شرکت ملی صنایع فوالد اهواز لوله  

 .چسباندن به یک جای ثابت بود که درگیر حادثه شده و فوت کرد 

هیات مدیره ای هستند که توان تجهیز    این کارگران قربانی کثافت کاری مدیران و

ها کامال فرسوده، هزینه ها باال که خانه را ندارند. کارخانه قدیمی، دستگاهکار

حتا قدرت خرید کوچکترین وسیله ایمنی را ندارند. ایمنی و شرایط ارگونومی  

طع عضو و تنش و استرس ناشی  بسیار ضعیف که باعث حادثه منجر به فوت، ق

 .بسیار زیاد می شود  از فشار کاری

کارگران عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در خوزستان به خانواده این  

کارگر و همکارانش ابراز همدردی کرده و مقصر اصلی را مدیران کارخانه و  

 .بازرسین وزارت کار می داند 
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 !نش ظلم می کندکارخانه لوازم خانگی هیمالیا به کارگرا 

نگی هیمالیا واقع در اتوبان ندیکا، کارخانه لوازم خابه گزارش خبرنگار پیام س 

کارگر و فروش خوب محصوالتش، به کارگرانش   ٩٠٠کرج قزوین با دارا بودن  

ظلم می کند. با شروع اسفند ماه مطابق هر ساله همه شرکت های مجاور این  

ند تا شب عیدی کارگران راضی تر به  کارخانه مبادرت به افزایش حقوق می کن

میلیون به  ١هزار تومان الی   ٥٠٠بروند. کارخانه های مجاور این شرکت خانه  

دستمزد کارگرنشان اضافه کرده اند در حالی که مدیریت کارخانه هیمالیا با ناخن  

 .هزار تومان برای کارگران در نظر گرفته است   ١۸٠خشکی فقط 

سر میلیون  ١هزار تا  ٥٠٠بن ورزشی به مبلغ این شرکت با دادن یک عدد 

گذارد، این در حالی است که منابع انسانی این کارخانه در   کارگران منت می

  ٩٠٠کرج با یک فروشگاه خاص برای نقد شدن این بن ها قرارداد بسته است که  

کارگرش فقط می توانند از این فروشگاه خرید کنند. این فروشگاه هم با اطالع  

 .رگران حساب می کند موضوع اقالمش را سه برابر گرانتر با کا از این

سال در این شرکت کار کرده با کارگر   ٢٧از طرفی هیچ فرقی بین کارگری که  

جدید وجود ندارد و اگر کارگری بخواهد از این کارخانه برود منابع انسانی برگه  

مجبور باشد در عدم نیاز به کارگر نمی دهد تا او مشمول بیمه بیکاری نشده و 

 .کارخانه کار کند 

هزار تومان مالیات کم می کنند که  ٥٧٠میلیون تومان،  ٦ن با کارگرا از حقوق

غیرقانونی است و این مبلغ به جیب کارخانه می رود. با این حساب هر ماهه این 

 .میلیون فقط از جیب کارگران درآمدزایی می کند  ٥٠٠کارخانه بیش از  

ود، یعنی به ازای  این شرکت با نام اشتغالزایی انجام می ش  یکی از حقه بازی های

 .درصد دریافت می کنند  ٤میلیون وام  ١٠اره کار جذب هر یک کارگر از اد 

میلیون وام می گیرند و تا کارشان راه افتاد کارگران   ۳٠٠سی کارگر جذب کرده  

 نیست را بیرون می کنند. متاسفانه نظارتی بر کار این کارخانه حقه باز  
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  پایان در ایشان تمطالبا و سرچشمه مس مجتمع در کارگران

 ١٤٠٠ سال

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

  سرچشمه  مس مجتمع ی مجموعه زیر های شرکت  از برخی ١٤٠٠ سال پایان

 :اند  موفق نا خود  نیروهای مطالبات  پرداخت  در

 نفرات   ات مطالب  اش،  پروژه  در  موجود   مالی  مشکالت   وجود   با  پارسیان  شرکت  _

 .است  نموده پرداخت  سال پایان تا را خود 

  به  نسبت  پرداختی، های معوقه ضمن خود، قرارداد  انتهای در فولمن شرکت  _

  مجموعه   این  دوم  دست   پیمانکاران  مطالبات   و  نماید   نمی  اقدام  خود   نفرات   ی  بیمه

 .است  تاخیر در  سال یک ی اندازه به نیز

 . است  کرده رسانی روز به را د وخ  پرسنلی  مطالبات  نیز  متبا شرکت  _

  حقوق  پرداخت  به نسبت  دیماه از سرباره فلوتاسیون پیمانکار داریان شرکت  _

 این  و اند  نشده پرداخت  نیز نفرات  سال پایان مطالبات  و ننموده اقدام خود  نفرات 

 .دارد  تاخیر  نیز پرسنل ی بیمه حق پرداخت  در شرکت 

 پرداخت   به  موفق و نموده پرداخت   را پرسنل عیدی و   دیماه حقوق مبینا شرکت _

 .است  نشده  ماه بهمن  حقوق

 را  خود  نفرات  اسفند  و  بهمن حقوق ترتیب، همین به هم  پارس جهان شرکت  _

 .است  داده بهمن حقوق پرداخت  برای هایی وعده و  ننموده پرداخت 

 

 سرچشمه مس مجتمع -سندیکا پیام گزارشگر
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 ال تلگرامی سندیکای واحدار کارگری شرکت واحد به نقل از کاناخب

 

 شرکت وکارگران رانندگان عیدی درپرداخت واحد شرکت مدیریت ناکارآمدی-١

   واحد

 شرکت  کارگران  و  رانندگان  متاسفانه  ،  است  باقی  سال  پایان  به  دوهفته  از  کمتر  اینکه  باوجود

 برای  لهاس همه  کارگران که آنجایی از. اند نکرده دریافت را خودشان عیدی کنون تا واحد

 یتقاضا  به  توجه  با  و  اند  کرده  ریزی  برنامه   عیدی  دریافت  ویر  بر  عید  شب  مایحتاج  و  خرید

 میتواند عیدی پرداخت در کرد دیر ،سال از ماه آخرین در بگیران حقوق سوی از کاال خرید

 اضافی های هزینه باعث که بیاورد، بوجود کشان زحمت این های خانواده برای مشکالتی

 حضوری چه و تلفن طریق از چه رانندگان گذشته روزهای در .میشود عزیزان نیا برای

 که اند اظهارداشته مدیران و مسئوالن که اند کرده عیدی پرداخت عدم برای هایی پیگیری

 پرداخت شهرداری زمان هر هستید شهرداری زیرمجموعه شما چون و ندارد ارتباطی ما به

 تبعیضات که است درحالی مدیران اظهارات واین کرد خواهیم واریز شما حساب به ما کند

 ما درمان و بهداشت های هزینه و مسکن حق و پاداش و عیدی و حقوق دریافت در زیادی

 اکثر   از  واحد  شرکت  وکارگران  رانندگان  که  دارد  وجود  واحد شرکت  و  شهرداری  پرسنل  بین

 رانندگان  و  کارگران  دهاکمبو  و  مشکالت   مواقع  در  فقط  و  هستند  بهره  بی  شهرداری  امکانات

 شرکت کارگران سندیکای .میآورند حساب به شهرداری مجموعه زیر از را واحد شرکت

 اعتراض  به  دست  رانندگان  آینده  روز  دو  در  عیدی  پرداخت  عدم  صورت  در  میدارد  اعالم  واحد

 .زد خواهند

 در  تعمیرشان در واحد شرکت  مدیریت ناکارآمدی دلیل  به که هاییاتوبوس -٢

 هستند  متوقف گاهقفتو

 :آرتیبی ۴ سامانه کارگران از سندیکا به رسیده گزارش

 هایسواری با تصادف علت به که هستند ۴ سامانه ٧ خط هایاتوبوس این دوستان، سالم

 از را سرسپر خسارت شرکت و اندشکسته  همگی راست سرسپر شدند، ویژه خط وارد که
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 تا ده حدود تعدادشان که هااتوبوس این ده،نکر خریداری سرسپر ولی گرفته مقصر طرف

 هاستمدت متاسفانه که هستند فنی نظر از ٧ خط هایاتوبوس ترینسالم جز هستند

 تعداد یه ضمنا کنند،می کار فرسوده هایاتوبوس با شاناصلی رانندگان و اندخوابیده

 جزیی خیلی که یآکاردون متری نیم شیلنگ یا ایخمره یک نداشتن بخاطر هم هااتوبوس

  .اندشده متوقف هستند

 

  بر  مبنی  اطالعیه صدور رغم  به واحد شرکت فرمایشی کار اسالمی شورای -٣

  کنار  در کمیته جلسات در حضور با کار، انضباط کمیته جلسات در شرکت عدم

  ایستاد مدیریت

 اعتراض  و  معتج  در  شرکت  دلیل  به  کارگران  از  بسیاری  گذشته  روزهای  در  اینکه  به  توجه  با

 شورای اند،شده احضار کار انضباط کمیته به روز، طی در اتوبوس چراغ کردن روشن

 شرکت کار انضباط کمیته جلسات در کرد عنوان ایاطالعیه صدور با فرمایشی کار اسالمی

 اسالمی  شورای  اعضای  که  شد  مشاهده  کار  انضباط  کمیته  جلسات  تشکیل  با  اما.  کرد  نخواهد

 سرکوب پیشبرد خدمت در و دارند حضور کار انضباط کمیته جلسات در فرمایشی کار

 انضباط کمیته جلسات به که کارگرانی رسیده، گزارشات بنابر .هستند کارگران اعتراضات

 تحقق بر و اندکرده دفاع کارگران حق به هایخواسته از قوی بسیار بودند، شده احضار کار

 .اندکرده تاکید هاخواسته

 از حمایت بر مجدد تاکید با حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران یسندیکا

 مطالبات،  سایر  دریافت  و  مشاغل  بندیطبقه طرح  بازنگری  اجرای  برای  کارگران  اعتراضات

 شرکت مدیریت توسط کارگران سرکوب پیشبرد در فرمایشی کار اسالمی شورای اقدامات

 .کندمی محکوم را حراست و واحد
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 …برقرار خواهد بود؟ ١٤٠١پین کارگری کم آیا

پرسیده اند که آیا کمپین کارگری بارها کارگران از خودشان و همچنین پویشگران کارگری 

همانند سال های گذشته برقرار و باشکوه خواهد بود و آیا ما همچنان با نگاه به   ١٤٠١سال

واهی بر ما وارد آورده و  تورم افسارگسیخته و بدون مرزی که فرمانروایان به بهانه های

 …می تواند باشد؟ می آورند ؛در این میان رسالت ما در برابر چپاول دسترنج هایمان چه

در پاسخ به این پرسش در ساده ترین رویدادی که می تواند پدید آید می گوییم که کارگران 

نیازهای  خودشان چشم هایشان بینا هستند و می بینند که در برآورده نمودن بدیهی ترین

 زندگی خود وامانده اند و با نگرش به اینکه همیشه و هر روز درگیر کار هستند خود را

درمانده می بینند و سرگردانی آنها و خودخوری هایشان تا بدانجا رسیده است که تنها راه 

رهایی از پستی های این زندگی نکبت و پست و بی ارزش که آنها به چالش می کشد و در 

واده هایشان سرافکنده گشته اند دست به پرخاش و خشم و دشنام بر زمین و زمان برابر خان

ا به دنبال این نگرانی ها و فشارهای پر از اندوه دست به آزار خود و زده اند و چه بس

نزدیکانشان بزنند تا خشم فروخورده و آرزوهای بر باد رفته شان را به گونه ای فرو نشانند 

های دامنه دار هم خود کارگران و هم خانواده های آنان را دچار اندوه و چه بسا این درگیری  

ر در گمی کند. چه بسا دیده شده است که بمباران ناکامی های زندگی بی پایان و پشیمانی و س

آنها را در چنبره ترس از آینده ای خواهد برد که مرگ و نابودی از بدیهی ترین پیامدهای 

ه های کارگران بیشترین آمارهای خودکشی را از آن خود آن است…از همین روی خانواد

های کارفرمایان برای پرداختن به بهتر شدن زندگی  نموده اند و تاکنون هیچ کدام از برنامه

کارگران و پیشگیری از پدیده شوم خودکشی کارساز نبوده است. آنان هیچگاه خود را 

با ترفندهای ویژه و نابجای خودشان پاسخگوی اینهمه نابسامانی ها نمی دانند و هر روز 

کارگران و خانواده های آنان را  ،فشارها را به هر گونه ای که بخواهند بیشتر می نمایند تا

 .به بردگی بیشتری بکشانند

در این هنگامه های فشار و تنگدستی که از سوی فرمانروایان انجام می گیرد و گستاخی 

یکپارچگی و یکی شدن می برد تا در برابر تاخت و هایشان مرز ندارد کارگران را به سوی 

فرمایان بایستند و نگذارند نان و جانشان تاز سهمگین خود و خانواده هایشان از سوی کار

لگدمال سودجویی های ُمشتی نابکار ُدزد قرار گیرد و آنان در برابر هر گونه زیاده خواهی 

 …د بودو زیاده روی ها ناچار از دادخواهی و اعتصاب خواهن

 وارتان خرمدین…سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران
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 !عیدی حقیرانه برای همه

 ین اجتماعی ریاست محترم سازمان تام 

با توجه به تصویب و پرداخت عیدی حقیرانه یک میلیون ششصد هزار تومان  

برای بازنشستگان تامین اجتماعی، ما امضاء كنندگان زیر، دریافت این مبلغ را  

وان عیدی و پاداش آخر سال وزیران، معاون های وزرا، نمایندگان مجلس، به عن

ل مدیران تامین اجتماعی خواهانیم. در ضمن از همه این افراد مدیران شستا و ک

می خواهیم مبلغ عیدی و پاداش سالیانه خود را شفاف سازی نمایند تا معلوم شود  

شد. فراموش نکنید باچه فرقی مابین شما و ما امضاء کنندگان زیر می

 .باشند بازنشستگان عالوه بر معیشت خواهان منزلت نیز می 

ارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی/ کانون عالی کارگران بازنشسته  رونوشت: وز

 امضا  ١١٠با      خبرگزاری کار ایران)ایلنا( /کشور
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 (١ما چه می خواستیم! )

 مازیار گیالنی نژاد  –زحمتکشان و انقالب بهمن 

 

که کارگران به رهبری سندیکاهای   ٥٧با پیروزی انقالب ضداستبدادی و ضدامپریالیستی بهمن 

مختلف و به ویژه سندیکای کارگران شرکت نفت توانستند با بستن شیرهای نفت مهُر و نشان خود  

و پس از این رخداد به دنبال اجرا کردن خواسته های خود باشند.  را بر خواسته های انقالب بزنند 

توانستند با درک سمت و   آنچه رخ داد درخشان بود. از همان خیزش مردم، سندیکاهای کارگری

سوی اعتراضات به آن پیوسته و در روزهای پس از پیروزی انقالب بهمن با انتخاب رهبران واقعی،  

ت  بش کارگری قرار دهند. کمیته های اعتصاب در کارخانه ها و ادارا سندیکاها را همچنان پیشتاز جن

از دل اعتصاب ها بودند در کنار  زمام امور را در دست گیرند و شوراهای اعتصاب که بیرون آمده 

سندیکاهایی همچون ذوب آهن و مجموعه عظیم نفت و گاز و ایران ناسیونال )ایران خودرو(، کفش  

به  ارخانه ها را به عهده گرفته به بهترین وجهی مدیریت کارگری را توانستند مدیریت ک  … ملی

کاالها باال رفت، دستمزدها افزایش و  عرصه مدیریتی جامعه معرفی کنند. تولید افزایش یافت، کیفیت  

به موقع پرداخت می شد، بیمه همه کارگران بر طبق شغل و دریافتی شان به تامین اجتماعی ارسال  

و ساعات  افزایش دستمزدها باعث شد کارگران از اضافه کاری خودداری کرده و پرداخت می شد. 

کارگران هم به   .رند و بیکاری کاهش یابداضافه را کارگران بیکار تازه استخدام شده به عهده بگی

جای ساعات اضافه کاری که دیگر کار نمی کردند برای ارتقا شعور و آگاهی سیاسی شان با شرکت  

ن، اختصاص  ا و شوراهای کارگری و احزاب و سازمان های سیاسی مورد عالقه شا فعال در سندیکاه 

 .، فرهنگی باشندداده و بازوی قدرتمندی برای تغییرات سیاسی، اقتصادی

مدیریت کارگری دزدی، اختالس، حقوق های نجومی، برکناری مدیران بی خاصیتی که ساواک گمارده  

اری همت کردند. قطع درآمدهایی که در صنایع بزرگ به  بود را کنار زده و به سالم سازی محیط ک

به سر سفره   ساواک و دربار اختصاص داشت به این سالم سازی کمک شایانی کرد وجیب عوامل 
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کارگران و مردم آمد. از همه مهمتر کارگران توانستند در کارخانه های بزرگی چون ذوب آهن،  

ات اساسی بزنند که هر ساله توسط تکنسین های  خودروسازی ها، صنایع نفت و گاز دست به تعمیر

ط دالالن  ت. کارگران با ابتکار خود بسیاری از قطعاتی را که از خارج توسخارجی صورت می گرف 

درباری و ساواکی به کشور وارد می شد را بسازند و ارزهای پرارزش در کشور باقی بماند تا به  

شد و استقالل اقتصادی و صنعتی را تا حدودی   مصرف آبادانی ایران برسد. دست واسطه ها کوتاه

 .رقم خورد

ر برای تدوین قانون کار صورت گرفت. در این قانون می بایست اخراج کارگران از  ش بزرگتاما تال

دست کارفرمایان خارج شده و فقط با صالحدید شورای کارگری کارخانه و سندیکاها، انجام پذیر  

 .شود 

ندهی شده سندیکاها و شوراهای کارگری با پیش نویس ضد کارگری  اوج این مبارزه مخالفت سازما

اجاره دادن کارگران را   نون کار توکلی، وزیرکار وقت بود. در این پیش نویس ضدانسانی کهقا

ساعت   ٨سرلوحه کار خود قرار داده بود با حذف بیمه اجباری کارگران، حذف حداقل دستمزد، لغو 

این پیش نویس که از سوی باندهای فکری عقب مانده ای برای   کار و بازنشستگی به میدان آمد.

با تودهنی محکم طبقه   ب مبارزات کارگری مطرح شده بود و کارگران را چون ابزار می دیدسرکو 

کارگر مواجه شد. که متاسفانه باز هم این روزها توسط همان ایادی در لباس موسسات خیریه ای  

کار و نمایندگان مجلس در تالش برای قانونی کردن آن برآمده  ضد کارگری، تبلیغ و مدیران وزارت 

 .اند

قانون اساسی اجرایی شد و   ٢٧ما می خواستیم تا »حق اعتصاب« قانونی شمرده شود که در اصل 

دکتر بهشتی از تدوین کنندگان این قانون در مصاحبه ای با روزنامه جمهوری اسالمی خردادماه سال  

 .گران و همه آحاد ملت قانونی دانست و از آن دفاع کرداین حق را برای کار ١٣٦٠

دیکاها و شوراهای کارگری چه در امر مدیریت کارخانه و چه در امور کارگری  استیم سن ما می خو

تصمیم گیرنده باشند تا هم کیفیت محصوالت افزایش یافته و هم فروش خوبی داشته باشند تا  

 .خوب به سطح یک زندگی انسانی برسددستمزدهای هر ساله کارگران با این فروش 

از جمله وزیرکار با نظر ما انتخاب شوند،  ر ارتباط با کارگران هستند ما می خواستیم وزیرانی که د

همانگونه که محمدجواد تندگویان برای وزارت نفت از سوی سندیکای کارگران نفت به دولت معرفی  

 .و تحمیل شد 

تا هیچ خانواده ای به دلیل قصور پدر خانواده از حق معیشت  ما می خواستیم اخراج کارگر لغو شود  

نمایندگان سندیکا بررسی    م نشود. اگر کارگری خطا کرد خطایش در شورای کارخانه و با حضور محرو

 .و مجازات شود اما اخراج به هیچوجه
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حامی    درصد جامعه را تشکیل می دهند نه  ٨٠ما می خواستیم قانونی حامی کارگران نوشته شود که  

آبادانی کشور باشد نه بازیچه دست  سرمایه داران، بلکه حامی نیروی کار و صنعت و سربلندی و 

 .و بخشنامه ها حقوق کارگران را ضایع می کنندمدیرانی که با آیین نامه ها  

 .ساعت کار، زندگی شایسته ای را برای همه زحمتکشان فراهم کند  ٨ما می خواستیم تا 

مان  خواستیم تامین درمان از صفرتاصد به عهده سازمان تامین اجتماعی باشد و در زما می 

 .ی را برایمان رقم بزندبازنشستگی از زندگی شایسته ای برخوردار باشیم و مستمری ها زندگی انسان

ما می خواستیم سازمان تامین اجتماعی که با پول های پدرانمان ایجاد شده است با دست نمایندگان  

اب می شوند  قعی کارگران که از سوی شوراهای کارگری کارخانه ها و سندیکاهای کارگری انتخ وا

ه خانواده های کارگری برگشته  اداره شود و دولت فقط ناظر باشد تا این ثروت کارگران ثمره اش ب

 .و زندگی آنان را بهبود بخشد

ارفرمایی از پرداخت به موقع آن  ما می خواستیم حقوق کارگران سر هر ماه پرداخت شده و چنانچه ک

 .خودداری کرد، مجازات گردد

ر توسط افسران ایمنی عضو سندیکاهای کارگری و بازرسان  یمن بودن محل کاما می خواستیم ا

 .وزارت کار تایید شود تا از سودجویی کارفرمایان جلوگیری شود و حوادث کار پیش نیاید

نعتی و ادارای و مالی به افزایش درآمد کارکنان آن  ما می خواستیم افزایش درآمد هر کارخانه ص

 .ر شود نه محلی برای تولد اختالسگران و نجومی بگیران مجموعه و تمامی مردم منج

ما می خواستیم در کنار هر کارخانه بزرگ یک دانشگاه ایجاد شود تا متخصصین خود را آموزش  

و دانشجویان هم زمان آموزش و کار کنند تا    داده و رابطه علم و کار در یک فرایند منطقی قرار گیرد

 .متخصص بیکار نداشته باشیم

استیم پلیس سیاسی از دخالت در امور کارگری خودداری کند و هیچ کارگری به دلیل حق  ی خوما م

 .خواهی زندانی و اخراج و در لیست سیاه قرار نگیرد 

تاریخ انداخته شود تا انتقاد از مسوولین  ما می خواستیم ساطور سانسور برای همیشه به زباله دان 

 .ی مطبوعات آزاد باشدبرای همه مردم و بویژه زحمتکشان و اهال 

اینها شعارهای زحمتکشان برای تحقق انقالب بهمن بود که برای آن زحمتکشان به میدان آمدند و  

 .فرزندانشان از جان گذشتند
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تفکرات عقب مانده ای که کارگران را برده   این خواسته ها شدنی است چون ما می خواهیم، اگر با 

 .اشته باشیممی خواهند مبارزه ای بی امان و متحد د

در خاتمه یادی کنیم از اولین وزیرکاری که با سندیکاهای کارگری همدلی بی همتا داشت و آرزویش  

 .اعتالی ایران و بهبودی زحمتکشان بود، زنده یاد داریوش فروهر 

 :یاد می کنیم از 

 نعمتی مسوول انجمن همبستگی شوراها و سندیکاهای کارگری تهران و حومه حسین 

بهمن توسط   ٢٢ت مدیره سندیکای کارگران بافنده سوزنی که در روز یان عضو هیا محمد جانجان

 .آدمکشان پهلوی کشته شد

هدایت اله معلم عضو هیات مدیره سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران زندانی سیاسی دوران  

 ٦٧لوی و جان باخته در شهریور په

و   ٥٠، ٤٠، ٣٠کفاش در دهه های  حسین سمنانی کارگر کفاش و عضو هیات مدیره کارگران

 ندیکایی در دوران دهشتبار پهلوی آموزگار کارگران س

سجادی دبیر سندیکای کارگران خیاط و آقای کوچکی عضو همیشه فعال سندیکای خیاط که هر دو  

 .در این سندیکا بودند  ٦٠، تا  ٣٠دهه   آموزگاران بی بدیل از

حق  رگران شرکت واحد که پس از انقالب به دلیل علیرضا فرهادی رییس هیات مدیره سندیکای کا

خواهی یکسال را در زندان سپری کرد و از آرمان های کارگریش کوتاه نیامد و موسس کانون  

 .بازنشستگان تهران بود

بی نظیر سندیکای کارگران نفت که شیرهای نفت به دستور   و یادی کنیم از یداله خسروشاهی رهبر

 .ساله پهلوی را شکاند ٥٠ه بسته شد و کمر سلطنت  سندیکای کارگران خطوط لول

درود بر همه کارگران نام آشنا و گمنام جنبش کارگری که تا واپسین دم حیات برای بهبودی  

 .ضد کارگری تابیدند زحمتکشان تالش کردند و نور آگاهی را بر تاریکخانه های 

 .ایران کشور زحمتکشان بوده، هست و باقی خواهد ماند

 ١٤٠٠بهمن  ٢٢ادیالنی نژمازیار گ
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 (١)!یکشنبه های اعتراض 

طبق فراخوان داده شده  ١٤٠٠بهمن  ٢٤یام سندیکا، امروز به گزارش خبرنگاران پ

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، اراک، شوشتر، رشت، مشهد، سنندج، 

اهواز، شوش، کرمانشاه، خرم آباد، اصفهان، قزوین و تبریز برای خواسته های معطل مانده 

 .ت به اعتراض و تجمع زدندخود دس

زنشسته در مقابل اداره تامین اجتماعی در مورد اجرا نشدن همسان  نفر با ١٥٠در قزوین 

 .و همچنین عیدی تحقیرآمیز شعار دادند ١٤٠٠سازی سال 

نفر از بازنشستگان با راهپیمایی شعار:» میمیریم میمیریم حق مونو   ٣٠٠در تبریز بیش از  

 .عتراض کردنداقت استعفا استعفا« به اجرا نشدن همسان سازی امی گیریم/ مدیر بی لی

 ١٤٠٠بازنشسته خواهان افزایش حقوق حداقل بگیران توسط همسان سازی    ١٢٠در رشت  

 .شدند

بازنشسته تامین اجتماعی که با تراکت های کوچک چاپی اطالع  ٢٠٠در تهران بیش از 

مجلس آمده و با اینکه ماموران نیروی  رسانی گردیده بودند از همان اوایل صبح به مقابل

از آنان می خواستند به خاطر شرایط کرونایی امروز تجمع نباشد، اما بازنشستگان انتظامی 

قانون اساسی تجمع آزاد است و احتیاج به اجازه ندارد و  ٢٧جواب دادند که براساس اصل 

ات بیاییم، که حاال آمده ایم« بهمن برای تظاهر  ٢٢همچنین:» دو هفته قبل به ما گفتید بعد از  

نتظامی با متفرق کردن بازنشستگان و در مقابل، اصرار بازنشستگان باقی مامورین نیروی ا

مانده در میدان و با افزایش تعداد معترضین، مسوول انتظامی با تماسی که گرفت به 

این تجمع تجمع کنند. بازنشستگان در  ١١بازنشستگان اعالم کرد که می توانند تا ساعت 

م معیشتی و درمانی و بدقولی دولت در مورد ضمن دادن شعارهایی مبنی بر وضعیت وخی

همسان سازی شعار:» نه دولت نه مجلس هیچکس به فکر ما نیست« را دادند. از طرف 

برگزارکنندگان اعالم شد تریبون آزاد است و همه می توانند سخن بگویند که آقایان ناصر 

بودجه صحبت  و دیده نشدن بازنشستگان کارگری در این ١۴٠٠جه آقاجری در مورد بود

کرد، حسین غالمی از تخلفات مالی در شستا و اینکه مدیران شستا و کارخانجات شستا باید 

با نظر نمایندگان کارگران و بازنشستگان منتخب شوند و شستا حیاط خلوت وزارت کار نباشد 

ی زنان و حداقل بگیران و از کار افتادگان سخن گفت، خانم روح زنده از مشکالت زندگ

کردند، ناصر گزارشی از امضاهای جمع آوری شده در در طی این چند ماه در جهت  صحبت

خلع بیات برای حضار ارایه دادند. شعار:» اسماعیل گرامی آزاد باید گردد« بارها از سوی 

تجمع کنندگان داده شد که  تریبون شعار داده شد. شعار:» کارگر معلم اتحاد اتحاد« از سوی
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ان اعالم شد:» این تربیون متعلق به همه بازنشستگان از جمله از سوی برگزار کنندگ

پرستاران، آموزگاران، و کارگران است« شعارهای:»تامین بازنشسته وظیفه دولته/ 

 بازنشسته داد بزن حق تو فریاد بزن/ کانون بی کفایت استعفا استعفا/ بازنشسته تنها نیست

پرداخت باید گردد/ بیمه های تکمیلی دزد ما همه با هم هستیم/ عیدی حداقل دو ماه حقوق 

سر گردنه/ همسانسازی امسال اجرا باید گردد« و در پایان حسن مرادی از بازنشستگان 

متاسفانه خانمی دست به جمع آوری دست نوشته های   .فلزکارمکانیک قطعنامه را قرائت کرد

  .ه با اعتراض بازنشستگان روبرو شدتجمع کنندگان زد ک

هرات جمعی از کارگران مخابرات و بازنشستگان فرهنگی برای ابراز همبستگی در این تظا

شرکت کرده و بازنشستگانی از شهرری، شهاب خودرو، صنعت چاپ، بافنده سوزنی، 

 .فلزکارمکانیک، اتوبوسرانی شرکت داشتند

 

 !اعتراض بازنشستگان تهرانی

بهمن نشستی از سوی گردانندگان کانون  ٢٨، در روز به گزارش خبرنگار پیام سندیکا

بازنشستگان تهران در تاالر نگین برگزار شد تا نسبت به اعتراضات یک ساله اعضای کانون 

به نوعی پاسخ داده شود. اعضای کانون بازنشستگان تهرانی نسبت به عملکرد ضعیف و 

که در کانال سندیکا درج شد.  ای اعتراضی زیادی نوشته بودندخائنانه هیات مدیره نامه ه

بازنشسته شرکت کرده بودند که با انتخاب هیات رییسه که  ٣٨٠در این نشست تقریبن 

نفر از تاالر خارج شدند. با ارایه  ٣٠همچنان صادقی بی عرضه در راس آن بود بیش از 

کرد  اضات باال گرفت که صادقی تالشگزارش منفعالنه رییس هیات مدیره و خزانه دار اعتر

آن را خاموش کند که یکی از بازنشستگان با فریاد گفت:» چرا از همسان سازی که اتفاق 

نیفتاده حرف نمی زنید؟ چرا از وضعیت بد درمان و بیمه های تکمیلی گزارشی نمی دهی؟ 

ود؟ صادقی، چرا از حقوق های نجومی که سازمان را ورشکسته کرده است حرفی زده نمی ش

هزار بازنشسته به خیابان   ٥٠٠٠بازنشسته به خیابان بیاید من    ٥٠اگر    مگر نگفته بودی که

بازنشسته در جلوی مجلس اعتراض کرده بود تو نبودی؟   ٢٠٠خواهم آورد چرا یکشنبه که  

تو خائنی خائن« و سپس جلسه را ترک کرد. خانمی هم به حضار گفت:»برای چه نشسته 

نفر   ١٠٠بنشینید و دروغ بشنوید؟« که بیش از  روغگو هستند بازهم می خواهید  اید؟ اینها د

جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرده و در خیابان تجمع کرده به سخنان معترضین گوش 

 می دادند و قرار شد یکشنبه آتی در جلوی مجلس گردهم بیایند
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 !گان تهراناعتراضى به نشست كانون بازنشستنامه 

نفر از بازنشستگان تهرانی طی نامه ای به   ٤٠رش خبرنگار پیام سندیکا، بیش از به گزا

 ٢٨رییس اداره کل تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت کار نسبت به آنچه در جلسه 

بهمن کانون بازنشستگان اعتراض کردند. در این نامه نوشته شده است که به اظهار سران 

مه کثیراالنتشار!! »کار و کارگر« نقض اطالع رسانی است. کانون به اعالم آگهی در روزنا

چرا که بعد از بالی کرونا تیراژ روزنامه ها به یک هزارم خود رسیده چه برسد به روزنامه 

»کار و کارگر« که در هیچ کیوسک روزنامه فروشی قابل تهیه نیست.در انتها:» لذا با توجه 

یم جنابعالی به مساله رسیدگی کنید که انتخابات ر بودن اطالع رسانی، تقاضامندبه خدشه دا

 «کانون تهران اینگونه چراغ خاموش و فقط با تعدادی اندک دستچین شده انجام نگردد

در دبیرخانه وزارت کار ثبت گردید و نسخه ای  ٢٤٤٠٢٨این نامه صبح امروز به شماره 

 .هم به خبرگزاری ایلنا داده شد

 

http://www.sfelezkar.com/?p=7487
http://www.sfelezkar.com/?p=7487
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 (٢)!یکشنبه های اعتراض

ندیکا، امروز اول اسفند طبق فراخوان داده شده بازنشستگان به گزارش خبرنگاران پیام س

ن اجتماعی در شهرهای قزوین، تهران، تبریز، رشت، اراک، اصفهان تجمع کردند. در تامی

بازنشسته با   ٥٠اصفهان بازنشستگان فوالد در مقابل صندوق فوالد تجمع کردند. در قزوین  

ست به اعتراض زده در رابطه با عدم همسان هوای بارانی در مقابل اداره تامین اجتماعی د

 .معیشتی شان شعار دادند و وضعیت بد ١٤٠٠سازی 

مطالبه گر بازنشسته زیر باران شدید و سرما که با فریادهایشان بر  ١٠٠در رشت بیش از 

سر خائنین و غارتگران صندوق بازنشستگان با شعار :»بازنشسته، شاغلین، اتحاد اتحاد« 

 -٣ ٩۶اجرای ماده  -٢عیدی بمانند شاغلین  -١محور اعالم کردند  ٣در  مطالبات خود را

جانبه گرایی برای کوتاه کردن دست دولتیان و حاکمان از صندوق بین النسلی  ٣اجرای 

بازنشستگان تامین اجتماعی . در آخر با سخنرانی دو نفر از مطالبه گران در این باره و 

چپاول بازنشستگان بنفع کانون آن را بی خاصیت و  حذف بیمه های تکمیلی که در واقع با

ت به سرنوشت بازنشستگان کرده است، شدند. بازنشستگان با شعار اسماعیل بی انگیزه نسب

 .گرامی آزاد باید گردد خواستار آزادی همه زندانیان کارگری و صنفی ایران شدند

جه به بارش باران حدود صبح در مقابل مجلس با تو  ١٠در تهران طبق فراخوان قبلی ساعت  

نفر بازنشسته سندیکای فلزکار مکانیک تجمع کردند. نیروهای امنیتی تعداد شان از  ٢٠

بازنشستگان بیشتر بود و می گفتند:» دیروز که فرهنگی ها آمده بودند آنها به دلیل اینکه 

 این حرفها با بازنشستگان کارشان سیاسی شده به خواسته هایشان نمی رسند…« و با

مشغول حرف زدن شدند. بازنشستگان گفتند:» تا زمانی که مشکل معیشت ما حل نشود به 

اعتراض مان ادامه خواهیم داد. ما که دیوانه نیستیم در این وضعیت خطرناک کرونایی 

وای خودمان را به خطر بیندازیم. ما دوست نداریم در این موقعیت سنی خودمان را در این ه

 «ن اذیت کنیم اما شکم گرسنه این حرفها حالیش نمی شودبارانی و سرمای زمستا

شخصی به نام طالقانی در زمان ترک کردن محل از بازنشستگان عکس می گرفت که مدعی 

بود خبرنگار مجلس است و از بازنشستگان خواست خواسته هایشان را بگویند تا او ضبط 

و دریافت  ١١١و  ٩۶ده سان سازی حقوق و اجرای ماکند. بازنشستگان اجرای کامل هم

قلم دارو که از پوشش   ١٠٠عیدی همانند کارگران شاغل و لغو بیمه تکمیلی و برگشت حدود  

و نیم به تجمع  ١١بیمه خارج شده است را از خواسته های خود اعالم کردند و در ساعت 

 .خود پایان دادند
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 (۳)!یکشنبه های اعتراض

 

شهر از جمله مشهد،   ١٥اسفند بازنشستگان در   ٨سندیکا، امروز به گزارش خبرنگار پیام 

کرمانشاه، قزوین، رشت، اراک، شوش، اردبیل، تبریز، بجنورد، خرم آباد، شیراز، اهواز، 

شوشتر در مقابل اداره تامین اجتماعی و بازنشستگان فوالد تهرانی و اصفهانی در مقابل 

ن ان در مقابل مجلس تجمع کردند. عدم همساصندوق بازنشستگی خود و بازنشستگان در تهر

سازی، دروغگویی های مسوولین سازمان تامین اجتماعی و کانون های بازنشستگی و 

هزار میلیارد تومان بودجه ای که می بایست برای درمان و معیشت  ٨٩همچنین گم شدن 

در صدر  هزار تومانی ٦٠٠میلیون  ١بازنشستگان در نظر گرفته می شد و عیدی حقیرانه 

 .اعتراضات بازنشستگان بود

ند روز قبل تلفن هایی به فعالین بازنشسته فلزکارمکانیک مبنی بر عدم حضور در تجمع از چ

بازنشسته  ٧٠و لغو فراخوان داده شده برای تجمع زده می شد. اما با همه اینها بیش از 

نی از تبریز و گروه شهاب خودروی، ایران خودرو، کیان تایر، مخابرات، دخانیات، مهمانا

حضور داشتند. تنی چند از بازنشستگان لشگری و کشوری هم برای  پایتخت در این تجمع

همبستگی با بازنشستگان تامین اجتماعی حضور داشتند که با شعار :»لشگری کشوری 

روبرو شدند. با آورده شدن بلندگو، تریبون آزاد برای سخنرانی  «تامین اجتماعی اتحاد اتحاد
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جری بازنشسته پروژه ای در مورد خصوصی سوی برگزار کنندگان اعالم شد. ناصر آغااز 

سازی و حقوق زحمتکشان در قانون اساسی سخن گفت. حسین غالمی از حقوقی که برای 

،  ٢٩، ٢٧، ٣٦، ٣زحمتکشان در قانون اساسی به ویژه در مقدمه قانون اساسی و اصول 

عیشتی بگیر و از کار افتاده در مورد وضعیت م سخن گفت. دو تن از خانم های حداقل ١٣

میلیون تومان آقایان مجلسی چگونه می توان زندگی کرد  ٢خود سخن گفته و گفتند:» با 

شرمتان باد«»هر نوع همسان سازی می بایست ابتدا مستمری حداقل بگیرها را به خط فقر 

د باید گردد«»اسماعیل رساند بعد همسان سازی اجرا شود« شعارهای:» کارگر زندانی آزا

گردد« »شاغل، بازنشسته اتحاد اتحاد« از دیگر شعارهای امروز بود. گرامی آزاد باید 

متاسفانه با بازداشت آقای فراهانی از گروه پایتخت فضا کمی متشنج شد که با گفتگوی 

 .بازنشستگان فلزکارمکانیک ایشان آزاد ولی شماره گفتگو کننده توسط پلیس گرفته شد

رخی از بازنشستگان با انتقاد از قطعنامه نویسان عنامه توسط خانم چاالبه خوانده شد که بقط

که می بایست قطعنامه در تجمع نوشته شود تا بازگو کننده همه خواسته های بازنشستگان 

به پایان   ١٢تجمع در ساعت    .به ویژه حداقل بگیران، از کارافتادگان، بازماندگان باشد، شدند

  .رسید

 (٤)!های اعتراض یکشنبه

اسفند در شهرهای تهران، رشت،  ١۵روز یکشنبه به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، ام

شوش، اردبیل، بجنورد، قزوین، اهواز، کرمان، تبریز، شوشتر، اراک، کرمانشاه و اصفهان 

بازنشستگان تامین اجتماعی گرد هم آمده و ندای اعتراض خود را به وضعیت حقیرانه ای  

 .شتندکه برنامه های ضد کارگری بر آنان تحمیل کرده است، ابراز دا

 .بازنشسته به وضعیت خود اعتراض کردند ٧٠ن در قزوی

در رشت یکبار دیگر بازنشستگان گیالنی به کف خیابان آمدند تا فریاد حق طلبی خود را به 

گوش مسئوالن بی مسئولیت برسانند و با صدای رسای خود خواسته های بحق و قانونی 

صدا شعار می  نفر یک ١٠٠از دقیقه حدود بیش ١٠/٣٠خود را طلب کردند. از ساعت 

بازنشسته بپا خیز برای رفع تبعیض/  /دادند:» فریاد ما بر این است عدالت بهترین است

نکته جالب و قابل تامل اینکه در تجمع یکی از   .شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد« را سر دادند

گرفته شود.  بازنشستگان خانم اصرار داشت که در حال امضا تصویری از او در حال امضا

یشان، برای اولین بار در تجمع استان گیالن شرکت داشت و تاکید می کرد که:» هر وقت ا

تجمع باشه حتمن مشارکت خواهم داشت تا حق و حقوق خودمان را بگیریم!« این تجمع 

حدود یک ساعت بطول انجامید و در آخر بیانیه خوانده شد و با امضا بازنشستگان تجمع 

 .بپایان رسید
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شستگان در مقابل مجلس تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند با آنکه در در تهران بازن

هفته قبل چند تن از بازنشستگان تهرانی تلفنی به آنان گفته شده بود به تجمع نروند اما در 

نفر شرکت داشتند. ابتدا شعارهایی درباره اجرا نشدن همسان سازی   ۶٠تجمع امروز بیش از  

ی کجا بود دروغ، تزویر ریا بود/ این همه بی عدالتی هرگز ند:»همسان سازداد ١۴٠٠سال 

 منشینیم/ حقوق ما ریالیه هزینه ها دالریهندیده ملتی/ تا حق خود نگیریم آرام نمی

این شعارها بدون دستگاه صوتی و بلندگو داده مَی شد، اندکی بعد معترضان فرهنگی نهضت 

یکی از بازنشستگان  .نشستگان گذاشتنددر اختیار بازسوادآموزی دستگاه تقویت صوتی را 

در مقایسه حقوق و درآمد کارگران ایران با دیگر کشورها صحبت کرد و گفت که در کشور 

ما متاسفانه قیمت بعضی از اقالم مثل گوشت و سیب زمینی هر روزه گران می شود. یکی از 

ازمان تامین زنشستگان به سکه از طرف با «بازنشستگان درباره نامه »عیدی حقیرانه

نفر از بازنشستگان این نامه را   ١١٠تعداد بیش از  .اجتماعی ارسال گردیده صحبت کرد

امضا کرده و به عیدی حقیرانه اعتراض کرده بودند. این نامه به تامین اجتماعی و وزارت  

 (ن)ایلناکار و کانون عالی بازنشستگان و نسخه ای از آن را هم به خبرگزاری کار کارگرا

ل کرده که روز گذشته ایلنا آن را منتشر کرد که متن آن نامه برای بازنشستگان معترض ارسا

جلوی مجلس خوانده شد. تعداد دیگری از بازنشستگان در بیان مشکالت خود به پشت تریبون 

کارگر زندانی آزاد باید گردد/ اسماعیل »:آمده و دردهای خود را بیان کردند. سپس شعارهای  

اقدام دوست آزاد باید گردند« از طرف بازنشستگان تکرار گردید. این تجمع گرامی، عالیه 

در هنگام ترک  .دقیقه خاتمه یافت و بازنشستگان محل را ترک کردند ١١:٣٠در ساعت 

محل تجمع دو نفر از پلیس های لباس شخصی جلوی یکی از بازنشستگان را گرفته ضمن 

» چه کسی شعار عالیه اقدام دوست و اسماعیل تلفن میپرسند:پرسیدن نامش و گرفتن شماره  

گرامی آزاد باید گردد را داد؟ اینها سیاسی هستند« بازنشسته پاسخ می دهد:» این حرف را 

سال سن و درگیر با انواع بیماری ایشان   ۶۶نزنید. اسماعیل گرامی یک بازنشسته هستش با  
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و ایشان را زندانی کرده و باید   اه بزرگی کردهجایش زندان نیست. حکومت در این مورد اشتب

آزاد شود. اعتراض ما بازنشستگان نه سیاسی است و نه ما برانداز هستیم ما حق و حقوق 

مان را میخواهیم و برایمان فرقی نمیکند کی حکومت میکند ما مطالبه گر هستیم. در ضمن  

یه بازنشستگان در مسیر به بقببخشید با اجازه من کار دارم و باید بروم…خداحافظ…« که 

 .میپیوندد

 (5)!اعتراض های یکشنبه

 تهران، شهرهای در 1400 اسفند 22 یکشنبه امروز سندیکا، پیام خبرنگار گزارش به

 در بازنشستگان اصفهان، شوشتر، دامغان، قزوین، بابل، رشت، کرمانشاه، تبریز، اردبیل،

 در. زدند اعتراض به دست درمانی و معیشتی بد وضعیت و سازی همسان عدم به اعتراض

 دیگر و کرده تجمع فوالد صندوق مقابل در فوالد بازنشستگان تهران و اصفهان و دامغان

 .کردند تجمع اجتماعی تامین ادارات مقابل در خود شهرهای در نیز بازنشستگان

 با آنان.شد برگزار بازنشستگان از نفر 70 از بیش با را رشت در 1۴00 تجمع آخرین

 می داشته روا ایران زحمتکشان  و برخود که عدالتی بی همه علیه را خود خشم فریادشان

 این /مردم جان بالی تورم /اتحاد اتحاد بازنشسته  و شاغل:» شعار با و  دادند نشان شود،

 از یکی.  رساندند بپایان «بیداد اینهمه از فریاد فریاد /ملتی ندیده هرگز عدالتی بی همه

 عنوان هیچ به شود اجرایی اجتماعی تامین قانون داخلی 9۶ ماده اگر:» گفت بازنشستگان

 وادار را اجتماعی تامین باید ما نیست سازی همسان یا پیچیده قوانین همه این به احتیاجی

 »کند اجرایی را ماده این که کنیم

 متحد بازنشستگان فراخوان طبق اجتماعی تامین بازنشسته 30 از بیش تهران در

 شده جمع مجلس مقابل در( شهرری خودرو، شهاب چاپ، صنعت بافنده، فلزکارمکانیک،)

 اینکه به توجه با.  کردند بیان  تهران بازنشستگان کانون مسئولین به  را خود اعتراض و

 همه بازنشستگان و بود کنندگان تجمع از بیشتر ها شخصی لباس و انتظامی نیروی تعداد

 و دور... و صداوسیما و مجلس خبرنگار واهی های عنوان به که را ها شخصی لباس این

 ها شخصی لباس این. شناسند می و کرده شناسایی خوب خیلی را میزنند، پرسه مجلس بر

  .گرفتند می فیلم و عکس بازنشستگان از مرتب
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 یکشنبه اعتراضی تجمعات بعد به این از:»  اینکه بر مبنی پیشنهادهایی تهرانی بازنشستگان

 علنی اعتراض عملی شکلی به و کنیم برگزار بازنشستگان های کانون مقابل در را ها

 غلط های سیاست به یا و«کنیم بیان سالها این طی در ها کانونی عملکرد به را خودمان

 اجتماعی تامین بازنشستگی صندوق کردن خالی در دهه چند این طی در ها دولت اقتصادی

 نشان خاطر و کرده اعالم روزافزون گرانی و تورم مهار در آنها گی عرضه بی همچنین و

  و شود بار مشقت بازنشستگان برای زندگی شده سبب مسوولین عرضگی بی که شدند

 این در آنها. کردند گفتگو و بحث گردد، آنها خالی های سفره شدن تر کوچکتر باعث

 رنگ کم حضور علت بود، هم 1۴00 سال اعتراضی تجمع آخرین نوعی به که گردهمایی

 در را موضوع این که خواستند تهرانی بازنشستگان از و گذاشته بحث به را بازنشستگان

 .نمایند شناسی آسیب و گذاشته بحث به بازنشستگان واتساپی گروههای

 بهانه زمانی یک. »کردند مطرح را 89 ماده درصد2 موضوع بازنشستگان از تعدادی

 از درصد این بایست می درمان های دفترچه صدور های هزینه برای که بود این ها کانونی

 پول این باید چرا دیگر شده، حذف کاغذی های دفترچه که حاال ولی شود کسر بازنشستگان

 خواهان مشترکن و «گردد کسر آنها از ماهه هر نیست، هم کمی عدد بازنشستگان برای که

 دقیقه 11:30 ساعت در تجمع این  .شدند  سواستفاده این به اعتراضی طوماری تهیه

 .یافت خاتمه
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 !همبستگی، پیروزی به ثمر خواهد نشستنان، 

بهمن طبق فراخوان داده شده از سوی تشکل  ٣٠به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز 

فرهنگی در مقابل مجلس گرد هم آمده و نسبت به اجرا نشدن  ٤٠٠های فرهنگیان بیش از 

سال   بندی درهزار میلیارد تومان رتبه  ١٢.۵شاغالن و تامین نکردن  بندی  درست الیحه رتبه 

دست به اعتراض زدند. ابتدا یکی از فرهنگیان در مورد بدقولی های دولت های  ١۴٠٠

گذشته و فعلی و اظهارات آنان با تاریخ لیستی را برای فرهنگیان خواند. در این تظاهرات 

 «ل قلم در افتاد، ور افتادفرهنگیان یک صدا می گفتند:» هرکه با اه

ه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در ابراز با توجه به اینکه اعضای بازنشست

همبستگی با این عزیزان برای چندمین بار شرکت کرده بودند از سوی تریبون برای 

در این  .سپاسگزاری و اظهار همبستگی شعار:» کارگر معلم اتحاد اتحاد« سر داده شد

همسان سازی »هرات اعضای بازنشسته سندیکای کارگران فلزکارمکانیک شعارهای تظا

برای همه معلم، پرستار، کارگر«»بازنشسته به پا خیز برای رفع تبعیض« همسان سازی 

 «چی شد؟ تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم«»نان، همبستگی، پیروزی ١٤٠٠
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 دو سو! اریقربانیان سیستم سرمایه د

 

 ماسکت»:  گفت تحکم با. شدم محاصره بینشان .نداختا گیرم بگریزم، نتوانستم 

 .برداشتم چهره از ماسک گشودم، را رویم کالمبی «بردار را

 معلمش، من و بود شاگردم او .دوید چشمم در اشک. کرد تالقی هم در نگاهمان

 .رفتم من و کرد رها را گریبانم شرمسار

 دیگر تن چهل کنار در اشکودکی یکوله و لباس با. اندیشممی او به روز آن از

 .شنیدمنمی و شنیدممی که گنگی صداهای و

 و کودکش کودکی برای خیابانم، در او کودکی برای من داندنمی او که یقین به

 بازنشسته معلم م.ا.شدم سوار ناخواسته و دیگر، کودکان
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 !از جنبش کارگری جهانی بیاموزیم

 جنوبی  کره  کارگران  مبارزه  و  زندگی  به  نگاهی

  در . زدند  مهمی اعتصاب به دست 7یونگ َسنگ سازی ماشین  انۀ کارخ کارگران 2009 سال  در

  از  بیش  کارخانه . کرد ورشکستگی  اعالم  مالی،  المللی بین  بحران  بهانۀ  به  کارخانه  سال  این  ابتدای 

  مدارک  با کره فلزکار  کارگران اتحادیۀ توسط بعدا   که ر طوهمان . کرد  اخراج را  خود  کارگر 2۵00

  ساختگی   طوربه   شرکت،  دفاتر  روی   بر  سازیحساب   با  کارخانه  صاحب    مادر    شرکت  شد،  اثبات  کامل

  اعتصاب . نماید  اقدام  آنان اتحادیۀ و  کارگران حقوق  علیه بتواند تا  داد  نشان  ورشکسته  را  شرکت 

  در  جنوبی کرۀ  که بود  کارگران مبارزۀ موارد  شدیدترین  از  یکی موتورز، یونگ سنگ کارگران

  یک  در : بود  خشنی  طبقاتی  جنگ میدان  کارخانه این روز  77 برای . دید می  بخود  دهه  دو  عرض 

  پلیس   هزاران  دیگر   سوی  در  و  جنگیدندمی   خود  حقوق  برای  خسته  و   گرسنه  کارگر  هزار   قریب  سو

  دولتی  سرکوب ماشین کل و کارخانه رؤسای مزدور چاقوکشان و  نانشکاعتصاب  .مسلح دندان تا

  برای   را  طرحی   کارخانه   و  گرفت  قرار  ورشکستگی   دادگاه  نظر    زیر  کارخانه  مه،  ماه  در.  داشتند  قرار

  هزاران   خبر   این   اعالم   با .  شد می  کارگر   2۶۴۶  اخراج   به  منجر   که  داد   ارائه   دادگاه   به   خود   بازگشایی 

.  درآوردند   خود   تصرف   به   را   کارخانه(  اردیبهشت31)   مه   ماه   21  روز   و   کردند   اب اعتص  اعالم   کارگر 

  کره  کارگری  هایاتحادیه  کنفدراسیون  فلزکار، کارگران  اتحادیۀ حمایت جلب  به  موفق اعتصاب  این

  برای  را خود  همگی آنها  و شد  اطراف هایکارخانه  کارگران و کارگران هایخانواده  جنوبی،

  کارخانه   دور  شرکت،  انتظامی   گارد  و   پلیس   حمالت   دفع   برای  کارگران.  کردند   آماده   طوالنی  ایمبارزه 

  گروه  ۶0 تا ۵0 از کرد، اشغال  را  کارخانه که نیرویی اصلی  هستۀ. کردند  برپا  دفاعی استحکامات

  یک  مشترک، اقدامات در  هماهنگی برای  آنها از کدام هر که  بود، شده  تشکیل کارگران از نفری  ده 

  از  جلوگیری : بود متمرکز ماده سه  بر اعتصاب هایخواسته  .کردند انتخاب  خود  میان  از نماینده

  .تولید سپاریبرون  هرگونه  توقف  و  کارگران؛ همۀ برای  شغلی امنیت  اخراج؛  هرگونه 

  حمله  کارگران به مزدور،  چاقوکشان  و خصوصی انتظامی نیروهای از استفاده با شرکت ابتدا  در

  کارگران   نمایندگی  که   فلزکار،  کارگران  اتحادیه  با  مذاکره  هرگونه   از   دائما   یونگ  سنگ   مدیریت .  کرد

  خواست  سه  از اتحادیه نمایندگان فعالیت، این  آغاز  در   که هرچند .  زدمی  سرباز  داشتند،  عهده  به  را

 .داشتند  تأکید  کارگران اخراج روی بر  تنها  کارگران،

  برای  را  شرکت  مزدور چاقوکشان  متعدد  هایکوشش  گران کار( 1388 مرداد) 2009 ژوئیۀ  تا

  علیه  ایجانبه همه  حملۀ  به  دست پلیس تیرماه، اوایل. کردند خنثا کارخانه  از  آنها  راندن  بیرون

  آبپاش  هایماشین  همراه مسلح سراپا  شورش ضد نیروی هزاران . زد کارخانه در حاضر کارگران

  یورش   کارخانه  به  یکباره   به  کردند،می   شلیک  کارخانه   قف س  روی  به  آور اشک   گاز  که  هایی بالگرد   و
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  خالی   دست  با  حتا   و   مهره   و  پیچ  مولوتوف،   کوکتل  ساز،  دست   تیروکمان  با  اعتصابی  کارگران.  بردند

  و  نشدند تسلیم  اما  شدند،  زخمی شدت به حمله  این در  کارگران از  بسیاری . برخاستند  مقاومت به

 .نکردند ترک  را  کارخانه 

  اتحادیۀ . بودند  برخوردار  المللی بین  و  داخلی عظیم پشتیبانی  از  اعتصابی  کارگران  دوران،  این طی

  کارگران   از  حمایت  در  را   متعددی   هایاعتصاب   کارگری،  هایاتحادیه   کنفدراسیون  و   فلزکار   کارگران

  ان کارگر  با   همبستگی   جهت   که  خواستند   مجاور   های کارخانه   کارگران   از   و   کردند   برگزار   یونگ   سنگ 

  در   نیز   دیگری   هایاعتصاب .  دهند  سازمان   یونگ  سنگ  کارخانۀ   سوی   به  راهپیمایی   یک  اعتصابی،

  تیرماه  2۵. شد برگزار یونگ  سنگ کارخانه اعتصابی کارگران با همبستگی در  کشور دیگر نقاط

  ساختمان  روبروی  اعتصابی،  کارگران  با  همبستگی  برای  فلزکاران  اتحادیه  عضو  کارگر  هزاران 

  به  اعتصابی  کارگران  به  کمک  برای  غذایی  مواد  و  آب  رساندن  جهت تا  شدند  جمع  شهر  ری شهردا

 .شد آنها  مانع  پلیس   اما کنند، راهپیمایی  کارخانه سوی

  همراه  به  دادگاه، حکم  داشتن  با  پلیس  هزاران  ،(ماه  تیر اواخر) ژوئیه 20 روز واقعه، این پی در

  شدند، می  پشتیبانی شیمیایی حالل  مواد  به  مجهز هایبالگرد  با  کهحالی  در مسلح چاقوکش  گروهی 

  رنگ  کارگاه  در خود، حفاظت  برای کارگران پلیس، یورش  چندین  از  بعد . کردند حمله کارخانه به

  کارگاه،  این در  اشتعال قابل  مایعات لیتر  هزاران  وجود  با که  دانستندمی  زیرا شدند،  جمع  کارخانه 

  شده  کشیده نیز کارخانه بیرون  به مبارزه زمانهم  .کرد واهد نخ حمله کارخانه بخش  این  به پلیس 

  کنفدراسیون  و فلزکار  اتحادیه  اعضای تظاهرات  و  راهپیمایی سرکوب  به  خشونت با پلیس. بود 

 .دادمی  ادامه مجاور هایکارخانه  کارگران  و  کارگران

  در  کارگران به غذا ساندنر از مانع و کردند قطع را کارخانه آب( مرداد اوایل)  ژوئیه ماه پایان در

  کارگران  از  تعدادی  کارخانه، داخل  فرسایطاقت  شرایط. شدند  شانهایخانواده  توسط کارخانه  داخل 

  و  زدند سرباز خود  اعتصابی قطاران هم  کردن محکوم از آنها اما کرد، کارخانه ترک  به مجبور را

  فیزیکی  حمالت و فشارها تمام رغمعلی  .کردند اعالم کارخانه اشغال از را خود حمایت  مقابل، در

  پرواز  و  کارخانه  برق قطع جمله از ) کارگران روحیۀ شکستن برای  روانی جنگ  و پلیس دائمی

  کارگران  ، (اعتصابیون داشتن  نگاه خواب بی  برای  کارخانه  فراز  بر  پلیس های بالگرد  ساعتۀ 2۴

  ما : »... کردند اعالم آن  ی ط و دادند سازمان مطبوعاتی  مصاحبه یک( مرداد  پنجم ) در  اعتصابی

  کار  به گفتگو طریق از و آمیزمسالمت  شکلی به مناقشه این حل برای را  خود تالش تمام کنونتا 

  را   خود  صراحتن تصمیم  ما  یابد،  ادامه  مهلک  و   رحمانهبی   سرکوب   این  که  است  قرار  اگر  اما.  بستیم

 «....کنیممی اعالم جان پای  تا  مقاومت برای

  نهایتا   شرکت،  مقامات  توسط  گفتگو  جلسات  جانبۀیک  لغو  و  نتیجهبی  مذاکرات  از  ردو  یک  از  بعد

  توافق  به  زیر  شرایط با  اعتصاب  خاتمۀ  برای( مرداد 1۵)  در  فلزکار  کارگران  اتحادیۀ  و شرکت 
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  درصد ۵2  برای (  خدمت   پایان  مزایای  پرداخت  همراه  به   اخراج)  موعد  از  پیش  بازنشستگی  :رسیدند

  امکان   با   اعتصابی  کارگران  درصد۴8  برای  حقوق  بدون  سالۀ  یک  مرخصی  و   تصابی؛اع  کارگران  از

 .اقتصادی  رونق  صورت  در   مجدد استخدام 

  اما  نشد، انجام  پیگیری  گونههیچ  کارخانه، حفاظت  مأمورین  و پلیس بار خشونت  رفتار  مورد  در

  اعتصاب   خاتمۀ  از  بعد   رگرکا  70  قریب.  یافت   ادامه  اعتصابیون  از  بسیاری  مورد  در  قانونی  تهدیدات

   کیون،  –  سنگ هان   اعتصاب  رهبران . شدند  آزاد  کمکم  آنها  بیشتر که  افتادند زندان  به بالفاصله 

  1۵3 توافقات،  برخالف .شدند   محکوم حبس سال چهار تا دو به  یوک، هی کیم و َمن، -سان کوون

  کارگران  بازگرداندن از خود دتعه خالف بر چنینهم  شرکت. شدند  اخراج اعتصابی کارگران از نفر

  را  شرکت اقدام  و داد کارگران نفع به رأی  استیناف  دادگاه ( 1393 آبان ) در. زد سرباز  موقت 

 .گردید نقض  کشور عالی   دیوان  توسط حکم  این  اما .  کرد  اعالم غیرقانونی 

  پا بر   ارخانه ک   مجاورت   در   « امید  چادر »  نام   به   ایخیمه   خود،  هایخانواده   همراه   به   اخراجی   کارگران 

  سال  در . نمایند  سرکار  به  کارگران بازگرداندن  در خود  تعهد  انجام به مجبور را  شرکت  تا کردند،

  استخدام  دوباره  را  اخراجی  کارگران کرد  موافقت  کارگران  اتحادیه  با  مذاکره  در  شرکت  ، (139۵)

 .نکرد  عمل آن   به هرگز  اما  نماید، 

  ماهیندرا  - ماهیندرا کنسرن  مالکیت به  اکنون  که)  ورز موت  یونگ سنگ ( 1397  شهریور)  در نهایتا  

  به  را اعتصاب در شرکت دلیل  به  اخراجی کارگران که رسیدند توافق به اتحادیه و( بود درآمده

  کارگران،   بقیۀ  به.  شد(  1398)   سال  زمستان   در   کارگر  119  شامل   تنها   که  امری   بازگردانند،  سرکار 

  به  آنها  دوبارۀ  استخدام  « کار و  کسب  کسادی» دلیل  به که  گردید اعالم شرکت،  از اینامه  طی در

 .است افتاده  تعویق

  به  مشخصا   آنها، خانوادۀ  اعضای  و  کارگران  از  نفر  30 از  بیش  آن، از  پس  و  اعتصاب  دوران  در 

  به  دست  کارگران  برخی . دادند دست  از  را  خود  جان  دولت،  و  شرکت تهدیدات و  جمعی  اخراج  دلیل 

  سرکوب  دستگاه   و  شرکت  اقدامات  از  ناشی  روحی  هایآسیب  دلیل  به  دیگر  رخی ب  و  زدند،   خودکشی

 .دادند   جان  دولتی 

  کارگران   مبارزات  از   بسیاری  بخش الهام   یونگ،  سنگ  کارگران  مبارزۀ  وقایع،  این  همۀ  رغمعلی   اما

  زمانی   داد،   رخ   اقتصادی   بحران پسا   دوران  در  یونگ   سنگ  کارخانۀ   اعتصاب .  شد  جهان   سرتاسر  در 

  های اتحادیه   و   کارگران   حقوق   کردن   پایمال   برای   توجیهی   عنوان   به   بحران،  از   المللی بین   سرمایۀ   که

  و  کشور این دارسرمایه  طبقۀ جنوبی، کرۀ  در اعتصاب روز 77 مهم واقعۀ. کرد می  استفاده آنها 

 ....دارد  ادامه  هنوز که ایمبارزه . داد  تکان را  جهان سرتاسر
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 هستند؟ کسانی چه متوسط قشر

 سرمایه مابین طبقاتی نظر از که هستند کسانی متوسط قشر کالسیک شناسی جامعه نظر از

 را خود خاص خصوصیات اجتماعی طبقه و قشر این. گیرندمی جای مستضعفین و داران

 آنها جزو ندکنمی تالش هم هستند ها باالیی به متعرض هم. فرادست نه فرودستند، نه دارند

 و دهندمی رهنمود و هستند فرودستان از ترآگاه اگرچه اجتماعی های جنبش در. شوند

 که  مجنون مادیان مثل ، راهند نیمه ،رفیق اند متزلزل خود اما کنند،می پردازی تئوری

 گشت برمی شدمی منحرف راه از مجنون غفلت محض به اما برد می لیلی بسوی را مجنون

 .گذشت خیرش از مجنون درنهایت که.  خودش کره بسوی

 از خواهند نمی که دارند چیزی هنوز چون ، پایدارند نا عمل در اما دهندمی شعار قشر این

 فرادستان جایگاه به را خود خواهندمی که  است  آن  برای  آنها اعتراض  فریاد بدهند، دست

  . نکنند سقوط ستانفرود میان که زنندنمی آب به گدار بی .برسانند

 یک که است کافی ندارد، هم دارایی و مال و ثروت به ربطی خصوصیاتی چنین داشتن 

 آلوده ایجامعه چنین در شخص این. کند جدا خود همنوع فرودستان از را نفر یک امتیازی

 جامعه در. باشد فرودستان جزو داشت نخواهد دوست و بود، خواهد خصوصیاتی چنین به

 هستند گزار وشکر هستند عصا به دست کنندو می احتیاط که بینند می را وفالکت رفق آنقدر

 آنها تمایز موجب خود همین اما نیست هم توجهی قابل مبلغ اگرچه  دارند ای باریکه آب که

  .برد خواهد فرو کاری محافظه ورطه در را آنها نخواهی خواهی و ، بوده دیگران از

 وسایر اجتماعی تامین پوشش تحت اقشار که شده زدگی فقر دچار چنان ما جامعه امروز

 اقتصادی امنیت حیطه در حدودی تا ، تر ضعیف اقشار به نسبت را خود هم ها بازنشسته

 اند جمع مجازی فضای در گروه همه این یعنی. اند شده کار محافظه ولذا کنند، می تصور

 عمل در اما کنند می شکایت ددهنمی شعار باشد، هست که این از بهتر شان وضعیت تا

 پاشنه طلبی حق در کاری محافظه وهمین ،.کاری محافظه یعنی این. نیستند جدی و مرددند

 .شد خواهد فرودستان جرگه به آنها سقوط موجب که جماعت این آشیل
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 خانه!

: گوییم می  ، افتیم می راه نهخا سمت به و  گیریم می نان خیابون سر نانوایی از وقتی

 ..."خانه میروم دارم"

 ، برگردیم شهرمان به خواهیم می خوانیم می درس آن در که شهری از وقتی

 ..."خانه میروم دارم: "گوییم می 

: گوییم می ، برگردیم ایران به خواهیم می ، داریم اقامت آن در که کشورخارجی یک از وقتی

 ...."خانه میروم دارم"

 می و آمد بیرون کپسولش از فضا، لبه در وقتی ، اتریشی جوی ماجرا ، گارتنر بام فلیکس

 ..."خانه میروم دارم: "گفت کند، شروع زمین سمت به را اش تاریخی آزاد سقوط خواست

 ایستگاه کوچک های پنجره از ، شود می تنگ دلشان وقتی فضایی، ایستگاه فضانوردان

 کلمه جای به وقتها بیشتر آنها..کنند می نگاه خانه به ، کنند می نگاه زمین به فضایی،

 .کنند می استفاده خانه از زمین

 دورتر ملیت از ، نژادی تعصبات از ، اجدادی و آباء سرزمین از چه هر رسد می نظر به

 گذاریم، می سر پشت را ها قاره و کشورها قراردادی مرزهای بیشتر چه هر ، شویم می

 برادر و ما خانوادۀ عضو ، ملیت و رنگ و نژاد از جدا ، آدمها وشود می بزرگتر مان خانه

 .شوند می خواهرمان و

 خانواده یک موجوداتش، همه و زمین ، نگرد می زمین به فضا از که فضانوردی نظر از 

 برسند، وسیعی دیدگاه چنین به ، کنند سفر فضا مرز به آنکه بدون  آدمها روزی اگر  .اند

 بشر برای جدیدی دوره  من، زمین: بگویند من، کشور   و من شهر   جای به که وقتی

 جهان پهنه در اش نهایی هدف و واقعی جایگاه به بشر که است آنوقت ...شد آغازخواهد

 "عمومی صلح: " نام به چیزی شاید...برد خواهد پی هستی
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 کازیم عاشقیتلخ و شیرین های 

 !!!!!!!!! دوستان از  یکی گله

 بری می را فقرا آبروی شما بابا ؟ نویسی می نداری و فقر از همه  این چرا ،آغا کازیم-

 گروهها  و  کانال  در  را  فیلمهایشان  یا  عکسهایشان  کثیف  صورت  و  دست  و  پاره  لباس  با  چرا.

 توانند نمی فقرا کنند می فکر ها بعضی نویسی می طوری شما، ها شرمنده ؟؟ گذاری می

 و مساجد و ها خیریه و امداد کمیته صندوق کشورمان در همه  این .کنند پیدا لباس و غذا

 کنند می فکر دیگر کشورهای در کنی نمی خوبی کار. برید می  سوال زیر شما را...و مردم

 ام. هستیم  خاورمیانه  شورک  ثروتمندترین  ما کن  بس  بابا. نانیم  لقمه  یک  محتاج  ها  ایرانی  ما

 ؟؟؟ بری می را آبرومان چرا کنیم نیاز بی زندگی مایحتاج از را دیگر کشور چند توانیم می

  کسی چه ؟ کجاست ببینم بده نشان ؟؟کو بگوید بگیرد را دستت بدهد جواب بتو نیست کسی

  همه  این رفتند الکرب به زوار میلیون سه از بیش چطور فقیریم اگر ؟؟ است فقیر کشور در

  میوه   و  غذا  چقدر  ببین  بپرس  سگها  و   کالغها  از  ؟؟ دخر  می  کی  را  بازار  در  گرانقیمت  وسایل

 مردم  ها ایرانی دنیا کجای در .کنیم می خرج بیگانگان به پول چقدر ریزند می آشغالها در

 کجایید ،اند کرده دراز بما را دستشان کشورها تمام داریم سرمایه آنقدر ما. هستند فقیری

 سنگ  برد  فالنی .اختالس  اختالس گویند  می  اخبارها  در  روز  هر  .کن  مطالعه  خوب  برو   شما

 گویند می رفته لو که آنهایی حاال؟ شه نمی تمام چرا پس دالره میلیون چند هم کوچکشان

  بگوید  تواند نمی یا  داند نمی کسی برند می را برابرش چند

  از   را   ها  بعضی  و دارم  برمی  آفریقا  از   را  فیلمها  و  عکسها  این گویید  می  راست چشم  :گفتم-

 ستاره پنج هتل جلو باال مدلبنز ماشین پشت در نو لباس با را فقرا کنم می انتخاب فیلمها

  طال  مدال یک زرگری میز پشت دست در میلیونی ده موبایل گوشی متریهزار ساختمان در

 عفوم  بزرگواریتان  به  مرا حتمان   چشم کشم  می  انگشتان  در  الماس  نگینانگشتر  و گردن  بر

 هستیم دنیا کشور.  ترین وامان امن و نیازترین بی و نیتر پیشرفت ما!!!!! کنید
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 سدر واگذاری ها به بورفربیکاری 

  اجتماعی  تامین  به دیون  رد  بابت  هپکو  شرکت  بلوکی سهام ذاری واگ از  پس

  ۱۷۸  به   تومان   ۵۵۹  از  بورس  تابلو   در  تاکنون   ماه   فروردین  از  شرکت   این   سهام

  تامین  سازمان  مدیریتی  تیم و  ساختار  کردن  سیاسی  نتیجه. است  رسیده  تومان 

 . کرد  مشاهده توان  می  مورد   یک  همین در را  اجتماعی

 

 !بیاموزیم

  جهنمی  روز  هر  اما دهد، می  را  بهشت  نوید  که است  سال  300 داری سرمایه 

  پس .  زند   می   دامن   را   فقر  و   آزمایشگاهی   های   بیماری   شیوع   جنگ،   بیکاری،  از

  خاصی  جای  بشر  زندگی در  گرایی فرد  و  ناامیدی  نئولیبرالیسم،  شدن  حاکم  از

  داشت   تغییر  و  بهبود   به  امید   شرایطی  هر  در  بشر  پیش  سال  50.  است   کرده  پیدا

  .است  داده دست  از را امید  نئولیبرالیسم، ُیمن   به  امروز  اما

  طرح  و  ها  مشارکت  و ها تالش  ترین  وسیع گسترانیدن  معنای  به  اگر آزادی،

  و   محدود   نخست :  بزند   دست   اساسی   کار   دو  به  باید   می  آنگاه   باشد،  مردمی  آرای

  بردن   باال  برای   تالش   سپس  و   هستند   گسترش   این   مانع   که   کسانی   کردن  متوقف  یا 

  یابی   قدرت   از   ممانعت   راه  از   مردم  مساوی  امکانات   و   فرهنگ   و  شناخت   سطح

  .اجتماعی گروههای برخی   اقتصادی

 

 کارگر طبقه اقتصاددان دانا رییس فریبرز
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 !تهران در نفر هزار 1۴ شغل گردی؛ زباله

 افراد  تعداد  ۹۹ سال در تهران شهرداری گزارش در:نوشت  خراسان روزنامه

  این   از  نفر   ۴۷00  حدود   که   شده  اعالم   نفر  هزار  ۱۴  حدود   کشور  در  گرد   زباله

  در  تأمل  قابل  نکته . هستند  فعال  تهران  شهر در هستند  کودکان  غالبا   که افراد 

  جمعیت  میان در غیرقانونی  مهاجران  درصدی  ۹0 حضور  فوق  آمار  خصوص 

  مافیای  نصیب  بیشترش که زباله سود  رقم شنیدن  با شاید .است  کشور  گرد  زباله

  چقدر   زباله   بازار   این   بفهمید   که   این   برای .  برود   سرتان   از  هوش   شود،می   زباله 

  شهر  رای شو سابق عضو  های  گفته  اساس  بر  بدانید  است  کافی  است،  سود  پر

  تن  هزار  ۹ حدود  روزانه  که  تهران  شهر های زباله  برای  فقط رقم این تهران 

  شود  می آن  ساالنه رقم که  روز  هر  در تومان میلیارد  ٢0 با است  برابر است،

 !تومان  میلیارد  هزار  هفت 
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 !زباله تفکیک اهمیت

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

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

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

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

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

 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

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

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

 طبیعت در پسماند كاهش به تواند مى شما توسط زباله تفكیك هم باز ندارید، را ها ایستگاه

 از توجهى قابل میزان. كنند مى  ارتزاق ما های زباله از  كه كسانى ستنده  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

 باشد،  یادمان  پس   .كنند  مى  دریافت  ناچیزی  اربسی  دستمزد  زحمت  پر  كار  این  بابت  و  ندارند

 وجود زندگیمان محل َذر شده تفكیك هاى زباله آورى جمع مناسب هاى زیرساخت اگر حتى

 كه كنیم كم را عزیزمان هموطنان برخى مشقت و زحمت توانیم مى زباله تفكیك با ندارد،

 سعى  گرفتید،  زباله  تفكیك  به  میمتص  اگر  .است  والسته  بازیافت  قابل  هاى  زباله  به  آنها  زندگى

 كه دهید قرار روشن هاى كیسه در را خشك زباله و تیره هاى كیسه در را تر زباله كنید

 ها زباله كنندگان جمع براى را خشک های زباله آورى جمع و زباله نوع تشخیص فرآیند

 پذیری  مسئولیت  كه  کنیم  نمی  فراموش  زباله  تفكیك  و  مصرف  كاهش  كنار  در  .كنید  تر  آسان

  كه  است الزم همچنان پس. شود ها شهرداری مسئولیت سلب موجب نباید شهروندان ما

 أر را بازیافت قابل هاى زباله آورى جمع روز به  و مناسب آورى جمع سیستم ایجاد

 .كنیم طلب ها شهردارى و شهر شوراهاى
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 کنونی   داریسرمایه ماهیت

  است  ثباتی بی  زاینده   که  است  عمیقی   ساختاری  بحران  در غرق   امروز ما  دنیای 

  عصاره   و  چیستی است  چنین . کند می  دیگری  جهانی  جنگ  به  تهدید  را دنیا  و

  کار  میان تضاد  یعنی  نظام، این سرشتی  تضادهای . داریسرمایه  کنونی مرحله  

  از  خصوصی مندیبهره و تولید  اجتماعی سرشت  میان تضاد  و سرمایه، و

  نظام  این درونی  های نقص  و  عیب  برعکس، . است  نرفته میان  از  کار، حاصل

  از  که  نیست  زمین  کره   از ایگوشه  هیچ . است  یافته جهانی سرشتی  اکنون

  مانده  مصون غارتگر و خودرنده اختاپوس این بازوهای و هاشاخک  دسترس

 .باشد 

  در  داریسرمایه . است  داریسرمایه  اقتصاد  از  ناپذیریجدایی  بخش  بحران 

.  است  داشته کوچک بحران هاده  و عمده بحران  چندین حیاتش  تاریخ  سراسر

 .دارد  ادامه که  است  سال  دهمین  اکنون  اخیر  بحران 

  مارکسیست  هاروی،  دیوید . است  نولیبرالیسم  مستقیم  پیامد  کنونی  بحران 

  ۱3۵0/ ۱۹۷0 دهه   در قماری مالی  سرمایه   که رسید  نتیجه  این به  آمریکایی، 

  فعالیت  هدف   که  طوری  به  کرد  پیدا صنعتی  سرمایه   بر  را  باال  دست  سرانجام 

  قدرت “ و  مالی،  منافع . تولید  نه  و  بورس،  بازار  در سهام  بهای  شد  اقتصادی 

  واقعیت .  شد   غالب   حاکم  نخبگان  و  طبقات   میان  در  ،«مهندسان   جایبه   حسابداران

  وجود  به. شود می  دورتر و  دور  ماّدی تولید  از دارد  داریسرمایه  که است  این

  شده  نوین داریسرمایه  شاخص  ویژگی اکنون مالی های حباب  ترکیدن  و  آمدن

 . گویند می  مالی امپریالیسم پدیده  این به   که.  است 

 

 



50 نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                       پیام سندیکا   
 

  

 کارگران باید بیاموزند تا بهتر پیکار کنند!

  متاسفانه   اطالعات،  به  آسان  دستیابی   و  علم  پیشرفت   با  متاسفانه  اخیر  سال  چند   رد 

  درک  و کتابخوانی  دیگر و  گرفته قرار اطالعاتی  بمباران هجوم  مورد  انسانها 

  شود،  منتشرمی  مجازی  فضای  در که  اطالعاتی سطح به حوادث، از درست 

  های   تحلیل   و  تاریخی  های  پژوهش   درک   و  خواندن  ضرورت .  است   شده  محدود 

  است  شده  تبدیل  ضروری  امری به  سندیکایی  کوشندگان  برای  سیاسی -اجتماعی

.  کنند  ارایه درستی تحلیل رخدادها، و حوادث  سیر از  علمی آگاهی با بتوانند  تا

  .نروند   انحراف به  تا آموخته را  علمی شناسی  جامعه باید  سندیکایی  کوشندگان

  از  درهمی  انبان  پیوسته نرود، آن سراغ به علمی دانش با  که  کسی  برای  تاریخ

 . کنند   جعل   را  واقعیت   که  دهد   می  را  امکان   این   گران  سفسطه   به  که  رخدادهاست 

 سیاسی  مبارزات  با اقتصادی مبارزات پیوند 

  منظور  این برای  و است  سیاسی  قدرت  تصرف کارگری جنبش  نهایی  هدف

  و  تشکیل  اقتصادی مبارزات  جریان در را خود  صنفی و  سیاسی  های سازمان 

  اقتصادی   های   سیاست   با   مخالفت   برای   کارگر  طبقه   که  حرکتی   هر.  دهد   می  رشد 

  سرمایه  حاکمیت  توسط و باشد  کارگران  منافع  علیه  که  سیاسی  و  اجتماعی  و

  این  کوشید  خواهد  که  است  جنبشی  دهد،  انجام  گردد، می  تحمیل  آن  به  داری

 .دهد  تغییر  توان  صورت  در و   افشا را ها   سیاست 

 است؟ صنفی جنبش  با سیاسی جنبش یک  بین   فرقی  چه

  زمان  کاهش برای  کوشش مثلن زنیم، می مثالی  موضوع  این دانستن  برای

  اعتصاب  وسیله به صنعت  از شاخه  یک  در  فقط یا  کارگاه  یک در کار ساعات 

  به  جنبش این اگر اما است  اقتصادی صرفن  جنبشی دیگری، حرکت  هر یا

  مخالفت   جنبش  حاضر  حال  در .  است   سیاسی   جنبش   یک  آید   در  سراسری  صورت 
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  سیاسی   جنبش  یک....    چادرملو  معادن  هپکو،  تپه،  هفت   در  سازی  خصوصی   با

  صورت  به خویش منافع گرداندن پیروز  منظور به  زحمتکشان یعنی. است 

  .اند  کرده حرکت   سراسری و  عمومی

  تا  نیافته  دست  سازمانی تشکل  از درجه  آن به هنوز کارگر طبقه  که آنجایی  در

  وظیفه  بپردازد  ساز سرنوشت  ای مبارزه به  حاکم  طبقه سیاسی اقتدار با بتواند 

  سیاست   علیه  صبورانه   و  روشنگرانه   کاری  با  که  است   کارگر  طبقه  پیشروان   همه

  به  را  زحمتکشان و زده فعالیت  به دست  زحمتکشان به  نسبت  حاکم طبقه  های 

  طرفدار   احزاب   یا   و  کارگری  سندیکاهای   به  تا   برسانند   سازمانی  رشد   از  درجه   آن

  دست  آلت  صورت  به  زحمتکشان  صورت  این  غیر  در. بپیوندند  کارگر  طبقه 

 .ماند  خواهند  باقی   حاکم طبقه 

  بروند  نهایی نبرد  سمت  به طبقه  یک صورت  به توانند  می زمانی زحمتکشان

  اینکه  مگر  افتاد  نخواهد  اتفاق  این . باشند  شده متشکل خود  سیاسی  حزب  در  که

  شده  متشکل کارگری  سندیکاهای در اقتصادی مبارزات  در قبل از زحمتکشان

  آموخته  را...  و زنی  چانه  اعتصاب، از  اعم مختلف مبارزات  فن  و  باشند 

  با  سیاسی  و  اقتصادی  مبارزات  جریان  در کارگر  طبقه مبارزه  تردید  بی .باشند 

 . دارند  ناگسستنی پیوندی  هم 

 

  حق احقاق باید چگونه  ،  ننموده بیمه  مرا   کارفرما کنم می کار  کارگاهی در

 کنم؟ 

  های  کارگاه  کارفرمایان کلیه  ،  کار  قانون  148 ماده استناد  به ✅��پاسخ

  کارگران   نمودن  بیمه  به  نسبت   ،  اجتماعی  تامین  قانون  براساس  مکلفند  مشمول

  سایر  و  اجتماعی  تامین  به مراجعه با تخلف  درصورت . نمایند  اقدام خود  واحد

 . باشد  می گیری  پی   موردقابل قانونی  مراجع 
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 کنید؛ تفتیش مرا

 ندارم، خود با چیزی

 ...شعر سرخ ُگل جز

 .اندوهم و

 جنگ،

 ُگل، برگهای

 را ها خوشه و

 نزار قبانی شاعر فلسطینی                                      !است کرده کوب لگد
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 !صلح  باد  زنده  جنگ، به   نه

  جنگ  در  .هستند  هاقدرت  جنگ  قربانی کودکان ، است  کودکان  علیه  جنگی  هر

  در  فرزندانشان  که شوند  می  کسانی  سودجویی قربانی  زحمتکشان فرزندان ها

 .هستند   جنگ ضد  و  طلب  صلح کارگری  سندیکاهای .کنند  می زندگی  ها  کاخ
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