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 شما وزیر کار هستید؟ آیا آقای ربیعی

 و نامه نوشتن از پس روز یک جم پتروشیمی کارگر ۴ »خبر کوتاه بود.
 « شدند اخراج کار از کارفرما سوی از ،کار وزیر به آن تحویل

 در معترض و زحمتکش کارگران که ستا مدتیشما به خوبی می دانید که 
 و حقوقعقب افتادن  مورد در اعتراض بدلیل کارگاهها، و کارخانجات بعضی
 احضار دادگاه به مستقیم صورته ،ب....  و پایین دستمزدهای و معوقه مزایای

 از شکایت به دست قانونی ی ماده کدام به استناد با کارفرما اینکه .شوند می

 ستا موضوعی ؟چیست کار این انجام از هدؾ و زند می معترض کارگران
 دادگستری پاسخ بدهد. باید که

 بوجود مشکالت، شما باید به خوبی از آن آگاه باشید  که ،کار قوانین طبق اما
 حقوقی و قانونی مجرای و طریق از بایستی کارفرمایان، و کارگران بین آمده

ه ب کارفرما،چه و کارگر بین کار روابط از ناشی اختالؾ.شود پیگیری خودش

 ذکر کار انونق 766 تا 751 مواد در جمعی صورته ب چه و فردی صورت
 تشخیص هیات-2 سازش-7 طریق از خالصه بطور مشکالت این.است شده

 .باشد می بررسی قابل اختالؾ، حل هیات-3

 صادر اختالؾ حل یا و تشخیص هیات طریق از که)کار اختالؾ قطعی آرای
 واحد ی وسیله به االجرا الزم ماحکا سایر مانند و است جرااال الزم( شود می

 .شود می گذاشته اجرا به ادگسترید احکام اجرای

که  21اینکه دادگستری خوزستان پا را فراتر از قانون اساسی گذاشته و اصل 
دایر بر برپایی اجتماعات را رعایت نمی کند یک سر قضیه است و موضوع 

به این بی قانونی ها معترض  شماکار در این میان است. چرا وزیردیگر نقش 
 ؟د یخبر ندار 21وزیر کار از اصل به عنوان  شما؟ آیایدنیست

 باید واحدها این صاحبان چرا»: می گوید مجلس در تنگستان و دشتی نماینده
 درخواست و بنویسد ای نامه خواست کسی اگر که باشند شده گستاخ اینقدر
 «است؟ شده ناتوان و ضعیؾ اینقدر کار وزارت آیا شود؟ اخراج کند، کمک
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شما  سوی از"" محترم کارآفرینان"" به کامل ملع آزادی دادن نتیجهآیا این 
 نیست؟

 یاد به را دره آق در خورده شالق کارگر هفده. است مورد تنها این نکنید فکر
 ..... و اکریل پلی و یزد بافق کارگران نیز و آورید

 برپایی بگوید و کند صادر فرمان خوزستان استان کل دادگستری وقتی البته
 خیال با کارفرمایان که داشت انتظار دبای است، نوعمم صنفی تجمع گونه هر

 باشند؟ داشته کارگران با برخوردی هر بتوانند راحت

 ماه سه اهواز شهرداری کارگران از نفر 17 حدود در که است ذکر به الزم
 کردند، برگزار 4 ناحیه شهرداری مقابل صنفی آمیز مسالمت تجمع یک پیش
 با فعال و شدند بازداشت آنها از نفر 27 پیمانکار شکایت با روز همان که

 .هستند آزاد وثیقه قرار

ما می پرسیم نقش شما در این میان چیست؟ آیا شما به عنوان مسوول روابط 
 کار رسیدگی کنید؟  قانون کار نباید به این زیرپا نهادن های آشکار

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک به شما تذکر می دهد به وظایؾ خود به 
، و بیش از این به بی قانونی در حیطه عنوان وزیرکار به درستی عمل کنید

   کار خود دامن نزنید.

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

5/6/55 
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 2۲ شعبه سوی از واحد شرکت سندیکای یسیر نایب مددی ابراهیم

 .شد محکوم تعزیری حبس ماه سه و سال۵ به انقالب دادگاه

 وکیل نیکبخت صالح اقای بدست2۲ شعبه انقالب دادگاه سوی از که اخطاریه برگه طی
 سوی از مددی آقای رسیده واحد شرکت سندیکا مدیره هیئت ازاعضای مددی ابراهیم آقای
 و اجتماع مددی آقای گردیده،اتهامات محکوم تعزیری حبس ماه سه و سال۵ به شعبه این

 در حضور طریق از عمومی نظم در اخالل و کشور امنیت علیه اقدام قصد به تبانی
 ، انقالب دادگاه سوی از صادره حکم در مددی اتهامات مصداق غیرقانونی، تجمعات
 اعتراض سندیکا، رهبری و هدایت سندیکا، های فعالیت تمام در شرکت و سندیکا تشکیل

 تشویق و تحریک و نظام معاند های رسانه با مصاحبه قضایی، ازمراجع صادره احکام به
 ،53 دستمزدسال تعیین برای کار وزارت تجمع در شرکت تجمع، و تحصن گزاریبر برای
 2۲ شعبه سوی از ، مه ماه اول مراسم برای آزادی پایانه در تجمع برگزاری و شرکت
 داود .گردید محکوم تعزیری حبس ماه سه و سال۵ تحمل به بدوی حکم در انقالب دادگاه
 سوی از گذشته سال ماه بهمن2۲ تاریخ رد سندیکا این مدیره هیئت عضو دیگر رضوی
 به اعتراض با که گردید محکوم تعزیری حبس سال۵ به انقالب دادگاه 2۲ شعبه همین
 نظر تجدید دادگاه ۵۵ شعبه به پرونده بختیکن صالح آقای وکیلش توسط صادره حکم

 ضمن حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای. است شده ارسال
 دیگر و رضوی داود و مددی ابراهیم آقای علیه ناعادالنه احکام اینگونه کردن ممحکو
 برخوردهای و سازی پرونده اینگونه میکند اعالم دیگر ،بار صنفی و کارگری فعالین
 فعالین و نمیتواند،کارگران هرگز صنفی و وسندیکایی کارگری فعاالن علیه امنیتی

 حق و براند عقب شان حق به مطالبات رخواستد و خواهی حق از را صنفی و سندیکایی

 .داند می کارگران تمامی مسلم راحق کارگری مستقل های تشکل و سندیکاها تشکیل ایجاد

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 پنج و نود مرداد بیستم
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 ابراهیم تعزیری حبس ماه سه و سال۵ محکومیت پرونده
 دادگاه به واحد شرکت کارگران ندیکایس یسیر نایب مددی

 شد ارسال نظر تجدید

 هیئت عضو مددی ابراهیم آقای وکیل نیکبخت صالح آقای که ای دفاعیه با
 انقالب دادگاه 2۶ شعبه تقدیم و تهیه واحد شرکت کارگران سندیکای مدیره
 محکومیت پرونده و کردند اعتراض 2۶ شعبه ازسوی صادره رای به کردند

 رای صدور و رسیدگی برای نظر تجدید دادگاه به مددی آقای ماه3 و سال۵
 .شد ارجاع قطعی

 مامورین از گروه دو همزمان ۹۴ سال ماه اردیبهشت۹ شب های نیمه در
 مددی ابراهیم آقایان شخصی منازل به بامداد یک ساعت در اطالعات وزارت

 مدیره هیئت عضو دو این دستگیری از پس و بردند هجوم رضوی داود و
 و همراه تلفن و شخصی وسایل ضبط و واحد شرکت کارگران سندیکای
 که. کردند منتقل اوین زندان 27۹ انفرادی های بند به را نامبردگان کامپیوتر،

 وثیقه قرار با اوین زندان27۹ بند روزاز22 از بعد سندیکا دوعضواین هر
 انقالب ادگاهد 2۶ شعبه در ۹۴  ماه دی در رضوی. شدند آزاد میلیونی صد

 اکنون هم وی پرونده که گردید محکوم تعزیری حبس سال۵ به و شد محاکمه
 ماه7۶ گذشت با متاسفانه. باشد می رای صدور منتظر نظر تجدید دادگاه در

 داده وی تحویل اطالعات وزارت سوی از رضوی شخصی وسایل تاکنون
 نتیجه هیچ شوسایل گرفتن بازپس برای سندیکا عضو این های تالش و نشده
 شدگان بازداشت از هردو رضوی داود و مددی ابراهیم. است نداشته ای

 که هستند73۳۴ سال واحددر شرکت رانندگان اعتراضات و ها اعتصاب
 به ناعادالنه حکمی در انقالب دادگاه 7۵ شعبه سوی از ۳۶ درسال مددی

 آخر تا نظر تجدید دادگاه در تایید از پس که گردید محکوم زندان سال۵/3
 داود. کرد کیفر تحمل ازمرخصی استفاده بدون3۵7 دربند را خود حکم

 سال یک به۳۶ سال در انقالب دادگاه 7۵ شعبه همان سوی از هم رضوی

 تجدید دادگاه در صادره حکم عین که گردید محکوم سال سه در تعلیقی حبس
 از بارها گذشته های سال درطی سندیکایی فعال دو این ،البته شد تایید نظر
 اند شده زندانی و دستگیر سندیکایی های فعالیت بخاطر امنیتی عوامل سوی
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 کارگران سندیکای عضو دو این علیه که حکمی در که است باری اولین اما
 سندیکای ،از است شده صادر انقالب دادگاه 2۶ شعبه سوی از واحد شرکت

 مصادیق و شده دهبر اسم قانونی ؼیر سندیکای نام با واحد، شرکت کارگران
 فعالیت و درسندیکا عضویت را سندیکا مدیره هیئت عضو دو این جرم

 مراسم در شرکت و۹۴ سال دستمزد تعیین برای تجمع در شرکت و سندیکایی
 مسکن حق برای شهرداری و شهر شورای جلوی اعتراضات و مه ماه اول
 را ریکارگ و صنفی های فعالیت صادره، حکم در صراحت به و برده نام

 عضو دو این علیه صادره حکم در پرونده قاضی متاسفانه و کرده محکوم
 محترم وکیل توسط که پرونده در مستندات و دفاعیات به عنوان هیچ به سندیکا
 مصداق عنوان به که مواردی و نکرده توجه شده تهیه نیکبخت صالح آقای
 معترض رانکارگ توسط بار صدها سال در که است مواردی کرده تلقی جرم
 . هستیم شاهد شان حق احقاق برای دولتی مختلؾ ادارات مقابل و میادین در

 هیئت عضو دو این علیه را ظالمانه احکام این واحد شرکت کارگران سندیکای
 دادگاه در احکام  این عادالنه رسیدگی خواهان و میکند محکوم سندیکا مدیره
 قضاییه قوه از و باشد می رضوی داود و مددی ابراهیم آقایان نظربرای تجدید
 و سندیکایی فعالین های پرونده از امنیتی اتهامات برداشتن با که خواهد می

 جامعه در بیشتر فساد و جرم وقوع از پیشگیری واقع ،در درکشور کارگری
 تشکیالت ایجاد و داشتن حق واحد شرکت کارگران سندیکای. اید کرده

 .میداند ایران رگرانکا همه حق را سندیکایی و کارگری

 

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 وپنج نود مرداد
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 نسبت المللی بین نقل و حمل اتحادیه رئیس اعتراض
 کت شر سندیکای مدیره تعضوهیا دو محکومیت به

 وحومه تهران بوسرانی اتو واحد

 ای نامه در نقل، و لحم بخش کارگران جهانی فدراسیون کل دبیر  کاتن، استیو
 داود برای زندان حکم صدور به ایران، جمهوری رییس  روحانی، حسن به

 واحد شرکت کارگران سندیکای مدیره هیات عضو مددی ابراهیم و  رضوی
 .کرد اعتراض تهران رانی اتوبوس

 تی ای) نقل و حمل کارگر نفر میلیون۴/۳ جانب از که نوشت اش نامه در او
 به انها. است نگران مددی ابراهیم و رضوی داود ساله ۵ محکومیت از( اؾ
 او. اند شده محکوم ملی امنیت زدن هم بر منظور به تجمع برای تالش اتهام
 و ای اتحادیه حقوق به تا است شده متعهد ایران که شده آور یاد نامه این در

 های فعالیت ها محکومیت این که کرده تاکید و بگذارد احترام سندیکائی
 بین قوانین که میکند تاکید او.  اندازد می رخط به را ایران در ای اتحادیه
 ان مدنی های ازادی و کرده لؽو را ها محکومیت این میخواهد شما از المللی

  .دهند ادامه را خود اتحادیه های فعالیت بتوانند آنها که آن تا کنید رعایت را ها
 خواهد ادامه را خودش تالش راسینفد این که است شده تاکید نامه انتهای در
 طریق از ها فدراسیون سایر با همراه نشود توجه نامه این به اگر و داد

 .داد خواهد انجام را بعدی اقدامات کار جهانی سازمان

 

 135۵, 25 مرداد
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امین شماره پیام سندیکا، صدای رسا و   55
گویای زحمتکشان و هفتمین سال انتشارش بر 

 ی ایران خجسته باد!کوشندگان کارگر

 سندیکای عضو و هستم کارگر خود من.  کنم می تحسین را سندیکا پیام نشریه
 نحو به خواندم شما های پست در پیش وقت چند که را مقاالتی .کارگری

 را سندیکا پیام.  کرد می بیان را کارگر طبقه مبارزه دمکراتیک بخش زیبایی
 نظر از.  بود برجسته آن در رزهمبا سوسیالیستی بخش کردم می مطالعه که
 مبارزه و دمکراتیک مبارزه بخش دو از کارگر طبقه مبارزه حقیر این

 که است همین لیستیاسوسی مبارزه.  شود می تشکیل کارگر طبقه سوسیالیستی
 خصوصی کار ساعت دستمزد برای مبارزه با رابطه در سندیکا پیام نشریه در

 از مرحله این در کارگر طبقه که انجا از. شود می ویده ؼیره و ها سازی
 شرکت مبارزه در او با نیز دیگر طبقات و اقشار و نیست تنها خود مبارزه
 در کارگر طبقه مبارزه مهم بسیار بخش نیز دمکراتیک مبارزه پس دارند،
 او و خارج صنفی صرفا بخش از را کارگر طبقه موضوع همین و است ایران

 حزب را مبارزه این عمده بخش البته.  کند می نیز سیاسی مبارزه وارد را
 در توازن این مسلما نشریه در.  دهد می که بدهد باید می انجام کارگر طبقه
 در که ولیبرالیستیئن های سیاست با مبارزه.  است ضروری مبارزه بخش دو

 شود می اجرا عمال روحانی دولت در و کشور اقتصاد مخصوصا دانشگاهای
.  باشد مفید تواند می زمینه این در تئوریک های بحث هک گردد می باعث
 ساده تئوریک های بحث با ان افشای و ولیبرالیستیئن های سیاست با مبارزه

 حزب مبارزه با همسو باید می کارگر طبقه مبارزه. باشد مفید بسیار تواند می
 پیشبرد نظر از و کرده طرؾ بر را هم نقایص دو این و باشد کارگر طبقه
 .  باشند داشته تجربه ستد و داد و کنند تکمیل را همدیگر مبارزه حیحص

 هدایت فالح نژاد                                                    
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و  و تبلیؽی صنفی فعالیت های برای جامعه شرایط مجموعه به توجه بدون
 راضاتها و اعت خواسته جواب بخشی، وقتی وآگاهی خبررسانی گزارشگری،

 در کجای است معلوم است، و اخراج و زندان آمیز شالق و مسالمت  قانونی
سندیکا  در حد انتشار پیام کاری است معلوم شرایط در این. قرارداریم تاریخ
 المپ تعدادی که در اتاقی .کافی طلبد و پختگی می و هنر مدیریت است سخت
بگیرد، اما در  عهده به بخش روشنایی نقشی تواند نمی شمع است روشن
و  سندیکا پیام امید استمرار زندگی به. است حیاتی شمع روشنایی ،تاریکی
 .کارگر حقوق وفاداربه وکوشندگان دوستان باهمت آن محتوایی ترشدن ؼنی

 یارمحمد اکبری عضو سندیکای کرگران فلزکارمکانیک ایران
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 محصول" نخوردن زمین" این.  خوری نمی هم زمین روی نمی راه که وقتی
 مسلما ، کنی نمی کاری و گیری نمی تصمیم وقتی.  مهارت نه است سکون
.  انتخاب نه است انفعال محصول" نکردن اشتباه" این ، کنی نمی هم اشتباه
 هیزپر فقط و ببندی برخود را تجربه درهای که نیست معنی این به بودن خوب
 می شکل و کرده اپید معنا که ماست صحیح های انتخاب در بودن خوب کنی،
 !! ندارد هم ؼلط ننوشته امالی!!  نکنید تکرار مجددا آنرا اما کنید اشتباه. گیرد

 حمید شرقی عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
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 مقابل در واحد شرکت کارگران تجمع از سندیکا پیام خبرنگار گزارش
 :تهران شهرداری

 واحد شرکت رانندگان و انکارگر 77 ساعت از مرداد 72 امروز صبح
 اعتراض در واحد شرکت کارگران سندیکای سازماندهی با تهران اتوبوسرانی

 موضوع به اعتنایی بی چنین هم و کارگران به مسکن واگذاری در تاخیر به
 خانواده همراه به واحد شرکت مدیریت و تهران شهرداری سوی از مسکن
 خانواده و کارگران شعارهای.ندکرد تجمع تهران شهرداری مقابل در هایشان
   :است زیر قرار به هایشان

 دارن مسکن مشکل  دارن درد کارگرا

 کن ما حال به فکری ، کن رها رو خصوصی

 شد؟ چه مسکن بودجه ، ما تهران شهردار

 حمایت حمایت تهران شهر شورای

 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     11
 

 گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور

 

یکا از دیدار شٍردار مىطقً از گسارش خبروگار پیام سىد

 پیکان شٍر

 

نِؽک پیکبى نِؽ ّالغ ظؼ اتْثبى تِؽاى ّ کؽج ثب قبکٌیي کبؼگؽل کَ نبغل 

قبلی اقت ضْظًوبیی هی کٌع. ایي نِؽک  44ظؼ کبؼضبًَ ایؽاى ضْظؼّ ُكتٌع 

خؿّ هٌبِمی اقت کَ ازتیبج ثَ ثبؾقبؾی ّ ًْقبؾی ّ هِوتؽ اؾ ُوَ ثبؾًگؽی 

 ازتیبخبت یک نِؽک کبؼگؽی ؼا ثًْؼت هجؽم ظاؼظ.هعؼى ظؼ هْؼظ 

ثبفت فؽقْظٍ پیکبى نِؽ »نِؽظاؼ هٌطمَ ظؼ ٌُگبم ظیعاؼ اؾ پیکبى نِؽ گفت: 

ظؼ ایي ظیعاؼ کَ هٌِعـ ُبنن یکَ « ِجمَ ًْقبؾی ضْاٌُع نع. 11ثب ثؽج ُبی 

 ؾاؼع ُن زُْؼ ظانت ، ثؽ زل ههکالت اُبلی پیکبى نِؽ تبکیع کؽظ.
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ْظٍ پیکبى نِؽ ثبیع ًْقبؾی نْظ زؽفی ًیكت، اهب ثلٌع هؽتجَ ایٌکَ ثبفت فؽق

قبؾی یک کبؼ غیؽ ػبلالًَ ّ َع هسیّ ؾیكت اقت. ثلٌع هؽتجَ قبؾی ُبی 

يْؼت گؽفتَ ظؼ غؽة تِؽاى ّ ضْظ تِؽاى ثبػث خلْگیؽی اؾ ّؾل ثبظ 

 ضْاُع نع ّ آلْظگی ؼا ظؼ تِؽاى ّ هٌطمَ غؽة افؿایم ضْاُع ظاظ.

ٌطمَ ّ هعیؽػبهل ایؽاى ضْظؼّ ظؼ ؼاثطَ ثب گكتؽل فُبی اهب کبل نِؽظاؼ ه

قجؿ، قگ ُبی ّلگؽظ، ػعم قؽّیف ُبی زول ّ ًمل هٌبقت ؼاٍ زل پیعا هی 

 کؽظًع کَ ایي ههکالت ثَ قؽػت ضبتوَ پیعا کٌع.

 

 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو:

خودرو آؼاز  شهریور تعطیالت تابستانی کارگران کارخانه ایران 2از روز 
روزتعطیلی  77گشت. متاسفانه امسال هم همچون سال های گذشته برای 

کارگران که به سفر می روند و نیازمند پول هستند تا تعطیالت خوبی را با 
 خانواده به سر ببرند ، پولی ریخته نشد.

با برداشته شدن تحریم ها و سیل واردات قطعات ، در بسیاری از خطوط 
ش یافته است.  در اتاق رنگ طی ششماهه اول سال سرعت سرعت کار افزای

دستگاه رسیده که نسبت به ششماهه اول  47دستگاه در ساعت به  37کاری از 
این  ۹7سال گذشته دوبرابر گشته است. در بخشی از خطوط از جمله ال 

 دستگاه رسیده است. 47دستگاه در ساعت به  77سرعت از 

ید مدیریت خود را به نشنیدن صدای کارگران با این سرعت کار و افزایش تول
که خواهان پرداخت رکود تولید هستند زده است. مدیریت برای این افزایش 

 تولید به فکر دادن پاداش هم نیست.

مدیریت ایران خودرو خود را برای اعتراضات کارگران برای بعد از 
 تعطیالت آماده کند.
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 وظر کارگران در مُرد وشریً کارآمد

یَ کبؼآهع ًهؽیَ ظاضلی نؽکت ایؽاى ضْظؼّقت. کبؼگؽاى ایؽاى ضْظؼّ ًهؽ

 ظؼ هْؼظ ل ایٌگًَْ لُبّت کؽظٍ اًع:

 چؽا ظؼ کبؼآهع هطبلت ػلوی ّخْظ ًعاؼظ

 هطبلت کبؼآهع یکٌْاضت اقت.

چؽا ظؼ کبؼآهع ًگبٍ خعی ثَ ههکالت ضبًْاظٍ ُبی هب ّخْظ ًعاؼظ ّ ههکالت 

 آًبى پْنم ظاظٍ ًوی نْظ

هْؼظ کبؼگؽاى فُبی قجؿ ّ َبیؼبت نؽکت ّ یب ًیؽُّبیی کَ ثب خؽا ظؼ 

 ًِبیت اضالو کبؼ هی کٌٌع يسجتی ًوی نْظ

چؽا اؾ ضاللیت ّ پیهٌِبظات کبؼگؽاى ظؼ ضًْو کبُم ُؿیٌَ ُب اقتمجبل 

 ًوی نْظ؟

 چؽا ثطم اًتمبظات کبؼگؽاى ظؼ ًهؽیَ زػف نعٍ اقت؟

ین ظؼ خؽیبى ههکالت کبؼگؽاى چؽا هعؼاى ثَ قبلي ُب ًوی آیٌع تب ثطْؼ هكتم

 ِجمَ ثٌعی ههبغل چَ نع؟                         لؽاؼ ثگیؽًع؟
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 :خودرو ایران در!!! مالی شفافیت از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 جمهوری ریاست دوم دور پایان به منتهی سال سه در خورو ایران شرکت
 هسته موضوع به ربوطم های تحریم به توجه با ۹2 الی ۳۹ سال نژاد احمدی

 با را سازی خودرو های شرکت جمله از و کشور اقتصادی اوضاع ، ای
  .ساخت مواجه گوناگونی مشکالت

 احوال و اوضاع ، ای هسته مذاکرات جدید دور آؼاز و ۹2 سال از پس
 قطعات و اولیه مواد تحریم و برگشت عادی تقریبا حالت به خودروسازان

 .شد گرفته سر از تولید افزایش نآ تبع به که. شد برداشته

 ۳77 حدود به را خود سواری انواع تولید خودرو ایران ۹4 مالی سال در
 های وام با دولت مساعدت و کمک کنار در اینها ی همه. رسانید دستگاه هزار
 خریداران به وام دادن و خودروها روی بر نجومی های گذاری قیمت و کالن

 .گرفت صورت

 مجمع در شرکت، فروش افزایش و آن رونق و تولید یشافزا به توجه با
 برای شده اعالم سود ، شد برگزار تیرماه در که ۹4 مالی سال عمومی

 .برانگیخت را همگان شگفتی لایر 5 سهم هر ازای به سهامداران

 اوضاع بهبود و فروش افزایش با هم آن ها دادن پس حساب اینگونه در تردید 
 .یعیطب است امری شرکت مالی

 سهامداران به گرفته تعلق سود لایر 5 این در مدیران نجومی های حقوق آیا
 است؟ نبوده تاثیر بی

 هزینه مورد در سازی خودرو های شرکت ی باال به میانی مدیران نیست بهتر
 کنند؟ سازی شفاؾ مدیرانشان وام و پاداش و حقوق بخصوص ها
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 :شیشه های کارخانه از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 اصفهان خور مورچه در که خانگی لوازم کننده تولید گاز محیا کارخانه-7

 در کارگر 27 با امروز داشت کارگر 7677 7315 سال در و است واقع
 .است فعال کارخانه این شیشه تولید بخش فقط و. باشد می شدن تعطیل حال

 با است کرج ادآب کمال در که خانگی لوازم کننده تولید کاال نیک کارخانه -2

 روزآمد دستگاههای کردن وارد با خود مخصوالت کیفیت سطح بردن باال
 . باشد داشته خوبی تولید و نموده حفظ را خود کارگر 477 است توانسته

 از خانگی لوازم و صنعتی های شیشه کننده تولید ایمن جام کارخانه -3

 اخراج را خود میقدی کارگر 57 ، کارگر 327 بودن دارا با امسال فروردین
 با و گیرند می زیاد دستمزد کارگران این که است این هم دلیلش و نموده

 هزینه در کارگران این به تومان هزار ۳72 مبلػ دادن و ساده کارگر استخدام
 امسال فروردین از که رسد می خبر انبار از. است کرده جویی صرفه هایش
 عالی مدیریت گویند می این هب. است شده اضافه ضایعات درصدبه 37از بیش

 را خود کارگر ۳7 دشت سیمین صنعتی شهرک در جام آذین کارخانه -4
 ابتدا جویی صرفه برای کارخانه این.است نموده تعطیل را کارخانه و اخراج

 کاری رشته این از که مهندسینی آوردن و تجربه با مهندسین اخراج با
 نتیجه در و شده خود صوالتمح کیفیت آمدن پایین باعث نداشتند تخصصی
 از که شرکت صاحب کاظمی حمید اقای. کشاند ورشکستگی به را کارخانه

 و عیدی و کارگران مزایای تها نه است تجارت های رسیده دوران به تازه
 ایشان البته. داند می زرنگی را امور گونه این بلکه نداده را سنوات و پاداش
. دهند می خرج عاشورا روز فرمانیه در محرم در و دارند خیر امر در دستی
 تهران بازار در طال فروش و خرید و چک کردن خرد ایشان اصلی شؽل
 .است
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 :دهد می گزارش سندیکا پیام خبرنگار

 اوباشگرایانه اخالقی و میلیاردی درآمدی با پزشکان 

 به پزشکان حمله از مقدم شریفی محمد پرستاری نظام سازمان مقام قائم
 در و تهران تجریش شهدای بیمارستان در حمله دو این. داد خبر انپرستار

 از یکی بابل بیمارستان در. است داده روی بابل شهر در بیمارستانی
 شهدای دربیمارستان و گرفت قرار حمله مورد قلب متخصص توسط پرستاران
 .است داده قرار فیزیکی حمله و اهانت مورد را پرستار رزیدنتی هم تجریش

 حرفه شان از دور حرکاتی و کنند می نخبگی اظهار که اوباشی و ذلارا
 جامعه نتیجه ، کنند می پرستار چانه نثار مشتی و داده بروز خود از پزشکی

 این. دهد می اشاعه را اخالقی چنین پول و اقتصادی روابط که است ای
 ده ندچ های پرداخت پزشکانش که است افتاده اتفاق هایی بیمارستان در مسایل
 میلیونی یک حقوقی و کاری فشار با پرستاران مقابل در و گرفته میلیونی
 خارج انسانی هیبت از را آنها پول که متفرعن پزشکانی. کنند می وظیفه انجام
 .آنانند زیردست و برده پرستاران کنند می احساس است کرده

 هزینه رپ های بیمارستان از یکی که جم بیمارستن در دیگری زشت رفتار در
 از همگی بودن کالس با دادن نشان برای اش پرسنل و است بیماران برای

 اصطالح به ولی احساس از عاری که کلماتی با و کرده استفاده کراوت
 زشت حرکتی با کیارستمی عباس ایران بزرگ فیلمساز مرگ با است مودبانه

 این راحانج کامل مسولیتی بی به اعتراض. اند برخاسته پاسخگویی مقام در
 بخصوص ایشان خانواده و هنرمندان طرؾ از بخصوص پرهزینه بیمارستان
 بی یک در متاسفانه. گرفت صورت مهرجویی داریوش نامدار کارگردان
 آن در که نوشته یک داشتن دست در با پزشکان از یکی آشکار اخالقی

 پاسخ کیارستمی مرگ به کرد می متهم مخدر مواد مصرؾ به را مهرجویی
 می پاسخ توهین با انسانها مرگ مورد در تهران جم بیمارستان در.است ادهد

 است گرم کجا به پشتش مافیایی بیمارستان این مدیره هیات پرسیم می ما دهند؟
 اخالقی و میلیاردی پزشکان صفت آیا کند؟ می رفتار اوباشانه چنین که

 نیست؟ افراد این شایسته حیوانی
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ا از خُاستً ٌای کارگران گسارش خبروگار پیام سىدیک

 مدیریت وت مکاویک ذَب آٌه 15کارگاي 

 

ظؼ کبؼضبًَ هعام ػٌْاى هی نْظ کَ ثعُی ُبی کبؼضبًَ ؾیبظ اقت ، چؽا اؾ -1

هعیؽاى ػبهل لجلی ضْاقتَ ًوی نْظ ثگْیٌع ایي ثعُی ُب چگًَْ ّ چؽا ثْخْظ 

 آهعٍ ّ تمًیؽ کیكت؟

ّ توبهی تؼویؽات قٌگیي نؽکت هِوتؽیي لكوت کبؼضبًَ اقت  51کبؼگبٍ  -2

ثَ ػِعٍ کبؼگؽاى ایي لكوت اقت . چؽا هؿایبی قطتی کبؼ ایي کبؼگؽاى 

ُوچٌبى پبییي اقت؟ کبؼگؽاى ایي لكوت ظؼ ضًْو هؽضًی قبػتی ّ 

 ؼّؾاًَ ّ ظؼیبفت ایي هؽضًی ظؼ اثتعای ؼّؾ ههکل ظاؼًع.

طتی کبؼ ثب چؽا اضتالف ظؼیبفتی کبؼگؽاى ایي لكوت ثب ّخْظ ههکالت ّ ق -3

 هعیؽاى ایي لكوت ایي لعؼ ؾیبظ اقت؟ ُوچٌیي ظؼ ثطم اهْؼ ؼفبُی؟

ثؼُی اؾ کبؼگؽاى ایي لكوت کَ لؽاؼظاظ کبؼ هؼیي ظاؼًع ّ کبؼنبى ُن  -4

 تطًًی اقت ، چؽا ثبیع زمْق یک کبؼگؽ قبظٍ ؼا ظؼیبفت کٌٌع؟

لجل اؾ تجعیل َّؼیت ثَ  51چؽا قطتی کبؼ ّ ثیوَ کبؼگؽاى کبؼگبٍ  -5

 يْؼت ضعهبتی هسبقجَ هی گؽظظ؟
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قَ هبٍ اقت زمْق ظؼیبفت ًکؽظٍ اًع. آیب  51کبؼگؽاى پیوبًکبؼی کبؼگبٍ  -6

ثِتؽ ًیكت ًظبؼت هعیؽاى اظاؼی ّ هبلی ًكجت ثَ ایي ظلن آنکبؼ ثیهتؽ نْظ ؟ 

چؽا هب ًجبیع ثًْؼت هكتمین ثب غّة آُي لؽاؼظاظ ظانتَ ثبنین؟ ضبيیت ایي 

 انتي قؽ کبؼگؽاى ّ اخسبف ثَ آًبى چیكت؟پیوبًکبؼاى خؿ کالٍ گػ

 ؼضتکي ثِعانتی ظؼ ثطم ًت هکبًیک کن اقت. -8

 ثؽضْؼظ پؽقٌل ثیوبؼقتبى ثب کبؼگؽاى ّ ضبًْاظٍ ُبیهبى هٌبقت ًیكت – 9

چؽا ثب افؿایم تْلیع نؽکت غّة آُي ُوچٌبى ثعُی ُب پب ثؽخبقت؟  -14

 هعیؽاى لجلی ًجبیع ثبؾضْاقت نًْع؟

یكت فیم زمْلی هعیؽاى غّة آُي ُن نفبف قبؾی نْظ تب آیب ثِتؽ ً -11

هؼلْم نْظ چمعؼ اؾ ثعُی ُب ؼا ایي ظؼیبفتی ُب ظؼ فیم زمْلی ثبػث هی 

 نًْع.

 

 آهن ذوب 2 شماره بلند کوره در کاری مشکالت از کارگران

 :گویند می سندیکا پیام خبرنگار به

 تاثیرات رماگ درجه 7۳77 مذاب مود خروج و تابستان گرمای:  آتشکار
. گذارد می آتشکاران بخصوص کار این افراد در روانی و روحی گوناگون
 که. باشد می مناسب کاری سختی محاسبه عدم و زایی بیماری ما مشکالت
 است شده مفقود آهن ذوب در آنهم سالها این در انصاؾ متاسفانه

 ، گری ؼربال و سرند های رولیک نگهداری و سرویس:  تجهیزات مکانیک
 های پله ، ؼبار و گرد باعث بلند کوره های اسکیپ بونکرها، نقاله، نوار

 ما کار به متاسفانه. است کار این های سختی از صوتی آلودگی فراوان،
 از. گذارند نمی اختیارمان در را نیاز مورد تجهیزات و نداده را الزم اهمیت
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 به نگاه و شؽل این برای خوبی انگیزه تواند می که گوییم نمی هیچ حقوق
 .باشد بخش این کارگران

 خطر با ما. نیست تعمیرات برای جرثقیل و نیست کامل ما تجهیزات:  برقکار
 های سختی با و خشن کارمان پرخطر کار محیط دلیل به و مواجهیم مذاب
 خواستار ما. طلبد می را آهن ذوب مدیریت توجه که.روبروست فراوان
 سایر و بخش این کارگران رفاهیات به توجه  کاریمان تناسب به شؽلی مزایای
 در تواند می کارمان به اهمیت و افراد به احترام و خطرناک های بخش
 و اهمیت علیرؼم متاسفانه. کند ایجاد انگیزه کارگران به بخشی روحیه

 خط با ترابری و آهن راه مدیریت فعالیت بودن مرتبط و کار این حساسیت
 که همانقدر ما مدیران کاش. شود می محسوب ماتیخد کار ما مشاؼل ، تولید
 دادند می اهمیت هم موضوع این به دادند می اهمیت جهانی استانداردهای به
      .گیرند می دستمزد و کار چگونه جهان در ما رشته هم کارگران که

 

 

 آهن ذوب 51 کارگاه مشکالت از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 پاسخگوست؟ کسی چه اند؟ ردهک قطع را ضروری وام چرا-7

 دارند را مدیرعامل با دیدار تقاضای خود مشکالت حل برای کارکنان  -2

 افرادی به شود می گفته ؟ است چگونه ضروری های وام پرداخت نحوه -3
 می مشخص طریقی چه از و چگونه اینها.  شود می پرداخت دارند نیاز که

 شوند؟

 

 که صورتی در است شده زیاد یساز کک قسمت در بار نقل و حمل -4
 ندارند فرسودگی علت به را افزایش این امکان خودروها
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 در ها جرثقیل همین رانندگان به نسبت پایگاه جرثقیل های راننده چرا -5
 دارند؟ کمتری سمت 477 پایگاه

 است استاندارد ؼیر و فرسوده بسیار 677 پایگاه زیرگذر های پله -6

 هم کسی و دانند نمی هیچ شرکت های بدهی روند از کارگران متاسفانه -1
 کارگران دوش بر موضوع این سنگینی بیشترین که حالی در نیست؟ پاسخگو
 است؟

 از برخی برای کاری اضافه سقؾ از برق توزیع و تولید مهندسی کارکنان -۳
 دارند شکایت کارگران

 وییپاسخگ خصوص در  IT مدیریت خدمات دهی سرویس نحوه متاسفانه -۹

 نیست مطلوب مکاتبات و ها درخواست به

 گذشته سال که کارگرانی به تومانی میلیون 77  ازدواج وام پرداخت -77
 سال در هم ضروری وام متاسفانه. است نشده پرداخت اند، نموده ازدواج
 .کند کم آنها مشکالت از تا شود نمی پرداخت کارگران به حداقل جاری

   چرا؟ شده فعال ؼیر پارسیان های کارت -77

 و شده کارگران ناراحتی موجب توازان سازی کک آبرسانی بد بوی -72
 دارد بر در را ریوی های بیماری احتمال

 و بررسی ، آلودگی احتمال و رودخانه آب سطح آمدن پایین به توجه با -73
 بگیرد قرار سریع توجه مورد باید کارخانه آشامیدنی آب آلودگی کنترل

 نیست برداشت قابل پرسنل سفر کارت در ودموج مبلػ-74

 ندارد وجود سرمایشی سیستم توحید رستوران در -75

 های وام امتیاز و رتبه سامانه کردن فعال خواستار کارکنان و کارگران -76
 هستند شرکت پورتال در انداز پس ضروری، مسکن،



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     21
 

 چرا؟ باشند نمی استفاده قابل خرید و ؼذا مخصوص پارسیان های کارت -71
 باشد؟ گشا کار و کرده عمل فعال موارد ین در باید نمی اداری بخش آیا

 است مدتی کارکنان و کارگران ازدواج و ضروری های وام پرداخت -7۳
 و کارگران شامل باید فقط مالی منابع محدودیت دلیل؟ چه به. است شده متوقؾ
 شود؟ نمی شامل را مدیران و شود کارکنان

 عنایت مشکالت این به مدیران و است جواب بی ما های شپرس متاسفانه -7۹
 کنند نمی اقدام ما مشکالت رفع برای و نداشته

 فوالد بازنشستگی صندوق و آهن ذوب بازنشستگان درمان موضوع -27
 .است نشده تکلیؾ تعیین کماکان

 :آهن ذوب پخت مرکز کارگران مشکالت از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 سال 23 از بعد دارند پخت مرکز در معین قرارداد که گرانکار از برخی-7

 است انصاؾ این آیا. دارند 3 شؽلی گروه ، دیپلم مدرک و سابقه

 یا چادگان ویالهای از کردن استفاده برای باید کارکنان و کارگران چرا -2

 استفاده شرکت کارکنان و کارگران ما دلخوشی تنها بپردازند؟ باید پول انزلی
  .بدهند اثر ترتیب مسوولین لطفا است امکانات نای از

 به مرکز این کارکنان و کارگران انتقال از صحبت که گذشته دوسال از -3

 شرکت توسط واحد این گردیده قرار و  شده کارخالنه های قسمت دیگر
 .است آماده پایین بسیار پرسنل انگیزه و شؽلی امنیت ادارهشود،

 و هستند صنعتی تحصیلی مدرک دارای شبخ این کارگران از برخی -4

 شوند، کار به مشؽول تولید خط مانند شرکت دیگر های بخش در دارند دوست
 .نیست مهیا افراد این انتقال امکانات ولی

 واقع شرکت اداری بخش قبول مورد چرا پخت مرکز شاؼلین دیپلم مدرک -5

 شود نمی
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 استفاده بن عدد دو ی،تفریح فرهنگی، مرکز تخفیؾ بن 72 جای به چرا -6

 .شود نمی گرفته نظر در رایگان

 72 التفاوت به ما  و افتاده عقب های حقوق مورد در همچنان بازنشستگان -1

 .دارند اعتراض جاری سال  چهارماهه در هم ها مستمری افزایش درصدی

 نشده، پرداخت معوقه مطالبات که شرایطی در ، دارند گالیه بازنشستگان -۳

 زده دامن بازنشستگان نارضایتی و نگرانی بر اجتماعی تامین در امادؼ بحث
 .است

 

 ورزش با رابطه در آهن ذوب کارگران نظر و سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 نیاز چند هر مفرط خستگی و کارگاهها در مداوم کار :کارگاه تکنسین

 تجه کارگران برای ای انگیزه اما دهد می افزایش را ورزش به کارگران
 بتوان کار ساعت در ورزش و کار ساعت کردن کم با کاش. ماند نمی ورزش

 شود بیشتری توجه مدیران سوی از کارگران سالمت به

 اگر. آید نمی وجود به شعار با آن از برآمده نشاط و ورزش :اپراتور کارگر

 در هم نشاط باعث گیرد، قرار توجه مورد کارخانه در گروهی های ورزش
 داد خواهد کارگران به خوبی انرژی هم و شده ها خانواده

 روزافزون رشد به توجه با و امروزی جامعه در ورزش: ماشینیست
 نبود دلیل به اما.  رود می شمار به افراد کلیه زندگی ضروریات از تکنولوژی
 کارگران ، مختلؾ های بخش به شده داده تخصیص کافی تجهیزات و امکانات

 ورزشی های سالن از استفاده برای. باشند مند هبهر ورزش از توانند نمی
 مکان این از استفاده امکان ذهاب و ایاب سرویس گذاشت با شفق مجموعه
 کاری ساعت جزو هم کارگران ورزش اگر البته. شد خواهد بیشتر ورزشی
 و شد خواهد بیشتر جسم سالمت برای کارگران انگیزه و استقبال شود محسوب
 .شد خواهد یشترب هم وری بهره مسلما
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 :یزد در نساجی کارخانه از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 کاری فشار و هستند ها زنان کارگرانش بیشتر یزد که نساجی درکارخانجات
 به هواکش نداشتن از. ندارند تفاوتی هیچ هیتلری ارتش های پادگان با ، زیاد
 کجای هیچ در که...انسانی ؼیر کاری فشار و حقیرانه های مزد تا کافی تعداد
  .افتد نمی اتفاق دنیا

 ترکیه از رنگ قسمت برای دستگاهی یزد نساجی های کارخانه از یکی در
 این. دارد بازسازی و تعمیر نیازمند و بوده دوم دست که شده خریداری
 می صورت ساده کارگر یک و تکنسین یک و مهندس یک توسط بازسازی

 به نفر سه این برای ظهر هنگام که اینجاست قضیه بار تاسؾ بخش. گیرد
 برای برگ، چلوکباب مهندس برای آورند می نهار کارخانه مدیریت دستور
                .موجود ؼذای ترین ارزان یا و کوفته کارگرساده وبرای سبزی قورمه تکنسین

 به نظر شما چرا کارفرما شعور ندارد؟ 
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رانندگان تاکسی  سندیکا از معضالت پیام خبرنگار گزارش
 فرودگاه:

شرکت های موجود در تاکسی رانی که متعلق به آقازاده هایی همچون مظفر 
دستگاه تویوتای  577هستند برای سرکیسه کردن رانندگان اقدام به وارد کردن 

میلیون نقد و مابقی  55ماهه و  4۳کوروال از مناطق آزاد کرده اند و با اقساط 
ورت لیزینگ به مالکیت شرکت وارد کننده ، می به اقساط به رانندگان بص

فروشند. تویوتا های وارد شده که بخشی از آپشن های آن باز شده و به مبلػ 
دستگاه  577هزار دالر تک فروشی در دبی به فروش می رسد. یعنی  75

میلیون تومان هزینه شده است.  37خریداری شده برای آقا زاده ها کمتر از 
 میلیون فروخته می شود.  725ده تاکسی بینوا به مبلػ در ایران به رانن

به نظر شما این کالهبرداری آشکار را سازمان تاکسی رانی به چه دلیل مجاز 
 می داند؟ 

مافیای النه کرده در سازمان تاکسی رانی نمی داند که در ایران برای حمایت 
ی رانی را از خودروی داخلی می توان سمند سریر سفارش داد و ناوگان تاکس

با این محصول ممتاز تجهیز کرد؟ شهردار تهران و وزیر راه و ترابری چرا 
 چشم به این ظلم آشکار بسته اند؟ آیا نفعی می برند؟
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 :سندیکا پیام خبرنگاران از نقل به واحد شرکت کارگری اخبار

 دادگر نام به

 از پرسنل، مورد در هنگام خیابان درتعمیرگاه اخیر های عدالتی بی پی در-1
 اضافه بسامانیهای نا دیگر سویی از کاری فشارهای و فنی معاونت سوی

 خاص، افراد از عده یک برای ورزشی امکانات از کردن واستفاده کاری
 .گرفت باال مورد این در بحث

 داود قسمت کارگر باشی مجتبی آقای کارگاه سرپرست ، موتوری کارگاه در 
 جهت مرادی آقای گیری در این طی و داد رقرا شتم و ضرب مورد را مرادی
 به سرپرست وکار کوبید کارگاه سرپرست سر بر سنگینی جسم با خود از دفاع

 که تعمیرگاه ورییس فنی معاونت اینکه جالب. کشید وبخیه الؽدیر بیمارستان
 شما پشت ما که بودند کرده تاکید قسمت سرپرستان با قبل روز جلسه در

 .ندادند شانن واکنشی هیچ.هستیم

 شرکت مدیران و  خبرچینان روزگار -2

 نا افراد از متاسفانه خود لیاقتی بی جبران برای یک سامانه ناکارآمد مدیریت
 این از خبرچینی برای خود متعارؾ نا مقاصد برای و کرده استفاده سو آگاه
 .کند می استفاده افراد

 کاریش اضافه و تعرفه ندارد حضور سرکار چین خبر آقای وقتی جایش به
 تا باید می سرویس نداشتن با شب رانندگان صورتیکه در. شود می گواهی
 ای راننده چنانچه اگر و. باشند داشته حضور خود سرکار بر دقیقه آخرین
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 اشان تعرفه در کار کسر ، شوند خود اتوبوس تحویل جهت سامانه وارد زودتر
 . گردد می منظور

 :کرد می رسیدگی موضوعات این هب کارها این جای به مدیر کاش

 شود نمی پرداخت تصادؾ عدم پاداش هنوز چرا

 شود نمی بررسی چرا سامانه مشکالت

 شد؟ پیگیری راهبر پلیس به افطار پکیج تحویل

 عمل اتان وعده به چرا بودید، داده پاداش قول که کربال به اعزامی رانندگان
 کنید نمی

 و گردیده مسافرین و رانندگان میان تنش باعث که کاری اضافه ساعت 7 چرا
 شود؟ نمی کارشناسی داده افزایش را تصادؾ خطر

 ریالی پرداخت بر مبنی 4 سامانه فرمایشی شوراهای اطالعیه انتشار پیرو -3
 .شود ارائه مخاطبین برای نکاتی بایست می ۹5 سال در شلوار و کت

 صورت و عمومی مجمع کدام با  برابر نماینده اصطالح به آقایان اینکه اول
 شلوار و کت بجای نقد وجه دریافت جهت را مجموعه آن پرسنل نظرات جلسه
 اید؟ نموده دریافت را

 اید؟ شده مذاکره وارد کارفرما با پرسنل از تعداد چه درخواست به

 میباشد؟ میزان چه شلوار و کت نقد وجه با موافق پرسنل تعداد

 آیا گردیده پرداخت کارفرما طرؾ زا نقد وجه نمودید عنوان که مقطعی در
 بوده؟ شلوار و کت دست یک خرید اندازه به پرداختی

 سالها کدامین در اینجاست سئوال. اید نموده بیان را تورم% 74 نرخ بحث
 کارانه،حضور تصادؾ، عدم پاداش وری، بهره تورم نرخ با برابر کارفرما

 نموده؟ پرداخت را خط،،،،،،، در
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 چیست؟ مناطق دیگر تکلیؾ شما یخدمت خوش این با 

 را پرسنل نظرات عمومی مجمع برگزاری با کرده جزم خود عزم نموده لطؾ
 اجازه تان اربابان که چند هر ، شده جویا را خود ساله چند عملکرد به نسبت
 داد نخواهند شماها به را کاری همچین

 تو یکیهیدرول جکهای معضل یک سامانه تعمیرگاه از رسیده خبرهای طی -4
 مسئولین بایست می و میباشد الزم ایمنی فاقد تعمیرگاه قسمتهای چالهای
 امروز تا که نمایند هزینه جکها شدن نو برای پکنیک خریداری جهت تعمیرگاه

 فوق منطقه شدن جابجا احتمال جوابگوئی جهت در و نگرفته صورت اقدام این
 .آورند می بهانه را

 انتقال جهت فوق فرسوده جکهای از که نزما هر کارگران است بذکر الزم
 برای و بوده آن کردن خالی امکان لحظه هر نمایند می استفاده اتوبوس
 .باشد می خطرناک بسیار این و داد خواهد رخ ای حادثه کارگران

 یک هر برای بایست می یک سامانه تعمیرگاه در گذشته سالیان روال طی -5
 بخشهائی در و برزنتی و نخی دستکش جفت یک مسئولین ها، بخش از

 و آب ضد دستکش جفت یک  میکنند کار کارگران مواد با که رادیاتی همچون
 می بطول ماه 5 الی 4 مواقعی در شدیم باخبر متاسفانه که نمایند فراهم اسید
 رسیدن آسیب باعث کرد دیر این. شود کارگران تحویل ها دستکش این تا کشد
 دارد بر در را فنی کارگران راضاعت و شده کارگران دستان به

 چه خود پیش آقایان یک سامانه خطوط عملیات و برداری بهره مسوولین -6
 دیگری دلیل یا ؟ میدانند چیزی منطق یا قانون از آقایان این آیا میکنند فکری

 خارج رده از اتوبوسهای با که شبکار کش زحمت رانندگان از که دارد وجود
 چهارگانه دهنده هشدار های آمپر حتی و سالم سنج سرعت فاقد آنها همه که

 این دلیل ؟ کنند رعایت را کیلومتر 57 زیر سرعت که میخواهند هستند سالم
 فنی نقص میخواهد و میکند مراجعه راننده وقتی ؟ چیست ها زورگویی
 تمام وقاحت با آقایان این کنند برطرؾ را اتوبوس داشبورد روی های نشانگر
 شما کنید تحمل را منطقی بی این نمیتوانید اگر. هست که است همین میگویند

 . میکنیم شاؼل دیگر های شیفت در و برداشته شب شیفت از را
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 و ها عدالتی بی این مسئول شرکت عامل مدیریت و یک سامانه مدیریت
 میباشند کارگران از ها سواستفاده

 روند؟ می خارج به هدفی چه با مدیران -7

 اعزام از هدؾ پرسیم می واحد شرکت مدیریت از ما باال العیهاط به توجه با
 فنی دانش فراگیری و کار بهبود برای آیا چیست؟ کشور از خارج به افراد این
 بعد تا رفت؟ می هیات این همراه نیز تعمیرکاران از اکیپی بایست نمی الزم

 خراب راه در تا نمایند؟ تعمیر بهتری کیفیت با را شرکت های اتوبوس بتوانند
 نیفتد؟ خطر به رانندگان و مسافرین جان و نشده

 به خواهند می را آوری فن چه برگشت از بعد باال شده لیست افراد
  بدهند؟ آموزش تعمیرکاران

 مدیرکل حقی محمدرضا و اجرایی معاون مالکی عبداله آقایان که بخصوص
 کاروان ینا با چه برای ندارند شرکت در سمتی هیچ اکنون هم که حراست
  شوند؟ می اعزام

 فنی معاون سعیدی جواد و فنی مدیرکل ورکی عسگری محمد آقای بودن
 حضور هیات این در که باشد می رانندگان برای پذیرش قابل 2تندرو  سامانه
  دارند؟ نقشی چه دیگران ولی باشند داشته

 دو بخصوص آقایان باقی سفر از منظور کند اعالم واحد شرکت مدیریت لطفا
 شوند؟ می اعزام دلیل چه به ندارند سمتی شرکت در که شده ذکر نفر

 ،موضوع واحد شرکت پرسنل روزهای این دؼدؼهای و مشکالت از یکی -۲

 این در قدمی تنها نه واحد شرکت مدیران امروز تا که میباشد کارکنان مسکن
 بین اعتراضات و تنش متعدد اندازیهای سنگ با بلکه برنداشته خصوص

 متقاضیان نفری 477 تجمع آن آخری نمونه که داده افزایش را ارگرانک
 و شهر شورای جلوی مردادماه 72 روز در آنان خانواده همراه به مسکن

 .میباشد شهرداری
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 با که مسکن خصوص در ۹4 سال دستورالعمل و ۳۹ سال مصوبه به باتوجه
 ترفند شاهد دجدی اقدام یک در داد، رخ کارگران حمایت و سندیکا پیگیری

 به ورود جهت به  فرمایشی شوراهای دعوت با واحد شرکت مدیرعامل
 .میباشیم آن  مسکن موضوع

 چه حضرتعالی انتصاباتی شوراهای ، مدیرعامل جناب اینجاست سئوال
 آنان پیگیری بر اصرار که اند داشته را کارگران برای امروز تا دستاوردهای

 دارید؟ را

 تا مسکن تسهیالت پرداخت روند و چگونگی از آیا ماش نشانده دست شوراهای
 باخبرند؟ امروز

 سپیدار پرند، شقایق، سهیل، پروژهای  در سرعت برای خود اعتبار از چرا
 کنید؟ نمی استفاده 3و2و7

 و نکرده اقدامی هیچ مسکن تعاونی فسادهای با رابطه در تاکنون چرا براستی
 نبودید؟ جلسه تشکیل بفکر

 شد ،چه نمودید می مسکن موضوع با خود ارتباطی بی از بتصح دیروز تا
 میباشید؟ خود فروخته خود نمایندگان با جلسه برگزاری بفکر حاال که

 نمیباشید؟ مسکن فاقد محرومان با جلسه برگزاری بفکر چرا

 دارید؟ بیاد را بودید کارگران میان در مسکن پاسخگوی که باری آخرین

 در حضرتعالی بگیر حقوق کارگر اصطالح به اننمایندگ کردن قالب از هدؾ
 چیست؟ در شهرداری و شهر شورای

 هستیم خود های پرسش به شما پاسخ منتظر ما

 باشند پاسخگو شرکت مدیران -5

 و ضعفها از ائی گوشه امروز به تا ۳۹ سال از مدیران عملکرد به نگاهی با
 صورت واحد کتشر مجموعه در نارضائیتی و تنش باعث که مدیران تخلفات
 .مینمائیم ارائه مخاطبان برای اختصار بصورت را گرفته
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 نورچشمی به خطوط واگذاری و سازی خودمان روند  به اصرار و ادامه -7
 فوق طرح شکست به توجه با ها

 مزایای پرداخت و تولید نرخ ،افزایش مشاؼل بندی طبقه طرح اجرای عدم-2
 آور زیان و سخت

 در فساد: نمونه برای. خود امر تحت عوامل با برخورد و نظارت عدم-3
 شؽله،،،،، دو مدیران ، خصوصی شرکتهای مسکن، و مصرؾ تعاونی

 معاون دزدی: نمونه عنوان به. تخصص داشتن برخالؾ مدیران انتصابات-4
 شکایت افزایش مرکزی، اداره در گروگانگیری سابق، 6 منطقه برداری بهره

  کار،،،،،، وزارت در پرسنل

 موعد، از پیش بازنشستگی: مانند شهرداری مصوبات صحیح اجرای عدم-5
 انگیزشی بازخریدی رفاهی، تسهیالت

 و،،،،،،، واحد شرکت سازی کوچک-6

 کش زحمت قشر و پرسنل میان جلسات برگزاری با خواهشمندیم آخر در
 مجموعه روزهای این مشکالت پاسخگوی خود، کاری بیالن ارائه و کارگران

 را منتظران تکلیؾ خود استعفاء با اینصورت ؼیر در باشید خود رتنظا تحت
 .نمائید برآورده

 

 سندیکا، فعالین کانال از گذشته  های ماه در هشدارها و تذکرات پیرو -15
 .باشیم می یک سامانه در حادثه شاهد بازهم

 رده از)  من یانگ اتوبوس صبح 71:75 ساعت مرداد 21 شنبه 4 تاریخ در
 به نرسیده انقالب، خیابان ؼرب به شرق مسیر در 11744 شمارهب( خارج
 27حدود جوان مرد حادثه مصدوم. کرد برخورد عابر با چوبی پل ایستگاه
 .شد منتقل اورژانس مرکز به مداوا برای که بود ساله
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 و اصرار همچنان یک سامانه مسئولین  که افتاد اتفاق حالی در فوق حادثه
 اضافه  ساعت یک ترفند از استفاده) سرویس نیمراه 6 نمودن طی بر اجبار
 می نیز سوار موتور دارای که مسیری در خارج رده از اتوبوسهای با( کار

 بفکر بایست می معاونینش و مدیریت که است حالی در این. هستیم باشد،
 باشند، رانندگان بروی استرس و فشار کردن کم و اتوبوسها جایگزین و تامین
 در خودشان بقای برای آنهم  ساز دست فرمایشی شوراهای اندازی راه بدنبال
 ، میدانند تر واجب هم شب نان از را هست شدنش ادؼام احتمال که ای منطقه
 .هستند

 

 انسانی منابع توسعه معاون پیروز صادقی به متعلق باال حقوقی فیش -11
 که فردی. میباشد واحد شرکت مرکزی اداره( قراردادی و بازنشسته نیروی)
 بازگشت از جلوگیری موجبات کار وزارت در دالل استخدام و پول پرداخت با

 .نمود فراهم را سندیکا اعضای بکار

 23 و 4 شعبه دو به شرکت آور زیان و سخت% 4 بدهی میبایست که فردی
 به واحد شرکت حساب از افتاده تعویق به ماه چهار که  را اجتماعی تامین
 از نفر 477 حقوق که دلیالست همین به و.  کند تپرداخ اجتماعی تامین

 .است نشده برقرار کنون تا بازنشسته زحمتکش همکاران

 شهر بانک اقساط و ذخیره تکمیلی،صندوق بیمه های بدهی میبایست که فردی
 . کند تسویه شرکت حساب از گردیده کسر کارگران فیش از که

 کارگران معیشت و کالتمش و دارد را کارگران تعدیل قصد فقط که فردی
 به حقوقشان ماه چهار بازنشسته کارگر 477 ندارد، اهمیتی هیچ ایشان برای
 را شرکت پول مییون 27 عوض در اما بیفتد عقب ایشان مسولیتی بی دلیل
 هم میلیون ۳ ها خدمتی خوش این برای تازه و کرده چه نیست معلوم

 .گیرد می دستخوش

  فرمانش تحت نیروی این اب واحد شرکت مدیریت به آفرین

 .باشیم گفته.ندارد عاقبت و آخر پولها این خوردن پیروز صادقی آقای اما



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     32
 

 گسارش خبروگار پیام سىدیکا از کارخاوً ایراویت

 

، تْلیعل هتْلف ّ کبؼگؽاًم قبلَ ظاؼظ64ي کبؼضبًَ کَ لعهتیای1393قبل اؾ

َ تطؽیت ّ اهْالم ُوگی ثبؾضؽیع ّ یب ثبؾًهكتَ نعًع. ظؼ زبل زبَؽ کبؼضبً

فؽّضتَ نعٍ اقت. ثب ایٌکَ هعیؽػبهل ّ اػُبی ُیبت هعیؽٍ اظػب هی کٌٌع کَ 

ایي کبؼضبًَ ثَ کبؼگؽاى ثعُی ًعاؼظ ، کبؼگؽاى ثكیبؼی ٌُْؾ قٌْات ضْظ ؼا 

 .ظؼیبفت ًکؽظٍ اًع

هعیؽیت غلّ ّ ًگبٍ ثبؾاؼی ثَ يٌؼت ثبػث گؽظیعٍ ثَ خبی ًْقبؾی ّ 

ؼتی ، ایي کبؼضبًَ ُب تؼطیل ّ پف اؾ فؽّل اهْال ثبؾقبؾی کبؼضبًَ ُبی يٌ

ّ ظقتگبُِب ثَ ّیؽاًَ ای ثؽای قبضتوبى قبؾی ّ یب فؽّل اؼؾاى ثَ قْظاگؽاى 

تب  93ؾهیي تجعیل نْظ.آیب ایي کهْؼ ظیگؽ ًیبؾی ثَ ایؽاًیت ًعاؼظ؟ اؾ قبل 

کٌْى فؽيت کبفی ثؽای ثبؾقبؾی ّ یب ًْقبؾی ّ تجعیل ضطِْ تْلیعی ثَ 

 ًبًْ ًجْظٍ اقت؟ هسًْالت

ّؾیؽ يٌؼت چَ تْخیِی ثؽای تؼطیلی کبؼضبًَ ُبیی هبًٌع ایؽاًیت، اؼج، 

…. ایؽاى پْیب، هیٌْ، کفم هلی، اقتبؼالیت، پْنم ؼنت، گًْی ثبفی گیالى 

 ظاؼظ؟ ؼاُکبؼ ؼاٍ اًعاؾی ایي کبؼضبًَ ُب ّ یب کبؼضبًَ ُبی خبیگؿیي چیكت؟

ایهبى گؿاؼل ظُع چَ همعاؼ اؾ  قبل هعیؽیت ّؾیؽ يٌؼت 4هتبقفبًَ پف اؾ 

يٌبیغ هتْلف ّ چَ هیؿاى ؼاٍ اًعاؾی ّ یب کبؼضبًَ تْلیعی ثَ تْلیع اَبفَ نعٍ 

اقت؟ چَ قیبقتی پهت ایي تْلف ُب ّخْظ ظاؼظ؟ آیب هبًٌع تْفبى افهبی فیم 

ُبی زمْلی ، ؾزوتکهبى ثبیع ّاؼظ هبخؽا ثهًْع ّ ظقت ثَ افهبگؽی ؾظٍ تب 

 ؟هكّْلیي ثَ ضْظ آیٌع
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 وظری بً رَیداد ٌای کارگری

 

هبٍ  4ایلٌب: يجر اهؽّؾ یک کبؼگؽ پیوبًکبؼی قتبؼٍ ضلیح فبؼـ ثَ ظلیل 

هؼْلبت هؿظی العام ثَ ضْظکهی کؽظٍ اقت ایي ظؼزبلیكت کَ ؾهؿهَ ُبیی اؾ 

 ؼقع. ُبی پیوبًکبؼی ثَ گْل هی تْلف فؼبلیت نؽکت

یي نؽکت لؽاؼظاظُبیی ظؼ اّایل قبل خعیع ِی گؿاؼنی اػالم کؽظین کَ ظؼ ا

ثَ کبؼگؽاى ظاظٍ نعٍ ثؽای اهُب کَ تب نم هبٍ زك گؽفتي زمْق ؼا ًعاؼًع ّ 

ثؼع اؾ نم هبٍ چٌبًچَ نؽکت قتبؼٍ ضلیح فبؼـ يْؼت َّؼیتم تجعیل ثَ 

ازكي نعٍ ثبنع یؼٌی پْل گؽفتَ ثبنع ثَ کبؼگؽاى ضْظ زمْق یک هبٍ ؼا 

 پؽظاضت ضْاُع کؽظ.

اّایل قبل چٌع اتفبق افتبظٍ اقت ، ظقتگیؽی ّ ازُبؼ ایي ظؼ زبلی اقت کَ اؾ 

کْنٌعگبى کبؼگؽی، نالق ضْؼظى کبؼگؽاى آق ظؼٍ، يفبیی هعیؽکل ّؾاؼت 

العام هدلف ظؼ اػالم  ضْؾقتبى: قي ثبؾًهكتگی ظؼ کهْؼ افؿایم یبثع ،

هؼبًّت انتغبل  هٌطمَ آؾاظ تدبؼی اؾ پْنم لبًْى کبؼ کبؼگؽاى، 28ضؽّج 

 قبؾی ًیؽّی کبؼ. م اؼؾاىّؾاؼت کبؼ: لؿّ

ایي ًهبًَ ُب کَ ُوگی ثَ هؼٌبی اؼؾاى قبؾی ًیؽّی کبؼ ثؽای قؽهبیَ گػاؼ 

ضبؼخی ّ ظاضلی ّ تسلیل ثؽظى ظقتوؿظُب ّ ًبثْظی زؽکت ُبی کبؼگؽی اقت 

 ، پف اؾ اهُب ّ ػولی نعى ثؽخبم نعت ثیهتؽی گؽفتَ اقت.

 تحریریً وشریً پیام سىدیکا



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     34
 

 ان ساختمانیسهمیه بندی بیمه کارگر

 

 در عضو هیات موسس سندیکای کارگران نقاش تهران «امیدی نیحس»
: داشت اظهار ساختمانی کارگران بیمه بندی سهمیه به اشاره با ایلنا با گفتگو
 این در و است قانون خالؾ کامال ساختمانی کارگران بیمه بندی سهمیه

 دایره به اتکا با توانستند می ساختمانی کارگران صنفی های انجمن خصوص
 بینیم می اما. بگیرند را قانون خالؾ و ناعادالنه اماقد این جلوی خود اختیارات

 به بلکه دهند پایان وخیم اوضاع این به توانند نمی تنها نه صنفی های انجمن که
 خود ای بیمه لیست در نیستند ساختمانی کارگر که را افرادی سرخود صورت

 .گنجانند می

 های مانساز ضعیؾ های بازرسی از ساختمانی کارگران مستقل فعال این
 و فصلی ماهیت به یا توجه ای بیمه های سازمان: افزود و کرد گالیه ای بیمه
 که کنند می پافشاری این بر تنها و ندارند ساختمانی کارگران کار بودن کوتاه
 حضور محل در کارگر موقت، کار محل به سرزده های بازرسی صورت در

 محل آن در کارش که است ها مدت کارگر که است حالی در این باشد، داشته
 .است شده تمام

 را ساختمانی کارگران بیمه و مهارت کارت احراز و ثبت فرایند امیدی
 بسیار مهارت کارت صدور فرایند حاضر حال در: افزود و دانست بر زمان
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 سد با کارگر هم کارت این صدور از پس و است بر زمان و دشوار
 .است رو به رو ای بیمه های سازمان

 بار اسؾ کارفرما عملکرد حیث از را ساختمانی کارگران شؽلی منیتا امیدی
 در را ایمنی ضوابط ساختمانی کارگاه کارفرمای: کرد تصریح و دانست

 در و کند نمی رعایت کارگر توسط یشیمیای مواد با کار و داربست خصوص
 رو این از کند می اخراج را وی کند اعتراض شرایط به کارگر که صورتی
 .است خطر در حیث همه از کارگران ؽلیش امنیت

 را کارگران شؽلی امنیت تامین در قصور ساختمانی کارگران مستقل فعال این
 این در هم را صنفی های انجمن و ندانست کارفرمایان عملکرد به محدود تنها

 کارگران شکایت از پس هستند ملزم صنفی های انجمن: دانست مقصر زمینه
 بر تا کنند اعزام وی کار محل به را زبده بازرس یک کارفرما از ساختمانی

 که بینیم می هم اینجا در اما کنند نظارت وی حقوق تضییع و رگارک کار کیفیت
 که کنند می اعزام محل به را سواد کم فرد یک عامدا یا سهوا ها انجمن که

 همین اگر که است حالی در این. ندارد فنی مسائل از اطالعی کوچکترین
 کند شکایت کارفرما توسط حقوقش تضییع خصوص در دادسرا به کارگر
 اعزام کارگر کار محل به کارشناس عنوان به را زبده مهندس یک دادسرا

 .کند می

 ساخت کاهش پی در ساختمانی کارگران بیکاری باالی نرخ به اشاره با امیدی
 تواند نمی ساختمانی کارگر ساز و ساخت کاهش کنار در: داشت اظهار ساز، و

 باالی که کارگری مثال کند کار دستمزدی هر با است مجبور و کند پیدا کار
 بگیرد دستمزد روز در تومان هزار 7۵7 از کمتر نباید کند می کار داربست

 انمتو هزار ۹7 از کمتر تهران شهر در کارگر همین به که هستیم شاهد اما
 .شود می پرداخت دستمزد روز در

 هزار 1۵5 از کمتر نباید کند می کار داربست باالی که کارگری»
 در کارگر همین به که هستیم شاهداما بگیرد دستمزد روزدر تومان
 «شود می پرداخت دستمزدروز در انمتوهزار55 ازکمتر تهرانشهر
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 :کارگران صنفی های جمنان عالی کانون عضو

 کارگران حق علیه کارفرما و دولت  هجمه آغاز

 

 که آنطور اگر گوید می کارگران صنفی های انجمن عالی کانون عضو: ایلنا
 خروج چرا است شده اشتؽال توسعه از مانع کار قانون گویند، می کارفرمایان

 کار قانون شمول از نفر 5 و نفر 77 زیر کوچک های کارگاه و آزاد مناطق
 بر تاکید با ایلنا با درگفتگو چمنی ناصر .انجامد بی اشتؽال رونق به نتوانسته

 و فقر ایجاد به منجر کار قانون شمول از ویژه و آزاد مناطق خروج اینکه
 در کارفرمایان همه این اگر: داشت اظهار است، شده کارگران برای فالکت

 تاکید کار قانون  حمایتی مواد گذاشتن زیرپا با اشتؽال رونق خصوص
 که کوچک های کارگاه و آزاد مناطق در اشتؽال رونق شاهد چرا پس کنند، می
 دراتاق ای جلسه روزگذشته نیستیم؟ اند شده خارج کار قانون شمول از

 بدون خصوصی  بخش و کارفرمایان نماینده دولت، باحضورنماینده بازرگانی
 از کارفرمایان جلسه این در و دش برگزار کارگری جامعه نمایندگان حضور
 .بردند نام اشتؽال و توسعه راه در سدی عنوان به مالیاتی قوانین و کار قانون

 برعلیه جلسه این در کارفرمایان سوی از که هایی هجمه به اشاره با چمنی
 دهند توضیح ابتدا کارفرمایان: افزود بود، شده مطرح کارگران حمایتی حقوق

 کرده دریافت اشتؽال  توسعه عنوان تحت  گذشته های سال در که هایی وام با
  در نه و آزاد مناطق در نه ها وام این است مشهود که آنطور. اند کرده چه اند
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 و شده زایی اشتؽال صرؾ کوچک و بزرگ های کارگاه در نه و ها کارخانه
 .ایم بوده مادر صنایع و تولیدی واحدهای ورشکستگی شاهد تنها مقابل در

 و اشتؽال توسعه مدیرکل کارگر، محمدرضا پافشاری به اشاره با منیچ
 برمبنای مزد تعیین ضرروت بر جلسه این در کار بازار سیاستگذاری

 افزایش علیه گسترده ای هجمه اکنون هم از ظاهرا: کرد تصریح  وری، بهره
 موضوع با تواند نمی سخنان این ظاهرا و است داده رخ آینده سال مزد
 هیچ حاضر حال در.باشد ارتباط بی جمهوری ریاست آینده سال باتانتخا

 به بتوان که ندارد وجود ها کارخانه سود ارزیابی برای مشخصی شاخصه
 .کرد اقدام مزد افزایش برای آن استناد

 این در که کارگر رضا محمد اظهارات از دیگری بخش خصوص در چمنی
 طریق از اشتؽالزایی منظور به ات دارد را آمادگی این دولت بود گفته جلسه
 نیاز مورد قیمت ارزان انسانی نیروی دستمزد، تعیین شیوه دادن تؽییر

 اتاق جلسه در دولت نماینده های حرؾ این: افزود کند، تامین را کارفرمایان
 به اشتؽال ایجاد وعده که جمهور رئیس انتخاباتی های صحبت با بازرگانی
 و کار نیروی سازی ارزان  منزله به تنها و دارد تناقض  بود؛ داده را جوانان

 دستمزد درصدی 47 سهم خصوص در.است کارگر استثمار سبز چراغ دادن

 دارد، کارگاه های هزینه در درصدی 47 سهم دستمزد اگر تولید های هزینه در
 و انرژی های حامل هزینه کارفرمایان که کرد گیری نتیجه توان می پس

 دستمزد باالی های هزینه با صورت این ؼیر در زیرا کنند نمی پرداخت مالیات
 های گفته طبق بر که است حالی در اظهارات این.شدند می ورشکست قطعا

 از کمتر به تولید شده تمام قیمت در مزد سهم کار، وزارت کار روابط معاون
 .است رسیده درصد 5

 تحت  گذشته های سال در که هایی وام با دهند توضیح ابتدا کارفرمایان» 
 است مشهود که آنطور. اند کرده چه اند کرده دریافت اشتغال  توسعه عنوان

 بزرگ های کارگاه در نه و ها کارخانه  در نه و آزاد مناطق در نه ها وام این
 ورشکستگی شاهد تنها مقابل در و شده زایی اشتغال صرف کوچک و

 « ایم بوده مادر صنایع و تولیدی واحدهای
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 زدم حداقل لغو با  W.T.Oبه ایران پیوستن برای  تالش

 ایلنا خبرگزاری از نقل به

 نام به درحالی داری سرمایه جریان:  فلزکار کارگری فعال وطنخواه عبداله
 اجتماعی های حمایت حداقل پاگذاشتن زیر قصد کار جویندگان برای دلسوزی

 حقوق ای سلیقه اجرای شاهد سالهاست حاضر حال در که دارد را کارگران از
 بازرگانی اتاق در گذشته هفته که نشستی یماجرا .هستیم کارگران قانونی
 مزد حداقل پرداخت قانونی تکلیؾ شدن گرفته نادیده توجیه برای ایران

 جریان سوی از که است اخیری های تالش راستای در شد برگذار کارگران

 آؼاز (W.T.O) جهانی تجارت سازمان در ایران عضویت برای داری سرمایه

 .است شده

 سازی ارزان کنار در سازی آزاد های سیاست با تنها مانساز این در عضویت
 نوعی به تاکنون که بازرگانی اتاق رو این از شود، می ممکن کار نیروی
 سریعتر هرچه الحاق منظور به است بوده مختلؾ های دولت سایه در کابینه
 از اجتماعی های حمایت حذؾ سبز چراغ جهانی تجارت سازمان با قصد ایران
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 در انسانی نیروی عرضه قیمت شدن شکسته با و کند روشن را کارگران
 .بردارد را گام نخستین کار بازار

 رفاه و کار تعاون وزارت مدیران ظاهرا راه این در که اینجاست جالب
 تعدیل های سیاست شیب تشدید برای را خود کامل آمادگی نیز اجتماعی
 .اند کرده اعالم ساختاری

 مدیر «کارگر محمدرضا» های صحبت از بخش آن به خواه وطن آقای اشاره
 تا است آماده دولت» بود گفته که است فوق جلسه در کار وزارت اشتؽال کل

 قرار کارفرمایان اختیار در رایگان صورت به را دانشگاهی  التحصیالن فارغ
 .«بسازند کاری رزومه خود برای که شود فراهم آنها برای امکان این تا دهد

 جامعه به دارند سعی کارفرمایان اینکه از انتقاد با کارگری کوشنده این
 تصریح است، آنان منافع برخالؾ کار قانون اجرای که بقبوالنند کارگری

 کار قانون تا خواهانند خود کارگران کنند می استدالل کارفرمایان اینکه: کرد
 حمایتی های ظرفیت زیرا است بزرگی فریب اساسا نشود اجرا آنها برای
 .است مانده زمین بر که است ها سال کار قانون

 عدم امضا، سفید و موقت  قراردادهای رواج فلزکار کارگری فعال این
 اهمیت ماندن مؽفول و مشهود معیشتی های واقعیت و دستمزد سطح هماهنگی

 و دانست کار قانون مانده زمین به های ظرفیت از را  کارگری های تشکل
 کلی صورت به و ستیزانه مزد های سیاست با  رگرانکا حقوق تضییع: افزود
 و بگذارند پا زیر را کار حقوق جوانب تمام که خواهند می ستیزانه انسان
 این بیشتر که شود می تشکیل منظور همین به هم بازرگانی اتاق جلسات
 .کرد تشبیه شعر شب به توان می را جلسات

 

 قانون تا خواهانند خود کارگران کنند می استدالل کارفرمایان اینکه»
 ظرفیت زیرا است بزرگی فریب اساسا نشود اجرا آنها برای کار
 «است مانده زمین بر که است ها سال کار قانون حمایتی های
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 تحویل؛ موعد از سال 3 گذشت وجود با

 هستند پرند در مهر مسکن تحویل منتظر فلزکار رانکارگ

 در ملک خرید به اقدام که مکانیک فلزکار صنؾ کارگران از نفر چندین: ایلنا

 سال 3 از بیش گذشت وجود با اند کرده پرند جدید شهر مهر مسکن واحدهای
 .اند نکرده دریافت را خود های واحد هنوز تحویل، موعد از

 هستند پرند در مهر مسکن تحویل منتظر فلزکار کارگران

 ایلنا به جداگانه های تماس در است نفر 24 حدود در آنها تعداد که کارگران این
 را منازلشان شده منعقد قراردادهای طبق پیش سال سه بود قرار که گفتند
 .اند نگرفته تحویل در واحدهایشان مدت این گذشت با اما دهند تحویل

 محل به که اخیری مراجعه از پس اند گفته به ایلنا به کارگران این که آنطور
 پیشرفت ها آپارتمان ساز و ساخت که شوند می متوجه اند داشته پروژه ساخت
 .است نداشته چندانی

  با خرید هنگام در که بنابرقراردادی که گفتند ایلنا به همچنین کارگران این
 بوده قرار اند، داشته ۳۳ سال در   ها آپارتمان این ساز و ساخت مسئول شرکت
 میلیون 77 حدود در چیزی سند صدور و ها آپارتمان تحویل برای که است

 که صورتی در است شده گفته آنها به اکنون اما کنند، پرداخت تومان
 تومان میلیون ۹  باید  شود تکمیل آپارتمانهایشان ساز و ساخت خواهند می

 و ساخت مسئول شرکت حساب به قرارداد در شده قید رقم بر اضافه دیگر
 .کنند واریز ها ساز

 با که کردند تاکید ایلنا با خود تماس در همچنین مکانیک فلزکار کارگران
 «اضافه  هزینه» این پرداخت توان خود «نامطلوب معیشتی شرایط» به توجه
 .ندارند را نشده قید قرارداد در که
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 مستمری منتخب اهواز شستگیبازن کانون انتخابات در ما دوستان شدیم خبر با
 به انتخاب حسن این به تبریک ضمن ما. گردیدند اهواز بازنشستگان و بگیران

 با و دلیرانه خود وظایؾ انجام در که امیدواریم گفته تبریک هم دوستان این
 کنند عمل کارگری های خصوصیت
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 باز خُاوی رای َ صیاوت از حقُق شٍرَودان

 

زمْلی ّ ظؼیبفتی ُبی ًدْهی ّ ّام ُبی افكبًَ ای ثب افهبی خٌدبلی فیم ُبی 

ثی ثبؾگهت ،ًَ تٌِب تُْیي ثَ هؽظم ثطًْو ؾزوتکهبى ؼا ثیم اؾ ثیم 

ًوبیبى قبضت، ثلکَ ثؽ غبؼت ُوَ خبًجَ اؾ قْی هعیؽاى ثی لیبلتی کَ کهْؼ 

ؼا ثَ ایي هؽزلَ اؾ ثسؽاى ُبی قیبقی ّ التًبظی، فؽٌُگی، اختوبػی ؼقبًعٍ 

 .ظّثبؼٍ نعاًع، تبکیع 

آًچَ پؽظٍ اؾ تفؽػي ّ ظانتي اهتیبؾُبی اختوبػی ّ هبلی ثؽظانت، قطٌبى 

گكتبضبًَ ضبًن ؾاظٍ ای ثْظ کَ فبؼؽ اؾ تؼلك ال ثَ خؽیبًی ضبو آنکبؼ ًوْظ 

کَ آًچَ قبظٍ ؾیكتی ّ هؽظهی ثْظى ظؼ نؼبؼُبی تجلیغبتی کبًعیعاُب قت ، 

 .ًوبیهی پؽ فؽیت ثؽای خوغ آّؼی آؼاقت

هبى ظؼ هدلف ّ ظفبع اؾ ظؼیبفتی پعؼ ضْظ، کَ یکی اؾ هعیؽاًی ثی ًطك ای

لیبلتی اقت کَ ػولکؽظل ثبػث ثسؽاى اهؽّؾی اقت، ّ ثؽظانت اؾ ثیت الوبل 

ؼا قِن ضْظ ّ ضبًْاظٍ انبى اؾ قفؽٍ اًمالة هی ظاًع، ّخِی ؼا ًوبیبى قبضت 

ؼقبًَ ُبی  کَ ثب ُؿاؼاى تؽفٌع چَ ظؼ يعاّقیوب ّ چَ ظؼ ؼّؾًبهَ ُب ّ ظیگؽ

ظّلتی اخبؾٍ افهب ظاظٍ ًوی نع. ایٌکَ چؽا ّ چَ ثكتؽی چٌیي تفکؽی ؼا ظؼ 

هیبى هكّْلیي ّ فؽؾًعاًهبى نکل ظاظٍ کَ ایي چٌیي فؽػْى ّاؼ ؾًعگی ّ 

 .اهتیبؾ ضْاُی کٌٌع، ثَ ثؽؼقی خعاگبًَ ای ازتیبج ظاؼظ
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کؽظًع ؾزوتکهبًی کَ ظؼ ثطم ُبی اظاؼی ّ هبلی اؼگبى ُبی ظّلتی کبؼ هی 

ثب ُوؽاُی کبؼثؽاى فُبی هدبؾی ایي غبؼت ُب ؼا افهب کؽظٍ ّ قیكتن قیبقی 

ّ اختوبػی ؼا هدجْؼ ثَ پبقطگْیی کؽظًع. ّ آى نع کَ ؼییف خوِْؼ ظقتْؼ 

ثبؾثیٌی ایي ظؼیبفتی ُب ؼا ظاظ. ُؽچٌع کَ هی ظاًین آة اؾ قؽچهوَ گل آلْظ 

ثَ فبل ًیک گؽفتَ ّ ظؼ اقت اهب ایي افهبگؽی ّ زتب ظقتْؼ ؼییف خوِْؼ ؼا 

آیٌعٍ ثطم ُبی ظیگؽی اؾ ایي فكبظ اؾ ؼّقبی ظّلتی اؾ ِؽیك کبؼگؽاى اظاؼی 

ّ کبؼثؽاى اختوبػی افهب ضْاُع نع. تب هؼلْم نْظ ثْظخَ ّ ثؽّت ایي کهْؼ 

 .ظؼ ظقتبى چَ کكبًی ّ چگًَْ زیف ّ هیل هی نْظ

یی اقت کَ هؽظم اهب آًچَ هي هی ضْاُن ثَ آى ثپؽظاؾم هَْْع يیبًت اؾ آؼا

 ثَ يٌعّق ُبی ؼای اًعاضتَ اًع.

« قٌعیکبُبی کبؼگؽی ّ اًتطبثبت» ظؼ همبلَ ای کَ ظؼ ثسجْزَ اًتطبثبت ثب ًبم 

هٌتهؽ کؽظم، اؾ ؼای ظٌُعگبى قْال کؽظم ثؽای يیبًت اؾ ؼای ضْظ چَ 

اهؽّؾ ایي قْال ثب افهبی ظؼیبفتی ُبی ًدْهی ّ قطٌبى  ؼاُکبؼی ظاؼًع؟

آهیؿ فبِوَ يفعؼ زكیٌی هَْْػیت پیعا کؽظٍ ّ ضْظًوبیی  قطیف ّ تُْیي

)ثَ ايطالذ ايالذ « تعثیؽ ّ اهیع»هتبقفبًَ ِؽفعاؼاى ظّلت  هی کٌع.

ظؼ یک اًفؼبل ػدیت ًَ تٌِب کؽقی ؼیبقت هدلف ؼا اؾظقت ظاظٍ اًع  ِلجبى( 

ثلکَ زتب ؼّقبی کویكیْى ُبی هدلف ؼا ًیؿ ثَ ؼلیت قپؽظٍ اًع. ّ تبقف 

ايالذ »کَ ظؼ ٌُگبهَ ًطك تفؽػي آهیؿ ایي ًوبیٌعٍ هدلف، فؽاکكیْى ثبؼتؽ آً

ظقت ثَ العاهی ظؼ خِت يیبًت اؾ آؼای هؽظم ًؿظ ّ زتب ثؿؼگبى « ِلجبى

 ايالذ ِلت ًیؿ ّاکٌهی ظؼ ضْؼ تْخَ اؾ ضْظ ثؽّؾ ًعاظًع.

 ظؼ چٌیي هْالؼی چَ ثبیع کؽظ؟

یي ًوبیٌعٍ تُْیي کٌٌعٍ آیب ًجبیع ايالذ ِلجبى ظؼ یک اِالػیَ ػػؼضْاُبًَ ا 

ؼااؾ ضْظ ًعاًكتَ ّ اؾ خؽگَ ايالذ ِلجبى ثیؽّى هی اًعاضتٌع؟ تب ؼای 

ظٌُعگبى اػتوبظنبى ثَ ايالذ ِلجبى ّ قؽ لیكت ُب ّ ؼیم قفیعاى ایي خؽیبى 

ثیهتؽ هی نع؟ آیب اًتطبثبت ظیگؽی ظؼ ؼاٍ ًیكت؟ ّ آیب ًوی تْاى ثب تبقی ثَ 

ایهبى ؼا زتب ًوبیهی ثَ چبلم کهیع ّ اػتجبؼ آییي ًبهَ ظاضلی هدلف يالزیت 

 ًبهَ اّ ؼا اؾ ِؽف ايالذ ِلجبى ثی اػتجبؼ اػالم ًوْظ؟
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 اهب ؼای ظٌُعگبى ثبیع ثب چَ ؼاُکبؼی ّچگًَْ اؾ آؼای ضْظ يیبًت کٌٌع؟

آیب ًجبیع اؾ آلبی ػبؼف ثَ ػٌْاى قؽلیكت ّ فؽظ نبضى ايالذ ِلجبى 

ی کَ ثَ لیكت اّ ؼای ظاظًع ّ ضْاقت ثؽای اؼؾل گػاؼی ثَ آؼای هؽظه

ُوچٌیي تبکیع ثؽ اػتوبظ هؽظم ّ آؼایهبى ایي انؽافیت الًَ کؽظٍ ظؼ هدلف ؼا 

 اؾ ضْظ ظّؼ کٌٌع؟

ُوبًطْؼی کَ ظؼ ًبهَ قؽگهبظٍ قٌعیکبی کبؼگؽاى فلؿکبؼهکبًیک ثَ آلبی 

ؼّزبًی گفتَ نعٍ اّ ثبیع ثب لبِؼیت ّ ثب اتکب ثَ آؼای هؽظهی کَ ثَ اّ ؼای 

ع ػلیَ فكبظ ایكتبظٍ گی کؽظٍ ّ ثب افهبگؽی ّ نفبف قبؾی ثطًْو اؾ ظاظً

کبثیٌَ ّ ضبًْاظٍ ضْظ نؽّع کٌع تب ظیگؽاى ًیؿ هدجْؼ نًْع ؾًعگی هبلی ّ 

اختوبػی انبى ؼا نفبف قبؾی کٌٌع. تب ثبؾُن آؼای هؽظهی ؼا ظؼ اًتطبثبت 

 ثؼعی ُن ظانتَ ثبنع.

ؾ تؽـ ثِؽٍ ثؽظاؼی ؼلیت اؾ ظکتؽ ؼّزبًی ّ ايالذ ِلجبى تب ؾهبًی کَ ا

فكبظ الًَ کؽظٍ ظؼ ظقتگبُِبی ظّلتی ّ فؽاکكیْى ايالذ ِلجبى، ثؽضْظ 

ثلؽؾًع ، ؼلیت تجلیغبت ؼقبًَ ایم ؼا ظّ چٌعاى کؽظٍ ّ فكبظ ضْظ ؼا ظؼ هیبى 

 ایي ُیبُْ ، اقتتبؼ هی کٌع.

ظؼ اؾ تبؼیص ثیبهْؾین ّ ثَ کبؼ ثجٌعین. ػول ثَ هْلغ ّ ظؼقت قیعهسوع ضبتوی 

افهبی لتل ُبی ؾًدیؽٍ ای ظؼ ّؾاؼت اِالػبت ّ ظقتگیؽی ثطهی اؾ 

هدؽهیي ایي لتل ُب ثؽ هسجْثیت اّ ّ ثبؾ نعى فُبی قیبقی افؿّظ. تبؼیص 

ظّثبؼ تکؽاؼ ًوی نْظ ّ ؼُجؽاى ُْنیبؼ ّ هؽظهی ظؼ ایي ثؿًگبٍ ُبی تبؼیطی 

 ُهِؽ ّ ًهبى نطًی ّ ایوبًی ضْظ ؼا ثؽ تسْالت ضْاٌُع ؾظ.

ظیع اقٌْظى ُبی ندبع ٌِّی ّ ؾزوتکهبى خب گؽفتَ ظؼ فُبی هدبؾی ثی تؽ

ُوچٌبى ثب تکیَ ثؽ في آّؼی ًْیي پبنٌَ آنیل ُوَ هفكعاى ّ پهت کٌٌعگبى ثَ 

 آؼای هؽظهی ّ آؼهبى ُبی ّاالی ػعالت ّ آؾاظی ضْاٌُع ثْظ.

هب ثبیع ثطْاُین ُوَ ًوبیٌعگبى هدلف ّ ظؼ ؼاـ آًِب ايالذ ِلجبى ثطْؼ نفبف 

ثب اقٌبظ ظؼقت ّ هكتٌع ُؿیٌَ ُبی تجلیغبتی ضْظ ؼا ثَ هؽظم گؿاؼل کٌٌع ّ  ّ
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ًتؽقٌع کَ ؼلیت قْاقتفبظٍ ضْاُع کؽظ ، ثلکَ ثب ایي نفبف قبؾی ؼلیت ؼا ثَ 

 چبلم کهیعٍ اّ ؼا ًیؿ هدجْؼ ثَ نفبف قبؾی ضْاُع کؽظ.

بی ضْظ هب ثبیع ظّلت ايالزبت ّ ًوبیٌعگبًم ظؼ هدلف ؼا ّاظاؼ کٌین ثَ گفتَ ُ

پبی ثٌع ثْظٍ ّ ثَ آى ػول کٌٌع. ثَ ظفبتؽنبى ّ یب ثَ هدلف ؼفتَ ّ اؾآًبى 

ثطْاُین ظؼ ايالذ ِلجی هًًن ثبنٌع. هب هی ظاًین کَ ثَ لسبظ هْلؼیت 

اختوبػی ثی تؽظیع آًبى هبًٌع ظّقتعاؼاى ؾزوتکهبى ػول ًطْاٌُع کؽظ اهب اگؽ 

یب ثبیع ػطبی ًوبیٌعگی ؼا ثَ اؾ ِؽف ؼای ظٌُعگبًهبى هْؼظ فهبؼ لؽاؼ گیؽًع، 

 لمبیم ثجطهٌع یب ایٌکَ ثَ ضْظ تکبًی ثعٌُع.

هب هی تْاًین ظؼ خوغ ُبی کْچک ضْظ ثب ًْنتي ًبهَ، هؽاخؼَ ثَ ظفبتؽنبى، 

آًبى ؼا ثَ تکبپْ ّاظاؼ کٌین. ّ فُب ؼا ثؽای ايالذ ِلجبى ّالؼی ثبؾ کٌین. هب 

ن ايالذ ِلجی اؾ ثكتؽ ضْظ اگؽ ًکْنین ّ ثب هكبیل خعی ثؽضْؼظ ًکٌین، ثبؾُ

ثَ ثیؽاٍ ضْاُع ؼفت.اهؽّؾ ثؿًگبٍ تبؼیص اقت ّ ُن هؽظم ّ ُن آًبًی کَ ظاػیَ 

 ايالذ ِلجی ؼا ظاؼًع ثبیع ثَ ّظبیف ضْظ ػول کٌٌع.

ايالزبت ؾهبًی پیؽّؾ ضْاُع نع کَ ثَ اتکب هؽظم ّ خِت گیؽی ُبی  

ّؾی ًمم هب تؼییي کٌٌعٍ آؾاظیطْاُبًَ ّ ػعالت ِلجبًَ ػول کٌٌع. ّ ظؼ ایي پیؽ

اقت. اگؽ ثٌهیٌین، ثی تؽظیع ُؽ ظّ خٌبذ قع ؼاٍ ايالذ ِلجی ّالؼی کَ ُوبًب 

 گكتؽل ػعالت ّ آؾاظی اقت ، ضْاٌُع نع.

ثیبیین ثؽای اّلیي ثبؼ ثكتؽ پبقطگْیی هكْالى ّ يیبًت اؾ آؼا ؼا ظؼ خبهؼَ  

 پی ؼیؿی ّ آهبظٍ کٌین.

 قؼبظت ثَ نِؽی ؼّاقت

 ى کعضعاقت.کَ ظاًب ظؼ آ

 مازیار گیالوی وژاد عضُ سىدیکای کارگران فلسکارمکاویک

 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     46
 

 

  تهران اتوبوسرانی واحد شرکت در سازی خصوصی روند

 می تهران واحد شرکت در سازی خصوصی طرح از که است سالی ده حدود
 کارکردشان عمر که ها اتوبوس از بخشی طرح این ابتدایی سالهای در. گذرد
 مزایده به نبود صرفه به مقرون شرکت برای کارکردنشان و بود اتمام حال در

 .بودند کابین تک مان و خورو شهاب هاس اتوبوس ؼالبا که شد گذاشته

 شد گذاشته اتوبوس دستگاه 67 الی 57 برای شرکت سوی از که ای مزایده با
 به داشتند، اطالع مزایده و گذاری قیمت روند به که کسانی و خواران رانت ،

 این.کردند خریداری را اوراق های اتوبوس این میلیون 4 تا 3 مفت قیمت
 در نیز واحد شرکت مفسدان از ای عده پلید های دست که خوران رانت

 را   لگن  رانندگان بقول های اتوبوس این  هایی شرکت ایجاد با بود میانشان
 شرایط. کردند می واگذار اقساط با واحد شرکت بازخریدی رانندگان به

 رانندگان با قرارداد بطوریکه.  بود شکن کمر بسیار رانندگان این به واگذاری
)   اتوبوس زیاد های هزینه دلیل به سوم سال در که بود ساله 5 اقساط بطور

 و خانه فرش و طال فروش به مجبور راننده ،( بودند افتاده خرج به ها اتوبوس
 .بدهد را اتوبوس اقساط هم و دبرآی تعمیرات پس از هم تا شده خود خانه نهایتا

 کیومرث الفتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد
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 نش ناوزیرکار و معاو !!!سخنان داهیانه و پر مغز

 اقتصاد روح: افزود است، کار اساس تولید اینکه بیان با کار وزیر: ایلنا
 فقرزدا ولتد ،دولت این و است ایرانی کارگر فعالیت و تولید جامعه مقاومتی

 .شود نابود و ضایع کارگران حق گذارد نمی و است ستیز فساد و

 حق نشدن ضایع برای ایشان و شد نمی زده سالها که بود شالق کارگران حق

 کارگران حق   .نکرد محکوم شالق به را کارگران شدن محکوم ، کارگران

 محقق ایشان تالش با که کارفرماست توسط دادگاه به نانآ فرستادن جو عدالت

 ایشان تالش با که است فقیرانه دستمزدی داشتن کارگران حق    .است شده

 عقب کارگران حق.    شود می داده کارگران به تومان هزار ۳72 ماهانه
 تایید را آن خود سکوت با ایشان که است دستمزدهایشان ماه 4 از بیش افتادن
 .است کرده

 .شود نابود و ضایع کارگران حق ذاردگ نمی که و تالشگر وزیر این بر آفرین

 

 بی سالمت و اجتماعی تامین و کارگری بیمه های دفترچه اینکه بیان با ربیعی
 ارزش با دفترچه یک عنوان به دفترچه این اکنون: افزود بود، شده ارزش

 .است کارگری جامعه خدمت در

 اجتماعی تامین های بیمه و درمانی مراکز در کارگران سرگردانی دانیم نمی
 را؟؟ بیمه های دفترچه شدن ارزش با یا کنیم باور را

 بگویید افاضات این بعد بیایید خودبیرون دفترکار از وزیر آقای

 

 کارگران احت کارگران همه اینکه بیان با اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزیر
 و رسمی چه کارگری جامعه در افراد همه: کرد بیان هستند، بیمه غیررسمی

 که ای گونه به شده فراوانی تالش زمینه این در که هستند بیمه غیررسمی چه
 .است شده بیمه رسمی غیر کارگر میلیون 15
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 1 که کرد تصویب مجلس پیش روز چند همین ،ربیعی آقای کارفرمایان وزیر
 میلیون 77 شدن بیمه از دم شما آنوقت ، شوند خارج قانون شمولیت از منطقه
 .زنید می رسمی ؼیر کارگر

  .بودند شده خفه ها خیلی حاال تا بود چوب دروغ اگر

 

 های حقوق دریافت از جلوگیری بر تاکید با اجتماعی رفاه و کار تعاون وزیر
 شده مدونی ریزی برنامه باال های حقوق دریافت کنترل برای :کرد تصریح باال
 و ها دریافت کنم می اعالم اعتبار و پول شورای عضو عنوان به من و

 .دارد ادامه فساد با مبارزه ولی رسد می پایان به باال های حقوق

 نشان مردم به را خود حقوقی فیش برویم دور راه چرا وزیر آقای پیشنهاد:

 .پیشکش فساد با مبارزه بده

 

 در کارفرمایی و کارگری همایش در  ربیعی علی ایلنا، گزارش به
 اظهار است ارگریک شهر یک شهر این اینکه بیان با جم شهرستان

 امیدش است صدایی کم و حرف کم دولت که یازدهم، دولت: داشت

     .است کارگران حمایت و تالش به

 کارگران ماه 4 از بیش افتادن عقب با رابطه در وزیر این حرفی واقعاکم
 است زدنی مثال عسلویه

 

 کار نیروی سازی ارزان لزوم: کار وزارت اشتغال معاونت

 دولت نهخزامالی  بهبود جهت کل مدیران و معاونین و وزرا مهه: ما پیشنهاد
 باشند داشته دریافتی ماه در هزارتومان ۳77 از کمتر با
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 کار قانون پوشش از تجاری آزاد منطقه 2۲ خروج اعالم در مجلس اقدام
  کارگران

 ، بیمه گونه هر پوشش از کل مدیران و معاونین و وزرا کلیه: ما پیشنهاد
 ماشین نوکر، کلفت، باؼبان، شخصی، محافظین دولتی، های خانه ، راننده
 تومانی هزار ۳77 دستمزد همان با را کارها کلیه و شده خارج....  شور
 بدهند انجام

 

 . یابد افزایش کشور در بازنشستگی سن: خوزستان وزارت مدیرکل صفایی 

 حقوق اب عمر آخر تا دولتی کل مدیران و معاونین و وزرا کلیه: ما پیشنهاد
 .گردد لؽو هم هایشان مرخصی همه و کرده کار تومانی هزار ۳77

 مدیرکل و معاونین و وزرا این قبول مورد طرح این چنانچه سال 27 از پس
 . آید در قانون بصورت شد واقع

 

 وزیر به آن تحویل و نامه نوشتن از پس روز یک جم پتروشیمی کارگر ۵

 """.دندش اخراج کار از کارفرما سوی از کار

 اینقدر باید واحدها این صاحبان چرا: مجلس در تنگستان و دشتی نماینده
 کمک درخواست و بنویسد ای نامه خواست کسی اگر که باشند شده گستاخ
 است؟ شده ناتوان و ضعیؾ اینقدر کار وزارت آیا شود؟ اخراج کند،

 سوی از"" محترم کارآفرینان"" به کامل عمل آزادی دادن نتیجه
 .داد نخواهد هنتیج این جز تدول
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 :گفت و کرد دفاع دولت اقتصادی عملکرد از سخنانی در اطالعات، وزیر

 گرفته را مختلف محصوالت های قیمت افزایش جلوی که بوده آن دولت هنر
 بوده، مواجه آن با دولت که شرایطی به توجه با سال سه این در اگر. است
 از نان ای تکه شدن  برداشته از بگذارد مردم سفره بر نانی نتوانسته دولت

 .است کرده جلوگیری مردم سفره سر

 : تهران بازرگانی اتاق کشاورزی کمیسیون رئیس زرگران کاوه

 مردم خانوار، خرید قدرت کاهش و رکود شرایط دلیل به اخیر های سال در
 بانک آمار اساس بر و کنند می مصرؾ و خرید را دامی های فرآورده کمتر،
 خانوارها میان در درصد 22 گوشت و درصد 3۵ لبنیات مصرؾ زی،مرک

 .است یافته کاهش

 !!پاسخگوست کسی چه    !!!است؟ کردنی باور کدام شما نظر به

تومان رسیده  1577 درصدی به کیلویی  57رفته بود مرغ با افزایش یادمون 
 است.

 

 به توجه با گفت پیش روز چند صبح هشت ساعت اخبار در نیرو وزیر
 نرخ باید خاموشی از جلوگیری برای روز چند این در برق باالی مصرف

 . هاست کشور سایر از کمتر ایران در برق نرخ .کنیم گران را برق

 از ما کشور مردم درآمد میزان که وقتی وزیر جناب که پرسید ایشان از باید 
 هزینه تامین در مردم و است کمتر بسیار کشورها سایر مردم درآمد میزان
 ردمم مگر,  کنید گران را برق خواهید می چگونه هستند ناتوان خود زندگی
 تنبیه را آنان خواهید می که هستند؟ تابستان فصل این در گرما افزایش باعث
 ؟ کنید فقیرتر را مردم خواهید می آیا ،کنید
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 !ین کار ادامه داردحکشتار کارگران با حوادث 

 خوزستان فوالد آهن راه واحد در جوان کارگر یک مرداد ششم و بیست: ایلنا
 .داد دست از را خود جان

 تهران، در سازی مبل کارگاه یک در کارگر دو مردادماه، پنجم و بیست: لناای
 .دادند دست از را خود جان آوار ریزش اثر بر

 رودکی میدان سازی پل پروژه» کارگر جان میلگرد تن 37 ریزش: ایلنا
    .گرفت را «شیراز

 انجر مس معدن کارگران حامل اتوبوس واژگونی اثر در گذشته، روز: ایلنا
 صبح: ایلنا.   شدند زخمی دیگر کارگر دوازده و کشته کارگر یک اهر،

 طرح در شده حفر گودال یک دیوارهای تخریب ،( مرداد 25)دوشنبه امروز
 دو مرگ به ، وبلوچستان سیستان شمال در هکتاری هزار 46 آب انتقال
 . انجامید کارگر

 بودن شاؼل از مشهد ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان عمومی روابط: ایلنا
 جان خودرو تعمیرگاه سوزی آتش حادثه در که داد خبر ای ساله 74 کودک
 .  است داده دست از را خود

 اثر بر شرقی آذربایجان سراب در ساختمانی کارگر یک گذشته روز: ایلنا
 .داد دست از را خود جان طبقه چهار ساختمان از سقوط

 های سازمان اخیر های سال طی: گفت مشهد نشانی آتش سازمان مدیرعامل: ایلنا
 همچنان و است نشسته شجاع و وارسته انسان 35 سوگ به کشور نشانی آتش
 .شود نمی اجرایی آور زیان و سخت مشاؼل نامه آیین

 فنی وابطض و مقررات اجرای مسوولیت کار قانون ۲5 و 55 مواد مطابق«

 بر هرگاه و بود خواهد حدهاوا مسوولین یا و کارفرما عهدهبر کار بهداشت و
 های واحد مسووالن یا و کارفرمایان سوی از مذکور مقررات رعایت عدم اثر

 کیفری نظر از مذکور مسووالن یا کارفرما شخص دهد، رخ ای حادثه تولیدی
 «بود خواهد مسوول قانون این در مندرج های مجازات نیز و حقوقی –
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 به کمک تولید ملی و علیه بیکاری

 رسمی، آمار طبق گویند می. است نزدیک جدید تحصیلی سال
 کسب  به دانشجو و آموز دانش میلیون 27 حدود امسال

  .شد خواهند مشؽول دانش

 هزار 27 هرکدام امسال مهر اول میلیون،  27 این اگر
 معادل  مبلؽی کنند، خریداری خارجی التحریر لوازم تومان
 .شود یم خارج کشور از ارز تومان میلیارد ۴77

 عالوه کنیم خریداری ایرانی افزار نوشت آن بجای اگر اما
 به مشؽول ایرانی تحصیلکرده جوان هزاران اینکه بر

 در که کشور تولیدی واحدهای تعطیلی از کارخواهندشد،
 هستند چینی کیفیت بی و قاچاق اجناس هجوم معرض

 شود می جلوگیری

 یک عنوان به و کنیم عمل خود ملی وظیفه به هم با بیاییم پس
 فصل آؼاز با و دهیم هم دست در دست دوست، وطن ایرانی
 ایرانی نمادهای با وطن ساخت التحریر لوازم فقط مدارس
 .بخریم 

با تحریم کاالهای خارجی و خرید محصوالت ایرانی، بر 
 علیه بیکار شدن کارگران متحد شویم.  

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 
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 دتولی علیه دالالن

 میلیون 475 مبلػ به امسال ماهه 77 در هندی برنج تن میلیون 436 واردات
 دالر هزار 177 و

 دالر میلیون 737 فوالدی محصوالت

 دالر میلیون 67 کنجاله

 دالر میلیون 36 چای

 دالر هزار 51 آهنی محصوالت

 روزنامه ها                                                              

 کشت سطح تا داد کار برنج کشاورزان به را دالر میلیون 475 شد نمی آیا
 نشوند؟ سرازیر شهرها به و نشده بیکار تا ببرند باال را برنج

 محصوالت و کرد یقرتز آهن ذوب به را دالر میلیون 737 شد نمی آیا
 نخورد؟ خاک انبار در فوالدیش

 ؟ داد باؼداران به را دالر میلیون 67 شد نمی آیا

 نابود ما کشور چای باید چرا نبود؟ الهیجانی چایکار حق دالر میلیون 36 آیا
 چایکار باید آیا شود؟ سبز زمین این در آنچنانی ویالهای جایش به و شود

 های خانه در به کج گردنی با حال ، کرد می تولید چای افتخار با که ایرانی
 کند؟ ورج عیش سات و سور برایش و کند نوکری دالالن همین

 واردات قطع و مستقل و آباد کشاورزی خواهان کارگری سندیکاهای
 .هستند دامداری باؼداری، کشاورزی، محصوالت

با تحریم محصوالت خارجی مشابه تولید داخلی از کشاورزی، صنعت، 
دامداری، باغداری، کشورمان حمایت کرده و خانواده های کشاورزان ایرانی 

 را یاری دهیم. 
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 !؟ خواستم می چه وطنم زا من مگر

 و نانی از ؼیر به

 و امن ای گوشه

 و حرمت با جیبی

 ! عشق از بارانی

 باز ای پنجره

 !؟ دهد من به عشق و آزادی كه

 ؟ خواستم می چه من

 ؟! نداد من به كه حد، این در

 

 همین برای

 شبی نیمه

 رفتم و شکستم را دری

 رفتم همیشه برای

 

  بیکس_شیرکو

 ی شاعر کرد و مردم
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 ...گرفت نخواهد کشتی دیگر نابغه
 کسب برای لیاقت و نبوغ و هوش از چیزی جهانی طالی مدال 1 با نابؽه،

 دایناسورهای حقیر شعور و ذهنی کند به او... نداشت کم طال مدال هشتمین
 ...باخت حجری عصر نظام ورزش مسئول

 بسیار االیشب قامت دربرابر که حریفانی با پی در پی کشتی دو در سوریان
...  و. بود پیش شآوردهم از امتیاز ۴ نخست نبرد در .باخت نمودند می پست

 چرا... برید که چون.. چرا؟ انداخت بیرق و داد او به پی در پی امتیاز ۵
 ..برید؟

 باز.. چرا؟. شد فنی ضربه   ناباورانه و بود پیش امتیاز 1 واپسین، نبرد در و
 ..د؟بری چرا آخر... برید که چون هم

 پس اوست؟ خود ورزشی قهرمان یک به مربوط کارهای همه   پاسخگوی آیا
 کاروان دنبال به و است ورزشکاران شمار از بیشتر تعدادشان که هایی این

 و چیست؟ کارشان شوند می ریسه هاشان خانواده با همراه اؼلب و ورزشی
 ؟کنند می ؼلطی چه ورزشکاران همراه جهانی ورزشی های تورنمنت در
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 !روحانی آقای

 در سازمانی گیرند، می جای آوران مدال جدول صدر در که کشورهایی بیشتر
 و ورزش وزارت شما اما و ندارند هم ورزش برای مجریه قوه   باالی رده  

 ..! دارید هم جوانان

 در مافیا پروراندن و گفتن قربان بله جز به چیست، شما ورزش وزارت کار
 ؟ ورزش عرصه

 هم تنها نه و ورزش دنیای که را ما کشتی اول جوان نستتوا کسی چه
 ورزشکار... کند؟ فنی ضربه را بودند داده نابؽه لقب او به وطنانش
 جز به که آز و حرص در ؼرقه مؽز گنجشگ مسئوالن!... نه... حریؾ؟
 .ندارند دیگری دؼدؼه   علوفشان و عاالؾ و خودشان بانکی های حساب

 و اطالعات کمبود به سوریان. باخت ایران رزشو ؼلط مدیریت به سوریان
 های دؼدؼه مناسب، تؽدیه عدم به سوریان. باخت نوین ورزش از بودن دور

 مدیران به کلمه یک در و ، او کار و زندگی بر صحیح نظارت عدم جانبی،
 .باخت ایران ورزش ناالیق

 گوارا باخت این ؛، ایران ورزش لیاقت بی مدیران به

 

 و گذاشته ارج را خود نابغه فرزند تالش انایر زحمتکشان
 .کرد خواهند یاد نیکی به او از

                                                                                                                         

 مهربخش جهانسوز
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بی معنای خوشبختی این است که در دنیا کسی هست که، 

 ....اعتنا به نتیجه دوستت دارد
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 کارگران توانمند دست به جنوبی پارس 15A سکوی نصب عملیات از نمایی

 55 از بیش گرمای در و افتاده عقب حقوق ماه 4 با. ایرانی متخصصین و
 .خانواده از دوری ماه 2 و درجه

 این حقوق ماه 4 که کارفرمایانی بر ننگ مان سرزمین کارگران باد زنده 
 اند. نکرده پرداخت را کارگران

 

 خانواده یک بتوان کار ساعت ۲ با که دستمزدی برای کارگری سندیکاهای»

 «.کوشند می کرد، اداره را نفره 4

 عقب دلیل به را کارفرمایان که قانونی تصویب برای کارگری سندیکاهای»
 «کوشند می کند، جریمه و مجازات کارگران، چندماهه حقوق انداختن

 رایگان، بهداشت رایگان، پرورش و آموزش برای کارگری سندیکاهای»
 5.«کوشند می اساسی قانون همگانی،طبق و رایگان ،ورزش رایگان مسکن
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! المپیک پایانی روز در" زندگی یا و مرگ" میان تصمیم

 .شود اعدام کشورش در است ممکن ورزشکار این

 دوی پایانی لحظات در نقره، مدال ی برنده سا لیله ییسا فه اتیوپیایی، ی دونده
 دنیا نظر تا برد سر باالی اعتراض ضربدر صورت به را هایش دست مسافت،

 به که تصمیمی کند؛ جلب خود کشور در بشر حقوق ی گسترده نقض به را

 .ساخت خواهد روبرو کشورش در اعدام یا و زندان خطر با اورانظربسیاری،

 یا برود، کنیا به خود سرزمین جای به یا دبمان برزیل در شود مجبور شاید او
 ی دونده این فرزند دو و همسر ولی کند ویزا تقاضای دیگری ازهرکشور

 احتمال.اند شان امنیت  نگران بسیاری که دارند سکونت کشور آن در اتیوپیایی

 سیاسی پیام یک که حرکت همین خاطر به او ی نقره مدال که هست نیز این
 تحمل تواند نمی که کرده اعالم سا، لیله ییسا فه اما.شود گرفته بازپس ازاو دارد،

 .کند سکوت او و شوند کشته کشورش در نفر هزار ماه، ۹ ظرؾ در که کند

 اتیوپی در نفر 477 تاکنون نوامبر ماه از بشر، حقوق بان دیده آمار اساس بر
 .اند شده دستگیر نفر هزاران و کشته

 از هر اعتراضی دیکتاتورهایی که خود را مصون به است اسبیمن پاسخ این

 !می پندارد
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 آرزوی من

 آرزویی هر توش: »گفتند و میز روی گذاشتند امتحانی برگه یک مدرسه، توی روز آن
 دستم. نوشت می تند و تند داشت که چهارچشم امین برگهء به کردم نگاه.« بنویسید دارید
 هر: »گفت «بکنیم؟ تونیم می آرزوهایی چه ما یعنی اجازه؟ آقا: »پرسیدم و باال آوردم را
: گفت.« میخواد دلمون چی ما فهمن می همه که اینطوری: »گفتم.« خواد می دلت که چی
  «بنویسیم؟ باید چی واسه پس نفهمه کسی قراره اگه: »گفتم.« فهمه نمی کسی نترس»

 کردم فکر این به بعد و.« نویسم یم. آقا کردم غلط: »گفتم. کشید را گوشم و سرم باال آمد
 دار،بعد حساب ماشین مچی   ساعت بنویسم خواستم اولش خواهد؟ می چی دلم واقعن که

 افتاد یادم که بنویسم آنرا خواستم. احسانی رومیزی و بزرگ تراش به افتاد نگاهم
 معلم آقا.باال راآوردم دستم دوباره .شدم می خل داشتم. دارد کومودور محمدرضا،

  «.کنم می شهیدت بپرسی، سوال برزگر»:فتگ

 پیش بعد شود؟ می هم تا چند یا بنویسیم آرزو یک فقط باید که بپرسم ازش خواستم می
 داد مامان سر که شب آن مثل. کند دعوام بابا شاید بنویسم آرزو تا چند اگر گفتم خودم
 ها بزرگ آدم «تی؟نیس بدبخت من فکر. ها بچه برای خریدی لباس تا چند چرا: »کشید می

 کرد می گریه فقط مامان. است لباس تا چند شان بدبختی و خوشبختی بین فرق. اینطوریند
. بودم ننوشته چی هیچ هنوز من خورد، که زنگ. بود کرده مچاله بغلش توی را ها لباس و

 هایشان سواردوچرخه ها وبعضی سرویس تو پریدند هاشان بعضی در، جلوی دویدند ها بچه
 توی نشستم حضورمی امین ایستگاه تو رفتم می باید.نبودم کدامشان هیچ مثل من.شدند

   .اتوبوس منتظر.آفتاب

 و «نویسم می االن. خدا رو تو آقا: »گفتم. بکشد دستم زیر از را برگه خواست معلم آقا
 و خانه مسیر تا باشم داشته دوچرخه یک دارم آرزو:" نوشتم برگه خط اولین روی

. اینطوریند ها بزرگ آدم. شد شنگه الم خط یک همین." بیایم و بروم احتر را مدرسه
 همه نشان را برگه و گذارند می جلسه هم با خودشان بعد. فهمد نمی کسی گویند می اولش
 آورند می را آدم بابای آخرش و مدیر آقای و ناظم آقای و ها معلم همه نشان. دهند می

 و دوید می دنبالم خانه توی بابا که فهمیدم وقتی را این. کنند می پولش یک سکه و مدرسه
 .داد می تکان را کمربندش

نم نم گریه می کرد  هم مامان. کرد ُبغ و گوشه یک نشست کرد، کبودم و سیاه که حسابی 
 حتا قبل از کتک خوردنم.

 مرتضا برزگری 
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 !علی لک مبارز پیگیر حقُق کارگران

 

 ؾًعگی يسٌَ یکتبی ٌُؽهٌعی هبقت،

 ُؽکكی ًغوَ ضْظ ضْاًع ّ اؾ يسٌَ ؼّظ

 يسٌَ پیْقتَ ثدبقت،

 ُضّؽم آى ًغوَ کَ هؽظم ثكپبؼًع ثَ یبظ

ػلی لک ظثیؽ قٌعیکبی کوک ؼاًٌعگبى نؽکت ّازع اؾ ؾهؽٍ ؼُجؽاى 

هؽظاظ ظؼ قٌعیکبُبی کبؼگؽی پؽّؼل  28قٌعیکبیی اقت کَ ظؼ ظّؼاى ثؼع اؾ 

ْظ ّفبظاؼ هبًعًع. ػلی لک یبفتَ ّ تب آضؽ ػوؽ ثَ آؼهبى ُبی کبؼگؽی ض

ؼّقتبؾاظٍ ای اؾ ضویي کَ ثؽای اظاهَ تسًیل ّ کبؼ ثَ ُوؽاٍ ُوكؽ ّ تک 

 .فؽؾًعل ثَ تِؽاى آهع ّ ظؼ نؽکت ّازع اقتطعام نع

 دستاَردٌای کارگران چگُوً تحقق می یافت؟

ظؼ یکی اؾ خلكبت زُْؼی کَ ظؼ کبش نبٍ ثؽگؿاؼ نعٍ ثْظ. ػلی لک ظثیؽ 

ٌعگبى نؽکت ّازع قطٌؽاًی کؽظٍ ّ ههکالت ؼاًٌعگبى ّ قٌعیکبی کوک ؼاً

کبؼگؽاى نؽکت ّازع ؼا ظؼ زُْؼ نبٍ ثیبى کؽظ کَ هْؼظ تهْیك نعیع 

ِْؼیکَ ظؼ ؾهبى َ ًوبیٌعگبى کبؼگؽی زبَؽ ظؼ خلكَ لؽاؼ گؽفت. ث

ّ چٌع ظلیمَ   قطٌؽاًی ایهبى کلیَ ًوبیٌعگبى کبؼگؽاى اؾ يٌعلی ثؽضْاقتٌع
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ؾ ػلی لک ضْظ نبٍ قطٌؽاًی کؽظٍ ثْظ ّ فمّ يف خلْ ثؽایم کف ؾظًع. لجل ا

 . کَ اغلت اؾ هعیؽاى ثْظًع ثَ پب ضْاقتٌع ّ خبّیع نبٍ گفتٌع

ؼا ثَ ظاضل یکی اؾ اتبق   ثؼع اؾاتوبم هؽاقن ّ ظؼ ؾهبى پػیؽایی، نبٍ ػلی لک

تْ چَ  »ُبی کبش ضْظ ظػْت ًوْظ. ظؼ آًدب اؾ ایهبى قْال کؽظٍ ثْظ کَ 

 «ایي لعؼ ثَ تْ ػاللَ ظاؼًع ؟ کؽظی کَ کبؼگؽاى

هي ؼفبٍ کبؼگؽاى ؼا ثَ :» ػلی لک ایي کوک ؼاًٌعٍ نؽیف پبقص ظاظٍ ثْظ کَ 

هٌبفغ نطًی تؽخیر هیعُن ّ يبظلبًَ ازمبق زمْق آًِب ؼا پیگیؽی ّ 

 «.ههکالتهبى ؼا ثؽای همبهبت ثبؾگْ هیکٌن

 .نبٍ ظاظٍ ثْظپبقطی نبیكتَ کَ یک کوک ؼاًٌعٍ ّ ًوبیٌعٍ ّالؼی کبؼگؽاى ثَ 

نبٍ ُوبى ٌُگبم ثَ ُْیعا ظقتْؼ ظاظ ثؽؼقی کٌع کَ اػُبی قٌعیکبی کبؼگؽاى 

نؽکت ّازع چَ ضْاقتَ ُبیی ظاؼًع، ّ ُؽچَ قؽیؼتؽ هَْْع ؼا ثؽؼقی ّ 

 .ثَ ػؽٌ ایهبى ثؽقبًع

پف اؾ چٌعی، ًبهَ ای ثَ قٌعیکبی کبؼگؽاى نؽکت ّازع ؼقیع کَ ظؼ آى اؾ 

قٌعیکبی کبؼگؽاى نؽکت ّازع ظػْت نعٍ ثْظ ظؼ  ػلی لک ّ ظیگؽ ًوبیٌعگبى

ًطكت ّؾیؽی زُْؼ پیعا کؽظٍ ّ ههکالت کبؼگؽاى ؼا ثیبى کٌٌع. اؾ خولَ 

ظؼ هسیّ کبؼ ، الجكَ ّ   هَْْع زمْق ّ هؿایب ، اهکبًبت ثِعانتی ّ ؼفبُی

 .…آغّلَ ّ کوی ظقتوؿظ

تِؽاى، نِؽظاؼ   خلكَ ای ههتؽک ثیي ُْیعا، ًطكت ّؾیؽ آى ؾهبى، ًیک پی

 .ّ تٌی چٌع اؾ ًوبیٌعگبى قٌعیکبی کبؼگؽاى نؽکت ّازع ثؽگؿاؼ نع

پف اؾ ثیبى ههکالت کبؼگؽاى نؽکت ّازع کَ تْقّ ًوبیٌعگبى قٌعیکب هطؽذ 

آلبی نِؽظاؼ ایي چیؿُب کَ ایهبى ضْاقتبؼل »نع، ُْیعا ثَ ًیک پی گفتَ ثْظ: 

 «ُكتٌع زمهبى ُكت یب ضیؽ؟

 « لؽثبى ؼاقتم ؼا ثطْاُیع زمهبى اقت»ْظ: ًیک پی نِؽظاؼ تِؽاى گفتَ ث
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 !!  هؽتیکَ پعؼ قْضتَ»ُْیعا ًطكت ّؾیؽ ؼّ ثَ نِؽظاؼ کؽظٍ ّ گفتَ ثْظ : 

لجل اؾ ایٌکَ فُبی قجؿ   تْ…  اگؽ زمهبى اقت پف چؽا هطبلفت کؽظٍ ایع

ثؽای نِؽ ثكبؾی ثبیع قفؽٍ کبؼگؽاى ؼا قجؿ کٌی . زمهبى اقت ، چؽا زمهبى 

َ ظّلت آؼیبهِؽ ایٌمعؼ لعؼت ظاؼظ کَ خلْ ایي اػتؽاَبت ؼا ؼا ًویعُی ّگؽً

 «  ثگیؽظ

ُْیعا ثَ ًوبیٌعگبى قٌعیکب گفتَ ثْظ کَ ظّلت آؼیبهِؽ ایٌمعؼ ثؽّت ظاؼظ کَ  ،ثؼع

ؼا  ، قِبم آىنکكتگی کبؼضبًَ فْلکف ّاگي آلوبىثؽای خلْگیؽی اؾ ّؼ

 .ضْاُع نعضؽیعاؼی کؽظٍ اقت ّ ثَ ؾّظی ضْاقتَ ُبی ثَ زك نوب ثؽآّؼظٍ 

ُوبى نع کَ لؽاؼظاظی ثكتَ نع کَ قبالًَ ظّ ظقت کت ّ نلْاؼ ّ همبظیؽی  ّ

آغّلَ ّ هكبیل ؼفبُی ظیگؽی ثؽای کبؼگؽاى نؽکت ّازع ظؼ ًظؽ گؽفتَ نع . 

ایي لؽاؼ ظاظ ثَ گًَْ ای قفت ّ قطت ثْظ کَ ثؼع اؾ اًمالة ٌُْؾ اظاهَ ظاؼظ ّ 

 .یل نعٍ اقتثَ یکی اؾ ظقتبّؼظُبی کبؼگؽاى ایؽاى تجع

ایي گفتگْ ُْیعا قْال ظیگؽی اؾ ػلی لک ظثیؽ قٌعیکبی کوک ؼاًٌعگبى پف اؾ

 «نوب ههکل کبؼ ؼا کدب هی ظاًیع؟:» نؽکت ّازع کؽظٍ ثْظ 

ّ   نوب کبؼُبی ثؿؼگ ؼا ثَ آظم ُبی کْچک هی ظُیع» ػلی لک گفتَ ثْظ:

اقت ّ  آظم َؼیف کَ غاتب َؼیف  کبؼُبی کْچک ؼا ثَ آظم ُبی ثؿؼگ !!!!

لبظؼ ثَ اًدبم کبؼ ثؿؼگ ًیكت. آظم ثؿؼگ ُن ثب قپؽظى کبؼی کَ فؽاضْؼ تْاى 

ّ نطًیتم ًجبنع ثی تؽظیع کْتبُی ضْاُع کؽظ. هثل ایٌکَ ًگِجبًی قؽ کْچَ 

 «!!!ثي ثكتی ؼا ثَ یک تیوكبؼ ثعُین

ایي گفتگْ ًیؿ تبثیؽ گػاؼ ظؼ ؼًّع پیهؽفت اهْؼ گؽظیعٍ ثْظ. ُؽچٌع پٌع   گْیب

 .کَ ُوَ هی ظاًینآى ؾهبى نٌیعٍ ًهع ّ آى نعبؼگؽ اؼؾنوٌع قٌعیکبیی ظؼیک ک

شجاعت َ حق خُاٌی درش ٌایی است کً بطُر مستمر در سىدیکاٌای 

 .کارگری بً رٌبران َ اعضا سىدیکا آمُزش دادي می شُد
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ایي ندبػت ُب ّ تالل ُب ثبیع هبًعگبؼ نْظ. ایي یکی اؾ ضًْيیبت 

کَ کبؼگؽی کَ اؾ نِؽقتبى آهعٍ ؼا ثَ ؼُجؽی قٌعیکبُبی کبؼگؽی اقت 

 .هوتبؾ ثعل هی کٌع

الجتَ ثؽضْؼظُبی ثَ ایٌدب ضتن ًوی نع ّ گبٍ کبؼگؽاى ثَ خؽم زك ضْاُی 

 .ظقتگیؽ ًیؿ هی نعًع

ثب اتوبم هعت پیوبى ًبهَ ظقتدوؼی کبؼگؽاى نؽکت ّازع کَ هٌدؽ ثَ اػتًبثی 

ک کبؼگؽاى ؼا تسؽیک هی هْلت ُن نع، یکی اؾ کبؼگؽاًی کَ اؾ ًظؽ قبّا

نت ٌُگبم ثَ ظؼ ضبًَ اّ  53کؽظ ػلی لک ػٌْاى نعٍ ثْظ لػا ظؼ اّاضؽ ضؽظاظ 

 .…  آهعٍ

قبلَ ثْظم .ّلتی ؾًگ ضبًَ ؾظٍ  6یب  5ُوگی قؽ قفؽٍ نبم ثْظین. زعّظا » 

نطًی ثلٌع لع ثب   ثؽّ ثجیي کیَ ظؼ هیؿًَ.؟! تب ظؼؼا ثبؾ کؽظم :نع. هبظؼم گفت

گفت: ثؽّ    گفت: ثچَ خبى پعؼت ُكت ؟! گفتن: ثلَ. ػیٌک ظّظی ثَ هي

پعؼ ثب  ظّقتت کبؼت ظاؼٍ !   ثبثب   ثبثب :يعایم کي. ثب ػدلَ ظّیعم ّ گفتن

ؾیؽپْل قفیع ّ نلْاؼ ؼازتی هٌؿل اؾ قؽ قفؽٍ ثلٌع نع ّ ثَ ظؼة ضبًَ ؼفت. 

کكی   ّلتی ؼفتن ثبثبت ظیؽ کؽظ ثؽّ يعال کي . :ثؼع اؾ ظلبیمی هبظؼم گفت

 « ..!.ّ ظؼة زیبِ ؼا ُن ًجكتَ ثْظًع  !هٌؿل ًجْظظؼة 

پف اؾ قَ ؼّؾ ثبؾظانت ػلی لک ثَ ضبًَ ثؽگهت ، اهب ایي پیوبى ًبهَ ثب فهبؼ 

کبؼگؽاى ّ قٌعیکبی نؽکت ّازع، هٌدؽ ثَ پیوبى ظقت خوؼی ظّم ظؼ تیؽهبٍ 

نع کَ ثب زُْؼًوبیٌعگبى قٌعیکبی ؼاًٌعگبى: اثؽاُین ُگؽٍّ ای، لبقن  1353

یعی، ػلی اکجؽ ضجبؾُب، ظاّظ ّلی، ًوبیٌعگبى قٌعیکبی کوک ؼاًٌعگبى: ػلی ؼن

لک، هسوعللی پْؼ، ػجعاالزع ًْؼّؾػلی، زجیت الَ ثیگلؽی، ًوبیٌعگبى 

قٌعیکبی ثلیت فؽّنبى: زكیي اهیؽزكیٌی، یْقف هیؽؾایی، لعؼت 

اهیعی،ؼخت ػلی اهیؽی، ًوبیٌعگبى قٌعیکبی کبؼگؽاى تؼویؽگبُِب: ثِوي 

ّ ظؼ زُْؼ  ًی، هؽتُب زیعؼی، تمی ازوعی همعم، ػجبـ نؽیفی ،ایلمب

 .ثب ًوبیٌعگبى نؽکت ّازع اهُبنع ًوبیٌعگبى ّؾاؼت کبؼ
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اػتًبة کبؼگؽاى اتْثْقؽاًی ثَ زعی ثْظ کَ ؼًّبهَ ُب ػکف کبؼهٌعاى ؼا 

زتی ؼّی ثبؼثٌع  قْاؼ ّاًت ثبؼ ظؼ زبل ؼفتي ثَ قؽکبؼ ؼا هٌتهؽ کؽظًع !!

 !!! ؽ قْاؼ نعٍ ثْظًعّاًت ثبؼُب ُن هكبف

قبّاک ظؼ ِی ایي چٌع ؼّؾ خِت نکكتي اػتًبة ضیلی تالل کؽظ، فِویعٍ 

ثْظًع کَ ػلی لک ظؼ ثیي کبؼگؽاى هسجْثیت ظاؼظ . چؽا کَ زؽف آًبى ؼا 

ُؽگبٍ کبؼگؽی  ،کبؼ آّؼظٍ ثْظاًؼکبـ هی ظاظ. ضیلی ُب ؼا ثَ قؽثطْثی 

ضیلی ُب ثؽای ػؽیَُ   ظ ّاضؽاج هی نع ثؽای ثبؾگؽظاًعى ّی تالل هی کؽ

اگؽ کبؼگؽی  »ًْیكی پیم اّ هی آهعًع چْى ظقت ثَ للن ضیلی ضْثی ظانت . 

اضؽاج هیهع پعؼ فکؽ هیکؽظ ضْظل اضؽاج نعٍ ، نت ّ ؼّؾل ؼّ هی 

گػانت ثؽای ثبؾگؽظاًعى ّی ثَ کبؼ. ثَ ًسْی کَ آقبیم هب ظؼ ضبًَ قلت 

 ...«هیهع

ی کبؼگؽی ضْظ ایوبى ظانت. ؾهبى ػلی لک کبؼگؽ نؽافتوٌعی کَ ثَ آؼهبى ُب

لجل اؾ اًمالة کَ کبؼل هجبؼؾٍ ثب قیكتن هعیؽیتی ؼژین نبٌُهبُی ثْظ. ثؼع اؾ 

اًمالة ُن ثؽچكت تْظٍ ای ثَ توبهی ُیبت هعیؽٍ قٌعیکب ؾظٍ نع ّ ثطهی اؾ 

ثَ ؾًعاى اّیي ثؽظًع. ػلی لک اؾ کبؼ  1364اػُبی ُیبت هعیؽٍ ظؼ قبل 

هیع تب ثب نکبیت ُبی ثكیبؼ هكتوؽی زعاللی ؼا ثعقت ثیکبؼ نع ّ قبلِب ِْل ک

 .ثیبّؼظ

ّلی اؾ آًدبیی کَ چٌع ثبؼ اؾ ایهبى ثؽای زُْؼ ظؼ ًؿظ نبٍ ظػْت نعٍ ثْظ ّ 

 .. نبٍ ثب ایهبى ػکف یبظگبؼی گؽفتَ ثْظ ،ثِؽ زبل زُْؼ ظؼ کبش نبٍ ّ بزت

َ نع ثؽچكت نبٍ ظّقتی ثؽای ایهبى ثیکبؼی ثَ اؼهغبى ظانت .ُؽچٌع ضْاقت

کَ ثَ قؽکبؼ ظؼ خبی ظیگؽی هٌتمل نعٍ ّ کبؼ کٌع اهب اضؽاج آى ُن ظؼ ؾهبى 

اًمالثی کَ ایي ُوَ ثعاى ظلجكتَ ثْظ، ثبػث نع کَ ؼّزیَ ال ثَ نعت آقیت 

ثجیٌع. کبؼگؽ تالنگؽی کَ فکؽ هی کؽظ ثب آهعى هْج اًمالة زبل ؼازتؽ هی 

عیؽاى ثَ ظبُؽ اًمالثی تْاى ثَ ضْاقتَ ُبی کبؼگؽاى خبهَ ػول پْنبًع ثب ه

 9ثیکبؼ گهتَ ثْظ. اّ ثب زعالل زمْق ثبؾًهكتگی ظؼ قبلِبی آضؽ ػوؽل ثب 

 .فؽؾًع قپؽی کؽظ
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ػْاهل َعکبؼگؽی ّ َع قٌعیکبیی ثؽای تطؽیت ظقتبّؼظُبی قٌعیکبیی ثَ 

نبیؼَ ّ تطؽیت ّ تؽّؼ نطًیت کبؼگؽاى ّ ثطًْو کْنٌعگبى کبؼگؽی 

 .هی پؽظاضتٌع

پكؽ ػوَ ثٌعٍ یک ضبِؽٍ خبلت تؼؽیف کؽظ. ؾهبًی کَ پعؼم ثؼع اؾ اًمالة  »

ظؼ ثكتؽ ثیوبؼی ثْظ ّ ُفتَ ای ظّ ؼّؾ ظیبلیؿ هی نع. اّ هی گفت یک ؼّؾ 

قْاؼ اتْثْـ نعم، ظیعم ؼاًٌعٍ ثب ظّقتم کَ کٌبؼ ظقت اّ ثلیّ هكبفؽاى ؼا 

 ؼاًٌعٍ ثَ ًظؽ  ظانتٌع ظؼ هْؼظ پعؼت يسجت هی کؽظًع. الجتَ  خوغ هیکؽظًع

ًوی ؼقع لعیوی ثبنع ّ ثطْثی ّ اؾ ًؿظیک ػلی لک ؼّ ثهٌبقع. اّ ثب يعای 

ظّقتم !«  ؟:ػلی لک ؼّ کَ هی نٌبقی» : هی گفت  ثلٌع ضبو ؼاًٌعگبى

تب تًْكتي چبپیعى ّ ثؽظى. :» ؼاًٌعٍ گفت « نٌیعم فؽاؼ کؽظٍ   آؼٍ» گفت :

 ى)قٌگ تؽاّؼتي ظؼ آ« ..قٌگ ؼّکبؼ ضًْم تْ ًیبّؼاى اؾ ًْع تؽاّؼتٌَ.

االى ُن فؽاؼ کؽظٍ …تْی نوبل فالى ّیال ؼّ ظانت ّ»  ُب هؼؽّف ثْظ(ؼّؾ

 «.…ثَ ًّیؿ ایتبلیب

پكؽ ػوَ گفت تب ایي هطبلت ؼّ نٌیعم ػًجبًی ّ ًبؼازت نعم ّ يجؽ کؽظم 

ظّقت ظاؼی یَ قؽ ثَ »تب آضؽ ضّ .ّلتی هكبفؽ ُب پیبظٍ نعًع ثَ ؼاًٌعٍ گفتن : 

ػوَ گفتَ ثْظ هي ضْاُؽ ؾاظٍ ػلی پكؽ  « نوب ؟»  گفت:« ؟ ػلی لک ثؿًین

ؼاًٌعٍ ثَ تتَ پتَ افتبظٍ ثْظ ّ کلی ػػؼ ضْاُی کؽظٍ ّ گفتَ ثْظ ثَ   .لک ُكتن

پكؽ ػوَ ام گفتَ  ضعا هي ُن فمّ آى چیؿا ؼّ نٌیعٍ ثْظم ّ لًع ثعی ًعانتن !

ثْظ اّال ایهبى فمّ یک هٌؿل ثب ّام ثبًکی ظاؼًع کَ ظؼ ًیبّؼاى ًیكت ّ ظؼ قَ 

ّیالیی ُن ظؼ نوبل ًعاؼٍ ّ ثَ خبیی فؽاؼ ًکؽظٍ ،االى  ًیَ ّالغ نعٍ ،ؼاٍ قلیوب

 «! ُن ظؼ ثكتؽ ثیوبؼیَ ظؼ ُوبى هٌؿل اگؽ ظّقت ظاؼی ثؽّین ػیبظتم

ف اًعاضتٌع ػلی لک اؾ خولَ کبؼگؽاى پبک ظقتی ثْظ کَ زتب اگؽ ثب نبٍ ُن ػک

ّ اًكبى  اقتفبظٍ ًکؽظٍ ّ ثب زمْق کبؼگؽی ثكؽ ثؽظٍاهب اؾ هْلؼیت ضْظ قْ

 .ظّقتی ّ ؾًعگی کبؼگؽی ثب نؽافت ؼا اًتطبة کؽظٍ ثْظًع

ّلتی ایهبى فْت کؽظ . ُوبى ضبًَ ای کَ ظؼ ضیبثبى قلیوبًیَ ثب ّام ثبًکی 

 .قبضتَ ثْظ، الكبِم ؼا فؽؾًعاًم تكْیَ کؽظًع
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ایي ًوًَْ ای اؾ پؽّؼل یبفتَ گبى قٌعیکبُبی کبؼگؽی اقت.ُوَ ؼُجؽاى 

هَ ُبی کبؼگؽی پؽّؼل پیعا کؽظًع ُویي گًَْ ؾًعگی هی قٌعیکبیی کَ ثب اًعی

کٌٌع. اگؽ آهْؾل ُبی قٌعیکبیی ثب ضْى ّ خكوت آخیي نعٍ ثبنع ثَ آؼهبى 

ُبیت ّفبظاؼ ضْاُی هبًع. چَ ظؼ ؾهبى نبٍ ّ چَ ثؼع اؾ اًمالة افؽاظی کَ 

ظؽفیت ًعانتٌع ثب ُویي یکی ظّ ػکف ؼفتٌع ّ ُوکبؼ قبّاک نعًع، ّ یب ظؼ 

 .کبؼگؽی ّ هدلف ثَ ظًجبل لفت ّ لیف ضْظ ُكتٌع هدبهغ
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 بخند کمی

 بفهمند همه بگذار

  خورشید

 کوچکیست جسم فقط

 تو مقابل در که

 ...دهد می پس درس دارد

 بخنــد،

 ترین گرم تو لبخند که

 ...دنیاست حس



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     65
 

 سالً ای کً ایتالیا را تکان داد 5۱قٍرمان 

 
 

 لِؽهبى» لمت اّ ثَ ُب ایتبلیبیی .ظاظ کبىت ؼا ایتبلیب قبلَ 13 پكؽثچَ ازوع،

 ؼا کیلْهتؽ ُؿاؼاى تٌِبیی ثَ کْچک لِؽهبى ایي.اًع ظاظٍ «الهپعّؾا کْچک

 ُوؽاٍ ثَ اّ. ظُع ًدبت ؼا ال قبلَ ُفت ثؽاظؼ فؽیع، خبى تب کؽظ ِی

 اقکٌعؼیَ اؾ ؼا ضْظ ّ کؽظ گػؼ هعیتؽاًَ پؽتالِن ظؼیبی اؾ لبیك ثب پٌبُدْیبى

 یبفتي ُعفم. ؼقبًع ایتبلیب فلْؼاًف ّ اهپعکْلَ پؽتْ قپف ّ ّؾاالهپع ثَ هًؽ

 .کٌع ظؼهبى اقت هؽیٍ قطت هًؽ ظؼ کَ ؼا ثؽاظؼل ثتْاًع کَ ثْظ پؿنکی

 کؽظ، ؼّایت همبهبت ثؽای ؼا قفؽ ظاقتبى الهپعّؾا ثَ ؼقیعى اؾ پف اّ

 .ظاظ تکبى ؼا ایتبلیب کَ ظاقتبًی

: گْیع هی کؽظٍ هٌتمل اهپْظکْلَ پْؼتْ َث الهپعّؾا اؾ ؼا ازوع کَ پلیكی هبهْؼ

 تب ثیبیع ایتبلیب ثَ ّ ثیٌعاؾظ ضطؽ ثَ ؼا ال ؾًعگی ای قبلَ قیؿظٍ پكؽ ایٌکَ»

: گفت اّ. اقت ثهؽی ُبی ظغعغَ هیبى ظؼ خعیعی فًل ظُع ًدبت ؼا ثؽاظؼل

 ُن ثبؾ ّ ظُن ًدبت ؼا اّ ضْاُن هی ضْاُن، هی کوک چْى ُكتن ایٌدب هي» 

 «ٌنک ثبؾی اّ ثب

 ّ قبلَ ُفت فؽیع قفؽ همعهبت تب ظاظٍ ظقتْؼ ایتبلیب ّؾیؽ ًطكت ؼًتؿی، هبتئْ

 ؼا فؽیع ظؼهبى فلْؼاًف ظؼ ثیوبؼقتبًی. نْظ فؽاُن کهْؼ ایي ثَ ال ضبًْاظٍ

 نِؽظاؼ .نْظ آغبؾ ُفتَ ُویي آضؽ ظؼهبًی ؼًّع اقت لؽاؼ ّ کؽظٍ لجْل

 ضْل فلْؼاًف ثَ ازوع: »گفت ازوع ثَ ضطبة تْییتی اؼقبل ثب ًیؿ فلْؼاًف

 هی ثبؾی ضٌعین، هی ُن ثب ُن ثبؾ ثْظ، ضْاٌُع ثؽاظؼت هؽالت پؿنکبى آهعی،

 ثْظ ضْاُین ضْنسبل ّ کٌین

http://www.khabareg.com/media/k2/items/cache/de4564befada06174cc691e5bb41863a_XL.jpg
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 تومان، میلیون 1۵ ساله 3 بهار و باران قیمت: معتاد مادر
 !!!!فروشم نمی تکی

 و کرده فروش پیش را آنهااز یکی ،شده کارب دست کودکانش فروش برایمادر
 .است کرده تعیین نرخ تومان میلیون 7۵ هستند دوقلو که دیگر تایدو برای

 می دنیا به نیز فرزندش هفتمین دیگر ماه و دارد فرزند ۶. است ساله ۴7 شیوا
 اما بوده او برای جدی دؼدؼه آوری فرزند اش، زندگی های سال تمام در.آید

 برای ای دؼدؼه گاه یچه است، فرزند آوردن دنیا به دنبال به که قدر همان
 ندارند شناسنامه او فرزند 2 حتی که طوری به. است نداشته آنها از نگهداری

 فرزندان هویتی مدارک دنبال به که نداده امان همسرش و او به خماری درد و
 می گری تکدی زندگی، های هزینه تامین برای همسرش و شیوا.بروند شان
 خیاطی با شیوا ساله ۶2 مادر نیز را نهاآ فرزندان های هزینه از بخشی و کنند

 بسیار آن کردن حل که است پیچیده آنقدر فرزندان شرایط.پردازد می کردن
 نوزاد و هستند فروش معرض در خانواده فرزند 2. رسد می نظر به دشوار

 7۵ که است شاهین ،شیوا ارشد فرزند.است شده فروش پیش نیز نیامده دنیا به
 مشؽول خود ساله 7۴ قلوی دو خواهر دو دنیا، و دیبا همراه به او. دارد سال
 و باران.رود می مدرسه به بزرگ، مادر های حمایت با و است تحصیل به

 معرض در که هستند کودکانی همان نیز شیوا دیگر قلوی دو فرزند دو بهار،
 تومان میلیون 7۵ مبلػ به را آنها دو هر خواهد می مادر و گرفته قرار فروش

 به مبتال او. است شیوا ماهه 77 فرزند نیز کیان .بفروشد خانواده یک به
 برای مادر. دارد بدنش از تر بزرگ بسیار سری و است هیدروسفالی بیماری
 حاضر ای خانواده کودک، بیماری دلیل به اما کرده زیادی تالش نیز او فروش
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 و او. دارد مخدر مواد مصرؾ در طوالنی سابقه شیوا، .است نشده او خرید به
 نیز او فرزندان و داشته اعتیاد شیشه مخدر ماده به که هاست سال همسرش
 در همسرش عقد به که بود ساله 71 شیوا.هستند اعتیاد معضل درگیر اکنون
 همسرش که شود می متوجه عقد، دوران ابتدایی روزهای همان در اما آید می

 شیوا به خانواده که هایی قول با اما شود جدا او از کند می تالش. است معتاد
 می زیادی تالش همسرش، ترک برای. کند می آؼاز را اش زندگی دهند، می
 درگیر نیز خود نیست، شبخ نتیجه هایش تالش بیند می که زمانی اما کند

 او و بوده زیاد بسیار شیوا مخدر مواد مصرؾ میزان.شود می اعتیاد معضل
 خود شیوا .کنند می گری تکدی زندگی، های هزینه تامین برای همسرش و

 می که ای هخانواد اما بفروشد را بهار و باران دارد قصد که کرده اذعان
 شیوا.اند کرده آمادگی اعالم آنها از یکی خرید برای بخرند را ها بچه خواهند

 و فروشد می تومان میلیون 7۵ مبلػ به هم با را دوشان هر که گفته آنها به نیز
 بزرگتر فرزند 3 نگهداری مسئولیت .کند جدا یکدیگر از را دوقلوها تواند نمی
 درگیر از آنها خاطر همین به گرفته برعهده ها بچه بزرگ مادر را، شیوا
 دهد می متادون بهار و باران به مادر اما اند مانده مصون اعتیاد مقوله با شدن
 ماه یک و است ماهه ۳ اکنون شیوا.اند کرده پیدا اعتیاد ماده این به نیز آنها و

 فروش مقدمات اکنون که کرده اعالم او. آید می دنیا به او هفتم فرزند دیگر
 ای خانواده. است کرده فروش پیش را او نوعی به و کرده فراهم را نوزادش

 سالم خرید، برای شرطشان نیز اند کرده آمادگی اعالم نوزاد خرید برای که
 . است نوزاد بودن

 

سرمایه داری فرهنگ و اخالق خنواده ها را نشانه رفته است. هر نظام 
 . فقر،و ارزشش با پول سنجیده می شود شدهچیزی در این نظام کاال شمرده 

 بیکاری، اعتیاد .... همگی نتیجه سیستم سرمایه داری است.

موزش و انسان آو همسرش قربانیان این سیستم غیر انسانی هستند که شیوا 
 در این سیستم از آنها دریغ شده است.بودن 
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 ،چمدان میدهند خالی تو های وعده. شوند می عوض زود به زود ها دولت
 کارشان؛ پی میروند و میکنند پر را هایشان

 .سازند می هاشان وگرسنگی دردها با و اند سابق مثل همچنان ها پابرهنه

 درویشیان اشرف علی/ ابری سالهای                                

 

 مشکالت زنان و مسایل پیش رو

 ایران کشورمان وبخصوص جهانی امروز شرایط در آن وجایگاه زن مسئله

 ، افؽانستان جمله از خاورمیانه کشورهای در زنان بؽرنج مسائل ونزدیکی
 وادار. است شبیه هم به بسیار  تونس، مصر، سوریه ،ترکیه، هند، پاکستان
 ورود برای تراشی ومانع تحصیل از گیری وجلو نشینی خانه در زنان نمودن

 کارهای در زنان ورود از گیری ،جلو ابتدائی تحصیالت حتی و دانشگاه به
 به آنها ورود از جلوگیری ، آنان کار ساعات کردن کم اجتماعی، مختلؾ
 حق و ارث و شهادت امور در زن شمردن کوچک ، سیاسی کارهای
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 نمونه این از مورد صدها و جنسی تجاوزات و ها قتل…و فرزند از نگهداری
 خارمیانه در زنان بر زور و تحمیل صورت به آشکار و واضح بطور که ها
 بخصوص زنی هر که ضروریست.گیرد می صورت مانده عقب کشورهای و

 .باشند داشته را خود میبو راهکارهای زنان شرایط بهبودی راه در پیشگامان

 حتا. میاید بشمار عمده مسائل از یکی جهانی داری سرمایه نظام در زن مسئله
 مانده باقی نشده حل زنان مشکل هم داری سرمایه کشورهای ترین پیشرفته در

 به هیچگونه و میشناسند کاؼذ روی بر فقط را زنان حقوق گفت میتوان.  است
 هر از مسئله این امروز جهان در. اند داختهنپر جدی بصورت آنان مسائل حل

 هایکشور زنان که است دلیل همین به. میشود مطرح بیشتر دیگری زمان
 راهدر ،با همبستگی و ایجادسازمان های خود اند توانسته داری سرمایه
 .باشند موفق صلح بخصوص و دموکراتیک حقوق به دستیابی

 زیادی مختلؾ کارهای ودر میدهند تشکیل زنان را ما جمعیت از نیمی از بیش
 را زنان. نمیگیرند مساوی مزد مساوی کار در. میگیرند قرار استثمار تحت

 قرار نادانی و جهل در میرسانند فروش به مختلؾ عناوین به. میکنند کوچک
 بیکاری و فقر و. میرسانند قتلش به و میکنند اش شکنجه و ضرب. میدهند

 .شود می مضاعؾ تحمیل آنها به هم شوهرانشان

 صدا دست دو اما ندارد صدا دست یک“ میگویند که است المثلی ضرب
 !ماست ضروری مسائل از یکی، دادن سازمان که است دلیل همین به و”دارد

 پیشروان عنوان به و سازماندهی را زنان وسندیکاها ها خانهکار در باید ما
. هیمد ادامه خود مبارزه وبه نمائیم متحد را خویش کارگر دوستان زنان، حقوق
 وظیفه مشکالت این حل. شویم متحد روستاها و هاشهردر باید پیشرو زنان
 مساوی حقوق مساوی کار و مساوی دستمزد حق گرفتن راه در باید. ماست
 به را وگرانی بیکاری دالیل باید. گردیم متحد خویش سندیکائی وحقوق زنان
  .بیاموزیم آنان زنان

 زنان آزادی به دنبال تنها نه مردان علیه مبارزه ادعای اب فمینیستی های انجمن
 طبقاتی مبارزه خط از را زنان و است داری سرمایه به خدمت بلکه نیست
 سرمایه به فئودالیسم گذار. گردند دور نباید اصل ایناز ما زنان .دارد می دور
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 در و نگهداشته جهل در را وآنان نموده بدبخت و ناخشنود را ما مردان داری
 از یکی مردان با زنان اتحاد. ستا دادهقرار اقتصادی بحرانهای ندرو

 نباید.  کرد حرکت نباید جدا داری سرمایه نظام با مقابله در. است ضروریات
 . هستند ما با همگام زندگی روند در زیرا.کرد خورد بر انصافانه بی مردان با

 مبارزه در را کارگر طبقه حقوق وهم زن حقوق هم“ مبارز پیشرو زنان ما
 زن رهائی راه و میدانیم واال رزم یک در هم با و مردان دوشادوش استقالل

 تضاد و استثمار علیه مبارزه اعتماد با بلکه صرؾ، فمینیستی مبارزه نه را
 مساوی کار راه در وهمچنین. میدانیم مرد کارگر دوستان با همراه را طبقاتی
 !دهیم ادامه خود مبارزه به مساوی مزد

 علیه.ئیم نما مبارزه گیرانه پی شان شده متولد وفرزندان مادران حقوق راه در
 بردگان همچون زن نزول و کار محل در وچه خانه در چه زن نمودن کوچک

 یک و هموطن یک چون و نمائیم مبارزه آنان دادن قرار دوم درجه ودر
 های عرصه تا اقتصادی آزادی از زندگی های عرصه تمامی در کارگر

 بی زن شخصیت به ومسلکی طبقاتی گروه هر در اگر.  گردیم فعال اجتماعی
 مورد سندیکا طرؾ از باید می. گردد مردان قربانی زنی و شد حرمتی
  شود سعی آنها وکار حقوق آوردن بدست برای گیرند، قرار مواخذه

 مبارزات به تولد زمان از زن استثمار و جنسی حمیلهایت مقابل در را زنان ما
 .میخوانیم فرا طبقاتی

 آنها باید شوند آزاد وبردگی وروحی بدنی”فیزیکی مسئله از زنان اینکه برای
 .نمائیم احیا روز شرایط با و نو شکلی وبا متحد کارگر طبقه آزادی راه در را

 .است گارگر طبقه مبارزه راه ما راه

 اقتصادی مبارزه فقط زنان واقعی آزادی.  است زنان مبارزه قاتیطب مبارزه
 وظایؾ از زندگی مختلؾ های عرصه در اجتماعی تؽییرات. نیست وسیاسی

 در کارگری سندیکاهای. باشد زن یک که کجا هر.است زنان کوشندگان
 .باشد می شان حقوق مدافع و آنجاست

 مذکوری ناهید از نوشته
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 حمتکشانی از جنس زیکیمیا

 

 ارزش زمان آن کنیم، اضافه را اگر ها نابرابری و ها تبعیض ها، محدودیت 
 تاریخ طالهای تمام از که برنزی. شود می نمایان بیشتر علیزاده کیمیا مدال

 کار   اما کارستان، کرد کاری تنها و تک است. کیمیا تر باارزش کشور مردان
 هم آن شود، قصار جمالت نکرد درست و گفتن تبریک به محدود نباید ما

  کند، می تکمیل را کیمیا کار   که چیزی آن. نو از روز فردا از و روز یک برای
 ایجاد و ها تبعیض رفع   و جنسیتی های کلیشه زدودن برای ما تک  تک تالش
 همگی کاش کشور ی شنبه ورزشی های روزنامه تیتر. است برابر های فرصت

 زنانه" جنگید." اینچنین کیمیا وقتی اشند،نب" مردانه" دیگر همیشه مثل و
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استفاده درست از آب و هدر ندادن آن گرفته است. با  فربی کشور ما را آبی 
 به دیگر زحمتکشان نیز آموزش داده از ثروت طبیعی خود محافظت کنیم.
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به یک سال زندان و بیست ضربه عدد نارنج  ۳ !!!سرقتبرای  محمدعلی
 ست.شالق محکوم شده ا

 حکم باید بگیرند؟خاوری ها و بابک زنجانی ها چقدر این حسابشما بانظربه 
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