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 !شد سودجویی و توجهی بی آتش طعمه زحمتکشان جان

 دو باختن جان به که جمهوری خیابان در 2999 دیماه 99  سوزی درآتش

 هایی نامه طی فلزکارمکانیک کارگران سندیکای شد، منجر زن خیاط کارگر

 در. کرد اعتراض کار وزارت قصور به ربیعی وزیرکار و روحانی آقایان به

 هیدرولیکی های نردبان نشدن باز و ها نردبان بودن کوتاه به ها نامه آن

 روز تجهیزات به ها نشان آتش نبودن مجهز همچنین و سانحه به اعزامی

 .بودیم کرده اشاره

 روحانی اقای فلزکارمکانیک، کارگران سندیکای اعتراض و حادثه آن از پس

 شورای سوی از امعیج مسجد احمد. داد رسیدگی دستور عبدالرضافضلی به

 بذرپاش، مهرداد هاشمی، سیدمهدی مجلس. شد رسیدگی مامور تهران شهر

 شناسی آسیب نیفتاد اتفاق آنچه. کرد رسیدگی مامور را محجوب علیرضا

 .بود مناسب پیگیری و حادثه

 به تذکر 585582 اتوماسیون شماره به 99 تیرماه 29 تاریخ در نشانی آتش

 و شهر شورای یعنی بود، داده مذکور های ختمانسا به ایمنی رعایت

 .نبودند اطالع بی موضوع این از بودند نشانی آتش روسای که شهرداری

 که داد نشان پالسکو درفاجعه ها نشان آتش مرگ با ها دادن دستور همه آن

 .اند نبوده مشکل رفع لدنبا به مسوولین

 می رونمایی تهران در متری 6 های کوچه در طبقه 93 های برج سالهاست

 سالهاست. کند نمی دیگری کاری تراکم، فروش جز شهرداری و شوند

 به چشم و اند گرفته پالسکو کسبه از عوارض شهر شورای و شهرداری

  .اند بسته ساختمان بودن فرسوده

 قانون 55 ماده 2١ بند طبق بناها از خطر رفع جهت اش وظیفه به شهردار

 اینکه  آمیزتر فاجعه همه از و. است ننموده عمل آن ذیل تبصره و شهرداریها
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 را 5373١/5/529 شماره به 2999 آبان 2١ اخطاریه 29 منطقه شهرداری

 جهت.... » است یادآورشده آن در و کرده ارسال پالسکو پاساژ مالکین به که

 بودن خطرناک بر مبنی...... احتمالی حوادث بروز از جلوگیری و خطر رفع

 است؟ ننموده گیری پی ...« مزبور محل

 5 منطقه مدیر ،29 منطقه شهرداری حفاظت یگان به نامه این رونوشت

 امور حوزه دفتر مسوول ،29 منطقه 2 ناحیه شهردار نشانی، آتش عملیات

 قوه جرم وقوع از پیشگیری معاونت ،29 منطقه سبز فضای و شهری

 بازرسی لک اداره مشاؼل، و صنایع ساماندهی شرکت مدیرعامل قضاییه،

 مقام قائم دفتر اجرایی امور هماهنگی مدیر تهران، فرمانداری کار، وزارت

 و آمار مسوول و 93 بند کارشناس تهران، اصناؾ اتاق رییس ،29 منطقه

 معلوم فاجعه این وقوع با. است شده فرستاده 29 منطقه ساماندهی اطالعات

 به باری و ریضهع نبودن خالی برای فقط ها نگاری نامه این که شود می

 .شود می فرستاده ها سازمان برای هرجهت

 انجام خوبی به را خود های مسوولیت بهداشت وزارت و کار وزارت متاسفانه

 كار قانون چهارم فصل 235 ماده طبق ناایمن كارگاههاى پلمپ جهت و نداده

 .داد نمی رخ فاجعه این وگرنه اند، نشده عمل وارد 2969 مصوب

 كارشناس یا كار بازرس تشخیص به بازرسی، حین در هرگاه ـ 23۱ ماده »

 شود، داده كارگاه در خطر بروز یا و حادثه وقوع احتمال ای، حرفه بهداشت

 كتبا   و فورا   را مراتب هستند مكلؾ ای حرفه بهداشت كارشناس یا كار بازرس

  .دهند اطالع خود مستقیم رئیس به نیز و او نماینده یا كارفرما به

 و درمان، بهداشت، وزارت و اجتماعی، امور و كار وزارت ـ 2 هتبصر

 بهداشت كارشناسان و كار بازرسان گزارش مورد حسب پزشكی، آموزش

 از دادسرا، تشكیل عدم صورت در و محل، عمومی دادسرای از ای حرفه

 تمام مهر و الک و تعطیل قرار فورا   كرد خواهند تقاضا محل، عمومی دادگاه
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 قرار صدور به نسبت بالفاصله دادستان،. نماید صادر را كارگاه زا قسمتی یا

  .اجراست قابل ابالغ از پس مذكور قرار و اقدام،

 كه شد خواهد صادر صورتی در مزبور، مرجع توسط تعطیل رفع دستور

 ربط ذی كارشناسان یا و ای حرفه بهداشت كارشناس یا كار بازرس

 «باشند نموده تأیید را موجود معایب و نواقص رفع دادگستری،

 بارها فلزکارمکانیک کارگران سندیکای منجمله کارگری سندیکاهای سالهاست

 اجرای چرا. شود فعال وزارت این بازرسی که است خواسته کار وزارت از

 سود کارگران از باید چرا است؟ ناخوشایند کار وزارت برای خواسته این

 ؟دنشو هزینه کارگران ایمنی برای ولی برده

 مقصرین تهران شهر شورای و شهردار بهداشت، کار، وزیران تردید بی

 .هستند حادثه این اصلی

 این که بندیم می پیمان زحمتکشان، این ؼداراد های خانواده به تسلیت ضمن ما

 سال زن خیاط کارگر دو و عزیزان این خون و کنیم پیگیری را تخلفات

 .شود پایمال نگذاریم را 2999

 ایران فلزکارمکانیک ارگرانک سندیکای

 1395 بهمن 3
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 زحمتکشان از کفایت بی و ناالیق مسئوالن ناکارآمدی
 !گرفت قربانی نشان آتش

 سازی ایمن در کار وزارت و تهران شهرداری قانونی وظایؾ انجام عدم
 شهرداری مسئولیتی بی الخصوص علی آن در دایر های کارگاه و ساختمان

 در پالسکو ساختمان بار این شد موجب نشانی آتش اسبمن تجهیزات تامین در
 نشانان وآتش ریخته فرو باد و برق سرعت به سوزی آتش یک با تهران قلب
 .باختند جان و مدفون آوار زیر مردم و

 ی خواسته ترین اصلی. داشت ای ویژه نگاه نشانان آتش شؽلی شرایط به باید
 شان ی مخاطره پر شؽل وریآ زیان و سخت شدن پذیرفته نشانان آتش بحق
 شده گرفته نادیده تهران شهرداری و شهر شورای سوی از تاکنون باشد می
 تجمع تهران شهرداری مقابل 9۹ سال آذرماه که معترض نشانان آتش و است
 قرار شهرداری مدیران اذیت و آزار و تعقیب مورد متاسفانه بودند کرده
 این فشارکاری و استرس از النمسئو تبلیؽاتی های ابرازهمدردی. گرفتند
 شؽلی شرایط بهبود به نسبت است ضروری بنابراین کاهد، نمی کشان زحمت
 .پذیرد انجام عاجل اقدامات فداکار نشانان آتش

 محکوم ضمن حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای
 های هخانواد و همکاران با حادثه، این در مقصر مسئوالن و مدیران کردن
 خواستار و کند می همبستگی و همدردی اعالم نشان آتش باختگان جان

 .باشد می جانگداز و تلخ واقعه این مقصران مجازات

 

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 139۱ ماه بهمن سوم
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 بازنشستگان فوالد با چه رویکردی؟ واگذاری صندوق

یریتی دزد و بی کفایت در صندوق بازنشستگان در سال های اخیر به دلیل مد
فوالد و برداشت های ؼیرقانونی دولت از این صندوق، بازنشستگان فوالد با 
مشکل موضوع هزینه های درمانی و مستمری ماهیانه خود روبرو کرده 
است. این مشکل باعث گردیده که سالهاست این بازنشستگان برای دریافت 

زینه های درمانشان در مقابل مجلس و وزارت کار حقوق های عقب افتاده و ه
 بارها و بارها تجمع اعتراضی داشته باشند.

در آخرین تجمع این بازنشستگان در مقابل مجلس توافق شد این صندوق 
بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری و یا وزارت کار منتقل شود. 

صندوق مجلس در جلسه چهارشنبه هفته گذشته خود مصوب کرد که 
بازنشستگی کارکنان فوالد با حفظ هویت مستقل به وزارت کار انتقال یابد و 

امتیازات، موجودی، اختیارات، تعهدات، دارایی ها ازجمله اموال، سهام، تمامی
اسناد و اوراق به وزارت کار منتقل شود. این مصوبه باید توسط وزارت کار 

 بار الزم را دارا باشد . اعت 96اجرایی شده و در بودجه سال  96از سال 

به نظر سندیکای کارگران فلزکارمکانیک هر چند این مصوبه تا حدودی نظر 
بازنشستگان را تامین کرد و از انحالل آن و یا ادؼام در صندوق بازنشستگی 
کشوری جلوگیری نمود اما طی مدت سه سال کلیه تعهدات از طریق سازمان 

ی و تامین اموال و فروش و انتقال خصوصی سازی انجام می گیرد. حسابرس
 به سازمان خصوصی سازی خواهد بود.

میلیارد تومان مستمری باید بگیرند که بی تردید  253بازنشستگان ماهانه 
تاخیر در این مورد و هزینه های پزشکی روبرو هستند و این مصوبه دردی 

 را برای امروزشان دوا نخواهد کرد.

ای را برای این صندوق منصوب خواهد بی شک وزارت کار هیات مدیره 
کرد که هیچ دؼدؼه بازنشستگان را نخواهد داشت، تا روند فروش اموال و 

 سهام و دریافت طلب از دولت را برنامه ریزی کنند. 
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صندوق بازنشستگان فوالد دیگر نخواهد توانست امکاناتی را که قبلن به 
کند. و مهم تر از همه بازنشسته های این صندوق تعلق می گرفت را تامین 

این که با فوت این بازنشسته ها کلیه اموال و دارایی های آنان به دولت داده 
 خواهد شد.

این ترفند هم اکنون در کارخانه های تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز در 
حال اجرایی است و بیمه آینده سازان که یک بیمه خصوصی است به بسیاری 

ند و کارگران هم از شکایت های خود نتیجه ای از تعهداتش عمل نمی ک
 نگرفته اند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک معتقد است که خصوصی کردن درمان 
کارگران و باز کردن شرکت های بیمه ای مانند آینده سازان، دست اندازی به 
صندوق های بازنشستگی کارگری جز ؼارت اموال کارگران در تامین 

این سازمان و همچنین یورش به سالمت خانواده های  اجتماعی و نابودی
 کارگری نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

ما به بازنشستگان صندوق فوالد و وزارت کار پیشنهاد می کنیم که هیاتی 
منتخب از بازنشستگان فوالد و وکالیشان بر تمامی این نقل و انتقال و دیگر 

 « ه روی شود  هرکه در او ؼش باشدسی» ارت کامل کنند تا مسایل حقوقی نظ

 مادگی الزم در پشتیبانی از کارگران فوالد در این طرح را دارد. آسندیکای ما 

 

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

1395دیماه  29  
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ایران ای پروژه کار نیروی و کارگران برخی پیشنهاد  

 کارگران و دولت به

Kmkoomk.wordpress.com  سایت کمکبر گرفته از 

 آمریکا، در فعال صنعتی داران سرمایه نماینده که آمریکا انتخابات به توجه با

 را ولیبرالیئن ساختار گرایی درون شعار با و شد انتخاب جمهوری ریاست به

 خواه وجمهوری دموکرات ولیبرالیسمئن حزب دو آن طبع به و گرفته چالش به

 و ساختاری تعدیل اقتصادی مناسبات است، زده کنار سیاسی قدرت از را

 از را خود نظامی و مالی حامی بزرگترین( نولیبرالیسم)سازی خصوصی

 لجام تورم و رکود مهار در مناسبات این توانایی عدم به توجه با. داد دست

 های جنگ تولید و ایجاد حتی شدن اثر کم و دهه چند این در جهانی گسیخته

 کشورهای در خصوص به( ناتو) امپریالیسم عوامل توسط جهان در مذهبی

 دولت توسط ایران در ولیبرالیستیئن اقتصادی های سیاست ادامه خیز نفت

 ای گونه به منطقه،" آرامش جزیره" که کند می تشدید را امکان این وقت،

 اتحادیه جهت بدین. بگیرد سرعت بحران، سوی به لؽزیدن روند در تصاعدی

 دولتی اقلیت و موقت قرارداد ارگرانک همه به ایران ای پروژه کار نیروی

 شعارهای و ها معلول و جزییات به پرداختن جای به دهد می پیشنهاد

 خدمات در اجتماعی تامین ادؼام یا کار، قانون اصالح چون، مبارزاتی

 برای صنعتی، – تجاری آزاد مناطق توسعه عدم شعار یا و( سالمت) درمانی

 ضد های شیوه این ایجاد اصلی وعامل لتع که کنند مبارزه مناسباتی آن نفی

 به اساسی قانون ١١ اصل به گشت باز. است ایران کار قانون و اساسی قانون

 جدید شکل و فرم یک در روز هر که را متنوع معلولهای این ی همه تنهایی

 دور های سیاست نفی،. نماید می نفی ،گیرد می چالش به را کارگران منافع

 کودتای خزنده روند این تا گردد بدل شعار یک به باید می اساسی قانون زدن

. گردد متوقؾ جنگ از پس های دولت توسط کار قانون و اساسی ضدقانون
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 فروپاشی روند به بینانه واقع شود خواسته وقت دولت از طریق این از باید

 از روی دنباله و بیندیشد جهان سطح در مالی داری سرمایه مناسبات

 در را کشور که را سازی خصوصی و ساختاری تعدیل یاقتصاد سیاستهای

 مردم که حالی در. نماید بازنگری و داری خود فروبرده، تورم و رکود

 نفرت گونه بدین و کشند می امپریالیستی ضد فریاد است سال چهل به نزدیک

 های دولت دهند، می سر امپریالیستی داری سرمایه های دخالت از را خود

 اقتصادی مناسبات" سازندگی سردار" جناب کردگیسر به جنگ از پس

 ترینمهم کردن قربانی با هم آن کردند، کاربردی ایران در را امپریالیستی

 این که حالی در هم آن روند این ادامه. ایران کار قانون و اساسی قانون اصول

 آمریکا امپریالیسم جهان، اقتصادی و نظامی نظر از قدرتمند کشور   مناسبات

 اقتصادی سوی به کردی روی نموده وادار را آنها و آورده، در زانو به را

 و ناآگاهی بیانگر و است آور حیرت رضحا دولت وسیله به بنمایند، گرا درون

 و اقتصادی ارشد   مشاوران برابر در مردان دولت شرط و قید بی تسلیم

 میانهخاور به که کنند می هدایت جهتی در را ایران که است فراماسیونی

 بخش و عراق شیعی جنوب با ایران خیز نفت جنوب. )شود تبدیل" بوش"

 نفت که کنند، ایجاد عربستان بنام کوچکی و جدید کشور عربستان، نشین شیعه

 تسلیحاتی و نظامی حمایت ترفند با. دهد قرار آمریکا مشت در همیشه برای را

 (میانه خاور در سنی و شیعه جنگ از سیاسی و

 با هم اروپا اتحادیه امپریالیستی   بزرگ های کشور در ولیبرالیسمئن هک حالی در

 به شدت رابه اتحادیه این ساختار تورم و رکود وبحران شده مواجه شکست

 کدخدای ی خوانده پدر از پیروی به اروپا در مردان دولت. است گرفته چالش

 به را فروپاشی و شکست روند این بار سام، عمو ش" جهانی دهکده" مستبد

 های دولت که گونه همان. اند انداخته زحمتکش مردم ی همه و کارگران دوش

 ایران ملت به خزنده ای گونه به را اقتصادی ریاضت ایران در جنگ از پس

 را گرا درون اقتصاد سوی به گردش عمل، در امریکا انتخابات. کردند تحمیل

 دنیای پ،ترام آمدن سرکار با آن، شدن عملی عوارض کرد، دیتأی
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 را دنیا ی همه و کرد خواهد تر ژرؾ دچاربحرانی شدت به را ولیبرالیستیئن

 عینی نمودی ولیبرالیئن جهانی بحران که شرایط این در. گیرد می چالش به

 می خودداری کار قانون اصالح الیحه گرفتن پس از ایران کار وزیر باز دارد

 مجلس در کارگری ضد ، یاساس قانون ضد ی الیحه این کند می تالش و کند

 مناسبات به تظاهر شکل در دولت که حالی در آنهم گیرد، قرار بررسی مورد

 گسترش همچنان ش کابردی برنامه عمل، در ولی کند می"  مقاومتی اقتصاد"

. است کشور در ولیبرالیئن مناسبات تداوم و صنعتی – تجاری آزاد مناطق

 ها واقعیت با ندارند قصد(  وطنی داللی)  مالی داری سرمایه مدافع دولت

 را پرست دالل ساختار این پایین از فشار با باید می جهت بدین. کند زندگی

 پایین از فشار این چگونگی. نمود اساسی قانون اصول به گشت باز به وادار

 یک در کار اسالمی شوراهای و کارگران مستقل سندیکاهای باید می را

 و نزنند باال را ها آستین کارگران تا. دهند قرار بررسی مورد مشترک نشست

 نمی نشینی عقب هرگزبه ها دالل نشوند تصاعدی استثمار با مبارزه گود وارد

 سراسری بزرگ اتحادیه یک در باید می بیکارهم دیگر،کارگران ازسوی.کنند

 سیاسی های آزادی و اساسی قانون به بازگشت روند این به و شوند متحد

 اهرم بتوانند که آرایی کسب برای دولتمردان صورت دراین هاتن. نمایند کمک

 .داشت خواهند بر مردم منافع سوی به گامی بگیرند، دست در مجددا   را قدرت

 نمایندگی باید می انداخته اش عهده به اساسی قانون که وظایفی اساس بر دولت

 نماینده اتنه جنگ از پس دولتهای همه مانند نه بگیرد، عهده به را مردم همه

 چند روز هر مردم همه منافع از حمایت جای به و باشد داللی داری سرمایه

 دامان به اشتؽال و تولید از حمایت جای به را( گری واسطه) منپاوری شرکت

 زیر کار   یک یافتن برای ساده کارگر یک امروز. بیندازد کارگران و جامعه

 پرداخت کار واسطه به ومانت هزار 533 حداقل بار هر باید می حقوق، حداقل

 !!!!است گونه ابوذر ای شیوه این کند می تصور دولت چون. کند

 1395دیماه  12 آقاجری ناصر گو سخن ایران ای پروژه کار نیروی اتحادیه
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 آن اقدام و یمن در نروژى خاطى شركت عملكرد اینداستلاير

 !كرد افشا را ایران نفت صنعت در فعالیت براى

 

 حقوق پرداخت عدم بعلت را «او ان دی» االصل نروژی شرکت اموال یمن

 کرد مصادره کارگران

 اینداستلایر جهانی اتحادیه – 9326 دسامبر 25 

 از پس را «او ان دی» نروژی نفتی شرکت های دارایی و اموال یمنی مراجع

 شده خواستار اینداستلایر اتحادیه. کردند مصادره کشور این ؼیرقانونی ترک

 ژوئن ماه از سال، یک از بیش که کارگران معوقه ومزایای حقوق هک است

 پرداخت شده ضبط اموال محل از است، افتاده تاخیر به کنون، تا 9325 سال

  .گردد

 کردند ابالغ شرکت به یمنی مقامات( 2995 ماه مرداد) 9326 اوت ماه در

 هایش دارایی و اموال کارگران، معوقه حقوق پرداخت عدم صورت در

 99 در معهذا خواست، فرجام دادگاه تصمیم علیه شرکت. شد خواهد مصادره

 اظهارات طبق. شد صادر کارگر 275 بسود دادگاه نهایی رای 9326 نوامبر
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 تحویل بدون روز، همان شرکت این ، «او ان دی» یمنی کارگران اتحادیه

. کرد ترک را کشور یمن، در خود های ییدارا اموال از بخشی احت رسمی

 کارگران به خود معوقه های بدهی پرداخت از تاکنون «او ان دی» شرکت

 نقلیه وسائل و بانکی حساب ها، دارایی یمنی مقامات اکنون. است زده سرباز

 .اند کرده بطض را کشور این در شرکت

 273 ساالنه مالی گردش با است نروژی نفتی شرکت یک «او ان دی»

 شروع از پس. دارد خود استخدام در کارگر 2333 حدود که دالر میلیون

 و. کرد متوقؾ را هایش فعالیت شرکت 9325 مارس ماه در یمن داخلی جنگ

 کارگران اخراج ایمیل و پیامک طریق از شرکت ژوئن ماه در بعد ماه چند

 حقوقشان به رسد چه کند، پرداخت ها آن به خسارتی هیچگونه اینکه بدون را،

 .ساندر ها آن اطالع به بدهد، را

 می را دستمزد کمترین کشور در دیگر نفتی شرکتهای به نسبت شرکت این

 دستمزد افزایش برای اعتصاب چند 932١ و 9329 سالهای در. پرداخت

 کارگران حق نقض در آمیز، تهدید نامه طی شرکت مدیریت. گرفت صورت

 را اعتصابی کارگران ، یمن قوانین طبق بر خود خواسته طلب در اعتصاب به

 .کرد تهدید اخراج به

 متحده امارات عمان، سومالی، تونس، عراق، مثل کشورهایی در «او ان دی»

 .است کرده گذاری سرمایه یمن در اواخر این تا و عربی

 بین سندیکای فدراسیون عضو که نروژ، انرژی اینداستری کارگری اتحادیه

 با «او ان دی» شرکت رفتار از آگاهی از پس است، اینداستلایر المللی

.  داشت ابراز المللی بین و نروژ سطح در را خود اعتراض یمنی کارگران

 داگنز تجاری روزنامه در انرژی، اینداستری اتحادیه رئیس سند، لیؾ

 های دارایی و اموال مصادره برای دادگاه رای“ که کرد اعالم نایرگسیو

 ”.است بوده عادالنه و درست کامالا  «او ان دی» شرکت
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 را خود اشتیاق مراتب ای نامه طی «او ان دی» شرکت 9326 نوامبر 26 در

 عمومی انتشار از پس. میکند ابراز ایران با اقتصادی فعالیتهای شروع برای

 شرکت به رسمی نامه یک فرستادن با نروژ انرژی ایداستری اتحادیه خبر این

 در او ان دی شرکت سومدیریت و ناشایست رفتار تقبیح ضمن ایران نفت ملی

 .داد هشدار ها آن به شرکت این با همکاری باره در یمن،

 حمایت ضمن اینداستلایر، المللی بین اتحادیه کل دبیر معاون اوزکان، کمال

 داده انجام یمن در «او ان دی» شرکت آنچه”  گفت یمنی کارگران از خود

 بیش که کارگرانی حقوق نپرداختن و جنگ هنگام به کشور ترک یعنی است،

 اتحادیه با همگام ما. است آور ننگ اند، کرده کار برایشان سال ده از

 نشست نخواهیم پای از باشد می ما سیونافدر از عضوی که انرژی اینداستری

 لایر آخرین تا شرکت این دادن قرار فشار زیر با کوشیم می توان همه با و

 ”.ستانیم پس باز را یمنی کارگران معوقه بدهی

 خواهران و برادران از حمایت ضمن ایران فلزکارمکانیک رانکارگ سندیکای

 مخالؾ و ضدکارگری و اصولی ؼیر را نروژی شرکت اقدام خود یمنی

 فلزكار كارگران سندیكاى.  داند می کار المللی بین سازمان های نامه مقاوله

 اینداستری و اینداستلایر فدراسیون از را خود ویژه سپاس همچنین مكانیك

 ابراز یمنی کارگران حق در تبهکاری این رسانی اطالع جهت نروژ انرژی

 .دارد می

 

 ایران مکانیک فلزکار کارگران سندیکای
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اطالع رطبًی ثَ رییض جوِْر در هْرد یک شزکت 

 ًفتی کالُجزدار

 

ایهبٕ اؾ پػیؽكتٖ ٗبٓٚ ٗبٓٚ اؼقبُی ثٚ ؼییف خٜٔٞؼ ؼا ثٚ ظُیَ ای٘کٚ ظكتؽ 

ضٞظظاؼی ٓی ک٘٘ع ثؽایهبٕ پكت کؽظیْ. ؼٝٗٞنت ٗبٓٚ ثٚ ؼییف خٜٔٞؼ ؼا ْٛ 

ثٚ ٝؾاؼت ٗلت ثؽظٙ ٝ تسٞیَ ظثیؽضبٗٚ ظاظٙ ایْ کٚ كیم ٛبی پبییٖ ٓٞیع ایٖ 

ظیٔبٙ ْٛ ضجؽگؿاؼی ایِ٘ب ٗبٓٚ ؼا ثٓٞؼ  41َٓٞٞع اقت. ظؼ َٖٔ ظؼ ؼٝؾ 

 :ٗٔٞظ ٓ٘تهؽ ٓطتًؽ

 

 وِْر، آلبی دکتز رّدبًی،ریبطت هذتزم ج

ق٘عیکبی کبؼگؽإ كِؿکبؼٓکبٗیک ایؽإ اضیؽاً اؾ ِؽین كعؼاقیٕٞ ق٘عیکبیی 

کٚ   D N Oِّٓٓغ نعٙ اقت کٚ نؽکت ٗؽٝژی « ای٘عاقتؽیبٍ»خٜبٗی کبؼگؽإ 

ٛبی ٗلتی یٖٔ كؼبٍ ثٞظٙ اقت، ثعٕٝ پؽظاضت زوٞم  پیم اؾ ایٖ ظؼ ٓیعإ

 4۱ای ظؼ ؼٝؾ تؽک ٗٔٞظٙ ٝ ِی ٗبٓٚؾظٙ یٔ٘ی ایٖ کهٞؼ ؼا کبؼگؽإ خ٘گ

ثٚ نؽکت ٗلت ایؽإ، أٜبؼ تٔبیَ کؽظٙ اقت کٚ ظؼ زٞؾٙٔ ٗلت  ۶۱4۱ٗٞآجؽ 

 ٝ گبؾ ظؼ ایؽإ كؼبُیت ک٘ع.

ٚٔ کبؼگؽی  « ای٘عاقتؽی اٗؽژی»ق٘عیکبی ٓب ٛٔچ٘یٖ اِالع ظاؼظ کٚ اتسبظی

، ٝ ای ثٚ نؽکت ٗلت ایؽإ ؼكتبؼ ٗبنبیكت، ؿیؽهبٗٞٗیٗؽٝژ ٗیؿ ِی ٗبٓٚ

ٚٔ ٓعیؽیت نؽکت  ظؼ یٖٔ ؼا ثٚ اِالع ٓعیؽإ نؽکت ٗلت  D N Oقٞظخٞیبٗ

 ایؽإ ؼقبٗعٙ اقت.

کٚ ظؼ ٓ٘ٓوٚ ثٚ  D N Oٛبیی ٗظیؽ ثٚ ثبٝؼ ٓب نبیكتٚ ٗیكت کٚ نؽکت

ٚٔ ػَٔ ضٞظ ؼا ثٚ  ػِٔکؽظ َعکبؼگؽی ٝ قٞظخٞیی ؿیؽهبثَ هجٍٞ ٓتْٜ اٗع، ظآ٘

 کهٞؼ ٓب گكتؽل ظٛ٘ع.

http://sfelezkar.com/?p=1885
http://sfelezkar.com/?p=1885
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ؾظٙٔ یٔ٘ی ٝ ٓسکّٞ کؽظٕ ؼكتبؼ ٔجكتگی ثب کبؼگؽإ خ٘گُػا ٓب َٖٔ اثؽاؾ ٛ

ٚٔ نؽکت  ک٘یْ کٚ ثؽای ، اؾ نٔب ظؼضٞاقت ٓیD N Oؿیؽاٗكبٗی ٝ تجٜکبؼاٗ

ٛبی ٓكئٍٞ ظقتٞؼ ظٛیع کٚ زلٕ ٓ٘بكغ ِّٓی ٝ کبؼگؽی ایؽإ ثٚ ٝؾیؽإ ٝ ٓوبّ

اؾ پػیؽكتٖ ایٖ نؽکت ظؼ ایؽإ ٝ ٛؽگٞٗٚ ٓػاکؽٙ ثب ایٖ نؽکت َعکبؼگؽی 

 ظظاؼی ک٘٘ع.ضٞ

 هبسیبر گیالًی ًژاد

 طٌذیکبی کبرگزاى فلشکبرهکبًیک ایزاى

 ۵۹۳۱دی هبٍ 

 رًّْشت ثَ ّسیز ًفت آلبی ثیژى ًبهذار سًگٌَ
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 گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور

 

 

 :آهن ذوب از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 

 خورده گره 9 شماره بلند کوره بخش نام با اصفهان آهن ذوب کارخانه قلب

 و کنترل و مذاب مواد استخراج به که قسمت این تالش پر کارگران. است

 آن تعمیرات بخش همچنین. کارند مشؽول ها پاتیل سوی به ها مذاب هدایت

 مربوط شیرهای نگهداری و تعمیر باشد، می برخوردار خاص اهمیت از نیز

 مربوط تجهیزات نگهداری و یرتعم ، ها کننده خنک بر نظارت ، سیاالت به

 .باشد می آن جمله از نیز را ازت هوا، گاز، اکسیژن، به
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 چندی از پس افراد. ندارد همخوانی دستمزدهایش با بخش این سختی متاسفانه

 در. کنند می منتقل را خود دیگر های بخش به بخش این از کار سختی دلیل به

 با افراد انتقال دلیل هب سازمانی چارت در بازنگری ضرورت حاضر حال

 شماره بلند کوره جدید بارگیری سیستم به توجه با جدید افراد آموزش و تجربه

 .است ضروریات از سیستم این 9

 از بتوانند که نمایندگانی کارخانه کل در بلکه بخش این در تنها نه متاسفانه

 دلیل به کنند، ایجاد کارگری سندیکای بخواهند یا و کنند دفاع کارگران حقوق

 .ندارند وجود کار از اخراج

 استراحت با بخش این افراد کار سختی نگرفتن نظر در ، مشاؼل بندی طبقه

 وارده جسمی ضایعات و گیرد نمی صورت آهن ذوب کارخانه در متناسب

 از بعد کنند می کار بخش این در که افرادی بیشتر و بوده ناپذیر جبران

 .هستند گربیان به دست عمر آخر تا ونگوناگ های بیماری با بازنشستگی

 

 :اصفهان آهن ذوبتوانایی کارگران  از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

یری قالب و صفحه محدب واگن ها ساخت جک هیدرولیک جهت ضربه گ
کمترین هزینه و ضریب ایمنی زیاد و کاهش خطرات احتمالی در کوتاه ترین با

 ر تجهیزات نصب و راه اندازی شد.زمان به دست توانای کارگران بخش تعمی

کارگران و متخصصین ذوب آهن بارها ثابت کرده اند که این توانایی را کسب 
نموده اند که بخش عمده  تجهیزات ذوب آهن را می توانند بسازند و در 

 کمترین زمان و هزینه راه اندازی کنند. 

ند و دست سوال اینجاست : چرا شرکت به این توانایی ها اطمینان نمی ک
 دالالن را از خرید قطعات بی کیفیت خارجی کوتاه نمی کند؟  
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را برای کارگران و متخصصینی که در ساخت شرکت کرده و هزینه و زمان 
 پاداش و مورد تشویق مادی و معنوی قرار گرفتند؟شرکت کاهش داده اند چقدر

تا دیگر برای ارتقا دانش فنی این کارگران و متخصصین چه اقدامی شده است 
 قطعات را نیز بومی سازی کرده و دست دالالن را کوتاه کرد؟

برای موضوع سختی کار، بیماری های پس از بازنشستگی این متخصصین و 
 کارگران چه تدابیری در نظر گرفته شده است؟ 

 

 از مشکالت کارگران ذوب آهن: سندیکا پیام خبرنگار گزارش

طب صنعتی چیست؟ آیا نمی توان مرکز  دلیل تاخیر در اعالم نتایج معاینات-2
و تعداد پزشکان را افزایش داد تا زمان برای اعالم نتایج کوتاه تر شود و 

 کارگران زودتر از وضعیت جسمانی خود با خبر شوند؟

چرا در رابطه با انتقال بیماری های تنفسی از طریق دستگاه اسپیرومتری  -9
 طب کار هیچ اقدامی صورت نمی گیرد؟

اهی اوقات رانندگان سرویس ها برخورد خوبی با کارگران ندارند. چرا گ -9
 رسیدگی نمی شود؟

کارکنانی که شیفت آنها توسط مدیریت تؽییر می کند برای رفت و آمد با  -١
 مشکل روبرو هستند. تا کی باید این مشکل حل نشده باقی بماند؟

افه کاری هستند در روزهای تعطیل که کارگران و کارکنان مجبور به اض -5
 هیچ برنامه ای برای رفت و آمد این افرد در نظر گرفته نشده است چرا؟

مسیر بهارستان با توجه به تعداد زیاد مسافر و مشکالت روزهای تعطیل  -6
 در وضعیت خوبی نیست. مسوولین سریعن رسیدگی کنند. 
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 از مشکالت کارگران نسوزکار ذوب آهن اصفهان: گزارش

زکار با داشتن سابقه زیاد کاری متاسفانه از عدم تطابق مدرک کارگران نسو-2
تحصیلی با کار مربوطه از گروه و سمت شؽلی پایین رنج می برند و خواهان 

 تؽییر این وضعیت هستند.

گروه و سمتی سختی کاراین کارگران پس ازشش سال هنوزمحاسبه نشده و -9
  نگری قرار نمی گیرد؟بازرگران درنظرگرفته شده چراموردکه برای این کا

ساله با  99کار سخت و خطرناک برای کارگری با مدرک دیپلم و سابقه  -9
در نظر گرفته شده است. این چگونه عدالتی است؟ آیا مدیران چنین  ١گروه 

 رفتاری را با بستگان خود می کنند؟

کار سخت، روابط کاری ؼیر صمیمانه با کارگران این بخش و تعلق  -١
یه و گروه مناسب شؽلی با کار نسوزکاری از دیگر مشکالت نگرفتن پا

 کارگران این بخش است.

یکی از خواسته های مهم کارگران بعد از موضوع سختی کار ، کمی  -5
نفرات نسبت به ادوات ایمنی و نداشتن محیط کاری آرام است که باید مدیریت 

 در این مورد تالش کند.

سال سابقه و تخصص نسوز هنوز  29کارگری با داشتن لیسانس و  -6
موقعیت شؽلی در خوری نداشته و این درحالی است که افرادی بدون داشتن 
تخصص و سابقه دارای سمت و گروه در این بخش هستند. پارتی بازی تا 
کی؟ و بازی کردن با جان کارگران و متخصصین با این گونه افراد بی 

کرده است. مدیریت  تخصص و بی دانش احتمال صدمات جسمی را زیاد
 جوابگوی این موارد است.

سختی کار، سنوات، گروه مناسب با این شؽل، بررسی بیماری های این  -7
شؽل به ویژه پس از بازنشستگی ، استراحت مناسب با این شؽل از اهم 

 خواسته های کارگران است. 
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 گشارع خجزًگبر پیبم طٌذیکب اس پبرص جٌْثی

 

 ؽإ ؾٓیٖظؼٝظ ثؽتٔبّ کبؼگؽإ ای

کبؼگؽإ نؽکت قبضتٔبٕ ًٗت ظؼ پبالیهگبٙ قتبؼٙ ۹/4۱/4۹۹۱اؾ تبؼیص 

ضِیح ث٘عؼػجبـ ثؽای ظؼیبكت ظقتٔؿظ ػوت ٓبٗعٙ کبؼگؽیهبٕ کٚ اؾ نٜؽیٞؼ 

تبکٕ٘ٞ پؽظاضت ٗهعٙ اقت ظقت ثٚ اػتًبة گكتؽظٙ ؾظٙ اٗع ٝ ٛ٘ٞؾ ْٛ ایٖ 

 اػتًبة اظآٚ ظاؼظ.

یبٕ گكتؽ ٗیؿ کٚ اؾ گكتبضی ظؼ ایٖ ٓیبٕ کبؼگؽإ ضهٔگیٖ نؽکت نؽ

نؽکتهبٕ خ٘بة  ٓعیؽػبَٓ نؽکتهبٕ ثٚ قتٞٙ آٓعٙ ثٞظٗع ثٚ ظكتؽ ؼییف

 ؿالٓسكی٘ی ٛدّٞ ثؽظٗع ٝ اٝ ؼا کتک ؾظٗع.

کبؼگؽإ كؼبٍ نؽکتٜبی آثبظ ؼاٛبٕ، تٜؽإ خ٘ٞة، ظؼیب قبزَ، قبضتٔبٕ ًٗت 

ِک ٛٔٚ ظؼ ؼاقتبی زوٞم کبؼگؽی تالل ٓی ک٘٘ع ؛ ُٝی خؿ قؽکٞة، ث….. ٝ

ُیكت ٝ اضؽاج ٛیچ خٞاثی ٗگؽكتٚ اٗع ٝ کبؼكؽٓبیبٕ گكتبش ٝ زؽاقت كوّ ظؼ 

خٜت قؽکٞة اػتًبثبت تالل ٓی ٗٔبی٘ع ٝ ٛ٘ؽی اؾ آٗبٕ ثؽ ٗٔی ضیؿظ کٚ 

 خٞاثگٞی کبؼگؽإ ثبن٘ع.

 ّارتبى خزهذیي ػضْ طٌذیکبی کبرگزاى فلشکبرهکبًیک ایزاى
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 :گشارع خجزًگبر پیبم طٌذیکب اس ثٌذرػجبص

هگبٙ ث٘عؼػجبـ ثٚ ظُیَ آکبٗبت ٗبٓ٘بقت کٔپ نٜیع زبخجی ٝ ٗجٞظ آة ٝ پبالی 

َٝؼیت ؿیؽ ثٜعانتی ٝ ثی اػت٘بیی ثٚ َٝؼیت ؼكبٛی ٝ زوٞهی کبؼگؽإ ظؼ 

ظٝ ثبؼ ٓٞؼظ ٛدّٞ ٝ اؿتهبل کبؼگؽإ ٝاهغ نع کٚ ظؼ ایٖ ٓیبٕ ، 4۹۹۱قبٍ

نع ٝ  ثیهتؽ ٝقبیَ کٔپ آقیت ظیعٙ ٝ پبی پِیف آ٘یت ٗیؿ ثٚ ٓیبٕ کهیعٙ

ثكیبؼی اؾ کبؼگؽإ ؼا ثٚ خؽّ قیبقی ظقتگیؽ کؽظٙ ٝ اػبظٙ ضكبؼت ٗٔٞظٗع. 

 .ٝ ٛ٘ٞؾ ایٖ ٓهکَ ؼكغ ٗگؽظیعٙ اقت

ظؼ ث٘عؼػجبـ ٓبٗ٘ع اقکِٚ نٜیع ؼخبیی ٝ اقکِٚ خعیع نٜیع ثبٛ٘ؽ کٚ ٗؿظیک 

پبالیهگبٙ ٓی ثبنع ٗیؿ ايِٖ ثٚ َٝؼیت زوٞهی ٝ ؼكبٛی کبؼگؽإ ؼقیعگی 

اؾ کبؼگؽإ ٓیگٞی٘ع کٚ ٓب ظؼ ٓبٜٛبی ضؽظاظ ،تیؽ،ٓؽظاظ ٝ ٗٔیهٞظ ٝ ثكیبؼی 

نٜؽیٞؼ آٗدب کبؼ کؽظٙ ایْ ٝ ٛ٘ٞؾ ظقتٔؿظٛبیٔبٕ ؼا ثٚ ٓب ٗعاظٙ اٗع. ظؼ خٞاة 

ایٖ کبؼگؽإ کٚ ظؼضٞاقت ِِت ظقتٔؿظنبٕ ٓی ٗٔبی٘ع ؛ پیٔبٗکبؼإ ثٚ آٜٗب 

 . ٓیگٞی٘ع کٚ ٛ٘ٞؾ نؽکتٜب ثٚ ٓب پٍٞ ٗعاظٙ اٗع

اٗیْ کٚ ٓگؽ ایٜ٘ب اٗكبٕ ٗیكت٘ع ٝ ضٞظنبٕ ٓگؽ ؾٕ ٝ ثچٚ ثٚ ؼاقتی ٓب ٗٔیع

ٗعاؼٗع ٝ ضؽج، هكّ ٝاّ ٝ ثعٛکبؼی ٛب ٝ َٝؼیت گؽاٗی ٝ تیؾ ؾظٜٗب ؼا ٗٔی 

ثی٘٘ع؟! ٓگؽ آٜٗب اٗكبٕ ٗیكت٘ع کٚ غؼٙ ای ظؼک ٝ نؼٞؼ ؼا ثؽ قٞظ ٝ ٗلغ 

نطًی تؽخیر ظٛ٘ع؟! ٓگؽ ؼٝؾاٗٚ پبالیهگبٜٛبی ٗلت ٓیِیٜٞٗب ثهکٚ ؼا اؾ 

یؽ آثٜبی گؽّ ضِیح كبؼـ ٗٔی كؽٝن٘ع؟! ثب پٍٞ ایٖ ٗلت ٝ گبؾ کٚ قؽٓبیٚ ٓك

ٓگؽ ٓب کبؼگؽإ ثب   ِٓی اقت پف چٚ ٓیک٘٘ع ٝ ثٚ خیت چٚ کكبٗی ٓیؽٝظ؟!.

ظقتبٗٔبٕ ٝ ُسظٚ ٛبی ؾٗعگیٔبٕ ٛٔٚ ٝخٞظٓبٕ ؼا كعای قبضت پبالیهگبٜٛب. ٝ 

 !پتؽٝنیٔی ٛب ٗٔیک٘یْ؟

اٗع کٚ پبالیهگبٜٛب ؼا چٚ کكبٗی قبضتٚ  آیب يبزجبٕ قؽٓبیٚ اؾ ضٞظ پؽقیعٙ

اٗع؟! گؽٓبٛبی نؽخی ٝ ظٙ قبػت کبؼ ِبهت كؽقب ؼا كؽآٞل کؽظٙ اٗع؟! 

اكؽاظی کٚ ثٚ آٜٗب قتْ ٓیهٞظ   ٝخعإ کبؼی کبؼگؽإ ؼا كؽآٞل کؽظٙ اٗع؟!.

ٛٔٚ ایؽاٗی ٛكت٘ع ٝ ِٝ٘هبٕ ٝ قؽؾٓی٘هبٕ ؼا ظٝقت ظاؼٗع ٝ اٗتظبؼ ایٜ٘ٔٚ ثی 

 .ظٓعاؼإ زکٞٓتی ٗعاؼٗع کٚ زوٞم آٜٗب ؼا ٗبظیعٙ ثگیؽٗعٜٓؽی ؼا اؾ قؽ

ٓب کبؼگؽإ ایؽإ ؾٓیٖ ضٞاقتبؼ ظؼقت نعٕ َٝؼیت زوٞهی ضٞظٓبٕ ٛكتیْ 

ٝ اظآٚ ایٖ قیكتْ ٗبثكبٓبٕ زوٞهی ٝ اهتًبظی ثٚ ؾیبٕ ضٞظ زکٞٓت ٝ 

قؽؾٓی٘ٔبٕ ایؽإ تٔبّ ضٞاٛع نع، چؽا کٚ ٗبثٞظی ضبٗٞاظٙ ٛبی کبؼگؽإ کبِٖٓ 
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ؼ اؾ اًٗبف ٛكت ٝ ٛیچٞهت تبؼیص ػبِٓیٖ ایٖ ٗبثٞظی ؼا ٗطٞاٛع ثٚ ظٝ

 ثٚ آیع آٗکٚ قلؽٙ کبؼگؽإ قؽؾٓی٘ٔبٕ پؽ اؾ ؼٝٗن ٛٔیهگی ثبنع…ثطهیع

 

 

شزكت طبختوبى ّ ًصت ی ػظلْیَ،شبم كبرگزاى پبرص جٌْث

 ثْشِز یپتزّشیو
ًبؼگؽاٗي ًٚ ؼٝؾی ظٙ قبػت تٔبّ ظؼ ٓسیٜٓبی پؽٝژٙ ای ٗلت ٝ گبؾ ًبؼ ٓي 

ً٘٘ع ٝ نؽایّ ٗبثكبٓبٕ ٓسیّ ًبؼ ٝ آُٞظگیٜبی ٗبنی اؾ ٓسیّ ٓٞاظ قٔي، 

ت٘عؼقتي آٗبٕ ؼا ثٚ ضٓؽ ٓي اٗعاؾظ ثبیكتي ٗكجت ثٚ تـػیٚ ٝ ضٞؼاى آٗبٕ تٞقّ 

کبؼكؽٓب تٞخٚ ًبَٓ گؽظظ تب ایٖ ي٘ؼتگؽإ ؾزٔتٌم ًٚ ثب تٔبّ ٝخٞظنبٕ ظؼ 

ٝ اؼاظٙ ضٞیم ثٚ  ضعٓت تُٞیع ٛكت٘ع ٝ ٓٞاظ ِجیؼي ضبّ ؼا ثب ٛ٘ؽ اٗكبٗي

ي٘ؼت ِٓی تجعیَ ٓی ً٘٘ع؛ اؾ تـػیٚ ضٞثی ثؽضٞؼظاؼ ثٞظٙ ٝ قؿاٝاؼ ایٖ گٞٗٚ 

 ثی ٜٓؽی ٛب ٗیكت٘ع.

ٓتأقلبٗٚ ٗٔیعاٗیْ ًٚ چؽا اؼؾنٜبی اٗكبٗی ؼا ظؼ كوّ ظؼ هجبٍ قٞظ ٓي كؽٝن٘ع 

ٝ اؾ آؾاؼ ظاظٕ ًبؼگؽإ ُػت ٓي ثؽٗع. آیب ؼؤقبی نؽًتٜب ٝ ٓكإُٝی٘ی ًٚ ایٖ 

ٛكت٘ع ًٚ ضٞظنبٕ ی ً٘٘ع زبَؽٞم ًبؼگؽإ ؼا كوّ ثؽای ضٞظ پبؼٝ ٓچ٘یٖ زو

 ظؼ هجبٍ ًبؼ قطت ٝ ثی ٓؿظ ٝ ؿػای ثعٝؼ اؾ ًیلیت ٝ ٓكّٔٞ ؼا ثطٞؼٗع؟!

پبؼـ خ٘ٞثی ػكِٞیٚ ثؼ٘ٞإ 4١،4١یبظّ ٓي آیع یٌی اؾ ظٝقتبْٗ ًٚ ظؼ كبؾ 

ُیكبٗف ثؼع اؾ چ٘ع قبٍ تٞاٗكت ثب ػ٘ٞإ ٓعؼى كٞم   ًبؼگؽ اقتطعاّ نعٙ ثٞظ

ثٚ ػ٘ٞإ ٜٓ٘عـ تٞاٗكت قٔت نـِی ضٞظ ؼا ػٌٞ ً٘ع ٝ اؾ ًٔپ ًبؼگؽی 

ثٚ هكٔت ٜٓ٘عقی نؽًت اٗتوبٍ ظاظٙ نع. ایٖ ٜٓ٘عـ ٝهتی ًٚ ٛلتٚ ٛبی اٍٝ 

ًبؼی ضٞظ آٌبٗبت ؼكبٛی ٝ ٛٔچ٘یٖ ؼقتٞؼإ نیي هكٔت ًبؼكؽٓب ؼا ٓي ظیع 

خ٘ٞثی، گؽیٚ  ثی اضتیبؼ ثٚ یبظ ثی تٞخٜی ٗكجت ثٚ ًبؼگؽإ ؾزٔتٌم پبؼـ

 ٓی ًؽظ.

تًٞیؽ ؾیؽ گٞیبی تٔبٓي قتٜٔبیی اقت ًٚ ًٔتؽیٖ زوٞم هبٗٞٗی ٓب ًٚ تٜیٚ 

 ضٞؼاى ثٜعانتی ٝ ثب ًیلیت ٛكت ٛٔچ٘بٕ ثٚ ُٓسٌٚ قؽٓبیٚ ظاؼی ظؼآٓعٙ 

  اقت.
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 اس ّضؼیت کبرگزاى در هٌبطك ًفت خیش یگشارش

ٝ ُٓسي ظؼ  یتقؽٓبیٚ ظاؼٟ زبًْ ثؽ ٓ٘بِن ٗلت٠ ثب ایدبظ َٝؼیت ؿیؽثٜعان

 ٗٔبیع. یؼاثٓٚ ثب ؿػاٟ ًبؼگؽإ، نطًیت ٝ ٓ٘م آٗبٕ ؼا ٌُٚ ظاؼ ٓ

ًٚ ظؼ پبالیهگبٙ ث٘عؼػجبـ ًبؼگؽإ نؽًت قبضتٔبٕ ٝ ًٗت  یظؼ ٛ٘گبٓ

ٗٔبی٘ع تب نبیع ثب اٛؽّ كهبؼ  یٓبٙ ظقتٔؿظ ػوت ٓبٗعٙ نبٕ اػتًبة 1ٓثطبِؽ

بؼكؽٓب ایٖ ٓی نٞظ کٚ ثؽ نؽًت ٝ ًبؼكؽٓب پُٜٞبیهبٕ ؼا ؾٗعٙ ٗٔبی٘ع؛ ٝاک٘م ک

نؽًت ؼا تؼٓیَ ٓیٌ٘ع ٝ ثٚ ًبؼگؽإ ژتٕٞ ؿػا ْٛ  یظ4١ٝ 4١ یظؼ ؼٝؾٛب

ٗلؽ اؾ ًبؼگؽإ ١۱۱ظٛع ٝ ظؼ ٜٗبیت ثب پؽظاضت ظقتٔؿظ نٜؽیٞؼ ٓبٙ تؼعاظ یٗٔ

 ؼا تًلیٚ ٝ ثِي ُیكت ٓي ٗٔبی٘ع.

ظٛ٘ع ٝ قؽپؽقت اخؽا ثب  یثٞنٜؽ پٍٞ ٓكبػعٙ ثٚ ًبؼگؽإ ٗٔ یظؼ پتؽٝنیٔ

ضٞاٛیع ٝ اؾ ایٖ  یپٍٞ ٗیكت ٝ اگؽ پٍٞ ٓ :»گٞیع یٌٗجت ثبؼل ٓ یضگكتب

 «ٛكتیع ثٜتؽ اقت تكٞیٚ ٗٔبییع ٝ ثؽٝیع. یَٝؼیت پٍٞ ٗعاظٕ ٗبؼاَ

ٗعاؼظ ٝ پیٔبٌٗبؼل اهبی  یً٘گبٕ ًٚ ٛیچ زكبة ٝ ًتبث4۹نؽًت پبی٘عإ كبؾ

قِسهٞؼ ْٛ ظؼ هجبٍ پٍٞ ثؽاٟ تأٓیٖ ٗیؽٟٝ اٗكب٠ٗ پؽٝژٙ ًٚ اؾ نؽًت 

 یٝ ثعٕٝ ٓؿایب ثٚ ًبؼگؽإ ٓ یؽظ ًٔتؽیٖ زوٞم ؼا ٛٔؽاٙ ثب كهبؼ ًبؼٓیگی

ٓبٗ٘ع نیِع یب ٓبًف ق٘گ  یً٘ع ٝ ٛؿی٘ٚ ٝقبیَ ًٓؽك یظٛع، پٍٞ ثیٔٚ ؼا ًْ ٓ

ًبؼگؽ كؽاْٛ ٗٔبیع ؼا  یًبؼ ٛكت ٝ ثبیع ثؽا یؼا ًٚ خؿٝ اثؿاؼ ایٔ٘…. ؾٗي ٝ

 ٗٔبیع. یاؾ ظقتٔؿظ ًبؼگؽإ ًْ ٓ

 یاككبٗٚ ا یظإ ثعٗجبٍ ًبؼ ٛكت٘ع ٝ قْٜ ٓب اؾ ثؽٝتٜبًبؼگؽإ آٝاؼٙ ٝ قؽگؽ

 ٝ ثِي ُیكت ٓیجبنع.  تكٞیٚ ٗلت كوّ تسویؽ ٝ اػتًبة ،
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 گزارشی از بی پناهی کارگران پروژه ای:

 آن با ایران كشورمان گاز و نفت های پروژه كارگران تمامي كه یاصطالح

 بازار آشفته این در همچنان كه هست( نیرو ریزش) اصطالح هستیم آشنا

 گره مان خسته جان به  درآمد لایر هر كه كارفرمایان داللی و سرگردانی

 پولی بی از ترس....میدهد نوید برایمان را روانی فشار و استرس است خورده

 برای و میخورد بهم مان نگری آینده های برنامه تمام اینكه از قرض،ترس و

 اینكه و بگیریم خوی بیكاریمان دربدری و فالكت به بایستی چگونه نانی لقمه

 قالب در پیشینیانمان كه چرا بریم؛ می یاد از را خود وجودی ارزش چگونه

 بر جنگ و مزد بی كار با كه حال...است پولی بی مرد شوهر كه اند گفته پند

 بودیم خانواده جوابگوی نوعی به و ایم میكرده مشؽول را خود دستمزدمان سر

 بدهكاریهایمان مناسب زمان در تا میكردیم قرض و میدن پولمونو آخرش كه

 كار بدنبال همه و نیست كار كه اوضاعی این در حال...میكردیم پرداخت را

 و تسویه شركتها از صدا و سر بی كه زحمتكشی كارگران برای ببینید هستند

 و خود برای آشفتگی چه نمیدهند آنها به نقد هم را پولشان و میشوند ریزش

 شوم ای پدیده بیصدا حسابهای تسویه بانگ!...آورند؟ می ببار یشانها خانواده

 نمیدهد را سرخورده كارگر به بردباری مجال كه است كارگری محیطهای در

 در فقط و ندارد شؽلی و كاری پناهگاه هیچ كه را خود مدت دراز های عقده و

 حقوقی چپاولگران تمام پیشكش خواهند می را او مزد بی وقت تمام كار ازای

 تمام الك در سر و شد خواهد بیگانه قدرت منابع تمام با او.... نماید می خود

 تمام پناهگاهی سوی به و نماید می هموار خویش دراز راه خبریهایش، بی

 .كرد خواهد حركت آرزوهایش تمام برای

کارگران  یسندیكا عضو خرمدین وارتان

 28/11/1395    ایران مكانیكفلزكار
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 :تپه هفت نیشکر از سندیکا پیام رخبرنگا گزارش

 کارگران از نفر دویست حدود دیماه 8 امروز اعتصاب روز دو از پس

 جلوی خود خدمت پایان سنوات دریافت جهت تپه نیشکرهفت شرکت بازنشسته

 سازمان از هیاتی شرکت، مدیریت حضور با. کردند تجمع ساختمان

 و کارگران کالتمش بررسی جهت خوزستان استانداری و سازی خصوصی

 ظهر از بعد١ ساعت.کردند مراجعه شرکت این به سنوات دریافت موضوع

 مشکالت از اطالع از پس. برگزارکردند متحصن کارگران با ای جلسه

 پرداخت به شرکت خریداران که صورتی در کرد اعالم هیات کارگران

 اگذاریو نکند، اقدام آینده ماه دو در کارگران به شرکت بدهیهای و سنوات

 که درصورتی مناقصه شرایط طبق.شد خواهد لؽو خصوصی بخش به شرکت

 مالکیت سلب کنند خودعمل تعهدات به سال5 درمدت حتا نتوانند مالکین

 و ها بدهی پرداخت درصورت شرکت سال 5 از پس چنانچه و. شد خواهند

 .واگذارخواهدشد قطعی بصورت سازی خصوصی سازمان رضایت
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 : خودرو ایران از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 افزایش و طرفی، از خودرو ایران در ١35 تولید شدن متوقؾ به توجه با

 به فنگ دانگ ی بدنه اینکه، به توجه با و چینی، فنگ دانگ خودرو تولید

 است این سوال شود، می مونتاژ شرکت در و شده وارد چین از خام صورت

 اقتصادی ی صرفه خودرو ایران شرکت برای محصول این تولید  آیا: که

 خواهد کشور به نوین آوری فن آمدن به منجر مونتاژ اینگونه آیا خیر؟ یا دارد

 بود؟

 آن تبع به و شده، شیفت تک هستند، داخلی و ملی که دنا و سمند تولید خط

 بیکاری و شد خواهند کار بحران دچار مربوطه کارگران و سازان قطعه

 خواهد اقتصادی رونق باعث مدیریت شیوه این ایا. تگرف خواهد را گربیانشان

 زد؟ خواهد دامن جامعه در بیکاری به یا شد

 قطعه برای سازی بستر باید جامعه کالن و خودرو ایران مدیریت سیاست ایا

 خوبی و بکر بازار سیاست این با بتوانند ها چینی و کند؟ فراهم چینی سازان

 کنند؟ پا و دست خود برای را

 باید بیکاری چه؟ ما مدیران کنند، می فراهم کار کارگرانشان برای ها چینی

 باشد؟ ایرانی کارگر نصیب

 .کنند نظر تجدید  خود تصمیمات در ، مدیره هیات و مسوولین امیدواریم
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 :گشارع خجزًگبر پیبم طٌذیکب اس ّاگذاری تؼویزگبٍ آسادی

 

يع ؼاٗ٘عگبٕ تبکكی تٜؽإ ظاؼای ضٞظؼٝ اؾ نؽکت ایؽإ ضٞظؼٝ ٓی ظؼ   ۹9

ٓتبقلبٗٚ ظؼ یک اهعاّ قٞاٍ ثؽاٗگیؿ ایٖ تؼٔیؽگبٙ کٚ ٓؽکؿی ثؽای ؼكغ  . ثبن٘ع

 .ٓهکالت ؼاٗ٘عگبٕ تبکكی ثٞظ ظؼ اضتیبؼ ایؽ تٞیٞتب هؽاؼ گؽكت

اؾ ؼٝؾی کٚ َٓٞٞع خبیگؿیٖ نعٕ ضٞظؼٝٛبی كؽقٞظٙ ؼاٗ٘عگبٕ تبکكی ظؼ 

قتٞؼ کبؼ هؽاؼ گؽكت، ٓكُٞٝیٖ تبکكیؽاٗی ٝ تؼبٝٗی ؼاٗ٘عگبٕ تبکكی اهعاّ ثٚ ظ

ٝاؼظ کؽظٕ ضٞظؼٝٛبی ضبؼخی گؽكتٚ کٚ ضٞظؼٝ آؼیٞ ٝ تٞیٞتب اؾ إٓ خِٔٚ اٗع. 

ثٚ گلتٚ ؼاٗ٘عگبٕ تبکكی ثیهتؽ ؼاٗ٘عگبٕ تبکكی تٜؽإ اؾ ٓسًٞالت ایؽإ 

ٝی تٞیٞتب تؼٔیؽگبٙ ضٞظؼٝ اقتلبظٙ ٓی ک٘٘ع. چؽا ثطبِؽ چ٘ع ظقتگبٙ ضٞظؼ

 اؾاظی ظؼ اضتیبؼ ایؽ تٞیٞتب هؽاؼ ٓی گیؽظ.

 

 :گشارع خجزًگبر پیبم طٌذیکب اس هشکالت راًٌذگبى تبکظی فزّدگبٍ

 ثب درّد ثَ شوب ّ توبم ّطي پزطتبى ّ اًظبًِبی شزیف

ثب آٓعٕ ٓبكیبی ؼاٗت ضٞاؼ ظؼ تبکكی ؼاٗی تٜؽإ ٝ ثطًٞو نؽکت ٛبی 

ؽظٝگبٙ ؼا ثٚ ثؽظٙ ٛبی ضٞظ تجعیَ کؽظٙ اٗع، ثؽای پیٔبٗکبؼی کٚ تبکكی ٛبی ك

 ٗبثٞظی ؼاٗ٘عگبٕ تبکكی ثب تؽك٘عٛبی گٞٗبگٕٞ اهعاّ ٓی ک٘٘ع.

http://sfelezkar.com/?p=1892
http://sfelezkar.com/?p=1892


 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     29
 

ثب ٝاؼظ کؽظٕ ضٞظؼٝٛبی ضبؼخی ٝ كؽٝل إٓ ثب ؼاٗ٘عگبٕ تبکكی ثب ٓجِـی ثیم 

ثؽاثؽ هیٔت ٝ هكّ ٛبی آٗچ٘بٗی ثؽای آٗکٚ ایٖ ؼاٗ٘عگبٕ ثتٞاٗ٘ع اهكبِ  ۹اؾ 

ت ک٘٘ع ظقت ثٚ تؽك٘ع ٗٞثت ٗعاظٕ ثٚ ؼاٗ٘عگبٕ قٔ٘ع کؽظٙ اٗع تب ضٞظ ؼا پؽظاض

 آٗبٕ ٗیؿ ٝاؼظاؼ نٞٗع اؾ ضٞظؼٝ ٛبی ٝاؼظاتی ثطؽٗع.

قبػت یک قؽٝیف ٓؽثِٞ ثٚ  ۶9قبػت اٗتظبؼ ثؽای ٗٞثت ٝ یب  1١آٓبؼ 

ٗسٞٙ کبؼ تبکكی ٛبی قٔ٘ع ظؼ كؽٝظگبٙ ثیٖ أُِِی تٜؽإ ٓیجبنع کٚ ٓدعظا ٗوهٚ 

کهیعٗع ٝثب تـییؽ چیعٓبٕ تبکكیٜب ٝ ظٝؼ کؽظٗهبٕ اؾ ظیع ٓكبكؽ  خعیعی ثؽایهبٕ

قبػت ٝهت يؽف  ۶۱ثبػث گؽظیعٕ تب ضٞظؼٝٛبی قٔ٘ع ثؽای گؽكتٖ ٓكبكؽ 

ک٘٘ع .ثٚ ایٖ تؽتیت ؼاٗ٘عگبٕ تبکكی قٔ٘ع قبػتی نبٗؿظٙ ق٘ت ظؼآٓع ضٞاٛ٘ع 

ظانت.ثٚ ایٖ ٓی گٞی٘ع ضًٞيی قبؾی ٝ ثؽظٙ نعٕ ؼاٗ٘عگبٕ تبکكی ٝ پٞقت 

 ک٘عٕ ؼاٗ٘عگبٕ تبکكی اٟ کٚ ٗطٞاٛ٘ع ثٚ ثؽظٙ نعٕ تٖ ثعٛ٘ع.

 

 :گشارع خجزًگبر پیبم طٌذیکب اس طْ اطتفبدٍ ُبی هذیزاى تبکظیزاًی

ٛبی ٓعیؽیت ؼا ثٚ ٛؿاؼإ ٛٔکبؼ گؽظنی_ ضٓی_ تِل٘ی ثبیع ٛؿی٘ٚ قٞاقتلبظٙ 

 ٙ؟؟ظؼ کدبی ظٗیب ؼاٗ٘عٙ تبکكی اؾ ظالٍ ضٞظؼٝی ٝاؼاظاتی ضؽیع پؽظاؾٗع. چؽا؟

ؼٗگ تبکكی ظؼٓیبی٘ع، ثعٕٝ آٗکٚ تبکكی اؾ ؼظٙ ضبؼج   ضٞظؼٝٛبیی کٚ ثٚ

 .ثهٞظ ٝاؼظ ٗبٝگبٕ تبکكی ٓی نٞٗع

آهبی ٓعیؽ قبؾٓبٕ ثعٕٝ ٓدٞؾ نٔب آیب تبکكی پالک ٓی نٞظ؟ خبی قئٞاٍ  

اقت. آیب خؽیبٗی ظؼ کبؼ ٗیكت؟ ثب آگبٛی اؾ ضیبٗت آهبیبٕ ظؼ خؽیبٕ ضؽیع 

ض٘دؽ ؾظٕ اؾ پهت ثٚ ؼاٗ٘عگبٕ کْ ثٞظ زبال  ٓبنیٖ ٛبی قٞاؼی آؼیٞ ٝ

 .ٓعیؽیت ثب تهکیَ کبؼ گؽٝٙ ٓدٞؾ ثؽای ضٞظؼٝٛبی ٝاؼظاتی ٓیعٛع

آیب ایٖ زؽکت نٔب کٚ ٓعیؽیت ٝٗظبؼت ٓی ثبنع؟ ٓٞظت ٝ ظٝقتی نٔب ثب 

نبیع ْٛ خؽیبٗبتی ظؼ کبؼ اقت کٚ ثٚ   ٓعیؽیت تؼبٝٗی تبکكیؽاٗی ٗٔی ثبنع؟

 قٞظ ِؽكیٖ اقت؟

گػاؼی تؼٔیؽگبٙ آؾاظی ٓعیؽیت ٗٔی ک٘یع کٚ ثٚ َؽؼ ؼاٗ٘عگبٕ چؽا ظؼ ٝا

تبکكی اقت؟ ثبیع ٛؽ قبٍ ظؼ ٓٞؼظ ثیٔٚ ؼاٗ٘عگبٕ تبکكی اػتؽاَبتی ثهٞظ؟ 
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ٛ٘ٞؾ ظؼ ٓٞؼظ ثیٔٚ ثٚ زن ٝ زوٞم ضٞظ ٗؽقیعٙ ایْ. تٔبّ ایٖ خؽیبٗبت ثب تٞخٚ 

 ثٚ ٛٔکبؼی نٔب ثب تؼبٝٗی خبی قئٞاٍ كؽاٝإ اقت؟

ی ٝ تؼبٝٗی تبکكیؽاٗی ٓبكیبیی کٚ ثٚ خبٕ ؼاٗ٘عگبٕ اكتبظٙ اٗع ٝ قبؾٓبٕ تبکكیؽاٗ

 .ثٚ ٛیچکف ْٛ پبقطگٞ ٗیكت٘ع

 

 :گشارع خجزًگبرپیبم طٌذیکب اس کبرخبًَ ػظبم لن

 
 

نؽکت هٓؼٚ قبؾی ػظبّ ظؼ نٜؽقتبٕ هْ ٝاهغ نعٙ اقت. ایٖ نؽکت تُٞیع 

چک قٔ٘ع ٓی ثبنع. ایٖ ٓسًٍٞ آٗوعؼ ثی کیلیت اقت کٚ ٛؽ ک٘٘عٙ چؽاؽ 

ٓبنیٖ قٔ٘عی کٚ ایٖ هٓؼٚ ثؽ ؼٝیم ًٗت اقت پف اؾ ضؽٝج اؾ ایؽإ 

 ضٞظؼٝ ٓی ثبیع ثؽای تؼٞیٍ ال اهعاّ ک٘ع.

نؽکت ایؽإ ضٞظؼٝ ثٚ ظُیَ ػٜع اضٞتی کٚ ثب ایٖ نؽکت ظاؼظ اؾ ًٗت ایٖ 

 اؼی ٗٔی ک٘ع.هٓؼٚ ثی کیلیت ثؽ ؼٝی ٓبنیٖ ٛبی قٔ٘ع ضٞظ

ٓعیؽیت ایؽإ ضٞظؼٝ، ٝؾاؼت ي٘بیغ ٝ قبؾٓبٕ اقتبٗعاؼظ ثبیع خٞاثگٞی ایٖ 

 اخسبف ظؼ زن ضؽیعاؼإ ثبن٘ع.
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 :گشارع خجزًگبر پیبم طٌذیکب اس آلْدگی ُْا

 

ٓیِیٕٞ  ۹ٓكُٞٝیٖ ٓی گٞی٘ع: یکی اؾ ٜٓٔتؽیٖ آالی٘عٙ ٛبی ٛٞای تٜؽإ تؽظظ 

 ٛٞای تٜؽإ ؼا تُٞیع ٓی ک٘٘ع. ظؼيع آُٞظگی ۶۱ٓٞتٞؼقیکِت اقت کٚ 

ٓیِیٕٞ ٓٞتٞؼقٞاؼ ثؽای خبثدبیی ضبٗٞاظٙ ٝ ٛٔچ٘یٖ ظؼآٓع  ۹ٓی ظاٗیْ کٚ 

ضبٗٞاظٙ اؾ ٓٞتٞؼقیکِت اقتلبظٙ ٓی ک٘٘ع کٚ ثؽضٞؼظ ظُٝت ثب آٗبٕ ٗبٓ٘بقت ٝ 

 زػكی اقت.

ق٘عیکبٛبی کبؼگؽی ٓؼتوعٗع کٚ تٞهیق ٓٞتٞؼقیکِت ثٚ خؿ ظؼظقؽ ثؽای 

ؼظی ؼا ظؼٓبٕ ٗٔی ک٘ع ٝ يٞؼت ٓكئِٚ ٛٔچ٘بٕ ٓٞتٞؼقٞؼإ ٛیچ ظ

 ضٞظٗٔبیی ٓی ک٘ع.

ٓب پیهٜ٘بظ ٓی ک٘یْ کٚ ظُٝت ثبیع ثب ؼاٙ اٗعاؾی تُٞیع ٓٞتٞؼقیکِت ٛبی ثؽهی 

ْٛ ثٚ انتـبٍ ؾایی کٔک ک٘ع ٝ ْٛ آُٞظگی ؼا اؾ ثیٖ ثجؽظ. آؽی کٚ نٞؼای 

 نٜؽ ٝ نٜؽظاؼ ٝ ظُٝت اؾ إٓ ؿبكِ٘ع.
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 گزطٌگی فزٌُگی کتبة ّ ًشزیَ در لن :یکب اس لنگشارع خجزًگبر پیبم طٌذ

 

نٜؽ هْ ثب خٔؼیتی ثبُؾ ثؽ یک ٓیِیٕٞ ٗلؽ اؾ گؽق٘گی کتبة ٝ ٗهؽیٚ ٛبی 

ٓتلبٝت ؼقٔی ؼٗح ٓی ثؽظ. اُجتٚ ٗهؽیبت ٝ کتت ظی٘ی ظؼ نٜؽ هْ خبیگبٙ ٝیژٙ 

ُٝی آیب ٛٔٚ خٔؼیت هْ كوّ کتبة ٓػٛجی ٓی ضٞاٗ٘ع؟ اگؽ نٔب ظؼ نٜؽ  .ای ظاؼظ

ٗیبؾٓ٘ع یک خِع ؼٓبٕ ٝ یب ٛؽ ٗٞع کتبة ؿیؽٓػٛجی نعیع كوّ ٓی تٞاٗیع ثٚ هْ 

کتبثلؽٝنی کٚ ُٞاؾّ اُتسؽیؽ ْٛ ٓی كؽٝن٘ع ٓؽاخؼٚ ک٘یع. ایٖ چ٘ع  9اُی  ۹

کتبثلؽٝنی ظؼ ضیبثبٕ يلبییٚ هْ ٝاهغ نعٙ اٗع. ٓتبقلبٗٚ تٜ٘ب کتبثلؽٝنی ٛبیی 

ؼ ظاؼٗع. آیب ایٖ چ٘ع کٚ تب زعٝظی کتبة ٓتلؽهٚ ٓی كؽٝن٘ع ظؼ ای٘دب هؽا

کتبثلؽٝنی ثؽای خٔؼیت یک ٓیِیٞٗی هْ کبكی ٛكت٘ع؟؟ ٓتبقلبٗٚ ایٖ َٓٞٞع 

ظکٚ ؼٝؾٗبٓٚ  4۱ظؼ ٓٞؼظ ظکٚ ٛبی ؼٝؾٗبٓٚ كؽٝنی ْٛ يعم ٓی ک٘ع ٝ ظؼ هْ 

 .كؽٝنی ٝخٞظ ظاؼظ

ٝهتی اؾ ٓؽظّ نٜؽ هْ ٓی پؽقیْ اَٛ کتبة ٛكت٘ع یب ٗٚ؟ ایٖ گٞٗٚ خٞاة ٓی 

کتبة ٛبی ٓػٛجی گبٛی اٝهبت ٓی « » ة ظؼقی ٓی ضٞاْٗ كوّ کتب» ن٘ٞیْ: 

 «ايِٖ کتبة ٗٔی ضٞاْٗ « » ضٞاْٗ 
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کتبة ٛبیی ٓٓبُؼٚ :» ظؼ ایٖ ثیٖ ثٚ اكؽاظ ٓؼعٝظی ْٛ ثؽٓی ضٞؼیْ کٚ ثگٞی٘ع 

زبٍ اگؽ ثپؽقیْ چگٞٗٚ کتبة ٛبی ظُطٞاٛهبٕ ؼا ٓی ضؽٗع ظؼ « ٓی کْ٘ 

 خٞاة ضٞاٛیْ ن٘یع :

ثبٕ يلبییٚ ٓی ضؽّ ٝ اگؽ ْٛ کتبة ٓٞؼظ ٗظؽ ؼا اؾ کتبثلؽٝنی ٛبی ضیب-4

 پیعا ٗکؽظّ ضٞة ٗٔی ضؽّ

 اؾ تٜؽإ قلبؼل ظاظٙ ٝ ٓی ضؽّ -۶

خبی قٞاٍ اقت اؾ کكبٗی کٚ ٓی گٞی٘ع نٜؽ هْ نٜؽ ػِْ اقت. آیب نٜؽی کٚ 

ثٚ نعت اؾ کٔجٞظ کتبة ٛبی ؿیؽ ٓػٛجی ٝ کتبثطٞإ ؼٗح ٓی ثؽظ ٝ ثؽای 

ظکٚ ؼٝؾٗبٓٚ كؽٝنی ظاؼظ کٚ ٗهبٕ ٗطٞاٗعٕ  4۱خٔؼیت یک ٓیِیٞٗی ضٞظ تٜ٘ب 

 ؼٝؾٗبٓٚ ظؼ ایٖ نٜؽ ٛكت، ٓی تٞاٗع نٜؽ ػِْ ثبنع؟؟

 

 :گشارع خجزًگبر پیبم طٌذیکب اس ّرّد اتْهجیل ُبی خبرجی

 
ٛؿاؼ قٞاؼی ثٚ اؼؾل یک ٓیِیبؼظ ظالؼ  1۱ٓبٛٚ آكبٍ  ۹گٔؽک ضجؽ ظاظ ظؼ 

 ۶ظؼيع، ٝاٗت  ١۹ضٞظؼٝ ایٖ ظؼ زبُی اقت کٚ تُٞیع  ٝاؼظ کهٞؼ نعٙ اقت.

ظؼيع اكؿایم  4۹ظؼيع، کبٓیٕٞ  4۹ظؼيع، اتٞثٞـ  ١ظؼيع، ٓی٘ی ثٞـ 

 ظانتٚ اقت.

ظؼ ضجؽٛب ظانتیْ کٚ نٜؽظاؼی ٛبی هْ، تجؽیؿ،کؽج ٝ اؼٝٓیٚ ثؽای ٝاؼظات 

ؼٝقیٚ تلبْٛ کؽظٙ ٝ نؽکت تؽکیٚ ای اتٞکبؼ  GASاتٞثٞـ ثب نؽکت  ۹۱۱

  إ اتٞثٞـ ثلؽٝنع.ٓیِیٕٞ ظالؼ ثٚ ایؽ 41ْٛ هؽاؼ اقت 
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ظؼ زبُی کٚ ٓهکِی ثؽای تُٞیع اتٞثٞـ ظؼ کهٞؼ ٗعاؼیْ. گبٛی اٝهبت گلتٚ ٓی 

نٞظ ثؼُی اؾ اتٞٓٞثیَ یب اتٞثٞـ ٛب ؼا ٓی ضٞاٛ٘ع، ٓهبؼکتی ظؼ ظاضَ تُٞیع 

ک٘٘ع ٝ اؾ یک نؽکت ضبؼخی ظػٞت ٓی ک٘٘ع ثؽای قؽٓبیٚ گػاؼی ظؼ ظاضَ إٓ 

ًع ٝؼٝظ تکُ٘ٞٞژی ٝ ػِْ ؼٝؾ کٚ ثٚ إٓ ْٛ ثٚ ٛٔؽاٙ نؽکت ٛبی ظاضِی ثٚ ه

انکبُی ٗٔی تٞإ ٝاؼظ کؽظ؛ ُٝی ثٚ ایٖ نکَ کٚ ثطٞاٛیْ ٔؽكیت تُٞیع ظاضَ 

ؼا ثب ایٖ َٝؼیت ثیکبؼی کٚ ٝخٞظ ظاؼظ، ک٘بؼ ثگػاؼیْ ٝ ٓهـٍٞ ٝاؼظات 

نٞیْ، ایٖ چیؿی ٗیكت خؿ ای٘کٚ ظؼ إٓ ؼاٗت یب ٓكئِٚ ظیگؽی ٝخٞظ ظانتٚ 

 .ثبنع

 

 

 :گشارع خجزًگبر پیبم طٌذیکب اس دذف یبراًَ ُب

 

ٓیِیٕٞ یبؼاٗٚ ثگیؽ ظیگؽ ضجؽ ٓی ظٛ٘ع. ثب  ۹ٓكُٞٝیٖ ظُٝتی ثبؾْٛ اؾ زػف 

ٓیِیٕٞ ٗلؽ اؾ گؽكتٖ یبؼاٗٚ ٓسؽّٝ  ۶۱ٓیِیٕٞ یبؼاٗٚ ثگیؽ تؼعاظ  ۹زػف ایٖ 

 ٓی نٞٗع.

ٓیِیٕٞ ایؽاٗی كبؼؽ اؾ ٛؽ ِجوٚ  ١۱ٔٚ ق٘عیکبٛبی کبؼگؽی ٓؼتوعٗع کٚ ٛ

 ۶۱ٝ  4۹اختٔبػی زن ظؼیبكت یبؼاٗٚ ؼا ظاؼٗع ٝ زػف آٗبٕ ٓطبُق ايٍٞ 

ٓیِیٕٞ ٗلؽی یبؼاٗٚ ٛبیهبٕ قؽنکٖ  ۶۱هبٕٗٞ اقبقی اقت. ظؼ َٖٔ آیب زػف 

 ٓیِیٕٞ ایؽاٗی ظیگؽ ضٞاٛع نع یب ای٘کٚ ثٚ خیت ظُٝت ضٞاٛع ؼكت؟ ١۱ثؽای 

گیؽٛب ٝ ٓٞاكن ایٖ َٓٞٞع ٛكتیْ کٚ گؽكتٖ ٓبُیبت اؾ ٓب ٓطبُق زػف یبؼاٗٚ ث

 ثؽٝتٔ٘عإ ثٚ يٞؼت تًبػعی ثبنع تب ضؿاٗٚ ظُٝت اؾ ؼاٙ ظؼقت تبٓیٖ نٞظ.

 

 

 

 

http://sfelezkar.com/?p=1907
http://sfelezkar.com/?p=1907
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 اخبار کارگری از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

 " دادگر نام به"

 گذشت؟ چه شهر شورای نشست در-1

 اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران مسکن تعاونی مشکالت بررسی نشست

 و رضوی داود حضور با یکشنبه روز تهران شهر شورای در تهران شهر

 حضور با و واحد شرکت کارگران مسکن تعاونی نمایندگان سعیدی حسن

 احمد و ساالری محمد ، حافظی.. ا رحمت ، حقانی محمد ، سرخو محسن

 ، تهران شهر اسالمی شورای کارگری فراکسیون اعضای ، پور حکیمی

  .شد برگزار ، اتوبوسرانی واحد شرکت مسکن تعاونی مدیرعامل زیانکشاور

 حال در:  گفت باره این در واحد شرکت مسکن تعاونی مدیرعامل کشاورزیان

 توقؾ مشکل ترین مهم و 9 و 9 سپیدار های پروژه برای مالی تامین حاضر

 اونیتع به تومان میلیارد 29 مبلػ پروژه این پیمانکار. است سپیدار پروژه

  .است بدهکار مسکن

 فراکسیون عضو و تهران شهر اسالمی شورای نماینده پور حکیمی احمد

 مالی تامین های راه از یکی کرد پیشنهاد تهران شهر اسالمی شورای کارگری

 و 26 های ماده محل از پروژه این مالی تامین برای شورا مصوبه تواند می ،

 .باشد 27

 هفته یک و شده تهیه مذکور گزارشات آینده ههفت یک طی شد مقرر پایان در

 های پروژه وضعیت بررسی برای ای جلسه مجددا گزارشات این ارائه از پس

 .شود تشکیل 9 و 9 سپیدار

 آقای سخنان واحد، شرکت مسکن تعاونی عضو کارگران توجه جالب

 یعنی.  است پیمانکار تومانی میلیارد 29 بودن بدهکار مورد در کشاورزیان
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 گرفته اختیار در را اعضا پول میلیارد 29 بکند کاری اینکه از قبل مانکارپی

 29 نشده انجام کار برای دلیل چه به پرسید کشاوورزیان از نباید. است

 انجام حسن درصد 93 اینکه جای به است؟ شده داده پول پیمانکار به میلیارد

 می این به. اند دهدا دستی هم میلیارد 29 او به شود گرفته پیمانکار از کار

 کارگران های دارایی از تنها نه که لیاقت بی و عرضه بی مدیریت گویند

 .است داده باد به هم میلیارد 29 بلکه است نکرده مراقبت درست

 گلی دسته چنین که اقایانی مزایایی و حقوق کلیه و ها دارایی باید اول وهله در

 پول این باید که بدانند تا شده بلوکه میلیارد، 29 برگشت تا اند داده آب به

 شد خواهد برخورد چنین این خاطیان با و برگردد صندوق به کارگران

 مدیرعامل از شکایتی مسکن تعاونی در کارگران نمایندگان بعد مرحله در

 کارگران امضا به مدیریتی سو چنین اندرکاران دست دیگر و تعاونی شرکت

 در فریبی چنانچه که باشند پیگیرو  شوند خواستار را ایشان عزل و رسانده

 .شود رسانی اطالع کارگران به است کار

 

 شورا انتصابات برگزاری برای یک سامانه مدیریت زدن پا و دست -2

  یک، سامانه زحمتکش کارگران واحد، شرکت شریؾ همکاران

 و کربال سفر از خستگی رفع از پس یک سامانه مدیریت که است روزی چند

 که کرده دوچندان را خود عزم سنندجی آقای از ماموریت حق و شپادا گرفتن

 به ایشان. کند برپا ترفندی هر با را یک سامانه شوراهای مسخره انتصابات

 توانید می شما و گذارند می احترام هم دست زیر پرسنل و رانندگان به تازگی

 .شوید پیاله هم ایشان چلوکباب صرؾ در و بکنید هم صحبت راحتی به او با

 شدید التیماتوم با که( برداری بهره مخصوصا) معاونتها از دستش زیر عوامل

 حال در مختلؾ اشکال به قسمتها سایر تا گرفته برکناری بر مبنی رییس
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 در شرکت به کارگران دادن،،،،، وعده شدن، کاندیدا در اجبار ، ترؼیب

. دهد می سسروی و کار اضافه قول توقفگاه مسوول. باشند می انتخابات

 .کند می تهدید دیگری آن. اتوبوس و کار ساعت و شیفت ناحیه مسوولین

 حال به تا که دهید پاسخ سئوال این به باشد شما در صداقتی اگه مدیر آقای 

 تشکیل با کارگران نصیب چیزی چه است قرار و اید کرده چه رانندگان برای

  پرید؟ می پایین و باال اینقدر شما که شود شوراها

 بازیهای بازیگردان این از بیش که:  اینست سندیکایی نمایندگان ما پیشنهاد

 .نشوید سنندجی آقای کثیؾ

 

 !نبینید پایین را کارگران شعور سطح یک، سامانه مدیر آقای -3

 :شوراها انتخابات برگزاری برای یک سامانه مدیریت به ما پیشنهاد

 صادق شوراها تشکیل با رابطه در خود وظایؾ انجام در شما اگر مدیر آقای 

  نیست الویت در شما برای فردی منافع و هستید

 بگیرد صورت شفافیت و پاکی با انتخابات این در که خواهید می واقعا اگر

 :دهید قرار مدنظر را نکته چند است الزم

 در شرکت به مجبور را آنها شما. آگاهند کامال خود منافع به کارگران-2

 نکنید انتخابات

 یعنی) نگذارید صندوق اطراؾ در را کسی ناظر و صندوق رییس از ؼیر-9

 نه باشند خود پستهای سر مسوولین همه و باشد عادی روز یک انتخابات روز

 (رای صندوق سر
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 اضافه تطمیع و تهدید با را آنها و نگیرید را کارگران و رانندگان جلوی-9

 گیری رای در شرکت به جبورم و نترسانید   ،،،،،، کاری شیفت تؽییر کار،

 نکنید

 دادن رای به منوط را ساعت ثبت و زنی کارت از پرسنل خروج و ورود-١

 نکنید

 حتا.داشت نخواهید موفقیتی شما هم انتخابات از دوره این بدانید یقین مدیر آقای

 .شدید انتخاباتی تخلؾ و تقلب مرتکب که قبل دفعات مانند

 

 فساد در شرکت واحد -4

 عده برای شد خوبی بهانه یک سامانه اتوبوسهای در پوسیده تانک چند ترکیدن

 گشادشان جیبهای کردن پر برای بتوانند تا کرده استفاده فرصت این از که ای

 .بگیرند مسوولین رااز گزاؾ قیمتهای با ؼیراستاندارد باد تانکهای دستورخرید

 تانکهای فقط ینجایگز استاندارد ؼیر باد تانکهای این که اینجاست مشکل

 تمامی تعویض دستور پس ندارد خوبی مالی بهره چون شود، نمی پوسیده

 فابریک تانکهای دید خواهید تصویر در که طوری به داده را باد تانکهای

 این. اند شده تعویض نیز دارد تانک دور ایمنی کمربند دارای که سالم بسیار

 کردن پر برای فقط انشهروند و مسافران جان با بازی دیگر نوع یک هم

 .آقایان گشاد های جیب

 ولی بیند می را موارد این سندیکا تیزبین چشمان که است چگونه براستی

 فؽان شود می مسکن برای بودجه صحبت وقتی و است؟ بسته آقایان چشمان

 .نیست بودجه که رود می باال آقایان

 .است بسیار ها میل و حیؾ و گشاد ها جیب ، هست بودجه



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     39
 

 دانند می خود الویت را فساد افشای راه در مبارزه کارگری دیکاهایسن 

 

 سکه یک روی دو مناسب مدیریت عدم و کاری حوادث -5

 سه با و شده منحرؾ خود مسیر از اتوبوس دستگاه یک هم باز امروز

 است خوب مجروحین و راننده حال اینکه.است نموده تصادؾ موتورسیکلت

 اتوبوس نامناسب ایمنی قضیه دیگر طرؾ اما. شدبا می رویداد این بخش یک

 آفرینند می حادثه تهران های خیابان در همچنان که است خارج رده از های

 بیاید؟ خود به تا شود عزادار ای خانواده تا منتظرند مدیریت
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 !یک سامانه های توقفگاه کارکنان مشکالت -6

 از مجبورند اداری ارهایک و تلفنی تماسهای برای ها توقفگاه این کارکنان 

 اندازی راه درخواست مسولین از وقت هر و کنند استفاده خود شخصی تلفنهای

 می چقدر تلفن هزینه مگه میدهند جواب مسولین دارند را اداره از بیرون تلفن

 از مجبورند اداری کارهای برای بارها روز شبانه طول در کارکنان  و شود

 شده همکاران نارضایتی باعث امر این که کنند استفاده خود شخصی های تلفن

 .است

 

 !آفرید حادثه یک سامانه در مدیریت سو هم باز -7

 عابر با رودکی تقاطع آزادی درخیابان 92ع۹88 شماره اتوبوس صبح امروز 

 اتوبوس داخل مسافران راننده سوی از ترمز شدت اثر در و برخورد ای پیاده

 سالمت عدم حادثه این دلیل که است کرذ به الزم. شدند مجروح عابر و

 داده انجام قلب باز عمل اتوبوس این راننده میباشد راننده این روحی و جسمی

 سالمت عدم بارها و میکند مصرؾ اعصاب همچنین و قلب داروهای و است

 . است نموده اعالم مسوولین به را خود

 شرکت مدیران یبرا اهمیتی شهروندان و مسافران ، راننده سالمت که گویی

 بودند پذیر مسوولیت کمی واحد شرکت طلب منفعت مدیران اگر. ندارد واحد

 کار و داشتند می بر کابین دو اتوبوس فرمان پشت از را راننده این بایست می

 آن در مسوالن و مدیران های چشمی نور حاضر حال در که تری استرس کم

 .کردند می شاؼل را آن ثالام و داده راننده این به هستند، شاؼل قسمتها

 داد به است، شده روزقبل از تر سنگین روز هر شما کاری پرونده مدیر آقایان

 .هست وقتی تا برسید خود



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     41
 

  !! واحد شرکت گرامی همکاران -8

 مدافع باید و است کارکنان نماینده کار اسالمی شورای میدانید که همانطور

 در کار اسالمی شورای سیستا زمان از. باشد کارکنان حقه حقوق و حق

 این امروز تا و گذرد می که است سال 95 از بیش امروز تا واحد شرکت

 هم بحال تا است برنداشته واحد شرکت کارکنان حق احقاق برای قدمی شورا

 است بوده خودشان شخصی منافع جهت در فقط اند داشته ای جلسه جا هر

 ، روزانه ساعتی 29 کردکار دریافت ، کیش و مشهد هوایی سفرهای نظیر

  .خبریم بی آنها از ما که دیگری چیز هر و انضباطی های کمیته جلسه حق

 شورای تشکیل با تا کند می را تالشش تمام واحد شرکت مدیریت امروز

 آورد بوجود کارکنان اخراج و توبیخ رابرای محکمی بسیار ابزار کار اسالمی

 بینند؟ نمی را واحد شرکت در روزه هر تصادفات کار اسالمی شوراهای

 در روزه هر های میل و حیؾ برای ندارند؟ اطالع را تعمیرگاهها مشکالت

  ندارند؟ اعتراض برای زبانی واحد شرکت

 واحد شرکت در فساد و مشکالت ها سندیکایی تیزبین چشمان که است چگونه

 رد صدای ها شورایی از اما کند می گزارش مرتب کانال این از و دیده را

   چرا؟؟ آید؟ نمی

 ابزار کار کارگران تعمیرگاههای شرکت واحد -9

 اختیار در واحد شرکت که تجهیزاتی و ابزارکار بودن ؼیراستاندارد و بتداییا

 92 قرن در آیا میکند بازی آنها جان با واقع در میدهد قرار بکسل فنی پرسنل

 بدو در که سنتی و ابتدایی امکانات از باید واحد شرکت بکسل فنی کارگران

 ؟  نمایند استفاده ،شدند می استفاده شرکت تاسیس

 و ظرفیت که دارد وجود امدادی کارگران اختیار در که جکهایی مثال طور به

 جکها این با خدوم پرسنل این که حالی در دارند را وزن تن ۱ حداکثر توان

 می ستفادها دیگر کار یا چرخ تعویض برای دوکابین اتوبوس بردن باال برای
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 از و اند شده فرسوده دیگر جکها این دید خواهید تصویر در که همانطور کنند

 برای امدادی کارگران اینکه دیگر نمونه .نیستند برخوردار الزم استانداردهای

 با مؽایر نیز این که کنند استفاده پارچه یا و مقوا از باید اتوبوس زیر در کار

 . کارفرماست پاشهای و ریخت و بیجا های هزینه همه این

 از زوری گیری رای اجرای برای هنگفت های هزینه صرؾ ،بجایمدیر آقای

 کارگران رفاه و ایمنیاستاندارد کردن فکر به ،خود اهداؾ جهت در کارگران

 . باشید زحمتکش
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 راستای در مستقل صنفی های اتحادیه مبارزه: اینداستلاير

 ایران کارگران حقوق

 299۱ ماه آذر 9۱

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای ،299۱ مهرماه/ 932۲ اکتبر ماه در

 در پیوند، این. شد ملحق اینداستلایر به که بود ایرانی سندیکای اولین ایران،

 یک شوند، می زندانی و گیرند می قرار تعقیب تحت صنفی فعاالن که کشوری

  .آید می شمار به مهم و اساسی گام

 ایران مکانیک فلزکار ارگرانک سندیکای: موضوع

 لند پنت والتون: نوشته      ایران: کشور

 حبس، سرکوب، رؼم به  ایران، در سندیکایی آزاد و مستقل های اتحادیه جنبش

 .کند می مبارزه ای پایه سندیکایی حقوق کسب پنهانی،درراستای های وقتل اعدام

 از پس و شد تاسیس 2999 سال در ایران، مکانیک فلزکار کارگران سندیکای

 سال از اما شد، مخفی های فعالیت به مجبور دهه دو از پس ، 29۲9 سال

 از نشدن شناخته رسمیت به باوجود. است بوده فعال علنی صورت به 298۹

 های کارخانه خودرو، مونتاژ بخش در سندیکا این کارفرمایان، و دولت جانب

 عضو چشمگیری عده   ویندهش مواد های کارخانه و سازی فوالد قطعات، ساخت

 به ها کارگاه درون در تواند نمی مکانیک فلزکار کارگران سندیکای.دارد
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ظن هرگونه زیرا بپردازد، علنی فعالیت  کارگری  اتحادیه در عضویت به سوء 

 توان سندیکا وجود، این با. شود می منجر کارگران دستگیری و اخراج به

 مقاومتش، و جویی مبارزه سندیکا، بودنن وابسته عدم داردو را کارگران بسیج

 دینی، براستبداد مبتنی حاکمیتی زیرسلطه   ایران،در.است کارگران بخش الهام

 مانده عقب بسیار کار حقوق مورد در المللی بین های استاندارد رعایت لحاظ  به

 های نامه مقاوله یعنی کار، المللی بین سازمان اصلی های نامه مقاوله و است

 هنوز را دستجمعی پیمان و مذاکره حق و تشکل با ارتباط در 98 و 87

 تشکل حق از ایرانی شاؼالن امر، ظاهر در.شناسد نمی رسمیت به

 ممنوع کار های محل در صنفی های اتحادیه دهی سازمان اما برخوردارند،

 ضدشورش پلیس و نظامیان شبه امنیتی، نیروهای وسیله به ها اعتصاب. است

 در واقع دره، آق طالی معدن در کارگر 27 امسال. دشون می سرکوب

 در شان، همکاران از تن 9۱3 اخراج به اعتراض جرم به ؼربی، آذربایجان

 .شدند زده شالق  مال عام

 قالب در ؼرب، حمایت زیر ای سلطنتی خاندان ،29۱7 بهمن انقالب از پیش تا

 و داشت چپ  به گرایشی انقالب. کرد می حکومت ایران بر پادشاهی،

 دیگر و ایران نفت صنعت کارکنان عمومی اعتصاب. بود ضدامپریالیستی

 اقتصادی، بنیادی های رفورم راستای در انقالب های آماج پشتیبان ها، بخش

 که بودند امیدوار ایرانیان از بسیاری. بودند آن سیاسی ساختارهای و اجتماعی

 .شود موجب را مردم وضعیت بهبود انقالب

 -اجتماعی های رفورم وعده   که -خمینی لها آیت رهبری به یان،گرا اسالم

 از پس چندی ولی. گرفتند دست به را جنبش سکان -داد می را اقتصادی

 پشت ها وعده این به حاکمه های ارگان در داری سرمایه طرفداران انقالب،

 شدن   رانده به این، و شدند، سرکوب کارگری مستقل های سازمان و کردند

 .شد منجر ؼیرعلنی فعالیت سوی به مکانیک فلزکار کارگران ایسندیک
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 کار وزارت و دارد انحصاری تسلط کار محیط در فعال های سازمان بر دولت

 شوراهای پشتیبان کارگر خانه.  است اسالمی جمهوری کارگر خانه   حامی

 اند شده متشکل که حکومت طرفدار و گانه سه است  نهادی که است کار اسالمی

 مرکز درظاهر کارگر خانه. اند دولت منصوبان و کارفرمایان و کارکنان زا

 و[ کند می نمایندگی را کار اسالمی شوراهای  که] سراسری است ای کارگری

 جانب از درواقع اما است، WFTU کارگری اتحادیه جهانی فدراسیون عضو

 .شود می سیاسی کنترل و مالی تأمین ایران دولت

 را کارگران دارند، نظارت صنایع در کاری امور بر ارک اسالمی شوراهای

 ابزاری  کار محیط در ها آن عملکرد و دارند می برحذر کردن اعتصاب از

 ایرانی کارگران میان در کار اسالمی شوراهای. است حکومت دست در

 .ورزند می مخالفت کارگری های اتحادیه با خشن طرزی به ها آن. بسیارمنفورند

 مورد در] مکانیک فلزکار کارگران سندیکای سخنگوی نژاد، نیگیال مازیار

 ها آن نهادها، این سالۀ سی فعالیت خالل در" :گوید می[ حکومتی نهادهای این

 ها این. نداشتند مستقلی عملکرد  گونه هیچ و اند بوده خانه وزارت کنترل تحت

 باور و دارند انحصاری ای ایدئولوژی زیرا نیستند، کارگری های سازمان

 نظارت زیر این بر عالوه و ها آن در عضویت ضرور شرط اسالم به داشتن

 پایه بر آنچه .اند نداده انجام کارگران برای مثبتی کار گاه هیچ ها آن. اند دولت

 توان می شان ساله سی فعالیت خالل در ها نهاد این های سیاست و عملکرد

 دولت و کار وزارت به بستهوا های تشکل مثابه به عمالا  ها آن اینکه گفت

 های تشکل توان نمی را ها آن. ندارند عملی استقالل خود از و کنند می عمل

 مسلمان و هستند ایدئولوژیک تشکیالت که چرا کرد قلمداد واقعی کارگری

 مذهبی نهادهایی اینها.   باشد می ها آن عضویت اصلی شرایط از یکی بودن

 عمدتاا  و دارند فعالیت کارگری های محیط در کار وزارت نظر زیر که هستند

 طی در ها نهاد این. کنند ایفا نقش کارگری جامعه در دولت راهکارهای طبق

 ”.اند برنداشته کارگران برای مثبتی قدم هیچ خود فعالیت سال سی
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 و خارجی های سرمایه هجوم: رویند روبه جدیدی چالش با ایران کارگران

 و ها تحریم با حال به تا انقالب از ایران. کار ربازا بیشتر چه هر آزادسازی  

 نامه توافق شدن امضا از پس اما. است بوده  رو روبه المللی بین انزوای

 ها تحریم است، شده شناخته برجام نام  به که بزرگ، های قدرت با ای هسته

 .کنند می گذاری سرمایه[ ایران در] خارجی های شرکت و اند شده برداشته

 تضعیؾ به گذاران، سرمایه برابر در کشور بیشتر کردن جذاب جهت در دولت

 زده دست کارگران حقوق از محافظت سازوکارهای حذؾ و کار قانون بیشتر

 اعتراض در ،299۱ ماه آبان 2۱ روز در سندیکایی، فعاالن و نمایندگان. است

 تهران رد مجلس برابر در[ کار قانون اصالح  :یا] کار قانون در تؽییرها این به

 تظاهرات این در مستقل کارگری های اتحادیه تمام. زدند تظاهرات به دست

 و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای سوی از که اعتراضی

 .جستند شرکت بود، شده فراخوانده حومه

 و ساز حداقل حذؾ که، است کرده اعالم مکانیک فلزکار کارگران سندیکای

 از گذر صورت در که است قرمزی خط کارگران، وقحق از حفاظت کارهای

 .شد خواهد رو روبه کارگر طبقه   جانب از قاطع واکنشی با دولت آن،

 دهد، ادامه مالی های سرمایه به امتیاز دادن به دولت اگر :گوید می نژاد گیالنی

 از پول المللی بین صندوق. برد نخواهیم خارجی گذاری سرمایه از ای فایده ما

 خارج کار قانون شمول از که کند پا بر ای تجارتی آزاد مناطق خواهد می ایران

 کشور به مدرن فناوری ورود به خارجی های گذاری ورودسرمایه آیاسیل.باشند

 داد؟ خواهیم ادامه ها ومهره پیچ کردن سفت به تنها ما اینکه یا شد، منجرخواهد

 های اتحادیه آوردن ”:گوید می اینداستلایر، دبیرکل معاون اُوزکان، کمال

 نفع به مهم است گامی جهانی، جنبش خانواده درون به ایران مستقل کارگری

 سندیکای تقویت باعث جهانی فدراسیون در عضویت. کشور کارگران

 . “شد خواهد آن اعضای برای حفاظی و ایران مکانیک فلزکار کارگران
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 ولی شد قطع ارمندیشانک بن پیش ماه دو که زحمتکشانی فقدان ؼمبار دلی با

 زدودن برای را روزش شب شهردار امروز و دادند ادامه کارشان به عاشقانه

 های خانواده  به را کند هزینه آنان از خواهد می شهری مدیریت های کاستی

 خیاط کارگران به کمک برای گریان چشمان با که زحمتکشانی و عزیزان این

 می متهم گرفتن سلفی به را آنها اما درفتن پالسکو به دوز پیراهن و کفاش و

 این سوگ به ایران سراسر در پارچه یک امروز که هموطنانی همه و کنند

 .گوییم می تسلیت نشستند تالشگران

 خواستم  می خود كه رفتم آنچنان               كاستم جان و فرسودم اگر پای

 نخواست لد گفتن عشق حدیث جز       خاست عشق از جملگی گفتم چه هر

 ایران مکانیک فلزکار کارگران سندیکای عمومی روابط

 1395 بهمن اول
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 صنعت نابودی یا سازی خصوصی از گزارشی

 به و کرده تولید تلویزیون 99 تنها 2993 سال در الکتریک ”پارس“ شرکت

 !شده کبوتران النه جمهور، رئیس روحانی، حسن قول

 فعال کامال پیش سال 93-2۱ تا که دارد وجود صنعتی شهرک رشت حومه در

 نوشیدنی که ”ایستک“ و ”رادیاتور ایران”جمله از کارخانه ۱-۹ االن و بود

 .هستند فعال کند، می تولید

 زور به کارخانه از بخشهایی تعطیلی و نیرو تعدیل با خزر-پارس کارخانه

 سال سالیان ”شمال ابر-سازی لوله-پالستیک“ گانه سه های کارخانه. سرپاست

 کیفیت با رو ها حوله بهترین روزی که پوشش کارخانه. هستند تعطیل که تهس

 گفته که شد تمامی نیمه ساختمانی مجتمع به تبدیل کرد، می تولید مناسب

 .شد خواهد هتل که شود می

 لوازم تولید کارخانه ترین موفق زمانی که ”رشت-ایران الکتریک“ کارخانه

 نابود کارخانه فروش و کارگران اخراج اب بود، خاورمیانه در پایه الکتریکی

 فوتبال زمین همینطور شده، برداشته میان از بولدوزر با دیرتر کارخانه. شد

 . شد سازی ساختمان آماده و صاؾ کارخانه این

 هاشمی زمان از که روندی. زدایی صنعت همان جز نیست چیزی این

 8 در کرد، پیدا ادامه ”اصالحات“ سال 8 دوران در خورد، کلید رفسنجانی

 نتیجه جز چیزی زدایی صنعت. آمد وارد آن به کاری ضربات نژاد احمدی سال

 باشد، می صنعت ضد که پول المللی بین صندوق نئولیبرالی سیاستهای اجرای

 بیمه مالی، موسسات از حمایت و تقویت ملی، صنایع تضعیؾ. نیست

 صیخصو نام تحت) دولت سازی کوچک ، صنعت جای به خصوصی،

 – ورزش – مسکن – بهداشت – آموزش بخش در ها یارانه حذؾ ،(سازی

 به مردم تشویق) باال بهره با بانکی سیستم اداره ،…آمد و رفت – نان
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 در گذاری سرمایه به مردم تشویق ،( ماهیانه سود دریافت و گذاری سپرده

-صادرات موسسات افزایش امالک، و خانه زمین، فروش خرید سازی، خانه

 ، بازی سفته و مصرؾ فرهنگ گسترش آنها، به تسهیالت اعطای و رداتوا

 لوکس کاالهای خرید و گرایی لوکس به جامعه مرفه های بخش تشویق

 و شدن کوچکتر نتیجه در) داخلی تولیدکننده از دولتی حمایت قطع وارداتی،

 اصلی مشکالت از فقر گسترش و بیکاری مسئله …و( دولت شدن ضعیفتر

 شده منتقل باالتر نرخ با دیگر دولت به دولتی از تنها که هست، و هبود کشور

 .است

 ورود برای لحاظ هر از کشور که است رسیده جایی به امروز زدایی صنعت

 جهانی پیکر ؼول انحصارات مجموعه به کشور ”حراج“ بگوییم بهتر یا و

 همدستی با تا شود می باز ایران به المللی بین قماربازان پای و است شده آماده

 بیکاری و صنعت ویرانی و چپاول به دولت در کرده نفوذ مالی داری سرمایه

 .کنند ریزی برنامه کارگران برای بیشتر

 

 

 تاثیرهای و کارگری جنبش یافتگی سازمان از عمیقی هراس داری سرمایه» 

 همه اخیر های سال در رو این از و دارد  آزادیخواهی عمومی جنبش بر آن

 مبارزه و هماهنگی نزدیکی، از تا است بسته کار به را خود ایه تالش

  .کند جلوگیری اجتماعی های سازمان دیگر کنار در زحمتکشان مشترک

 خبرنگاران، پرستاران، های خواسته از جدا زحمتکشان های خواسته

 دانشمندان حتا و زنان و دانشجویان نویسندگان، هنرمندان، آموزگاران،

 و فقر رفع ایران، مردم معیشت وضعیت بهبودی خواهان ما. نیست مردمی

 «.هستیم انسانی های آزادی و بیکاری
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 :شد مطرح نفت صنعت کارکنان نفر هزار ١3 از بیش نامه در

 .استخدامی وضعیت تبدیل برای اعتبار تخصیص خواست در

 شاؼل کارکنان از نفر هزار ١3 از بیش گذشته روزهای در ایلنا؛ گزارش به

 یادار که کشور نفت صنعت در شاؼل کارکنان از کشور نفت صنعت در

 و برنامه یقفتل کمیسیون یسیر به ای نامه ارسال با هستند موقت قراردادهای

 وضعیت تبدیل جهت توسعه ششم برنامه در اعتبار تخصیص خواستار بودجه،

 .اند شده رسمی استخدام و

 ؼالمرضا» از است شده نوشته دیماه 29 تاریخ در گویا که نامه این در

 توسعه ششم برنامه الیحه اینکه به توجه با که است شده خواسته «نوتاجگرد

 اعتبار تخصیص به نسبت است بررسی دست در مجلس علنی صحن در

 ای هزینه اعتبارات 2 بند 95 ماده استناد به) توسعه ششم برنامه در متناسب
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 اقدام شاؼل کارکنان رسمی استخدام و وضعیت تبدیل جهت( نفت وزارت در

 .شود

 در موجود مشاؼل بودن حاکمیتی و حساس بر تاکید با نامه این کنندگان امضا

 علت به نفت، صنعت در شاؼل کارکنان اند کرده یادآوری کشور نفت صنعت

 پایینی روحیه شؽلی امنیت از برخورداری عدم و موقت قراردادهای داشتن

 .دارند

 ترین پرتراکم از یکی شاؼل، کارکنان شمار نظر از یکی گاز و نفت صنایع

 استخدامی مقررات تنوع دلیل به اما شود می محسوب کشور شؽلی بازهای

 .ندارد قرار معین سطح یک در کارکنان این همه شؽلی مزایای محاسبه مبنای

 بخش :گفت ایلنا به اهواز کارگر خانه دبیر ،«حسینی آقایار» رابطه همین در

 تحت که هستند کارگرانی از نفت صنعت در شاؼل کارکنان از توجهی ابلق

 پیمانکاری های شرکت واسطه به ، اقتصادی ویژه و آزاد مناطق مقررات

 .کارند مشؽول هستند، هم واسطه که متعددی

 و حقوق اینکه از کارگران این وضعیت مشخص صورت به: افزود وی

 مقررات مشمول کارکنان و مستقیم اردادقر کارگران شرایط با دستمزدهایشان

 افزایش باعث موضوع همین که دارد زیادی فاصله نفت، وزارت استخدامی

 .است شده کارگران از گروه این میان در نارضایتی

 صنفی اعتراضات به خود مواضع اثبات در آبادان کارگر خانه اجرایی دبیر

 وضعیت ساماندهی درخواست: افزود و کرد اشاره نفتی مناطق کارکنان

 یک باید اسالمی شورای مجلس تلفیق کمیسیون از را نفتی کارکنان استخدامی

 .کرد تلقی حداقلی خواسته

 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     52
 

 

 است تبلیغاتی حرکتی کار جهانی سازمان 1۱۱ نامه مقاوله به ایران پیوستن

: داشت اظهار ایلنا با گو و گفت در کارگری صنفی فعال ،«چمنی ناصر»

 است تبلیؽاتی حرکتی کار جهانی سازمان 2۹۹ نامه مقاوله به ایران پیوستن

 که برسد چه ندارد گرایی جانبه سه رعایت به اعتقادی دولت اساسا که چرا

 .کند تسهیل را گرایی جانبه سه نامه مقاوله این اساس بر بخواهد

 و دانست خود ادعای این بر روشن گواهی را کار قانون اصالح الیحهاو 

 که را گذشته دولت کار قانون اصالح کارگری ضد الیحه دولت :افزود

 فرستاده مجلس به را ندارد گرایی جانبه سه رعایت از نشانی ترین کوچک

 .است مصر آن شدن قانونی بر و است

 زندگی، های هزینه و ها دستمرد سطح در موجود شکاؾ به اشاره با منیچ

 تشکیل سال اواخر در مزد تعیین از پیش سال هر کارگری گروه: کرد تصریح

 در را خود نظر معیشت سبد و تورم گرفتن نظر در با و دهد می جلسه

 جانبه سه رعایت بدون دولت اما کند می اعالم ها دستمزد سطح خصوص

 .کند می تعیین مزد عنوان به است مایل خود که را رقمی گرایی

 در نفعان ذی مشارکت گاه هیچ گذشته سال 93 در اینکه بیان با چمنی

: کرد تصریح است، نگرفته قرار توجه مورد جانبه سه اصطالح به تصمیمات



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     53
 

 و کارفرما کارگر، رحضو با مشترک جلسه یک توان نمی احت مدت این در

 .باشد آمده بیرون راضی جلسه نآ از کارگری گروه که کرد پیدا دولت

 سالمت، بیمه در اجتماعی تامین درمان صندوق ادؼام طرح به اشاره با چمنی

 جانبه سه گرفتن نظر در بدون بهداشت وزارت نیز اینجا در: کرد تصریح

 و کند تصاحب را جتماعیا تامین درمان بخش که کند می وارد فشار گرایی

 .نیستند ادؼام این به راضی صندوق این صاحبان که کند نمی فکر این به اصال

 از اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارات کار روابط معاون گذشته روز

 کار المللی بین سازمان 2۹۹ شماره نامه مقاوله به ایران پیوستن اولیه تصویب

 .داد خبر کار عالی شورای در

: است گفته کار جهانی سازمان 2۹۹ نامه مقاوله تشریح در تن هفده حسن سید

 جامعه در دولت راهبردی اولویت گرایی، جانبه سه فرآیند تسهیل و رهگیری

 و ها رویکرد بند دومین در صراحته ب که شود می تلقی تولید و کار

 گرایی جانبه سه اصل رعایت» عنوان با تعاون وزارت اساسی های  ماموریت

 از «تدبیر جامع نظام» قالب در و «ها گیری تصمیم در ذینفعان مشارکت با

 .است گرفته قرار تاکید مورد تعاون وزارت عالی مقام سوی

 

 بیمه شده، بیکار کارگران که فرمودند پالسکو از بازید در وزیرکار اقای

 .گرفت خواهند بیکاری

 هم حافظ شعبه اجتماعی تامین شعبه رییس حتا نه و وزیر نه که دانیم می

 برای بار یک کار وزارت و اند نبوده بیمه اصلن کارگران این که داند نمی

 های حرف فقط بازم. است نرفته آنجا به کارگران این کردن بیمه و بازرسی

 .هوا باد
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 ساختمانی کارگران از بودجه تامین

 بودجه تامین برای دارد عتبارا سال دو هنوز که فنی مهارت های کارت

 سر .نیست هوشمند شما مهارت کارت که است این بهانه شده گرفته جلوش

 کردم همراجع اجتماعی تامین به وقتی بود شده گرفته ام بیمه جلوی برج

 هنوز که کارتی نیست هوشمند شما فنی مهارت کارت که بود این جوابشون

 از پر طبقات همه دیدم ؟نیست بهانه این یاآ ؟شود عوض باید چرا دارد عتبارا

 و اینکار چرا بیکاری فصل این در که میکردند لهنا همه بود ساختمانی کارگر

 یه اینکه جای به کنیم تامین را مون زندگی خرج تونیم نمی االن ما کردن ما با

 یا بکنن کاری بیکاری رفع برای و بکنن تصویب ما از حمایت برای قانون

 ؼیرقانونی بادرخواست بیکاری فصل این در مدنوا بدن ما به بیکاری بیمه

 کاری چه این .کردن طعقرا بیمه د،بیا شرگی چیزی میخواهد که صنفی انجمن

 من گفت می یکی برنمیدارن ساختمانی کارگران ما سر از دست چرا ؟هست

 با .کارگران از حمایت است این .گرفتن شوجلو را ام بیمه اما دارم مریض

 سر را کارگران میخوان ،است صنفی انجمن جیب کردن پر برای که کار این

 کسی نواقع میرسد ما داد به کی ؟بگیم کی به را دردمان باید ما .کنن کیسه

                                 .نیست کارگران ما فکر به کارگران خود جز

 حسین امیدی عضو سندیکای کارگران نقاش تهران
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 گزارش آموزگار همیشگی کودکان کار

 . 4۹۹9قبٍ ظؼ قتبیم ٓٞؾیآ قٞاظ ٛبی کالـ اؾ گؿاؼل یکٔیٖ ٝ قی

 ثٚ نبگؽظاْٗ تٞقّ ٗٞ کبؼ یک ٚیاؼا ثٚ هجَ اؾ. ظانتْ اٗهبء ٛب پ٘دٔی کالـ ثب

 پیم خِكٚ ظٝ اؾ ضبِؽ ٛٔیٖ ٝثٚ ثٞظّ کؽظٙ كکؽ ٓیالظی ٗٞ قبٍ ٓ٘بقجت

 ٛیچ ٛبی ضّ ؼٝل ایٖ ظؼ.  ثٞظّ کؽظٙ نؽٝع اٜٗب ثب ؼا هؽی٘ٚ کبؼ آٞؾل

 کالـ ظؼ ٓٞؾلآ یک ثب ضبِؽ ٛٔیٖ ثٚ نٞظ ٗٔی ظیگؽی ِؽذ ٓبٗ٘ع ،ِؽزی

 خب ٛٔیٖ اؾ کبؼ ؾیجبیی ٝ ظانت هؽی٘ٚ اؾ کبؼ ؾظٙظٝا تٞإ ٓی ٗلؽٙ ظٝاؾظٙ

 ٝ ؾظٗع ؼٗگ ؼا نبٕ هؽی٘ٚ ضٞظ قِیوٚ ِجن ٖٓ ٓٞؾإآ ظاٗم. نٞظ  ٓی نؽٝع

 ؼا ای خِٔٚ ضٞظنبٕ ظُطٞاٙ ثٚ ثٞظ ضبُی ػکف هبة یک ٓبٗ٘ع ثٚ ٕآ ٝقّ چٕٞ

.   ٓیلؽقتْ ی٘دبآ ظؼ ؼا إ ػکف کٚ. ٗٞنت٘ع ٓیالظی ٗٞ قبٍ ؿبؾآ ثب ؼاثٓٚ ظؼ

 تًٔیْ ٖٓ ٝ ثبنع خبٓؼٚ ظؼ ٓب اؼتجبِی پَ تٞاٗع ٓی کٚ اقت ظؼقی اٗهب

 ؼا اٗهب تعؼیف ٝ ٝؼّآظؼ  اٗتؽاع زبُت اؾ اٗهب ؾٗگ ظؼ ؼا ٗوبنی ٛ٘ؽ گؽكتْ

 ظؼ کٚ. کْ٘ تؽ کبؼثؽظی ٝ ؾیجبتؽ ؼا ٕآ ٗوبنی ثب ٝ ؼٝؾ ثٚ ق٘تی ؼٝل اؾ

 ٓیگلت ٓٞؾاْٗآ ظاٗم اؾ یکی. ثبنع اقتلبظٙ هبثَ نبگؽظاْٗ ثؽای ٓؽٙؼٝؾ ؾٗعگی

 ثعٛع ٛعیٚ ٓبٓبٗم تُٞع ؼٝؾ ٝ ث٘ٞیكع ال هؽی٘ٚ ظاضَ هه٘گ ٓتٖ ٚی ضٞاٛع ٓی

 ثب اُجتٚ ؼقیعّ ٕآ ثٚ ٝ ٓیطٞاقتْ کالـ ظؼ ٖٓ کٚ اقت ای دٚیٗتج ٛٔبٕ ٖیا ٝ

 .  نبگؽظاْٗ کٔک

 ۵۹۳1سادی دیوبٍ  فزح هذجْثَ
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 یبشبییزدین،

 ،!طیش صویز طیش طض 

 دیبتذی؟، ثْدا لز دئییل

 لزدٍ، کْچَ داخیبّاًالر

 دی، طئْهَ هٌی

 اتذی، هٌی گْر؟ًئجَ

 گزکذی؟، کیوَ ثذى طیش ثبع

 یْخذّ، آختبراًذا هٌی

 ،!ّاخذی ًَ

 یبشبهبلذاى، اّلوْشبم طْرگْى

 !یبشبهبق، لجیزدٍ گْردّم

 رادبتذی، داُب

 هٌی، اّدا دی طئْهَ

 ُبّادا، طْیْق ثْ

 آتذی، رٍ چْهلل

 ،!یبتذی رادبتجبطیٌب طًْزا

 دًّیب، ىدردیوذ ثْ

 ثبتذی، یبطب گئیذی لبرا
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 ،..دیبتذی ثْدا

 ،!اتذی دٍ لجزٍ هٌی یبشبم

 ي اهیذی ) ارّهبى (یدظ

 

 ثبشین، ُن ثب تْاًین ًوی هب

 .جذاطت هب راٍ

 لصبثی، ی گزثَ تْ

 .ُب کْچَ طزگزداى   ی گزثَ هي

 خْری، هی لؼبثی ظزفی اس تْ

 .شیز دُبى اس هي

 ثیٌی، هی ػشك خْاة   تْ

 .تخْاىاط خْاة   هي

 ػشیش، ًیظت آطبى چٌذاى ُن تْ کبر اهب

 اطت دشْار

 !جٌجبًذى دم خذا رّس ُز

 "ّلی اّرُبى"
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 اًتخبثبت ّ طٌذیکبُبی کبرگزی

 

کبؼگؽإ ٛیچٞهت ٗٔی تٞاٗ٘ع اؾ ٓ٘بكغ ي٘لی ، قیبقی، اهتًبظی ٝ اختٔبػی 

ضٞظ ظكبع ٗٔبی٘ع ٓگؽ ای٘کٚ ظؼ ق٘عیکبٛبی کبؼگؽی ٝ ازؿاة ٝ قبؾٓبٕ ٛبی 

 .ظكبع ک٘٘عک٘بؼ ْٛ ٓتسعاٗٚ اؾزوٞم ضٞظٜبٟ کبؼگؽی ظؼظیگؽ تهکِ ٝگؽی کبؼ

ثب نؽکت گكتؽظٙ ظؼ ق٘عیکبٛبی کبؼگؽی اقت کٚ کبؼگؽإ ٓی تٞاٗ٘ع ؼػبیت 

زن هبٗٞٗی ضٞظ ؼا ظؼ ايٍٞ هبٕٗٞ اقبقی ٝ هٞاٗیٖ کهٞؼ ثٚ زبکٔبٕ تسٔیَ 

کبؼگؽإ ظؼ إٓ ک٘٘ع ٝ یب زکٞٓت ؼا ٝاظاؼ ثٚ تعٝیٖ هٞاٗی٘ی ٗٔبی٘ع کٚ ٓ٘بكغ 

ثب ٛٔجكتگی زٍٞ ٓسٞؼ ق٘عیکبٛبی کبؼگؽی اقت کٚ .ؼػبیت نعٙ ثبنع

کبؼگؽإ ٓی تٞاٗ٘ع ظؼ هُبیبی ٓطتِق کهٞؼ ) اهتًبظی، قیبقی، كؽٛ٘گی، 

 .ٗوم آكؽی٘ی ک٘٘ع….( خ٘گ، يِر، ايالزبت 

یبظآٝؼی ایٖ ٗکتٚ َؽٝؼی اقت کٚ ٛؽ تهکِی ظؼ زٞؾٙ ٛبی ضبيی اؾ 

بٍ ٓی ثبنع یؼ٘ی تهکَ ٛبٟ گٞٗبگٕٞ کبؼگؽی نؽذ كؼبُیت ٛبی کبؼگؽی كؼ

 .ٝٔبیق گٞٗبگٕٞ ظاؼٗع

نؽکت یب ػعّ نؽکت ظؼ اٗتطبثبت کهٞؼ ْٛ ظؼ هبُت ٛٔیٖ نؽذ ٝٔبیق اقت 

کٚ هبثَ ثؽؼقی ٓی ثبنع. ثٚ ِٞؼ کِی ظؼ ٓٞؼظ نؽکت یب ػعّ نؽکت ظؼ 

قیبقی تب ي٘لی، پف ایٖ ْٜٓ ظؼ نؽذ  اٗتطبثبت چٕٞ کبؼی اقت ثیهتؽ

ق ازؿاة ٝ قبؾٓبٕ ٛبی کبؼگؽی ٓی گ٘دع. ؾیؽا ازؿاة َٖٔ كؼبُیت ٝٔبی

ٛبی ي٘لی كؼبُیت ٛبی قیبقی ْٛ خؿٝ ٝٔبیلهبٕ ٓی ثبنع ٝ ٜٓٔتؽ ای٘کٚ 
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اكؽاظ كؼبٍ ظؼ ازؿاثی کٚ ٓ٘بكغ کبؼگؽإ ؼا ٗٔبی٘عگی ٓی ٗٔبی٘ع ٓهتؽکبت 

 .٘عثیهتؽی ظاؼٗع تب کبؼگؽاٗی کٚ ظؼ تهکَ ٛبی يؽكٖ ي٘لی ثب ْٛ کبؼ ٓی ک٘

آب ثسث ٓب چٕٞ ظؼ ٓٞؼظ چؽایی تًٔیْ ق٘عیکب ثؽای نؽکت یب ػعّ نؽکت 

ظؼ اٗتطبثبت ٓی ثبنع ثٚ ٗظؽ ٓی ؼقع تَٞیسبتی ظؼ ایٖ ضًٞو َؽٝؼی 

ٓی ثبنع. یک ق٘عیکبی ٓكتوَ کبؼگؽی ثؽای نؽکت ظؼ اٗتطبثبت هجَ اؾ ٛؽ 

 :اهعآی ثبیع ثٚ قٞاالت ؾیبظی پبقص ظٛع

اٗتطبثبت کهٞؼی اقت؟ اقتبٗی  قؽٗٞنت قبؾ؟اٗتطبثبت كؽٓبیهی اقت یب 

اٗتطبثبت آؾاظ   اقت؟ ٓسِی اقت ؟ نٜؽی اقت؟ ؼٝقتبیی اقت؟ ي٘لی اقت؟

  اٗتطبثبت چٚ ؼاثٓٚ ٝ ظیعی ظؼ ٓٞؼظ ِجوٚ کبؼگؽ ظاؼظ؟  اقت یب ٜٓ٘عقی نعٙ؟

اٗتطبثبت چٚ تبثیؽی ثؽ ٓؿظثگیؽإ ٝ اههبؼ کْ ظؼآٓع خبٓؼٚ ٝ ضبٗٞاظٙ ٛبی آٜٗب 

ؽکت ظؼ اٗتطبثبت اتسبظ ٝ ٛٔجكتگی ثیهتؽ کبؼگؽإ ؼا ثٚ ظٗجبٍ ظاؼظ؟ ن  ظاؼظ؟

 یب ثبػث تلؽهٚ ثیهتؽ ضٞاٛع نع؟

ثعٕٝ نک نؽکت ظؼ اٗتطبثبت ٓسِی، نٜؽی، ؼٝقتبیی ٝ اٗتطبة ٗٔبی٘عگبٕ 

ٓؽظٓی ظؼ تسون زعاهَ ٛبیی اؾ ضٞاقتٚ ٛبی کبؼگؽإ ٝ اههبؼ کْ ظؼآٓع 

ٝٔبیق ٛؽ كؽظ ٓتؼٜع ٝ ق٘عیکبیی اقت. نٜؽٛب ٝ ؼٝقتبٛب ٓٞثؽ ٝاهغ نٞظ، اؾ 

ٓثِٖ ظؼ نٜؽٛبی ثؿؼگ ٝ پؽزبنیٚ نٞؼای نٜؽ ٓی تٞاٗع اهعآبت ٓلیعی ظؼ 

خٜت چگٞٗگی ؾیكت نٜؽی، آُٞظگی ٛٞا، کْ کؽظٕ ٓهکَ تؽاكیک، ثٜجٞظ 

ٗبٝگبٕ ٓكبكؽثؽی نٜؽی، ثٜجٞظ ضعٓبت نٜؽی، َبثٓٚ ٓ٘ع ٗٔٞظٕ قبضت ٝ 

ٛبی ٓؽقّٞ ظؼ نٜؽظاؼی ٛب، قؽ ٝ  قبؾنٜؽی ٝ خِٞگیؽی اؾ ؼیطت ٝ پبل

قبٓبٕ ظاظٕ ثٚ ٓسالت كویؽ ٗهیٖ ٝ زبنیٚ ٗهیٖ ٛب ٝ تطًیى ثٞظخٚ ای کٚ 

ثتٞإ ایٖ اضتالف ٝزهت٘بک ثیٖ ٓ٘بِن ٓؽكٚ ٗهیٖ ٝ كویؽ ٗهیٖ ؼا اٗعکی ْٛ 

کٚ نعٙ کْ ٗٔٞظ. ٛٔچ٘یٖ ظؼ ؼٝقتبٛب ٗیؿ نٞؼای ظٙ ٓی تٞاٗع ثب پیگیؽی ظؼ 

ؽایّ کهبٝؼؾی ٝ ظآعاؼی ظؼ ؾٓی٘ٚ ٛبی ٝاؼظات خٜت ثٜجٞظ آکبٗبت ٝ ن

ٓسًٞالت کهبٝؼؼؾی، قّٔٞ، کٞظ، زلبٔت اؾ خ٘گَ ٛب ٝ ٓؽاتغ ٝ ٓ٘بثغ 

ِجیؼی ، ظؼضٞاقت ٝ پیگیؽی ثؽای ؼكغ ٓهکَ خبظٙ، ٓعاؼـ، آة ٝ ثؽم، 

 .ٗوم ٓثجتی ایلب ٗٔبیع….. 
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آب ظؼ ٓٞؼظ ٓدِف نٞؼا ٝ ؼیبقت خٜٔٞؼی ٓسعٝظیت ثؽای نؽکت 

ی ثٚ ِٞؼ ؼقٔی ٝ یب ثیبٗیٚ ظاظٕ كؽاٝإ اقت. نؽًت ق٘عیکبٛب ظؼ ق٘عیکبٛب

اٗتطبثبت قؽاقؽی ثٚ ظُیَ ثؽخكتگی ٗوم قیبقی ایٖ اٗتطبثبت ٝ ٝخٞظ اكؽاظ ثب 

گؽایهٜبی قیبقی ٝ ػویعتی ٝ كؽٛ٘گی گٞٗبگٕٞ ظؼ ثیٖ اػُب ٝ ٓكُٞٝیٖ 

ؼا  ق٘عیکبٛب، ازتٔبٍ ثؽٝؾ اضتالكبت ٝ قكت نعٕ تسکیْ ٝ ٝزعت ق٘عیکبیی

ثیهتؽ ٠ٓ ً٘ع. آب ٓی نٞظ ثٚ یک ٗتیدٚ گیؽی خٔؼی ؼقیع ٝ ٓكٞٝالٕ ٝ 

اػُبی ق٘عیکبٛب آؾاظٗع ثٚ ایٖ ٗتیدٚ گیؽی ػَٔ ٗٔبی٘ع ٝ یب ٗظؽات نطًی 

 .ضٞظ ؼا اػٔبٍ ٗٔبی٘ع

آب ؾٓبٗی اگؽ ظاِِٝجی اؾ ِؽكی ثؽ اقبـ قٞاثن كؼبُیت ٛبیی کٚ ظانتٚ ٝ اؾ 

ِٞؼ نلبٛی ٝ کتجی یؼ٘ی ظؼج ظؼ ثؽٗبٓٚ ِؽف ظیگؽ ثٚ نؽِ ٓتؼٜع ثٞظٕ ثٚ 

ٛب ٝ ثیبٗیٚ ٛبی اٗتطبثبتی ظؼ ؾٓی٘ٚ تسون ضٞاقتٚ ٛبی کبؼگؽإ ٝ اههبؼ کْ 

ظؼآٓع خبٓؼٚ قٞاثن ؼٝن٘ی ظانتٚ ثبنع ٝ ق٘عیکب ِی ثؽؼقی ٛبی ٛٔٚ خبٗجٚ 

ثٚ ایٖ ٗتیدٚ ثؽقع کٚ ظاِِٝت ٓی تٞاٗع ٗوهی ٓثجت ثؽ اقبـ هبٕٗٞ ٝ اضتیبؼات 

ایلب ٗٔبی٘ع ٝ ٛٔچ٘یٖ ق٘عیکب ظؼیبثع کٚ نؽکت ظؼ اٗتطبثبت ضعنٚ هبٗٞٗی ضٞظ 

ای ثٚ ٝزعت ظؼٝٗی ضٞظ ٝ ٝزعت ثیٖ ظیگؽ ق٘عیکبٛب ی کبؼگؽی ٝ تهکَ 

اٗتطبثبت  .ٛبی ٝ كؼبُیٖ کبؼگؽی ٝاؼظ ٗٔی ٗٔبیع، ٓی نٞظ ایٖ کبؼ ؼا اٗدبّ ظاظ

ؾی ؼیبقت خٜٔٞؼی ثؽؾیَ ٝ ٗوم ق٘عیکب ٝ اتسبظیٚ ٛبی کبؼگؽی ظؼ پیؽٝ

 .کبٗعیعای چپ گؽای إٓ کهٞؼ ٓثبٍ ٓ٘بقجی ٓی ثبنع

آب ثٚ ٛؽ يٞؼت ق٘عیکبٛبی کبؼگؽی ٝ ظیگؽ تهکَ ٛبی ٓكتوَ کبؼگؽی ظؼ 

ٛیچ نؽایٓی چٚ نؽکت ظؼ اٗتطبثبت ٝ یب ػعّ نؽکت ظؼ اٗتطبثبت ٗجبیع 

ٓ٘لؼالٗٚ ثؽضٞؼظ ک٘٘ع ٝ ثبیع ثٚ نکِی كؼبٍ ٝ ٓ٘كدْ ظؼ خٜت آگبٛی ثطهی ثٚ 

 .تؽؿیت آٗبٕ ثٚ ػَٔ ظؼقت كؼبُیت ٗٔبی٘عکبؼگؽإ ٝ 

کبؼگؽإ ٝ تهکَ ٛبی ي٘لی ٝ قیبقی آٗبٕ ثبیع ظؼٓٞهؼیت ٛبی ٓ٘بقت 

ضٞاٛبٕ كؽاْٛ ٗٔٞظٕ نؽایّ ٓ٘بقت ٝ پػیؽل ٗٔبی٘عگبٕ ضٞظ ثؽای اٗتطبة نعٕ 

ثبن٘ع . ظؼ پبیبٕ غکؽ ایٖ خِٔٚ َؽٝؼی ٓی ثبنع کٚ ثگٞییْ ٗجبیع ٛٔٚ چیؿ ؼا 

 .عقیبٙ ٝ یب قلیع ظی

 یبرهذوذ اکجزی ػضْ طٌذیکبی کبرگزاى فلشکبرهکبًیک ایزاى
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 .گزاهی دّطتبى خذهت ادتزام ّ طالم ػزض

 ٓی نعٙ گِچیٖ ٝ كؽٓبیهی ٗٞػی ثٚ ٓب، کهٞؼ ظؼ اٗتطبثبت کٚ ٗکتٚ ایٖ غکؽ

 نعٙ َٝغ ضٞظنبٕ تٞقّ کٚ نؽایٓی ٝ ٗظؽات ِجن نعٙ گِچیٖ اُجتٚ ) ثبنع

 ٝ ثبیکٞت ثب کؽظ؟ ثبیع چٚ آب. کؽظ اٗکبؼ اآٗؽ نٞظ ٗٔی کٚ قتا ٝاهؼیتی( اقت

 نع؟ ضٞاٛع ثٜتؽ اَٝبع آیب ایْ؟ ثؽظٙ خبیی ثٚ ؼاٙ کٕ٘ٞتب آیب اٗتطبثبت، تسؽیْ

 پیم  اؾ کبؼی ٓبٗعٕ، ٓ٘تظؽ ٝ گػانتٖ ظقت ؼٝی ظقت ثب کٚ اقت ٓكِْ

 ک٘یْ نؽٝع اختٔبػی ٛبی الیٚ کٞچکتؽیٖ اؾ  تٞاٗیْ ٓی خِٔگی. ثؽظ ٗطٞاٛیْ

 ظؼ اُجتٚ ) ؼا کبؼ زعاهَ تٞاٗع ٓی ضٞظ، ٛٔت ٝ ٝقغ كؽاضٞؼ ثٚ کفٛؽ ٝ

 آگبٛی ٛٔبٕ کٚ ( ثبنع ٓی زؽکت ثؿؼگتؽیٖ ضٞظ ػَٔ ظؼ ُٝی ، اهَ زع ٔبٛؽ

 ٝ نٜؽٝٗعی زوٞم ٝ زن ثب ٝآن٘بیبٕ ٛٔکبؼإ ، ظٝقتبٕ کؽظٕ آن٘ب ٝ ثطهی

 .ظٛع اٗدبّ ثبنع، ٓی اختٔبػی

 اؾ ظّ تٞاٗیْ ٗٔی ٗجبنیْ، آگبٙ ٝ ٘بآن ضٞظ نٜؽٝٗعی زوٞم ٝ زن ثٚ کٚ ؾٓبٗی تب

 است سال 95 ما ثؿٗیْ ٝاهؼی ظٓٞکؽاقی ٝ اختٔبػی ػعاُت تٔبػی،خا زوٞم

 برایش که رایی حق. ایم نکرده استفاده مان رای حق از ندانمان رای با که
. است افشاگری و بخشی آگاهی کارگری سندیکای کار .ایم جنگیده سال 233
 چالشی و کارماست مردم با گفتگو و نظریاتمان پخش و مردم میان به رفتن
 در مردم مطالبات ارتقا .کرد خواهیم ایجاد ایران داری سرمایه برای که است

 و. نیست کاره این ما مقابل طرؾ که است موضوع این دهنده نشان حقیقت
 کار این از ؼیر مگر. بدهیم انجام را مردم عتیوض بهبودی توانیم می مافقط 
 ؟تهس هم مهمتری کار

 سطح در ما اعمال و نظریات عرضه برای امکانی شهر شورای به ما ورود

 و شورا در کرده رخنه مافیای افشای و مردم به خدمت برای تالش و تر کالن

 و  او عملکرد بر نظارت و شورا به نماینده فرستادن با. است شهری مسایل

یم خواه باالتر قدم یک را جنبش سطح کارگریشان کاندیدای از مردم پشتیبانی

 ؟شوند شناآ حقوقشان با مردم که خواهیم می این از ؼیر مگر. برد

 !است کارگری های محله وضعیت بهبود کارگری سندیکاهای وظایف از یکی
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 دْصلَکوی ػذم آهْسع صذیخ ّ 

 

ایي همبلَ سیجب را دظیي اهیذی کْشٌذٍ کبرگزی ّ ػضْ طٌذیکبی کبرگزاى 

 . ْهَ ثزای هب جوغ آّری ّ ارطبل کزدٍ اطتًمبع ّ تشییٌبت تِزاى ّ د

ٝ ٓؽظّ ػبظی ؼاثٓٚ ٓیبٕ قط٘گٞ ٝ اؼگؽی ککٞن٘عگبٕ اگؽ ؼاثٓٚ ٓیبٕ 

ثؽای اتسبظ ٝ قبؾٓبٗعٛی ٝخٞظ ٗطٞاٛع قی ٛیچگبٙ نبٗ، ٓطبْت ثبهی ثٔبٗع

ؼاثٓٚ قط٘گٞ ٝ ن٘ٞٗعٙ كوّ ثٚ هًع ٓتوبػع کؽظٕ يٞؼت ٓی گیؽظ . . ظانت

ثكیبؼ قبظٙ اقت : کبؼ ؼاٙ زَ بع نکَ ٗگؽكتٚ اقت. ٛیچگبٙ ثب اه٘تهکِی ٛیچ 

 ظیگؽی ؼا تؼؽیق ک٘یع .

ٓتؼعظی ظاؼٗع ٝ ثؽای ثؽهؽاؼی اؼتجبِ ثبیع ثٚ قِیوٚ ٛبی ٝ ػالهٚ ٛب ٓؽظّ 

کبؼگؽی ٝ ي٘لی ثٚ ضبْؽ ٓٞهؼیت کٞن٘عگبٕ قؽاؽ ایٖ تؼِوبت ضبْؽ ؼكت. 

تٞضبُی ٝ ثی ٓستٞا  ٓؼتجؽ ضٞظ هبظؼ ثٚ اتسبظ کبؼگؽإ ضٞاٛ٘ع ثٞظ. کِٔٚ اتسبظ

کبؼگؽی ٝ ثبهی ضٞاٛع ٓبٗع اگؽ کٚ ٗتٞاٗیْ آٗؽا ثٚٓدٔٞػٚ ای اؾ كؼبُیت ٛب 

 ٓؽظٓی کٚ ٓهکِی اؾ ٓهکالت کبؼگؽإ ؼا زَ ک٘ع، تؼؽیق ک٘یْ.
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ثٚ ٓهکالت ٓب تٞخٚ ، ظؼ خٔغ پػیؽكتٚ نٞیْ، ٛٔٚ ٓب ٓی ضٞاٛیْ ن٘یعٙ نٞیْ

 ؼ ٓهکالت ضٞظ تٜ٘ب ٗیكت٘ع.نٞظ ٝالؾٓٚ اتسبظ ایٖ اقت کٚ ٓؽظّ ٓتٞخٚ نٞٗع ظ

نکَ ٝهتی ثٚ یک اتسبظ قبؾٓبٗی ضتْ ٓی نٞظ کٚ اثتعا ثٚ ٛٔعُی ٝ ٛٔکبؼی 

كؽای٘عی خٜت یک ضٞاقتٚ کبؼگؽی ٓجعٍ نعٙ ٝ کبؼگؽإ خٜت ٛٔکبؼی ٝ 

 تدِییبكتٚ ثبنع.ٓی ظٛ٘ع ، ؼا ثب ْٛ اٗدبّ ظقتیبثی ثٚ إٓ ضٞاقتٚ إٓ 

ٛ٘گی ٗبؾٍ ٓؽظّ تٜ٘ب ٝ ٓ٘ؿٝی ؼٝن٘لکؽإ ٛٔٞاؼٙ ضٞظ ؼا ثٚ خٜت قٓر كؽ

 ازكبـ ٓی ک٘٘ع. ٗٔٞٗٚ ثبؼؾ ایٖظقت ؼٝن٘لکؽإ يبظمٛعایت اقت.

آٜٗب ظؼ ایٖ توعیؽ نّٞ ٓوًؽٗیكت٘ع ٝ ٗبُٚ ٛبی آٜٗب ثؽزن اقت . آب انکبٍ 

ؼٝن٘لکؽی ٝ كؼبُیت قبؾٓبٗی  کبؼظؼ ای٘دبقت کٚ آٜٗب ٗتٞاٗكتٚ اٗع ثیٖ كؼبُیت

یب ظؼ ٝاهغ پتبٗكیَ ٛبی کبؼگؽإ اؾضؽظ خٔؼی  کكبٗی کٚ. َ نٞٗعیتٔبیؿ هب

ٗطٞاٛ٘ع یبكت . ظؼ ، خؿ یبـ ٝ ٗبآیعی توعیؽ ثٜتؽی كکؽیآٜٗب كؽاتؽ ٓی ؼٝٗع

ؼٝن٘لکؽ ٝ ْجوٚ ال ؼاثٓٚ ٓتوبػع کؽظٕ ٝآگبٛی  ؼاثٓٚ، خ٘جٚ ؼٝن٘لکؽی

آب اؾ ایٖ ؼاثٓٚ ٗٔی تٞإ اٗتظبؼ  ،ثطهی اقت کٚ اُجتٚ َؽٝؼت ضٞظ ؼا ظاؼظ

 ٓتسع نٞٗع.اؼگؽ زٍٞ ایعٙ ٛبی ؼٝن٘لکؽ یب كؼبٍ ک ظّظانت کٚ ٓؽ

ضٞظ ٓؽظّ نکَ ثگیؽظ ٍ ٛبی ٔهـٞظٍ كؼبُیت قبؾٓبٗی ثبیع زٍٞ اٗگیؿٙ ٛب ٝ 

اُٝیٖ چیؿی اؼگؽی . کؼٝن٘لکؽإ ٝ یب کٞن٘عگبٕ ایعٙ ٛب ٝ اكکبؼ  ٝ ٗٚ زٍٞ

چیؿی ثٚ خؿ ٓكئِٚ ظ ؼا ثب یک ٗلؽ ٓتًَ ٓی ک٘ع ثبیاؼگؽی کیک کٞن٘عٙ کٚ 

، ٝ إٓ زَ ٓهکِی اؾ ٓهکالت کبؼگؽإ ٝ َؽٝؼت قبؾٓبٗعٛی ثبنع اتسبظ

 ثبنع.

 ایي فزآیٌذی اطت کَ ثبیذ ثب صجز ّ دْصلَ سیبد اًجبم شْد
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 تختی نماد انسانی برای همه دوران

چ٘عیٖ ٓعاٍ  تطتی اگؽ ٗبٓی ٓبٗعگبؼ نع ٗٚ ثؽای ایٖ ثٞظ کٚ هٜؽٓبٕ نع ٝ

 …….ثچٚ ضبٗی آثبظ ثٞظخٜبٗی ٝ أُپیکی آٝؼظ. ٗٚ ثؽای ای٘کٚ 

 تطتی ٗبٓی ٛٔیهٚ خبٝظاٗٚ اقت.

چٕٞ ثٚ هعؼت پِٜٞی ٗٚ گلت. ثؽای هعؼت قؽ ضْ ٗکؽظ. پٍٞ ٝ نٜؽت ثؽایم 

 پهیؿی اؼؾل ٗعانت ٝ ظٍ ظؼ گؽٝ اٗكبٗیت ٝ ٓؽظٓم ظانت.

ظؼ ػیٖ ضٓؽ ثٚ ظیعاؼ ؾٗعاٗیبٕ قیبقی ثٚ ؾٗعإ هًؽ ٓی ؼكت ٝ ٛیچ ظؿعؿٚ 

ثبػث چهْ ؾضٔی اؾ قٞی نبٙ ٝ قبٝاک ؼا ظؼ پی نٜؽت ٝ ای٘کٚ ایٖ ؼكتبؼ 

 ظانتٚ ثبنع، ؼا ثٚ ٛیچ ٓی گؽكت.

ثؽای ؾُؿُٚ ؾظگبٕ ثٞییٖ ؾٛؽا ثٚ گعایی ثٚ ٗؿظ ٓؽظّ ؼكت . کٞچٚ ثٚ کٞچٚ 

پبی پیبظٙ ؼكت تب ثؽای کهبٝؼؾإ ٓسؽّٝ ثٞییٖ ؾٛؽا پبپٞنی ٝ تٖ پٞنی 

 .كؽاْٛ آٝؼظ. ٝ ٓؽظّ ظقت پِٜٞإ ضٞظ ؼا ضبُی ٗگػانت٘ع

ظؼخبیی کٚ ػٞآَ نبٙ ٝ قبٝاک کبالٛبی اؼقبُی ؼا ثبال ٓی کهیعٗع ٝ پٜ٘بٕ 

ٓی كؽٝضت٘ع، تطتی ضٞظ ثٚ ٓیبٕ ؾُؿُٚ ؾظٙ ٛب ؼكت ٝ ضٞؼاک ٝ پٞنبک پطم 

 کؽظ.
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ایٖ ؼكتبؼ ٓؽظّ ظاؼاٗٚ ثٚ هعؼت ؾٓبٗٚ ضٞل ٗٔی آٓع ٝ ثؽضٞؼٗعٙ ثٞظ. ثؽای 

ٓؽظّ ایٖ ؼكتبؼ اٗكبٗی ؼا تطتی نبٙ ٝ گعا یکی ثٞظ ٝ ثؽایم كؽهی ٗعانت٘ع. 

 پػیؽا ثٞظٙ ٝ ثؽایم ثیم اؾ نبٙ ٝ نبٛؿاظٙ ازتؽاّ هبیَ ثٞظٗع.

پِٜٞی ٝهتی ظاٗكت کٚ اٝ ثٚ اقٓٞؼٙ ای تجعیَ نعٙ اقت، ثؽای نکكتٖ ایٖ 

اقٓٞؼٙ ثٚ اٝ تٜٔت ؾظ کٚ ثب ٛٔكؽل ٓؽاكؼٚ کؽظٙ ٝ ظقت ثٚ ضٞظکهی ؾظٙ 

ظٙ ثٞظٗع ٝ ثب ُجبـ ضٞٗی ثٚ ٓ٘ؿٍ اقت. ؿبكَ اؾ آٗکٚ آٗبٗی کٚ اٝ ؼا نک٘دٚ کؽ

ؼكت٘ع ، ُجبـ ٛبیهبٕ ؼا ضعٓتکبؼاٗی کٚ ظٍ ظؼ گؽٝ تطتی ظانت٘ع ، ٓی نكت٘ع ٝ 

 ْٛ آٗبٕ ضجؽ آٝؼظٗع کٚ تطتی ؾیؽ نک٘دٚ تیٔكبؼإ نبٙ کهتٚ نعٙ اقت.

 ؼكت٘ع.…. تطتی ٝ زكیٖ كکؽی ، پؽٝیؿ هِیح ضبٗی ٛب 

 اقت. آؽٝؾ چوعؼ ظُٔبٕ ثؽای ؼكتبؼ تطتی ت٘گ نعٙ

آٗبٕ کٚ ظٝ ث٘عٙ تطتی ؼا ت٘هبٕ کؽظٗع ظؼ نٞؼای نٜؽ ثؽای ثعٛکبؼإ 

نٜؽظاؼی نبش ٝ نبٗٚ ٓی که٘ع. إٓ ظیگؽی ثٚ ككبظ ٓتْٜ نعٙ اقت ٝ ظؼ ایٖ 

ٓیبٕ ظٝ ث٘عٙ پٞنبٕ ظؿعؿٚ ٓؽظّ ٗعانتٚ ٝ اؾ ٓؽاّ تطتی قبیٚ ای ؼا ْٛ ثب ضٞظ 

 ثٚ ظٗجبٍ ٗعاؼٗع.

نٜؽ چکبؼی ثؽای ٓؽظّ اٗدبّ ظاظٙ اٗع؟  ظٝث٘عٙ پٞنبٕ ٝاؼظ نعٙ ظؼ نٞؼای

 ظیگؽ ٝؼؾنکبؼاٗی کٚ ظؼ نٞؼای نٜؽ ؼزَ اهبٓت اكک٘عٙ اٗع ، چٚ کؽظٙ اٗع؟

ثٚ ٗظؽ ضٞاٗ٘عگبٕ اگؽ تطتی ظؼ نٞؼای نٜؽ ثٞظ ، گٞؼ ضٞاثی ْٛ ظؼ نٜؽ پیعا 

ٓی نع؟ کبؼتٖ ضٞاثی ظؼ قؽٓب ٓی ٓبٗع؟ کٞظک کبؼی ظؼ قؽ ضیبثبٜٗب گَ ٓی 

 كؽٝضت؟

ظاؼّ کٚ تطتی نبیع زؽیق ٓهکالت ٗٔی نع ، آب ؾثبٕ گٞیبی ٓؽظٓم  أِی٘بٕ

ٓی نع. اٝ ٓعٍ تجِیـبتی ثؽای كؽٝل ضبٗٚ ثٚ ِٛٔٞ٘بٗم ظؼ ظثی ٝ اقتبٗجٍٞ 

 ٗٔی نع.
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ثی تؽظیع تطتی ظؼ ٛیچ كیِٔی ْٛ ثبؾی ٗٔی کؽظ ٝ ثٚ ٝٔبیق ٗٔبی٘عٙ گی ال ظؼ 

 نٞؼای نٜؽ اٛتٔبّ ٓی ٝؼؾیع.

ی٘عٙ گی ٓؽظّ ؼا ثب ٓؽثیگؽی ٝ قؽپؽقتی ٝ ؼیبقت نک ٗعاؼّ کٚ ٝٔبیق ٗٔب

 كعؼاقیٕٞ ْٛ ػٌٞ ٗٔی کؽظ.

ثی نک تطتی ثؽای ٛٔهٜؽیبٗم هبثَ ظقتؽقی تؽ اؾ ایٖ ٗٔبی٘عگبٕ نٞؼای 

 نٜؽ ٓی نع.

آیعٝاؼّ کكی ثیبیع ٝ اقٓٞؼٙ تطتی ؼا ثبؾ ْٛ ؾٓی٘ی ک٘ع ٝ ٓؽظّ ُٔف ک٘٘ع کٚ 

 تطتی اؾ چٚ خ٘كی ثٞظ.

بٗ٘ع ٛٔٚ ٓب ٓهکالت ظانت. ضؽج ضبٗٚ ظانت، ٓؽیٍ ٓی تطتی اٗكبٕ ثٞظ . ٓ

نع، ضبٗٞاظٙ ال ؼا ظٝقت ٓی ظانت ٝ ٛٔبٗ٘ع ٓب ٓی ضٞؼظ ٝ ٓی ضٞاثیع. اٝ 

ؾٓی٘ی ثٞظ. تٜ٘ب تٔبیؿ اٝ ثب ظیگؽإ ٗگؽإ ٓهکالت ٓؽظّ قؽؾٓی٘م ثٞظ. اٝ 

آٜٗب ؼا ثی ظؼیؾ ٝ ثی ٝاقٓٚ ظٝقت ظانت ٝ ٓهکالت آٗبٕ ؼا ٓهکالت ضٞظ 

ت. ٝ اؾ ٛیچ کٞنهی كؽٝ گػاؼ ٗجٞظ. ثؽای خٞاٗی کبؼ خٞؼ ٓی کؽظ، ٓی ظاٗك

ظقت ؾٕ نٞی ٓؽظٙ ای ؼا ٓی گؽكت، کٞظک یتیٔی ؼا پهتیجبٗی ٓبُی ٓی کؽظ، 

 ظضتؽ خٞاٗی ؼا ثٚ ضبٗٚ ثطت ٓی كؽقتبظ.

ؼاقتی ثب کعاّ پٍٞ اٝ ایٖ ٛٔٚ کبؼ ؼا اٗدبّ ٓی ظاظ؟ ٓگؽ تطتی چوعؼ زوٞم ٓی 

ٗی ٗعانت آب ثٚ ظُیَ ضٞل ضِوی ٝ اٗكبٕ ظٝقتیم گؽكت؟ اٝ ظؼآٓع آٗچ٘ب

 اػتجبؼی ثٚ اٗعاؾٙ تٔبّ نٞؼای نٜؽ تٜؽإ ٝ ٓیِیبظؼ ٛبیم ظانت.

 ٓؽظّ پِٜٞإ ضٞظ ؼا ثب يعاهت ٛؽچٚ تٔبٓتؽ ٛ٘ٞؾ ْٛ ػبنوبٗٚ ٓی قتبی٘ع.

 ۵۹۳1دیوبٍ  ۵1هبسیبر گیالًی ًژاد 
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 خورشید و من نداریم دیگری کار

 شویم می بیدار نتداشت دوست برای

 !صبح هر

 شاملو احمد 
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 کارگران مبارزه و فولکس خودروسازی کارخانه در سرد فصل    

 سر به کارخانه این در آسایش و  راحتی دوران که گویند  می کارگران ما هب
 ما! کنید تن به گرم لباس سرد فصل این در که است آن وقت است، رسیده

  شؽلی امنیت تضمین خواهان و انسانیم ما ، نه: گوییم  می جواب در کارگران
 !هستیم

 .است کارخانه ینا در کار روند ادامه در توسعه و پیشرفت مهم مسئله

 

 نتیجه در که افتضاحی از پس که دارند،  آگاهی مطلب این از همگان دیگر
 مقدار بودن پایین و دیزل مصرؾ دادن نشان پایین برای ها خودرو کاری دست
 و جریمه پرداخت به را کارخانه این آمد، بوجود کارخانه این در آن آالینده
 از پس. ساخت روبرو بزرگی مالی نبحرا با و داشت وا سنگین های مالیات

 کارخانه صاحبان و مدیران قصد شده، وارد مالی های خسارت و افتضاح این
 مرسوم داری سرمایه نظام در که همانطور ، مالی بحران این بر ؼلبه منظور به
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 کارگران دستمزد با خسارت این پرداخت و کارگران جیب به دستبرد است،
 .است

 پیمانی کارگران سراغ به اول کارگران، حقوق به هجوم این نخست مرحله   در
  رسمی کارگران به نوبت آن از وپس[ موقت های قرارداد با کارگرانی] آمدند
 دسته های پیمان گذاشتن پا زیر به ها ضربه این از نهایی هدؾ. رسید خواهد
 کارگران برای  شؽلی امنیت و تضمین هرگونه برداشتن میان از و  جمعی
 .است

 های شهر در کارخانه این مدیران حضور با که کارگران گردهمایی در
 ها کمبود ذکر به مولر و ویتر آقایان گردید، برگزار ولفسبورگ و برانشوایگ

 کاهش و ها هزینه افزایش که کردند بیان و پرداختند کارخانه این در نواقص و
 طرؾ از وخودر سازنده های شرکت با سنگین رقابت و یکطرؾ از تولیدات
 مختلؾ های بخش از کارگران از درصد 23 اخراج به وادار را شرکت دیگر،
 کارگران با ارتباطات ولومس بلسینگ، آقای سیاست، این یدیتا در. است کرده

 یک کارگران از درصد 23 اخراج به اقدام که کرد تأکید کارمندان و
 از جدید، لپرسن استخدام بدون ما، کنسرن و! است عاجل و فوری ضرورت

 خواهد استفاده لزوم حسببر و تولید افزایش زمان در شده اخراج کارگران این
 جویی صرفه توانیم  می ها کجا در هم باز ما که است جا این  اساسی سئوال! کرد
 برقی یا و سرنشین بدون های خودرو و درآوریم روز به را تولید شیوه تا کنیم
 .کنیم تولید

 شود می ادعا اخراج، به کارگران نمودن قانع و کارگران به بیشتر فشار برای
 در بشود،   خریداری دیگر های جا از کارخانه این های نیاز از بخشی باید که

 هم جدید های کاال ورود از و ندارد وجود منظور این به ای سرمایه که صورتی
 ات اند گرفته تصمیم بیشتر جویی صرفه جهت کارخانه مدیران. نیست خبری
 کاهش جهت در اقدامی هر از و بردارند میان از هم را  آموزشی های نهاد

 برای تنها  نه روند این متاسفانه. کنند  می استقبال کارگران اخراج و کار نیروی
 اجرا نیز ولفسبورگ و سالزگیتر کاسل، های شهر برای بلکه برانشوایگ، شهر
 پیدا کاهش دیزل موتور و لدیفرانسی خرید متقاضی که ادعا این با شود،  می

 .است کرده



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     71
 

 و کارمان محل پایداری و حفظ راستای در کارگران ما پیشنهادی بسته
 کامال  شؽلی امنیت تضمین همچنین و  شؽلی های فرصت نابودی از جلوگیری
 و مقداری چه به و محصولی چه که شود مشخص باید : است واضح و روشن

 دستمزد هستند موظؾ کارخانه مدیران و بشود تولید است قرار بخش کدام در
 .کنند پرداخت  جمعی دسته پیمان مطابق را کارگران

 این والنومس و مدیران وظیفه این. است  شؽلی امنیت تضمین ما خواست
 های خودرو با رابطه در آمده وجود به افتضاح از پس که است کارخانه
 .بکشند دوش بر خود نکال های دریافتی با را ها هزینه پرداخت بار دیزلی،

 توانایی و قدرت منبع که است آن کرد فراموش نباید که را مهمی موضوع یک
 همه صدایی هم و ها حمایت از  ناشی کارفرما با مذاکرات در کارگران نماینده

 .است کاسلنیو شهر کارگران خصوص به و  کارگران

  سهام مخرب قشن به ،کارگران اخراج و سازی پاک روند این در که است الزم
 ما حضور دارن  سهام این برای بکنیم؛ ای اشاره نیز هم رقیبان و دارن

 ما  ولی. کند  می پیدا معنا باشد سرمایه انباشت با همراه که زمانی تا کارگران
 : خواهیم  می را دیگری چیز کارگران

 و کارخانه نابودی از جلوگیری و  شغلی امنیت تضمین همراه به متناسب سود
 ! یعصنا

 است کاری آنها برای کالن های سود از پوشی  چشم و سیاست این اجرای
 دسته های پیمان تا صددند در که آنها های برنامه برابر در ما! دشوار و سخت
 خود دلخواه به را کارگران آسان و سهل یا و بگذارند پا زیر به را  جمعی
 ایمنی استاندارد کاهش کنند، تر وخیم را اجتماعی و کاری شرایط کنند، اخراج
 و قاطعیت با کنند  عملی بیشتر سود قصد به را ها دستمزد کاهش همچنین و کار
 .داد خواهیم ادامه  خود مبارزه به تردید و یأس هیچگونه بدون
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 دسداى ّالؼی ّ خیبًت کبراى ثَ ایي طزسهیي را ثِتز ثشٌبطین!

ًذ ّ یب ذٍ اثیي رفتي شغل شکَ هْجت اسرا طبل اخیز 8ُبی اًجبم شذٍ در طی  اگز اختالص

 ثب ُزکَ اػالم کزدٍ  ثب تْجَ ثَ آهبر ثبًک هزکشی ،را هذبطجَ کٌین هی تْاًظت ایجبد شْد

 :تْهبى ثَ اختالطِب .هی رطینثَ ًتیجَ سیز کزد یک شغل ایجبد تْهبى هی تْاىهیلیبرد ۵1

 ۳۹٫111٫111٫111٫111 شبًذیش پذیذٍ

 8۱٫111٫111٫111٫111 سًجبًی ثبثک

 ۹٫111٫111٫111٫111 ًکیثب فظبد

 ۵٫۰11٫111٫111٫111٫111 آریب هٌصْر

 ۵٫111٫111٫111٫111 ایزاًیبى داًشگبٍ

 ۹11٫111٫111٫111 اجتوبػی تبهیي

 ۹11٫111٫111٫111 هذصْلی صبدق

 ۰11٫111٫111٫111 هزکشی ثبًک هؼبّى

 ۵11٫111٫111٫111 اّل هؼبّى ردیوی

 ۱11٫111٫111٫111 شِیذ ثٌیبد

 کزدٍ اػالم ّدادگظتزی شذٍ ثبثت تباالى کَ اًّبیی الجتَ

 ۵۳۳٫۹۳1٫111٫111٫111٫111: هجوْع

اگز دٍ تب صفز رّ اس ایي هجلغ کن کٌین ثَ ػذدی کَ ایي افزاد ثبػث ثیکبری فزسًذاى ایي 

 طزسهیي شذٍ اًذ دطت خْاُین یبفت

ُشار شغل را ایٌبى ثب کوک خیبًت کبراى در ػزصَ  ۳۹۳هیلیْى   ۵۳یؼٌی ۵۳۳۹۳111

 ًکی هبلی اس ثیي یزدٍ اًذ.ثب
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 توسعه ششم برنامه بر نظری

 توسعه   برنامه   ششمین براساس،،: گفت دارایی و اقتصادی امور وزیر معاون"

 گذاری سرمایه دالر میلیارد 2۱ جذب دارد، قرار تدوین مرحله   در که کشور
 مقام این ،،.است شده بینی پیش معدنی وصنایع معدن بخش برای خارجی
 در کشور خصوصی بخش پررنگ و فعال حضور،،: کرد تأکید مسئول
 ها آن موفقیت زیرا دارد بسزایی اهمیت معدنی صنایع و معادن عرصه  

 صورت به خارجی گذاران سرمایه جذب و جلب برای عاملی منزله   به تواند می
 برحسب خارجی مالی منابع از استفاده نوع شناسایی. شود مشترک یا و مستقل
 بک، بای روش از گیری بهره وی،،.دارد تفاوت یکدیگر با ختلؾ،م های بخش

 از گیری بهره نیز و مشترک یا مستقل خارجی، مستقیم گذاری سرمایه
 و معدن صنعت، بخش در مطلوب های گزینه عنوان به را داخلی گذاران سرمایه
  ... .کرد معرفی تجارت

 

 برنامه  " که باوجودی که،  است این کارگری سندیکاهای برای برانگیز  تعجب
 تمام که است سال دو از بیش ، است نرسیده تصویب به هنوز" توسعه ششم

 سمینارها، ها، نمایشگاه انواع برگزاری با کشور اجرایی های دستگاه
 که چندان اند، شده بسیج خارجی های سرمایه جذب به ها، این جز و ها کنفرانس

 کار خارجی  گذار   سرمایه و سرمایه بجذ برای تالش جز ها دستگاه این گویی
 ها، دستگاه اینترنتی اطالعاتی های پایگاه به نگاهی است کافی. ندارند دیگری
"  آزاد" مناطق و بنادر های سازمان ازجمله و ها سازمان ها، خانه وزارت
 این اما،. ببینیم را ها فعالیت این حجم تا بیفکنیم نگاهی" ویژه" مناطق و تجاری
 گسترده مذاکرات آن ناپیدای و تر بزرگ بخش است، یخ کوه پیدای خشب هنوز

 جهانی، بانک گری واسطه با امپریالیستی فراملی   های تراست و ها شرکت با
 آؼاز پیش ها مدت از که هاست آن نظیر نهادهایی و پول المللی بین صندوق

   .اند شده

 ؟؟؟بیاورند خواهند می ما ثروت و اقتصاد سر بر چه واقعن
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 !کشاند ایران به را آمریکایی پیرمرد جوان، یک کلیه ارزان فروش

 پر ایران نام شده موجب کند می تعیین مرگ را قیمتش که کلیه فروش و خرید بازار وجود

 به و گشوده پر و بال ایران مردم «کلیه فوری فروش» های آگهی آوازه !!!دردگ آوازه

 مغز ،فروشی چشم قرنیه ،فروشی بچه ،فروشی کلیه  !است رسیده هم دنبا مختلف نقاط

  !!!بدن اندامهای فروش ،فروشی استخوان

 ماندن زنده برای را خودشان بدن اعضای نوعی به  مردم اما نیست ها زامبی کشور اینجا
 جنین ،فروشی بچه.....  بر عالوه ردهم کالغ گوشت خوردن بر عالوه فقرا! خورند می

 تا فروشند می را خود اندام قیمت ارزانترین به که نیازمند و محتاجند اینقدر....  و فروشی
 فروش خبرهای اما ثروت از دریایی روی بر است مملکتی اینجا! بیاورند دست به نان

 .است رسیده هم مرزها سوی آن به ایران مردم اندامهای

 از یکی در امریکا مقیم ساله 78 پیرمرد پرحاشیه پیوند موج آبان اول هفته
 78 مردی: »بود این خبر. رسید هم امریکایی های رسانه به تهران دولتی های بیمارستان

 داده انجام کلیه پیوند کشور این در ایرانی ساله 23 جوان به دالر هزار 7 پرداخت با ساله

 «.است کرده مراجعه امریکا به کلیه دپیون از بعد بدی بسیار جسمانی وضع با و

 «ای ال یوسی» دانشگاه استاد «دانویچ گابریل» پروفسور خبر این اعالم از بعد کمی
 پیوندها گونه این به نسبت و نوشت نامه خاورمیانه اعضای پیوند انجمن رئیس به امریکا

 و است ننابساما ایران در کلیه فروش و خرید وضعیت: »بود گفته او. کرد اعتراض
 «است؟ نگرفته کلیه فرزندانش از پیرمرد این چرا اینکه

 این به واکنش در هم خاورمیانه پیوند انجمن رئیس «حسینی ملک علی» دکتر ادامه در
 احت و است غیرانسانی و کثیف کاری غریبه افراد با کلیه فروش و خرید: »کرد اعالم نامه

 «است شده ممنوع هم پاکستان و هند مانند کشورهایی در

 ثروتمند نفر یک ،کشور در کلیه فروشنده نفر هزاران بین در که بود گفته هم را این او
 را شان کلیه ناچاری سر از و فقر فشار از که بودند فقیری افراد همگی بلکه نبوده هم

 ای چاره فکر به سریعتر چههر باید والنومس .اند نکرده کلیه اهدای تردید بی و اند فروخته

 .باشند دارد، مستقیمی ارتباط کشور آبروی با که مشکالت این حل برای سیاسا

 اعالم امریکایی های رسانه با مصاحبه در امریکا مقیم ایرانی ای ساله 78 پیرمرد آنطورکه
 در باید یا بودند گفته وی به آنجا پزشکان و بوده کلیه پیوند دنبال به امریکا در وی کرده،

 کلیه پسرش فرزند دو از یکیاز اینکه یا و بماند مغزی مرگاز لیهک پیوند انتظار فهرست
 جوانانی از اش مصاحبه در همچنین او. است کرده انتخاب را سومی راه وی اما رد،بگی
 .است گفته سخن دهند کلیه وی به تا بودند کشیده صف ناچاری و فقر سر از ایران در که
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 اشتغال زنان

.  هستیم مفیدی فرد خودمان و جامعه برای ما که این یعنی کنیم کارمی وقتی
 اجتماعی درکار نقشی که وقتی باشیم داشته تعلق جامعه به توانیم می چگونه
 مرد و زن از اعم جامعه احاد ی همه برای باید درجامعه نقش این ؟ نداریم
 هک بیکاری ی همه با مردها. شود شناخته رسمیت به و باشد داشته وجود

 می ها کارآن با نعمدت جامعه که دارند را احساس این ، دارد وجود درجامعه
 اجتماعی درکار که کند وادارمی را زنان که هایی علت از یکی شاید. چرخد

 ، باشند داشته شرکت شان نیازهای ی کننده ارضا و مناسب شؽل داشتن و
 فرصت ،خانه از بیرون وشؽل کار کردن پیدا در که زنانی. است همین

 گویا که شوند می رانده سمت این به ناخواه خواه ،ندارند مردان با مساوی
 این کنند کارمی خانه در که زنانی که همچنان. ندارند جامعه ی اداره در نقشی
 درآمدی چون نیستند مساوی خانه مرد با که شود می تلقین ها آن به گونه
 ی زمینه در مرد مانند توانند نمی درنتیجه! مردند نانخور که انگار و ندارند
 طور به و کارمند یا و کارگر زنان بنابراین. بگیرند تصمیم خانوادگی زندگی
 مالی استقالل از کنند می دریافت که مزدی علت به شاؼل زنان کلّی

 در و درخانه مردان با برابرتری موقعیت و جایگاه توانند می و برخوردارند
 بیشتری مشارکت و اثر و نقش ها گیری تصمیم در و آورند بدست جامعه
 در آنان مشارکت میزان هرچه و خانه در زنان موقعیت هرچه. باشند داشته
 ، شوند تر نزدیک مرد با برابر ی نقطه به و برود باالتر ها گیری تصمیم
 نتیجه این ، واقعیت ازاین. کند می پیدا کاهش زنان علیه خانگی های خشونت

 مردان باحقوق برابری به زنان حقوق خواهیم می اگر که فتگر توان می را
 ، شود کاسته زنان علیه ها خشونت و فشارها از زیادی بخش و شود نزدیک
 به فقط شؽلی های فرصت که برود سویی و سمت به باید جامعه ی اداره
 کار و کسب و شؽلی های فرصت و ها شؽل بلکه نشود داده اختصاص مردان

. منظورشود هم زنان برای ،شود می درنظرگرفته مردان برای که میزانی به
 کنند می سعی ها دولت که است هایی روش از تر کاربردی بسیار ، روش این

 آسیب خودشان قول به و فلسفی و اخالقی اصول و مقررات و قوانین راه از
 زنان علیه اجتماعی های آسیب بتوانند خود خیال به تا بگیرند درپیش شناسانه

 به را خانواده کانون فروپاشی و ها طالق و ها ناسازگاری و کنند کم را
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 کرد بندی جمع توان می گونه این را باال مطالب. برسانند ممکن حد   ترینکم
 در اشتؽال ایجاد در مردان با زنان دانستن نابرابر ی عمده دالیل از یکی که
 به زنان اگر یراز نرسند اقتصادی و مالی استقالل به زنان که است این

 از را زنان توانند نمی مردان دیگر ،یابند دست مردان با برابر های موقعیت
 برابری به رسیدن های راه از یکی. کنند محروم شان اجتماعی و فردی حقوق
. است مردان و زنان برای اشتؽال برابر های فرصت ایجاد ،مردان با زنان
. است برخوردار بسیارباالیی اهمیت از ولی است ساده ظاهر به ،موضوع این

 موضوع این کنند می سعی شناسان جامعه و ومدیران گزاران قانون بنابراین
 اما. نمایند حفظ خود نفع به را موجود وضع بتوانند تا بدهند نشان پیچیده را

 . اند کشیده چالش به را وضع این دانسته ،امروز زنان

 

 ؟؟؟دکنب باید چیکار دختر این واقعا خب

 !!!است افزایش به رو فحشا می دهند که آماربعد 
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 ماههاست که را کارگرانی بیکار، کارگران. است سرد ناجوانمردانه بس هوا
 و پناه بی فرزندان اند، داده دست از را خود شوی که زنانی اند، نگرفته حقوق

 کارگران و معتادین کار، کودکان خانوار، سرپرست زنان سرپرست، بی
 !کنیم یاری را ،داری سرمایه سیستم قربانی جنسی

    

کارتن خواب ها، معتادین، کارگران جنسی  این هوای سرد بی خانمان ها،در 
نابرابری های اجتماعی که آنان  را به از سوز هم به سرپناهی احتیاج دارند تا 

 و هم از سرمای سرد زمستانی در امان بمانند.طه کشانده راین وز

ی مساجد به روی متمای کارگران فلزکارمکانیک خواهان بازگشایسندیکای 
 نان است.همه بی خانما
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 شوند می پیر زود کودکان از بعضی

 مانند می باقی شان سالگی هفت بدهکار آنقدر و

 کنند سالم عروسکی به خواهند می ای مغازه ویترین کنار وقت هر که

 ! گیرد می شان گریه
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 کنی؟ می کار اینجا چرا! یگانه

 و شود می اذیت کند می بلند را سیمان های کیسه وقت هر کند می درد پایش پدرم
 که کنم می کمکش اما ندارم، زور من. برد نمی خوابش درد شدت از ها شب
 .شود اذیت کمتر

 


