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 سرپیام

 پاسخگوست؟ کسی چه

 :کنید نگاه تیرماه 72 روز در ایلنا خبرگزاری های تیتر به

 .رسید هزارتومان ۰۴۴ به خوزستانی صیادان درآمد

 اداره به بدهی پرداخت برای مرزنشینان: بوشهر مرزنشینان اتحادیه مدیرعامل
 درآمدی که است سال ۵ استان های تعاونی. فروختند را خود های خانه دارایی،
 .ندارند

 تومان هزار ۵۴۴ با که هستند پرستارانی: پرستاری نظام سازمان مقام قائم
 .کنند سرمی بیمه بدون درآمد،

 بین صندوق دستورات برطبق کار نیروی سازی ارزان از صحبت وقتی
 بخش بلکه گیرد نمی بر در را یدی کارگران تنها این ،کنیم می پول المللی
 .گیرد می بر در نیز را کند، می طی را کمی درش روز هر که خدمات

 رساندن نصؾ به برای نفتی مناطق در کارفرمایان شگردهای از آنکه با
 تاخیر به امروزه کردیم، منتشر را خبری گذشته هفته در کارگران حقوق
 تهران اتوبوسرانی در. است شده تبدیل عادی روال یک به ها حقوق افتادن
 امری به ماه 6 تا 3 بین نفتی مراکز در ماه، 3 الی 7 ها پتروشیمی در یکماه،
 باهنر، شهید اسکله در کرمان گستر نصر شرکت در. است شده تبدیل عادی
 .کردند حساب تسویه کارگران با یکسال از بعد

 مالی پشتوانه هیچ نفت صنعت با قرارداد عقد زمان در کارفرمایان این آیا
 یاآ بدهند؟ پول کارگران به ضعیتشانو صورت شدن نقد با باید و ندارند

 های پروژه در و هرماهه بصورت خودرو ایران در کار سختی نپرداختن

 کار نیروی سازی ارزان موارد از کار سختی موضوع نکردن رعایت نفتی
 های شرکت و کارگاهها و ها کارخانه عمدی نکردن بازرسی نیست؟

 موارد از کار وزارت سوی از کار، قوانین رعایتعدم  جهت در خصوصی
  نیست؟ کار نیروی سازی ارزان
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 عزیز برادران سالم،: »دهند می خبر چنین سندیکا پیام خبرنگاران عسلویه از
 از چون نیاد، آبادراهان شرکتو  خلیج ستاره پاالیشگاه در کار برای کسی
 حتا. است خراب خراب وظعیتش ؼذا و بهداشتی، سرویس خوابگاه، لحاظ
 «اند نداده رو۲7 برج حقوق

 را ها دستمزد تنها نه قرارداد عقد ضمن در سیرجان در مستقر جی ال شرکت
 خود عهده به نیز را آمد و رفت و مسکن بلکه داده تقلیل درصد 2۴ به

 .اند گذاشته مهندسین

 باید و است خودی به گل اصلن، شده اعالم دولت سوی از که کارورزی طرح
 المللی بین صندوق سوی از کارگری ضد انطراح و دولت، مجلس، وزیرکار،

. این طرح که دانشجویان را هدؾ گرفته است برای آماده تشویق بشوند پول،
سازی جامعه کارگری در جهت آزاد سازی دستمزد و برداشتن حداقل حقوق و 
در یک کالم نابودی قانون کار و هرج و مرج در روابط کارفرما و کارگران 

است که اگر نمی توان قانون کار را نابود کرد با است. سیاست دولت این 
 گذراندن بخشنامه هایی می توان قانون کار را عملن کنار گذاشت.

از عسلویه خبر می رسد که شرکت های پیمانکار نفتی دستمزد کارگران خود 
و  را نمی دهند و آنها را برای شکایت حواله به رییس اداره کار می کنند

به آنان نصیحت می کند که دست از شکایت بردارند چون رییس اداره کار هم 
 توصیه ای مبنی بر کار ادارهیا از سوی دولت به آنتیجه ای نخواهد داشت. 

 صادر شده است؟ پیمانکاران همانگ شدن با

قوه قضاییه و پلیس امنیت سالهاست که به هواداری از کارفرمایان ورود کرده 
 ن کارگری را توصیه و صادر می کنند.و حکم شالق و زندان برای کوشندگا

قوه قضاییه، پلیس  دولت، با. بجنگند باید جبهه کدام در دانند نمی زحمتکشان
 خارجی های شرکت خصوصی، پیمانکاری های شرکت کار، وزارت امنیت،

 ....کنند می کار گذاری سرمایه برای ایران در که

 چاره کار است! ،اتحاد زحمتکشان

 م سندیکاهیات تحریریه پیا
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 !نیستند تنها تپه هفت نیشکر کارگران

 

 شرکت بازگرداندن برای تپه هفت نیشکر کارگران اعتصاب امروز و دیروز
 .است انجام حال در دولت به

 است نتوانسته حتا که فعلی کارفرمای از شرکت گرفتن پس خواستار کارگران
. هستند د،کن عمل تعهداتش به و دهد انجام را کارگران تقاضای کمترین

 با فقط و کند نمی پرداخت را اش بیمه حق و کارگران دستمزد که کارفرمایی
 بیرون تپه هفت شرکت از است بهتر است رسیده کارفرمایی به بازی پارتی
 بیرون خواهان درستی به ساالری شایسته جهت در تپه هفت کارگران. برود
 خواهند خود الی،خ دست با کارگران زیرا هستند شرکت از کارفرما رفتن

 اعتماد کارگران به کافی. کنند اداره آقایان این از بهتر را شرکت توانست
 .شود

 امروز اعتراض در که کارگرانی از نفر ۲5 تاکنون شدیم خبر با متاسفانه
 کارگران همه سریع آزادی خواهان ما. اند شده بازداشت داشتند شرکت

 .هستیم بازداشتی

 حق به های خواسته از حمایت ضمن ایران مکانیکفلزکار کارگران سندیکای
 نیشکر در برادرانمان و خواهران کند می اعالم ، تپه هفت نیشکر کارگران

 اهداؾ به رسیدن برای خود امکانات تمامی از و گذاریم نمی تنها را تپه هفت
 .ورزید نخواهیم دریػ کارگریشان

 

 ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 1396 مرداد 3
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 بازداشت و تپه هفت نیشکر کارگران مطالبات پرداخت عدم
 !است محکوم معترض کارگران

 کشت شرکت کارگران اعتراضات پی در تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای اطالعیه طبق
 به اندیمشک المللی بین جاده شدن بسته و اخیر روزهای در تپه هفت نیشکر صنعت و

 پلیس نیروهای خود، معوق مطالبات به رسیدگی عدم به اعتراض در کارگران توسط اهواز
 کارگران های خانه به یورش با ماه مرداد سوم شنبه سه 7۲ ساعت از شبانگاه امنیتی و

 عبدالرضا تفاح، سیدهادی نظری، بهزاد کثیر، احمد. کردند بازداشت را آنان از تن پانزده
 شدگان بازداشت بین در است سواری صباح شان نام که نفر دو و زاده لهعبدا حمید سرخه،

 همچنین و خود معوق مطالبات پرداخت عدم صورت در که اند کرده اعالم کارگران .هستند

 .گرفت خواهند سر از فردا از را خود اعتراضات بازداشتی کارگران آزادی عدم

 در را خود صنفی اعتراضات تپه هفت نیشکر صنعت و کشت مجمتع زحمتکش کارگران
 اعتراض. دادند ادامه اهواز به اندیمشک المللی بین جاده بستن با مردادماه مسو روز

 کارگران بیمه حق درصد چهار پرداخت عدم حقوق، ماه سه شدن معوق دلیل به کارگران
 است، بوده گذشته ماه پانزده در کارگران بازنشستگی مانع که آور زیان و سخت مشاؼل در

 نی کارگران بازنشستگی مورد در مجلس مصوبه شدن اجرایی عدم ای، فله های اخراج
 پرداخت عدم همچنین و کارخانه در کارگران برای امنیتی وضعیت به دادن پایان بر،

 را نیشکر شرکت شدن خصوصی کارگران. است بوده ۴۵ و ۴۰ سال وری بهره و پاداش

 .دانند می موجود شرایط ایجاد اصلی عوامل جمله از

 بیانیه از حمایت ضمن حومه و تهران اتوبوسرانی واحد تشرک کارگران سندیکای
 به انسانی ؼیر شرایط تحمیل تپه، هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت کارگران سندیکای
 سریعتر هرچه خواهد می دولت و استانی مسئوالن از و کند می محکوم را کارگران
 .شود پرداخت کارگران مطالبات

 و کشت شرکت کارگران سندیکای با قضایی و امنیتی و پلیسی برخوردهای شود می یادآور
 نمایندگان اخراج و شدن زندانی و شد، بازگشایی ۷2 سال در که تپه هفت نیشکر صنعت
 ترین ابتدایی نقض و آمده وجود به شرایط از بیشتر سواستفاده برای کارفرما دست سندیکا،

 ای چاره کارگران ما شرایطی چنین در. است کرده بازتر را کارگران حقوق ترین بدیهی و

 .نداریم همبستگی و اتحاد و خود تشکل تقویت جز

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 96 مرداد سوم
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 تکذیبیه

 صادر تپه نیشکرهفت کارگران سندیکای بنام هایی بیانیه گذشته روز چند در
 ها بیانیه این که شدیم ،متوجه رفقا سایر از جو و وپرس تحقیق با که میشود
 محکوم ضمن لذا.ندارد تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای با ارتباطی هیچ

 وضعیت به نظر.کنیم می انزجار اعالم اخالقیست بی اوج ،که عملی چنین
 تنها اعمالی ،چنین آن به مربوط پیامدهای و تپه هفت نیشکر در آمده بوجود
 .باشد می ،کارگر طبقه دشمنان اسیاب در اب ریختن

 انسانیت و صداقت رفاقت، اندکی ارزوی با

 رضارخشان

5/5/1396 

 

*** 

 

 این مدیره هیات عضو دیگر مجدد تاکید و رخشان رضا تکذیبیه به توجه با
 های اطالعیه که شود می درخواست کارگری های تشکل همه از سندیکا،
 حرکتی نههرگو و هستند سختی شرایط در دوستان این. ندهند نشر را جعلی

 پی در آن مدیره هیات و سندیکا اعضای برای را مشکالتی ای، نسنجیده

 .داشت خواهد

 

 1396 مرداد 8 ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای
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 ًّع قؽکْب کاؼگؽاى تا کعاهیي اصْل لاًًْی؛ؼ

 !!!اصْل نؽع، لاًْى اقاقی یا لْاًیي تاؾاؼ آؾاظ ؟

Kmkoomk.wordpress.com 

تاؾتاب یافت.  اضثاؼ ظقتگیؽی کاؼگؽاى ًیهکؽ ُفت تپَ ضْؾقتاى ظؼتؽضی اؾ ؼقاًَ ُا

 هٌثغ ضثؽ ایلٌا ّ تی تی قی 

ًفؽ اؾ کاؼگؽاى ایي کاؼضاًَ تْقظ ًیؽّی  51ًیوَ نة قْم اهؽظاظ هاٍ زعّظ   " ....

ت ایي افؽاظ تدوغ ظؼ ظّهیي ؼّؾ اػتصاب ظؼ ػلت تاؾظان...... اًتظاهی تاؾظانت نعٍ اًع 

 " هسْؼ نْل تَ اُْاؾ ّ هطتل کؽظى تؽظظ ظؼ ایي هكیؽ تْظٍ اقت.

ظّلت ُای پف اؾ خٌگ تا زػف لاًْى کاؼ ؾیؽکاًَ تؽای یافتي نؽیک خؽهی ظؼ پایوال  

کؽظى اصْل لاًْى اقاقی ّ زػف لاًْى کاؼ کَ ظؼ تؼضی اؾ اصْل آى، اؾ زمْق کاؼگؽاى 

کؽظٍ اقت، تْاًكتَ اًع پای لٍْ لضاییَ ؼا تَ تاؾاؼ کاؼ تاؾ کٌٌع تا ُؽ قَ لٍْ ّ  ظفاع

 .ًیؽُّای اًتظاهی ظؼ لاًْى ؾظایی نؽیک ایي ظّلت ُا تهًْع

کاؼگؽاى ُفت تپَ تَ ایي ظلیل تَ اػتصاب ّ ؼاٍ تٌعاى العام کؽظًع چْى ًَ ّؾاؼت کاؼ ّ ًَ 

ػلت اػتؽاضات کاؼگؽاى ّ تَ ًیاؾ ُای لاًًْی  ُیچ ًِاظ ظیگؽ زاکویت ظؼ ایي چٌع قالَ تَ

آًِا تْخِی ًکؽظٍ اًع ّ تَ خای ؼقیعگی تَ ّضغ آًِا ُؽ تاؼ ػعٍ ای اؾ آًِا ؼا تا کوک 

هساکن نؽع تَ ؾًعاى هسکْم کؽظٍ اًع. ظؼ زالیکَ ایي " کاؼآفؽیي" ُای ظّلت تْظًع کَ اؾ 

اقاـ هیؿاى کاؼناى تؽآّؼظ پؽظاضت زمْق کاؼگؽاى ضْظ ظاؼی کؽظٍ ّ زمْلهاى ؼا تؽ 

ًیؽُّای اًتظاهی کاؼگؽاى ؼا ظقتگیؽ هی کٌٌع ّ هساکن نؽع ُن تؽای ایٌکَ ظؼ  ًوی کٌٌع.

تاؼیص توعى تهؽی ظؼ صعؼ تی ػعالتی لؽاؼ گیؽًع پػیؽفتٌع تَ خای ُییت ُای زل اضتالف 

اؼ، کَ یک تا کاؼگؽاى هاًٌع یک خٌایت کاؼ تؽضْؼظ کٌٌع. ًَ هاًٌع ظّ طؽف یک لؽاؼظاظ ک

طؽف اؾ اًدام ّظیفَ ال کَ پؽظاضت هاُاًَ زمْق کاؼگؽاى اقت ضْظ ظاؼی هی کٌع. اگؽ 

نواقت ًَ کاؼگؽاى. کاؼگؽاى طثك اصْل  " خؽهی اتفاق افتاظٍ تانع تَ ّقیلَ " کاؼآفؽیي

لاًْى اقاقی قٌعیکای ضْظ ؼا تهکیل ظاظًع ّلی نوا تا ؾیؽ پا گػانتي ایي اصْلی کَ 

تَ ػٌْاى ظّلت ههؽّػیت هی ظُع قٌعیکالیكت ُا ؼا تَ ؾًعاى هی ّخْظ نوا ؼا 

تا ُؿاؼاى  ،اًعاؾیع!!! لاًْى کاؼ ؼا کَ تؽ اقاـ اصْل لاًْى اقاقی هی تایع تٌظین ًواییع

ّلی ُویي نیؽ تی یال ّ ظم ؼا ُن اؾ تاؾاؼ کاؼ ایؽاى زػف  .ایؽاظ لاًًْی تٌظین کؽظیع

الوللی پْل ) یاًکی ُای گاّ چؽاى ( اظِاؼ ضهٌْظی  ًوْظیع تا اؼتاتاى نوا ظؼ صٌعّق تیي

 ( !!!ًوایٌع. )ػدة ههتی تْی ظُي آهؽیکا ؾظیع ّ ػدة هثاؼؾٍ تا اهپؽیالیكتی 

http://kmkoomk.wordpress.com/
http://kmkoomk.wordpress.com/
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ظؼخَ ای ظؼ هٌاقثات التصاظی ایؽاى تا ظّلت ؼفكٌداًی ّ  581قؽظهعاؼ ایي گؽایم 

ییف خوِْؼ ًْلیثؽالی ( اّ کَ ُن ایٌک خؿّ ههاّؼاى اؼنع ؼ ههاّؼاى التصاظی )

ى همطغ، ُوَ هٌاطك تؿؼگ صٌؼتی ایؽاى ؼاتَ ًام هٌاطك آؾاظ آُكتٌع،آغاؾ نع. کَ ظؼ 

صٌؼتی اؾ نوْل لاًْى کاؼ ضاؼج کؽظًع، ػول کؽظی ضع لاًْى اقاقی ایؽاى.  –تداؼی 

پكًْع ایي گؽایم ّاپف گؽایاًَ ؼا ؼُثؽهسثْب اصالذ طلة ُا ضاتوی تا ضاؼج کؽظى ُوَ 

هدلف اصالذ طلة ُا ُن تا  ٍ ًفؽ ؼا اؾ نوْل لاًْى کاؼ کاهل ًوْظًع، ّظ کاؼگاٍ ُای ؾیؽ

کْؼ  تاییع صع ظؼصعی آى، ّالؼیت ّ قؽنت اصالذ طلثی ؼا افها کؽظًع. ّلی هلت هكص ّ

نعٍ ی تاّؼُای قعٍ ُای هیاًَ ایي ّالؼیت ُاؼا ظؼک ًکؽظًع. نیفتَ لثطٌع آى خٌاب؛ 

ظٍ ُای کاؼگؽی کاؼگاٍ ُای کْچک تْقیلَ ضاتوی خٌایتی ؼا کَ ظؼ زك ُؿاؼاى ُؿاؼ ضاًْا

کاؼتؽظی نع، ٌُْؾ ُن لاظؼ تَ ظؼک ًیكتٌع. اؾ یک قْ ُوَ کاؼگؽاى صٌؼتی ّ هتطصصی 

کَ قاؾًعٍ صٌایغ هاظؼُكتٌع ُن چْى پاالیهگاٍ ُا ّ پتؽّنیوی ُا ًّیؽّگاٍ اؾ نوْل 

فؽ ؼا تَ ّقیلَ ؼُثؽ اؾ قْی ظیگؽ ُوَ کاؼگاٍ ُای ؾیؽ ظٍ ً لاًْى کاؼ ضاؼج ًوْؼظًع ّ

"گفتگْی توعًِا" ضاتوی اؾ تاؾًهكتگی ّ. . . هسؽّم کؽظًع. ایي ؼًّع کَ ؾیؽ قایَ 

زاکویت ظیٌی صْؼت هی گیؽظ، تا کعاهیي اصْل نؽع نوا ُوآٌُگی ظاؼظ؟! یا تا کعاهیي 

اصْل لاًْى اقاقی کَ تَ ُوَ زاکویت نوا ههؽّػیت ظاظٍ اقت لاتل اًطثاق اقت؟! 

تاؾاؼ ُكتیع هؼٌای قاظٍ ّ تعّى تؼثیؽ ّ تفكیؽ ایي خولَ، یؼٌی کاؼگؽ ُن زك  هعػی آؾاظی

ظاؼظ قٌعیکای ضْظ ؼا تهکیل ظُع ّ ظّلت زك ظضالت ظؼ ایي اهؽ ؼا ًعاؼظ. ُویي طْؼ تؽ 

اقاـ اصْل لْاًیي کْؼ تاؾاؼ آؾاظ ) ػؽضَ ّ تماضا( ُیچ ًِاظ زاکویتی زك پیم گیؽی 

 !لت ُای پف اؾ خٌگ نوا تَ کعاهیي اصْل پایثٌع ُكتیع؟اؾ تدوغ کاؼگؽاى ؼا ًعاؼظ. ظّ

آضؽیي ضؽتَ هؽگ تاؼ تَ کاؼگؽاى ؼا ظّلت ؼّزاًی تا طؽذ اصالذ لاًْى کاؼ تَ پیکؽ 

کاؼگؽاى ؾظًع. اػتؽاضات کاؼگؽاى ایي طؽذ ضع لاًًْی ّ ضع اًكاًی ؼا تَ ػمة ؼاًع. 

طؽذ کا ّؼؾی؛ ایي طؽذ تاػث  ّلی ّؾاؼت کاؼ پیهٌِاظی تعتؽ اؾ آى ؼا تَ هیعاى آّؼظ .

هی نْظ کَ یک ظاًم آهْضتَ ظاًهگاٍ، یک خْاى، تؽای ایداظ ؾًعگی ّ ضاًْاظٍ تایع تَ 

ُؿاؼتْهاى کاؼ کٌع یؼٌی یک قْم زعالل زمْق کَ ضْظ  051ػٌْاى کاؼ آهْؾ تا هاُی 

زعالل زمْق تا ضظ فمؽ فاصلَ تؼیعی ظاؼظ. آى ُن تعّى تضویي اقتطعام پف اؾ " کاؼ 

آهْؾی".ظّؼاى تؽظٍ ظاؼی فؽػْى ّؼّم ُن زعالل، هسل ضْاب ّ ضْؼاک تؽظٍ ُا ؼا 

ًَ گْؼ ضْاتی ّخْظ ظانت ّ ًَ فؽّل کْظکاى تؽای خای ظاظى کلیَ  .تاهیي هی کؽظآؼی

ُایهاى ظؼ تي قؽهایَ ظاؼاى آى قْی ضلیح !!!! آًِایی کَ لاًْى اقاقی ّ لاًْى قؽ ّ 

هی کٌٌع تؽای زفع آتؽّی ؼفتَ اناى تَ ظًثال نؽیک خؽم ظم تؽیعٍ لاًْى کاؼ ؼا لگع هال 

ُكتٌع. تا ظؼ تاؼیصِ تؼع اؾ ایي، تعًاهی ضع هؽظهی ناى ؼا تیي ُوَ ًِاظُای زکْهتی 

قؽنکي کٌٌع. اؾ ایي ؼّ تا تؽفٌع، پای لٍْ لضاییَ ؼا ّاؼظ تاؾاؼ کاؼ کؽظًع، تا تَ خای 

َ ضْتی هْفك نعًع ّکاؼگؽاى ؼا کَ ُییت ُای زل اضتالف ًظؽ تعٌُع کَ ظؼ ایي هْؼظ ت

تؽای ظؼیافت زمْق ُای تَ تؼْیك افتاظٍ اناى ظقت اؾ کاؼ هی کهٌع کَ اؾ ًظؽ لاًًْی ایي 

ػول کؽظ اػتصاب ًیكت کَ اگؽ ُن تانع طثك اصْل لاًْى اقاقی اقت ّلی آلایاى تا 

تاؼ یک ظالل  )کالٍ نؽػی( آًِا ؼا تَ نالق ّ ؾًعاى هسکْم هی کٌٌع. تعّى ایٌکَ زتی یک
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ُوَ ی ایي ػول  ؼا تؽای ػعم پؽظاضت زمْق کاؼگؽاى هداؾات کؽظٍ تانٌع.(کاؼ )کاؼآفؽیي

ایؽاى  ههؽّػیت ًعاؼظ ّ کؽظُای ظّلت ُای پف اؾ خٌگ تؽضالف لاًْى اقاقی اقت ّ

ؼا تَ پٌداٍ قال پیم اؾ اًمالب ههؽّطَ تاؾ هی گؽظاًع. تَ ظّؼاًی کَ ًیاؾهٌع یک 

گؽی اقت ّ کتاب " یک کلوَ" اّ؛ ّ فؽیاظ ههؽّطَ ضْاُی. تعیي هكتهاؼالعّلَ ظی

ّقیلَ اتساظیَ ًیؽّی کاؼپؽّژٍ ای ایؽاى تا کاؼگؽاى ُفت تپَ اظِاؼ ُن ظؼظی هی کٌٌع ّ 

تؽضْؼظ ًیؽّی اًتظاهی ّ هساکن نؽع تا کاؼگؽاى ؼا هسکْم هی کٌٌع، لضاّت ظؼ هْؼظ 

آى ؼا اؾ هیاى تؽظانتَ ایع. ّظیفَ ایي ظّ  ایي اضتالفات تا ُییت ُای زل اضتالفی اقت کَ

ى اقت ًَ طؽفِای لؽظاظ کاؼ، کَ یکی اؾ آًِا )قؽهایَ ظاؼ( تَ اًِاظ تؽضْؼظ تا خٌایت کاؼ

  .ّظایف ضْظ ػول ًوی کٌع. تا اهیع تَ اتساظ ُوَ کاؼگؽاى ایؽاى ظؼ قٌعیکا ُای ضْظ

، اقتٌاظ اتساظیَ ًیؽّی کاؼ پؽّژٍ تؽضی اؾ کاؼگؽاى تَ اتساظیَ ایؽاظ هی گیؽًع ّ تاّؼ ظاؼًع

ای ایؽاى تَ اصْل لاًْى اقاقی، اقتٌاظ تَ یک تُْن اقت. ؾیؽا چٌیي لاًًْی ظؼ ػول 

ّخْظ ضاؼخی ًعاؼًع. ایي اتساظیَ ُن تاّؼ ظاؼظ ظؼ ػول کؽظ ظّلت ُای پف اؾ خٌگ ایي 

ظّؼ ؼیطتي  ّالؼیت ًِفتَ اقت. ّلی ُویي ظّلت ُاٌُْؾ نِاهت آى ؼا ًعاؼًع کَ ؼقوا تَ

لاًْى اقاقی اػتؽاف کٌٌع، ؾیؽا؛ ههؽّػیت اهؽّؾ آًِا ظؼ قطر خِاًی تَ ّخْظ ُویي 

لاًْى ّاتكتَ اقت. ایي اقتٌاظ اتساظیَ، تؽای ضیل آى افؽاظی اقت کَ تَ ایي لاًْى ّ 

ظّلت تاّؼ ظاؼًع، تا آًِا ُن ظؼیاتٌع ظؼ زاکویتی ؾًعگی هی کٌٌع کَ ظؼ ّالؼیِت ػول 

 .یثٌعی تَ ُیچ لاًًْی اؾ خولَ لاًْى اقاقی ّخْظ ًعاؼظکؽظُایم، پا

 

 اتساظیَ ًیؽّی کاؼ پؽّژٍ ای ایؽاى

 قطي گْ ًاصؽ آلاخؽی

  69 اهؽظاظ  1
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 گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور

 

 گؿاؼل ضثؽًگاؼپیام قٌعیکا اؾ ایؽاى ضْظؼّ

 

هبَُ ثَ تبهیي اختوبػی ّاسیض ًوی  ُش عختی کبس کبسگشاى سا  ٪٤دس ایشاى خْدسّ هجلؾ 

عبل سعیذ ایي هجلؾ ثَ تبهیي اختوبػی ّاسیض هی  ٠٢کٌٌذ. ثلکَ دس صهبًی کَ کبسگش ثَ عبثوَ 

ؽْد. عْال ایي اعت چشا عختی کبس کبسگشاى ُش هبَُ اص عْی ؽشکت ثَ تبهیي اختوبػی 

 ّاسیض ًوی ؽْد؟

ْد کَ ؽشکت ثب عْد آى ثغیبس دسفذ عختی کبس ُش هبَُ هجلؾ ٌُگلتی هی ؽ ٤هجلؾ -١

 اعتلبدٍ هبلی هی ثشد
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دلیل ایي تشكٌذ مذ کبسگشی ایي اعت کَ چٌبًچَ کبسگشی دس زیي کبس كْت کٌذ  -٠

 ٤هغتوشیؼ اص عْی عبصهبى تبهیي اختوبػی پشداخت خْاُذ ؽذ ّ ؽشکت ُن اص پشداخت 

 .دسفذ دس خیجؼ خْاُذ هبًذ٤دسفذ عختی کبس كبسؽ ؽذٍ ّ پْل ایي 

ٌبًچَ کبسگشی دس صهبى هجل اص سعیذى ثَ ثبصًؾغتگی هشاسدادػ توذیذ ًؾْد ّ یب ثَ ُش چ -٣

 ى خْدسّ هی هبًذ.اُضیٌَ عختی کبسػ دس خیت ایش  ٪٤دلیلی اخشاج ؽْد ثبصُن 

ثبصسعبى تبهیي اختوبػی ّ ثَ ّیژٍ هذیشیت تبهیي اختوبػی دس ایي دصدی کثیق ُوشاٍ 

د کشدى عٌذیکبُبی کبسگشی دهیوي ثَ ُویي دلیل ؽشکت ُب ی ثضسگ ُغتٌذ ّ دلیل هسذّ

اعت تب ًظبست کبسگشی ثش ایي دصدی ُب اػوبل ًؾْد ّ زوْم کبسگشاى هْسد عْاعتلبدٍ 

 ؽشکت ُبی چْى ایشاى خْدسّ هشاس گیشد.

 

ضثؽًگاؼ پیام قٌعیکا اؾ ایؽاى ضْظؼّ ی ظیگؽ اؾگؿاؼن  

تست پْؽؼ پیوبًکبسی  ١١تب  ٥٥یکی اص هؾکالت کبسگشاى ایشاى خْدسّ کَ دس عبلِبی 

ُبی ًیشّی اًغبًی هشاس گشكتٌذ ایي هْمْع اعت کَ عختی کبس ایي کبسگشاى دس هی ایي 

عبلِب ّاسیض ًؾذٍ اعت. ایي کبسگشاى کَ صیش ًظش تؼبًّی خبؿ هؾـْل ثَ کبس ثْدٍ اًذ 

ی ثشای اهشّص ثب هؾکلی ثَ ًبم ػذم ّاسیض عختی کبس ایي عبلِب سّثشّیٌذ ّ هذیشیت ًیض هذه

زل ایي هؾکل ثش ًوی داسد. ایي دسزبلی اعت کَ ؽشکت تؼبًّی ثب ُوکبسی هذیشیت ایشاى 

 خْدسّ دس آى عبلِب هجبدست ثَ ایي اخسبف دس زن کبسگشاى کشدٍ اعت.

ثب ایي تشكٌذ سّثشّ ؽذٍ اعت کَ تؼبًّی کَ ثَ کبسگشاى پیؾٌِبد دادٍ   اػتشاك کبسگشاى

ت تؼبًّی ایي هجلؾ عختی کبس ثَ تبهیي اختوبػی ّاسیض اعت اص عِبم هْخْد آًِب دس ؽشک

عبل ثب ثشدٍ کشدى کبسگشاى ثذعت آّسدٍ اًذ دس خیت  ٦ؽْد. یؼٌی عْدی سا کَ ثَ هذت 

 هذیشیت ًبهستشم تؼبًّی خبؿ ثوبًذ ّ خْد کبسگشاى ُوچٌبى هتنشس ثبهی ثوبًٌذ.

ی آى ّ ػذم اخشای ایي گًَْ اخسبكبت دهیوي ثَ ػذم ًظبست ّصاست کبس ّ ثخؼ ثبصسع

 کبسگشی ّصاست کبس ثشهی گشدد. هبًْى ّ عیبعت ُبی مذ

 آیب ّصیش ّ صیش هدوْػَ اػ اص ایي زن کؾی آؽکبس ثی خجشًذ؟
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ههکالت کاؼگؽاى هعیؽیت اًؽژی ّ تِیٌَ قاؾی 

 قْضت ّ غّب آُي

 

ایي هدوْػَ ثَ دلیل ّخْد کوجْد کوپشّعْسُبی صیبد ثب زغبعیت ثبال ّ -١

كؾبس داسای عختی کبس ّ خطشات ثغیبس اعت کَ ثبیذ دس هْمْع هٌبثغ تست 

 اكضایؼ هشخقی ُبی عبالًَ ّ دعتوضدُب لسبظ ؽْد.

کبس ثب هطؼبت عٌگیي ّ یکٌْاختی کبس ایي ثخؼ اص ؽشکت ثبػث هؾکالت  -٠

سّزی ّ خغوی هی ؽْد ّ ثبیذ عختی کبس دس ایي ثخؼ هْسد سعیذگی ّ 

 یؼ عٌْات ًیض تـییشاتی فْست گیشد.تقْیت هشاس گیشد. ُوچٌیي دس اكضا

تـییش چبست ّ استوبی عوت ُب دس ایي ثخؼ اص دیگش خْاعتَ ُبی هکشس  -٣

 کبسگشاى اعت

ػذم پشداخت ّام هغکي ثَ صّج ُبی خْاى، هْالًی ؽذى ّام ُبی  -٤

مشّسی، الْیت ثٌذی عِویَ تْسُبی اًضلی ّ ًبهٌبعت ثْدى پزیشایی دس 

 کبسگشاى ایي ثخؼ اعت.  ؽیلت ؽت اص دیگش هؾکالت
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 گؿاؼل ضثؽًگاؼ پیام قٌعیکا اؾ ههکالت کاؼگؽاى غّب آُي

 

هذیشیت دس اهذاهی ؿیش هؼوْل عِویَ ؽیش هغوت ُبی هختلق ؽشکت سا -١

کبُؼ دادٍ ّ كوو ثَ ثخؼ ُبیی کَ ثَ هْل خْدػ ؽـل کبسگشاى ثیوبسی صا 

ْدگی ُْا دس کلیَ تؾخیـ دادٍ هی ؽْد، ؽیش تؼلن خْاُذ گشكت. ثب تْخَ ثَ آل

هغوت ُب ایي کبُؼ عِویَ ًول هْاًیي کبس ّ زوْم کبسگشاى ّ کن کشدى 

دعتبّسدُبی کبسگشاى هی ثبؽذ ّ دس ساعتبی کن کشدى ُضیٌَ ُب فْست گشكتَ 

اعت. آیب ثِتش ًیغت اص دعتوضدُبی آًچٌبًی ثؼنی اص هذیشاى کبعتَ ؽْد تب 

 ْد؟ُضیٌَ ُب کوتش ؽذٍ ّ ؽیش ثَ کبسگشاى دادٍ ؽ

ثَ دلیل ّخْد زؾشات ّ زیْاًبت هْری دس ؽشکت، عوپبؽی کلیَ هٌبهن  -٠

ثبیذ ُشچَ عشیؼتش اًدبم ؽْد تب ثیوبسی ُبی ّاگیشداس اص زیْاى ثَ اًغبى 

هٌتول ًؾْد. ُوچٌیي هْمْع پغوبًذُب کَ عبلِبعت کبسگشاى سا سًح هی دُذ 

 ثقْست ػلوی ثشسعی ّ ُشچَ صّدتش سكغ ؽْد.

ًسٍْ الْیت ثٌذی عِویَ ّیالُبی اًضلی ّ چبدگبى  ؽشکت اص ًؾغتگبىثبص  -٣

آهذى تبثغتبى ٌُْص کبست ُبی اعتخش ثبصًؾغتگبى  ًبسامی ُغتٌذ. ُوچٌیي ثب

 تْصیغ ًؾذٍ اعت
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 گضاسػ اص ًیؾکش ُلت تپَ

 
 

زل ًؾذٍ اعت دس عبیت دس زبلی کَ ٌُْص هؾکل کبسگشاى ثب هذیشیت کبسخبًَ 

کبسخبًَ ُلت تپَ ثشای آًکَ ًؾبى دُذ کبسگشاى هؾـْل کبسًذ ّ ُیچ اتلبهی 

ًیلتبدٍ ّ اػتقبثی ُن دسکبس ًیغت ّ کغی ُن دعتگیش ًؾذٍ اعت، اهذام ثَ 

 پخؼ ػکغی اص كؼبلیت کبسگشاى دس کبسخبًَ ؽذٍ اعت.

کَ خن اص آًدبیی کَ دسّؿگْ کن زبكظَ هی ؽْد دسػکظ عوت چپ كشدی 

 ؽذٍ فجبذ عْاسی اعت کَ چٌذ سّصٍ دس ثبصداؽت هشاس داسد.

هذیشیت ثَ خبی ایي دسّؽ عشُن کشدى ُب آیب ثِتش ًیغت، کبسخبًَ سا ثَ 

کبسگشاى ّا گزاؽتَ ّ ثَ دًجبل صًذگیؼ ثشّد تب کبسگشاى خْد کبسخبًَ سا ثَ 

  عبهبى ثشعبًٌذ؟

 

 

http://sfelezkar.com/?p=2414
http://sfelezkar.com/?p=2414
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 گؿاؼل اؾ اػتصاب ًیهکؽ ُفت تپَ

 

اظ اؾ صثر اػتصاب گكتؽظٍ کاؼگؽاى ناغل ًیهکؽُفت تپَ تَ ُوؽاٍ ضاًْاظٍ هؽظ ٢اهؽّؾ  

صْؼت گؽفت. کاؼگؽاى خاظٍ نِؽتَ نؽکت ًیهکؽُفت تپَ ؼا تكتٌع. ػلیؽغن فضای 

نعیعاهٌیتی ّ پلیكی ّ آّؼظى زؽاقت قَ نیفت نؽکت تْقظ هعیؽ ظّنغلَ ّ تاؾًهكتَ 

تصاب، ضْنثطتاًَ اهؽّؾ کاؼگؽاى ػثاـ ضٌیفؽ تَ نیفت ؼّؾکاؼی، تؽای ضٌثی کؽظى اػ

 ف نؽکت ًیؿ ظؼ اػتصاب نؽکت کؽظًع.تطهِای هطتل

ُوكؽاى کاؼگؽاى اؾصثر اهؽّؾ تطاطؽ فهاؼنعیع التصاظی ّ تی پْل ّ فضای اهٌیتی کَ 

تؽای ُوكؽاًهاى تْخْظآهعٍ اقت، ظؼ هماتل ظؼب نؽکت تدوغ ّ تَ کاؼگؽاى زاضؽ ظؼ 

تؼع اؾ پیْقتي ضاًْاظٍ ُای تَ اػتصاتیْى، کاؼگؽاى تدوغ ظاضل هسْطَ صٌؼتی، پیْقتٌع. 

اؾ نؽکت ضاؼج نعٍ ّ خاظٍ زؽ تَ ُفت تپَ ؼا تكتٌع ّ هاًغ ػثْؼ ّ هؽّؼ ّقایل ًملیَ 

نعًع.پف اؾ آى تعلیل گؽهای ؾیاظ، کاؼگؽاى تَ ظؼب نؽکت هؽاخؼَ کؽظٍ ّظؼآًدا تسصي 

ضؽ ظؼ تسصي ضْاقتٌع، تدوغ ؼا اظاهَ ظاظًع. کاؼگؽاى تطاطؽ گؽهای نعیع اؾ ُوكؽاى زا

 .هاظٍ نًْعآؼا تؽک ّ تؽای فؽظا کَ لصع تكتي خاظٍ نْل تَ اُْاؾ ؼا ظاؼًع،

تؽضی اؾقؽپؽقتاى نؽکت تست فهاؼ هعیؽیت نؽکت ُكتٌع تا هاًغ اظاهَ اػتصاب گؽظًع. 

هاٍ ّاگػاؼی تَ  5۱ ظؼ اػتصاب اهؽّؾ کاؼگؽاى ضْاُاى تاؾگهت نؽکت تَ ظّلت تؼعاؾ

 تْظًعتطم ضصْصی 

صثر زضْؼًیؽُّای اًتظاهی ّ لثاـ نطصی اهٌیتی ّ ازتواال اقتاًی ظؼ  55اؾقاػت

 هعیؽاى نؽکت زضْؼًعاؼًع هعیؽیت نؽکت هسكْـ اقت. ّایي ظؼزالی اقت کَ کكی اؾ
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 گؿاؼل ضثؽًگاؼ پیام قٌعیکا اؾ ههکالت کاؼگؽاى پاؼـ خٌْتی

 

پ عکًْت کبسگشاى ح کَ هسل کودس ؽِشک ؽِیذ زبخجی پبالیؾگبٍ عتبسٍ خلی

 ؽشایو سكبُی ّ ثِذاؽتی دسعتی ثشهشاس ًیغت. ثَ ػٌْاى ًوًَْ عشّیظُغت،

ُبی ثِذاؽتی آثبدساُبى ّ تِشاى خٌْة هبیغ دعتؾْیی ًذاسًذ ّ کبسگشاى یب 

ثبیغتی خْد هبیغ ثخشًذ ّ یب ایٌکَ ثبیغتی اص ؽبهپْ ّ تبیذ اعتلبدٍ ثٌوبیٌذ. یب 

دسة زوبهِبُوَ ؽکغتَ ؽذٍ اًذ ّ فق  ایٌکَ كؾبس آثِب کن اعت ّ ؽیش ّ

دٌُذٍ ّ  زوبم ُن ثغیبس کغل کٌٌذٍ هی ثبؽذ ّ ثْی ػشم دس عبلي ثغیبس آصاس

ُْاکؾی ّخْد ًذاسد.عِویَ هٌذ ّ چبی ًوی دٌُذ ّ کبسگش هدجْس اعت اص ثْكَ 

ثَ ثؼذ ّ  9ؽشکت خشیذ کٌذ. ؿزاُب ثی کیلیت اعت ثَ گًَْ ای کَ اص عبػت 

 ّ گشهب ثذًِب تسلیل هی سًّذ ّ مؼق ثذًی آؿبص هیؾْد.خقْفي دس تبثغتبى 

دعتوضد کبسگشاى ثَ هْهغ دادٍ ًوی ؽْد ّ کبسگش سا ثب فذ یب دّیغت ُضاس 

ّهتی کبسگشی ثؼذ اص چٌذ هبٍ  تْهبى صّسکی ثَ هشخقی كشعتبدٍ هی ؽْد.

کبسکشدى دعتوضدػ سا دسیبكت ًوی کٌذ ّ دس فْست اػتشاك کشدى؛ ثبیغتی 

کبسگش ثَ   عشد ّ پش اص خؾن کبسكشهب سا ثش دّػ ثکؾٌذ ّ اًگبس کَتبّاى ًگبٍ 

خْاة اػتشاك ُبیوبى ثب ثـل ّ کیٌَ هبًذگبس کبسكشهب, دادٍ  اّ ثذُکبس ُغت.

هیؾْد. ّ سییظ زشاعت ثدبی سّثشّ ؽذى ثب سؤعبی ؽشکتِب ّ کبسكشهب دس 

 خِت پشداخت زوْم کبسگشاى ، کبسگشاى سا تِذیذ هی کٌذ.

دادى دعتوضد کبسگش، اّ سا ثخبهش هطبلجَ گشی دعتوضد هبًًْیؼ  ِب ثذّىآً 

تغْیَ ّ ثلک لیغت هی ًوبیٌذ ّ پْلی ُن دس زغبة آًِب سیختَ ًوی ؽْد؛ هبًٌذ 

کبسگشاى ؽشکت هبدکْػ فٌبیغ كْالد ثٌذسػجبط کَ ٌُْص ًقق زوْم آرس 
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ت هبٍ ًگشكتَ اًذ. ؽشک١هبٍ، ّ کل زوْم دی، ثِوي ّ اعلٌذؽبى سا ثؼذ اص 

ًقش گغتش کشهبى دس اعکلَ ؽِیذ ثبٌُش کَ کبسگشاى ثب کلی التوبط، پظ اص 

 یکغبل زوْم ؽبى سا دسیبكت کشدًذ.

چشا سكتبس کبسكشهبُب دس عطر ؽؼْس ّ کبسکشد ی اعت؛عخي اص پشّژٍ ُبی هل

هلی ًیغت؟ چشا دّلت پیوبًکبساًی سا ثَ ایي پشّژٍ ُب سّاًَ هی کٌذ کَ خض ثی 

بسگشاًؼ ػشمَ کبس دیگشی سا ًذاسد؟ دّلت سّؽي کٌذ ثب آثشّ کشدى خْد ّ ک

 اتکب ثَ چَ هبًًْی کبسكشهب عِن کبسگشیوبى سا ُن اص هب دسیؾ هی کٌٌذ؟!

زوْم کبسگش سا پبط ثذاسیذ ّ آى ّهت اص اهٌیت هلی ّ پشّژٍ ُبی هلی داد 

عخي ثشاًیذ. دس پبیبى ثبیغتی ثگْین کَ تجِکبساى ّاهؼی کغبًی ُغتٌذ کَ زوْم 

 زوَ کبسگش پبط ًوی داسًذ.

 01/٤/5069ّاؼتاى ضؽهعیي، ػضْ قٌعیکای فلؿ کاؼاى هکاًیک ایؽاى 

 

 (5)ای پؽّژٍ کاؼگؽاى تا قٌعیکا پیام ضثؽًگاؼ گفتگْی

 ؟؟ هیؾٌبعَ؟ سّ هیطبعی هدیذ ّ اهیش ّ  ػلی کغی

 عوتی ُش ثب گغتشػ هخبصى دس ّاهغ سخبیی ؽِیذ اعکلَ ثشای کبس پیؾٌِبد اگش

 دیگش ًلش چِل اص ثیؼ ّ هي. ًکٌیذ هجْل ؽشایطی ُیچ تست ؽذ، دادٍ ؽوب ثَ

 اص هجل( اصًب ؽِشعتبى اُبلی اص) هیطبعی اهیش پیوبًکبس ثشای کشدین کبس اًّدب

 اص ًبچیضی هوذاس دسگیشی ّ دػْا ثب کَ داؽتین اػتقبة سّص دٍ كطش ػیذ

  .کشدین دسیبكت اعتین کبسكشهب، ؽشکت

 عبزلی گبسد. هیضدًذ دّس سّ هب. گلتٌذ دسّؽ هب َث ثبس چٌذ اػتقبة هْهغ

 پیذا زنْس ُن آرسپیکبى آهبی اعکلَ اسامی تْعؼَ ًبظش.  کشد پیذا زنْس

 سییظ. کشد كشاس ثْد افلی کبسكشهبی کَ ؿشة کشاًَ ؽشکت سییظ اهب. کشد

 سثطی ؽشکت ثَ کشدیذ کبس پیوبًکبس ثشای ؽوب:» گلت ُن اعتین ؽشکت
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 گبسد ّ تْعؼَ ًبظش اص هظلْم کبسگشاى ّ ًیشُّب کَ شكیز تٌِب خالفَ.ًذاسد

 ؽشکت ثشای کشدیذ ؿلو ؽوبُب:» ثْد خولَ ُویي ػیي دهیوب ؽٌیذًذ کبس اداسٍ ّ

«  کشدیذ کبس كشاسی پیوبًکبس ثشای کشدیذ ثیدب. کشدیذ کبس ثذزغبة ّ دصد

 .ًذاؽت كبیذٍ اًذاختین ساٍ دػْا ّ کشدین هشاخؼَ ثبس چٌذ هب خالفَ

 ّعیلَ ایي ثَ تب اعت اعتین کبسكشهبی ؽگشد ایي کَ اعت هؼتوذ هب گبسخجشً

 .ثکؾٌذ ثبال سا کبسگشاى دعتوضد

 

 (٢)ای پؽّژٍ کاؼگؽاى تا قٌعیکا پیام ضثؽًگاؼ گفتگْی

 ثَ ُن کبسگش فذای. ًویشعَ کبسگش داد ثَ کغی اًّدب ثگن؟ چی ّاال. عالم

 سخبیی، ؽِیذ اعکلَ سامیا تْعؼَ ًبظش آرسپیکبى آهبی.ًویشٍ كشّ کغی گْػ

 هجبسکی آهبی کبسکٌبى، ؽکبیبت هغئْل زشاعت ّ گبسدعبزلی اص ثِبسی آهبی

 هغئْل عبخذی آهبی سخبئی، ؽِیذ اعکلَ دس اعتین ؽشکت سئیظ ّ عشپشعت

 یب ایٌِب ُوَ ؿشة، کشاًَ ؽشکت صیشهدوْػَ عتیشاى ؽشکت  ایوٌی ّ زلبظت

 ًذاسًذ سّ عوتِب ایي یبهتل یب ُغتٌذ خْس زن یب ًیغتٌذ ؽٌبط ّظیلَ

 دس ّاهغ کبس اداسٍ سئیظ ؽوبسٍ هجبسکی آهبی خْد کشدین اػتقبة هب کَ صهبًی

 اداسٍ سكتین.« اعتین ؽشکت ّ هي اص کي ؽکبیت ثشّ:» گلت ّ داد سّ اعکلَ

 ثبؽیذ ؽکبیتتْى پیگیش ّ ثبؽیذ داؽتَ هشاسداد ثبیذ:» گلت کبس اداسٍ سییظ کبس،

 «ثشعیذ ًتیدَ ثَ تب ؾَثک هْل هبٍ ؽؼ ؽبیذ ّ

 سئیظ ثب کٌن كکش ّ ًذاؽتین هشاسداد اّال چْى. ؽکبیت اص ؽذین دلغشد ُن هبٍ

 .داؽتٌذ هؾکْکی استجبه یک اعتین ؽشکت

 ُواٌُگی تا خٌْتی پاؼـ ظؼ هكتمؽ ُای نِؽقتاى کاؼ اظاؼٍ ؼّقای

 .کٌٌع هی ظلكؽظ ّ قؽگؽظاى ؼا کاؼگؽاى کاؼفؽهاُا
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 :ًفتی ُای پؽّژٍ کاؼگؽاى ًاهٌاقة ّضؼیت اؾ عیکاقٌ پیام ضثؽًگاؼ گؿاؼل

 ، عشصهیٌن کبسگشاى ثَ دسّّد

 دس ّ ؽًْذ هی دّس خْد خبًَ اص هبٍ عَ تب دّ اص ثیؼ ای پشّژٍ کبسگشاى

 عبختي ثشای تالػ دس ُْایی ّ آة ثذ ؽشایو ثب کؾْس خٌْة ُبی پشّژٍ

 ثب ُن تب اسًذگز هی هبیَ خْد خبى اص ّخْد توبم ثب گبص، ّ ًلت ُبی پشّژٍ

 ثشای ایٌکَ ُن ّ ثبؽٌذ ُبیؾبى خبًْادٍ ّ خْد خذهت دس عشثلٌذی ّ ًلظ ػضت

 ثب کبسگشاًی ؽْسثختبًَ اهب ثبؽٌذ؛ هلی اهتقبد خذهت دس ایشاى هیٌِوبى آثبدی

 ثذتشیي دس ثبؽٌذ، هی ّیژٍ ُبی خالهیت داسای کَ زشاست ّ ؽْس ایٌِوَ

  .داسًذ هشاس زوْهی ّ صیغتی ؽشایو

 ُبی پیوبًکبسی ًظش صیش کَ ثٌذسػجبط عتبسٍ ًلت پبالیؾگبٍ شاىکبسگ

 ّ علسؾْس ّ ًبفشی پبیٌذاى، عبزل، ػوشاى پْس، هِذی  سخبیی، آثبدساُبى،

 دسعت ّمؼیت دس اًذ یبكتَ اعکبى زبخجی ؽِیذ ؽِشک دس ّ کٌٌذ هی کبس.... 

 ٌْىتبک١١ ثشج اص ٌُْص ؽشکتِب ایي. ثبؽٌذ ًوی ثِذاؽتی ّ سكبُی ّ زوْهی

 خؾًْت ثب سا اػتشامبت کْچکتشیي ّ اًذ ًکشدٍ پشداخت سا کبسگشاى دعتوضد

 دّػ ثش صیبد خیلی کبسی كؾبس ّ ثبؽٌذ هی کن ثغیبس زوْهِب. دٌُذ هی پبعخ

 ثیؾتش ّ ثبؽذ هی کیلیت ثی ّ ؿزایی ثذ ّمؼیت. ًوبیذ هی عٌگیٌی کبسگشاى

 خشج کشدٍ، شكه پْل دیگش خبُبی اص ای گًَْ ثَ ُغتٌذ ًبچبس کبسگشاى

 .کٌٌذ چبی ّ هٌذ ّ خْساک

 ّ ًجْدٍ کبسگشاى هؾکالت ّ ثِذاؽت ّ ایوٌی هیذ دس ّخَ ُیچ ثَ کبسكشهبیبى

. ثبؽذ هی کن آة كؾبس ّ ؽکغتَ ُب لْلَ ؽیش ّ ُب لْلَ ، خشاة، زوبهِب. ًیغتٌذ

 ثَ ًیبص کَ زوبم٦ ثب ًلشی١٠٢ عْلَ یک دس کَ کبسگشاًی ثشای کشدى زوبم

 ُوَ کَ پیذاعت کبهلي. ثبؽذ هی هؾکل ّ عخت ثغیبس داسد نُ ثیؾتش ّهت

 زوبم آیٌذ هی عشکبس اص کَ هوکي صهبى تشیي عشیغ دس تْاًٌذ ًوی کبسگشاى

 ُن ًلش دّاصدٍ تب گبٍ کَ  اتبم كنبی دس ػشم اص پش ثذى ثب کَ ّهتی. کٌٌذ

 خطشًبک زؾشٍ ؽْسثختبًَ. ثؾْد زوبهؾبى ًْثت تب ًوبیٌذ اعتشازت هیشعٌذ،

 صًذگی ّ ًوبیذ هی پْعت خبسػ ایدبد ّ کشدٍ ًلْر خْاثگبُِب داخل دس عبط

 عوپبؽی خض ثَ ساُی ُیچ ّ ًوبیذ هی تلخ ُغتٌذ اتبم آى دس کَ کبسگشاًی ثش سا
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 عتبسٍ ًلت پبالیؾگبٍ زبخجی ؽِیذ کوپ خْاثگبُِبی اص ثغیبسی دس. ًذاسد

 ّمؼیت ایدبد ثخبهش كوو اهش ایي ّ اعت هْخْد ای زؾشٍ چٌیي ثٌذسػجبط

 ّ ایوٌی کبسکٌبى ّ ًلشات هغؤّلیتی ثی ّ کبسكشهب خبًت اص ثِذاؽتی ًبهٌبعت

 ثیؾتش. ًوبیٌذ ًوی تْخَ کبسگشاى تٌذسعتی ثَ کَ اعت ؽشکت ثِذاؽت

 كٌی کبسگشاى اص یکی گضاسػ ثَ. ًذاسًذ ُن دعتؾْیی هبیغ ثِذاؽتی عشّیغِبی

 ثقْست کبسگشاى هب ُوَ  کَ ساًگب ّ ًذاسد ّخْد ایٌدب دس ًظوی ُیچ پبیپیٌگ

 ؽشایو ّ زوْم اص خجشی ُیچ چْى هیکٌین؛ کبس کبسكشهبیوبى ثشای سایگبى

 هب ثش سا ثبس خلت ؽشایو آًِب صًذگی، عخت ؽشایو ثخبهش ّ ًیغت هٌبعت

 اًغبًی، ؿیش ّ ًبگْاس ّمؼیت ایي ثَ ًغجت اػتشاك ّ ًوبیٌذ هی تسویل

 .اعت ًذاؽتَ ثشایوبى ای ًتیدَ ُیچگًَْ

 عٌذدیکبُبی دس ػنْیت عوت ثَ ُوذلی ّ گلتگْ ثب کبسگشاى کَ اعت اهیذ 

 ایدبد ثشای سا صهیٌَ کبسگشاؽبى، ثشادساى دیگش ثب اتسبد ثب ّ سكتَ کبسگشی

 قٌعیکای ػضْ ضؽهعیي، ّاؼتاى قپااـ، تا).. ثٌوبیٌذ آهبدٍ ثِتش ؽشایو

 (9/1/5069 ایؽاى، فلؿکاؼهکاًیک کاؼگؽاى

 ایوٌی ظؼ کاؼ

 اؾ ایوٌی کَ نْظ هی تاػث ُا ضاًْاظٍ تؽای آى اؾ ًانی تغػیَ قْء ّ ًاکافی توؿظظق» 

 هی گاٍ گاٍ کَ ُكت ُن ظلیل ُویي تَ ًثانع، تؽضْؼظاؼ کاؼگؽاى تؽای یک ظؼخَ اُویت

 قِویَ غثاؼ ّ گؽظ ّ قوْم ّ ظّظٍ اؾ قؽناؼ ُای کاؼگاٍ ظؼ کَ ظیع ؼا کاؼگؽاًی تْاى

 ؼفغ فعای ؼا ضْظ قالهتی تا کٌٌع هی ضاؼج کاؼگاٍ اؾ ُكت ُن یًاکاف اتفالا کَ ؼا ضْظ نیؽ

 ظٌُع، هی…  ّ کاؼ لثاـ ّ کفم کَ ُایی کاؼگاٍ ظؼ یا. کٌٌع ضْظ ی ضاًْاظٍ اؾ تغػیَ قْء

 فؽّل تا تتْاًٌع ّ کٌٌع ضاؼج کاؼگاٍ اؾ ؼا ایوي کاؼ هلؿّهات ایي کْنٌع هی تؽفٌع ُؿاؼ تا

 .کٌٌع ؽپ ؼا ؾًعگی نواؼ تی ُای قْؼاش آى

 زتی کَ نْظ هی تلمی اؼؾاى آًمعؼ کاؼگؽ خاى ّ کاؼ ًیؽّی تیٌین هی ّ این ظیعٍ کَ چٌاى

 ضْظناى کَ اًگاؼ. پْنٌع هی چهن ؼازتی تَ تٌعؼقتی ّ قالهتی اؾ گاٍ ُن، کاؼگؽاى ضْظ

 نیؽ ضْؼظى ؼازتی، تَ پف. ًعاؼظ تِایی چٌعاى ناى قالهتی ّ ؾًعگی کَ اًع کؽظٍ تاّؼ ُن

 تَ ؼا ظؼیافتی ایوٌی لْاؾم فؽّل اؾ زاصل پْل کؽظى ُؿیٌَ ّ ضاًْاظٍ کْظکاى تؽای ؼا

 «.ظٌُع هی تؽخیر ضاًْاظٍ ًفغ
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 گؿاؼل پیام قٌعیکا اؾ نؽکت ظاؼّقاؾی ًْیي کاّل هاهطیؽ قاٍّ

 

اص عْی خجشًگبس   خجشُبیی هجٌی ثش تؼطیلی ؽشکت ًْکبم 9٥دس اّاخش عبل 

بهل ؽشکت آهبی هٌِذط هِوبعجی ثَ ؽذت پیبم عٌذیکب هٌتؾش ؽذ کَ، هذیش ػ

كؼبلیت ػبدی  ٠٤/١/9٦ایي خجش سا تکزیت کشدٍ ّ اػالم کشد کَ ؽشکت اص 

خْد سا پیگیشی هی کٌذ ّ کبسگشاى ّ هذیشاى دس تبسیخ كْم دس هسل کبس 

ثَ ػلت ثبصسعی،  ٠٤/١/9٦زبمش ؽًْذ. الصم ثَ رکش اعت کَ دس تبسیخ 

اّمبع ؽشکت سا كؼبل خلٍْ دٌُذ ثؼذ اص  پشعٌل سا دس ؽشکت زبمش کشدًذ تب

اتوبم ثبصسعی ّ ػقش ُوبى سّص ثذّى اهالع هجلی تؼذادی اص پشعٌل سا ثذّى 

اخبصٍ ّسّد ثَ  ٠٥/١/9٦دس ًظش گشكتي زن ّ زوْم اخشاج کشدٍ ّ اص 

 ؽشکت سا ًذادٍ اًذ.

هٌِذط هِوبعجی ًیض ثب دسّؽ ّ ػْام كشیجی دس ساعتبی  هذیشیت ؽشکت

پشعٌل …ْد اّمبع ؽشکت ثذّى زوْم ّ ثیوَ ّ عشّیظ ّ ؿزا ّكشّػ ّ ثِج

ًلش هی ثبؽٌذ ثالتکلیق ّ ثذّى زوْم ّ ثیوَ ّ  ٠٥سا کَ زذّدا   ثبهیوبًذٍ

 ًگَ داؽتَ ّ تؼذادی ُن اخشاج ؽذٍ اًذ.…

هبٍ اعت کَ کبسگشاى زوْم ًگشكتَ اًذ ّ فسجت اص  ١دس زبل زبمش زذّد 

 کبسگشاى سعیذگی ؽْد .  ن ّزوْمكشّػ کبسخبًَ اعت ثذّى ایٌکَ ثَ ز
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گؿاؼل ضثؽًگاؼ پیام قٌعیکا اؾ تؽفٌع ُای تاکكیؽاًی تؽای 

 قؽظّاًعى ؼاًٌعگاى تاکكی

 
یکی اص ساًٌذگبى هی گْیذ: ّهتی ثب تؼذاد اص ساًٌذگبى ثَ عبصهبى هشاخؼَ کشدٍ 

ّ تخللبت سا گضاسػ هی کٌین. هغّْلیي هیگْیٌذ: زن ثب ؽوبعت. تب اّمبع سا 

کٌٌذ، ثؼذ ثِتْى هْل هیذى کَ تب چٌذ سّص دیگَ ثَ تخللبت سعیذگی خْاٌُذ  آسام

کشد ّ ًبهَ ای ُن هیذى کَ اهنب کٌیذ ّ اعوتْى سا ثٌْیغیذ. ثؼذ کَ اص عبصهبى 

اّهذی ثیشّى عشیغ ثَ سكین دصدؽْى دس داخل ؽشکتِبی خقْفی توبط 

ى اص ؽوب ؽکبیت هیگیشى ّ هجن اّى لیغت اػالم هیکٌي کَ ایي ساًٌذٍ ُب اّهذ

کشدى، هبُن كشعتبدین دًجبل ًخْد عیبٍ. ثؼذؽن ثَ ؽشکتِب هیگي یَ عشی ؽًْْ 

ثویَ ساُن خْد عبصهبى کلَ پب   ثب عشّیظ دادى خْة، عشؽًْْ گشم کٌیذ.

 .هیکٌَ. ایي عیغتن تبکغیشاًی دس ثشخْسد ثب تخللبت ؽشکتِب اعت

ست ثشًبهَ سیضی هی کٌٌذ. خغتَ کٌٌذ ثَ ایي فْ  یب ثشای ایٌکَ ساًٌذٍ ُب سّ

هثال االى ؽشکت تبکغی ثیغین تِشاى دس ایي اّمبع خشاثی کبس ّ ثی هغبكشی، 

ُضاس تْهبى هجْل ًویکٌَ. اگش کبسکشد  ٠٢٢اص ساًٌذگبى کوتش اص ؽبسژ هبُی 

ثبالی دّ هیلیْى ثبؽَ دٍ دسفذ زغبة هیکٌَ ّلی اگش پبییي ثبؽَ یب ؽوب هشیل 

 ١٥٢َ ّ ثَ ُش دلیل هْخَ ای کبس ًکٌی هبُی ثبؽی یب هبؽیٌت خشاة ثبؽ

ُضاستْهبى اص ساًٌذٍ هیگیشٍ. ّ االى خذیذى سًگ لجبط كشهؾْ ػْك کشدٍ کَ 

ُضاس تْهبى ثذٍ ثبثت  ٤٥٢ساًٌذٍ ثشٍ اص كشّؽگبُی کَ خْدػ هؼشكی کشدٍ 

لجبط ّ اگش کغی ایي کبس سا ًکٌَ داخل ؽشکت ُیچکبسی ثشای اّى ساًٌذٍ 

ُوکبسا سكتي تبکغیشاًی اػتشاك کشدى. عبصهبى گلتَ زن ثب  اًدبم ًویؾَ. ثؼذ

هیلیبسد دسآهذؽَ  ٠ؽشکتَ ثشیي لجبط كشم ثپْؽیي. خت چشا ؽشکتی کَ هبُی 

 لجبط كشم سّ سایگبى ًویذٍ هثل ؽشکت ّازذ؟؟
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 اضثاؼ کاؼگؽی نؽکت ّازع اتْتْقؽاًی تِؽاى:

 شرکت جاری های بدهی اجتماعی، تامین سازمان از دریافتی اخبار بر بنا-۲
 پنج حدود و است شده پرداخت اجتماعی تامین سازمان به اتوبوسرانی واحد

 آن هعمد که است مانده معوق همچنان واحد شرکت بدهی از تومان میلیارد
 .باشد می آور وزیان سخت درمشاؼل کارگران بیمه چهاردرصدحق به مربوط

 به و بود رسیده تومان ردمیلیا شانزده به اجتماعی تامین به واحد شرکت بدهی
 با. زد نمی اعتبار تامین را کارگران های دفترچه اجتماعی تامین دلیل همین

 حاضر حال در اجتماعی تامین به واحد شرکت جاری های بدهی پرداخت
 تامین خود بیمه های دفترچه اجتماعی تامین به مراجعه با توانند می کارگران
 .بزنند اعتبار

 

 اعتراض نشانه به آرتی بی7 خط واحد شرکت رانندگان تیرماه17امروز -2
 کردند روشن را خود اتوبوس های چراغ

 به آهن راه) ارتی بی هفت خط واحد شرکت رانندگان ماه تیر هفدهم امروز
 های اتوبوس های چراغ اعتراضی حرکت یک در(  افشار پایانه و تجریش

 کمک) ها کارت بن شارژ عدم علت به اعتراض این ، کردند روشن را خود
 واریز رانندگان حساب به باید که فطراست سعید عید برای( ؼیرنقدی های
 است کرده خوداری شارژها این پرداخت از واحد شرکت مدیریت که میشد

 کردند تالش وحشت و رعب ایجاد با واحد شرکت حراست و مدیریت عوامل.
 سرکوب به وفقم که کنند خاموش را کش زحمت رانندگان این اعتراض که

 هوا شدن تاریک تا ها اتوبوس این چراغ و نشدند رانندگان اعتراض صدای
 عدم صورت در دادند هشدار مدیریت به ،رانندگان ماند روشن همچنان
 از تعدادی. داشت خواهد ادامه همچنان اعتراضات کارفرما سوی از پرداخت

 د کرد.خواهن احضار واحد شرکت حراست به فردا را رانندگان این
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 گؿاؼل ضثؽًگاؼ پیام قٌعیکا اؾ لطؼی تؽق

 

اص اّایل تبثغتبى هطؼی ثشم دس تِشاى، کشج، خْصعتبى، ایالم، عیغتبى ّ 

ثلْچغتبى آؿبص ؽذٍ اعت. ایي دسزبلی اعت کَ اص كشّػ ثشم ثَ اسهٌغتبى ّ 

 دیگش کؾْسُبی ُوغبیَ خجشُبیی ثَ گْػ هی سعذ.

ًژاد ثب ُیبُْی ثغیبس ساٍ اًذاصی  دس دّساى سیبعت خوِْسی اهبی ازوذی

 ًیشّگبٍ اتوی ثْؽِش دس دعتْس کبس هشاس گشكت ّ ساٍ اًذاصی ؽذ.

ایي  کبسؽٌبعبى هطلغ پبیَ إظِبس ًظش عٌذیکبی کبسگشاى كلضکبسهکبًیک ثش 

ثبّس اعت کَ چٌبًچَ ثشم تْلیذی ایي ًیشّگبٍ ثَ هقشف داخلی ثشعذ، ثَ 

ص کؾْس سا ثشآّسدٍ کشدٍ ّ ایي ثشم کن تٌِبیی ًیوی اص هقشف ثشم هْسد ًیب

ّ هشدم ُن ُضیٌَ کوی پشداخت   عبػت ثَ هقشف سعیذٍ ٠٤ُضیٌَ هی تْاًذ 

 کٌٌذ.

عْال ایٌدبعت : ساٍ اًذاصی ًیشّگبٍ اتوی ثْؽِش ّ كشّػ ثشم ثَ ُوغبیگبى ّ 

هطؼی هکشس ثشم ثَ دلیل کوجْد ثشم تْلیذی سا چگًَْ هی تْاى دس کٌبس ُن 

خَ ثَ ایٌکَ سًح تسول هطؼی ثشم ّ گشهب كوو ثَ صزوتکؾبى گزاؽت؟ ثب تْ

ؽِش ّ سّعتب تسویل ؽذٍ ّ عشهبیَ داساى دس ثشج ُبی خْد اص ثشم اظطشاسی 

 .اعتلبدٍ هی کٌٌذ
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 داران سرمایه به تبریک کارگران، به تسلیت

 درانتخابات بخصوص پیروز، جریان یا فرد مدنآوسرکار ازهرانتخاباتی پس
 منوال برین رسم معموال عمومیست، اجماع بر مبتنی هک جمهوری ریاست
 اجرای یا و تصویب به اقدام، پیروزی از بعد روزهای اولین در که است

 او درپیروزی که باشد کسانی رضایت و موافقت مورد که میزند طرحهایی
 در را اند کرده حمایت او از که احزابی و افراد یا و اند داشته موثری نقش

 خاص شرایط بدلیل متاسفانه ما کشور در. گیرد کارمی به مختلؾ مناصب
 معموال بلکه شود نمی مالحظه اجتماعی وسیع بدنه با واقعی احزاب، سیاسی
 در فقط یعنی،بوده فعال وقت تمام کمتر که دارند حضور جریاناتی و احزاب
 ازکاندیداهای یکی از حزب بنام و شده جهت هم دور نفری چند انتخابات زمان

 خاص لیستی از شوراها انتخابات در یا کنند می حمایت جمهوری یاستر
 که سیاست بازی در و پیروزی صورت در شاید تا کنند می حمایت اعالم
 انکه بدون. نمایند پیدا باال دست است ثروت و قدرت های مولفه بر مبتنی
 می حزب تشکیل .شود مالحظه جامعه دست پایین در پیروزی این ثمرات
، دانشجو، کشاورز، کارگر یعنی جامعه، افراد سطح ترین پایین از بایست

 هر با فرد، هر چون شود تشکیل بیسواد و باسواد، معلم، پرستار، روستایی
 و ایران به برگردیم اما. دارد رای یک تنها، انتخابات در اجتماعی جایگاه

 ت،داریس سرمایه مناسبات طرفدار بشدت که روحانی دولت جریان پیروزی
 این که اند گرفته قرار بازنده جریان طیؾ در انتخابات ینا در کارگران گویا

 قرار تنبیه و عتاب مورد کارگر طبقه هایی، بخشنامه و لوایح طرح با چنین،
 از حمایت بر مبتنی که رقیب جریان گفتمان که کنند می فکر شاید .گیرد می

 است داشته خود همراه به ربیشت را کارگران اقبال بود، جامعه پایین دهکهای
 های سازی خصوصی بحث از جدا .گیرند قرار تنبیه مورد باید چنین این و

 اجرای، کارگران برای کن خراب خانه بخوانید، ؼیرکارشناسانه و گسترده
 طرح با ما چرا اما. مصیبتهاست این جمله از کارورزی کارگری ضد طرح

 شود نمی بیکاری کاهش موجب هیچوجه به طرح این اوال مخالفیم؟ کارورزی

 هم بعدش .ندارد کارورزی از پس فردای در قانونی الزامات کارفرما آن در و
 یعنی. گردد می کار قانون جایگاه تضعیؾ موجب نفسه فی طرح این وجود
 کارگر منافع راستای در که محدودی قوانین از بخش آن تضعیؾ موجب عمال
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 کار قانون ،امضا سفید قراردادهای درمسئله که همانطور. گردد می است،
 برای دولت که است تعهدی انجام عدم طرح این دیگر مشکل .شد زده دور
 تامین به دولت توسط کارورزان بیمه حق پرداخت نآ و است کرده ایجاد خود

 را کرده ایجاد خود برای که تعهدی نتواند دولت که درصورتی .اجتماعیست
 این به خود تعهد پرداخت بجای که گذشته روال مثل یا و نماید پرداخت
 واگذار اجتماعی تامین به ۰۰ اصل قالب در را ورشکسته شرکتهای سازمان،

 هم اجتماعی تامین سازمان و خواهدافتاد اتفاق عظیمی فاجعه بار این کرد می
 بهم بگیرهم مستمری به گذار بیمه تناسب و شده مواجعه گذار بیمه کمبود با

 اگرسازمان. شد خواهد فلج عمال مالی منابع کمبود بدلیل الذ ،خورد خواهد
 که است این بدلیل نمیکند جدی مخالفت دولت سیاست این با اجتماعی تامین
  ایران در کارگر طبقه .میشود انتصاب دولت توسط سازمان این رئیس

 در اجتماعی تامین سازمان در مرتضوی بار مصیبت و کارگری ضد اقدامات
 سیاستهای مخرب ثارآ و اند نکرده فراموش را دهم و نهم های دولت زمان
 دیگر و کارورزی طرح با روحانی دولت که نشده برطرؾ هنوز ایشان ؼلط

 از دیگر، سوی از .هستند سازمان این زدن ریشه به تیشه درحال طرحها
 کمک جهت در اخیر، درانتخابات که دانشگاهی التحصیالن فارغ و دانشجویان

 قانون اینکه به عطؾ با انتظارمیرفت کردند، می فعالیت دولت جریان به
 مجددا ایشان اگر و  است روحانی دولت آتی های برنامه از کارورزی طرح

 فرصت رفتن دست از و تحقیر موجب ببرد پیش را فعلی طرح و شود انتخاب
 از پیروزی صورت در را طرح این حذؾ یعنی مطالبه این .شد خواهد زندگی
 سالهای درین، حال این با .نشد چنین این متاسفانه که شوند خواستار دولت
 برای هم، گلو در استخوانی و چشم در خاری فعلی، کار قانون وجود، اخیر
 جهت در فراوانی تالش و سعی. است بوده کارفرماها برای هم و دولتها

 هر تاکنون، کارگری جامعه مقاومت با که است شده نآ در قانونی تؽییرات

 دور بلکه، تؽییر جهت در نه تالش و جهد بار این گویا اما.است نبرده بجایی
 راستای همین در  میتوان را کارورزی طرح  وجود .است قانون این زدن
 یا و دالیل از یکی شاید البته. وردآ بحساب کار قانون تضعیؾ و زدن دور
 بسمت انیروح دولت شتابان حرکت طرحی، چنین اجرای دلیل مهمترین حتا

 سازمان فرامین و ها توصیه مسیر این در قطعا که داری سرمایه مناسبات
 برخوردارمی ای ویژه جایگاه از پول المللی بین صندوق و جهانی تجارت
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 داری سرمایه نظام برای را کار ارزان نیروی تا .کرد ذکر میتوان را شوند
 به ثابت حقوق ومس یک  آن در که شؽلی است بهانه شؽل ایجاد. کند فراهم

 پایان از پس و کارفرما با رابطه در تضمینی هیچ و شود پرداخت کارورز
 نیست شؽل ،نماید جذب را مذکور فرد تا باشد نداشته وجود کارورزی دوره
 .است آدمیت تحقیر و بردگی بلکه

 گونه این با را خود تکلیؾ بایست می همیشه برای بار یک کارگری جامعه و
 کند مشخص را کارفرمایان و دولتیان بین شده، هماهنگ و کارانهفریب اقدامات
 و یابی تشکل همانا ضدکارگری طرحهای چنین با برخورد در کار چاره

 مقابل در کارگران بین همبستگی باعث که کارگریست مستقل یابی سازمان
 یک انحالل زمان از کرده ثابت تجربه .گردد می ای ظالمانه طرحهای چنین
 مهندسی افراد وجود و کار اسالمی ایجادشورای و کارگری ندیکاهایس جانبه
 دولت در که دوجانبه اقدامات این با شود نمی کارگر نماینده بعنوان شده

 درلوای متاسفانه .کرد مقابله است، شده تشدید روحانی داری سرمایه طرفدار
 هشد فراموش هدؾ اصل که خورد می رقم ای بگونه شرایط ۰۰ اصل اجرای

 یا است خصولتی یا که دارد حدیث و حرؾ جای واگذاریها نحوی هم و
 جامعه بین طبقاتی عمیق شکاؾ باعث نآ اجرا وهم (رانتی) سازی خودمانی

 ،بازهم ما برای که هست هم اگر .نیست سازی خصوصی هست چی هر. شده
 .است مصیبت

 جهان در کارگر طبقه زندگی شرایط بهبودی آرزوی با

 نیکوفرد فریدون  رضارخشان

 تپه هفت نیشکر کارگران از

24/4/1396 
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 !اند زنده ها، مرده تمام شرافت آرامگاه در

 بر جهان از چشم خانی میرزا مریم ایرانی دانش و علم شرافت و ایرانی نابؽه
 و سختیها و سدها پوالدین ای ارداه با توان می که داد نشان  او.  بست

 نیز اش علمی جایگاه در او.  شد موفق و زد و کناری به را ها سختگیری
 و علم پهنه در او خاطره و یاد. داشت می دوست را کشورش و مردم فروتنانه
 . است زنده همیشه ایرانی دانش

 به را ایرانی دانشمند بانوی درگذشت ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای
 .گوید می تسلیت گرامیش خانواده و زمین ایران زنان و هموطنان

                                                                                                                                                                                                                                                                96 تیرماه   ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عمومی روابط

 او مرگ

 آؼاز گردید که بود او دوم زندگی

 سربسته عطری ی شیشه

 شکست و افتاد

 بردند بو همگان

 (کدکنی شفیعی محمدرضا)          دست از دادند را چیزی چه که
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 !است راه در کشور صنعت برای  ملی فاجعه

 

در پنجاهمین سال تاسیس گروه ماشین سازی تبریز، اخبار نگران کننده ای از 
 این گروه صنعتی به گوش می رسد.

 در تبریز سازی ماشین کارخانه تیرماه، ۷ اطالعات، روزنامه گزارش به
 قایآ دولت تصمیم اساس بر. شود می واگذار جدید مالک به آینده های هفته

" واگذار" خصوصی داران سرمایه به ریزتب سازی ماشین شرکت روحانی،
  با سودآوری فقط و فقط شان اصلی دؼدؼه   که دارانی  سرمایه  به شد، خواهد
  .است اندوزی ثروت هدؾ

 بزرگترین از یکی تبریز سازی ماشین گروه ایرنا، خبرگزاری گزارش  به
 انواع که است قراملک صنعتی منطقه در واقع آذربایجان های کارخانه

 آب، های پمپ صنعتی، کمپرسورهای ابزار، ماشین: مانند صنعتی های ینماش
 نساجی، آالت ماشین دیزلی، موتورهای انواع لیفتراک، الکتروموتور،

 “سی. ان. سی” های دستگاه و ریخته قطعات مته، های ماشین تراش، های ماشین
 بهانه  به ملی پرارزش بسیار سرمایه   این که است زمانی مدت .کند می تولید را
 -سازی   خصوصی یعنی" کردن واگذاری" جهت در و" دولت سازی   کوچک"

 .است گرفته قرار

 زمینه در محصوالتی با هایی کارخانه دربردارنده   مجتمعی تبریز سازی ماشین
 های پایه از مهمی بخش را محصوالت این که است گری ریخته و آالت ماشین
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 مجموعه. دانست توان می ملی صاداقت راهبردی   و تولیدی مادر صنایع
 و مهندسی های عرصه در کار   سال پنجاه تاریخچه   با تبریز سازی ماشین

 آسیا، کشورهای به محصوالتش صادرات در درخشان یی  کارنامه تولیدی،
 مهم مرکزهای از یکی صنعتی، مجتمع این. است داشته اروپا حتا و آفریقا

 از گسترده طیفی در شورمانک انسانی نیروی مهارت کسب و پرورش
  .آید می شمار به فناوری در عملی های تجربه و تخصص

  برنامه و گذاری سرمایه از دولت کردن خالی شانه معنای  به صنایع، واگذاری
 صنایع   پرورش و گسترش حمایت، منظور  به  ملی توسعه   طرح در ریزی
 شده بنا نولیبرالی اداقتص الگوهای بر ها، کردن خالی شانه این. است کلیدی
 های سرمایه اندوزی ثروت برای الزم بسترهای آوردن بوجود بر و است

 داده نشان کشورمان در همینطور و جهانی تجربه. شود می تنظیم خصوصی
 دولت، پشتیبانی و مستقیم گذاری سرمایه و مدون  ریزی برنامه بدون که، است
 متالشی سازی خصوصی روند در تبریز سازی ماشین مانند  ملی های ثروت
 ها سازی خصوصی در گذار سرمایه داران   سرمایه مقصود ما کشور در.شوند می

 حداکثر کسب   است، بوده رایج تاکنون آنچه بلکه نیست، افزا ارزش" تولید"
 وهله   در بنابراین،. است بوده ممکن طریق هر  به و زمان هترین کوتا در سود

 خطر معرض در -تبریز سازی ماشین مانند -"شده واگذار" های شرکت نخست،
 این. است شدن سازی خصوصی از پس  شرکت اموال و دارایی کردن خارج
 ارزشمند های بخش گذاشتن حراج به و آن کردن تکه  تکه برای مرسوم ترفندی
 در آنچه. است آن فکری حقوق کار، ابزار امالک، مانند مجتمع، دارایی
                                          است داده روی رانته سازی چیت ارج، کارخانه

 بویژه و شرکت، این که دیگری خطر تبریز، سازی ماشین" واگذاری" از پس
 کارگیری به با انسانی کار نیروی اخراج کرد خواهد تهدید را ملی، اقتصاد

 ملی داقتصا. است وارداتی( های روبات) خودکار های  ماشین بوسیله اتوماسیون
 سطح در را خود ریزی برنامه نقش دولت که است ای وارداتی اقتصاد ایران
 کشورمان در اتوماسیون کارگیری  به روی، ازاین. است کرده تعطیل آن ملی
 ای افزایی ارزش منظور  به حمایتی صنایع از نو یی زنجیره آوردن بوجود بدون
 منجر درون از ملی اقتصاد شدن تهی به فرایندی یعنی بود، خواهد جدید
 های  ماشین با تبریز سازی ماشین در موجود های شؽل فرایند، این در. شود می
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 بنابراین،. شوند می ساخته کشور از خارج در که شوند می جایگزین خودکاری
 و خودکار های  ماشین واردات منظور به مالی -تجاری های فعالیت از ؼیر به

 ایران در چشمگیر ای کارآفرینی و افزایی ارزش هیچگونه عمالا  ها، آن نصب
 .آمد نخواهد بوجود

 سودآوری درجه   افزایش قصد به" سازی بهینه" شعار زیر که دیگری شگرد 
 اصول حذؾ   حتی تا کردن رنگ کم شود، می زده کار به خصوصی های سرمایه
 زمستان معدن انسانی های فاجعه نمونه، برای. است کار محیط در ایمنی
 نقض دلیل به گذشته، ماه چند در پالسکو، ساختمان و آزادشهر رد یورت
 ایمنی، اصول رعایت های هزینه. دادند رخ ایمنی اصول حذؾ   همین یا آشکار

 سودآوری درجه بردن باال منظور به که اند هایی هزینه دار، سرمایه یک نگاه از
 .کاست طریق هر به را ها آن از باید

 در پیش ها مدت از که است دیگری شیوه   زحمتکشان د  درآم آوردن پایین فرایند
 ها، خبرگزاری های گزارش به بنا. است شده آؼاز تبریز سازی ماشین شرکت

 تبریز کمپرسورسازی کارخانه کارگران عیدی و دستمزد گذشته ماه چهار در
 .است نشده پرداخت  تبریز سازی ماشین مجتمع در

 ای بنیادی صنایع از دسته آن شدن متالشی دوازدهم دولت اقتصادی های برنامه
 حق از دفاع و جامعه پیشرفت اقتصاد، توسعه   الزمه   که شد خواهد موجب را

 بسیار سطح در تبریز سازی ماشین شرکت انتظار   در فاجعه  . اند ملی حاکمیت
 .ماست تولیدی صنایع مابقی انتظار در تری وسیع

 تحریریه پیام سندیکا

 

ایمنی نکات به ارگرانک توجهی بی دالیل  

 مبتذلی دستاویزهای جمله از کارگران توسط کار، ایمنی نکات رعایت عدم
 روز افزایش توجیه در اجتماعی تامین قانون هم و کارفرمایان هم که است

 دادن با کوشند می رندانه و شوند می متوسل بدان کار محیط قربانیان افزون
 .کنند توجیه را خود جنایات ؼلط، آدرس
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 ………اًگهت ًگاؼی ّ کاؼگؽاى

 
 

هْمْع اًگؾت ًگبسی ّ گْاُی عْ پیؾیٌَ ثشای کبسگشاى پشّژٍ ای 

هْمْػی اعت کَ هبثل ًوذ ّ ثشسعی ثغیبسی اعت کَ مشّست هشذ آى اص 

  عْی عٌذیکب ُبی کبسگشی هطشذ هی ثبؽذ.

دس اثتذاثَ هْمْع عْ پیؾیٌَ کیلشی ّ خبیگبٍ کبسگش ّ کبسكشهب سا ًگبٍ کلی 

یٌذاصین ّ عپظ ثَ هنبّت ثٌؾیٌین کَ چگًَْ ؽذٍ اعت کَ دس هغیش هٌبعجبت ث

ؿلو اختوبػی ّ زوْهی کَ ثش هجٌبی داللی ّ هٌپبّسی زوْم کبسگشاى ثَ تبساج 

عشهبیَ داسی هیشّد؛ ثدبی ایٌکَ تجِکبسیِبی کبسكشهبیبى ّ دالالى ثَ ًوذ ّ 

ِوتش اص ُوَ ایٌِب چبلؼ کؾیذٍ ؽْد ّ ثقْست خذی ثب آًبى ثشخْسد ؽْد ّ ه

ثَ هطبلجبت ّ زوْم کبسگشاى سعیذگی ؽْد اص کبسگشاى خْاعتَ هیؾْد کَ ثؼذ 

اص یک هبٍ کبسکشدى دس کبسگبٍ ثشای چبپ گیت پبط داین هجبدست کٌٌذ. ثش هجن 

دعتْسی کَ اص هشف زشاعت کبسگبٍ دادٍ هیؾْد ثبیغتی کبسگش دّ یب عَ سّص 

سگشی ثَ دایشٍ آگبُی سكتَ ّ ثشای کبسی خْد سا ثذّى زوْم ّ دعتوضد کب

اًگؾت ًگبسی اهذام ًوبیذ کَ ػالٍّ ثش ثیکبسی، دس ایي چٌذ سّص ثبیغتی 

هوذاسی پْل ُن اص هشین زغبة ثبًکی ّاسد زغبة اداسٍ اًگؾت ًگبسی 

ثٌوبیذ. دس پبسط خٌْثی ػغلْیَ ًیشُّب هدجْس ُغتٌذ, کَ ثخبهش عْ پیؾیٌَ ثَ 

 ش ُضیٌَ ُبی خبًجی ثغیبسی ثشای آًبى داسد.ؽِشعتبى خْد ثشًّذ ّ ایي اه
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کشایَ سكت ّ ثشگؾت اص پبالیؾگبٍ عتبسٍ خلیح تب ثٌذسػجبط کَ هجلـی ًضدیک 

ّ دّ یب عَ ثبس ثبیغتی ثشّین ّ ُضیٌَ ُبی  ثَ ثیغت ُضاستْهبى خْاُذ ثْد

خبًجی آى کَ اص خیت کبسگش خشج هیؾْد ّ ثبیغتی اص فجر صّد تب عبػت دّ 

ؽِش ثوبًذ، هسبعجَ ًگشدیذ ّ ایٌکَ هشخقی گشكتي ثشای ثؼذاصظِش دس 

اًگؾت ًگبسی ُن ثذّى زوْم ّ دعتوضد هی ثبؽذ. زتب فق هتوبمیبى اًگؾت 

ًگبسی گبٍ آًوذس ؽلْؽ اعت کَ ثبیغتی ثشای كشدا ًْثت ثگیشین تب ثبس دیگش دس 

فق اًتظبس ًوبًین. زبل پشعؼ اعبعی ایٌدبعت کَ ایٌِوَ ُضیٌَ ُبی گضاف 

کبسكشهبیبى ّ دعتگبُِبی اهٌیتی ثش دّػ کبسگشاى صزوتکؼ هی گزاسًذ دس کَ 

 ّاهغ چَ چیضی سا هی خْاٌُذ ثبثت ثٌوبیٌذ؟!

ایب کبسگشاى هشاس اعت خٌبیتی اًدبم ثذٌُذ کَ هْسد اًگؾت ًگبسی ثبیذ ّاهغ 

چشا ایي اًگؾت ًگبسی اگش ّاخت اعت ثَ خشج خْد کبسكشهب اًدبم   ؽًْذ؟

دػْت ًوی ؽْد کَ زنْس  ١١٢دس ایي هشاکض اص پلیظ  ًوی ؽْد؟ یب چشا

اگش ؽشایو زوْهی ّ سكبُی کبسگشاى عش خبیؼ ثبؽذ  یبكتَ کبس خْد سا ثکٌٌذ؟

ّ دس هجبل آى کبسكشهب ازغبط هغؤّلیت ثٌوبیٌذ کَ زشكی ًیغت ّ ًخْاُذ ثْد؛ 

چشا کَ هیگْیین پشّژٍ هلی اعت ّ آًبى چٌیي زوی داسًذ کَ ًغجت ثَ ّمؼیت 

   یتی کبسگشاى ازغبط هغؤّلیت ثٌوبیٌذ.ُْ

ُش چَ ُغت، ایي کبسگش اعت کَ ثبیذ تبّاى ایي دعتْسات سا ثذُذ. ثَ گلتَ 

اًگؾتبًؾبى چٌبى ثب کبس توبم ّهت چٌبى عبییذٍ ؽذٍ “صًذٍ یبد زغیي پٌبُی: 

 “ُیچگبٍ خشم آًبى ثبثت ًخْاُذ گؾت. کَ

 اًیک ایؽاىّاؼتاى ضؽهعیي، ػضْ قٌعیکای کاؼگؽاى فلؿکاؼ هک
 

 کار ایمنی

 از و اعم طور به کار محیط در حوادث از باید که است فرایندی کار ایمنی»
 کار لباس داشتن. کند جلوگیری اخص طور به جانی خسارت به منجر حوادث
 کار، محیط با متناسب های گوشی و عینک کار، کاله ایمنی، کفش مناسب،

 می که است اقداماتی ترین بتداییا از ارتفاع، در کار ی ویژه های بند کمر
 «.نماید محافظت کار حوادث مقابل در کارگران جان از تواند
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 حمایت از ربیعی با چه استداللی صورت می گیرد؟؟

 به نامه طی ؼربی آذربایجان استان کارگری صنفی های تشکل از جمعی -۲
 در کار وزارت تصدی برای ربیعی علی ابقای خواستار منتخب؛ جمهور رئیس
 .شدند دوازدهم دولت

 حسن به ای نامه در ایران تجاری دریانوردان کارگری صنفی انجمن: ایلنا -7
 کابینه در وزیرکار عنوان به ربیعی علی از همچنان تا خواستند او از روحانی

 .کند استفاده خود

 سازمان بگیران مستمری و بازنشستگان عالی کانون سالیانه همایش: ایلنا -3
 های کانون روسای و اجتماعی تامین سازمان مدیران حضور با جتماعیا تامین

 به ای ارزنده خدمات انزلی اعالم شد: بندر در کشور سراسر از بازنشستگی
 شد ارائه نوربخش و ربیعی دوران در بازنشستگان

 از کارگری جامعه: کرد اعالم همدان استان کارگری صنفی قاسمی فعال -4
 ارتباط دراو  .است راضی اجتماعی رفاه و کار عاون،ت کنونی وزیر عملکرد

 مسیر تواند می که داد نشان را نیتی حسن و صداقت خود از کارگران با
 .کند هموارتر را دوم سال چهار در او وزارت

متاسفانه این آقایان از خدمات!!!! آقای ربیعی به کارگران هیچ نمونه ای را 
 ذکر نمی کنند؟چرا؟؟

آقای ربیعی به کارفرمایان و نه به کارگران می توان به  از جمله خدمات
 موارد زیر اشاره کرد:

ایشان در جلسه تعیین دستمزد در سال گذشته به صراحت عنوان نمود که -۲
هزار تومان و  ۴3۴وکیل و نماینده کارفرمایان است و به همین دلیل دستمزد 

 نه بیشتر تعیین شد.

رت کار، ورود پلیس امنیت به اعتصابات از هنگام ورود ایشان به وزا -7
کارگری به امری عادی تبدیل شد و کارگران اصفهانی، آق دره، بافق.... به 

 شالق محکوم شدند. 
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بازرسی های دوره ای وزارت کار از موارد ایمنی کار در کارخانه ها و  -3
 کارگاهها به کل متوقؾ شد.

با سندیکاهای کارگری از اصالحیه قانون کار، طرح کارورزی، مقابله  -4
 جمله دیگر خدمات ایشان به کارفرمایان است.

کتک خوردن کارگران شرکت واحد که برای حق مسکن خود به شورای  -5
 شهر رفته بودند، از جمله چشم بستن های ایشان به مشکالت کارگران است.

انتقال کارخانه هفت تپه به بخش خصوصی و چشم بستن بر روی عدم  -6
ی کارفرمای هفت تپه و ندادن حقوق کارگران و بدهکاریش به تامین کارای

 اجتماعی از جمله خدمات ایشان به کارفرمایان است.

عدم حمایت ایشان از خواسته های کارگران هفت تپه به عنوان وزیری که  -2
باید روابط کار و کارگر را تنظیم کند و کر شدن به موقع ایشان در این 

این وزیر بی عرضه در مقابل کارفرمایان  و با  خصوص از نقاط قوت
 لیاقت!!!!! بودن در مقابل کارگران است.

این وزیر چگونه با خدای خود راز و نیاز می کند هنگامی که کارگران  -۷
ایران چهار برابر زیر خط فقر حقوق می گیرند؟؟ چگونه خود را الیق این 

ماه حقوقشان  6تا  4نفتی مسند می بیند وقتی که کارگران در پروژه های 
 عقب می افتد و او الل مانی می گیرد؟

این چگونه وزیری است که روسای اداره کارش در مناطق پارس جنوبی  -۴
 و دیگر جاها با کارفرمایان دست به یکی برعلیه کارگران شده اند؟؟

ربیعی برای ماندن در کابینه به حمایت کارگران احتیاجی نداشته و  -۲۴
داشت. خدمات او به کارفرمایان و دولت که خود بزرگترین نخواهد 

کارفرماست، بهترین دلیل برای ماندنش در این پست است. دیر نیست که 
صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی از خدماتش بر علیه 

 کارگران تجلیل کنند و به او مدال بدهند. 

 تحریریه پیام سندیکا
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 ارزان کار نیروی  فروش هب نه   کارورزی به نه

 - کار با

   شدم آفریده

 ؛ شدم ورزیده

 

 شدم برده ، ورزیدم کار

 شدم رعیت ، ورزیدم کار

 ؛ شدم کارگر ،  ورزیدم کار

 

 کار با ، ام آموخته ها مهارت

 اینک

  باره دو 

 ؟  چرا

 

  کنم ورزی کار

 - هم باز

 ۴ گی برده برای

                                   

 ( فلزبان کارگر فلزکار عبداله وطنخواه )  
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 ؟گویدسندیکا چیست؟ و چه می 

. هستند طبقاتی و ولوژیکئغیراید و دموکراتیک علنی، سازمانهایی کارگری سندیکاهای
 حق دیگر کسانی خدماتی یا و تولیدی واحد آن کارگران جز یعنی طبقاتی گویم می

 سازمان این بر جمعی خرد ، یعنی هستند دموکراتیک. ندارند را سندیکاها این در عضویت
. پاسخگوست آنان به و گرفته کارگران رای از را خود قدرت تمامی و بوده حاکم

 عضو تواند می مذهبی سیاسی، بینش هر با کارگر هر یعنی هستند، ولوژیکئغیراید
 این و کند نمی سیاسی حاکمیت براندازی برای ای مبارزه یعنی است علنی. شود سندیکا

 از بسیاری توانند می بودن فراگیر بدلیل سندیکاها. است کارگر طبقه حزب عهده به
 بهبود برای اقتصادی و اجتماعی مبارزه به دست و کرده متشکل درخود را کارگران
 ای پایه را خود کشور قوانین کشوری، هر در سندیکاها. بزنند خود زندگی و کار شرایط
 های خواسته کسب برای مبارزه به دست ها حداقل این با و  داده قرار تغییرات برای

 .زنند می خود حداکثری

 را سندیکایی فعالین و مدیره هیات اعضای توانند می همه یعنی هستند، علنی سندیکاها
 نیشکر مجتمع در یا تهران اتوبوسرانی درخطوط اینها. ببینند زندگیشان و کار درمحیط

 های کارخانه در یا و گری ریخته و جوشکاری و ریتراشکا کارگاههای در یا و تپه هفت
 توانایی حد در و کرده کمک همکارانشان مشکالت حل به و کنند می کار سازی ماشین
 دسترسی قابل یعنی. کنند می رفع کارگران را خصوصی و خانوادگی مشکالت حتا اشان،
 قوانین با دبای مسلمن هستیم، علنی ما وقتی. هستند همکارانشان بخصوص همه برای
 .بگیریم نادیده را آن توانیم نمی و کنیم زندگی مان جامعه

 بین صندوق واسطه بین تجاری، انگل داری سرمایه علیه سندیکاهای کارگری مبارزات
 و دنیا کارگران مبارزات تقویت راستای در دقیقن جهانی تجارت سازمان و پول المللی
 آمریکا، آفریقا، درآسیا، کارگرمان خواهران و برادران و ما. است جهانی کارگری جنبش
 نکرده فراموش را امپریالیستی سازمانهای این های نسخه شالق درد اقیانوسیه و اروپا،

 و مکزیک زحمتکشان سرمایه غارت به باز درهای سیاست ارایه با سازمانها این. ایم
 با وهندوستان قاآفری در ایدز شیوع و کشورها این کردن بدهکار با و زده دست برزیل

 را کشورها این زحمتکشان وسالمت ملی ثروت کشورها این نئخا داران سرمایه همدستی
 آشکارهیچ های دزدی و ها غارت این مورد در غیرسندیکایی دوستان. اند برده یغما به

تجاری النه کرده  انگل دار سرمایه حذف در ملی ثروت حفظ برای کارگر طبقه. گویند نمی
 بین صندوق نسخه امروز. نیست ای طبقه هیچ «لشکر سیاهی»سیاست،  در دولت و

 طبقه به دادن گرسنگی سخن دیگر به یا و  ها یارانه سازی هدفمند یعنی پول المللی
 .اجراست دست در کشور ملی منابع غارت و کارگر
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 مرگ  کسب و کار زحمتکشان شده است!

 ،«حقوقی بی» ،«دستیتهی» کارشان و کسب. اند  مرگ حال   در کارگران
 نه. است «مرگ» و «بودن ناایمن» ،«بیگاری» ،«تحقیر» ،«اخراج»
 و فردا بی مردمان   کارگران،! جانی امنیت نه دارند، شؽلی و مالی «امنیت»
  چرخ گردادندن برای که ی«مازاد های بدن» همان. دیارند این آرزوی بی
 برده سان   به بها کم و مارش بی لشکری صورت به داری سرمایه سیستم های دنده
 .شوند قربانی باید

 :ببینید را کارگران «اخیر ی هفته یک» های مرگ تیتر

 گرما علت به بوشهر استان در چؽادک شهرداری کارگر مرگ *

 سوزی آتش ی حادثه در دیگر کارگر ۵ مصدومیت و کارگر ۲ مرگ*

 خاوران ی منطقه در سازی کارتن ی کارخانه

 مرکز یک در چاه یک محتویات ریزش اثر بر وانج کارگر ۲ مرگ *

 بازپروری

 بوکان در قوی فشار برق کابل با برخورد در سنگین خودرو ی راننده مرگ *

 (تیر ۲۱) خفگی و سقوط اثر در تهران در کن چاه کارگر   ۰ مرگ*

 ۲۴) گرفتگی برق اثر بر مشهد اگو طرح ی پروژه ی ساله ۵۲ کارگر مرگ *

 (تیر

 اثر در تبریز، بشارت ی کارخانه ی ساله ۰۴ و 3۴ ،73 رگرکا 3 مرگ *

 (تیر 7۲) گازگرفتگی

 

 یکی از وظایف سندیکاهای کارگری، نظارت بر ایمنی کارگاههاست
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 انگلیس انتخابات در کارگر حزب پیروزی دالیل

 حزب رهبری آوردن دست  به در رقابت عرصه   به کوربین جرمی ورود
 گران تحلیل از شماری تعجب با ابتدا همان از ،۲3۴۰ سال در بریتانیا کارگر

   .شد  روبرو سیاسی تحوالت در ها توده نقش به باور نا

 در و حزب بدنه   در عمدتاا  که هوادارانش و کوربین شخص ابتدا همان از
 روبرو ها رسانه اکثر جانبه   همه تهاجم با بودند، متمرکز کارگری های اتحادیه
 به بریتانیا، های رسانه خصمانه بسیار تهاجم که بود ممعلو روشنی  به. شدند
 دولتی رادیوتلویزیون شبکه همچنین و راستی دست پرتیراژ های روزنامه ویژه
 در کارگر حزب راست جناح تخریبی های حرکت با سی، بی بی کشور، این

 و کوربین که بود این هدؾ اول همان از. اند شده هماهنگ حزب این درون
 آنان جمع به نفر هزاران هرروز که حزب اعضای درمیان وادارانشه ویژه به

   .دهند نسبت حزب درون به" چپ"  نیروهای نفوذ به را شد می افزوده

 طی در اند توانسته همکارانش و کوربین جرمی که گفت توان می اؼراق بدون
 سوسیال رااز بریتانیا کارگر حزب در مسلط مشی  وخط سیاست گذشته دوسال

 ضد و مردمی های سیاست بر مبتنی  مشی خط  به گراراست وکراسیدم
 استقبال با که کارگر، حزب انتخاباتی مانیفست. دهند جهت تؽییر نولیبرالیستی

 خدمات و صنایع مالکیت انتقال:  خواهان است، شده روبرو مردم زیاد بسیار
 میعمو بخش به خصوصی بخش از ترابری و آب گاز، برق، مانند ای پایه
 های الیه صد در ۵ درآمد بر مالیات که است کرده مطرح مانیفست این. است
 درصد 2 را پیکر ؼول های شرکت بر مالیات نیز و کشور جمعیت باالیی
 ملی، بهداشت بخش بتواند آن از حاصل درآمد محل از تا داد خواهد افزایش
 و مردم عنف به را اقتصادی ساختارهای و اجتماعی خدمات پرورش، و آموزش

 برای ملی بانکی گذاری پایه خواهان کارگر حزب. کند دگرگون زحمتکشان
  .است وکوچک متوسط های شرکت به کمک و صنایع در مستقیم گذاری سرمایه

 است شده موفق گذشته هفته چند انتخاباتی کارزار خالل در کارگر حزب
 های برنامه سوی به چشمگیری طور به را کشور اقتصادی و سیاسی انداز چشم
  .کند دگرگون مترقی و چپ
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 مردمی جنبش دهنده   شکل نفر ها میلیون از بزرگی بخش که، آن برانگیز توجه
 آمارهای اساس بر. اند بوده جوانان اخیر سال دو در کوربین جرمی طرفداران

 حزب به انگلستان جوانان درصد ۱۱ خرداد ۲۴ روز انتخابات در شده منتشر
 های برنامه نفع به جوانان رأی که دهند می نشان آمارها .دادند رای کارگر
 انتخابات در. است بوده انتخابات این نتیجه   در کننده تعیین عامل کارگر حزب
 ویرانگرانه   پیامدهای کردن لمس با جوان نسل ویژه به و بریتانیا مردم اخیر

 که ای اقتصادی های برنامه از هایی شکل آن  -" اقتصادی کشی ریاضت"
 دهند می قرار رشد محور را ثروتمندان منافع و بزرگ های سرمایه سودآوری

   .گفتند بزرگ ای"نه" –

 کوربین نظرهای نقطه از حمایت محور بر که کارگر حزب جدید رهبری 
 جنبش درون در مإثر هایی حرکت برپایی با که داد نشان است، گرفته شکل

 مردم بسیج و اجتماعی و سیاسی النفعا دهی سازمان طریق از بریتانیا مردمی
 بین در گری روشن و سیاسی کار یعنی – کارگری سندیکاهای حمایت با

 را نولیبرالی های سیاست هواداران و راست نیروهای توان می -ها توده
 گذشته، سال 7 طی اینکه، برانگیز تؤمل. واداشت چشمگیر هایی نشینی عقب به
 به نسبت ها رسانه اکثر سوی از ورزانه ؼرضو منفی شدیداا  تبلیؽاتی وجود با

 هدؾ به فراوان های تالش دلیل به کارگر، حزب جدید های سیاست و کوربین
 های گردهمایی در حضور و مردم گون گونه قشرهای با مستقیم تماس برقراری

 صادق، شخصیت با بیشتری هرچه مردم سرانجام کوچک، و بزرگ متعدد
 مردمی های برنامه و پیام گفتمان، و شدند آشنا کوربین صمیمی و دوست مردم
 دشمنان مقابل، در. است شده تبدیل مهم ای مادی نیروی به جامعه سطح در او

 رهبری در او مریدان و بلر تونی مانند کسانی کوربین، جرمی خورده   قسم
 .اند شده رانده حاشیه به بریتانیا سیاست صحنه در کارگر، حزب پیشین

 اقتصادی -سیاسی سیستم: است بوده این اخیر سال دو در ربینکو اصلی پیام
 برنامه و است شده" مهندسی" مردم اکثریت زیان و ثروتمندان نفع به بریتانیا
 برای نه و است شده تدوین مردم اکثریت برای او، رهبری در کارگر حزب
 اکپژو جامعه سطح در انتخاباتی کارزار هفته شش در پیام این. قلیل یی عده

 که، گذاشت انگشت واقعیت این بر کوربین اینکه ویژه به. داشت بسیاری
 شدن ثروتمندتر برای یی وسیله جز( نظارت بی اقتصاد" )آزاد اقتصاد" الگوی
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 دیگری چیز جامعه، اکثریت زندگی سطح افت بهای به جامعه فوقانی های الیه
  .نیست

 نظرهایش و مشی خط که است  داشته را شهامت این کارگر حزب جدید رهبری
 منافع منظر از را  معیشتی و اجتماعی  اقتصادی، سیاسی، مسائل پیرامون
 در مردم با مردم زبان با و پردازی تئوری بدون ساده، صورتی به و طبقاتی
 همه که ای انتخاباتی کارزار در که بود این کوربین موفقیت. بگذارد میان
 های برنامه ادامه   که دهد نشان توانست د،ان بوده شده بسیج او ضد بر ها رسانه
 روابط تاروپود بیشتر هرچه گسستن ازهم و فقرزایی نولیبرالی اقتصاد

 به توانست انتخابات این در کارگر حزب رهبری. شوند می موجب را اجتماعی
 ،"نظارت بی بازار  " عملکرد حیطه   گسترش راستای در که دهد نشان مردم
  .کرد خواهد متزلزل را کشور دموکراتیک مبانی ی،م ترزا راستی دست دولت

 تسلط و اقتصادی نولیبرالیسم ایدئولوژی که است باری نخستین این
 و مطرح حزب یک رهبر وسیله به قدرتمندانه چنین این بزرگ های سرمایه
 نابخشودنی  گناه ترین بزرگ لحاظ بدین! است شده برده سإال زیر پرنفوذ
 است این اروپا و بریتانیا پرقدرت داری سرمایه نظر رد هوادارانش و کوربین

 این اند توانسته جهانی عرصه   در طور همین و بریتانیا جامعه سطح در که
 دموکرات لیبرال چارچوب و اقتصادی نولیبرالیسم که بشکنند هم در را توهم
   !نیستند ابدی

 اقتصادی، یسمنولیبرال که است داده نشان جهانی تجربه   که است درحالی این
 ثباتی بی اقتصادی، فساد افزایش ساختاری، بیکاری عدالتی، بی گرفتن شدت

 بین از و( ها درصدی یک) ثروتمندان نفع به اقتصاد ناموزون رشد و مشاؼل
 گذشته  دهه   ۰ در بریتانیا تجربه  . شود می باعث را اجتماعی خدمات رفتن
 برای مبارزه با آن ادارانهو و نولیبرالیسم با مبارزه که دهد می نشان

  .دارند قرار یکدیگر با اُرگانیک پیوندی در خواهی، عدالت و دموکراسی

 

 ایران مکانیک فلزکار کارگران سندیکای آموزش بخش
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 :فلزکار کارگران صنفی فعال یکمصاحبه ایلنا با 

 نکنید واگذار را ملی پرارزش های سرمایه
 زند می زمین را کارگران ها سازی خصوصی

 سازی خصوصی برای تالش از انتقاد با فلزکار کارگران صنفی فعال یک
 ضرر به موارد اکثر در کردن، واگذار: گفت تبریز سازی ماشین کارخانه
 .شود می تمام کارگران

 گفتگو در( عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران) نژاد گیالنی مازیار
 خصوص در ای کننده نگران خبر تهگذش ماه: داشت اظهار ایلنا خبرنگار با

 این اشاره.شد منتشر تبریز سازی ماشین کارخانه مدیریت و مالکیت واگذاری

 اطالعات روزنامه در تیرماه ۷ تاریخ در که است گزارشی به کارگری فعال
 به آینده های هفته در تبریز سازی ماشین کارخانه بود آمده آن در که شد منتشر
 .شود می واگذار جدید مالک

 بخش به را کارخانه خواهند می دولت سازی کوچک بهانه به اینکه بیان با وی
 سودجویی به فقط خصوصی بخش موارد اکثر در: گفت کنند، منتقل خصوصی

 را کارخانه و تولید که کارگران، فقط نه تفکر این و اندیشد می سودخواهی و
 بهانه  به ملی پرارزش بسیار سرمایه   این که است زمانی مدت.زند می زمین هم
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 -سازی خصوصی یعنی -"کردن واگذار" معرض در" دولت سازی   کوچک"

 از دولت کردن خالی شانه معنای  به صنایع، واگذاری.است گرفته قرار

 گسترش حمایت، منظور  به  ملی توسعه   طرح در ریزی  برنامه و گذاری سرمایه
 اقتصاد الگوهای بر ها، نکرد خالی شانه این. است کلیدی صنایع   پرورش و

  ثروت برای الزم بسترهای آوردن وجود به بر و است شده بنا نولیبرالی
 .شود می تنظیم خصوصی های سرمایه اندوزی

 که است داده نشان کشورمان در همینطور و جهانی تجربه: کرد تصریح وی
 های ثروت دولت، پشتیبانی و مستقیم گذاری سرمایه و مدون ریزی برنامه بدون

 در .شوند می متالشی سازی خصوصی روند در تبریز سازی ماشین مانند  ملی

 معرض در -تبریز سازی ماشین مانند -"شده واگذار" های شرکت نخست، وهله  
. هستند شدن خصوصی از پس  شرکت اموال و ها دارایی کردن خارج خطر
 گذاشتن حراج به و تولیدی واحد کردن تکه  تکه برای مرسوم ترفندی این

 آن فکری حقوق و کار ابزار امالک، مانند مجتمع، دارایی ارزشمند های بخش
     .است داده روی تهران سازی چیت و ارج کارخانه در آنچه. است

 نقش دولت که است ای وارداتی اقتصاد ایران ملی اقتصاد اینکه بیان با وی

 در: داشت اراظه است؛ کرده تعطیل آن ملی سطح در را خود ریزی برنامه
 با تبریز سازی ماشین در موجود های شؽل سازی، خصوصی فرایند این

 ساخته کشور از خارج در که شوند می جایگزین خودکاری های  ماشین
 واردات منظور به مالی -تجاری های فعالیت از ؼیر به بنابراین،. شوند می

  کارآفرینی و افزایی ارزش هیچگونه عمالا  ها، آن نصب و خودکار های  ماشین
           .آمد نخواهد وجود به واگذاری این در چشمگیری

 قصد  به" سازی بهینه" شعار زیر که دیگری شگرد: گفت پایان در نژاد گیالنی
 رنگ کم شود، می زده کار به خصوصی های سرمایه سودآوری درجه   افزایش
 های فاجعه ،نمونه برای. است کار محیط در ایمنی اصول حذؾ   حتی تا کردن
 ماه چند در پالسکو، ساختمان و آزادشهر در یورت زمستان معدن انسانی
 های هزینه. دادند رخ ایمنی اصول حذؾ   همین یا آشکار نقض دلیل به گذشته،
 منظور به که هستند  هایی هزینه دار، سرمایه یک نگاه از ایمنی، اصول رعایت

 .کاست طریق هر به را ها آن باید سودآوری درجه بردن باال
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 داری و الیه های آن سرمایه نظام

 است:  شده تشکیل مختلفی های الیه از داری سرمایه

 این. است معرؾ کمپردادور به که امپریالیسم به  وابسته دالل داری سرمایه-۲

 به کشور کردن وابسته درصدد ثروت کشور ؼارت با داری سرمایه

 و جهانی صندوق که برالیسمنئولی های سیاست امروز .است امپریالیسم

 ریاست زمان از. کند می دیکته و رهبری را آنجهانی تجارت سازمان

  این نمایندگان .گیرد می قدرت روز هر  پدیده این رفسنجانی جمهوری

 اند. گرفته کز نظامی و دولت جاامر در فعلن داری سرمایه

 به دالل داری یهسرما با و ریشه دارند  بازار در  که تجاری داری سرمایه -7

 به که دارند دوست اینان. مخالفند است آورده در دستشان از را دور اینکه دلیل

 و سیاست در هم و ببازند نردعشق امپریالیسم با هم دالل داری سرمایه جای

  ها تکنوکرات نام تحت و دولت در افراد این. کنند پیدا را باال دست ،دولت

 هستند. فعال

به  وابسته هم نوعی به و دارند حضور  بانکها در که  لیما داری سرمایه -3

 داری سرمایه کنار  در هم و هستند دالل داری سرمایه  و مراکز نظامی اند

 حضور دولت در  داری سرمایه این برند. می پیش را دوگانه سیاستی  تجاری

 گی نماینده را طلب اصالح و گرا اصول جناج دو هر عمله اما کمی دارد

تجاری و سرمایه داری دالل  سرمایه با اقتصاد ورشکستگی در و کرده

 همداستان هستند.

 کشور ثروت توانند می سهولت به و ندارند وطن  داری، سرمایه الیه سه این

 بروند. خارج به بسته را هایشان چمدان کرده حواله خارجی ی بانکها به را

 همیشه الیه سه این با و است زمین روی در ثروتش صنعتی داری سرمایه -4

 به بانکها و بگیرد بانکها از پول باید سودآوریش برای که چرا .مبارزه در
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 کند معامله ها دالل و تجار با ندا راؼب صنعتی دار سرمایه به وام عوض

 که حالی در. گردد برمی جیبش به سرعت به اش سرمایه سود و اصل چون

 داری سرمایه. است الیکس حداقل برگشتش صنعت در گذاری سرمایه سود

 تولیدیش محصوالت کردن وارد دلیل به تجاری با سرمایه داری صنعتی

 سرمایه با صنعتی داری سرمایه. دارد را همیشگی ای مبارزه و بوده مخالؾ

 سرمایه برای را راه و کند می تضعیؾ را او نقش اینکه دلیل به دالل داری

 سرمایه این با مبارزه حال در همیشه و مخالؾ کند می باز خارجی گذاری

 و بردارد را اش سرمایه تواند نمی صنعتی داری سرمایه.  است وابسته داری

 بصورت شا سرمایه درصد 7۴ فقط  و است زمین روی او کارخانه.  برود

 .دارد اختیار در را مالی

  دنبال به و دارد دیگر الیه 3 با که هایی مخالفت دلیل به صنعتی داری سرمایه

 و خارجی دار سرمایه ورود مخالؾ، است اقتصاد و سیاست در برتر نقش

 است معروؾ ملی داری سرمایه به است مالی و تجاری

 امروز و  آزادی نهضت ،ملی جبهه در سیاسی لحاظ به ملی داری سرمایه این

 از بخشی امروز آنها اجتماعی پایگاه است. فعال  ها مذهبی ملی میان در

و دکتر  دکتر شریعتی دوستداران ،پیمان دکتر تا گرفته یمل جبهه از ها مذهبی

 سحابی را در بر می گیرد.

سرمایه داری کوچک که پایگاهش در میان طبقه متوسط است نیز بخش 
این سرمایه داری خصلت بزرگی از سرمایه داری ملی را پوشش می دهد. 

با هر سه بخش سرمایه داری وابسته، تجاری، مالی بوده و  چک مخالفتکو
خواستار آزادی را و صنعتی ومستقل دارد. اینان اقتصادی درون گگرایش به 

 های سیاسی و تقسیم قدرت بوده و در میان زحمتکشان نیز پایگاه دارند.

کارگاههای  ،، پیمانکاران کوچکشرکت های کوچک خدماتی، دارانمؽازه 
                      رند.دا گرایشرا دارا هستند و در سیاست به جنبش سبز  نفر ۲۴۴کمتر از 

    همه موارد گفته شده مطلق نیستند.البته 
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 !برانگیزند تحسین ها تبریزی

 همگراترین از آنها. تردیدی هیچ بی کرد، تحسین و ستود باید را تبریز مردم 
 اقتصادی، های زمینه در شهر این جانبه همه رشد و هستند ایران مردمان
 .هست مردمانش دوراندیشی و همبستگی همین رهین سیاسی و اجتماعی

 اولین شهرشان تا ندهند پول گدایی هیچ به دیگر گرفتند تصمیم آنها زمانی
 دادند تشکیل مردمی یریهخ مإسسات جایش به باشد؛ ایران گدای بی کالنشهر

 تنها اگر که اینجاست نکته. سازند برآورده را واقعی فقرای نیازهای که
 بدون شهر عنوان کردند، نمی همراهی گروهی عزم این یا مردم، از تعدادی
 .رسید نمی تبریز به متکدی،

 روانه ایران مختلؾ شهرهای به افؽان قانونی ؼیر مهاجران که دیگر زمانی
 گرفتند، کار به را آنها ارزان های قیمت با کارفرمایان از سیاریب و شدند

 خود فرزندان برای را شهرشان شؽلی های فرصت گرفتند تصمیم ها تبریزی
 افؽان بیمه بدون و ارزان کارگران خیر از خاطر همین به و دارند نگه

 نیافؽا کارگر هیچ که شد ایران صنعتی شهر تنها تبریز ترتیب، بدین گذشتند؛
 .کند نمی کار آن در

 ها تبریزی و افزود بلیت قیمت بر لایر چند تبریز، اتوبوسرانی پیش، ها سال
 قیمت برگشت تا که گرفتند تصمیم دانستند، می ؼیرمنصفانه را افزایش این که
 مردم که شد همان هم نهایت در و نشوند اتوبوس سوار قبلی وضعیت به ها
 .خواستند می

 برای عمومی شرکتی استان، ارشد مدیریت وقتی نیز اصالحات دوران در
 آن در شان کالن و خرد های سرمایه یا تبریز مردم داد، تشکیل شهر بهسازی
 .کردند دگرگون را شهرشان چهره سالی، اندک در و کردند مشارکت

 مردم ما همه برای تواند می که رسد می خبری تبریز بازار از نیز روزها این
 دیگر اند گرفته تصمیم تبریز بازاریان از بسیاری. باشد یعمل الگوی ایران
 و نباشند کفش قاچاق با مبارزه برای مسإوالن اقدامات و تصمیمات منتظر
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 زده هایشان مؽازه ویترین پشت تابلوهایی آنها. کارستان کنند کاری خودشان
 .فروشیم می ایرانی کفش فقط است نوشته رویش که اند

 خود مسإوالن، عملی بی سایه در که چینی کیفیت بی های کفش ترتیب، بدین
 ورشکستگی و کارگران از بسیاری بیکاری باعث و کرده تحمیل بازار را

 و اند شده نشینی عقب از ناگزیر ها، سال از بعد بودند، بوده شده تولیدکنندگان
 تبریز کفش امروز.است بازگشته تبریز پرقدمت صنعت این به باردیگر رونق،

 گرفته ای دوباره جان است، ایران در کفش معتبر برندهای وجز که
 اند شده همگرا نیز باره این در شان تاریخ همیشه همانند هم، تبریز مردم.است

 .خرند نمی چینی های کفش دیگر و

 دیگر شهرهای در نیز و ایرانی دیگر باکیفیت کاالهای درباره اگر الگو، این
 مصوبات به نیاز بدون ایران، مردم که گفت توان می آنگاه شود، تکرار کشور
 و آنچنانی های همایش و اداری بروکراتیک نظام و دولت هیات و مجلس
 و خود از اند توانسته...  و کالن های بودجه و توخالی وعیدهای و وعده

 به را اقتصادی رونق و کنند حمایت قاچاق کاالهای قبال در خود فرزندان
 .بزنند رقم خودشان دست

 اولین شهر، این باردیگر اینک و شناسیم می" ها اولین شهر" عنوانب بریزرات
 .اند زده انتخاب به دست اقتصادی نجات برای مردمش که است شده شهری

  

 : دارد گىناگىن انىاع قتل

 عالج را بيماریش یا یدبررا نانش یا ،كرد پاره را یكس شكم چاقو با شود می 
.  كشيد كار به مرگ حد تا یا و داد جا یا دخمه در راکسی توان یم. نكرد
 این از و بفرستند جنگ بهیا كنند مجبور کشیخود به هم را نیكسا است ممكن
  . است ممنوع ما كشور در ها قتل نوع این از بعضی فقط. قبيل

 برتولت برشت نویسنده مردمی آلمانی
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 استونی کشور تمام اینترنتی!

 اما. باشید نکرده فکر آن به اصال یا و باشید نشنیده را استونی کشور اسم شاید
 ممکن .دنیاست دیجیتال تماماا  کشور اولین که چرا! است «جهان آینده» استونی

 می توضیح تصویر هفت در را آن چه؟ یعنی دیجیتال تمام کشور بپرسید است

 :دهم

 که دهند می رقمی۲۲ دیجیتال کد یک تولد لحظه در استونی هرشهروند به-۲
 شناسنامه، ملی، کارت جایگزین کد این: است همراه وی با مرگ از سپ تا

 می که ای اداره هر که ما با کنید مقایسه. است بیمه دفترچه و بانکی کارت
! مدارک سایر همراه به شناسنامه هم باشد همراهمان باید ملی کارت هم رویم
 !نشود فراموش رو و پشت از کپی البته

 اینترنت: شوید می روبرو عجیب ای پدیده با ستونیا پایتخت به ورود با -7
 کشور اولین استونی 7۴۴۴ سال در. همه برای شهر سراسر در  مجانی سیم بی

 جزو سرپناه و ؼذا به دسترسی مثل را اینترنت به دسترسی که بود جهان
 و ؼذا و آب مانند اینترنت کشور این در. کرد قلمداد ها انسان اولّیه حقوق
 و شد مستقل ۲۴۴۲ سال در کشور این بدانید است جالب. دارد میتاه سرپناه

 !محدود دسترسی با هم آن داشتند تلفن مردم از نیمی فقط زمان آن در

 ُپرکردن. دارد ارزش کاؼذ روی یامضا اندازه به دیجیتال امضای -3
 شرکت تاسیس حتی یا وام، دریافت بانکی، حساب بازکردن مالیاتی، های فرم

  .است الکترونیک امضای با و دیجیتال هویت بر مبتنی و یرحضوریؼ کامال

 تاسیس ای دقیقه 7۴ را شرکتم من: گوید می فاندربیم گذاری سرمایه شرکت مدیر
 را مالیات اداره کارمندان حاال تا ما! نرفتم بیرون خانه از اصال! کردم
 .است آنالین اینجا چیز همه. ایم ندیده

 آنالین انتخابات در 7۴۴۵ سال در که بودند دنیا ملّت اولین ها استونیایی -۰
 در پرسید استونی سابق جمهور رئیس از خبرنگاری وقتی. کردند شرکت

 کمک به! کامپیوتر پای خانه، در: گفت تعجب با داد، خواهد رأی کجا انتخابات
 در که ما با کنید مقایسه. ندارد امکان سیستم این در تقلّب. رقمی ۲۲ کد همان
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 میلیون چندین و ماندیم صندوق پای ساعت چهار از بیش اخیر انتخابات همین
 .ماندند باز دادن رای از

 می ساده کارها از خیلی بنابراین. است وصل رقمی یازده کد به چیز همه -۵
 که است چیزی از تر ساده استونی در مالیاتی آنالین فرم کردن پر مثال: شود
 و دیجیتال کد کردن وارد از بعد. کشد می طول هدقیق چند فقط و کنید می فکر

 به گذشته سال در تان مالی اطالعات که شوید می ای صفحه وارد رمزتان
 و کنید می کنترل را ها آن شما فقط و شده آوری جمع خودکار صورت
 مشهور! تمام. زنید می را «بفرست» دکمه و دهید می انجام را الزم تؽییرات

 لپ در فرودگاه در را اش مالیاتی اوراق استونی بقسا وزیر نخست که است
 .کرد ُپر تاپش

 از خارج مردم به را الکترونیک شهروندی که است کشوری اولین استونی( ۱
 نیز کشورها دیگر شهروندان حتی مرز بدون کشور ایده با. داد ارائه کشور
 نیز آلمان صدراعظم مرکل، آنگال. کنند اقدام الکترونیک اقامت برای توانند می
 .است شهروندی این دارای که است کسانی جمله از

 لشکربلوکی مجتبی کترد

 

 

 هرگونه رفع برای زنان با همدوش مبارزه بدون که دانند می سندیکایی کارگران» 
 خشونت محو برای که دانند می درستی به ایران مبارز زنان. بود نخواهند موفق نابرابری

 کارمند کارگر، زنان بخصوص زنان، و مردان به رسانی آگاهی آن، های ریشه و زنان علیه
 که هایی برنامه علیه متحد ای مبارزه دهی   سازمان نخست گام در -خانوار سرپرست زنان و

 در موفقیت برای گام اولین دهند می رواج کار عرصه در را دولتی خشونت بیشتر هرچه

 .است خانواده معیشت وضعیت بهبود

 خشونت ازجمله ها، خشونت انواع زدودن هدف با جامعه در آگاهی نصرع رواج دوم گام
 وضعیت بهبود راه در مبارزه با امر این. است ما زده   خشونت میهن در زنان، ضد  

 «.دارد مستقیم پیوندی  کارمندی و کارگری های خانواده اقتصادی
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 فلزکار کارگر عاشقی کازیم خاطرات و طنزها

 خانه در میاد دوسته پدر .بوده دوست قاغا ممد پسر با پسرش روستا در نفر یک روزی
 حاضره چای. بیا ؟ایستادی بیرون چرا تو بیا میگه .در دم میاد ممد خود .میزنه و در ممد
 ،نگردد من پسر با بگو پسرت به نخواهش .جان نوش قاغا ممد نه :بود گفته ایشان .

 .چشم بود گفته قاغا ممد. شه می بد ،یقتحق بیایند شاید کرده نویسی اسم  بجایی من پسر

 . نگردد تو پسر با میگویم حتما

 را االغ اون زحمت بی اوغلی عمی ممد مش :میگه ممد خانه در میاد مرد همان روز یک
 اسم بجایی  ما االغ شرمنده :بود گفته قاغا ممد. بیاورم علف صحرا از برم بده گاریش با

 .بعد شه می چه ببینیم بزار .شه می دب تحقیق بیایند شاید ،کرده نویسی

*** 

 دعا بلند صدای با نمازم سر مسجد، رفتم بودم، که بچه کرد می تعریف خدایی بنده یه
 که خدا جان، بچه: گفت شنید، محل سفید ریش" بده من به دوچرخه یه خدایا" کردم
 نه ،گناهاشون بخشش خصوصا بندگانشه، به لطف خدا کار نیست، دادن دوچرخه کارش

 که کردم دعا نمازم سر مسجد تو و دزدیدم دوچرخه یه رفتم بعد روز صبح. دادن دوچرخه
 شدی حاال پسرم، آفرین: گفت و شنید سفید ریش. ببخش گناهانم تمام بابت منو خدایا

 گوشه یه هم االن. کردم پیدا راهمو من دیگه روز آن از. خداپرست و خوب مسلمان
 ....توبه  و نذری و نماز بعد و میکنم اختالس اول کنم، می خدمت دارم مملکت

**** 

 . می کردند آسفالت بعدکرده،  قیرگونی را بامها امگایزو از قبل بود پیمانکار دوستم

 آسفالت تن 8 گفتم، کردم نگاه من. میکردیم کار را نفر یک بام پشت:  میگفت رفیقم
 را جایی آغا حاجی گفتم . ماند افهاض فرگون چند . کردیم کار را جا همه وقتی . بیاورند

 . بریزیم آنجا به هم را مقدار این نشده سرد تا ، بدهید نشان

 . نیست جایی: گفت

 . برگرداند شود نمی که را اینها:  گفتم

 !!!!!  بساز  انداز دست یک بام پشت در باشه: گفت

 . بود گیر سرعت منظورش



51                 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                      
 

 

 

 فقط. ام تشنه ساله چند که منیست ناراحت خودم من:  یوموروغی اوسمان
 موج صدای دیگر. مانده خالی هایشان النه آوردند می پناه بمن که کبوترانی

 !!!!!!!!! بود دریاچه یک اینجا. نبود یکی بود یکی. نمیاد کبوتران و ها
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 کوچک مرد  بزرگ

 
 اعالم منتظر دوستانم از نفر دو همراه به فرودگاه در صبح شش حدود ساعت
 خواهی؟ می واکس: گفت و آمد جلو ساله هفت حدوداا  پسرکی. دیمبو پرواز

 «بله: »گفتم دلسوزی روی از اما نداشت، نیاز واکس کفشم

 به. درآورد را ها کفش و گذاشت پاهایم جلوی دمپایی جفت یک چابکی به
 را کفش بندهای کرد، باز دقت با را واکسش قوطی کرد، گردگیری دقت

 وقتی  .آؼشتن واکس به را کفش کرد شروع آرام آرام و نشود کثیؾ تا درآورد
 کردن پرداخت به کرد شروع مویی برس با کرد، واکسی حسابی را ها کفش
 صیقلی را کفش حسابی پارچه، یک با هم آخر در. افتاد برق ها کفش. واکس
 «شود نمی واکسی شلوارت نه و جورابت نه که باش مطمئن: »گفت .کرد

 این در سن، این با بچه این که کردم می فکر خودم با ردک می کار که مدتی در

 و کرد بند را ها کفش شد، تمام که کارش !کند می تالش چقدر صبح ساعت

 را وسایلش هم او. بستم را بندها و پوشیدم را ها کفش. گذاشت من پای جلوی
 «کنم؟ تقدیم چقدر: »گفتم. ایستاد مإدب و کرد جمع
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 «برکت خدا بدهی، چه هر هستی، من ریمشت اولین تو امروز: »گفت

 «چقدر؟ بگو: »گفتم

 «نگفتم قیمت اول مشتری به وقت هیچ حاال تا: »گفت

 «است؟ قبول بدهم چه هر: »گفتم

 «علی یا: »گفت

 درآوردم تومانی پانصد یک جیبم از. کنم امتحان را او که کردم فکر خودم با

 من و کرد خواهد اعتراض انیتوم پانصد دیدن با که نداشتم شک .دادم او به و

 در. قبول دادی چه هر نگوید دیگر که داد خواهم درسی او به  حرکت این با
 تشکر گذاشت، جیبش توی و زد اش پیشانی به و گرفت را پول تعجب کمال
 جیب از تومانی هزار ده اسکناسی سریع .برود که برداشت را کیفش و کرد

 نگاهی و برگرداند باال سمت به را اش هافراشت گردن. بدهم او به که درآوردم
 «قبول دادی چه هر گفتم من: »گفت و انداخت من به

 «!کنم امتحانت خواستم می دانم، می بله: »گفتم

 تو؟: »گفت.شدم له نافذش نگاه سنگینی زیر انداخت، من به بزرگوارانه نگاهی

 «کنی؟ امتحان مرا خواهی می تو

 را رویش. شدم خرد درون از که دبر بکار محکم چنان را «تو» واژه
 باالخره. بگیرد بیشتر که نکرد قبول کردم اصرار چه هر  .رفت و برگرداند

  .اکراه با اما کرد قبول آنان تقاضای با و دوستانم وساطت با

 دستانی افراشته، قامتی با بود مردی شبیه سر پشت از رفت می که وقتی
 که مردی. مستحکم ای اراده و واراست هایی گام فراخ، هایی شانه ورزیده،
 !آموخت می من به عمل در را بزرگواری و سخاوت معنای

 

 پرویز پرستویی بازیگر
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 کارگر طبقه برای آن پیامدهای و مرداد 28 کودتای      

 وشریرترین ترین وپست ایران دشمنان پلیدترین توسط مرداد 7۷ کودتای

 کارگر طبقه برای بسیارسنگین پیامدهایو  گرفت صورت اش داخلی عوامل

 استقالل آزادی، همانا که زحمتکشان این های ازدستاورد بخشی و آورد پدید

 .گردید پایمال بود، اجتماعی وعدالت

تعطیلی  ساعت کار، ۷جمله  از مواد قانون کار مرداد بسیاری از 7۷پس از

 و نادیده انگاشته شد سندیکاداشتن  همه مهمتر از اخراج ها و جمعه، روز

شکنجه  زندان زیر در حلبی ساز کارگر ،حسن ار کارگران آؼازگردید.کشت

نماینده  روستای گلدسته ورامین و کریمی دهقان زاده ای از محمد کشته شد،

زیر ضربات باتون مشاعرش  فستیوال صلح درجریان شکنجه و کارگران در

 مورد هدؾ گلوله قرار الله زار در کوشنده کارگری قازاریان را ازدست داد.

فعاالن  آرماییس از رگر قناد با مسلسل درو شد.آودیس مسروپیان کا گرفت.

مالنصراله تحریری دهقان  شد. کارگری اصفهان توسط داشناک ها ترور

 او آب جوش روی بدنش ریختند و گرمساری بوسیله مرتجعین ربوده، مبارز

ولی  که تکه شد،کفاش ت وارطان ساالخانیان کارگر دلخراشی کشتند. را بطرز

 بافان خراسان درگذاران اتحادیه قالی بنیان رهی ازابوالفضل ف سخنی نگفت.

شکنجه کشته  زیر ازفعالین اتحادیه کارگران شرکت نفت در و ۲3۴۴سالهای 

مرکزی  ت دبیران شورای متحدهاما هیچ خبری به اندازه دستگیری هیا شد.

که توانسته  دبیران این هیات را خوشحال نکرد. ،رژیم کودتازحمتکشان تهران

ن کفاش تهران اعتصاب بزرگ کارگرا ۲2/۲۲/۲333ان دستگیریبود تا زم

ای شکستن بر ،علیه رژیم کودتا تجمعات موضعی را را سازماندهی کرده و

 مان گسترده ای برای حمایت وساز وه درشکست برپا ک روحیه ضعؾ و

به وحشت انداخته  رژیم را خانواده های زندانی سیاسی ایجاد کند،کمک به 

یم ضد زندان با این کارگران شد گویای عمق وحشت رژ رفتاری که در بود.

 دبیر و عیوضیان بهترین کفاش زنانه دوزدست خسرو کارگری شاه بود.
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اباذربرنگی عضوکمیته  اتحادیه کارگران کفاش را الی گیره گذاشته شکستند،

 افتاد، کار چنان شکنجه کردند که کلیه هایش از اعتصاب کارگران کفاش را

نست چنان با شالق زدند که تا ماهها به پشت نمی توا رحمت اله جزنی را

 خارش و نمی کردند تا باعث چرک شده، مداوا جراحت هایش را بخوابد.

 از بهرام یعقوب زاده پارچه فروش دوره گرد و عذاب بیشتری نصیبش شود.

بخصوص کلیمی  زیرشکنجه و بدلیل مقاومتش در مسوولین شورای متحده را

فداکاریش  رانش، گذاشتن سیخ داغ بین دو با عذاب فراوانی دادند و ،بودنش

شورای  دبیر و آهنگر محجوب عظیمی کارگر ستودند. را ه کارگرراه طبق در

        .اثراتش باقی بود ردند که تا پایان عمرچنان شکنجه ک متحده تهران را

زاینده  خروشان و رود اما سرمستی رژیم ضدکارگری شاه دیری نپایید.

با  طبقه کارگر د.ایستان بازحرکت  هیچ سدی نمی توانست از زحمتکشان را

ی پ در را ایجاد کرده و سندیکاهای خود ۲334ل سال اوای بازسازی خود از

به جوی  نه تنها آب رفته را دست رفته آستین ها را باال زد. از یابی حقوقدست

شکنجه های  زیر وتاوردهای برادران تکه تکه شده گرداند بلکه دس باز

 همگانی کردند، بیمه های اجتماعی را کرد. گسترده تر رااش حیوانی له شده 

که برای همه مزدبگیران کسب  ه تنها برای زحمتکشان،حق عایله مندی را ن

 و دست لباس کار7 رسمی شدن کارگران به امری عادی بدل شد، کردند.

 سالن ؼذاخوری، لباس،کمد محمودآباد، استراحتگاه تعطیالت تابستانی، کفش،

مرخصی با حقوق برای   ماه7 شیرخوارگاه، کودک،مهد آمد، سرویس رفت و

 به دیگر حقوق زحمتکشان و نیزصابون را  و حتی شیر زنان باردار،

تالش برای  نظامیان نیزشود. حتا شامل آموزگاران و تا زودند،مزدبگیران اف

قانونی کردن حق  همه مهمتر از گسترده ترشدن بیمه برای همه صنوؾ و

 بود. شاهکارهای طبقه کارگر قانون کار شاه از 33 اعتصاب درماده مکرر

تعمیق وگسترده  راهی جزد پیشکسوتان خو برای سپاس گذاری از طبقه کارگر

مبارزه می کند تا حقوقی را که بدست  طبقه کارگر کردن این حقوق ندارد. تر

 گیالنی نژادمازیار            .می آورد شامل تمام زحمتکشان شود
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 کارگر معدن میرزایی مهناز

 

 بطوریکه است شده شناخته جهان کارهای ترین سخت از یکی معدن در کار
 یکرمان کار معدن زن یک اما شوند، میدان این وارد نیستند حاضر بسیاری

 .کند می کار سنگ زؼال معدن تاریک اعماق در

 که مسووالنی و کارگران همه آمدم اینجا به کار دیدن برای که اول روز»
 برای زن یک که بود عجیب برایشان درآوردند، شاخ من دیدن از بودند اینجا
 من به را معدن مختلؾ های قسمت بود قرار که کسی است، آمده اینجا به کار
 وقتی ندارم، مشکلی گفتم من ببینی، هم را ها تونل داخل باید تگف دهد نشان
 مجبور جاهایی در حتی یعنی برد، تونل نقاط ترین سخت به را من شدیم وارد
 کار های سختی دادن نشان با کرد می تصور شاید برویم، جلو خیز سینه بودیم
 من دپرسی را نظرم و آمدیم بیرون تونل از وقتی ولی شوم، می منصرؾ من
 شناس زمین و معدن مهندس معدن این زمان آن. ام آماده کار شروع برای گفتم

 خودم برعهده کارها بیشتر و بود زیاد خیلی من کار فشار دلیل همین به نداشت
 استخراج های کارگاه از و بروم ها تونل داخل بودم مجبور هرروز یعنی بود،
 «.کنم دیدن

 بود اختیاری کامال حرفه این در حضورم

 بوده کار بازار اجبار حرفه این در حضورش آیا اینکه خصوص در میرزایی
 در و کردم رشته انتخاب هدفمند ابتدا از من :»که گفت گونه این عالقه، یا
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 کامالا  نیز کار این به ورودم و شدم قبول کرمان باهنر شهید دانشگاه در نهایت
 پر را معدن این در کار خصوص در کاریابی فرم شخصاا  و بوده اختیاری
 گرفتم قرار نیز محیط در وقتی و بودم آشنا کار های سختی با ابتدا از کردم،
 و دارم دوست را سخت کارهای من اما شدم روبرو مشکالت و موانع با عمالا 
 «.کنم می را تالشم و آگاهم خودم توانمندی به بلکه کنم نمی فرار چالشی ازهیچ

 که موارد برخی در که گوید می است شده زنی مادر که کار معدن زن این
 از پس که است خوشحال و آورد کارش محل به هم را کودکش است مجبور
 و بازشده کار این به نیز معدن کارشناس زنان سایر پای معدن این به ورودش

 یافته افزایش معدن این در کار برای جوان دختران مراجعه است صباحی چند
 .اند یافته حضور زنان نیز یگرد معادن برخی در و است

 بیکار دانشگاهی التحصیالن فارغ لیست به نگاهی اگر که است حالی در این
 موارد بیشترین جزو معدن بخش آموختگان دانش کنیم نگاهی کرمان در

 کیلومتر ۲۵۴ که کند می کار معدنی در میرزایی اما هستند استان در بیکاری
 در و سخت شرایط در کار میرزایی.ستا قرارگرفته کرمان شهر از دورتر

 حتی و ندیده خود راه سر بر مانعی و دشوار کاری را زمین تاریک اعماق

 و است کرده راؼب خود کنار در معدن این در کار برای نیز را دیگر زن چند
 .شود می شناخته استان در موفق های چهره از یکی عنوان به حاال

 !شد نخواهم تسلیم

 ...کنم می زندگی

 منتظرند که رویاهایی برای

 ...شوند واقعی من دست به

 دارم بودن برای فرصتی من

 ...! نشینم نمی ساکت پس
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سال دیگر؟ با آموزش و بهداشت  21سرانجام ما چه خواهد شد؟ بعد از 
؟ چندتایمان چقدر درس خواهیم خواند و چند نفرمان زنده خواهد ماند ؟پولی؟

  فرمان خوشبختی را لمس خواهیم کرد؟؟چند ن بیکار خواهیم بود؟
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  دارم بهانه هنوز زیستن برای

  است فرسوده که قلبم به توانم می هنوز من

  باشد داشته دوستت که بدهم فرمان


