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 بنا به درخواست سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از

 فدراسیون جهانی اینداستلایر اطالعیه زیر منتشر شد:

ٔرضأؤصالحیٔمحمودٔکهٔخواهدمیٔایرانٔدولتٔازٔاینداستلایرٔجهانیٔاتحادیهٔ 

 !بگذاردٔاحترامٔکارٔؤبشرٔبنیادیٔحقوقٔبهٔؤکندٔآزادٔدرنگبیٔرأشهابی

 ایران اسالمی جمهوری ریاست روحانی، حسن آقای جناب

 میلیون پنجاه از بیشتر که اینداستلایر جهانی اتحادیه   دبیرکل مقام در را نامه این من

 در جمله از جهان، کشور 1۴۱ از بیش در را تولید و انرژی، معدن، هایبخش در کارگر

 رهبران که هیمبخوا شما از دیگر بار تا نویسممی شما به کندمی نمایندگی ایران،

 کنید آزاد درنگبی را شهابی رضا و صالحی محمود جمله از ایران، در زندانی سندیکایی

 .کنید تضمین کشورتان در را کار حقوق و بشر بنیادی حقوق کامل رعایت و

 بازداشت   جمله از و پیگرد، از حاکی که ایمکرده دریافت ایکنندهنگران هایگزارش ما

. است بوده خود سندیکایی بنیادی حقوق از استفاده دلیل به سندیکایی رهبران و کارگران

 سندیکایی رهبران و کارگران همه   شرط و قیدبی و آزادی خواستار ما لحاظ، این به

 برجسته کارگری فعال دو با غیرانسانی رفتار نگران شّدتبه ما ویژه،به. هستیم زندانی

 بزرگی خطر در دو این سالمت و تندرستی .هستیم شهابی رضا و صالحی محمود یعنی

 .است

 زندان به بارها گذشته سال سی در و است ایباسابقه کارگری فعال که صالحی محمود

. است شده برده زندان به دوباره( 1۹۳۶ آبان ۶) ۸۱1۲ اکتبر ۸۲ روز در است، افتاده
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 بیمارستان به نزندا از و شد قلبی سکته   دچار صالحی آقای( آبان 1۸) نوامبر ۹ روز

 در را او است، درصد۹۱ فقط او قلب کارکرد اینکه رغمبه تعجب، کمال در ولی شد، برده

 قبلی، زندان هایدوره در. بازگرداندند بیمارستان به دوباره( آبان ۸۱) نوامبر 11 روز

 به دیالیز برای دوبار ایهفته باید او و است افتاده کار از صالحی آقای کلیه   دو هر

 خواهد خطر در جّدی طور به جانش بماند، زندان در اگر محمودصالحی .برود یمارستانب

 بود

 واحد شرکت کارگران سندیکای مدیره   هیئت اجرایی عضو شهابی رضا این، بر عالوه

 او. است افتاده زندان به بارها( 1۹۲۳) ۸۱1۱ سال از نیز حومه و تهران رانیاتوبوس

 از نیز شهابی آقای. بردند زندان به دوباره( 1۹۳۶ مرداد 1۲) ۸۱1۲ اوت ۳ روز در را

 در او شکنجه   و او با بدرفتاری علّت به معلوم قرار از که بردمی رنج جّدی هاییبیماری

 در تخصصی مداوای برای باید شهابی رضا. است بوده زندان در بازجویی هایدوره

 شود آزاد زندان از شرط و یدق بدون باید شهابی رضا. شود بستری مجهز بیمارستانی

 .است رسانده پایان به را خود محکومیت دوره   همه   او زیرا

 هایکنوانسیون که خواهدمی ایران دولت از دیگر بار اینداستلایر جهانی اتحادیه   همچنین،

 و سندیکا داشتن حق و تشکل، حق و تجمع آزادی درباره   کار جهانی سازمان ۳۲ و ۲۲

 .کند اجرا و تصویب را جمعیدسته زنیچانه

 ما. دهد پایان کارگری فعاالن سرکوب و دستگیری به که خواهیممی ایران دولت از ما

 همه   و شهابی، رضا صالحی، محمود شرط و قیدبی آزادی مورد در خود خواست بر مجددا  

 .کنیممی تصریح و تأکید زندانی کارگری فعاالن

 .هستیم شما درنگبی اقدام و پاسخ منتظر

 (۵۹۳۱ٔآبان۷۲ٔ)۷۱۵۲ٔٔنوامبر۵۱ٔٔژنو،ٔٔٔدبیرکلٔسانچز،ٔوالترٔاحترام،ٔبا

 حقوق سازمان رهبری، دفتر جمهوری،ریاست مطبوعاتی دفتر: رونوشت

 متحد ملل سازمان در ایران دائمی نماینده   ایران، بشر
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کارگر از صدا و سیما ٠١١١درخواست   

 به نام خدا

                     ریاست محترم صدا و سیما

 و جناب آقای سیدمهرداد سید مهدی مدیریت محترم شبکه خبر

با سالم ، ما کارگران پارس جنوبی و پاالیشگاهای بندر عباس و بوشهر امضا 

دعوت می کنیم برای پوشش دادن   کننده این متن، از گروه خبری شبکه شما

منطقه اعزام کرده مشکالت کارگران پروژه های پارس جنوبی ، گروهی را به 

تا صدای ما کارگران به گوش مسوولین رسیده و اقدامی در جهت رفع 

 .مشکالت کارگران پروژه ای انجام شود

امضای کارگران پروژه ای که با کدملی خود امضا  ٠١١١در ضمیمه این نامه 

 .نموده اند را برایتان ارسال می کنیم

بی حامی و فراموش شده،  خواهشمندیم درصورت حمایت شما از ما کارگران

برای تنظیم و  آقایان مازیار گیالنی نژاد و ارصالن امینی با نمایندگان کارگران

هماهنگ کردن تاریخ و مکان مشخص به جهت تهیه گزارش و مصاحبه با خود 

 کارگران در مکانی مشخص که شما تعیین کنید حضور بیابیم.

قبلن از همکاری شما  ل فرماییدخواهشمندیم هماهنگی و دستورات الزم را مبذو

 سپاسگزاریم

این نامه هم دفتر شبکه خبر و هم به دفتر آقای سید مهدی رییس »»

 آبان داده شد. ٠١خبرگزاری صدا وسیما در تاریخ 

 ««آبان در خبرگزاری ایلنا درج شد. ٠١همچنین خبر این درخواست در روز 
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 !تسلیت به مردم زحمتکش کرمانشاه

ر روی خزانه می نشیند و البد آوارهم باید بر روی ویرانه ها می گویند گنج ب

 !بشیند

نزدیک به دو دهه از جنگ ایران وعراق می گذرد که هنوز در بسیاری از 

مناطق کرمانشاه خصوصن در شهرها و روستاهای ِمرزی از جمله 

قصرشیرین و سرپل ذهاب و حومه ی آنها آثار جنگ خودنمایی می کند. جای 

ها بر جسم درختان نخل های قصرشیرین التیام نیافته، بازسازی  زخم ترکش

شهرهای جنگزده کامل نشده و زندگی در این شهرها رونق گذشته را پیدا 

نکرده است. بیکاری و بی امکاناتی بیداد می کند. هنوز خستگی روحی و 

جسمی از تن اسیران این منطقه بیرون نرفته و غم از دست دادن عزیزان 

ها فروکش نکرده، که زلزله باعث ویرانی، آوار و تخریب زیر ساخت خانواد

به همراه کشته و زخمی شدن تعداد ……ها, مناطق مسکونی و تجاری و

 .زیادی از ساکنین استان کرمانشاه به آن اضافه شد

استان کرمانشاه قبل از جنگ جزو استانهای رشد یافته ی ایران محسوب می 

نگ به دلیل هم مرزی با عراق دچار خسارتها شد که متأسفانه در زمان ج

وخرابی های فراوانی گردید. با گذشت نزدیک به دو دهه از پایان جنگ، 

کرمانشاه نه تنها به جایگاه قبل از آغاز جنگ با عراق بازنگشت، بلکه به دلیل 

رشد نیافتن زیر ساخت های اقتصادی و عدم ایجاد تحول در بخش کشاورزی با 

تعداد بیکاران به نسبت جمعیت در ایران داراست. استان  آمار بیشترین

کرمانشاه به دلیل نبود اراده و برنامه ای در جهت بهبود این مشکالت سالهاست 

 .محروم مانده است

سئوالی که اکنون قابل طرح می باشد این است که آیا بعد از مدتی این تب و 

راموش شده با دستان خالی تاب اولیه زلزله فروکش می کند و می ماند مردمی ف

که نظاره گربدبختی های مضاعف از زلزله باشند. اضافه شدن خرابیهای 

زلزله به آثارازبین نرفته جنگِ و در نهایت آواره شدن تعداد بیشتری از مردم 

و گسترش حاشیه نشینی …… استان کرمانشاه به سوی تهران و کرج و ساوه و
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که در انتظار مردم استان کرمانشاه است. آینده ی است   و شغلهای کاذب دیگر

 .و کسی دربین مسئولین به فکرحل آنها نیست

سندیکای فلزکارمکانیک ایران ضمن عرض تسلیت به مردم کرمانشاه 

وخصوصن خانواده هایی که عزیزان خود را از دست داده اند و آرزوی 

ن می ریشتری از مسئولی ٧’٣بهبودی هرچه سریعتر مصدومین حادثه زلزله 

خواهد ضمن رسیدگی و اقدام فوری برای ارایه کمکهای اولیه به مصدومین و 

تأمین نیازهای فوری مردم آسیب دیده و همچنین کمکهای ضروری به خانواده 

هایی که عزیزی یا عزیزانی را ازدست داده اند، اقدامات مناسبی نیز برای 

و آب و برق به عمل اسکان مناسب و رفع نیازهای غذایی، بهداشتی، دارویی 

آورند. و همچنین با تشکیل کمیته های تخصصی و کار گروههای استانی و 

کشوری عملیات بازسازی و جبران خسارتهای به وجودآمده عملیاتی نمایند .هر 

 .چند االم مردم همچنان پابرجاست

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران شکایت از سازندگان مسکن مهر 

اه را وظیفه خود دانسته و در این زمینه اقدامات الزم را انجام استان کرمانش

 .خواهد داد

 

 ٠93١آبان  22   سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
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 درد به نمان تنها عزیز شو همراه

 نمیشود درمان جدا جدا هرگز مشترک درد کاین

 ؛ دیده ستم سرنوشتان هم ، کارگران

ٔاطرافٔمناطقٔجملهٔازٔایرانٔدرغربٔلهزلزٔوحشتناکٔخبرٔشنیدنٔازٔبعد

ٔصدهأشدنٔکشتهٔؤعراقٔؤایرانٔمرزیٔهایٔروستأؤشهرهأؤکرمانشاه

ٔکهٔسکونت،ٔمحلٔهزارانٔوتخریبٔانسانٔهزارانٔشدنٔوزخمیٔگناهٔبیٔانسان

ٔ،ٔغمٔاند،ٔبردهٔنامٔجهانٔجاریٔسالٔزلزلهٔمرگبارترینٔهأگزاریٔخبرٔگفتهٔبه

ٔاینٔکنارٔدرٔدیگرٔبارٔویکٔانداختٔسایهٔمأهمهٔبرٔبزرگیٔنگرانیٔؤماتم

ٔاستٔآمدهٔفرودٔمأبرسرٔکهٔهأزلزلهٔآنٔازٔتعدادیٔناگوار،ٔؤتلخٔبسیارٔحادثه

ٔؤامضاهٔسفیدٔهایٔقراردادٔؤاخراجٔ،کولبرانٔبستنٔگلولهٔبه.ٔبرشمردیمٔرا

ٔنمایندگانٔبازداشتٔکارگران،ٔشالقٔؤزندانٔاحکامٔگسترده،ٔبیکاریٔموقت،

ٔصفٔبهٔحملهٔبیمارستان،ٔتختٔرویٔبرٔآنهأبستنٔزنجیرٔؤغلٔوبهٔرگریکا

ٔچهارٔهایٔدستمزدٔآباد،ٔخاتونٔکارگرانٔبستنٔگلولهٔبهٔگرسنه،ٔکارگران

ٔؤرایگانٔتحصیلٔنبودٔزحمتکش،ٔمردمٔخالیٔسفرهٔفقر،ٔخطٔزیرٔبرابر

ٔ،تجاوزٔؤآزاریٔکودکٔخیابان،ٔؤکارٔکودکانٔوجودٔمناسب،ٔآموزشیٔفضای

ٔؤجنسیٔهایٔتبعیضٔؤهأنابرابریٔبرتر،ٔهای"ٔٔژن"ٔٔوجودٔوفساد،ٔاعتیاد

ٔامکاناتٔنبودٔ،اعتصابٔؤتجمعٔ،تشکلٔاندیشه،ٔبیان،ٔآزادیٔنبودٔملی،

ٔرایگانٔاجتماعیٔخدماتٔنبودٔرایگان،ٔؤمناسبٔدرمانٔؤبهداشتیٔپزشکی،

ٔکشتنٔؤشتمٔؤضربٔخواری،ٔرشوهٔؤفسادٔوجودٔ،ٔجامعهٔاحادٔتمامیٔبرای

ٔزلزلهٔاینٔبله...ؤاستثمارافسارگسیختهٔوجودٔ،ٔگردهأریزٔوجودٔفروشان،دست

ٔ!... نیستندٔشمارشٔقابلٔهألرزهٔپسٔؤها

ٔباز.ٔاستٔداریٔسرمایهٔنظامٔها،ٔبدبختیٔاینٔتمامیٔعاملٔکهٔکردیمٔفکرٔبعدا

ٔفرودستٔهایٔتودهٔؤکارگرانٔشرایطیٔچنینٔدرٔشودٔنمیٔآیأکردیمٔفکرٔهم

ٔخودٔکهٔکسانیٔشودٔنمیٔآیأشوند؟ٔمندٔبهرهٔزندگیٔامکاناتٔحداقلٔازٔجامعه
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ٔکارٔرنجٔحاصلٔکهٔهاییٔدرآمدٔازٔمقدارناچیزیٔفقطٔتنهأنامندٔمیٔدولتٔرا

ٔشایدٔکنند؟ٔجامعهٔاینٔافرادٔوآسایشٔامنیتٔؤرفاهٔصرفٔرأاستٔکارگرانٔما

ٔتصورٔمناسبات،ٔاینٔحافظانٔؤواعظانٔبرتر،ٔهای"ٔٔژن"ٔٔؤدارانٔسرمایه

ٔ،ٔیکٔؤبیستٔقرنٔدرٔجامعهٔفرودستٔهایٔتودهٔؤکارگرانٔمأکهٔکنندٔیم

ٔخودٔطبیعی،ٔحوادثٔاینٔمقابلٔدرٔؤکنیمٔاندیشهٔوسطٔقرونٔمردمٔمانندٔبهٔباید

ٔ.!! دهیمٔپسٔرأناکردهٔجنایاتٔؤمکافاتٔتاوانٔو!ٔمقصربدانیمٔرا

ٔکهٔشدٔمشخصٔتازه(ٔٔمهرٔمسکن)ٔٔ؟!!ٔایمٔساختهٔخانهٔبرایتانٔگفتندٔحاکمان

ٔ! ودیگرعزیزانمانٔکودکانٔبرایبودٔقتلگاهیٔبلکهٔنبود،ٔمسکنٔاندٔساختهٔآنچه

ٔارادهٔازٔخارجٔمیتواندٔدیگرٔطبیعیٔحادثهٔهرٔؤسیلٔ،ٔزلزلهٔکهٔدانیمٔمیٔما

ٔوجودٔبهٔتوجهٔبأکهٔدیدیمٔؤشنیدیمٔؤخواندیمٔکارگرانٔمأامأدهد،ٔرخٔبشر

ٔبهٔطبیعتٔخشمٔبأشودٔمیٔبشری،ٔجدیدٔهایٔآوریٔفنٔؤتکنولوژیٔدانش،

ٔرساندٔممکنٔحداقلٔبهٔرأآنٔتخریبٔهایٔوهزینهٔبرخاستٔمبارزه ٔما.

ٔتودهٔخودٔماست،ٔحامیٔآنچهٔکهٔشنیدیمٔؤدیدیمٔؤاندیشیدیمٔبازهمٔکارگران

ٔهستیمٔؤبودهٔمردمیٔهایٔکمکٔشاهدٔمأ.پرشورٔچهٔؤوکارهستندٔرنجٔهای

ٔشمأارادهٔبرٔدرودٔ.شتافتندٔآنهأککمٔبهٔدیده،ٔزلزلهٔمردمٔامیدیٔنأدردلٔکه

ٔ.شمأهمبستگیٔبرٔدرودٔ،

ٔصمیمٔازٔشرکتٔاینٔکارگرانٔبأهمراهٔتپهٔهفتٔنیشکرٔکارگریٔسندیکای

ٔرأخودٔؤگفتهٔتسلیتٔناگوارٔبسیارٔؤدلخراشٔحادثهٔاینٔبازماندگانٔبهٔقلب

ٔ.دانیمٔمیٔشریکٔبزرگٔغمٔاینٔدر

 !باد گرامی شدند لرزه زمین قربانی که عزیزانی یاد

 تپه هفت نیشکر کارگری یسندیکا
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 !ترس و وحشت از . . . ؟

Kmkoomak.wordpress.com 

آبان ماه 29مورخه  ٠3.9١انال تهران، ساعت تلویزیون یا ک ١خبر کانال 

زاردانش آموز امسال از تحصیل ه 47 : جناب وزیر آموزش و پرورش 3١

 .باز مانده اند

آن سوی چهره این خبر، ابعاد بیشمار بیکاری در میان کارگران ایران است، 

که قادر نیستند هزینه زندگی خانواده اشان را تامین کنند تا چه رسد به تامین 

علل ناتوانی کارگران ودیگر  هزینه های تحصیلی کودکان شان، یکی از

شهر و روستا روند خصوصی سازی های دولت است که بر خالف کشان زحمت

اصول قانون اساسی کشور همه ارکان جامعه را در بر گرفته است و جناب 

وزیرهم، یکی از مجریان آن است. آری با خصوصی سازی آموزش و 

پرورش دارند به فاجعه بیسوادی در کشور دامن می زنند و خود را به 

ون اساسی دولت راموظف کرده است آموزش و فراموشی زده اند که قان

پرورش رایگان را در ایران کاربردی کند. با توجه به آمار کودکان خیابانی که 

برای امرار معاش خانواده هایشان روانه خیابان های شهر ها شده اند. این 

اظهار نظر جناب وزیر از فاجعه ای خبر می دهد که چندی پیش مشاور ارشد 

(  ) برجام دومصورت گنگ و مبهمی اشاره نمودند. م به آن، بهرییس جمهور ه

خبر بعدی که یک گزارش مستند از فاجعه ای است که شهرک های صنعتی 

 3١ماه آبان 23گزارش شبکه مستند  :کشور را در خود دارد مدفون می کند

 :از شهرک صنعتی شهرکرد 2١ساعت 

ارگاه تولیدی مشغول به کار از هرخیابان شهرک صنعتی تنها یکی یا دو ک " –

نیروی کار) کارگر(  ٣١است آن هم نه با همه ظرفیت بلکه کارگاهی که با 

تولید می کرد امروز با دو یا سه کارگر کار می کند. بقیه همه به دلیل نبودن 

 .کار و عدم سود زایی اخراج شده اند." و کارگاه ها تعطیل شده اند

http://kmkoomak.wordpress.com/
http://kmkoomak.wordpress.com/
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درصد کارگاه های تولیدی تعطیل  0١ز در واقع در یک شهرک صنعتی بیش ا

شده اند. این اعترافات نماد یک رشد صنعتی دولت های پس از جنگ است که 

عالوه بر عدم توسعه صنعتی، آنچه را هم که داشته ایم از دست داده ایم. زیرا 

پاسداری از قانون اساسی کشور را به دورانداخته اند وبا مسخ برخی اصول 

که نوع مناسبات اقتصادی  55 – 54وص اصل های قانون اساسی به خص

کشور را مشخص کرده و حقوق مردم را به صراحت اعالم نموده است. خود 

را و مملکت را به جریان کور بازارجهانی سپرده اند. با این ترفند ساده لوحانه 

که " دولت کارفرمای خوبی نیست " وبا این اقرار و باور، عدم شایستگی خود 

اره مملکت افشا نموده اند. ولی با این وجود با همه توان اهرم های را در اد

قدرت را رها نمی کنند در حالی که در عمل نشان داده اند دولت های پس از 

جنگ بدون استثناء بر خالف وظیفه اشان پاسداری از قانون اساسی و کاربردی 

ه ای خزنده کردن اصول آن را به توصیه های صندوق بین المللی پول به گون

به دور ریخته اند، و مناسبات امپریالیسم جهانی ) نولیبرالیسم( را برای پیوستن 

به " دهکده ی جهانی " هدف قرار داده اند. حاکمیت با دنبال کردن سیاست های 

نولیبرالی از یک سو و پیوستن به جنگ سنی و شیعه از سوی دیگردر دام 

نسته منافع او را در خاورمیانه تامین می پیچیده امپریالیسم گرفتار آمده و ندا

کند.)امریکا ودیگر کشورهای امپریالیستی با فروش میلیاردها دالر اسلحه به 

چرخ های اقتصاد بحران زده اشان را به  عربستان ،امارات کویت و قطر

گردش درآورده اند( امروز شاهد جنگ در همه مناطق نفت خیز جهان هستیم و 

جوان اقتصاد در حال سقوط کشورهای ریالیسم های پیر وخیل فروش اسلحه امپ

امپریالیسم از یک سو به فعالیت  .در بحران غربی را به رونق رسانده است

مساجد وهابی یاری می رساند تا القاعده ها، طالبان ها و داعش ها و . . . را در 

د ی دامریکا تولید کند و به منطقه مورد نظرش ارسال کند، تا چهره  اروپا و

 منشانه خرافات را عمومی نماید زیرا دوام ساختار بیمارش وابسته به جنگ و

، در حالی که در این دام افتاده در این میان برخی ه های مردم است.جهل تود

اند کودکانه برای خود دست می زنند و شادند که در منطقه قدرت گرفته اند و 

ان واقعی است که توانسته درحال انجام چه کار بزرگی هستند. جنگ آن امک

امپریالیسم را بر پاهای لرزان بحران زده ی ابدیش هم چنان نگهدارد. باید یاد 

بگیرید گاهی حتی رو درویی با عوامل سرمایه داری جهانی به بقای آن یاری 

می رساند، باید پیچیدگی سیاست های پشت پرده ی این ساختار بیمار را 
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تعدیل ساختاری و  ) ر نام بپذیریدیرا با تغیبشناسید نه از سویی اقتصادش 

 .خصوصی سازی( و به جنگ طلبیش دام بزنید

چند روز پیش از اعتراف وزیر آموزش و پرورش نمایندگان مجلس با نگرانی 

تعداد آموزگاران کشور نسبت به دانش آموزان بسیار کمتر است : اعالم نمودند

آموزگاران جدید ندارد. لذا و آموزش و پرورش هیچ برنامه ای برای استخدام 

نشسته شدند مملکت با کمبودی اساسی از معلم ها باز سال دیگر که برخیچند 

 ".مواجه خواهد شد

حاکمیت عجیبی است از یک طرف نمایندگان به اصطالح مردم و دولت چهار 

نعل تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را به پیشنهاد صندوق بین المللی پول 

بختی مملکت را در عدم خصوصی سازی می وعلت همه بد کاربردی می کند

دانند واز سوی دیگر اشک تمساح می ریزنند که کودکان کار داریم و از 

ستند!!!! آیا تحصیل باز مانده اند و کارگاه های صنعتی در حال ورشکستگی ه

آگاه هستند که خود نمی دانند چه می گویند؟! و یا این هم این جماعت آنقدر نا

ترفند خزنده برای واگذاری و حذف قانون کار و قانون اساسی از نهاد های  یک

دولتی است، زیر پوشش کارورزی وامثال آن؟! آیا این اشک تمساح ها، آن دم 

کام انقالب، دست صیاد ساختار شاهنشاهی ولی نابریده مارمولک نیست که در 

 مردم، باقی مانده است؟

جامعه را به چالش می گیرد ولی سر سپردگان  روز بیشتر همهابعاد بیکاری هر

 " مناسبات اقتصادی امپریالیستی با دست کاری در آمار یا بزعم برخی آقایان

مهندسی آمار" هم چنان بی خبری در جامعه را دامن می زنند. این آقایان نمی 

دانند مدت هاست که مردم با ماسک در مقابل آنها ظاهر می شوند ودیگر کسی 

عالوه بر این همه نگرانی برای .شده اشان باور ندارند های "مهندسی " به گفته

آینده نظام، شاهد خبرهای تلخ ولی خنده داری هستیم که مرتب در رسانه های 

دولتی منتشر می شود. اعتراض به قاچاق کاال و دستگیری محموله هایی که به 

توهین به شعور رسانی به جامعه چون این شیوه خبر ،ظاهر قاچاق هستند. تلخ

مردمی است که در تاریخ جهان پس از اروپا اولین ملتی بود که با مشت آهنیِن 

مبارزه مسلحانه، انقالب مشروطه را به پیروزی رساند وتاثیر ژرفی در روند 
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 ٣0 – 0١مبارزات ضد استبدادی در آسیا به جا گذاشت و با مبارزات دهه 

ن مبارزات را در خاورمیانه و آسیا مبارزه با استعماررا کاربردی کرد که ای

بهمن جزیره آرامش امپریالیسم  00تشدید کرد و چند دهه بعد با انقالب مردمی 

ساخته شاه را برای نوکران امپریالیسم به جهنم بدل کرد و شاه مقتدر را به 

منتظره انقالبی نه ارتش و نه خ فرستاد، در آن شرایط غیریباله دان تارز

لیسم را امنیت پس از سیا و موساد نتوانستند این نوکر امپریا بزرگترین سازمان

اندیشان مناسبات قوانین کور بازار ) عرضه و نجات دهند. ولی گویی کور

بتدایی تاریخ را درک کنند. در تقاضا ( نمی توانند این واقعیت ها و درسهای ا

صورت به کار بردن واژه قاچاق در نظامی که تعدیل ساختاری و هر

سال است که با دولتهای  ٣١صوصی سازی را پذیرفته و مدتی نزدیک به خ

رنگارنگ آن را کاربردی می کند نادرست و حیرت انگیز است. یا ناشی از 

یک جهل مرکب است و یا ترفندی برای مبارزه قدرت وخارج کردن رقیب از 

عرصه غارت منابع کشور است. در حالی که اکثر قاطع مرزهای هوایی و 

صنعتی تبدیل شده است و در  -نی ودریایی کشور به مناطق آزاد و تجاری زمی

عمل از شمول قانون کار وقانون اساسی خارج شده اند، لذا از نظرمناسبات 

اقتصاد نولیبرالی، واردات کاال بدون دخالت دولت امری است قانونی و به 

اگر حاکمیت همین دلیل خرید وفروش آن در کشور امری است آزاد، نه قاچاق .

آن ی را به دالل ها نسپرده بود و بربند قانون اساسی بود و تجارت خارجپای

نه امروز که دولت  .قاچاق معنایی می یافت ،نظارتی استقالل طلبانه ای داشت

اعالم می کند و با قاطعیت مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را 

 .کاربردی می کند

نی نباید وجود داشته باشد، اگر معتقد هستید اگر باور دارید کودکان خیابا

کودکان نباید از تحصیل باز بمانند، اگر برای صنایع منهدم شده کشور دل می 

و بیکاری و فقر و فساد اجتماعی و نابودی تدریجی محیط زیست را  سوزانید

تایید نمی کنید، اگر روند موجود را ناکارآمد می دانید، از دوپهلوگفتن پرهیز 

د ویکی به نعل و یکی به میخ نزنید و شجاعانه اعال م نمایید مناسبات موجود کنی

بیکاری، فقر اعتیاد، فساد اجتماعی و ورشکستگی اقتصادی و صنعتی را به 

واردات کاال زیر نظر دولتی که درعمل رد شود. طارمغان آورده است وباید 

ید و جامعه قانون اساسی راکاربردی نما 54 – 55قصد دارد اصل های 



1۸                         پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                              
 

  

عملی  صنعتی کشور را به قانون کار برگرداند کنترل گردد. در حالی که روند

چه ژرف تر فرو رفتن در باتالق فقرو بیکاری همه دولت های پس از جنگ هر

ونابودی صنایع وطنی و برآیند آن فساد اجتماعی و فسادمالی دولت مردانی 

پس از افشای حقوق های چند است،این گونه پرداختن به نارسایی ها، آن هم 

صد میلیونی چه هدفی را پی می گیرد؟! پس از با خبر شدن مردم از پاداش ها 

و حقوق های نجومی برخی از آقایان با بی شرمی اعالم می کنند: " این حق 

یا  ماست ما انقالب کرده ایم " آنهایی که انقالب کردند یا در گور آرمیده اند و

محرومیت ها به سختی روزگار می گذرانند، این  یا در گوشه های زندان و

افشاگری ها در حالی صورت می گیرد که نظام به خوبی اطالع دارد سرمایه 

داری می کنند. حقوق کارگران خود غازرداران وطنی از پرداخت چند

کارگران قراداد موقت ایران )پروژه ای( ها از پیمانکاری در ایران نیست، که 

ار نباشند. ولی هیچ نهاد به ظاهر قانونی از حقوق قانونی ماه ها حقوق طلب ک

آنها حمایت نمی کند، آیا حاکمیت با این شیوه عمل کرد، اعالم نمی کند قانون 

قانون، قدرت است هر که قوی تر است صاحب حق است و حرف اول را او 

می زند، یا همان قانون معروف "جنگل ". در این صورت باید گفت بازگشت 

دنیت برده داری برآقایان مبارک باد. از یاد ما نرفته است روز های پیش به م

از پیروزی انقالب را که فرهنگیان و جوانان شریعتی زده اعالم می داشتند با 

روی کار آمدن حکومت مذهبی عدالت اجتماعی کاربردی می شود و . . . 

 . . .سرمایه داری به فراموشی سپرده می شود و

ولین و رسانه ا وادار به این نقد نمود اعالم های دو پهلوی مسپرسشی که ما ر

های دولتی از نارسایی ها است. گویی در پشت این اظهار نظر های دوپهلو 

یک وحشت نهفته است که به آنها شهامت یک نقد بدون ابهام را نمی دهد. 

وحشتی که معلوم نیست ریشه آن در کجاست. از سوی دیگر گفتگویی از راه 

ار حل مسایل درمیان نیست، درحالی که درعمل این نمایندگان مجلس و ک

وزرای دولت هستند که می باید از راه کارها اطالع داشته باشند. ولی ترس 

ترسی هولناک مانع شده که مشاور ارشد دولت به صراحت ساختار اقتصادی 

 .را به چالش بگیرد و وزیر و وکیل مجلس هم، دم فرو می بندند

 ٠93١ابان  9١ سخن گو ناصر آقاجری یه نیروی کار پروژه ای ایراناتحاد
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 کارگرزندانی شهابی ،رضا زندان پرینت آخرین براساس

 !شود می آزاد زندان از ماه دی٠3

 دریافت زندان از شهابی رضا زندانی کارگر که وضعیت صورت آخرین طبق

. است شده ثبت 0۹ سال ماه دی هیجدهم زندان از اش آزادی تاریخ. است کرده

 در خودش که ای نامه طبق اینکه وجود با واحد شرکت زحمتکش راننده این

 به 05/6/05 اش ساله پنج حبس محکومیت است؛ کرده مشاهده زندان پرونده

 مرخصی از ماه سه اینکه بهانه با و تهران دادستانی فشار با. بود رسیده پایان

 شهر رجایی زندان به را خود حبس، ماه سه گذراندن برای نشده تایید اش

 .کرد معرفی

 0۹۹ که کرد ابالغ ایشان به زندان احکام اجرای زندان به ورود از پس اما

 ایام معادل باید و شده محسوب غیبت و نشده تایید پزشکی مرخصی از روز

 روز پنجاه شهابی قانونی فرا اقدام این به اعتراض در. باشد زندانی غیبت،

 این به نسبت شدیدا کشور از خارج و داخل در کارگران و کرد غذا اعتصاب

 .کردند اعتراض امنیتی نهادهای و تهران دادستانی فراقانونی اقدام

 است ماه سه از بیش رسیده پایان به اش محکومیت اینکه وجود با شهابی رضا

 در را او همچنان 0۹ ماه دی هیجدهم تا دارند قصد و است زندانی همچنان که

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای. دارند نگاه حبس

 و. کند می محکوم را معلمان و کارگران دیگر و شهابی رضا زندان حکم

 کارگر این کشیدن بند به برای امنیتی نهادهای و تهران دادستانی اقدامات

 فشار برای آنان فراقانونی اراده را اش محکومیت پایان رغم علی زندانی،

 دفاع و سندیکایی های فعالیت از وی کردن منصرف امید به شهابی بر بیشتر

 .داند می کارگران حقوق از

 واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سندیکای کارگران شرکت

 ٠93١آذر ماه  2
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ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد به 

 دادگاه تجدید نطر فراخوانده شد9۳شعبه 

 

مددی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد ابراهیم 

دادگاه تجدید نظر دادگاه انقالب  ٣۹درتاریخ دوزادهم آذر ماه باید در شعبه 

رضوی در نیمه های شب هشتم اردیبهشت  حاضر شود ،ابراهیم مددی وداود

ماه توسط نیروهای اطالعات در منزل شخص شان همزمان بازداشت شدند و 

اوین ، با قرار وثیقه صد  0١0روز بازداشت در بند انفرادی زندان 00بعد از 

دادگاه انقالب مجموعا به ده سال و سه  0۹میلیون تومانی آزاد شدند و درشعبه 

 .ماه حبس تعزیری محکوم شدند

درهمین ارتباط دیروز سیزدهم آبان ماه دادگاه تجدید نظر داود رضوی درشعبه 

 برگزار گردید ٣۹

 اتوبوسرانی تهران و حومه رگران شرکت واحدسندیکای کا

 ٠7آبان ماه 

http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2017/08/9990.jpg
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 !هجوم به فعالین کارگری را محکوم می کنیم

در هفته های اخیر اخبار نگران کننده ای از هجوم جدید به کوشندگان کارگری به گوش می 

 .رسد

هنوز رضا شهابی راننده دربند به امکانات پزشکی دسترسی ندارد و در زندان به سر می 

رد. در همین حال محمود صالحی از مقابل بیمارستان به زندان برده می شود. و این در ب

حالی است که جعفرعظیم زاده، علیرضا ثقفی به زندان احضار شده اند و در چند روز آینده 

سال حکم برایش  2داود رضوی نیز به دادگاه برده می شود. حمید شرقی به دادگاه رفته و 

 .منظور شده است

ا این هجوم برای عقب راندن جنبش متشکل سندیکایی و جنبش کارگری نیست تا آنان را آی

 از کوشندگان خود محروم سازد؟؟؟

آیا به این دلیل نیست که جنبش کارگری دیگر محصور در کارخانه نمی ماند و اعتراضات 

   خود را به سطح شهر کشانده است؟؟

بش بیکاران لگام زده و اعتصابات هر روزه آیا به این دلیل نیست که می خواهند به جن

 کارگران نفتگر را خنثا نمایند؟

آنچه به جنبش کارگری و جنبش سندیکایی مربوط است یک قدم از خواسته های خود عقب 

نشینی نخواهیم کرد و کوشندگان کارگری را آزاد و امنیتی کردن اعتراضات کارگری را 

 رای آزادی کوشندگان در بند کوتاهی نمی کنیم.نخواهیم پذیرفت و از هر گونه تالشی ب

ما عقب انداختن ششماه حقوق کارگران نقتگر را با تصویب قانونی که جریمه مناسب برای 

 کارفرمایان در نظر بگیرد را خواهانیم.

قانون اساسی  2١ما سندیکاهای کارگری را آزاد و محدود کردنشان را زیر پا گذاشتن اصل 

 سازماًن جهانى كار می دانیم. 34و  33 و مقاوله نامه های

قانون اساسی به آن تاکید شده است و از  24اعتصاب و اعتراض حق ماست و در اصل 

 این حق حتا به قیمت زندگیمان عقب نشینی نخواهیم کرد.

 ٠93١ابان  ٠9 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
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 گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور

 

 زارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن و مشکالت کارگرانگ

 

با وجودی که بارها در مورد وام و سیستم معیوب کسر اشتباهی از حقوق  -٠

کارگران گفته شده متاسفانه باز هم دیرکرد وام های کارگران توسط بانک ها 

 در شرکت با توجه به کسر از پرفراژ حقوقی کارگران همچنان ادامه دارد.

 مدیریت مالی چه زمانی می خواهد این مشکل را رفع کند؟
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چگونگی محاسبه هزینه های پزشکی و دندان پزشکی از بیمه ایران  -0

کارگران از مشکالت همیشگی کارگران است. متاسفانه در درمانگاهها و 

بیمارستانها اجحافاتی نسبت به کسر تعرفه از بیماران مشاهده شد و قبلن هم به 

بیمه گفته شده بود که متاسفانه هنوز هم ادامه دارد. مدیریت بیمه چرا مدیریت 

 رسیدگی نمی کند؟

تعدادی از کلینک های داندن پزشکی با بیمه ایران قطع همکاری کرده اند  -٣

 که باید رسیدگی شود.

سیستم تاسیساتی متالوژی از کار افتاده و مدیریت انرژی با سهل انگاری  -5

ین درحالی است که سیستم ها می باید زمان بندی تعمیرو برخورد می کند. ا

 نگهداری داشته باشند و قبل از کارافتادن سیستم تعویض و تعمیر شوند

با توجه به ساخت و نصب دیفیوزر برج های فشار قوی از جنس فایبرگالس  -4

در هزینه های   در شرکت به دست کارگران و مهندسین که باعث صرفه جویی

است ، ما خواهان تشویق و درج در پرونده و پاداش مناسب به شرکت شده 

 کارگران و مهندسین این پروژه هستیم.

مصوبه بازنشستگی پیش از موعد کارگران صندوق فوالد در شرکت  -6

 اجرایی نمی شود و مدیریت از این امر شانه خالی می کند چرا؟؟

سته است به تالش چینی شای میلیارد تومانی در نسوز 0با صرفه جویی  -٧

آجرها پاداش خوبی منظور  چندماهه کارگران نسوز ناحیه فوالد در برشکاری

 گردد

پذیرایی شیفت شب کارگران متوقف شده است چرا پیگیری از سوی  -۹

 مدیریت مربوطه انجام نمی شود؟

در صورت امکان دستگاه خودپردازی در درب راه آهن برای استفاده  -0

 کارگران نصب شود.
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با توجه به اینکه مبلغ قبلی واریزی در کارت شرکت تعاونی هنوز مورد  -٠١

 استفاده کارگران قرار نگرفته است ، واریز مبلغ جدید به چه معناست؟

و تعمیرگاه الکتریکی نت برق به دلیل نصب   CM چرا از کارگران بخش -٠٠

قدردانی و تن  ٠١و انجام باالنس دین کلی کارگاهی بر روی روتورهای باالی 

 پاداش مناسب داده نمی شود؟؟

کارگران کارگاه میانی مدیریت مهندسی نورد باید به دلیل تولید و ساخت  -٠0

قطعات مورد نیاز ذوب آهن که باعث صرفه جویی و سود آوری شرکت شده 

 است تشویق و پاداش مناسب دریافت کنند.

تواند کاالهای  شرکت تعاونی به دلیل داشتن موقعیت مناسب فروش می -٠٣

بسیاری از کارخانه ها را مونوپل کرده و با خرید های با حجم زیاد و قیمت 

پایین از این کارخانه ها تا حدودی مشکل گرانی را برای کارگران آسان کرده 

و دست واسطه ها را کوتاه کند. خرید از کارخانه هایی که محصوالت با کیفیت 

ت مدیره تعاونی و از خواسته های اعضای دارند با قیمت مناسب از وظایف هیا

تعاونی می باشد. تا هم کارگران محصول با کیفیت و ارزان بخرند و هم به 

کارخانه های تولید با اینگونه خرید ها کمک بشود. حق کارگر ایرانی خرید 

 جنس با کیفیت و ایرانی است.

شرکت در با توجه به ابتکارات کارگران برای صرفه جویی هزینه های  -٠5

قسمت طراحی قطعات ، الزم است به کارگران این بخش توجه و پاداش های 

 الزم داده شود.

آسانسور تشریفاتی کنورتور خراب شده است و مدیریت فوالد سازی جز -٠4

نیاز به همکاری و …. خرید تجهیزات انجام شده» حرف های بی پشتوانه مانند:

میر و نگهداری این موارد برنامه پاسخی ندارد. آیا نباید تع….« مساعدت 

 ریزی شده باشد؟؟؟ تا امروز به چنین مشکلی مبتال نشویم؟؟
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نحوه پرداخت وام مسکن به کارگران شفاف نیست و باید با هماهنگی  -٠6

سرپرستان روابط صنعتی و قسمت ها انجام گیرد. در کجای دنیا برای وام 

 ها؟؟؟ مسکن باید سرپرستان تصمیم بگیرند، نه اولویت

عدم برنامه ریزی مرتب و منسجم در تعمیر و نگهداری تاسیسات موجب  -٠٧

 قطع آب قسمت آپاراتی چهار صد دستگاه شده است.

در سال جاری بیشترین مراجعه کارگران و کارکنان به مشاوران شرکت  -٠۹

 در خصوص خستگی مفرط و خستگی از کار و زندگی بوده است.

 

 ی مدیریت تولیدات کک ذوب آهنمشکالت کارگران دفتر فن

 چرا آموزش الزم برای کارگران متخصص این دفتر فنی صورت نمی گیرد -٠

اجرای موضوع سختی کار در سوابق بیمه ای ما، در روحیه کارگران اثر  -0

 گذاشته و بی تردید بهره وری را نیز باال خواهد برد

 های ما کارگران است عدم تبدیل مدرک کارگران با سابقه از دیگر خواسته -٣

تا قبل از بازنشستگی کارگران ماهر این قسمت، شرکت نسبت به استخدام و  -5

آموزش کارگران در این بخش اقدام کند و بهترین راه هم استخدام فرزندانمان 

 به جای پدرانشان است

سیستم گرمایشی رستوران تولیدات کک و مواد شیمیایی به درستی کار نمی  -4

یسات و مدیریت مربوطه جهت رفع این مشکل تاکنون اقدامی نکرده کند و تاس

 .اند
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 ( ذوب آهن73گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکالت کارگران مکانیک )

در حالی که کارگران توانسته اند نه تنها قطعات ساخت ایتالیا را در -٠

ع مالی کارگاههای تراشکاری تولید کنند و به خارج شدن ارز از کشور و مناب

ذوب آهن نقطه پایانی بگذارند، اما مشکالت کارگری آنان رسیدگی و رفع نمی 

شود و به ویژه از زمانی که تبدیل وضعیت شده اند، سابقه کاری آنان منظور 

 نگردیده است.

بسیاری از کارگران این کارگاه که سابقه طوالنی و تجربه و مهارت بسیار  -0

 خوردارند که باید رسیدگی و حل شوددارند از گروه شغلی پایینی بر

 تراشکاران این کارگاه از سختی کارمحروم هستند. -٣

حقوق کارگران قرارداد معین این کارگاه در طرح طبقه بندی مشاغل  -5

رعایت نشده است و کارگران رسمی و قراردادی با داشتن گروه و سمت 

 شود یکسان ، دریافتی های متفاوتی دارند که باید سریعن رفع

 تکنسین های این کارگاه از موضوع مشاغل سخت و زیان آور محرومند. -4

مدیریت برای جایگزینی این افراد که در سالهای آتی بازنشسته خواهند شد  -6

باید به فکر تامین نیرو و آموزش کارگران جدید را در الویت کاری خود قرار 

 فرزندان این کارگران؟دهد. برای تامین نیروی جایگزین چه کسانی بهتر از 

 

سندیکاهای کارگری چشمان تیزبین کارگران آگاه و سنگر 

دفاع از حقوق کارگران است. به سندیکاهای کارگری 

 بپیوندیم و یا در محل کارخود سندیکای کارگری ایجاد کنیم.
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 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از هفت تپه

 

 

نانوایی هفت تپه بدلیل بی حقوقی کارگران این شرکت که حدود پنج ماهه حقوق 

معوق دارند اعالم کرد دیگر بیش ازاین نمی تواند نان قرضی به خانواده 

 کارگران بدهد.؛

کارگران هفت تپه دست کمی از مردم زلزله زده کرمانشاه ندارند. قابل توجه  

شرایط واگذاری این مجموعه به دولت وسازمان خصوصی سازی که یکی از

است که نباید بیش ازدو ماه حقوق پرسنل این شرکت عقب افتاده   خریدار این

 داشته باشد

 

 

http://sfelezkar.com/?p=2720
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 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه های ساختمانی

در پروژه بانک سپه واقع در چیتگر که مجری آن شرکت عمران آذرستان می 

 0و  05گ یک نفر جوشکار در سال باشد حوادث کاری تاکنون منجر به مر

 .شده است 06مصدوم هم در سال  0و  04مصدوم جدی در سال 

بود که یک نفر ریگر) کسی که به راننده تاور  ٠5/۹/06آخرین آن در تاریخ  

یعنی جرثقیل هوایی فرمان می دهد( سرش بین یک بندیل ورق فوالدی و یک 

مغزی و مصدومیت شدید او پالت سرامیک قرار میگیرد که باعث خونریزی 

گردید. این کارگر پس از عمل جراحی تا امروز در بخش ای سی یو بستری 

 .می باشد

متاسفانه بخش ایمنی در این پروژه بسیار ضعیف عمل کرده است. این درحالی 

این پروژه هنوز برای یک بار هم برای  است که بازرسین وزارت کار در

 بازرسی نیامده اند

 ی:گزارش تکمیل

در شرکت آذرستان که مجری پروژه بانک سپه در کوهک چیتگر می باشد در 

ابتدای پروژه طبق قراردادی که از سوی شرکت تنظیم شده بود همه مجبور به 

امضا شدند. قرارداد همه را موظف می کرد چه کادر اداری و اجرایی و 

الف قانون کارگران بایست یک ماه حقوق آنها نزد این شرکت بماند . که برخ

 کار می باشد.

ماه و  0این وضعیت مدت کوتاهی ادامه داشت و تاخیر پرداخت حقوق به  

تنها  06ابان  ٠4ماه رسیده است. در حال حاضر  5ماه و االن به  ٣سپس 

مرحله که در هر مرحله نصف  0دستمزد تیرماه پرداخت شده است. آن هم طی 

 حقوق پرداخت گردیده است.
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پیام سندیکا از مشکالت کارگران مدیریت گزارش خبرنگار 

 آبرسانی حوزه فوالد

 

 تخصیص سختی کار مطابق با شرایط محیط کار برای کارگران این قسمت -٠

 اعمال مدارک تحصیلی برای باال رفتن دستمزدهای کارگران قسمت -0

 تامین قطعات درخواستی برای عدم توقف کار و پدید نیامدن رکود در تولید -٣

 ده شغلی ما کارگران در این قسمت نسبت به کار انجام شده پایین استر -5

 ایجاد محیطی آرام و بدون تنش و تشنج برای کارگران از سوی مسوولین -4

 انجام تشویق های مالی برای باال بردن روحیه کارگران -6

برنامه ریزی تعمیرات زمان بندی شده در قسمت تعمیر و نگهداری برای  -٧

  مانند خرابی آسانسور یافتادن وسایل مورد نیاز قسمت، از کار ن
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 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه های اردستان

من خودم اردستان اصفهان رفتم برای کار، در کارخانه فوالد اردستان. اصالً 

فاجعه ای دیدم که نپرس. کار نکردم. اصالً توی بیابون یک مشت آدمو، باور 

بودن آشپز خونه و محل اسکانشون افتضاح بود. وضعیتی  کنین گروگان گرفته

که کارگرای جوونو میکشوندن اونجا، با نام فنی کار، ماهر، و نیمه ماهر. 

هزاران کارگر رو برده بودن و بهشون گفته بودن بعد از یک هفته همه چیز 

درست میشه، ولی به قول برخی شون پنج شش ماهه هنوز اون هفته نرسیده 

کسی اومده بود و بعداً خواسته برگرده هیچی دستشو نگرفته بود.  بود. هر

بعضی هاشونونمی گذاشتن یک ماه کامل کار کنن تا حقوق بهشون بدن. بعد از 

چندروز به بهانه ای اخراجشون میکردن و پول برگشتن هم نداشتن. یعنی ماهها 

داری بوده از خیلی ها همینجور کارکشیده بودن. محل اسکانشون یک مرغ

قدیمی بود که فقط یک اتاق بزرگ ساخته بودن و همه کارگرا، با پتو و لباس و 

متکای خودشون تو همون یک اتاق بصورت کتابی میخوابیدن. غذای رستوران 

شام و ناهار چه غذایی!!! هر روز یکی از کارگرا میومدن وغذا می پختن اونم 

ه نداشت. ماشین حمل ونقل توآسپزخونه ای که یک کارد اره ای بود و آب هم ک

کارگران یک زامیاد قدیمی بود که وسطش یک مخزن گازوئیل بود و کارگرا 

بهش آویزون بودند. حمام که هیچ هرکارگر شاید در هر دو هفته یکبار نوبت 

 .حمومش میشد

من صبح رفتم غروب برگشتم. چون همه چیزش بماند، کل محوطه مگس بود، 

ویس بهداشتی که نمیتونستی از شدت هجوم مگس یک دونه حمام، یک دونه سر

داخلش بشی. کارفرما هرکاری کردکه یک هفته بمون درست میشه برگشتم. 

گفتم هفته دیگه برمیگردم اگه شرایط درست شد میام. شماره چند تا از 

کال ًاردوگاه کار   کارگراشو گرفتم. دو هفته بعد زنگ زدم. همونجور بود.

از خیلی کارگرا یک هفته دو هفته کار .م وسط ایراناجباری سیبری بود اون

کشیده بودن و بدون هیچ هزینه ای. وقتی از اردستان به سمت کارخونه می 

رفتیم، راننده تاکسی خودش می گفت خیلی ها رو آورده و برگردونده . این 

 .ادمهای پست پنج شش ماه به این شکل مجانی از خیلی ها کارکشیده بودن



۸5                         پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                              
 

  

 ار پیام سندیکا از عراقگزارش خبرنگ

 سالم. خدمت هموطن های عزیزم

بنده حدود چهارماه پیش برای کار به کشور عراق رفتم. یه نفر هم معرف بین 

 .ما و شرکت عراقی بود که یه چیزی از سروته حقوق میزد برا خودش

به دلیل اتمام وقت ویزا، مجبور به مرخصی اومدن شدم وقتی که برگشتم 

گفتن که شرکت نیاز نداره فعال یه مبلغ کمی هم دادن بهمون خرمشهر بهمون 

 .اومدیم

اینطوری شد که حقوق من و جمعی از دوستان کارگر شاغل در اون پروژه را 

البته اگه همونجا پیگیری میکردیم شاید نتیجه  .ندادن. دستمون هم جایی نمیرسه

 .مي داد

به عراق بره واسه فقط محض اطالع شما عرض کردم که اگر کسی بخواهد  

کار طرف مقابل را بشناسد و بعد اطمینان کنه. حاال شرکت پولمون را نمیده 

از راه قانونی هم چون ویزاهای ما  .طرف مقابل هم میگه شرکت باید بدهد

برای زیارت ُمهر میشن میریم عراق نمیشه شکایت کرد چون که خالف قانون 

نفرات ایرانی غیر مجاز میرن واسه عمل کردیم. و واسه کار رفتیم. البته کل 

 .کار

اگه کسی بخواد بره عراق سر کار روز اخری که خواست برگرده، تسویه 

 .حساب کامل کنه که مثل من و دوستان دیگر کاله سرش نره

حتمااااا حتماً با تسویه حساب کامل برگرده و اگه نیاز داشتن بهشون، دوباره 

 ویزا بگیره و بره

 ع رسانی عرض کردم. با تشکرمن فقط واسه اطال
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 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

 

دستگاه اتوبوس دو کابین در توقفگاههای شرکت واحد  ۰١١بیش از 

اتوبوسرانی تهران و حومه بدون راننده هستند و در کف این توقفگاه ها خاک 

مناطق زلزله زده از به می خورند، در حالی که هموطنان زلزله زده ما در 

شدت نیازمند کمک های انسان دوستانه مردم کشورشان هستند و در سرما 

ایا شرکت واحد نمی توانست کمک های مردمی را با  .کودکانشان فوت می کند

این اتوبوس ها ساماندهی کند؟ و مردم به جای راه انداختن صدها وانت و 

به مصیبت زدگان زلزله واری، بطور رایگان کمک ها خود راماشین س

 برسانند.

شرکت واحد و شهرداری تهران میلیاردها پول و صدها دستگاه اتوبوس را 

برای خدمت رسانی به زائران کربال گسیل میدارند در حالی که االن هم از این 

 اتوبوسها جهت کمک به هم وطن نان مصیبت دیده خود می تواند استفاده کند
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از صفحه تلگرامی سندیکای خبرهای شرکت واحد به نقل 

 کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

 

 بعنوان ماهر غیر نیروهای بکارگیری و واحد شرکت مدیریت انگاری ساده

 شد فوت سه سامانه همکار/ مددکار

 می خراب حالش کار محل در ٠0/۹/06 روز صبح بخشی علی مرحوم همکار

 از پس و کرده اعتنایی بی اول ربا مددکار مددکاری، به اطالع از پس و شود

 کنترل را وی فشار اینکه بدون و کند می مراجعه بیمار همکار به دوم تماس

 من باشه معده مشکل کنم فکر کند می ابراز مرحوم. نیست چیزی گوید می کند

 منزل به 0 ساعت را ایشان .بروم خود دکتر نزد پسرم با تا ببرید منزل به را

 .کند می فوت و کرده لبیق سکته خواب در و بدخوا می مرحوم برند می

 سه سامانه همکار میشه داده اطالع مددکاری به ٧:٣١ ساعت 5/0/06 شنبه

 با بیمار به مراجعه از پس مددکار رفته هوش از خانی کمال داود مرحوم

 بعلت صبح 0 ساعت در و منتقل بیمارستان به بیمار گیرد می تماس اورژانس

 .کند یم فوت قلبی حمله

 و رانندگان واحد شرکت ناکارآمد مدیریت دانند می همکاران همه که همانطور

 دلیل به. کند می شاغل مددکار عنوان به مددکاری در ها بخش سایر کارگران

 در که هستیم شاهد. ندارند را نیاز مورد پزشکی اطالعات افراد این اینکه

 واکنش مددکار شوند؛ می بیماری دچار کار محل در کارگران که مواردی

 .شود می مشاهده تلخی حوادث چنین و دهد نمی انجام موقع به و مناسب

 

سندیکاهای کارگری سنگر مطمئن طبقه کارگر برای دفاع از حقوق » 

 «کارگریشان است. به سندیکاهای کارگری بپیوندیم
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 تشویق، جای به مدیریت اما دارد رانندگان بهینه عملکرد از حاکی آمار

 است کرده قطع را کارگران ایمزای

 جاری سال اول ماهه شش در کرد اعالم اتوبوسرانی واحد شرکت عامل مدیر

 سنندجی. است داشته درصدکاهش00 تهران اتوبوسرانی حوزه تصادفات نرخ

 درصد 0۹ اول ماهه سه در سرعت حیث از رانندگی تخلفات گفت همچنین

 .است داشته کاهش

. است شده حاصل رانندگان باالی دقت و همکاری با قطعا توجه قابل آمار این

 مزایای پاداش، دادن و کارگران و رانندگان تشویق بجای ناکارآمد مدیریت اما

 مکتسبه حقوق جزء و شده برقرار هاست سال که کارگران و رانندگان دریافتی

 .است کرده قطع یا و کاهش را شود می محسوب آنان

 کامال هم اخیرا و داشته کاهش رانندگان ریاعتبا کارت شارژ نوبت چند در

 و توقفگاه کارگران و رانندگان کار لباس. است شده قطع اعتباری کارت شارژ

 آشامیدنی، تامین نظیر کارگران برای کار شرایط و. است نشده داده تعمیرگاه

 رانندگان موقت استراحت برای مناسب جایگاه مناسب، بهداشتی سرویس ایجاد

 .است شده بدتر قبل به بتنس.....  و

 رفتارهای به نسبت حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 ضروری امکانات تامین عدم و کارگران مزایای قطع در مدیریت آمیز تحرک

 رویه صورتیکه در دارد می اعالم و دهد می جدی هشدار کارگران، رفاهی و

 ناپذیر اجتناب واحد شرکت در کارگری اعتراضات تشدید نکند؛ تغییر مدیریت

 .بود خواهد

 یک نیازهای کننده تامین و کار ساعت 3 با مناسب دستمزد» 

 کارگری سندیکاهای های تالش ترین اصلی از نفره 7 خانواده

 « است
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 !گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازمشکالت زیست محیطی فیروزکوه

 

 ٠٣4٠خته گری میباشد که در سال فیروز کوه بزرگترین تولید کننده ماسه ری

شروع به کار کرد. این معدن در تملک خیامی سهامدار ایران خودرو بود و 

هزار تن بود. که بعد از انقالب به تصرف  ٣١به سالی  4٧تولیدش تاسال 

 .ایران خودرو و تسلیحات ارتش در آمد

که  کارگر اغاز به کار کرده بود ٣١هکتار و  0١این کارخانه با وسعت 

کارگر و متخصصین  ٠٣4هکتار وسعت پیدا کرد و  4١امروزه قریب به 

هکتار  0١١نیروی دفتری در دفتر مرکزی دارد و امروزه بیش  04کارگاه و 

 .کیلومتری شرق فیروزکوه قرار گرفته است 04معدن دارد که در 

ن متاسفانه به دلیل قرار گرفتن معدن در داخل مرتعی به نام چاه سر، این معد

با بی مدیریتی در حفظ و حراست از مراتع   هکتار بوده را 0١را که در ابتدا 

 .هکتار وسعت پیدا کرده است 0١١١و محیط زیست قریب 

مدیریت محیط زیست منطقه در این مورد واکنش مناسبی از خود نشان نداده 

 است. این مراتع تعلیفگاه دامداران فیروز کوه بوده و حیوانات ان منطقه که

 .بزرگترین زیستگاه کل و بز در استان تهران می باشد را، تهدید جدی می نماید
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 گزارشی از بعضی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

 

سال پیش در کرج ساکن شوم، در شهر قصر شیرین  ٠4من قبل از اینکه 

سکونت داشتم و به دلیل بیکاری و فقر مجبور شدم برخالف میل خود و 

 .به دنبال حداقل امرار معاشی به کرج کوچ کنمخانواده ام 

به هنگام زلزله اخیر در یک شرکت ساختمانی در تهران مشغول کار بودم که 

پس از وقوع زلزله، برای باخبر شدن از مردم و اقوام که بیشتر در شهرستان 

های داالهو، سرپل ذهاب و قصر شیرین زندگی می کردند عازم منطقه شدم و 

یی از پرسنل و پیمانکاران و ناظرین این شرکت به عالوه کمک حامل کمک ها

 .هایی که فروشگاهها به هنگام خرید از آنها مبذول می داشتند، بودم

کمک ها را به افرادی ساکن قصر شیرین تحویل دادم که ستادی برای کمک 

رسانی به مناطق زلزله زده تشکیل داده بودند که پس از شناسایی، احتیاجات 

وت این مناطق، کمک های جمع آوری شده را ارسال می کردند. این افراد متفا

 .را از قبل می شناختم
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گزارشی که تهیه نموده ام مربوط است به بعضی مناطق زلزله زده که به دلیل 

ترافیک سنگینی که مردم از استانهای مختلف ایران برای کمک رسانی به 

اشتند که شخصا این کمک ها تحویل زلزله زدگان ایجاد کرده بودند و اصرار د

دهند و هم چنین ضیق وقت نتوانستم از تمام روستاها و شهرهای زلزله زده 

 .دیدن کنم

روستاهای بیونیج از توابع شهرستان   لذا گزارش من شامل شهر کرندغرب

داالهو، شهرسرپل ذهاب، شهرک شرکت زراعی و روستاهای قره بالغ، 

شرایطی که در منطقه در  .رشیرین می باشدروستاهای سرابگرم و شهر قص

آبان  0۹و  0٧و  06و  04گزارش توصیف می شود متعلق است به روزهای 

 .می باشد و تالش می نمایم بیطرفی کامل را رعایت کنم ٠٣06سال 

اولین شهری که آثار زلزله را مشاهده نمودم شهر کرندغرب بود. بیشتر مناطق 

آب شهری وصل بود، گل الود و غیرقابل شهر آب نداشتند و جاهایی که 

استفاده، اما آب معدنی برای استفاده ی آشامیدن و تهیه خوراک توزیع می شد. 

زندگی در این شهر عادی است خسارتی اگر هست جزیی و قابل چشم پوشی به 

استثنا ی مسکن مهر آن که نمای ساختمان ها و تیغه های آنها آسیب دیده است. 

ان این منازل در اطراف آن چادر زده اند و عده ای دنبال پیدا عده ای از ساکن

 .نمودن محل سکونت امنی در دیگر نقاط شهر هستند

به بعضی روستاهای مسیر کرند غرب به سرپل ذهاب آسیب رسیده است و 

بعضی ساختمانها یا تخریب شده اند و یا اینکه قابل سکونت نیستند مانند 

 .ت جانی نداشته اندروستاهای ورگنبد. اما تلفا

آبان که وارد شهر سرپل ذهاب شدم از ورودی شهر تا خروجی آن به  04

سمت قصرشیرین در مسیر خیابان اصلی خانه ای قابل سکونت به چشم نمی 

خورد. شدت تخریب مربوط است به محله فوالدی و مسکن مهر آن. تعداد 

سانی مربوط به این دو چادرهایی که برپا شده است، اندکند. بیشترین تلفات ان

می کنند ضمن نقطه شهر می باشد. آمارهایی که مردم از تلفات انسانی ارایه 

رسمی تفاوت چشمگیری دارند.مردم زیادی در مسیر متناقض بودن با آمار 
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ازدحام نموده ت کمکهای مردمی که ارایه می شود،خیابان اصلی برای دریاف

 .اند

این شهرک دو بافت قدیمی و جدید وجود  پس از آن به شرکت زراعی رفتم. در

دارد که بافت قدیمی آن مجتمعی است که شرکت های زراعی برای اعضای 

خود که ساکن روستاهای این منطقه هستند و زمین های زراعی خود را در 

گذاشته بودند ، ساخته شده است و ( اختیار این شرکت) در زمان قبل از انقالب

بدون اسکلت که کاملن تخریب شده اند و بافت  مصالح آن از سنگ و سیمان

جدید که خانه های شخصی است. اینها نیز یا کامال تخریب شده اند و تعداد کمی 

از آنهایی که سرپا بوده و غیر قابل سکونت شده اند. تلفات شرکت زراعی زیاد 

است . چه کشته و چه زخمی. تعدادی از آنها را شخصن می شناختم. در این جا 

مکانات ناراضی هستند. با چند داد کمی چادر رسیده است. مردم از کمبود اتع

کمک های مردم نبود از گرسنگی نفرصحبت کرده انها اظهارمی داشتند که اگر

می مردیم. در این شهرک هالل احمر پایگاهی ایجاد نموده و از مردم آسیب 

 .می آورد دیده برای تحویل دفترچه کمک های مورد نیاز ثبت نام به عمل

در این شهر میزان آسیب به اماکن مسکونی جزیی  .به قصر شیرین سری زدم

بوده و این به دلیل نوساز بودن خانه های مسکونی می باشد. زیرا در زمان 

جنگ خانه ها کاملن تخریب شده بود و واحد مسکونی تعمیر نگردیده بود. اما 

از جنگ فقط بابت تعمیر  در سرپل ذهاب خانه هایی که آسیب دیده بودند پس

احتمالن آن زمان بحث کارشناسی  .خساراتی برای آنها در نظر گرفته بودند

برای تعیین خسارات به مقاوم سازی آنها در مقابل زلزله توجهی نشده بود. 

نمونه ی مشخص آن شرکت زراعی است و خانه های زیاد دیگری در داخل 

پی در پی کسی در خانه ها  شهر سرپل ذهاب. اما به علت پس لرزه های

زندگی نمی کند. مردم این شهر در فضاهای باز و تعداد زیادی خارج از شهر 

 .چادر زده اند. زندگی در این شهر عادی نیست و مغازها اکثرن بسته هستند

کمک رسانی مردمی به قصر شیرین که زیاد آسیب ندیده است، کافی نیست. 

هر تلفات انسانی وجود نداشته . آب و برق وصل شده است. در داخل ش

بیمارستان این شهر مملو از زخمی هایی است که از روستاها و شهرستان 
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سرپل ذهاب انتقال یافته اند. قصرشیرین قبل از انقالب یکی از شهرهای زیبا و 

و پر رونق استان کرمانشاه بود که پس از انقالب به علت جنگ و   توریستی

جنگ مردم آن با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم عدم رسیدگی مناسب پس از 

کردند و تعداد زیادی از ساکنین شهر پس از اتمام جنگ یا اصلن باز می 

نگشتند و یا بعد از مدتی پس از بازگشت به علت بیکاری، دوباره آوراره 

شهرهای دیگر شدند. قطعن این زلزله بر روی زخم های التیام نیافته جنگ، 

ردم زخمی مهلک تر ایجاد می نماید و باعث آواره گی و ناامیدی بیشتر م

 .خواهد شد

آبان در روستاهای بیونیج بودم. در اینجا به علت استفاده از  0٧و  06جمعه 

مصالح محلی برای خانه سازی از جمله سنگ و خشت خام، کاه گل و چوب، 

خانه ها بسیار نامقاوم بوده و اکثر روستاها و خانه های آن آسیب جدی دیده اند. 

جامی و ویله. اما غیر از ده جامی هیچکدام از جمله ریسانی، کنه هر، بیامه، ده 

نفر کشته و تعداد زیادی زخمی داشت که  0اما ده جامی  .تلفات جانی نداشته اند

 .به بیمارستانهای کرمانشاه منتقل شده اند

تقریبن شش روز پس از زلزله است که در این روستاها به تعدادی خانوارها 

قبیل خوراک، پوشاک، آب، چراغ و  چادر تقسیم شده است. کمک های اولیه از

والور نفتی به اندازه کافی به دست مردم رسیده که عمده ی آنها از طریق کمک 

های مالی حاصل شده. کامیونی را دیدم که از نوشهر مازندران در حال پخش 

 .وسایل مورد نیاز مردم بود

نمی شود  روستاهایی که به چشم خود دیدم متاسفانه خانه ای قابل سکونت یافت

و مسئله ای که تاکنون به آن توجه نشده دامهای روستاییان و ذخایر علوفه ای و 

دان می باشد. با توجه به خشکسالی های چند ساله اخیر و کشت صرفن دیم در 

این منطقه، درآمد حاصل از کشاورزی افت فراوانی داشته و یکی از راههای 

ین وضعیت پیش آمده حفظ آنها امرار معاش مردم دامداری می باشد که در ا

برای مردم حیاتی و در اولویت اول قرار دارد. خشک سالی، از بین رفتن 

مراتع به علت چرای بیرویه، بی توجهی مسوولین امر به مشکالت روستاییان، 

سال به سال از تعداد روستاییان کم و آنهایی هم که در روستا مانده اند که سنی 
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برای برآمدن از پس مشکالت شهری ندارند و ناچارن با از آنها گذشته و امیدی 

 .سختی های روستا می سازند

با شرح کوتاهی از مشکالتی که مشاهده نمودم، به نظر می رسد اقداماتی سریع 

و عاجل و مدیریت شده بدون تبعیض برای دیگر باورهای مذهبی و با 

 .هماهنگی مردم و دستگاههای دولتی ضرورت مبرم دارد

 :های عاجل زلزله زدگاننیاز

رسیدگی به خانواده هایی که یک یا چند تن از اعضای خانواده های آنها -٠

 کشته شده اند و اقدام مات پزشکی و روان پزشکی برای تسکین درد و االم آنها

رسیدگی جدی به زخمی ها و انتقال آنها به بیمارستانهای مجهز و تخصصی  -0

 ان بهبودیو هم چنین مددکاری آنها تا زم

رسیدگی به خانواده های آسیب دیده ای که توانایی رفتن به ادارات و مراکز  -٣

توزیع و احتیاجات روزمره را ندارند و حل مشکالت آنها توسط گروههای 

امدادی مردمی. به ویژه سالمندان، زنان بی سرپرست، کودکان خانواده های 

 کشته شده

که منازل آنان آسیب دیده و قابل  حل مشکل مسکن مناسب خانواده هایی -5

سکونت نیست. با توجه به شروع سرما و بارندگی و برف به صورت موقت تا 

 . زمانی که صاحب محل سکونت دایم گردند

سازماندهی صحیح و بدون تبعیض با هماهنگی کامل سازمان ها، نهادها، و  -4

از محل کمک دوایر دولتی، برای ارایه کمک های مورد نیاز زلزله زدگان 

 های مردمی و دولتی

اطالع رسانی مناسب برای چگونگی رفع مشکالت مردم زلزله زده از  -6

جهات مختلف خصوصن در روستاها که اکثرن نمی دانند برای رفع مشکالت 

 .خاص روستاییان به چه نهادها و یا ادراتی مراجعه و یا کی اقدام نمایند
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ی و راهنمایی های شفاهی و یا ارایه خدمات بهداشتی عمومی و شخص -٧

بوسیله بروشورها برای رعایت نکات بهداشتی خاص جهت جلوگیری از 

 عفونت ها و بیماری های واگیر دار از جمله وبا و تیفوئید

اقدام سریع در جهت جمع آوری زباله ها و ظروف یکبار مصرف و قوطی  -۹

و قرار دادن از محیط های مسکونی و چادرها ….. های کنسرو و کمپوت و

 سطل های زباله در محل های مناسب

اعزام اکیپ های مرتب برای انجام معاینات جسمی و روحی افراد زلزله  -0

زده که تعداد زیادی از آنها بر اثر شوک ناشی از زلزله هنوز به حالت عادی 

برنگشته و هر صدایی و حرکتی آنها را وحشت زده می نماید و اتخاذ تدابیر 

 آنها  مداوای الزم برای

توجه ویژه به مشکالت خاص روستاییان به دلیل اینکه روستاییان غیر از  -٠١

مشکالت خاص انسانی، نیاز به محلی مناسب برای نگهداری دام، علوفه، دان، 

بذر، کود، خود دارند. با توجه به این مسئله که دام نقش حیاتی در زندگی 

 .روستاییان دارد

های بهداشتی از جمله حمام و توالت در مناطق احداث فوری سرویس  -٠٠

مختلف شهری و روستایی که محروم از این سرویس های بهداشتی می باشند و 

 به ویژه دفع مناسب فاضالب ها

تشکیل کارگروه های تخصصی برای تشخیص علمی و کارشناسی دقیق  -٠0

. آنهم علل خسارت هایی که قطعن قابل جلوگیری و یا کاهش آنها وجود داشت

 بدون باند بازی و گروه گرایی و جناح بازی

در این خصوص اگر موفقیتی حاصل گردد می تواند در بالیایی این چنینی در 

 دیگر نقاط ایران از خسارات آن بکاهد و به دستاوردهای ملی منجر شود.
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شکی وجود ندارد که در ساخت و سازها نظارت کافی وجود نداشته و سازمان  

رات و یا اشخاص به وظایف خود به نحو احسن عمل ننموده اند. دلیل ها و ادا

کافی در مسکن مهر کرندغرب است که این مجتمع غیرقابل سکونت گردیده در 

حالی که خانه های شخصی اطراف آن آسیبی ندیده اند. دلیل دیگر در درمانگاه 

جدی  که دچار خسارات« بستر درمانی » تازه ساخت کرندغرب است به نام 

شد. بیمارستان سرپل ذهاب که ضمن تخریب قسمت هایی از آن تلفات جدی 

برای پرسنل و بیماران به بار آورد. بیمارستان اسالم آباد غرب دچار خسارات 

شد در حالی که تازه ساز بود. مسکن مهر اسالم آباد هر چند با چشم خود ندیدم 

و کاستی ها که به شکلی ولی اطالع یافتم که دچار خسارت شده است.این کم 

باید گفت به پرونده ای ملی تبدیل گردید و به یک امتحان بدل شده است که 

حاصل تحقیقات آن می تواند به اعتماد آسیب دیده ی مردم از مسولین و 

حکومت کمک کند تا باور کنند که مسوولین قابل اعتماد هستند و یا اینکه به 

 .ایداعتماد آنان آسیب جدی تری وارد نم

این بی اعتمادی ها نه به نفع ملت است و نه به نفع دولت. باید تعارفات را کنار 

گذاشت. نباید به فکر الپوشانی کردن نارسایی ها بود. به جای آن باید به فکر 

ریشه یابی نارسایی ها و بی اعتمادی ها بود. باید دریافت که چرا کسانی که 
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ند بخش اعظم آنها اصرار داشتند که برای کمک به زلزله زدگان شتافته بود

 .کمک ها را مستقیمن خود به دست آسیب دیده ها برسانند

وقتی در روز پنجم زلزله، خبرنگار صداوسیما از سرپل ذهاب در گوشه ای از 

پارک ورودی شهر گزارش می فرستد تا اثری از ویرانه ها به هنگام پخش 

ه و بچه هر به حالت عادی برگشتگزارش او مشاهده نشود و اعالم می کند که ش

قدمی او مردم برای سرنوشت  0١١حالی بود که در ها مشغول بازی هستند، در

 نامشخص خود مضطرب و نگران و ناامید هستند، چه معنی می دهد؟؟

این برخوردها این ذهنیت را تقویت می کنند که مسوولین در فکر سرپوش 

ی اعتمادی. فراموش نشود اکثر گذاشتن بر عمق فاجعه هستند و این یعنی ب

سال جنگ خسارات فراوانی متحمل شده اند و  ۹مناطق زلزله زده در طول 

هنوز بعد از نزدیک به سه دهه آثار آن از منطقه پاک نشده است. روستاها و 

مناطق زیادی هنوز آباد نشده اند. هنوز بخش قابل توجهی از محل زندگی مردم 

کار رونق قبل از جنگ را نه در بخش شهری و  از وجود مین پاک نشده است.

نه در بخش روستایی را نیافته و این زلزله در واقع حکم تیغ کشیدن بر روی 

امیدوارم مسوولین رنج  .زخم را دارد که درد آن غیرقابل تحمل و تصور است

 .این درد هموطنان خود را حس کنند

در تمام زمینه ها که اهم  امروز زلزله زده ها نیاز فوری به کمک رسانی فوری

بند به اطالع رسید از جانب دولت و ملت دارند که ملت وظیفه خود  ٠0آنها در 

را به نحو احسن انجام داد و باقی آن به عهده دولت است که امیدواریم همانند 

 .ملت سربلند از این انجام وظیفه که بر دوشش می باشد بیرون آید

 نبا احترام برای مردم و مسوولی

 مهاجری از قصر شیرین به دلیل بیکاری و ساکن در کرج

 یارمحمد اکبری عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
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 عدم ایمنی یعنی کشتار کارگران

 

همان طوریکه میدانید مهمترین اصل کار پروژه و کارگری رعایت نکات 

بودن  ایمنی است. یکی از کارهای مهم سندیکاهای کارگری نظارت بر ایمن

کارگاهها از سوی نمایندگان سندیکاهای کارگری و وادار کردن وزارت کار 

 برای بازدید های دوره ای از کارگاههاست.

همه ما در این راستا تجارب بسیاری داریم که گاه بسیار نگران کننده بوده است 

و محیط کار و پروژه را برایمان دردناک نموده است. من خودم در ابتدا از 

که به پروژه اومدم در شرکت صدر شیمی شیراز به علت انفجار دیگ  ۹0سال 

شرکت  ۹٣در سال  بخار یکی از مهندسین شرکت فوت نمودند.

احداث،پیمانکاری امینی یکی از دوستانمان بنام هادی داوودی که فیتر بود در 

در همین  ۹۸هنگام آخر کار از ارتفاع پایین افتاد و قطع نخاع شد.در سال 

ت احداث یکی دیگر از دوستانمان بنام علی باقری که نصاب استراکچر شرک

به گریتینگها دچار برق گرفتگی شد و فوت   بود به خاطر اتصال برق سه فاز

نمود. در مسکن مهر خراسان جنوبی و ماهشهر و هندیجان نیز آمار کشته و 

درضا زارع حادثه دیدگان نیز بسیار بود.. در قاینات خراسان جنوبی دوستم اح

شرکت توسعه شبکه یا آی ان  ٠0را بخاطر گازگرفتگی از دست دادم. در فاز 
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به خاطر گذاشتن چفیه به گردن ٠0دوستانمان که فیتر بود در فاز   دی یکی از

خود بوسیله مینی سنگ رگ گردنش زده شد و فوت کرد و در نهایت آخرین 

روشیمی بوشهر نزدیک مورد اینکه دوست بزرگوارم حسین اشرفی تبار در پت

 …به پنجاه روز پیش از ارتفاع سقوط و فوت نمودند 

اینها همه خاطرات بد من از پروژه می باشند. به همین خاطر ما بیشترین 

تاکیدمان روی مسایل ایمنی هست، چون باور داریم که هر کارگر نماینده یک 

بر لبهای  جان خود یعنی نشاندن لبخند  خانواده هست و حفظ و مراقبت از

همنوعان. قدر و قیمت خود را بدانیم و بخاطر اینکه کار سریعتر انجام بشود و 

یا فورمن سرمان داد نزند از خود و ایمنی خود غافل نشویم. یادمان باشد که ما 

برای خود و خانواده مان کار میکنیم و ارج گذاشتن به ایمنی؛یعنی دوست 

 انواده می باشد..داشتن خود و احساس مسئولیت در قبال خ

 با سپاس وارتان خرمدین

 

 

  ��کارگری قوانین��

 که مواردی در ،6۳ سال کار قانون 1۱5 ماده ۸ تبصره طبق��   

 درخواست به خطر، ایجاد یا حادثه وقوع از جلوگیری برای کارگاه

 به و درمان و بهداشت وزارت یا اجتماعی امور و کار وزارت

 است مکلف کارفرما"  شود می تعطیل قضایی، مراجع قرار موجب

 کارگاه کارگران مزد شود، می تعطیل کار فوق، علت به که ایامی در

  ."بپردازد را
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!کار صنفی سخت و پرحوصله است  

 

کارگران  ، اجتماعی بین اهالی یک کوچه و یا صنفی  عزیزان من ایجاد ارتباط

و بر افراشتن  شعار سرخ  یک کارخانه یا حتا یک واحد صنفی به هزاران

بیشتر بدانیم ، قطره قطره  هزاران پرچم سرخ آنهم در خلوت می ارزد. ما باید

کردن جز ایجاد یاس و سرخوردگی و  شعاری زندگی و بیاموزانیم.  بیاموزیم

برایتان مثالی سخت و پرحوصله است.   کارصنفی حاصلی ندارد.  افسردگی

 می زنم.

نوع فعالیت کانون بازنشستگان بخصوص زنده یاد یعقوب مهدیون از 

آقایان   ندیکای کارگران کفاش و دوستانشسندیکالیست های قدیمی و نام آور س

فیضی، ودیگر اعضا کانون بازنشستگان ویا سندیکای   فرهادی، خبازها،

کرده بودند. آن هم  ساله بود، صرفا کار صنفی ۰١ نانوایان که حاصل مرارت

با نام های دیگر ولی سر بزنگاه تمامی قدرت وتوانشان در اختیار جوانان 

و سندیکای    قرار گرفت و نتیجه داد ۹١ایل دهه پرشور سندیکایی در او

 کارگران شرکت واحد شکل گرفت.
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اتحاد کارگران بازنشسته در کانون بازنشستگان تهران حول گرفتن بن کاال 

بود و یا تورهای زیارتی. ولی به محض باز شدن درز  برای بازنشستگان

 ی به میدان آمدند.کوچکی از فضابرای فعالیت های سندیکاییپیشکسوتان سندیکای

در رادیو در زمینه حفوق کارگران و تامین   مصاحبه های خبازها دبیر کانون

اجتماعی، کوالک می کرد. ازطرف دیگر رابطه علمی عاطفی یعقوب مهدیون 

با کارکنان نشریه وزین آتیه که متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود باعث هم 

ل لیست ها ی آشنا با جامعه طبقاتی کوچک از ژورنا پیوندی نسلی یا نطفه

سازمان دهی کردند و   آنها با صبوری و درک درست از شرایط بوجود آورد

 سازماندهی سندیکای مستقل بوجود آمد .

مقاومت   ( خواندند این لقب میرا قدیم با واحدی ها اوالد بنی هندل )

صنعت و  کارگرانمقاومت. به آنها افتخار می کنیم امیدواریم  مقاومت و  کردند

بدنبال حق خود باشند چنان که  خدمات دیگر هم با تشکیل نهادهای مستقل خود

بلکه معلم طبقه کارگر چه  ،بچه های ما نیستند  امروزه معلمان ما تنها معلم

 هم هستند. فکری و چه یدی

 بدست می آوریم که نسلهای آینده ماست بهروزی حق ما و  

 ابق سندیکای کارگران خیاطرضا فراهانی کنگرانی عضو س

 

 

 :که است باور این بر ان فلزکارمکانیک ایرانکارگر یسندیکا

 بهبود جهت در اقتصادی و اجتماعی قراردادهای ایجامعه هر در

 .ندارد مستقل ایقضاییه هقو جز تضمینی ،کشور وضعیت
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 به مناسبت زاد روز دانشمند طبقه کارگر ایران پرویز شهریاری

ٔ

 تغییر محیط ، تغییر انسان

انسان با تغییر محیط خود کمک می کند تا خود و انسانهای دیگر تغییر کنند. شاید در 

ییر توقف ناپذیر روند این تغییر او متوقف شود اما جامعه و به تبع آن مبارزه برای تغ

 است.

انسان با مبارزه برای تغییر محیط نه تنها اندیشه های خود را بسط می دهد بلکه این 

امکان را فراهم می آورد تا در بستری که می سازد دیگر انسانها و اندیشه ها قوام یافته 

 و رشد کنند.

. گاوآهن نان انسان با کشف آهن و درست کردن چرخ تغییر را به محیط خود تحمیل کرد

انسان را بیشتر کرد اما شمشیر جان انسانها را تهدید. آیا کشف آهن کار درستی بوده 

 است؟

حقیقت در ذهن شکل می گیرد ولی واقعیت همچنان جاری است. انسانی موفق است که 

حقیقت ذهن را به واقعیت جاری نزدیک کند و با ذهن خالق خود واقعیت را به سمت 

 رشد جامعه ببرد. تعالی انسانها و
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دانش و انسان دوستی برای تکامل جامعه کافی نیستند، این اندیشه های انسان دوستانه 

زمانی به واقعیت تبدیل می شوند که  بتوانند با بکار گرفتن دانش و انسان دوستی جامعه 

 و ذهن انسان را قوام داده و تغییر ایجاد کنند.

پرویز شهریاری و شهریاری ها می توانستند در دانشمند طبقه کارگر و ریاضیدان بزرگ 

جامعه به دانشمندانی تبدیل شوند که تنها علم را در جامعه نشر دهند، اما چرا در راه دفاع 

 از مردم و مسیر برابری طلبانه قدم گذاشتند؟ 

آیا به اندازه انسان های معمولی باهوش نبودند؟ آیا از عقل دور اندیش تهی بودند؟ یا 

 زرنگی !!!! و معاش اندیش نبودند؟؟دارای 

بی تردید اگر به این سوال ها پاسخ مثبت دهیم پس باید بیندیشیم که چه چیزی شهریاری 

ها را وادار کرد که به ثروت و زندگی آرام ، شهرت و مقام علمی و تدریس در دانشگاهها 

 امی نداشت؟پشت کنند و راهی را برگزینند که جز زندان، محرومیت های اجتماعی فرج

متاسفانه کسانی که به دنبال زندگیی تهی از دغدغه های انسانی هستند و به دنبال منافع 

شخصی خود می باشند، اینگونه انسان ها را نهی و مبارزه آنان را بیهوده می دانند و 

تغییر را ناممکن. به ویژه مبارزینی که سپر و شمشیر خود را به دیوار آویخته اند بیش 

ران به چهره مبارزین امروزی و دیروزی چنگ می کشند و از لجن مال کردن شان از دیگ

هراسی ندارند. اما آنچه در واقعیت جامعه جاری است تغییری است که انسان های مبارز 

 ایجاد کرده اند.

تغییر با مبارزه و سخت کوشی انسان رابطه مستقیم دارد. گاهی تغییر بسیار شتابناک فرا 

ه چون الک پشتی آهسته و بطئی حرکت می کند. آنچه بی تردید در جامعه می رسد و گا

 رخ می دهد تغییر است حتا اگر ما احساس نکنیم و نبینیم. 

دانشمند طبقه کارگر پرویز شهریاری می گوید : جامعه سرمایه داری ، استعداد ها را می 

ون نیروهای نظامی و کشد و به دنبال زر و زور می کشاند. بیماری ها و توسعه روزافز

جنگ افزارها ، سالمت جامعه را تهدید می کند. برای بهتر زندگی کردن ، راهی جز کنار 

 زدن جهان سرمایه داری نیست.

 1۹۳6آذر  مازیار گیالنی نژاد 
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 چرا صدا و سیما باید از پروژه ها گزارش خبری تهیه کند ؟

  .كنیم یزندگ یكه با هر قیمتما آمده ایم زندگي كنیم تا قیمت پیدا كنیم نه این 

تمام  ی؟ گفت نه ولیاست كه از او پرسیدند فروخت یما حكایت یخ فروش یزندگ

حال و روز بچه های پروژه ای این روزها بس نگران کننده است .همین  .شد

پارس جنوبی سکته قلبی  ٠٣چند روز پیش بود که کرامت سلحشور در فاز 

قبل تر بود که دوست دیگرمان از ارتفاع کرد و روحش شاد شد .یا چند روز 

 . سقوط کرد و از این دنیا رفت

دوستانمان در بی خبری آمدند و در بی خبری رفتند .کسی نپرسید کرامت چند 

و کسی  ؟کسی نپرسید کرامت چرا سکته کرد ؟ماه است حقوق نگرفته است

ر شاید اگر کرامت در رگ سفید کار میکرد شرایط جو..… نخواهد پرسید

روسای  وکالی مردم می آمدند ، بله حتما آقای زنگنه می آمد ، دیگر بود ،

زمان . ولی اینجا هیچ کس نیامد. خالصه همه می آمدند. مناطق نفت خیز آمدند

به سرعت در گذر است و روز به روز شرایط پروژه های صنعتی وخیم تر 

 می شود

صدا و  ان هستند ؟چه کسانی پاسخگوی مطالبات کارگر به کجا می رویم ؟

 .سیما یکی از مجاری قانونی برای اعالم درد ها و مشکالت ما می باشد

 اما چگونه ؟ 

امضا گذاشتن شماره  ٠١١١توانستیم انجام دهیم درخواستی با  اولین اقدامی که

 . کدملی برای پیگیری و تهیه گزارش از وضعیت موجود پروژه ها بود

مک های به دفتر خبرگزاری صدا و سیما آنان حال باید با ارسال سیل عظیم پیا

را مجبور کنیم به این درخواست ما پاسخ دهند. این عمل ما باعث خواهد شد تا 

 . صدای مظلومیت ما را تمام مسئولین و تمام ایران بشنوند

 یونس کارگر پروژه ای
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 !ما می توانیم

تگی و باور پایه های یک حرکت گسترده با همبس…..درود بر کارگران سرزمینم

تواناییهای خود آغاز میشود. ما کارگریم و مقدس ترین هدف ما سربلندی در برابر خانواده 

و سرزمین جاویدمان می باشد که با ایجاد حس مسؤولیت پذیری در وجود خود توانسته ایم 

 حقیقت وجودی خود را پیدا بنماییم و جوهره هستی را با هنر و سازندگی خود رونق بدهیم.

در پی عمران و آبادانی سرزمین خویش مرزها را عبور کرده ایم و جسم و جان خویش  ما 

را به جوهره کار جال بخشیده ایم. ما حماسه ها آفریده ایم و پروژه های صنعتی ایران آباد 

نموده ایم. ما دامنه حرکت خویش را در تمام سرزمینها نمایان ساخته ایم و نام کارگر را 

 ه ایم.بلند آوازه نمود

ما از سرزمین بی آب و علف و خشک خرابه ها آباد نموده ایم و نفت و گاز از دل زمین  

بیرون آورده ایم و پاالیشگاه و پتروشیمی و نیروگاه ساخته ایم تا مردمان سرزمینمان در 

کانون گرم خانواده شان نیروی طبیعی حیات و روشنایی را با تمام وجود زیبایشان حس 

کارگران نماینده های خانواده هایمان می باشیم و آنها به انتظار دیدار ما لحظه  بنمایند. ما

 ها را میشمارند تا حاصل زحماتمان را در لبخند پر از شادی آنان بیابیم.

ما در قبال خانواده هایمان تعهد داریم که حقوق قانونی خویش پاس بداریم و از پشت گوش 

فه داریم که از مسؤولین حکومتی بخواهیم برای ما اندازی کردن دوری بجوییم. ما وظی

شغل و کاری متناسب با شرافت انسانیمان مهیا بنمایند و نسبت به نیروی کار ارزش قایل 

بشوند. ما کارگران در قبال جسم و روان خودمان مسؤولیت داریم تا توانمند بمانیم و بیشتر 

 باشیم.در خدمت آرمان های کارگری خود و خانواده هایمان 

ما با کوشندگان کارگری همسو و هم قدم خواهیم گشت تا برای مطالبه گری حقوقمان با 

دست پر حرکت بنمایم. ما برای انسجام تشکلهای کارگری تمام تالشهای خود را بکار 

 خواهیم بست تا گل لبخند را بر لبهای همنوعانمان نمایان سازیم.

ار و مطالبه گری حرکتهای کارگری همه سندیکای ما در جهت آموزش صحیح نیروی ک 

 متحد شویم تا پیروز باشیم. ما می توانیم! تالش خود را کرده و خواهد کرد.

 9/3/٠93سندیکای کارگران فلز کار مکانیک ایران.. وارتان خرمدین عضو
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 !چگونه حق خود را طلب کنیم

 یکی از مشکالت کارگران این است که نمی.…درود به کارگران سرزمینم

دانند از چه راهی می توانند به حق خود دست یابند و فقط حربه اعتصاب را به 

کار می برند. یک فعال کارگری باید در قدم اول کارگران اتاق خود را و سپس 

کمپ را با خود همراه داشته باشد تا بتواند وارد گفتگو شود. اگر چنین کاری را 

 .ماستصورت نداده اید بی تردید شکست در انتظار ش

کارگران باید بدانند که گفتگو اولین گام برای دریافت حقوق حقه خود است. 

هنر گفتگو و اینکه چگونه بتوانیم از راه سخن گفتن و ابراز وجود، عزت نفس 

 .و جسارت خود را نشان بدهیم اولین گام در جهت مطالبه گری حقوقی هست

ند شگفت آور باشد و الگوهای کالمی درست و روش بیان کلماتتان می توا 

هدف اصلی شما را بطور شفاف نشان بدهد. اگر شما از قوانینی که مربوط به 

حقوق کارگران است اطالع کافی داشته باشید و استدالل را نیز چاشنی آن کنید 

 .موفقیت در انتظار شماست

در واقع هنر گفتگو کردن و نفوذ در ذهن ناخودآگاه طرف مقابل می تواند  

ی درست شما را با استدالل های محکم به انجام برساند؛ چرا که شما خواستها

 .از راه حق و حقوق وارد می شوید

به گفته یکی از سرپرستهای پایپینگ؛ شما بایستی طلبکار و پرجسارت باشید.  

چرا که این شمایید که اگر کار نکنید هیچ پروژه ای به سرانجام نخواهد رسید و 

جز نیروی کارگران پروژه ای را تحویل دهد. پس ضمن  کارفرما هم نمی تواند

روشنگری در میان کارگران و متحد کردنشان باید به الگوهای کالمی تسلط 

پیدا بنمایید. سعی نکنید که طرف مقابل را محکوم کنید؛ بلکه حقیقت را با روش 

درست بیان نمایید و سخنی که از روی حق و صداقت و راستی بیان شده باشد 

 .چگونه جوابی نخواهد داشتهی
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ما طلبکاریم و در موضع حق ایستاده ایم و این یک حقیقت است و نیازی به  

بایستی واقعیتها را برای کارگران بیان نمود. بایستی  .من من کردن زبان نیست

حقیقت خود و واقعیت بی انصافی کارفرمایان را بطور شفاف برای دوستان 

ری بیان نمود. کالم سحرانگیز شما میتواند همه خود در کمپ و اتاق های کارگ

 .را با خودتان همگام کرده و دریچه های اتحاد اطرافیان را به روی شما بگشاید

یادمان باشد که خشونت همیشه اولین راه نیست؛ بلکه کالم درست و بیان  

محکم و قاطع با روشنگری در میان کارگران کارگشاست. شیوه های گفتگو ، 

و قانع کردن کارگران را بیاموزیم. بیاموزیم که چگونه می توان  استدالل

کارگران را آگاه و متحد نمود و سپس ابراز وجود کرد. سخن خویش را بیان 

بنماییم و آن وقت خواهد بود که میتوانیم اعتماد طرف مقابل را بیابیم و حقوق 

 .خویش را بستانیم

گر توست. بیاموزیم، روشنگری یادمان باشد کالم روشنگر تو عصای معجزه  

کنیم، کارگران را قانع کنیم که جز مبارزه برای حقوقمان راهی جز اتحاد 

 .نیست

 وارتان خرمدین، عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 آبان ماه ٠٠

 

 این همۀ آنچه و کارگران همه به مربوط مسائل سندیکا در

 ویژگی این به ظرن. است مطرح آوردمی هم گرد را کارگران

 همه تجمع برای گسترده امکانات از سندیکایی تشکل

 .است برخوردار زحمتکشان  و کارگران
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 کارگران کارگاه هایی با کارهای طاقت فرسا اما محروم از قانون کار

ماجرای محرومیت صدها تن از اعضا ،موضوع صندوق بازنشستگی آینده ساز

گی کشور یعنی موسسه صندوق صندوق بازنشست ٠6کوچکترین صندوق از 

بازنشستگی آینده ساز که کارگرانی از ایران خودرو و تراکتور سازی در آن 

عضو هستند از قوانین مصوب نظام منجمله قانون کار ,قانون تامین اجتماعی 

 .کشور و مصوبات هیات وزیران در میان سکوت مسئوالن انجام گرفت

صندوق در تمام مسایل پیش روی به موجب اساسنامه این موسسه اعضا این 

مطابق اساسنامه و آیین نامه های داخلی و برخالف قوانین مصوب اداره کار و 

این محرومیت بخش بزرگی از اعضا پانزده  .تامین اجتماعی رفتار می شود

هزار نفری عضو را با مشکالت عدیده ای مواجه نموده است. اکنون بخش 

این صندوق حقوق کمتری نسبت به بزرگی از کارگران بازنشسته شده 

 .همترازانشان در تامین اجتماعی دریافت می کنند

همچنین بسیاری از کارگران مشمول قوانین سخت و زیان آور نیز بدلیل عدم 

توانایی کارفرمایان در برابر مطالبه مبالغ گزاف و خارج از ضابطه از سوی 

بهره مند شوند ضمن آنکه صندوق، متاسفانه نمیتوانند از مزایای این قانون 

. امنیت شغلی بخش قراردادی این کارگران نیز به شدت در حال تهدید است

تاسف بارترین بخش   سرنوشت کارگران بیکار شده عضو این صندوق هم

قانون آمره  ٠5۹و ماده  0همه این کارگران برابر ماده . ماجرا است

طبق قانون تامین  کار,کارگر محسوب شده و می بایست توسط کارفرمایان

 اجتماعی کشور بیمه میگردیدند

امری که با دخالت برخی مسئوالن وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

ایران و توافق مسئوالن سازمان تامین اجتماعی وقت, صرفا جهت رونق 

بخشیدن به این موسسه , محقق نگردید و به جای آن با تغییر مقصد واریز حق 

ضوابط قانون نقل و انتقال حق بیمه پایه چند هزار نفر از بیمه و بدون رعایت 

زیر مجموعه سازمان گسترش چون ایران   کارگران صنایعی که )در آن زمان(
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بودند به حساب موسسه ای به نام صندوق ….خودرو ,سایپا و تراکتورسازی و 

 بازنشستگی آینده ساز واریز گردیده است

وق حمایت و بازنشستگی آینده ساز ( متاسفانه علی رغم آنکه موسسه )صند

نفر و صدور حکم بازنشستگی برای  ٠5٧١١اقدام به دریافت حق بیمه پایه 

نفر از این تعداد نموده و عمال از سالها پیش در حوزه بیمه  56١١قریب به 

گری که جزء امور عمومی و حاکمیتی کشور محسوب می شود ورود نموده اما 

موسسات عمومی غیر )ین موسسه را در فهرست هیچگاه هیات وزیران نام ا

دولتی (ذکر ننموده است واین به معنی منع قانونی برای دیوان عدالت اداری در 

رسیدگی به شکوائیات کارگران این صندوق و دستمسکی برای عدم دخالت 

 قانونی در اوضاع این موسسه باشد

ممنوعیت سازمان تامین اجتماعی بر اساس ابالغیه ای  ٠٣۹4از سال 

عضوگیری کارگران در صندوقی غیر از تامین اجتماعی را در بدو استخدام 

کارگر را به واحدهای تولیدی گوشزد نمود. این امر موجب قطع ورودی 

 .صندوق آینده ساز از صنایع و آغاز یک بحران مالی از آن سال به بعد گردید

جود دموکراسی در سالهای اخیر اعتراضات بسیاری بر نحوه مدیریت,عدم و

در مجمع عمومی , بی انظباطی های مالی و حتی نحوه شکل گیری و نبود 

مجوز بیمه گری صندوق مطرح گردید. اما همواره مسئوالن صندوق به جای 

حل مسأله با تکیه بر برخی چهره های صنعت و اقتصاد کشور که به برکت 

اال( طرفداران )نبود سقف پرداخت حقوق ایام بازنشستگی برای حقوق های ب

 پروپا قرص صندوق هستند به الپوشانی مساله مبادرت ورزیده اند

اما آنچه که امروز کارگران عضو این صندوق را متفق القول نموده لزوم پایان 

یافتن دوران محرومیت شان از قانون کار ,قانون تامین اجتماعی و مصوبات 

 .هیات وزیران است چه با صندوق و چه بدون صندوق

ین سئوالی است که در چارچوب حقوق شهروندی و قانون اساسی باید به ا

                             .درستی به کارگران محروم از قانون کار داده شود

 رحمان کارگر تراکتورسازی
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 به مناسبت یکصدمین سالگرد انقالب اکتبر

نان این تاثیر انقالب کارگری اتحاد جماهیر شوروی محدود به سرنوشت ساک

کشور نبود بلکه تحولی ژرف در جهان بوجود آورد که از چند بعد قابل بررسی 

 .می باشد

تاثیر انقالب اکتبر در کشورهای متحد به نام اتحاد جماهیر شوروی  -٠

سوسیالیستی پایانی بود بر نظام خودکامه و ضد مردمی روسیه تزاری و بهبود 

فقیر در این محدود ه های  شرایط زندگی توده ها کارگران و دهقانان

 .جغرافیایی

پشتیبانی نظام شوروی از انقالبات و جنبش ها و مبارزات کارگران و  -0

دهقانان و ستمدیده گان علیه امپریالیسم جهانی و نظام سرمایه داری و استقرار 

 .نظام های مردمی در تعداد زیادی از کشورهای جهان مانند ویتنام، چین، کوبا

از نهضت ها و جنبش های رهایی بخش از سلطه سرمایه داری  پشتیبانی -٣

جهانی و پیروزی های چشمگیر در این عرصه از جمله در ایران ، مصر، 

 .سوریه، الجزایر

ایجاد دو قطب قدرت جهانی. در یک قطب نظام سرمایه داری و امپریالیسم  -5

بش های و ارتجاع و جنگ افروزان و در قطب دیگر دولت ها نهضت ها و جن

ضد جنگ ، که در نوک این قطب اتحاد   ضد ارتجاعی  ضد امپریالیستی

شوروی قرار داشت. سندیکاهای کارگری، جنبش جهانی صلح، سازمان های 

جوانان دمکرات و جنبش زنان برای برابری حقوق از حمایت های بی دریغ 

 .کشورهای سوسیالیستی به ویژه اتحاد شوروی برخوردار بودند

شورهای سرمایه داری نیز عقب نشینی های قابل توجه ای از طرف در ک -4

دولت ها به سود کارگران ، دهقانان، و اقشار کم درآمد و متوسط صورت 

پذیرفته بود که بیشتر با مبارزات الهام گرفته از قطب ضد سرمایه حاصل شده 

و یا ترس دولت های سرمایه داری و امپریالیستی برای جلوگیری از اوج 
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بارزات کارگران و زحمتکشان که پشتیبانی انترناسیونالیستی داشتند، عقب م

از جمله این عقب نشینی ها کاهش ساعت کار، بیمه های   نشینی هایی شد.

عمومی، بازنشستگی، بیمه بیکاری، حق داشتن مسکن ، سرویس های رفت و 

بسیار که اکنون در اروپا …. آمد و تعطیالت تابستانی و زمستانی با حقوق

 .رایج است

کمترین ثمره انقالب اکتبر در ایران پس از روی کار آمدن اتحاد شوروی و 

 .تاکنون مرزهای شمالی امن ترین مرزهای کشور هستند

اما با فروپاشی اتحادجماهیر شوروی و بلوک شرق، کشورهای امپریالیستی و 

وردهای تمام دستا  دولت های ارتجاعی و حامی سرمایه داران گام به گام

تاریخی طبقه کارگر و محرومان را مورد هجوم قرار داده و عطش سیری 

ناپذیر خود را برای انحصار سرمایه به شکلی عریان در نئولیبرالیسم به نمایش 

گذاشته اند. در این مسیر نه تنها دسترنج و حقوق کارگران و محرومان جهان 

ی کره زمین هم با آینده در معرض این تهاجمات قرار گرفته بلکه زیست در رو

 .ای مبهم روبروست

سرمایه داران با پشتیبانی حکومت ها همه امکانات مادی و معنوی اقتصادی و  

سیاسی و نظامی و امنیتی را به خدمت خود گرفته اند و هر چیزی را که مقدور 

باشد به سرمایه تبدیل می کنند، آنهم در انحصار عده ای قلیل و به شکلی 

فته و با پشتیبانی دولت ها و سازمان های بین المللی که خود بنا نهاده سازمان یا

اند مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان های نظامی با هدف 

تجاوزگرانه مانند ناتو و اتحادهای منطقه ای بر علیه کشورهایی که بخواهند 

 .استقالل ملی داشته باشند، مقابله می کنند

یه به شکلی خطرناک زیست در کره ی زمین را به خطر انداخته هجوم سرما

است. بخش وسیعی از جنگل ها، مراتع، حیات وحش، زمین های قابل 

زراعت، منابع آب، و سمی نمودن زمین با محصوالت تراریخته به شکل جدی 

آسیب دیده اند و یا در معرض آسیب قرار گرفته اند. درصد قابل توجهی از 

انوران از هوای سالم و اکسیژن کافی بی بهره شده اند. دمای کره انسانها و ج
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زمین به شکلی خطرناک افزایش یافته که بیشترین سهم این افزایش مربوط به 

تعدادی کارخانه عظیم می باشد که سود فعالیت آنها به جیب چند نفر بیشتر نمی 

ست امریکا رود. بی دلیل نیست که امسال ترامپ از سازمان جهانی محیط زی

 .را بیرون کشید

امروز دیگر بحث خوردن خوردن ها به ربا خواری و حرام خواری و رانت 

خواری محدود نمی شود. امروز بحث ، بحث زمین خواری ، آب خواری، 

مطرح می باشد که در …… خاک خواری، جنگل خواری، دریا خواری و

 . ریاچه ارومیهکشور خودمان به وضوح رواج یافته است. مانند خشک شدن د

با این وضعیت قبل از اینکه دیر شود کارگران، زحمتکشان، کشاورزان، 

انسانهای آزادیخواه، اقشار آسیب دیده از این شرایط که نظام سرمایه بر جهان 

حاکم نموده باید در تشکل های مستقل صنفی، سازمان های مردم نهاد، احزاب، 

حد از شرایط موجود اعالم جمعیت ها، زنان و جوانان در جبهه ای وا

نارضایتی نمایند و با حرکت به سوی همبستگی های جهانی در جهت اقدام 

فرهنگی و اقتصادی و مهمتر از   مشترک از حقوق انسانی، اجتماعی، سیاسی،

همه حق حیات خود دفاع نمایند. قبل از اینکه به نقطه ای غیر قابل برگشت 

 .برسیم باید اقدام کرد

ضوعی که در یکصدمین سالگرد انقالب اکتبر چشمگیر بود در پایان مو

پرداختن رسانه ها و بنگاههای سخن پراکنی وابسته به کشورهای امپریالیستی 

وارونه جلوه دادن واقعیت   تهمت ها  و سرمایه داری بود همراه با تحریف ها

 ها و مخدوش نمودن چهره های انقالبی همراه با اشاره به بعضی واقعیت های

شاید خیزش ها، اعتراضات، همبستگی ها .این واقعه ی سرنوشت ساز تاریخی

در سطح ملی و بین المللی که در حال اوج گرفتن می باشند بر علیه وضعیتی 

که برای انسانها و بطورکلی زیست بر روی کره ی خاکی توسط کشورهای 

را از  و آنها  بوجود آمده  امپریالیستی، حکومت های ارتجاعی و ضدمردمی

خواب غفلت بیدار نماید و بخواهند با تحریف واقعیت های این رویداد تاریخی، 

 .باز هم مردم را به بیراهه بکشانند

 3١آذر  یارمحمد اکبری عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران 
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ٔتلخ و شیرین های کازیم عاشقی

 مرگ خبر دادن

ٔ:گویندٔمیٔدورندٔکهٔکسانیٔؤفامیلهایشٔبهٔبمیردایٔٔخانوادهٔعزیزٔیکٔوقتی

ٔ.ٔکردهٔعوضٔرأدنیایشٔکهٔشودٔمیٔمتوجهٔهمٔاؤ«ٔخرابهٔفالنیٔحالٔبیا»ٔ

ٔمردهٔحسینٔپدرٔبیاییدٔزدندٔزنگٔکهٔمهابادٔبودیمٔرفتهٔمیکردٔصحبتٔدوستم

ٔاورأکنهٔمیٔکارٔنیروگاهٔدرٔحسینٔآمدنیٔؤ.ٔکنیمٔچکارٔببینیمٔبرگردیدٔزود

ٔ.بیاوریدٔهم

ٔببینهٔاینجأرأمأهمهٔاگر.ٔبگوییمٔحسینٔبهٔچطورٔمأندکنٔمیٔفکرٔراهٔتؤاینها

ٔکهٔمیکنندٔپیشنهادٔحرفیٔهرکدامٔاینهأراهٔبینٔدرٔ؟کنیمٔچکارٔ.میکنهٔشک

ٔ. بگیمٔاینطوری

ٔنداشتهٔکاریٔشمأ:»میگهٔبودٔمشهوریٔنویسٔطنزٔخودشٔکهٔدوستانٔازٔیکی

ٔجلؤدمیاینٔاینهأ«شودٔنمیٔمتوجهٔاصالٔمیگمٔهمٔطوری.ٔمیگمٔمنٔباشید

ٔازٔبعدٔ.میادٔسرهمٔلباسٔبأحسینٔ.کنندٔمیٔصدأرأحسینٔنیروگاهٔنگهبانی

ٔنویسزطنٔدوستٔ؟؟ٔمگهٔشدهٔچهٔ؟؟کنیدٔمیٔچکارٔاینجأمیگهٔ،پرسیٔاحوال

ٔ؟ٔمگهٔشدهٔچهٔآرهٔمیگه(.ست؟ٔزندهٔپدرت)قالیرٔددونٔحوسینٔ:»پرسهٔمی

ٔتٔ(بابأکردٔفوت)ٔبابأاولدیٔائلهٔقالیرٔهییییررر �👎�!!!بأگاال:»ٔمیگه

ٔ(ٔ.کنهٔرحمتشٔخدا)ائلسینٔرحمتٔهللا 

ٔ�😂�شودٔنمیٔمتوجهٔاصالٔحسینٔکهٔمیگهٔطوریٔوجدانا

ٔ

  عاشقی کازیم
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 بئکار

 اوتانیرامٔقاییداندأائوهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔقالیبٔبئکارٔمیدانیندأفهله

 ایندیٔدئییرمٔچالیمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔنئجهٔقاپینیٔبیلمیرم

 آچارٔقاپینیٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔاوغلومٔالجابأقیزیمالٔباالجا

 قاچیبٔقاباغیمأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدئییهٔدئییهٔگلدیٔآتام

 باخیبٔنئجهٔاوزونهٔاونالرینٔبسٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔجکلرٔیهٔایستهٔپولٔمنن

 دردیٔبیرٔبئکارچیلیقٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔییمٔجهٔدئییهٔیوخٔنئجه

 زاماندیرٔنئجهٔبؤٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدردٔمینٔبوشلوقٔجیبی

 لرٔدئییهٔاؤلندهٔیاشاییریقٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ!!!آخی؟؟؟ٔیاشاییریقٔبیز

 !!!اولدو؟؟؟ٔراحات

درٔمیدانیٔکهٔکارگرانٔرأبهٔکارٔمیٔبرندٔبیکارٔماندهٔام،ٔدرٔبرگشتٔبهٔخانهٔ

خجالتٔزدهٔام،ٔبأخودٔمیٔگویمٔچگونهٔتقهٔبهٔدرٔبزنم،ٔدخترکٔؤپسرکمٔدرٔ

ٔک ٔباز ٔزمان ٔگفت: ٔخواهند ٔآمد»ردن ٔخوا«پدر ٔپول ٔمن ٔاز ٔو ٔخواست،ٔه، ند

چگونهٔبهٔچهرهٔاشانٔنگاهٔکنم،ٔچگونهٔنهٔبگوییم،ٔبیکاریٔیکٔدردٔاستٔؤ

ٔکنیم،ٔ ٔزندگیٔمی ٔما ٔروزگاریٔاستٔکه ٔچگونه ٔاین ٔدرد، ٔهزار جیبٔخالی

ٔموقعیٔکهٔمیٔمیریمٔخواهندٔگفتٔراحتٔشد.

سندیکای اورمان( کارگر نقاش و عضو ) امیدی حسین

 کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه
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 کوه لیله

ٔ آبونمٔخاک.ٔٔآبونمٔپوچ.ٔٔبپیستم/ٔٔشونمٔجیٔدنیأایٔ،ٔمؤوختیٔیهٔآخ

ٔابوننٔسرد.ٔٔبوننٔگرمأموسونٔمی/ٔٔآبوئنٔمردَٔهَئنَٔهندهَٔجَغلَئن

ٔ گیننٔبالٔکسهٔکس/ٔٔگیننٔؤدوستٔزندگی

ٔٔابئننٔیادٔمانهٔمردٔبوشهٔخوشهرٔ ٔوختی ٔحرفهٔامهٔزئننٔیٔگردکلهٔنیشنن/

ٔزئنن

ٔ بگؤدردهٔدیلٔمیٔتؤبگؤتو/ٔٔکوهٔلیلهٔنیسئمٔموکه

ٔٔبگیرینٔحالٔمردانیٔمردابونینٔزئکئنٔ،ٔآخ ٔبالَٔٔآدمیٔبکتهٔدئنینٔکیَٔدی/

ٔ بگیرین

ٔ کونینٔآزادٔ،ٔجیٔننگٔ،ٔزندگه/ٔٔشاداکونینٔمردمه

ٔ وبگٔمردانهٔگیلهٔدورهٔاؤتو/ٔٔکوهٔلیله.ٔٔکوهٔلیله

ٔمحمود.ٔٔشاعرابوم.ٔٔبسوتمٔبومٔبؤزندهٔ،َٔبموَتمٔ،ٔهمرأمردمیٔایٔ،ٔمؤکه

ٔبوبومٔ،ٔپاینده

 : فارسی برگردان

ٔ شومٔخاکٔ،ٔشومٔپوکٔؤبپوسم/ٔٔبرومٔدنیأازٔمنٔ،ٔوقتیٔیهٔآخ

ٔ شوندٔسردٔ،ٔشوندٔگرمٔمنٔهمچون/ٔٔشوندٔمردٔ،ٔرسندٔبازٔهأبچه

ٔ گیرندٔرأهمٔدست/ٔٔشوندٔدوستٔزندگی
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ٔکنندٔمیٔ،ٔزنندٔحلقهٔهمٔگرد/ٔٔیادٔبهٔبیارندٔچونٔرأخودٔشهرٔیٔزندهٔؤمرده

ٔ یادٔمأاز

ٔبگؤرأمنٔدلٔدرد/ٔٔکوهٔلیلهٔنیستمٔکهٔمن

ٔٔکنیدٔرفتارٔمردانهٔشدیدٔمردکهٔهأبچهٔآخ ٔدستشٔ،ٔافتادهٔدانیدٔمیٔکهٔهر/

ٔگیرید

ٔ کنیدٔآزادٔننگٔازٔرأزندگی/ٔکنیدٔشادٔرأمردمان

ٔ گؤرأمردانٔگیلهٔ،ٔمنٔازٔروزٔآنٔدرٔتو/ٔٔکوهٔلیلهٔ،ٔکوهٔلیله

ٔ شدمٔزندهٔ،ٔمردمٔخویشٔمردمٔهمینٔهمراهٔبهٔمن

ٔشدمٔپایندهٔؤمردمٔشاعرٔ،ٔشدمٔمحمودٔشاعرٔسوختم

 محمود پاینده لنگرودی

ٔ

  (14)             کار ایمنی ️⭕

ٔخودٔیویژهٔهایشرطٔایمنیٔنکاتٔؤمواردٔآموزشٔ ٔهایکالسٔحالٔاینٔبا ✅

ٔهایکالسٔدرٔحضورٔیانگیزهٔآنٔبهٔتوجهیبیٔکهٔباشدمیٔدارأنیزٔرا

ٔکندمیٔسلبٔکارگرانٔازٔرأایمنیٔآموزش ٔآموزشٔساعاتٔاگرٔنمونهٔبرای.

ٔنظیرٔهاییآموزشٔکمکٔازٔیأؤآیدٔحسابٔبهٔکارٔساعتٔازٔجزییٔایمنی

ٔکهٔکسانیٔبهٔیأؤشودٔاستفادهٔکارٔایمنیٔیزمینهٔدرٔآموزندهٔؤجذابٔهایفیلم

ٔغیرٔیأنقدیٔپاداشیٔبأگیرندمیٔقبولٔقابلٔرتبهٔایمنیٔکالسٔهایآزمونٔدر

ٔ.کندمیٔبیشترٔکارگرانٔبرایٔرأآموختنٔیانگیزهٔقطعأشوندٔتشویقٔنقدی
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 حیات تکامل و پیدایش

     زمین عمر ️♦

ٔبهٔیمیالد۵1ٔٔقرنٔدرٔزمینٔسنٔتخمینٔیزمینهٔدرٔكوششٔنخستین✅

ٔ  .گرفتٔانجامٔطبیعئتاریخٔدانشمندٔوفونبٔیوسیله

ٔدرٔموادٔشدنٔنشینتهٔسرعتٔیمطالعهٔبأدانشمندانٔیمیالد۵۳ٔٔقرنٔدر ✅

ٔتوسطٔرأیشناسزمینٔیهادورانٔطولٔتوانستندٔدریاها،ٔؤهااقیانوسٔكف

ٔ  .كنندٔتعیینٔیرسوبٔیاصخرهٔیهاالیهٔضخامتٔیگیراندازه

ٔها؛آنٔتجزیهٔؤرادیواكتیؤناصرعٔشناختنٔبأیمیالد۷۱ٔٔقرنٔدر ✅

ٔ .كنندٔبیانٔیمستحكمٔدالیلٔبأرأزمینٔعمرٔتعیینٔتوانستندٔدانشمندان

ٔتوانیمٔرا...ٔٔؤپتاسیمٔتوریم،ٔاورانیوم،ٔمانندٔرادیواكتیؤعناصرٔتجزیه ️♦

ٔدادٔقرارٔزمانٔیگیراندازهٔیوسیله ٔنقاطٔكلیهٔدرٔتجزیهٔاینٔسرعتٔزیرا.

ٔاعماقٔدرٔكهٔیفشارهایٔؤحرارتٔدرجه.ٔاستٔسانیكٔ،"واقعأکیهانٔؤجهان

ٔموادٔاینٔتجزیهٔسرعتٔبرٔرأیناچیزٔبسیارٔاثرٔتنهأاستٔبرقرارٔزمین

ٔ .كندیٔمٔاعمال

ٔ .داردٔیبستگٔعناصرٔاتمٔیٔهستهٔبهٔتنهأكهٔاستٔیخاصیتٔرادیواكتیویته ️♦

ٔبرٔدرٔرأآنٔیٔهستهٔاتم،ٔهرٔیهاالكترونٔكهاینٔگرفتنٔنظرٔدرٔبا ️♦

ٔهستهٔازٔهاالكترونٔاینٔپیوندٔگسستنٔیبرأیزیادٔالعادهفوقٔیانرژٔؤاندگرفته

ٔؤییشیمیأتركیبٔفشار،ٔحرارت،ٔقبیلٔازٔیخارجٔعواملٔبنابراینٔاست،ٔالزم

ٔؤنداردٔیتاثیرٔاتمٔهستهٔبرٔكند،یمٔاثرٔجسمٔبرٔیاتمٔمقیاسٔتأتنهأكهٔغیره

ٔ .دهدیٔنمٔییرتغٔرأرادیواكتیویتهٔخاصیتٔنتیجهٔدر

 ٔ
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ٔباشد،ٔموجودٔرادیواكتیویٔمادهٔكهٔزمینٔنقطهٔهرٔدرٔ،یطبیعٔشرایطٔدر ✅

ٔ .ماندیمٔثابتٔاستٔشدهٔتجزیهٔسالٔیكٔعرضٔدرٔكهٔییهااتمٔینسبٔمقدار

ٔیهااتمٔازٔینیمٔتنهأؤاستٔكندٔبسیارٔپتاسیم،ٔؤتوریم،ٔاورانیوم،ٔتجزیه ️♦

.ٔشودیمٔتجزیهٔسالٔمیلیونٔرانهزأحتأیأؤصدهأعرضٔدرٔعناصرٔاین

ٔاستٔواضحٔچندٔهر.ٔاستٔموجودٔزمینٔدرٔنیزٔهنوزٔیعناصرٔچنینٔبنابراین

ٔیمٔتشكیلٔرأآنٔازٔیكوچكٔجزؤنیزٔزمینٔپیدایشٔبدؤدرٔحتیٔموادٔاینٔكه

ٔ .داد

ٔتعدادٔو ((half-life عمرٔنیمه)ٔرادیواكتیؤیهااتمٔتعدادٔیگیراندازهٔبا ✅

ٔتجزیهٔسرعتٔدانستنٔبأچنینهمٔاست،ٔبودهٔتجزیهٔملعٔحاصلٔكهٔیهایاتم

ٔموردٔمقدارٔتولیدٔیبرأالزمٔزمانٔمحاسبهٔمعدن،ٔسنگٔیكٔدرٔهااتمٔاین

ٔعمرٔتوانیمٔدیگرٔعبارتٔبه.ٔاستٔسادهٔبسیارٔشدهٔحاصلٔیمادهٔازٔمطالعه

ٔ.زدٔتخمینٔرأمعدنٔسنگ

ٔ .است۷۹1ٔٔو۷۹2ٔٔیاتمٔجرمٔبهٔایزوتوپٔدؤیدارأاورانیمٔاتم ️♦

ٔهمینٔبهٔؤشودیمٔتجزیه۷۹1ٔٔاورانیومٔازٔترسریعٔبسیار۷۹2ٔٔاورانیوم ✅

ٔ .استٔتركمٔبار۵۹۳ٔٔزمینٔیكرهٔدرٔآنٔیفعلٔمقدارٔجهت

ٔسانیكٔایزوتوپٔدؤاینٔمقدارٔاورانیوم،ٔاتمٔیهاایزوتوپٔپیدایشٔهنگام ✅

ٔ .بود

ٔالزمٔانزمٔمدتٔمحاسبهٔایزوتوپ،ٔدؤهرٔتجزیهٔسرعتٔبرٔیآگاهٔبا ✅

ٔسادهٔگردد۷۹1ٔٔاورانیمٔازٔتركمٔبار۵۹۳ٔٔ،۷۹2ٔٔاورانیومٔمقدارٔكهآنٔیبرا

ٔ .است

  .كندینم تجاوز تر،بیش سال میلیارد 5 از زمین عمر:نتیجه ️⭕
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 سیاسی اقتصاد مبانی

   .بود تولیدی روابط کننده تعیین مولد، نیروهای چون و چند ابتدایی جامعه در ✅

  .بود تولید وسایل و کار ابتدایی افزارهای اشتراکی مالکیت یدی،تول روابط شالوده ✅

 سطح مناسب جمعی مالکیت تولید، وسایل و کار ابتدایی افزارهای اشتراکی مالکیت ✅

  .بود مولد نیروهای تکامل و ترقی

 قادر اولیه، انسان که بود، ابتدایی و ناقص چنان آن ابتدایی، جامعه در کار، افزار ✅ 

  .بجنگد وحشی حیوانات و طبیعی نیروهای علیه تنها، ت  دس نبود

 معاش و اقتصاد مشترکا   و کرده زندگی ها کمون در هم با بودند مجبور انسان افراد ✅

  .دهند سامان و سر را غذا، تهیه و ماهیگیری شکار، مثل خود؛

   .داشت وجود نیز خصوصی مالکیت تولید، وسایل بر کمون عمومی مالکیت کنار در ✅

 برای مستقال   کمون اعضای که را افزارهایی کار تصاحب شکل خصوصی مالکیت ✅

 .گرفت خود به بردند، می کار به وحشی حیوانات علیه بر دفاع

 به زندگی اولیه احتیاج بر مازاد محصولی هیچ و بود کم بسیار کار بازده اولیه جامعه در

  .آمد نمی دست

  

 کارهای افراد از بسیاری و بود متکی ساده همکاری اساس بر کار اولیه جامعه در ✅

   .داشتند یکدیگر مشابه

 غذایی مواد و نداشت وجود انسان وسیله به انسان استثمار گونه هیچ اولیه جامعه در ✅

  .گردید می توزیع کمون اعضای بین تساوی به آمد، می دست به که ناچیزی
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 افراد بود، انجام شرف در حیوانی ایدنی بطن از انسان پیدایش هنوز که زمانی در ✅

 سازمان رفته رفته جمعی، اقتصاد پیدایش با نتیجه در کردند، می زندگی گله گله انسان

 کار برای توانستند می نزدیک خویشاوندان فقط که، آمد وجود به جامغه در(  طایفه)  کلن

  .شوند متحد هم با آن، در اشتراکی، و عمومی

 تجاوز نفر ده چند از ها آن تعداد که بود نزدیک خویشاوندان از گروهی نخست کلن، ✅

 .رسید نفر صد چندین به آن اعضای شمار زمان، گذشت با ولی کرد نمی

 تقسیم یک پیران، و کودکان با جوانان بین زنان، و مردان بین کار، افزار تکامل با ✅

  .آمد وجود به(  طایفه)  کلن در کار

 صرف را خود اصلی وقت مردان بعد به زمان آن از و ن،کل در کار تقسیم از پس ✅

 امر این و پرداختند می گیاهی غذاهای آوری گرد به زنان، که حالی در کردند، می شکار

  .گردید کار بازده افزایش موجب

  .بود زنان به متعلق اصلی نقش ،( کلن)  ای طایفه جامعه مرحله نخستین در ✅

 از و کرده آوری جمع را گیاهی غذاهای زنان ای؛ فهطای جامعه مرحله نخستین در ✅

  .کردند می داری نگاه خانه

  .بود ساالری مادر(  طایفه)  کلن ️♦

 ساالری پدر شد، محول مردان عهده به زراعت و پایان چهار نگهداری که بعدها ✅

 .افتاد مردان دست به کلن در اصلی نقش و گردید ساالری مادر جایگزین

 

 از من سهم  کجاست؟ شرافتمندانه کار یک از بودن برخوردار از من سهم»

 ، اجتماعی منزلت و شان از من سهم  کجاست؟ رایگان پرورش و آموزش

  اجتماعی، تامین و رایگان بهداشت از برخورداری از من سهم کجاست؟

 «با پیوستن به سندیکاهای کارگری پاسخ این سواالت را بگیریم کجاست؟
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 :فرجام

 دانشمند و شیرازی فرهیخته و ذوق خوش شهروند نادری،یروزف

 :ناسا یبازنشسته

.ٔبشماریدٔرأآنٔهایدانهٔتمامٔؤبرداریدٔشنٔمشتٔیکٔؤبرویدٔفارسٔخلیجٔبه

ٔادامهٔرأکارٔاینٔقدرآنٔؤبرداریدٔدیگرٔمشتیٔرسیدٔپایانٔبهٔکارٔاینٔوقتی

 .باشیدٔشمردهٔرأساحلٔشنٔهایدانهٔتمامٔتأدهید

ٔدرٔرأکارٔهمینٔؤکنیدٔسفرٔشمالٔبهٔدادیدٔانجامٔرأکارٔاینٔکهٔاینٔازٔپس

ٔهایساحلٔتمامٔشنٔهایدانهٔتمامٔتأدهیدٔادامهٔو.ٔدهیدٔانجامٔمازندرانٔدریای

 .بشماریدٔرأزمینٔیسیاره

ٔزمینٔرویٔهایساحلٔتمامٔشنٔهایدانهٔتمامٔتعدادٔازٔعالمٔهایستارهٔتعداد

  .استٔبیشتر

 !استٔحقیقتٔیکٔاین

 .ماستٔخورشیدٔشنٔهایدانهٔاینٔازٔیکی

ٔخورشیدٔدورٔبهٔکهٔاستٔترکوچکٔبسیارٔبسیارٔشنٔیدانهٔیکٔزمینٔو

   !گرددمی

ٔؤایرانیٔیهودی،ٔؤمسیحیٔسنی،ٔؤشیعهٔمیانٔتفاوتٔکنیدمیٔفکرٔآیا

 است؟ٔمهم(ٔشرایطیٔچنینٔدر)ٔژاپنیٔؤآمریکایی

ٔ

ٔ
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ٔ

در تقویم ها روز مبارزه با خشونت علیه زنان نام  نوامبر سال هاست ۸5

 .شده است یگذار

ٔدومینیكن ٔجوان ٔخواهر ٔروزگارٔیسه ٔسرزمینٔهأیدر التینٔٔیآمریكأیكه

ٔبود ٔدیكتاتورها ٔبرین ٔبهشت ٔماموران ٔدست ٔبه ٔتدیکٔ، ٔقتلٔاتور ٔبه تروخیو

ٔنیاوردندٔحاالٔی.ٔمرگٔاینٔسهٔخواهرٔكهٔتابٔپلیدرسیدند آنقدرٔٔدیكتاتورٔرا

اینكاهأؤٔیوقتٔهأشبیهٔافسانهٔهأیسرٔزبانٔهأافتادهٔاستٔكهٔگاهٔدنیادرٔ

ٔها ٔروزٔمرگٔسهٔخواهرٔٔیاینٔسرزمینٔپرٔرازٔؤرمزٔمٔیاسطوره شود.

التینٔؤٔیفعاالنٔزنٔآمریكأیچندٔسالٔبعدٔدرٔگردهمایٔیدومینیكنٔیزیبارو

ٔ.شدیٔگذارٔجزایرٔكارائیبٔبهٔعنوانٔروزٔمبارزهٔبأخشونتٔعلیهٔزنانٔنام

ٔنامٔمیرابلٔهأبرأ،دیكتاتورٔتنهأیكٔسالٔبعدٔازٔاینٔقتلٔهأزندهٔماند   ٔیاما

شانٔٔیشخصٔیزندگٔیاستٔكهٔازٔمرزهأیمردمٔدومینیكنٔیادآورٔقهرمانٔهای

ٔشدند ٔجاودانه ٔو ٔكردند ٔبناعبور ٔحاالٔی. ٔها ٔمیرابل ٔزنانٔٔیبرأیادبود تمام

ٔجهانٔالتینٔیآمریكا ٔأو ٔخشونتمبارٔیاستٔبرأیانگیزه ٔبا ٔزه خواهرانٔ.

ازٔسینمأؤادبیاتٔعبورٔكردهٔاندٔٔحاالٔشهرتٔیافتهٔاندٔپروانهٔهامیرابلٔکهٔبهٔ

ٔ.امروزٔهستندٔیدنیأیؤقدیسٔها
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  رانندگی حوادث علیه مادران

محله سیزده آبان در جنوبی ترین نقطه تهران و نزدیک به شهر ری واقع 

 هفته مناسبت به آبان 1۹ محله مادرانشده است. در این منطقه کارگری 

 از یکی. کردند برگزار متنوعی های برنامه رانندگی حوادث قربانیان دیادبو

 رانندگان و مردم کردن حساس و محله های خیابان در حضور ها برنامه این

 . بود رانندگی حوادث به نبست

 بندرعباس بوشهر، داراب، شهرهای در دیگری های فعالیت تهران، بر عالوه

 .است شده برگزار هفته این یادبود برای... و
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 خشونت چیست؟؟

ٔخشونت،.ٔنیستٔخونیٔدماغٔؤشکستهٔدندانٔؤکبودٔچشمٔیکٔهمیشهٔخشونت

ٔلباسٔیٔآمدهٔپایینٔیٔیقهٔبهٔمردیٔنگاه.ٔاستٔنگاهٔیکٔگاهیٔؤآزارٔتحقیر،

ٔکندٔمیٔتعارفٔچاییٔؤشدهٔدوالٔکهٔوقتیٔزنی ٔبهٔاستٔبرادریٔنگاه.

ٔدانیمٔنمیٔکه.ٔبیینیمٔنمیٔمأکهٔنگاهی.ٔخندیدهٔبلندٔمهمانیٔدرٔوقتیٔخواهرش

ٔآرامٔارامٔکهٔاستٔترسی.ٔچیستٔنیستندٔمجلسٔدرٔمأهایٔچشمٔوقتیٔاشٔادامه

ٔنشستهٔزنٔجانٔبرٔزمانٔطولٔدر

ٔزنٔکندٔمیٔبازٔکهٔرأدرٔکهٔاستٔمردیٔبدنی،ٔتماسٔبیٔکالم،ٔبیٔخشونت

ٔمردٔحضورٔدر.ٔچرأداندٔنمی.ٔشودٔمیٔغمگینٔشود،ٔمیٔمضطربٔناگهان

ٔباشدٔکالفهٔارانگ ٔنباشدٔخودشٔانگار. ٔنیستٔخوبٔکهٔبترسدٔانگار. ٔکمٔکه.

ٔسنگینٔباشدٔترٔخوشحالٔباشدٔزیباترٔباشدٔترٔچاقٔباشدٔالغرترٔبایدٔکه.ٔاست

ٔٔباشدٔتر ٔباشدٔترٔعاقلٔباشدٔدارترٔخانه. ٔزنٔکهٔاستٔچیزیٔآنٔخشونت.

ٔباشدٔبایدٔمیکندٔفکرٔؤنیست ٔبهٔدزنٔمیٔزنٔکهٔاستٔنقابیٔآنٔخشونت.

ٔکندٔلهٔرأزنٔتواندٔمیٔمرد.ٔباشدٔکافیٔمردٔبرایٔتأنباشدٔخودشٔتأصورتش

ٔکندٔاشٔلمسٔحتیٔاینکهٔبدون ٔکندٔلهشٔبخواهدٔحتیٔاینکهٔبدون. ٔارثٔاین.

ٔ.رسیدهٔبهشانٔپدرانشانٔپدرانٔازٔکهٔاستٔمردان

ٔرأاشٔعمهٔها،ٔفالنٔرأمادرش"ٔهمانٔامتدادٔتحقیرٔآزار،ٔخشونت،

ٔدیگرانٔبهٔؤهمٔبهٔجدیٔؤشوخیٔبهٔکه(ٔپوزشٔباعرض)ستأهایی"بیسار

ٔگوییمٔمی ٔمیٔگریهٔزنٔمثلٔصفت،ٔزن"ٔهمانٔتحقیرٔآزار،ٔخشونت،.

ٔ.گیرندٔمیٔیادٔکودکیٔخیلیٔازٔهایمانٔبچهٔکهٔاستٔهایی"کردی

ٔفالنیٔبأاولشٔیٔپلهٔکهٔهستندٔنردبانیٔبعدیٔهایٔپلهٔتحقیر،ٔآزار،ٔخشونت،

ٔهاییٔچون.ٔاست...چونٔنپوشٔرألباسٔفالن...ٔنچؤنکنٔمعاشرتٔبیساریٔو

ٔمنتهیٔکه.ٔکنترلٔابزارٔشوندٔمیٔکهٔهاییٔعشق".ٔعشق"ٔشودٔمیٔاسمشانٔکه
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ٔترسان،ٔشده،ٔتحقیرٔغمگین،ٔقدرت،ٔبیٔنفس،ٔبهٔاعتمادٔبیٔزنانیٔبهٔشوندٔمی

ٔزخمٔیٔهمهٔکنندٔمیٔفکرٔکهٔخوردهٔکتکٔشایدٔؤشدهٔترکٔبهٔتهدیدٔوابسته،

ٔمیٔخوبٔباالخرهٔزخمٔؤزندٔمیٔزخمٔعاشقٔمردٔکه.ٔاستٔشقعٔازٔهایشان

ٔ.شود

ٔمستٔکهٔاستٔمردیٔجنسیٔجسمی،ٔکالمی،ٔروحی،ٔآزارٔتوجیهٔخشونت 

ٔ.رفتارهأترینٔناموجهٔبرایٔباشدٔموجهیٔعذرٔانگارٔمستی.ٔاست

ٔخوبٔشکستگیٔؤزخمٔؤکبودی.ٔنیستٔزنانٔعلیهٔخشونتٔنوعٔبدترینٔکتک

ٔشوندٔمی ٔؤماههأطولٔدرٔزنٔازٔکهٔخویشیٔبهٔباورٔؤشادابیٔؤقدرت.

ٔشودٔنمیٔترمیمٔوقت،ٔهیچٔوقت،ٔهیچٔگاهیٔشودٔمیٔگرفتهٔسالها

ٔمیٔبلندٔاشٔساله۳ٔٔدخترکٔصورتٔبرٔکهٔاستٔپدریٔسنگینٔدستٔخشونت

ٔ.آیدٔنمیٔفرودٔهرگزٔامأشود

ٔمیٔکورٔرأهمسایهٔمعصومٔپسرکٔنگاهٔکهٔاستٔبرادریٔگردنکشیٔخشونت

ٔ.همسایگیٔدیوارٔبهٔدیوارٔؤپاکٔعشقٔازٔکندٔمیٔناامیدٔرأخواهرٔؤکند

ٔدستپختٔبرایٔنکندٔدردٔدستتٔجایٔبهٔاستٔشوهرٔهایٔزدنٔآروغٔخشونت

ٔ. آَشپزخانهٔدرٔشدنٔحبسٔظهرٔتأصبحٔیکٔعالی

ٔچیزیٔآنٔنیمٔشودٔمیٔدادهٔتؤبهٔپدرٔمرگٔازٔپسٔکهٔاستٔارثیٔحقٔخشونت

ٔاتٔخانهٔآورٔنانٔکهٔگذارندٔمیٔرتسٔبرٔمنتٔتازهٔؤگیردٔمیٔبرادرتٔکه

ٔ . استٔدیگری

ٔهیچٔبیٔپذیریمٔمیٔرأاینهأتمامیٔکهٔزنانیمٔمأخودٔخشونتٔاخرٔدرٔو

ٔالقابٔبأشودٔمیٔبلندٔاعتراضٔبهٔمیانمانٔدرٔکهٔهمٔرأکسیٔآنٔؤاعتراضی

ٔکهٔماستٔازٔو.ٔخودمانیمٔخودٔخشونت.ٔٔگیریمٔمیٔسخرهٔبهٔبهمانٔؤفالنٔزن

ٔکارگردان نامدار ایرانی میالنی تهمینه�� ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ.ٔٔٔماستٔبر
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 امد در درصد 1۱ و دهند می انجام را جهان کار ساعات درصد ۶۲ زنان

 .اورند می دست به را جهان
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 .است زنان علیه خشونت با مبارزه جهانی روز آذر( 4نوامبر )۸5

 

 در اند،کرده ازدواج الهس1۴ تا 1۱ کودک۳۹۲ و هزار۹۶ تعداد ۳۴سال در

 ایسنا/اندداده ازدواج به تن سال1۱ زیر کودک 1۲۳ سال همین
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ٔکنمٔباورٔتوانستمٔنمیٔرأمرگ ٔکسیٔچهٔپسٔبمیرد؟ٔبودٔممکنٔچطورٔننه.

ٔمأوقتٔهرٔچید؟ٔمیٔکالشٔمردمٔبرایٔکیٔپسٔشست؟ٔمیٔرأمردمٔرخت

ٔبهٔکسیٔچهٔمیکرد؟ٔکبودٔچنگولٔبأرأهامانٔرانٔمیانٔکیٔمیکردیمٔشیطانی

ٔننهٔبودٔممکنٔچطورٔبخرد؟ٔجورابٔجفتیٔعیدمانٔبرایٔکهٔمیکردٔالتماسٔبابا

ٔشیرٔرأعذرأبکند،ٔجارؤبشوید،ٔظرفٔتأباشدٔزندهٔبایستیٔمیٔاؤبمیرد؟

ٔبریزدٔجگرشٔرویٔؤندهدٔبروزٔرأدردشٔؤبغضٔؤبدهد ٔیخٔهایٔدست.

 .بگویدٔقصهٔبرامانٔو.دبمالٔوازلینٔهرشبٔرأمأؤخودشٔقاچٔقاچٔؤزده

ٔبویٔداد،ٔمیٔصابونٔبویٔهایشٔدستٔهمیشه.ٔبودٔخوبٔننهٔخوبٔهایٔقصه

ٔ....بودٔدردناکٔؤبودٔقاچٔقاچٔؤمیدادٔخردهٔپول

ٔآبشوران.ٔبخشیٔازٔکتابٔ

 ی طبقه های رنج راوی و صدیق تصویرگر درویشیان اشرف علی یاد

 .باد گرامی فرودست
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 ایران؛ و

 که زنیست نام

 زبان یک به وزر هر

 .سراید می مرثیه فرزندانش داغ در
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. انسانم و برایم ..... گیلک و ، نه لرم نه فارس و نه ترک و ترکمن ردمنه ک  

 هر انسانی عزیز و برادر و خواهری


