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 !زندگی مناسب حق خانواده های کارگری است

سال   با رسیدن به روزهای پایانی سال، جلسات مربوط به تعیین حداقل دستمزد

در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و  ٧٩

دولت می باشد، شروع شده و طی سلسله جلسات و تبادل نظر و چانه زنی ها، 

 .تصمیماتی گرفته خواهد شد…توجه به معیارها، شرایط اقتصادی، تورم وبا 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در راستای این جلسات و با توجه به شرایط 

که جامعه ی کارگری … نامساعد حقوق و دستمزد، معیشت و امنیت شغلی و

 .درگیر آن است تذکرات و پیشنهادات خود را ارایه می کند

درصدی قیمت نان و  ٠٠١١اصطالح هدفمندی یارانه ها و افزایش  پس از به

سایر اقالم خوراکی خانواده های کارگری از جمله شیر، شکر، گوشت، چای، 

اختالف فاحش بین حداقل دستمزد و سبد معیشتی خانوار، زندگی … روغن

کارگران زحمتکش را تحت الشعاع خود قرار داد، بطوریکه این دره عمیق 

عمیق تر و زندگی برای خانواده های کارگری سخت تر می شود. هرساله 

افزایش هر ساله دستمزد بر طبق تورم، ترفندی است که سرمایه داری حاکم بر 

از قدرت خرید …. کشور با افزایش قیمت اقالم خوراکی و مسکن و سوخت 

 میلیون تومان رسیده است. ٥کارگران می کاهد تا جایی که خط فقر به بیش از 

از نظر ما افزایش قدرت خرید و بهتر شدن کیفیت دستمزد می تواند به کاهش 

 .فاصله سبد معیشتی و قدرت خرید بیانجامد

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران با درک شرایط خاص اقتصادی و 

رکود و تورم و تحریم ها، یادآور میشود که قرار نیست جور ناکارآمدی 

را کارگران زحمتکش بکشند؛ این شرایط   …لت واقتصادی، بی برنامگی دو

را کارگران ایجاد نکرده اند و دولت خود بایستی چاره ای اساسی بر این کار 

بیندیشد. از جمله انضباط مالی و جلوگیری از اختالس ها، حقوق های نجومی، 

 .افزایش مالیات از ثروتمندان
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توجه ویژه داشت چرا  در بحث دستمزد باید به موضوع کمیت و کیفیت دستمزد

که اگر کیفیت دستمزد بهبود یابد قدرت خرید خانواده های کارگری افزایش 

 .خواهد یافت

با توجه به مصوب نمودن سبد معیشت به عنوان کار پایه ای در شورای -٠

عالی دستمزد در سال گذشته، باید برای افزایش قدرت خرید کارگران نه تنها 

تورم سال بعد نیز در محاسبات مزدی منظور شود  نرخ تورم امسال، بلکه نرخ

که  ٧٩بلکه بر پایه تورم سال   ٧٩تا دستمزدها نه بر پایه تورم 

 .زندگی خواهند کرد محاسبه و پرداخت شود  کارگران

بایستی، بحث کیفیت حقوق و دستمزد را در توانایی کارگران برای اداره  -٠

ارداد و به مذاکره گذاشت. از جمله یک خانواده های کارگری را مورد توجه قر

بحث افزایش نیافتن قیمت حمل و نقل شهری، رایگان شدن آموزش، رایگان 

شدن بهداشت، فعال نمودن تعاونی های کارگری برای مبارزه با گرانی، ساخت 

واحدهای مسکونی سازمانی توسط کارخانه هایی چون ایران خودرو ، ذوب 

تا بخش بزرگی از دستمزد، هزینه مسکن آهن و دیگر کارخانه های بزرگ 

نشود. همچنین اجرای قانون کار در مورد سرویس رفت و آمد کارگران و 

کمک های غیر نقدی که در کارخانه های بزرگ معمول است به یک قانون 

 .تبدیل شود

حق تشکل یابی و برداشته شدن محدودیت ازفعالیت های کارگری،  -٣

یکا و تشکل های خود را آزادانه دارند، کارگران همانگونه که کارفرمایان سند

نیز باید آزادی عمل در تشکل یابی داشته باشند تا از توانایی الزم در بحث 

 .دستمزد و سایر حقوق کارگری پشتوانه الزم را برای چانه زنی دارا باشند

یکی از موادی که می باید در بحث کیفیت دستمزدها مطرح باشد کیفیت  -٤

 ٩ای تامین اجتماعی است. که متاسفانه در مجلس بند ) ز ( از تبصره دفترچه ه

بودجه دولت مصوب می شود تا دست اندازی به اندوخته های کارگران شکل 

قانونی یافته و دفترچه های بیمه کارگران بی اعتبار و سطح درمان در تامین 

 .اجتماعی نازل شود
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ا در واحدهای تولیدی، کیفت بی تردید باعقب افتادن چند ماهه دستمزده -٥

دستمزد از بین رفته و کارگران را با مشکالت بی شمار دست به گریبان می 

درصد پروژه های نفتی و کارخانه ها دیر پرداخت کردن یک  ٧١کنند. در 

ماهه و چندماهه دستمزد به امری عادی بدل شده و به گروگانی در جهت به 

ت. حقوق کارگران باید آخر هر ماه سکوت واداشتن کارگران تبدیل شده اس

  .پرداخت شود

نبود امنیت شغلی رابطه مستقیم با کیفیت دستمزد دارد. یکی از مشکالت  -٩

عمده بر سر راه دریافت دستمزد موضوع امنیت شغلی و قراردادهای یک ماه 

و چندماهه است. قراردادهای سفید امضا به کارفرما حق هرگونه اجحاف را 

بیشتر مواقع با گرفتن سفته از کارگران توام می شود.  می دهد و در

قراردادهای موقت بدون هیچگونه مالحظه ای باید برچیده شود و هیچ 

 .کارفرمایی حق گرفتن سفته و امضای قرارداد سفید امضا با کارگر را ندارد

با توجه به موارد باال می توان تا حدودی اطمینان یافت که اگر موارد فوق در 

ور کار شورای عالی دستمزد قرار گیرد و به آن عمل گردد بی تردید به دست

 .قدرت خرید و چانه زنی کارگران افزوده خواهد شد

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، آماده گی گفتگو و اتحاد عمل در 

مورد دستمزد با سایر تشکل ها و فعالین کارگری را داشته و از این گفتگوها 

 .کند استقبال می

 

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 ٦٣٣١اسفند  ٣
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رضا شهابی کارگر زندانی علیرغم ادامه درمان بعد از ده 

 بازگشت ۹۰٣روز مرخصی به زندان اوین بند 

 

ت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد ارضا شهابی از اعضای هی

ری کردن ال سپحدر ٠١٧اتوبوسرانی که در حال حاضر در زندان اوین بند 

که منجر به   وخامت شدید حالش محکومیتش است بعلت شرایط بد جسمانی و

اوین برای  ٠١٧بهمن از بند ٠٧سکته مغزی در زندان شد درتاریخ  دوبار

براساس معاینات انجام شده و توصیه  . ادامه مداوای پزشکی به مرخصی آمد

مان را تا بهبودی کامل باید تمام مراحل در  اکید پزشکان این کارگر زندانی

تواند برایش خطرات  خارج از زندان باشد و در زندان نگه داشتن شهابی می

جانی دربر داشته باشد ،اما متاسفانه بعد از ده روز که در حال ادامه درمان 

بهمن با ادامه مرخصی اش موافقت ٠٧بوده این کارگر زندانی در تاریخ 

شد. سندیکای کارگران شرکت واحد  نگردید و مجددا به زندان برگردانده

اتوبوسرانی تاکید دارد که این عضو زندانی سندیکایی در شرایط بد جسمانی 

قرار دارد و احتمال وقوع خطارات جدی جسمانی برای نامبرده وجود دارد و 

بی قید شرط رضا   از مسئولین امنیتی و قضایی می خواهد که نسبت به آزادی

 .بعمل آورندشهابی اقدامات الزم را 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

 ٦٣٣١اسفند  ٣

http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2017/12/رضا.jpg
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 !دست ها از اندوخته های کارگران کوتاه

با خبر شدیم در اقدامی شتابزده و غیرقانونی، مجلس دست اندازی به منابع و 

برای  ٧٩اندوخته های کارگران در سازمان تامین اجتماعی را در بودجه سال 

 .الی دولت مصوب کرده استتامین منابع م

الیحه بودجه در خصوص واریز سهم درمان سازمان  ٩بند ) ز ( از تبصره 

تامین اجتماعی به خزانه داری کل کشور اقدامی مغایر با استقالل یک صندوق 

خصوصی است. اینگونه دست اندازی ها به منابع مالی سازمان تامین اجتماعی 

ران در آن پس انداز شده است، این یک که اندوخته های سالیان دراز کارگ

تجاوز و دست درازی آشکار به منابع مالی کارگران که با تصویب یک بند می 

خواهند به آن شکلی قانونی بدهند. باید با تمام توان وهماهنگی کامل کارگران 

 .آن را افشا و در مقابل اجرای آن ایستادگی نمود

تاه کردن دست اختالس گران و نجومی دولت باید با اجرای انضباط مالی و کو

بگیران و گرفتن مالیات از ثروتمندان جامعه نسبت به تامین منابع مالی خود 

 .اقدام کند

هشدار می دهیم چنانچه این قانون در شورای نگهبان تصویب شود، برای 

 .صیانت از اندوخته های خود از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم بود

 ٦٣٣١اسفند  ۹زکارمکانیک ایران سندیکای کارگران فل 

 

 :که باورند این بر کارگری سندیکاهای

 بهبود جهت در اقتصادی و اجتماعی قراردادهای ایجامعه هر در

 .ندارد مستقل ایقضاییه قوه جز تضمینی کشور وضعیت



6                                                       پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران
 

  

 ایران ای پروژه کار نیروی اتحادیه اطالعیه

Kmkoomak.wordpress.com 

 ز بند با کار شورایعالی کارفرمایی و کارگری اعضای الفتمخ: "  تسنیم خبرگزاری

    .دولت ٣7 بودجه الیحه 7تبصره

 امروز کارفرما و کارگر گروه توسط کار شورایعالی گرایی جانبه سه جلسه تحریم و ترک

 ".دولت ٣7 بودجه الیحه 7 تبصره ز بند تصویب خاطر به ٣١ ماه بهمن ۹٣

 خرید قدرت آوردن پایین برای بازاری یک مانند یگرای جانبه سه مذاکرات در دولت

 عدم حرکت یک با که است ارزی ترفندهای بر عالوه این البته. کند می زنی چانه کارگران

 خرید قدرت صد در ۹2 دوهفته طی که برد، می باال آنقدر را آن نرخ بازار، به ارز عرضه

 و گاز و برق و آب نرخ ساالنه کردن گران با و. آورد می پایین بگیران حقوق و کارگران

 که حالی در. گیرد می چالش به هم باز را محدود خرید قدرت این دیگری طریق از انرژی

 حداقل کننده تامین است موظف کار قانون و 3٣ اصل اساسی قانون اصول به بنا دولت

 ن،مسک غذا، نظر از را نفری 3 خانواده یک زندگی که باشد ای گونه به کارگران حقوق

 مسوالن از یکی بزعم ولی. کند تامین پوشاک و  رایگان پرورش و آموزش بهداشت،

 قانون حتی که است آن از تر مانده عقب مدیر، این" نیستیم مردم قیم ما"  دولت همین

 این آیا. بپردازد پردازی نظریه به وبعد کند مطالعه دهد، می مشروعیت او به که اساسی

 است شده انتخاب مردم طرف از یا است؟ منش دالل اقلیت یک یندهنما و مدافع تنها حاکمیت

  بند ساالنه، گرایی جانبه سه  درنشست دولت!! کند؟؟ کاربردی را اساسی قانون اصول تا

 با بودجه وتبصره بند این.است رسانده تصویب به را ٣7 بودجه الیحه هفت تبصره" ز" 

 تایید با دولت که المللی بین های اولهمق و آن ٦،۹،٣،3 ماده و اساسی قانون 3٣ اصل

 کردن کاربردی به موظف عمل در و کرده کسب اعتباری خود برای ملل سازمان در آنها،

 را آن کند پیاده عمل در را قانون باید می که دولتی یک که زمانی. دارد مغایرت است، آن

 و شوند گیری زور ایه باند وارد ناامید و بیکار جوانان که نیست آور حیرت زند می دور

 به توانسته دولت که شغلی تنها.  پردازند به. . .  و زنی بانک و مخدر مواد توزیع به

 فروشی تن و فساد گری، تکدی گردی، آشغال کند؛ ایجاد ایران در ای گسترده صورت

 المللی بین صندوق اقتصادی دستورات کردن کاربردی با جنگ از پس های دولت. است

 .است کشانده ویرانی سراشیب به را کشور عمل در که کرده هایی دام گرفتار ار ایران پول
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 عقب به بیشتر تواند می را شده رانده عقب کشورهای صورت دو به امپریالیستی ساختار

 و. بمانند باقی آنها شده ساخته کاالهای فروش بازار چنان هم کشورها، این تا براند،

 را جهانی داری سرمایه شکسته ور و بیمار اقتصاد دتوان می روش دو همین دیگر ازسوی

  .بدارد پاس نابودی و سقوط از

 امروزه) وطنی های فراماسیونر وسیله به ولیبرالیئن اقتصادی مناسبات تحمیل شیوه اولین

 برخالف. )کند می آزاد را خارجی تجارت و نابود را ملی تولید که است( دیااقتص مشاوران

 می بدل امپریالیستی داری سرمایه حقیر دنباله یک به را کشور و( اساسی قانون 32 اصل

 داری سرمایه کاالهای کننده مصرف یک به همیشه برای قربانی؛ کشور گونه بدین. کند

 های پروژه همه شدن تعطیل دالیل .گردند می تبدیل خام مواد کننده صادر و جهانی پیشرفته

 حالی در ایران. است اقتصاد نوع این کردن بردیکار سال ٣۰ ایران، در مادر صنایع تولید

 یک نظام، این در هم و شاهی نظام در هم است جهان کشورهای ترین ثروتمند از یکی که

 کار و تولید برای کشور این در هنوز. است مانده باقی جهانی اقتصاد به وابسته کشور

 جامعه جهانی امپریالیسم ها تحریم با رو این از. است غربی گذاری سرمایه شدید نیازمند

 .رود می پیش کامل فلج سوی به

 های بحران اثر در امپریالیسم شده فلج اقتصادی های چرخ که است، افروزی جنگ دوم

 داری سرمایه دام دو هر در ایران که بینیم می(. نظامی صنایع)  کند می فعال را، ایش دوره

 را، درگیر کشورهای باز که کند می یجادا را زیادی ویرانی جنگ.  است آمده گرفتار جهانی

 عقب و داری سرمایه بقای حافظ تنها که باطلی دور. کند می غربی گذاری سرمایه نیازمند

  .اند شده گرفتار ها دام این در که است ایران مانند کشورهای راندن

 های دترفن این با را خود جدی مخالفت وسیله دین به ایران ای پروژه کار نیروی اتحادیه

 می ایران کارگری های تشکل همه کند، می تصور و. کند می اعالم دولت اساسی قانون ضد

 که را اجتماعی تامین درآمدی منایع که تبصره و ندب این با مخالفت به مورد این در باید

 به تومان ها میلیارد که دولتی. کند می دولتی خزانه وارد دارد، تعلق ایران کارگران به تنها

 کشور اساسی قانون زدن دور بر عالوه که دولتی. است بدهکار اجتماعی تامین و گرانکار

 عمل در کارفرمایان وسیله به کارگران شده توافق حقوق پرداخت عدم به توجهی بی و

 .است شده خارجی و وطنی داران سرمایه منافع مدافع و کرده تعطیل را خود قانونی وظایف

 ایران یا پروژه کار نیروی اتحادیه

 ٣١بهمن  ۹٣ آقاجری ناصر گو سخن
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 نیشکر هفت تپه کارگران اعتصاب

 به  بر، نی کارگران همراه به تپه هفت  مزد روز کارگران چهارشنبه، امروز

 کارگران مطالبه .کشیدند  کار از دست خود مطالبات  نشدن پرداخت دلیل

 به نیشکر حامل ماشینهای ورود از کارگران .باشد می ماه آذر دستمزد دریافت

 .کنند می جلوگیری کارخانه

 اوضاع و ندارند مناسبی معیشتی شرایط  که اند کرده بیان بارها کارگران

 پاداش و عیدی ماه، این در بایست می که کارگران. باشد می اسفناک بسیار

 را نو سال رسیدن فرا مایحتاج حداقل بتوانند تا کردند می دریافت را نوروز

 !؟ اند نکرده دریافت هم را ماه آذر حقوق هنوز اما ، بگیرند جشن

 محوطه در وکارگران است شده تعطیل کارخانه که است آمده گزارش ادامه در

 کارگران مطالبات  پاسخگوی هیچکس تاکنون اما اند زده تجمع به دست شرکت

 .است نبوده

 نه ما.  یمبرس خود های خواست به توانیم می متشکل مبارزه و اتحاد با تنها ما

 با باید بلکه  باشیم، باید  پاداش و ،عیدی حقوق تمامی پرداخت خواستار تنها

 ۵ مبنی بر ها دستمزد حداقل خواستار کارگران سراسری  همبستگی و اتحاد

 توانیم می  ما همبستگی و اتحاد با تنها.  باشیم٠٣٧٩ سال برای تومان  میلیون

  .بگیریم پس باز سرمایه صاحبان از را خود حقوق و حق

 ! کارگران همبستگی و اتحاد باد زنده

 تمامی و کارگران سراسری خواست به را تومان میلیون ۵ مزد حداقل خواست

 !کنیم تبدیل مزدبگیر

 تپه هفت نیشکر کارگری سندیکای

 ٦٣٣۱ اسفند ۹
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 یاسوج –تسلیت به بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای تهران 

 

ط برای خانواده های قربانیان سخت نیست بلکه تحمل این حادثه تلخ تحملش فق

 .آن برای تمام ایرانیان سخت است

برای طبیعت ومحیط زیست هم سخت است که عده ای ازحافظان و دلسوزان 

خود را که برای دفاع از همکاران زندانی خود به تهران آمده بودند از دست 

 .داد

شرایطی که تا کمر در گل  برای زلزله زدگان کرمانشاه سخت است که دراین

 .کسانی از کمک کنندگان خود را از دست داد ،والی فرو رفته اند

برای جامعه دانشگاهی و پزشکی سخت است که عده ای از دلسوزان و 

 .تالشگران خود را از دست داد

برای استان کهکیلویه و بویراحمد سخت است که به محرومیت آن بابت از 

 .ف و خدمتگذاراضافه شددست دادن انسانهایی شری

 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن عرض تسلیت به تمام ملت ایران خود 

را در غم و اندوه، انتظار، اضطراب و نگرانی و تحمل شرایط سخت بعد از 

حادثه با خانواده ها و بستگان قربانیان شریک می داند و خواهان رسیدگی جدی 

دم ایران و خانوده های داغدیده ازعلت و و پاسخگویی کامل و به موقع به مر

 .جزییات حادثه می باشد

 

 سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران

 ٦٣٣١اسفند 
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 مهر حیدری محمد سندیکایی همکار برای بازنشستگی جشن
 

 
 

 مهر، حیدری محمد آقای عزیزمان دوست و همکار بازنشستگی مناسبت به

 هیات اعضای امروز تپه، هفت نیشکر کارگران سندیکای مدیره هیات عضو

 داشت پاس به تپه هفت سندیکای در دوستان دیگر همراه به سندیکا مدیره

 ترتیب رفیقانه فضای یک در جشنی ،"مهر حیدری محمد" ارزنده خدمات

 آرزوی حیدری آقای برای دوستان از هرکدام مراسم این پایان در. دادند

 بود یاد رسم به و کرده سندیکایی های لیتفعا و زندگی در بیشتر هرچه موفقیت

 عمل این که است امید. شد حیدری محمد آقای تقدیم دوستان طرف از ای هدیه

 زحمت کارگران خدمات از تقدیر راستای در پایدار سنتی و بدعت دوستان،

 .باشد کش

 

 .کارگران تمامی بلندی سر امید به

 

 ٦٣٣۱ منبه ۹7 مورخ -تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای
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 گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور

 

 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکالت کارگران الگومراسیون ذوب آهن

 

چرا بازنگری در مورد سختی کار کارگران این بخش توسط شرکت انجام -٠

نمی گیرد؟ همچنین دور از مرکز بودن شغل کارگران در دستمزد ها لحاظ نمی 

 ؟گردد

توجه ویژه به سختی کار کارگران الگومراسیون و همچنین گروه شغلی  -٠

اشان که کمتر از میزان کاریشان است باعث افزایش حقوق و دلگرمی 

 کارگران خواهد شد.
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 بازنگری در گروه شغلی متصدی حمل مواد این بخش -٣

با محوطه این بخش از کارخانه همیشه مملو از گرد و غبار است که باید  -٤

افزایش قطر لوله های مکشی هواکش ها این موضوع رفع شود. بودن گردو 

 غبار در محیط کار از موارد سختی کار است.

تخصیص پاداش و پرداخت وام مسکن به کارگران قرارداد معین از جمله  -٥

 خواست های کارگران الگومراسیون است

 

 گزارش پیام سندیکا از خواسته های کارگران فوالد سازی

با توجه به درخواست مکرر کارگران از مدیریت ذوب آهن جهت حضور برای 

شنیدن مشکالت کارگران و درج این خواسته در نشریه پیام سندیکا، در روز 

آذر دیداری بین مدیران مختلف ذوب آهن با تنی چند از کارگران صورت  ٠٠

 گرفت که در آن مهمترین مشکالت کارگری بیان شد:

 ختی کار در افزایش دستمزدها و سابقه بازنشستگیلحاظ شدن س -٠

برقراری تسهیالت از جمله پاداش تولید و شارژ کارت های کارگران به  -٠

 مناسبت های مختلف، برای ترمیم دستمزدها

فراهم نمودن وام های مختلف در زمانی کوتاه و با کاغذبازی کمتر در  -٣

 جهت رفاه کارگران

 با کیفیت غذانظارت مستمر در رابطه  -٤

 برقراری آموزش های تخصصی برای کارگران هر رشته -٥



13                                                       پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران
 

  

بهبود شرایط قرارداد های کارگران با شرکت و باال بردن گروه شغلی  -٩

 کارگران مرتبط با رشته تحصیلی و کاری برای باال رفتن دریافتی کارگران

خش تکمیل کادر نیروی انسانی برای کم کردن فشار کاری روی کارگران ب -٩

های مختلف و همچنین به کارگیری جوانان بیکار. تا از تجربیات کارگران با 

 تجربه قبل از بازنشسته شدنشان بهره ببرند

لیست نمودن بیماری های مخصوص کارگران ذوب آهنی و چاره اندیشی  -٨

 برای آن

 خرید تجهیزات ایمنی به روز و خارج نمودن تجهیزات ایمنی با کیفیت پایین -٧

فعال تر شدن تیم تعمیر و نگهداری با استخدام کارگران بیشتر در جهت  -٠١

 کاهش زیان های وارده به کارخانه

رسیدگی به تاسیسات ساختمانی فرسوده با استخام کارگرتن و کارشناسان  -٠٠

 مجرب

  تعویض و نوسازی آسانسورها برای ایمنی بیشتر کارگران -٠٠

 

 الت کارگران ذوب آهنگزارش خبرنگار پیام سندیکا ازمشک

متاسفانه مدیریت در موضوع تعمیر و نگهداری تاسیاسات شرکت کوتاهی    -٠

کرده و خطوط فرسوده آب در شرکت را تعویض نمی کند. این منجر به غیر 

بهداشتی شدن آب گشته است. بطور مثال خط لوله شمال شرقی شرکت. آیا 

باعث افزایش زیان به  مدیران نمی دانند رفع نکردن این گونه مشکالت

 کارخانه می شود؟
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باز هم قسط از پرفراژ حقوقی کارگران کسر و به بانک مهر اقتصاد داده  –٢

 شده است. این عیب چه زمانی رفع خواهد شد.

لطفن در مورد بیارم میلیون تومان شارژ بابت خرید لباس و پوشاک در  -٣

سهام شرکت تعاونی امسال هنوز سود  –تعاون کارت را شفاف سازی کنید

 مصرف به کارگران سهام دار پرداخت نشده است.

ایا امکان ذخیره مرخصی در شرکت حذف شده است؟؟ تکلیف مرخصی  – ٥

 ذخیره کارگران تاکنون چه می شود؟؟

زمان تحویل پروژه های مسکونی نگارستان چه تاریخی است؟ آیا برای  -٩

 ام هست؟کارگران فاقد مسکن هم پروژه ای در دست اقد

 کارکنان و کارگران انداز پس مبلغ مورد در کافی رسانی اطالع چرا -٩

 گیرد نمی صورت شرکت

 از کارگران به دفن و کفن هزینه کمک تومان هزار ٧٥١ اینکه به توجه با -٨

 مبلغی نیز کارخانه موضوع این در چرا گیرد، می تعلق اجتماعی تامین سوی

 بکاهد؟ شده فوت کارگر خانواده رنج از اندکی تا گیرد نمی عهده به را

 در معلول زندانرف از نگهداری هزینه کمک و کودک مهد هزینه کمک -٧

 سازی شفاف مسوولین است؟ نشده اعالم کارگران به تاکنون آهن ذوب شرکت

 کنند

 که غذایی جیره و کاال دادن به اقدام شرکت  کارگری بن دادن جای به چرا -٠١

 کند؟ نمی دارد ودوج مصرف تعاونی در

 است؟ شده حذف کارگران حوادث و عمر بیمه بعد به ٧٠ سال از متاسفانه -٠٠

 چرا؟
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 نگهداری و تعمیر شدن فعال و کارخانه فرسوده آالت شیر تعویض -٠٠

 .است واجب مالی های زیان کاهش برای کارخانه

 اسبیمن نقل و حمل هستند کاری اضافه به مجبور که کارگرانی برای چرا -٠٣

 شود؟ نمی دیده تدارک

 

 کارگران اتوماسیون مدیریت الگومراسیون از مشکالت خود می گویند

در نظر نگرفتن سختی کار مناسب در این بخش تا روی دریافتی کارگران -٠

 تاثیر داشته باشد

 گرد و غبار شدید در محیط کار و کفایت نکردن هواکش ها -٠

 ه ناشنوایی می شودآلودگی صوتی بیش از حد که منجر ب -٣

گازهای شیمیایی کارگاه که به دستگاه تنفسی آسیب رسانده و مکش کافی در  -٤

 کارگاه و فیلترهای مناسب برای رفع این موضوع وجود ندارد

استرس کاری که موجب فرسوده گی زودرس کارگران شده و افسرده گی و  -٥

 مشکالت خانواده گی را در پی دارد

سخت به پاداش نیازمند است تا روحیه کارگران را باال  کار در این محیط -٩

 ببرد

کارگران اتوماسیون به خبرنگار پیام سندیکا گفتند که مدیریت این مشکالت را 

 نادیده انگاشته و برای رفع آن تالشی نمی کند
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 !کارگران ذوب آهن از مدیر عامل می پرسند

کا با کارگران طی گفتگوی به عمل آمده از سوی خبرنگار پیام سندی

 موضوعات زیر مطرح گردید:

با توجه به سود دهی کارخانه چه رابطه ای بین این سوددهی و افزایش  -٠

 سرمایه که با فروش زمین های ذوب آهن همراه شده است، وجود دارد؟

با اعالم روابط عمومی در مورد تهاتر بدهی ها، مانده بدهی شرکت بر  -٠

ومان است. آیا بدهی تامین اجتماعی و شرکت برق میلیارد ت ٣٥٠١اساس اعالم 

 نیز در این بدهی ها آمده است؟؟

و شرکت پویش   دوآرت برچه  چرا در مورد خریداران خارجی به ویژه -٣

 بازرگان ، مدیریت شفاف سازی نمی کند؟

درصدی محصوالت به خارج از کشور و همچنین  ٥١با توجه به صادرات  -٤

 چرا روند سهام شرکت در بازار بورس سیر نزولی دارد ؟ باال رفتن مبلغ دالر،

 هکتار زمین ذوب آهن چرا شفاف سازی نمی شود؟؟ ٠٥١١١تکلیف  -٥

تومان بر اساس  ٠٠٠٥١اقای صادقی اعالم کرده بهای تمام شده محصول  -٩

تومان محاسبه گردیده.  ٠٥٨١کیلو است. در حالی که در صورت مالی مبلغ 

 د.لطفن شفاف سازی شو

با اعالم مکرر سوددهی ذوب آهن توسط مسوولین تا آخر امسال ، آیا مبلغ  -٩

سود بطور شفاف اعالم خواهد شد؟؟؟ آیا چگونگی تقسیم این سود هم شفاف 

سازی می شود؟ چه میزان از این سود به عنوان پاداش به کارگران پرداخت 

 خواهد شد؟
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ن در رابطه با درج مبلغ با توجه به درخواست مکرر کارگران و کارکنا -٨

مانده پس انداز از پرفراژ حقوقی، این موضوع از سوی مدیریت پیگیری و 

 چرا؟ .انجام نمی شود

بیمه ایران از قبول فاکتورهای دندان پزشکی کارگران و کارکنان خودداری  -٧

دیماه  ٠٩می کند و مدیریت بیمارستان شهید مطهری اعالم کرده است که از 

 ندان پزشکی از بیمه ایران حذف شده است. کارگران چه کنند؟تعرفه های د

با وجود آلودگی هوا و لزوم حفظ و توسعه و نگهداری از فضای سبز  -٠١

کارخانه در مقابل آلودگی هوا، شاهد قطع درختان چنار کنار بوفه آموزش 

هستیم. آیا مدیریت نگهداری فضای سبز تمهیدی برای جایگزینی این درختان 

 است یا خیر؟ کرده

 

 ٣١تالش های کارگران ذوب آهن در دیماه 

از این به بعد برای نشان دادن فعالیت کارگران در زمینه سود رسانی به شرکت، تالش های 

 این عزیزان را نشان می دهیم تا در دریافتی هایشان از شرکت موثر واقع شود.

، پروژه  PIC اجرای طرح -۹ سیستم ثبت اندازه گیری دمای باتری کک راه اندازی شد

به آب سیرکوله  3نصب پمپ  -٣ تزریق پودر ذغال به کوره بلند با موفقیت کامل اجرا شد

کیلو ضایعات فلزی و تحویل  ٦١3١۰جمع آوری  - 3 ٦۹در پمپ خانه 2توربو کمپرسور 

بهره وری کامل از محصوالت اصلی و جانبی کارگاه پخت آهک  -2 آن به کارگاه پرس

بومی سازی سیستم مولتی پمپ در تصفیه خانه آب آشامیدنی کارخانه در  -١ یونالگومراس

  راستای کاهش مصرف آب

اینگونه است که کارگران با صرفه جویی و ساخت و راه اندازی دستگاههای مختلف در 

 مدت زمان کم و مشابه خارجی توانسته اند کارخانه ذوب آهن را به سوددهی برسانند.

 دجویان و حیف و میل کنندگان از این عرصه کوتاه شود.باشد که دست سو
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 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از عقب افتادن حقوق ها

 

شرکت کیسون یکی از شرکت های بزرگ در عرصه ساختمانی و عمرانی 

فعالیت دارد. …. است که در ایران و کشورهایی چون ونزوئال، تاجیکستان، 

رند، متروی اهواز، و پروژه ابفای غرب در ایران هم در پروژه هایی چون پ

 تهران )میدان ازادی ( کارهای عمرانی و ساختمان سازی می کند.

می دهد. برای نمونه   این شرکت قدرتمند نیز حقوق کارگرانش را با تاخیر

ماه قرار  ٥بعد از   کارگر آبفای غرب تهران را ٠٥١  حقوق مهرماه

 نفری یک میلیون پرداخت کنند.  شده

ین درحالی است که این غول ساختمان سازی از نقدینگی چندصد میلیاردی ا

برخوردار است. ولی برای پرداخت حقوق کارگرانش تعلل می کند. اعضای 

هیات مدیره با خانواده هایشان امسال عید قرار است به کشورهای ارویایی 

 بروند.

همراه است  نکته اینجاست تاخیر چندماهه حقوق کارگران که با سود بانکی

 باعث شده این شرکت های ساختمانی به ثروتی افسانه ای دست یابند.
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 !پرستاران بیمارستان شهید مطهری اصفهان از مشکالتشان می گویند

 

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از بیمارستان شهید مطهری که از جمله 

ر آن کادر بیمارستان هایی است که پذیرای خانواده های ذوب آهنی است که د

پرستاری دلسوزی انجام وظیفه می کنند. اما در کنار این دلسوزی خواهان 

 دستمزدی مناسب نیز بوده و برخی از مشالتشان را چنین بازگو کرده اند:

 دستمزدهایشان به هیچوجه با کارشان متناسب نیست -٠

باعث دوری از خانواده و افسرده گی   شیفت های کاری سخت و پر استرس -٠

 را شده است.

 سختی کار پرستاران در دستمزدها و دریافتی اشان دیده نمی شود -٣

خطراتی همچون آسیب های فیزیکی و تماس مداوم با مواد شیمیایی و  -٤

 عوامل عفونی آنان را تهدید می کند

فشار کاری همراه با همدردی با ناراحتی بیمار موجب افسرده گی و انتقال  -٥

 موجب تنش در خانواده این عزیزان را موجب می گردد. به خانواده گشته و
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 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پتروشیمی کنگان

 

کارگر با مشکالت زیادی روبروست. به  ٩١١پتروشیمی کنگان با دارا بودن 

عنوان مثال در شرایط غبارآلود بودن فضا، کار بسیار سخت می شود. یکی از 

ایمنی سوال کرد که دلیل اینکه در این گرد و  کارگران از اقای عمادی رئیس

خاک کارگاه تعطیل نشد، چیست؟ ایشان فرمودند که سرعت باد کم بود. ایشان 

ادعا می کرد که خود در سایت بوده در حالی که اکثر کارگران اعالم کردند 

ایشان به دفتر پناه برده بودند. کار کردن در این گرد وخاک باعث عفونت ریه 

 و در جنوب کشور این آلودگی یک روز دو روز نیست. می شود

مدیریت اعالم   با اعتراض کارگران در مورد کارکردن در گرد و خاک

کارگران بارها به مسوول ایمنی از « هر کی نمیتونه کار کنه تسویه کنه» کرده:

وضعیت خوابگاه و سرویس و شرایط سخت کار گفته شده است و هر بار قول 

 اما دریغ از یک کار کوچک.همکاری دادن 

پیمانکاران برای اینکه بتوانند موج اعتصاب را مهار کنند از همشریانشان  

برای کار دعوت می کنند. تعداد زیادی از نیروهای پتروشیمی کنگان را اقای 

اسماعیلی پیمانکار آورده با دستمزد پایین به همین خاطر نمی گذارد کسی 

ی کند او را به سرعت اخراج و تسویه حرف بزند و هر کسی اعتراض م

 حساب می کنند.
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 خبرنگار پیام سندیکا از پتروشیمی کنگانتکمیلی گزارش 

ماه است حقوق نگرفته اند. پیمانکاران مستقر  ٤کارگر پتروشیمی کنگان  ٩١١

در این پتروشیمی از دادن عیدی و سنوات به کارگران تاکنون خودداری می 

ن به دلیل همشهری بودن با کارفرما نادیده گرفته می کنند. تخلفات پیمانکارا

 .شود

کارگر زندگی  ٨در این پتروشیمی از رستوران خبری نیست. در هر کانکس 

حقوق کارگر ساده یک میلیون و چهارصد هزار  .می کنند که خیلی سخت است

تومان است بدون عیدی وسنوات آن هم پس از ماهها تاخیر پرداخت می شود. 

حمام  ٤٨کارگر  ٩١١مام و سرویس بهداشتی افتضاح بوده و برای وضعیت ح

حمام سالم اما غیر بهداشتی هستند. حتا مایع  ٠١ایجاد شده است که فقط 

  .دستشویی آنهم چند روز یکبار در داخل جای مایع ریخته می شود

حتا برای   اوضاع انقدر خراب و غیر قابل باور است که اگر گفته شود که

ز کارگر پول میگیرند کسی باور نخواهد کرد. همه جرثقیل ها فرسوده ورودیه ا

اند، اما با روابط خاص آقای رحیمی پیمانکار، به داخل راه داده شده اند و 

مسوول ایمنی این پتروشیمی آقای عماد  .مسوولین ایمنی هم سکوت کرده اند

خودداری  حتا در روزهای پر از گرد و غبار هم از دادن ماسک به کارگران

 .می کند

کارگران بدون اینکه متوجه باشند برگ قرارداد را امضا میکنند که مشکل از 

البته کارگران فکر می کنند این قراردادهای ساختگی  .همین جا شروع می شود

 .متعلق به وزارت نفت و یا وزارت کار است

د از همه سرویس های رفت و آمد کارگران بسیار قدیمی بوده و اگر باران ببار 

متاسفانه منپاوری که اهل کردستان است کارگران ارزان  .جایش آب روان است

تهیه کرده و بسیار رفتار بدی با آنها دارد بطوریکه حتا از حقوق اولیه یه 

 .زندگی ساده برخوردار نیستند
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 !بیکاری و کارگر ارزان در پتروشیمی کنگان

کنگان و در پیمانکاری که آقای به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در پتروشیمی 

اسماعیلی نامی از اهالی قطور آذربایجان راه انداخته اند، حقوق ها بسیار ناچیز 

هزار تومان است. کار این شرکت فقط  ٤١١میلیون و  ٠است. حقوق ریگر 

 ٨٥الی  ٨١سویل هست یعنی آرماتوربندی و قالب بندی. حقوق قالب بند هم 

 ه جا کمتر هست.هزار تومان است که از هم

کلن پایه حقوق این شرکت از همه جا پایین تر هست . دلیل عمده این حقوق 

پایین کسی هست به نام احسان اسماعیلی که کارگران را با دستمزدی ارزان از 

 آذربایجان آورده که کرد یا ترک هستند .

ز متاسفانه این کارگران در بدترین شرایط هم هیچ اعتراضی ندارند. چند رو

 هم یک نفر لر اعتراض کردند که با تسویه حساب روبرو شد.  پیش

 

 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پاالیشگاه لردگان

 

پیمانکاران مسقر در پاالیشگاه لردگان قوانین عجیبی را به کارگران تحمیل 

کرده اند. از جمله اینکه در روزهای بارانی کارگاه را تعطیل کرده و حقوقش 

کارگران پرداخت نمی کنند. در حقیقت اگر کار به هر دلیلی متوقف  را هم به
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بشود مانند باران، تقصیر کارگران بوده و حقوقی پرداخت نخواهد شد. از جمله 

 پیمانکارانی که کارگران را خیلی اذیت می کنند پیمانکاری آذری مقدم است.

 

 های عقب افتاده ام سندیکا از حقوق گزارش خبرنگار پی

که یکی از بدترین   زارش خبرنگار پیام سندیکا در پاالیشگاه نفت ستارهبه گ

پروژه های کاری است و کارفرمایش فالت قاره است ، کارگران شرکت 

 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند ٥انرژی گستر بیش از 

در پتروشیمی کنگان واقع دربوشهر کارگران شرکت پتروپاالیش به پیمانکاری 

 ماه است که حقوق نگرفته اند ٤ن رودک بیش از شرکت پیما

هم بعد از اعتصاب کارگرانش آنها را اخراج و بلک  ٠٣شرکت پایندان در فاز 

 لیست نموده و تاکنون با این کارگران اخراجی تسویه حساب نکرده است.

 

 ：باور است که این بر سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران 

 برای کارگری سندیکاهای. است یطمح ثمره انسانی سجایای ✅

 و رایگان بهداشت, رایگان تحصیل خواستار جامعه کردن انسانی

 سرپرستی را نفری ۴ خانواده یک بتوان که دستمزدی و فراگیر

 .رزمندمی کرد اداره
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 گزارش خبرنگار پیام سندیکا از هفت تپه

 

امر   به متوقف کردنبا توجه به اینکه در چند روز گذشته تولید کارگران اقدام 

تولید نموده بودند، نیروی انتظامی بصورت گسترده وارد کارخانه شد و بیش 

ازبیست نفر را بازداشت کرده و از تجمع کارگران جلوگیری کردند. در میان 

بازداشت شدگان اسماعیل بخشی و کرامت پام از نماینده های کارگران دیده می 

 .شود

کشاورزی که میخواستند به محوطه شرکت  همچنین از ورود کارگران بخش

داخل بشوند نیز جلوگیری شد. قبل از این شورای تامین شهرستان اعالم کرده 

بود به تجمع صنفی کارگران در محوطه شرکت ورود نخواهد کرد، اما 

اگرکسی بخواهد اقدام به خاموشی کارخانه کند یا اقدام به تجمع بیرون شرکت، 

 .ور در سطح اقدام کند، برخورد خواهد شدمانند بستن جاده و حض

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران دستگیری کارگران معترض به پایمال 

شدن حقوق خود را محکوم کرده و خواستار آزادی سریع دستگیر شدگان و 

 پرداخت حقوق های عقب افتاده این عزیزان می باشد
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 !گزارش تکمیلی از تحوالت در نیشکر هفت تپه

 

نفر کارگر  ٣٤به گزارش رسیده به نشریه پیام سندیکا، با توجه به آزادی 

بازداشتی روز گذشته، مدیریت کارخانه نیشکرهفت تپه تالش دارد تولید 

کماکان ادامه داشته باشد. اما برخی از پرسنل جلوی مدیریت در تجمع هستند و 

سخگو نیست. اکثر پرسنل روزمزد هستند و خواهان پرداخت حقوق کسی پا

و تغییر نوع استخدام کارگران  ٧٥ماهه، بن ابتدای سال  ٨عقب افتاده 

به   روزمزدی که کار مستمردارند به قراردادی طبق قانون کار و همچنین

دستور شورای تامین شهرستان. متاسفانه پیگیری این موضوع به اداره کار 

رشده ولی تاکنون هیچ اقدامی برای اعمال قانون توسط کارفرما انجام داده واگذا

 نشده است.

بعدازظهر پیمانکاران طرف قرارداد شرکت  ٤صبح الی ساعت  ٠٠از ساعت 

اقدام به بستن درب ورودی نیشکربه کارخانه نمودند. که پس ازصحبت های 

ام به قائم مقام شرکت فراوان مسئولین انتظامی و شرکت با آنها و بخاطر احتر

که از مدیران خوش نام سالهای دور شرکت بوده و اخیرن برای رفع بحران به 

 ٤شرکت برگشتنه اند، پیمانکاران حاضر به باز کردن درب شده و از ساعت 

 بهره برداری شروع بکارنمود.

 بهمن ٦١نشریه پیام سندیکا   تحریریه

 

http://sfelezkar.com/?p=2954


26                                                       پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران
 

  

 !از نیشکر هفت تپه دیگریگزارش 

 

ارش های ارسالی به روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک طبق گز

بهمن، در ادامه اعتصابات چند روز اخیر شرکت  ٠٩ایران صبح امروز 

نفر هستند  ٠١١نیشکر هفت تپه، کارگران بخش کشاورزی که تعداد آنها حدود 

و عمومن صورت خود را با چفیه بسته بودند وارد محوطه صنعتی شرکت شده 

انع برداشت و خارج شدن شکر تولیدی از انبار شکر سفید به خارج از و م

شرکت شدند. متاسفانه تاکنون ازطرف مدیریت شرکت پاسخی به مطالبات 

 . عقب افتاده کارگران داده نشده است

همچنین آسیابهای شرکت در ساعت ده صبح نیز توسط کارگران معترض 

ه از انبار بارگیری شده بودند خاموش گردید و بار تریلی های حامل شکر ک

توسط متحصنین داخل انبار تخلیه شده و ازخروج محموله ازشرکت جلوگیری 

 شد
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 .تپه هفت کارگران مجدد تجمع ماه، بهمن ۵ شنبه

 بخش کارگران و تپه نیشکرهفت بازنشسته کارگران تجمع شنبه، امروز

 .کشاورزی

 اما هستند خود سنوات رانتظا در که سال یک به نزدیک بازنشسته کارگران 

 از کدام  هیچ که است حالی در واین است نشده پرداخت آنها سنوات تاکنون

 .باشند نمی کارگران جوابگوی شرکت مسئولین

 نشدن پرداخت علت به امروز  کشاورزی بخش مزد روز کارگران همچنین

 زده اعتصاب به دست شرکت محوطه ودر کشیده کار از دست ماه آذر دستمزد

 .میباشند نفر ٠١١ از بیش کارگران این تعداد  .ندا

 

 ٣۹ سال معوقات پرداخت ���فوری خبر��

 حاصل شرکت مالی امور قسمت و انوشه آقای با که سواالتی و ها تماس پی در

 به را کارگران حقوق های لیست همه( پیمانکار) انوشه اقای که شده گفته شده،

 برای را پرداختی مبالغ و اطالعات نیز مالی امور قسمت و داده تحویل شرکت

  .است کرده آماده کارگران های حساب به واریز

 مانده باقی( ٠٠ و ٠٠ برج) ٧۹ سال معوقه حقوق پرداخت تا پله یک تنها حال

 حساب به مبالغ این ارسال و پرداخت برای شرکت حساب به پول واریز آن و

 .است تپه هفت شریف کارگران های
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لی از جابجایی کارگران در ایران خودرو دیزل گزارش تکمی

 به ایران خودرو

شرکت ایران خودرو، برای تامین نیروی تولیدی خود، اقدام به جذب نیرو از 

 .شرکت ایران خودرو دیزل نموده است

با توجه به توافقات صورت گرفته بین مقامات دو شرکت، ورودی های سال 

رکت ایران خودرو منتقل شده اند )تعداد به بعد ایران خودرو دیزل، به ش ٠٣٨٠

 حدود چهارصد نفر می باشد(  این نفرات

که با این کارگران بسته شد،   طی هماهنگی صورت گرفته، قرارداد کاری

 .یکساله می باشد

سنوات سالیانه ی این افراد از طرف شرکت ایران خودرو دیزل، به ایران 

شده و سنوات این افراد،) یکماه  صادر  خودرو منتقل شده است، منتهی چکهای

به ازای هر سال خدمت ( در نظر گرفته شده است، که این امر باعث ایجاد 

نگرانی در کارگران دیزل شده است. اگر چه تلویحا و شفاهی به کارگران گفته 

خودرو   شده است که در موعد بازنشستگی، مطابق با مقررات شرکت ایران

آنها سنوات داده میشود. با این حال این گفته  به  )یعنی سالی پنجاه روز(

مسئولین دیزل هیچ سند قانونی ندارد و ممکن است سالهای بعد و با تغییر و 

تحول در مدیریت شرکت، مسئولین وقت از این امر سر باز بزنند و زیر بار آن 

 .نروند

از طرف دیگر، این کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان آور هستند و باز 

لوم نیست که در زمان بازنشستگی این افراد، آیا سختی کار این عزیزان، در مع

زمانی که در دیزل مشغول به کار بودند، از سوی ایران خودرو لحاظ شود یا 

 نه.

 ابهام در این جابجایی کارگران را نگران کرده است
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 از گروه تلگرامی سندیکای واحد اخبار کارگری شرکت واحد به نقل

 

 تی آر بی 7و۹ خطوط در شاغل رانندگان مشکالت از گزارش-٦

( جنوب ترمینال) خط مبدا در تی آر بی ۹ خطوط در زحمتکش رانندگان

 روزنامه باجه نظیر ای باجه خط مبدا در همچنین. ندارند بهداشتی سرویس

. ندارد گرمایش سیستم که رانندگان مراجعه برای اند داده قرار فروشی

 سرویس( آهن راه میدان) خط مبداء در نیز تی آر بی ٩ خط زحمتکش رانندگان

 .است کرده تر سخت برایشان را کار شرایط کمبودها این و ندارند بهداشتی

 

 چراغ》اعتراض از جلوگیری برای شرکت عامل مدیر فریبکارانه اظهارات-۹

 کارگران《روشن

 دیریتم وسیع تهاجمات به اعتراض در اند؛ کرده اعالم واحد شرکت رانندگان

 های چراغ اسفند ششم یکشنبه روز در شان حق به مطالبات قطع به نسبت

  .کرد خواهند روشن روز طی در را خود اتوبوس

 برای رانندگان خشم و اعتراض از هراس دلیل به واحد شرکت مدیریت

 و داده غیرواقعی هایی وعده رانندگان، اعتراض از جلوگیری و فریبکاری

 وی غیرواقعی های وعده مدیریت از حمایت در ایشیفرم کار اسالمی شورای

 از مانع رانندگان فریب با تا دهد می نشر خود تلگرامی های کانال در را
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 از سندیکا. گردند روز طی در ها اتوبوس چراغ کردن روشن اعتراض

 چنانچه و نکنند توجه مدیریت ترفند فریب به خواهد؛ می کارگران و رانندگان

 را خود اتوبوس های چراغ نگردد؛ پرداخت یکشنبه روز تا شان مطالبات

 .کنند روشن

 

 وعده مورد در خود تلگرامی های کانال در فرمایشی کار اسالمی شورای -٣

 نوشته چنین عامل مدیر واقعی غیر های

 کارکنان مطالبات درخصوص اتوبوسرانی مدیرعامل پاسخ 

 پیگیر ٠٧/٠٠/٧٩ همورخ یکشنبه روز اتوبوسرانیر کا اسالمی شوراهای

 مدیرعامل از کارکنان مطالبات درخصوص گرفته صورت اقدامات خرینآ

  .شدند اتوبوسرانی واحد شرکت

 :گفتند کارکنان فرم لباس تهیه در تاخیر بر مبنی نمایندگان به درپاسخ ایشان

 تاریخ که بوده یکپارچه بصورت ها سامانه خرید وتمرکز نقدینگی مشکالت

 .باشد می ٩/٠٠/٧٩ آن مناقصه برگزاری

 آور زیان و سخت مشاغل درصد ٤ بیمه حق معوقات به درپاسخ همچنین

 بصورت مبلغی اظهارداشتند؛ آنان به خدمت پایان پاداش و بازنشسته کارگران

 بازنشسته ازهمکاران تعدادی بزودی که شده پرداخت بیمه به الحساب علی

 مدیران با که مذاکراتی یط نیز دیگر تعداد و. کرد خواهند حساب تسویه

 ٤ بیمه حق بابت مبلغی گردید مقرر و داشتیم خصوص این در شهرداری

 همه تا کنیم دریافت شهرداری از سنوات وپاداش آور زیان و سخت درصد

 . کنند حساب تسویه سال پایان از قبل تا بتوانند نیز بازنشسته افراد
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 معوقه های بن درخصوص ؛گفت کارکنان شده معوق های بن به درپاسخ ایشان

 بر مبنی توضیحاتی ما که گرفت صورت شهرداری مدیران با مذاکراتی نیز

 می پرداخت مستمر صورت به واحد شرکت در شارژها و پرداختها این اینکه

 .است مدهآ در عادت و  عرف صورت به و شده

 جامان را پرداختها این العملردستو طبق و شهرداری همانند نیز واحد شرکت و

 .است شده بینی پیش نیز سالیانه بودجه در که داده می

 روال طبق مختلف مناسبتهای در و جدول طبق که است ماهی چند متاسفانه که

 معوقات جدول ما که هستند مند گله بابت این از پرسنل که است نشده پرداخت

 در زنی معوقه های بن عیدی پرداخت از بعد گردیده مقرر که دادیم آنها به را

 .شود پرداخت امکان صورت

 سال پایان(  شکالت) و شلوار کت خصوص در اتوبوسرانی مدیرعامل همچنین

 گذشته سال طبق کردند اعالم نیز اتوبوسرانی جمعی دسته پیمان طبق کارکنان

 پرداخت آن ریالی مبلغ نیز امسال کارگران نمایندگان با آمده عمل به توافق و

 .میشود

 روز شان بحق مطالبات پرداخت عدم به اعتراض در احدو شرکت رانندگان

 کنند می روشن را اتوبوس چراغ اسفند ششم یکشنبه

 مطالبات قطع به نسبت وسیعی تهاجمات جاری سال در واحد شرکت مدیریت

 فرم لباس اعتباری، کارت شارژ به مربوط مطالبات. است کرده کارگران بحق

 رانندگان گروه ارتقاء توقفگاه، و گاهتعمیر کارگران کار لباس و رانندگان

 و. است شده معوق رانندگان اکثریت برای مسکن بالعوض تسهیالت همچنین

 .دارند جدی اعتراضات زمینه این در کارگران و رانندگان
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 دعوت رانندگان همه از کارگران و رانندگان درخواست به بنا سندیکا این بنابر

 مطالبات پرداخت عدم به اعتراض در اسفند ششم یکشنبه روز در کند؛ می

 روشن روز طی در را خود های اتوبوس های چراغ کارگران و رانندگان

 .نمایند

 در یکشنبه روز و ندارد اثری مدیریت پوچ های وعده کردند اعالم رانندگان

 های ون همچنین خطوط های اتوبوس چراغ خود معوق مطالبات به اعتراض

 کنیم می روشن را جانبازان سامانه

 

 

 مسکن تعاونی ٣و٠سپیدار پروژه عضو کارگران از جمعی ایلنا، گزارش به

 مشکالت درباره گزارشی انتشار پیرامون تهران اتوبوسرانی واحد شرکت

 و تکمیل در پیمانکار اهمال و واحد شرکت کارکنان مسکن تعاونی مالیاتی

 :نمودند ارسال نا،ایل خبرگزاری به بند٨در را زیر توضیحات ها،بلوک تحویل
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 مسکن تعاونی مدیره هیات یسیر و مدیرعامل ادعاهای به پاسخ در احتراما

 واحد تحویل به نسبت تعاونی بدعهدی مورد در اتوبوسرانی واحد شرکت

 واحد شرکت مسکن تعاونی ٣و٠سپیدار پروژه عضو کارگران مسکونی

 ذیل موارد پروژه، ساخت ادامه روی پیش مشکالت و تهران اتوبوسرانی

 طریق از عینا که است کارگران درخواست و توقع و رسدمی باستحضار

 .گردد منتشر ایلنا خبرگزاری

 مرسوم نوع از اتوبوسرانی واحد شرکت مسکن تعاونی با کارگران رابطه -٠

 و مدیره هیات تعیین در و باشند تعاونی عضو عنوان به کارگران که آن

 از تن سی مسکن، تعاونی اعضای و نیست ند،باش داشته نقش تعاونی تصمیمات

 مدیره هیات تعیین در مذکور افراد و هستند واحد شرکت منتخبین و مدیران

 هستند سهامدار عنوان به کارگران تعاونی از مدل این در. هستند رای صاحب

 واحد قرارداد مبلغ پرداخت ازاء به دارند تعاونی با که قراردادی واسطه به و

 و سود در وجه هیچ به و کنندمی خریداری تعاونی از واقع در را ایمسکونی

 .بود نخواهند شریک تعاونی زیان

 مسکن تعاونی هایپروژه عضو کارگران به وجه هیچ به مالیاتی بدهی -٠

 در واحد شرکت زمین قطعه دو شهردار موافقت با ٨٩سال در. ندارد ارتباطی

 به تومان میلیارد ٩۵ مبلغ به ارهکت٠٠و متر٠٣١١١متراژ به هنگام خیابان

 مدیریت ریزیبرنامه با اینکه به مشروط گردید واگذار ۹منطقه شهرداری

 با. گردد واحد شرکت کارگران مسکن هزینه مصروف مبلغ این واحد شرکت

 مدیریت غلط تصمیم با مذکور مبلغ از مسکن بالعوض تسهیالت پرداخت هدف

 بر بنا و تاسیس االشارهفوق شرایط با واحد شرکت مسکن تعاونی واحد، شرکت

 واحد شرکت هایزمین فروش از که تومان میلیارد ٩۵مبلغ مدیریت ادعای

 که مالیاتی بدهی بنابراین. شد واریز مسکن تعاونی حساب به بود شده حاصل
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 و باشدمی واحد شرکت هایزمین فروش به مربوط دارد ادعا مسکن تعاونی

 .ندارد مسکن تعاونی٣و٠سپیدار پروژه عضو نکارگرا با ارتباطی اصال

 که مسکن بالعوض تسهیالت دریافت برای مدیریت تصمیم با کارگران کلیه -٣

 در سهامدار عنوان به حتما بایستمی شود پرداخت بود کرده مقرر شهرداری

 در اجبار به کارگران بنابراین. کردندمی نام ثبت واحد شرکت مسکن تعاونی

 .اندکرده نام تثب تعاونی این

 رای موجب به پیمانکار، و مسکن تعاونی مابین شکایت نتیجه در اینکه -۹

 نسبت کارگران حقیبی بر دلیلی وجه هیچ به است شده محکوم پیمانکار دادگاه

 و باشدنمی شانمسکونی واحد تحویل در تاخیر مورد در مسکن تعاونی به

 مسکن تحویل عدم تاخیر ارتخس حتی و خود تعهدات به نسبت مسکن تعاونی

 .دارد مسئولیت مقرر موعد در کارگران

 ساخته است قرار که هاییآپارتمان از مربع متر هر پروژه شروع هنگام در -۵

 بازه همان در که درحالیکه شده فروخته تومان هزار۰۵١کارگران به شود

 هزار۹۵١نهایتا منطقه همان در ٣و٠سپیدار پروژه موقعیت با آپارتمان زمانی

 است بدهکار کارگران به بابت این از مسکن تعاونی بنابراین. است بوده تومان

 اولیه شده تعیین مبلغ برابر دو از بیش مبالغی مسکن تعاونی اکنون درحالیکه

 .نیست کارگران قبول مورد وجه هیچ به که کند دریافت کارگران از خواهدمی

 حال در و است نداشته شفافیت هیچگاه کارگران به نسبت مسکن تعاونی -۰

 به راجع ایبرگه هیچ اندکرده پرداخت کارگران که مبالغی رغمعلی حاضر

 کارگران به مسکن تعاونی امضای و مهر با مذکور پروژه در آپارتمان مالکیت

 ادعای و مسکن تعاونی هایدارایی مورد در شفافیت عدم این. است نشده داده

 رغمعلی و. دارد وجود نیز مالیات اداره طرف از هایشحساب بودن مسدود

 تومان میلیارد ٥/٨ مبلغ دارد ادعا است مسدود هایشحساب است مدعی اینکه

 .کندمی هزینه پروژه در دارد اضافه
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 عنوان به تعاونی به باید تومان میلیارد٠٣پیمانکار دادگاه رای برابر -٩

 جوار در زمینی قطعه لکما پیمانکار اینکه به توجه با و بپردازد خسارت

 مسکن تعاونی اختیار در کار انجام حسن عنوان به زمین آن سند و است پروژه

 پیمانکار از خسارت دریافت به راجع اطالعاتی هیچ مسکن تعاونی اما است؛

 اضافه پول پرداخت درخواست کارگران از عوض در و دهدنمی کارگران به

 .دارد اولیه قرارداد بر

 در اتوبوسرانی واحد شرکت اعتبار به کارگران گردید؛ ذکر نچهآ بر بنا -٨

 مشکالت قبال در واحد شرکت و اندکرده نام ثبت واحد شرکت مسکن تعاونی

 تابعه هایشرکت جز واحد شرکت باینکه توجه با و دارد مسئولیت آمده بوجود

 مشکالت قبال در شهر شورای و شهرداری بنابراین است؛ تهران شهرداری

 شان،مسئولیتمسکن واگذاری در تاخیر با رابطه در کارگران برای آمده وجودب

 .دارد

 

 در اتوبوسرانی واحد شرکت رانندگان که کرد اعالم سندیکا اینکه از پس

 ون همچنین خطوط های سبواتو های چراغ خود معوق مطالبات به اعتراض

 مدیریت کنند؛ نروش اسفند ششم یکشنبه روز طی در را جانبازان سامانه های

 قصد کارگران مطالبات پرداخت بر مبنی شایعات و پوچ های وعده انواع با

 اما. گردد آرام اعتراض این از مانع رانندگان، اتحاد در خلل ایجاد با تا دارد

 مدیریت فریب که کنند می اعالم مکرر های تماس با لحظه این تا رانندگان

 با رانندگان همه یکشنبه روز در و خورد نخواهند را واحد شرکت ناکارآمد

 را جانبازان سامانه های ون همچنین خطوط های اتوس های چراغ اتحاد

 .کرد خواهند روشن

 اسفند پنجم شنبه: گزارش تاریخ
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 دادخواهی

 

از  ٧٠داود رفیعی کارگر اخراجی کارخانه پارس خودرو که در اسفند سال 

کار خود می باشد. بر طبق کارخانه اخراج شده است خواهان بازگشت به 

وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی به شماره   نظریه کارشناسی جبران خدمت

 است. ٠٠/٥/٧٣به تاریخ  ٨٨٣٤٧نامه 
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موضوع: لیست تحریم واسامی پروژه های فاسد و همچنین 

 پیمانکاران بدحساب

 بنام خدا

 یکم شماره تحریمی لیست

 

رصت طلبی و سودجویی برخی شرکت ها باتوجه به کمبود کار در پروژها و ف

 و پیمانکارن که اقدام به

 دیرپرداخت حقوق کارگران-٠

 رفت حقوقی سال پیش و پس ٤تعیین حقوق کارگران به نرخ  -٠

 شانه خالی کردن پیمانکاران برای ارائه خدمات و امکانات رفاهی و -٣

 ارگران براینیازهای اولیه شامل غذا، شام و صبحانه نیروه و متحمل کردن ک

 خرید و فراهم کردن موادغذایی شام و صبحانه

حق خوری پیمانکاران از کارگران که پس از کار کارگران را در گوشی  -٤

 هر کدام به شرح زیر،دهند خود بلک لیست و مسدود میکنند و پول آنها را نمی

  :باشد می

 

 بندرعباس فارس خلیج پروژه پاالیشگاه_ستاره_نفت -٦
 پرداخت حقوق و با بیشترین آمار شکایت و اعتراض برای دیر -٠تخلف : 

 و همچنین امکانات – ٠  سال حقوق معوقه )عقب افتاده( ٠ماه و حتی  ٨بمدت 

و بلک لیست کردن هر  – ٤  و صفر خوابگاهی و بهداشتی – ٣حقارت آمیز  

 نیروها بعد از اعتصاب بار

 

 پروژهای فاسد عراق-۹

 غیر زیارتی که یک امر ویزاییروهای ایرانی با بدلیل جذب ن -٠تخلف : 

 قانونی هست و کارگران وقتی با ویزای زیارتی مشغول بکار میشوند باعث و

مرتکب جرم میشوند چراکه باید با ویزای کاری مشغول بکار شوند و پیمانکار 
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دستش باز هست و در پایان کار پول نیروها را نخواهد داد به بهانه  هم

 ارکردنک غیرقانونی

ایران  همچنین هم اندازه بودن نرخ حقوقی کشور عراق با کارهای درون -٠

 امنیت جانی که پیمانکاران بسیار حق  – ٤ دامکانات ضعیف و نبو  – ٣و

 کارگران مستقر در عراق رو خوردند و کالهبرداری کردند

 

 در پروژه اردستان  پیمانکاری سلطانی -٣

اردستان  با وعده حقوق دروغین باال به شهر با فریب نیروها را – ٠تخلف : 

 می ٩١١میلیون٠روز  ٣١میاورد و بعد به نیروها میگویند حقوق استاد کاری 

 و با ناچیز ترین امکانات خوابگاهی بی درب و پیکر – ٠شود  

 

 بابادی واقع در شهرکرج یمانکاری احمدپ -3

 و با  ٠٣٧٩امسالسال پیش برای  ٤تعیین حقوق با نرخ حقوقی  – ٠تخلف : 

 صبحانه را به پای خود و که هزینه شام  – ٠شرایط دور از انصاف و وجدان 

 کارگران گذاشته است و نیروهای این شخص باید با پول خود صبحانه و شام

 خریداری و با بدن خسته از سرکار مشغول به پخت و پز و آشپزی شوند

 

 ی(مکوند پیمانکارفوالد روهینای جنوب )  شرکت -2

 تعیین قانون -٠-سال پیش  ٣تعیین حقوق کارگران با نرخ حقوقی -٠تخلف : 

نیروها  روز پایه حقوقی ٠٩روز مرخصی و بابت  ٤روز کار و  ٠٩ظالمانه 

 .کنند جمعه ها را نصف روز برای کارگران حساب می - ٣کنند  را تعیین می

 

 پیمانکاری پیشین محمد آغاسی -١

پرداخت نکردن  -٠ره تماس های نیروهای خود  بالک کردن شما -٠تخلف : 

 سال تاکنون و دارای شاکیان زیاد ٣تسویه حساب تمامی کارگران پس از 

 

 پور پروژه کاری در تهران حسن پیمانکاری نعمت  -7

حقوق باال نیروها را جذب و بعد با   با وعده های دروغین -٠تخلف : 

افت طوالنی تا محل کار و متحمل شدن طی کردن مس مجبورشدن نیرو بخاطر

پرداخت نکردن حق و حقوق نیروها  – ٠  کاری پذیرش اجباری با حقوق اداره
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مستقر کردن کهنه  ٣  کردن خط و گوشی و تجارت با پول کارگر و خاموش

خوابگاه و آشپزخانه و سرویس  نیروها در یک سالن بزرگ انبار بعنوان

متحمل شده اند و  ارگراندسشویی و حمام که یک وضعیت خفت باری را ک

 .برای ما درخواست کمک و تحریم ارسال کرده اند

 

 :مردم بزرگوار و کارگران شریف توجه فرمایید

 
پیام تحریمی را به دقت بخوانید و اسامی پروژهای فاسد و  لطفا این متن

متخلف را به خوبی به یاد داشته باشید و به ذهن بسپارید و  همچنین پیمانکاران

اطالع دهید که برای این پیمانکاران و پروژها قبول  دوستان خود همبه 

نیروهای مشغول بکار در آنجا هم بمحض خواندن این  همکاری نکنند و همه

 پول خود را دریافت و از آن پروژها دوری کنید  و متن فورا تسویه حساب کنید

. 

 منبع : گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها

 گران فلزکارمکانیک ایرانحامی: سندیکای کار
 

 :کوشد می ها خواسته این برای ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 دستجمعی قرارداد هفته؛ در کار ساعت ٣١  - همه برای پایدار و دایمی کار

 تامین را نفری 3 خانواده یک بتوان آن با که دستمزدی - کاری بخش هر در

 دیر را کارگران حقوق که رمایانیکارف کردن جریمه برای قانونی - کرد

 برای سال ۵۵ و مردان برای سال ۱۰ بازنشستگی سن - کنند می پرداخت

 در قرارداد نوع گرفتن نظر در بدون کارگران همۀ سازماندهی - زنان

 و مردان همه برای مستمری  -اعتراض  و اعتصاب حق از دفاع - سندیکاها

 بیمه هسابق داشتن بدون سال هفتاد باالی زنان

 

 



41                                                       پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران
 

  

 شرکت کارگران سندیکای مدیره هیات عضو رضوی داود مصاحبه

 آبی آسمان روزنامه با تهران اتوبوسرانی واحد

 

 واژه و عبارت نه دارد، اهمیت کارگر دغدغه اتحادیه یا شورا انجمن،

 محقق هایوعده به اعتراض در واحد، شرکت رانندگان شنویممی گاهی ازهر

 تجمع یا اعتصاب مطالبات به دستیابی همچنین ن،مسئوال و کارفرما نشده

. کنند رسیدگی و بشنوند باید که برسانند کسانی گوش به را صدایشان تا اندکرده

 این مشکالت نیست؛ سابق دولت و دولت این یا گذشته سال و امسال از صحبت

 با شدتش، ایدوره هر در فقط و دارد وجود ما کشور در هاستسال صنف

 واحد شرکت کارگران و رانندگان. شودمی زیاد و کم متفاوت، ایرویکرده

 به اتحادیه مسیر از را هایشاندغدغه کنندمی تالش که هستند اصنافی جزو

 وخمپرپیچ بسیار هایشاننماینده زعمبه که مسیری برسانند؛ مسئوالن گوش

 تشرک کارگری اتحادیه عضو قولی به یا کارگری فعال رضوی داوود. است

 بر هایشپافشاری ولی نشده، شناخته رسمیت به که ایاتحادیه است؛ واحد

 این وضعیت است توانسته اتوبوس هایراننده و کارگران مطالبات به رسیدگی

 هایحرف رو پیش وگویگفت. کند بهتر مراتببه پیش دهه یک از را صنف

 اتحادیه است امیدوار که است «آبی آسمان» با واحد شرکت کارگری فعال این

 حداقل به را بخش این کارگران صنفی مشکالت بتواند کارگری انجمن یا

 .برساند
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 توانمی مواردی چه اولویت، ترتیببه را، اتوبوسرانی هایراننده مشکالت

 چیست؟ صنف این فعلی دغدغه ترینمهم برشمرد؟

 شرکت در. است مسکن حاضر حال در اتوبوس هایراننده مشکل ترینمهم

 مسکن تهیه به آن از بخشی شد قرار که آمد زیادی هایبودجه و اعتبارات احدو

 و خود آسایش برای بتوانند اتوبوسرانی کارگران تا کند پیدا اختصاص هاراننده

 نیفتاد؛ عمل در اتفاق این اما. باشند داشته کوچکی سرپناه شانخانواده

 این از اندنتوانسته اتوبوس ایهراننده از نفر هزار ٩ شاهدیم امروز کهطوریبه

 وجود مسکنی تعاونی واحد، شرکت در. شوند دارخانه و کنند استفاده تسهیالت

 که اندشده عضو اجبار به اعضا و کرده تاسیس را آن شرکت مدیران که دارد

 و هزار به نزدیک حاضر حال در. است شده تعریف زیادی هایپروژه آن در

 البته. برسند شانمطالبه به تا هستند آن کاره نیمه یهاپروژه درگیر نفر ٥١١

 نیمه که هاستسال هاپروژه از بسیاری ولی شده، داده تحویل واحدها از بخشی

 ٣ و ٠ سپیدار پروژه کار آغازبه از سال پنج حدود مثال است؛ مانده کاره

 اندادهد را آن ساخت هزینه درصد ٤١-٥١ حدود هاراننده کهاین با و گذردمی

 اغلب هم شده داده تحویل هایپروژه. است نشده داده تحویل هنوز واحدها

. است نشده داده مالکان به هنوز آن سند که سهیل پروژه مانند دارند؛ مشکالتی

 میلیون ٩١ به کرد دیر سود با االن بوده میلیون ٣١ اگر کارگران از خیلی وام

 مسکن تعاونی تعلل دلیل به هااتفاق این و نیستند اعضا هم مقصر است؛ رسیده

 از و اندنبرده مسکن تسهیالت از ایبهره هیچ هنوز هم نفر هزار ٩. افتاده

 بخش و مستأجرند هاآن. اندمانده بهرهبی تومان میلیارد ٩٥ بر بالغ ایبودجه

 .رودمی خانه کرایه برای دستمزدشان و حقوق از ایعمده

 دیگری معضالت چه با مسکن، مشکل بر عالوه اتوبوسرانی، کارگران

 هستند؟ روروبه
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 حق پرداخت برای که است هاییچالش ترینش مهم دارند؛ هم جدیدی مشکالت

 موقع به هاراننده بیمه حق. هستند روبرو آن با اتوبوسرانی طرف از بیمه

. دارند اعتباربی هایدفترچه ضروری شرایط در هاآن و شودنمی پرداخت

 آوریزیان و سخت کار حق درصد چهار از شوند،می بازنشسته که نیکارگرا

 است ماه ٩ که این با هابعضی. اندمانده بهره بی بدهد هاآن به باید کارفرما که

 مواردی در و نیستند برخوردار بازنشستگی تسهیالت از هنوز اندشده بازنشسته

 .شودنمی پرداخت موقعبه هم حقوقشان حتی

 نافع نظر هر از که است شده تعریف هاییاتحادیه اصناف برای ما کشور در

 بر اتوبوسرانی صنفی فعاالن و کارگران  تاکید علت باشد؛ صنفی هر حقوق

 چیست؟ اتحادیه یا سندیکا داشتن

 نهادها این که است این ما اصرار ولی نیست، مهم ما برای قدرآن سندیکا واژه

 شرکت میان این در. باشند داشته ایوابستگی چهی کارفرماها و دولت به نباید

 هم شود؛می محسوب دولتی نیمه نوعی به دانید،می که طورهمان واحد،

 شهرداری را اعتباراتش بیشتر و هستند حاکم کارگران بر دولت هم و کارفرما

 هاراننده و کارگران مطالبات از بسیاری ٨٤ سال تا. کنندمی تامین دولت و

 در شورا، تشکیل از بعد. کردنمی توجهی کسی هیچ و بود شده باشتهان هم روی

 این. ندارند مستقلی نهاد هاراننده االن که رفت جلو نحوی به کار روند ،٩١ دهه

 حضور بودیم نداده تشکیل را اتحادیه هنوز که ٨٤ تا ٩١ سال از شوراها

 از هاآن و ندیدیم شوراها این طرف از مطالباتی هیچ متاسفانه. داشتند

 شوراها این. کردندنمی حمایت کردندمی پیدا مشکل کارفرما با که هاییراننده

 اخراجشان حکم راحتی به هم کارگران و کارگر تا بود کارفرما با همسو بیشتر

 ٤١١ حدود اخراج حکم فرمارکا و شوراها همین ٨٤ سال در. شدمی صادر

.  بودند مطالباتشان پیگیر و معترض که کردند صادر را کسانی از نفر

 در باشند، اتوبوسرانی هایراننده و کارگر حقوق مدافع بود قرار که شوراهایی

 پیگیری توانایی هاآن. نشناختند رسمیت به را اعتراض حق سخت، شرایط
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 تا کردیم احیا ٨٤ سال در را اتحادیه ما دلیل همین به نداشتند، را ما مطالبات

 و است مطالبات مهم. کنیم پیگیری را صنف این رانکارگ حقه حقوق بتوانیم

 .بود شده ناامید که امیدهایی

 افتاد؟ اتفاقی چه کارگران، وضعیت بهبود برای اتحادیه، تشکیل از بعد

 کارگر خانه و کار اسالمی شورای سوی از اتحادیه، شدن تشکیل زمان

 هایاتفاق و شدند اخراج و تهدید هاراننده حتی آن پی در و شد وارد فشارهایی

 توانست حدی تا و داد ادامه خود کار به اتحادیه همه این با. افتاد زیادی

 بندیطبقه طرح اجرای مطالبه ترینمهم. باشد شدهانباشته مطالبات جوابگوی

 تومان هزار پنج سقف تا روزانه کارگران حقوق شد، اجرا وقتی که بود مشاغل

 دادند،نمی هاآن  به و بود مهم خیلی که کار لباس مثال یا کرد؛ پیدا افزایش

 شیر واحد شرکت هایراننده به امروز. است گرفته قرار اختیارشان در امروز

 هایپیگیری با که نداشتند ناهار حق اتوبوسرانی کارکنان. دهندمی کیک و

 یهابن و کرد پیدا افزایش هاراننده هایوام. شد احیا نیز موارد این آمیزمسالمت

 خود از که هااتحادیه هاینماینده یعنی همه، و همه واقعبه... شد شارژ غیرنقدی

 مسلم حقوق جز و کنندمی پیگیری را مطالبات هستند، کارگران و هاراننده

 .ندارند ایدغدغه شانهمکاران

 تشکیل صنفی انجمن شد گفته ما به. است بودن مستقل برای فقط ما اصرار

 کار وزارت که صورتی در و دارد نیاز کار وزارت و شورا مجوز به که دهیم

 کارگر نماینده معتقدیم ما. داد ادامه تواننمی عنوان هیچ به کند، رد را اسامی

 صرفا هم ما اصلی هدف. بگیرد کارگری جمعیت از را مشروعیتش باید

 .است بوده مستقل تشکیالت اندازیراه

 نظر به دهیدمی انجام مجموعه این البق در که هاییتالش و هاپافشاری این

 بود؟ خواهد ثمربخش چقدر خودتان
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 امروز، تا راه ابتدای همان از. بود نشده تعریف ٨٤ سال تا کارگری اتحادیه

 و مذاکره شهر شورای و شهرداری هاینماینده با مرتبا اتحادیه هاینماینده

 قرار مذاکره مورد بسیار بیمه و مسکن مثل موضوعاتی و اندکرده زنیچانه

 این ولی کنند،نمی قبول را ما رسمی طور به امروز هرچند. است گرفته

 مدیریت است آمده پیش حتی دارند؛ قبول کارگران نماینده عنوانبه را هانماینده

 هاآن با که کنیم بازگو را هاییراننده مطالبات کندمی دعوت ما از هاسامانه در

 و راه ادامه دهدمی نشان این. ایمداشته خبر هایشاندغدغه از و بوده ارتباط در

 به هاراننده مطالبات برای زیادی هایموفقیت تواندمی پافشاری و اصرار

 هاراننده و کارگران کردن آگاه بر هافعالیت این طرفی از. باشد داشته همراه

 و اندکرده یداپ آگاهی خود حقوق به نسبت دیگر هاآن و است گذاشته خوبی تاثیر

 اعالم را اعتراضشان نوعی به باشند داشته پاسخی بی مطالبه که این محض به

 شده ایجاد آگاهی درصد ٨١-٧١صنف این در بگویم توانممی جرئتبه. کنندمی

 .شدمی سوءاستفاده هم ناآگاهی این از قبال که حالی در است؛

 در گاهیازهر که یاعتراضات و کارگری مطالبات و حقوق کلی طوربه

 گردد؟برمی مواردی چه به بیشتر شود،می دیده مختلف هایصنف

 باشد؛ شانافتادهعقب حقوق خاطر به کارگران اعتراضات از درصد ٨١ شاید

 باشد کارگر حقوق مدافع کهاین از بیش گذاریقانون سیستم و قانون متاسفانه

 اعتراض شانافتادهعقب مزددست برای کارگرها این. دارد را کارفرما هوای

 نگرفته حقوق سال یک یا ماه ٩ که کارگری. وغریبیعجیب چیز نه کنند،می

 در پایداری و پیگیری من نظر به بچرخاند؟ را اشزندگی باید چگونه است

 دهدمی نشان امروز اتفاقات. باشد بخش نتیجه تواندمی مطالبات و حقوق گرفتن

 هایدغدغه شنیدن برای مسئوالن تحمل آستانه و شده پیدا شنوا گوش کمی

 نهادمردم هایفعالیت همین مثبت هاینشانه هااین همه. است رفته باال کارگری

 .است صنفی و
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 صندوق آینده ساز یا آینده سوز؟

 

 

 آور که از بدو خدمت درسال سابقه سخت و زیان ٠٩ دوستان عزیز بنده با

غول به کار بوده و تراشکاری و سنگزنی قسمت ابزارسازی تراکتور سازی مش

ینده ساز منتقل آجوشکاری هر روز جزو کارم بود. متاسفانه من به صندوق  و

آور سال پیش با شرایط سخت و زیان ٩ شدم با سوابق کاری. همکارانم

میلیون حقوق دریافت می کنند . در حالی ۹ الی ٥/٣ و االن  بازنشسته شده اند

با هزاران بهانه برای بازنشسته کردن ما کارگران عضو که صندوق آینده ساز 

روز پیش جواب قطعی را ٣فردا می کند . سال است که امروز و ٩ این صندوق

کتبا به شرکت ارسال کرده است و در آن آمده است که ماشین کاری کار سخت 

سال کار سخت و ٠٩ و زیان آور محسوب نمیشود. آیا سزاوار است بعد از

شرایط بدی  جسمی در لحاظ روحی و نین جوابی شنید درحالی که ازآور چزیان

  قرار دارم .

از سندیکای فلزکار می خواهم حرف مرا منتشر کند و از کلیه کارگرانی که  

ینده سوز هستند تقاضا دارم قبل از اینکه به وضعیت بنده آعضو این صندوق 

 !ای بیاندیشنددچار شوند چاره

  

 کتور سازیرضا متقی کارگر ترا



46                                                       پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران
 

  

 مافیای واردات چگونه عمل می کند؟

 
سالهاست که مافیای واردات برای نابودی صنایع مادر و بزرگ کشور برنامه 

ریزی کرده است. این برنامه ریزی در مورد ذوب آهن سالهاست اجرا می 

و مافیای بازرگانی با   واردات بی ضابطه منشا ثروت رانت خواران گردد.

 در دولت انجام می گیرد.همدستی نفوذی ها 

در حالی که کشور به توسعه ریلی قدم گذاشته و هر ساله می باید مترو و 

خطوط راه آهن را بازسازی و توسعه دهد، خرید ریل تولیدی از ذوب آهن 

بیشتری می گیرد. در حال حاضر راه آهن سراسری با ذوب   اهمیت

بودجه الزم برای این منظور هزار تن ریل را دارد، اما  ٤١قرارداد خرید   آهن

 در مجلس و دولت تامین نمی گردد تا خرید اجرایی شود.

تومان است و مبلغ فروش به راه  ٠٤١١با اینکه قیمت تولیدی هر کیلو ریل 

تومان بدون سود در نظر گرفته شده است باید دید تعلل وزیر  ٠٤١١آهن نیز 

 صنعت و بازرگانی در این مورد چیست.

ای روحانی در سفر هند در مورد همکاری های ریلی با دولت هند هم اکنون آق

تاکید کرده است و هنوز این تفاهم نامه با آن کشور منتشر نگردیده است. 

نگرانی کارشناسان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در این برهه این 

است که آیا بازهم خرید ریلی به جای ذوب آهن قرار است از هند صورت 

 یرد؟؟گ

  

 ٣١بهمن  ۹٣تحریریه پیام سندیکا 
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 مجتمع پیمانکاران کارگران از یکی های دل درد و هاحرف

 عسلویه در جنوبی پارس گاز

 با هستم عسلویه در جنوبی پارس گاز مجتمع پیمانکارانکارگران  از یکی بنده

 نوعی با عسلویه در ما مویبگ خواستم. مطلق و مستمر کار ی سابقه سال ۰۱

 جایگاهی در را خودشان کارفرمایان از برخی واقع در هستیم مواجه نوین ظلم

 انسان ار آنها و دانسته پیمانکاری نیروهای مالک را خودشان که دبینن می

 می بینند. خدمات هر گونه انجام برای هایی

 در صحیح نظارت عدم و قوانین صحیح اجرای عدم قانونی، های خال دلیل به

 ی اداره ضعیف بسیار رفتارهای و کاری های دستورالعمل نبود و منطقه این

 دوست که شکلی هر بهپیمانکاران  این واقع در اداره این بازرسان و کار

 کرده و از کارگران کار می کشند. رفتار کارگران با دباشن داشته

 در اطالعاتی کوچکترین که ودمیش استفاده ناظرانی از پیمانها اجرای در

 هم حرکتی دندار وجود هم ای انگیزه هیچ چون و شتهندا ارک قوانین مورد

 از هم کارفرمایان و ندهد نمی انجام اطالعات گونه این آوردن بدست جهت

 حق و دمیکنن سواستفاده قانون خالهای تمام از و کرده استفاده فرصت این

 می شود. پایمال کارگران

 و حقوق خصوص در ای دغدغه گونه هیچ ناظران اینکه دلیل به متاسفانه

 انجامکارگران  مزایای و حقوق بهبود و ارتقا جهت هم تالشی دندارن نامزایاش

 مجبور و شده کالفه که دبرس حدی به اعتراضات واقعا اینکه مگر نمی دهند،

 تغییری هیچوجه به دباش نداشته وجود اعتراضی تاوند. بش العمل عکس به

 شده است. مواجه اخراج و تهدید با هم اعتراضات اکثر و داشت نخواهد وجود
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 تنها و تنها اگر د.ندار وجود منطقه این جای هیچ در عدالت و انصاف و عدل

 ترازو ی کفه یک در ار( رسمی نیروهای حقوق از غیر) جانبی خدمات

 خواهد ها پیمانکاریکارگران  های دریافتی تمام برابر ٢ از بیش ،ریدبگذا

 ۷ و انجام ساعتی ۰٢ کار روز ٢۲ باید منطقه این در پیمانکارکارگران  .شد

 یک ولی. ندکن دریافت پانصد و میلیون دو حقوق متوسط و استراحت روز

این کارگران حقوق  برابر ۲ حدود کاری پایین سطوح در رسمی کارگر

 دریافت می کند.

 روز ۰۱ و کار روز ۰1برایتان بگویم.  کارگران رسمی مزایای از

 برابری ۲ حداقل حقوق دریافت استحقاقی، رخصیم روز 5/٢ استراحت،

 و تفریحی امکانات با مسکونی های کمپ .ینسبت به کارگران پیمانکار

، کتابخانه، ورزشی های سالن، سینما، استخر، رستوران قبیل از کامل رفاهی

، مفرح های مراسم در شرکت، ذهاب و ایاب امن های سرویس، چایخانه

 ،آموزشی مختلف کالسهای از استفاده، لفمخت های نمایشگاه در شرکت

 ،سکونت محل به برگشت و رفت پرواز تامین ،مختلف مسافرتی تورهای

 استفاده ،روزانه مختلف های چاشت نیم، کار محل در کیفیت با رستورانهای

 وجود ،بهره کم وامهای از استفاده ،نفتیشرکت  کامل یا بیمه امکانات از

 بن مختلف های قالب در ساالنه مکرر های داشپا، منظم لیغش ارتقا سیستم

 های محیط ،یافته نظام بازنشستگی خدمات خرید نقدی های بن، کتاب ،کارت

 کنار در و .....دیگر خدمات دنیایی و کامل امکانات با مناسب بسیار شغلی

 های اتاق در ماساژور های صندلی وجود از ددار جا خدمات این ی همه

 ...ببریم ماس همکارمندان  کاری

 از توقعی چه کشور شغلی و دولتی تبعیض از پر و مسموم فضای این در

 معیشت ارتقا جهت دولتی ی جانبه همه حمایت می رود برای رسمی کارگران

 میتوان بند و قید بدون مسلح دندان تا کارفرمایان مقابل درکارگران پیمانکار 

 .داشت
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 مشکالت بیان از قاصر انزب .میزند موج خون در منطقه این در عدالت

 در ظلم. کرد گریه خون تبعیضات این حال به بایستی. پیمانکاراستکارگران 

 از ای گوشه ددار جا .کند می بیداد یافته توسعه کمتر و محروم ی منطقه این

 ود.بش گفته هم پیمانکارکارگر یک زندگی

 از هاستفاد جهت. مداوم کاری روز ٢۲ و روز در ساعته ۰٢ کاری ساعات

 .کرد التماس باید استحقاقی مرخصی

 محل به ذهاب و ایاب .ماهه چند تاخیر با بیشتر و نامنظم حقوق دریافت

 محل به برگشت و رفت صرف روز دو یکی کارگر است. ی عهده به اسکان

 دستی دو باید رو حقوقت که دکنی استفاده یهبخوا پرواز از هم اگر سکونت

 با برابر کامل ی بیمه حق واریز عدم. رسیب مقصد به فقط که کنی تقدیم

 خوابگاه ،کار قوانین از کمتر ی ساالنه حقوق افزایش ،اجتماعی تامین قوانین

 در و مصرف غیرقابل و کیفیت بی غذاهایی .نفر ۸ تا ۱ های اتاق با هایی

 بی اوضاع این تو کن شکر خداتو برو»»  معروف ی جمله اعتراضات مقابل

 که هست بیکار آدم نقدرآ سالمت به داری اعتراض اگر یدار رو همین شغلی

 «« هست که همینی...میکنه التماس

متاسفانه در نبود سندیکاهای کارگری، وجود اعتیاد که پیمانکاران به آن دامن 

می زنند، بیکاری فزاینده و رو به رشد، کارگران ناآگاه، استخدام کارگران هم 

همه ناامیدی همگی دست به دست هم داده  محلی توسط پیمانکاران، و بدتر از

من هنوز هم معتقدم  تا پیمانکاران با کارگران پروژه ای مانند برده رفتار کنند.

که باید دست به دست هم بدهیم و با ایجاد رفقات های محکم در پروژه ها و 

گرفتن خبر از همدیگر نه تنها پیمانکاران و شرکت های بد حساب را افشا 

از برادران کارگر پروژه های دیگر هم  ،با اعتصاب یک پروژهکرد، بلکه 

 خود حمایت کنند. تنها چاره ما متحد شدن است و بس.

 رضا نایبی کارگر پروژه ای
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    سخنگوی اتحادیه نیروی کار  آقاجری ناصرمصاحبه 

 پروژه ای ایران با خبرگزاری ایلنا

 قانونی حقوق از جنوب ای  پروژه کارگران   محرومیت  

 زحمتکشان بر نداری و گرانی غلبه 

 در که کارگرانی برای را آزاد مناطق در کار شرایط ناصرآقاجری

 کار، قانون شمول از خروج به توجه با کنند،می کار پیمانکاری های شرکت

 .کرد توصیف نامناسب

 ویژه و آزاد مناطق شدن خارج آقاجری ناصر ایلنا، خبرنگار گزارش به

 موجب که داندمی دالیلی مهمترین از یکی را کار قانون شمول از اقتصادی

 و فنی کارگران آنها اتفاق به قریب اکثریت که مناطق این کارگران شده

 کار شرایط به او. باشند ناراضی خود کاری شرایط از هستند، متخصص

 چندم دست پیمانکاری هایشرکت در که کارگرانی الخصوصعلی هاایپروژه

 خدمات فقدان طوالنی، کار ساعات: گویدمی و کندمی اشاره کنند،می کار

 در شغلی امنیت عدم و دستمزدها پرداخت در طوالنی تاخیرهای حمایتی،

 .دارند قرار کارگران این شغلی مشکالت صدر

 و کندمی اشاره صنعتی کارگر طبقه تکوین تاریخ به گفتگو ادامه در او

 درس آن از و بنهیم ارج را صنعتی گرانکار تاریخی هایتالش باید: گویدمی

 تاریخی دار  میراث صنعتی، کارگران خصوص به کارگران، چراکه بگیریم؛

 اینطور را نوپا صنعتی جهان در کارگران شرایط او. هستند مبارزه از پر

 تولیدی هایکارخانه در کار ساعات ۰۱ و ۰۸ هایقرن در»  :کندمی توصیف

 ساعت شانزده حتی و دوازده ده، انگلستان، دمانن غربی صنعتی کشورهای

 و( باردار زنان حتی) زنان کارگیری به و وقفه بی و طوالنی کار بود؛
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 روحی و جسمی هایناهنجاری با آورد وجود به انگلیس در نسلی کودکان،

 و هالیبرال. کند تامین را استثمارگر اقتصادی منافع نبود قادر دیگر که شدید

 جسمی ناهنجاری این علت تا تحقیق به کردند شروع دارییهسرما هایرسانه

 طوالنی در را، علت محققان. دریابند را هاآن خانواده و کارگران روحی_ 

 با کاالیی تولید ولی دادند؛ تشخیص آن روانی عوارض و کار ساعات بودن

 در که را کار ساعات پذیرفتنمی که بود جدی مانعی ،(سود کسب) هدفش تنها

 رشد میان دراین. کنند تعدیل کرد، می تضمین را آنها منافع ازمدتدر

 توانستند عاقبت کارگری؛ هایتشکل و هااتحادیه کمک با کارگری هایجنبش

 طوالنی، مبارزات از پس. بنمایند نشینیعقب به وادار را داریسرمایه

 به اروپا، سراسر در بزرگ هایاتحادیه تشکیل و ایجاد کمک به کارگران

 استواری با البته و تدریج به کارگران. کردند تثبیت را کار ساعت ۸مرور

 در بکشند؛ عقب شدند مجبور داریسرمایه هاینظام همه کردند؛ پیشرفت

 کارگران، ی پرهزینه گاه و سخت مبارزات وجود با فرانسه مانند کشوری

 و رفاه عی،اجتما تامین حق کارگران برای شد مجبور نهایت در داریسرمایه

 «.شود قایل را فراغت اوقات

 و هستند آوردهادست این وارث همگی جهان، کارگران که دارد تاکید آقاجری 

 ازجمله است، تاریخ در کارگر طبقه جنبش رهاورد چهآن از  بتوانند بایستی

 مناطق در اما: گویدمی او. باشند مندبهره کار، قانون و قانونی کار ساعات

 برای هاییدشواری ای،پروژه کار شرایط و کار قانون شمول از خروج آزاد،

 هایایپروژه کار شرایط پرده چند در او .استآورده ارمغان به کارگران

 :کندمی توصیف را پتروشیمی و گاز نفت،

 جنوب هایپروژه در زندگی و کار شرایط اول؛ نمای

 گرفتن نظر در با و ااستثن بدون جنوب، در ایران مادر صنایع در کار ساعت

 که است ساعت ۰٢ کارگاه، محل به هاخوابگاه از کارگران آمد و رفت زمان
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. شودنمی محاسبه ناهار ساعت. کنندمی محاسبه را آن ساعت ۰۱ پیمانکاران

 خصوص به است؛ سنگین جسم و روح بر کار طوالنی ساعات عوارض

 ۰۱ تا کار مدت روزها بیشتر علت همین به. اجباری هایکاریاضافه زمان

 و کیفیت بدون غذاها و غیربهداشتی ناکثر هاخوابگاه. یابدمی ادامه ساعت

 هزینه خود بایستی غذایی، کمبودهای جبران برای کارگران و است محقر

 اگر البته شود؛نمی جبران شان رفته دست از قوای صورت این غیر در. کنند

 دو دنیا، همه در ایپروژه کار رفع. باشند داشته کردن هزینه برای پولی

ست» کارها،فنی اصطالح در  یا استراحت  هفته دو و کار هفته . است «ر 

 نجات برای کارگران که واقعیت این و جنگ دلیل به انقالب، از پس ولی

 در روز شبانه و گذشتند خود قانونی حق از صدام، غیرقانونی تجاوز از ایران

 در روز شبانه که کارگری سنت این بودند، یدتول و صنایع بازسازی خدمت

 توجه بدون کارگران جنگ، سال هشت این در. افتاد جا باشد، کارفرما خدمت

 رست؛ هفته دو و کار هفته دو یا روزانه کار ساعت هشت قانونی حق به

 را دیده صدمه صنایع و گرفتندمی قرار کشور صنایع خدمت در روز شبانه

 را تولید جنگی، شرایط دادندنمی اجازه گونه بدین و نمودندمی بازسازی

 بیکاری از جنگ، از پس دولت اولین کردندنمی تصور آنها. کند متوقف

 یک صورت به را کارگران فداکاری این و کند استفادهسو کشور در گسترده

 کارگران. بنماید تحمیل آنها به ایپروژه یا موقت قرارداد کارگران برای قانون

 بازسازی تا است موقت وضعیت یک وضعیت این که تصور ینا با

 تحمل را خود جان و جسم به فشارها این همه برسد، پایان به جنگ هایخرابی

 جنگ از پس هایدولت نولیبرالی اقتصادی مناسبات ماهیت اینکه تا کردند

. بود شده پنهان ساالنه هایگوییکلی زیر   ریاکارانه، که ماهیتی. شد افشا

 را ایپروژه کارگران خانوادگی زندگی غیرقانونی، شرایط این وارضع

 کارگران میان در مخدر مواد به اعتیاد و طالق باالی آمار. نمود متالشی

 .است دردناک واقعیت این بیانگر دانشگاهی، آموختگاندانش حتی ایپروژه
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 انکارگر خانواده مادران و همسران بر ایپروژه کار عوارض دوم؛ نمای

 و مالی امکانات داشتن بدون ماندمی تنها دست   شهر در کارگر همسر و مادر

 مدارس هایشهریه خانه، کرایه پوشاک، غذا، یهزینه ازجمله هزینه؛ هزاران

 درمان و بهداشت مسکن، بگیرند، شهریه نباید ظاهر در که دولتی اصطالح به

 و غیرمعمول فشارهای این زیر خانواده همسر و مادر. دیگر هزینه هزار و

 در که ای پدیده. شودمی بدل بیمار و افسرده پرخاشگر، زن یک به تحمیلی

. باشد همسر یا مادر تواندنمی دیگر رو این از. کندمی مسخ را زن نهایت

 هایبیماری که شاهدند بسیاری رو این از. شودمی علت بر مزید هم سوتغذیه

 زن دامان ندارد، را آن مداوای قتصادیا توان کارگری خانواده که شماریبی

 اعتراف هم رسمی هایرسانه حتی امروزه. گیردمی را کارگر فرزندان   و

 با امثالهم و سرطان چرب، کبد استخوان، پوکی قند، هایبیماری که کنندمی

 هاخانواده این. استگرفته چالش به را زحمتکشان هایخانواده همه باال آمار

 جامعه به ساله هر که شوند روزافزونی گرانی بر غلبه به درقا که صورتی در

 .ندارند را سالم غذایی منابع به گسترده دسترسی امکان   تازه شود،می تحمیل

 کارگری هایخانواده کودکان وضعیت سوم؛ نمای

 و فولیک اسید ین،یپروت وجود کودکان، جسمی و روانی مغزی، رشد برای

 هایخانواده برای ویژه به است؛ حیاتی اییغذ رژیم در غذایی هایمکمل

 لبنیات و سفید و قرمز گوشت خرید اندازه در خریدشان قدرت که کارگری

 با ضعیف نسلی غذایی، مواد این وجود عدم صورت در. نیست سالم

 سربار همیشه برای که آمد خواهد وجود به جسمی و روحی هایناهنجاری

 مانندبازمی تحصیل از بسیاری کودکان لههرسا. بود خواهند جامعه و خانواده

 وجود با یابند،می تحصیل ادامه امکان درماندگی هزاران با که هم آنهایی و

 نهایت در روند این. محرومند نیاز مورد هوشی ضریب آن از سوتغذیه و فقر

 ..... ساخت خواهد ناتوان و دانشبی اکثریت یک آینده نسل از
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 :بردمی پایان به اینطور را نسخ آقاجری آخر؛ حرف اما و

 بدتر سمت به گاز و نفت هایپروژه در اشتغال شرایط گذشته، هایدهه در»

 دچار را کارگران ضابطه، بدون داری  سرمایه استقرار. است رفته شدن

. است شرایط این مسئول کسی چه پرسید باید حال. استکرده بسیار مشکالت

 نهادهایی چه و اندسربرآورده کجا از رشتد و ریز پیمانکاری هایشرکت این

 این. ببرند بین از از را عدالتیبی با آمیخته شرایط این تا بزنند باال آستین باید

 به شده که هم یکبار برای مسئوالن که طلبدمی و پابرجاست همواره سواالت

 «...بیندیشند عمیق هاپرسش این

 مقدم هزاره نسرین: گفتگو

 

 

 مایی بازنشستگان لشگری و کشوری و فوالدگزارشی از گرده

 و فوالد کشوری، اجتماعی، تامین بازنشستگان از جمعی 9۹ سال اسفند دوم چهارشنبه

 .آمدند گرد مجلس مقابل در لشگری

 گفتگوی با اما داشتند را افراد شدن جمع از جلوگیری قصد مترو ورودی از بعد

 زنان قدم و برانگیختند را آنان همدلی التمشک بازگویی و انتظامی نیروی با بازنشستگان

 و ماموریم عبارت اما کردند می نارضایتی ابراز نیروها این. کردند حرکت مجلس سمت به

 شده کشیده عظیم حصاری مجلس مقابل در .شده شنیده بارها همگیشان دهان از معذور

 کاخ" انتهای که خیابانی نبش به باید اجبار به و ندارد وجود ای زنده آدمیزاد آنجا گویا که

 مواجه کردنشان پراکنده در سعی و نیروها شدید مخالفت با آنجا .رفتند می است" مجلس

 سرکردگان. خوریم نمی تکان اینجا از گفتند محکم و ایستادند استوار همراهان اما. شدند

 و هستیم خود نماینده ما گفتند ها بازنشسته داخل، بروند بفرستید نماینده گفتند انتظامی

 .بعد ماه تا برویم و بازگردیم دروغین های وعده با و خالی دست تا فرستیم نمی را کسی
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 را ای تازه افراد و زدند بیسیم و برانگیخت را نیروها خشونت بازنشستگان، ایستادگی

 تحقیر شیوه) کنیم می را سبیلت گفت ها بازنشسته از یکی به سرکردگان از یکی .آوردند

 همیشگی روشهای از بار خشونت الفاظ از استفاده و گران مطالبه روحیه خردکردن و

 سرش روی گروهی طور به باره یک و ندارید را جرئتش داد پاسخ او و( است پلیس

 ولش کن ولش" با نفر دهها درگرفت همهمه. کردند پرتش ون داخل به و ریختند

 به بار چند عصبانیت با ای بازنشسته زن .شد دور سرعت به ون و کردند حمایتش"کن

 و کنید؟ می چنین بازنشستگان با چرا بکشید خجالت که کوبید نظامی خشن جوان سینه

 مدتی و بکشید خجالت زد می فریاد و داد نشان را سپیدش موی و انداخت را شالش

 شده بازداشت فرد نام تکرار با سپس.کردند اش آرام دیگران تا بود مانده شانه بر شالش

 شعار وی آزادی برای طوالنی مدتی و. رویم نمی اینجا از نکنید آزادش ات گفتند

 حاال ام بوده افسر من زد فریاد بود شده واقع اهانت مورد که دیگری بازنشسته.سردادند

 .نیآمدند کوتاه حمایتی شعار دادن از ای لحظه حاضران همه و کنید؟ می اهانت ما به شما

 قصد که شد متوجه بازنشستگان، این طرف از قاومتم انواع دیدن با انتظامی نیروی

 از و کرد دور جمع از را نیروهایشان لحظاتی از پس و نیست بین در اطاعت و رفتن

  .شدند خارج کامال باش آماده حالت

 شعارها صدای لحظه هر و آمدند بیرون پالکاردها و بنرها درگیری، کردن فروکش از پس

 این بسیار مردم و کرده خیابان به رو و مجلس به پشت حاضران اکثریت. شد می بیشتر

 به پیروزی عالمت به را خود دست جوانان ویژه به کردند، می تشویق و حمایت را تجمع

 بازنشستگان نظر به قبل از که ای قطعنامه میان این در.دادند می نشان کنندگان تجمع

 در و یافت ادامه بلندگو از شعار نداد آن، از پس و شد خوانده بلندگو از بود، شده رسانده

 شعارهای بند ترجیع را آزادی مسکن، کار، شعار همراهان بلندگو، کردن تازه نفس وقت

 مجبور  پلیس کنندگان تجمع اتحاد و پایداری با.داشت زیبایی پژواک که نمودند اسفند دوم

 ودجهب و برنامه سازمان سمت به جمعیت سپس. شد بازداشتی فرد کردن آزاد به

 در .بود آمده در حرکت به بزرگی جمع مالباختگان ورود با پایان در. کردند راهپیمایی

 با و کردند تکرار را هایشان خواسته بازنشستگان برنامه، سازمان مقابل پارک ورودی

 .کرد اعالم را تجمع پایان بازنشستگان، از یکی گردیم، برمی دوباره شعار

 حاضر جمعیت ولی نشد حمایت بازنشستگی گروههای گردی طرف از این تجمع متاسفانه

 .باشد همراه  حقیقی طلبی حق صدای هرگونه با تواند می که داد نشان
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 !جانبازم یک من

 روزکه آن! بود ایستاده کنارم خدایم ،دادم ازدست را همسنگرم رفیق جبهه در که روزی
 چهار ما! بودم نشنیده ار اختالس ی کلمه شوم جبهه راهی تا کردم می ترک را ام مدرسه

 من روز آن خدای! نوشیدیم نمی دیگری تشنگی خاطر به را هایمان قمقه آب و بودیم نفر
! تکاندم می سنگرم پشت در ها گنجشک برای را نانم ی سفره من و بود عاشق کامال
 راست همیشه همت حاج که داشتیم باور ما و نگویید دروغ بود گفته روزی من خدای

 شهرم های خواب کارتن ،گذاشتم می جا هویزه نیزارهای در را راستم پای وقتی! میگوید
 تن شهرمن بانوان باطل علیه حق های جبهه در مسیری هیچ در! بودند نشده متولد هنوز

! نبودند المال بیت لیس کاسه اندیش کاسب ودولتیان مکر شیخکان! نمیکردند فروشی
 ! بود مصطفی خورده ترکش دست به چشمانش داد جان وقتی بگو، را مهدی سید وای

 کمپ در را آنها همه که دارم رزمانم هم رشادت از خاطره باری کوله! جانبازم یک من
 را خرمشهر زمین از ای قطعه وقتی کنم، می تکرار زندانیان با کرج مهرشهر معتادین

 زیاد ما داستان بود، شب یک و هزار های درقصه فقط نجومی های فیش گرفتیم، می پس
 فروشی گل تهران توحید میدان در دخترکی هیچ شد اسیر وقتی حسین محمد! رفیق بود
 !کشید نمی اش چانه از را کودکی هیچ ی بخیه نخ پزشکی هیچ وردک نمی

 هیچ اما بود قشنگ خیلی ساخت شهرم مکتبی شهردار که روهایی پیاده! جانبازم یک من 
 یک در کسی روزی آید می یادم! بزند قدم آنجا نتوانست اش زیبایی خاطر به جانبازی
 از که گرفتم را او های شانه فقط من و! تقصیرشمابود همش: بود گفته من به مهمانی
 هنگام احترام رسم به را عصایم من و کرد نگاه ام نداشته پاهای به او و شوم، بلند زمین

 امامزاده هیچ به را ام مصنوعی پاهای من دیگر روز آن از! دادم تکان برایش خداحافظی
  !برم نمی ای

 یک قیمت گویم، می رهگذران تمام به و ایستم می انقالب میدان در من! جانبازم یک من
 روی بانویی شنیدم! میزند هم به مرا های گفته بساط پلیس و !است چقدر ریه سلول

 که شد پیدا مرد یک ناقل گفتم خود با! است کرده حجاب کشف انقالب میدان در سکویی
 می در پایم از را ها ترکش دکتر نجمیه دربیمارستان وقتی! بیاموزد زنان به را جسارت

 مردی دیگر چون کنم نمی گریه من باشد خودمان بین: گفتم گوشش در آهستگی به وردآ
 !ام شده

 جانبازم یک من، آری 

 سندیکالیستآرین 
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 کازیم عاشقیو  شیرین های تلخ 

،  قدرت ،سرمایه .داشت فرق خیلی امروزی با طبقاتی فاصله گذشته در
 می کار صددر ۰۱ آن برای هم بقیه. بود صد در ۰۱ دست در امکانات
  . عمله یا چوپان یا بودند نوکر یا .کردند

 نوکر.  کلفت.  واش ره قه.  میرزا.  گیزیز.  نئیب.  رشبر.  بود نامهایی
.  فایتونچی.  له له.  دایه.  چوبان.  چماخچی.  لوتو.  رهدار چه.  خودک.

  . ناخیرچی.  داشقاچی

 بووقان(  میرآب) بندوان.  ماختا.  دشتیبان.  قوروغچی.  بان شه مه.  ایلچی
 ...و.. . . جوتچی. قره. فحله.  عمله. .چی بیچین( باغبان)

 می گرسنگی از مردم.  بود رفاه در کرد می کار ارباب خانه در هم کس هر
 واش ره قه را دخترهایشان و خودک را پسرهایشان.  شاهدند بزرگان، مردند
 در. کردند می سیر را شکمشان فقط کارشان مقابل در یعنی . ندددا مینام 

 . ایشلیی قارنینا. گفتند می ترکی

 تهیه خالی نان تواند می فقط. میگیرد حقوق کار قانون با کس هر هم اآلن البته
 توانند نمی هم خالی نان حتی ها خیلی.  کنند می کار که ینکسا هم اون.  کند
 و هستیم آینده نگران همیشه. کنند کار شکمشان برای حاضرند حتی. کنند پیدا

 خیلی مهربانی و دوستی و رفاقت شده باعث فقر . عیال و اهل شرمنده
 نکند درد دستش حاال.  شویم باخبر همدیگر از توانیم نمی ماهها. شود کمرنگ

 می.  باشد هم مصنوعی حداقل.  کرده درست را مجازی امکانات این کس هر
 راضی دلمان  نفشاریم را هم دست وقتیتا  ماها اما . ببینیم ار همدیگر توانیم
 . شود نمی

  مرهمی دریغا ای است درد ماالمال سینه

 ......    همدمی خدایا زتنهایی آمد بجان دل
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 مارس روز جهانی زن نامیده شده است؟ 8چرا 

روز جهانی زن در واقع به منزله اتحاد زنان دنیا در برابر حقوق خود و تساوی حقوق با 

ها همچون موارد علمی، سیاسی، مردان است. این تساوی حقوق شامل همه زمینه

 .و فرهنگی استاجتماعی 

توسط ایرینا بوکوا مدیر کل یونسکو اعالم شد و علت این  ٦٣77روز جهانی زن در سال 

نامگذاری تظاهرات گسترده زنان در اروپا برای رعایت تساوی حقوق زن و مرد، کار و 

البته در آغاز قرن بیستم با حق رای زنان شرایط کاری و برابری حقوق بهبود  .برابری بود

 ٦2مارس، آخرین یکشنبه ماه فوریه،  ٦٣ سازمان ملل .تظاهرات نیز کاهش یافتیافت و 

فوریه را برای این مناسبت انتخاب کرد و علت نامگذاری این روزها به شرح  ۹٣اوریل و 

 :ذیل است

المللی کنندگان در دومین کنفرانس بیندر کپنهاگ دانمارک شرکت ٦٣٦۰در سال 

ک روز سال را روز جهانی زنان نامگذاری کنند که این ها تصمیم گرفتند یسوسیالیست

کشور تصویب شد. البته در این کنفرانس تاریخ دقیقی برای  ٦7زن از  ٦۰۰طرح با رای 

 .روز زن مشخص نشد

در برخی کشورهای اروپایی همچون اتریش، دانمارک، آلمان وسوئیس در  ٦٣٦٦در سال 

های ق رای زنان، حقوق کاری، آموزشمارس با شرکت زنان و مردان به قانون ح ٦٣

 . نامیدند شغلی و تبعیض کاری اعتراض شد و این روز را روز زن 

اوریل در هلند به منزله اعتراض علیه جنگ  ٦2کشور در  ٦۹زنان از  ٦٣٦2در سال 

جهانی اول جمع شدند. البته در هشتم مارس همان سال نیز راهپیمایی دیگری علیه جنگ 

 .ار شدتوسط زنان برگز

فوریه ) البته این تاریخ در تقویم ارمنستان هشتم  ۹٣زنان کارگر در  ٦٣٦7در سال 

 .صورت گرفت ها آمدند و اعتصاب عمومی با نام "نان و صلح" مارس است( به خیابان

 .در ایاالت متحده هشتم مارس روز جهانی زن نامیده شد ٦٣72در سال 

رویدادهای ملی و  تم مارس را که با تاریخسازمان ملل در مجمعی، هش  ٦٣77در سال 

  .تاریخی زنان مرتبط بود روز جهانی زن نامید
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  خواند می روزنامه زنى وقتى

 سیاست؛ صفحه هم آن

 !.. است خوشبخت جامعه آن

 (پوپر کارل)
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 گذرد؟ می چه کرمان روستاهای در

. تقالست در ماندن سرپا و ویرانی میان که است روستایی ،«نوروز چاه»

 این اهالی برای که هایی آلونک. اند شده علم سیمانی بلوکهای با ها خانه بیشتر

 روستایی. نیست شده آسفالت خیابان و کوچه از خبری. دارد خانه حکم روستا

 همین اهالی از «خاور. »است آورده در را دمارش فقر و آبی بی که

 و رنگ از. تکیده چهرهای با سوخته آفتاب و الغراندام زنی روستاست،

 می شان بهداشتی مشکالت درباره. دارد خونی کم که است مشخص رویش

 را اش خانه. بدزدد من از را افسردهاش و سرد نگاه میکند سعی. پرسم

 چند و شده اش خانه فرش که حصیری با متری ۰٢ تاقیا میدهد؛ نشانمان

 حمام از خبری. اند شده تلنبار هم روی اتاق گوشه که باخته رو و رنگ پتوی

 خانه پنجره تنها کنار کوچکی یخچال فقط. نیست …و آشپزخانه و دستشویی و

 .کردهاست خوش جا

 کجاست؟ حمامتان و بهداشتی سرویس میپرسم

 .میریم صحرا و دشت به دستشویی یبرا. نداریم توالت –

 چی؟ حمام-

 تو میریم تابستونها. شده حصار نخل های شاخه با که داره حموم یه روستا –

 .میشوریم رو خودمون رودخونه

 .میریم حموم کمتر -چطور؟          ها زمستون-

 یکبار ماهی -یکبار؟             وقت چند –

 نمیشید؟ مریض –
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. خرابه ما وضع. گرفتن مریضی روستا زنهای و ترهادخ بیشتر خانم، ای –

 .پیشکش بهداشتمون نمیریم گرسنگی از

 بهداشتی سرویس نه. دارند را مشکل همین نوروز چاه روستای زنان تک تک

 در دارند، دستشویی و است بهتر شان وضع که نفری چند. حمامی نه و

 ختم اینجا به مشکل .نکند استفاده آن از کسی تا اند زده قفل را توالتشان

 کمترین مناطق این درمانی مراکز و بهداشت های خانه که چرا نمیشود

 زنان ماهانه عادت دوره برای بهداشتی پد حتی دارند اختیار در را امکانات

 .ندارند اختیار در هم

 مرگ از برایمان هم نوروز چاه روستای زنان از دیگر یکی «خاتون»

 تعریف برایمان را «ملک ایران» ماجرای یوقت. میگوید خواهرش دردناک

 ۰٢ تا و شد شروع دردش شب۷ ساعت: » میشود اشک از پر چشمانش میکند

 صبح. نشست بیدار صبح تا. نخوابید درد از صبح تا شب اون. نیومد بند ظهر

 بود رفته نبود، دکتر بدمون شانس از. خانواده پزشک پیش رمشک رفتیم

 ببریمش نبود هم ماشین. پیچید می ودشخ به درد از خواهرم. مرخصی

 و در این اونقدر. رفت حال از و افتاد فشارش یهو میکرد ناله داشت. کهنوج

 به ملک ایران و بود شده ظهر. کردیم پیدا وانت یک باالخره تا زدیم در اون

 راه توی خواهرم گفتن دکترها بیمارستان، رسیدیم وقتی. میکشید نفس سختی

 .است روستایشان اهالی صبور سنگ خاتون گویی.« رفته دنیا از

 اینجا: »میگوید چنین آمده، نوروز چاه اهالی سر بر سالها این در آنچه از او

 داری، رحم عفونت داری، قند مرض میگن بهش میره دکتر پیش کسی هر

 یکی ،«زبیده» پیش روز دو …و گرفتی سرطان داری، عصبی سردردهای

 خیلی حالش بندرعباس، رفت خونش قند رفتن باال خاطر به هامون همسایه از

 شدن مجبور دکترها قند، بودن باال خاطر به بیمارستان رسید وقتی. بود بد
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 چند. کرد فوت عباس بندر توی هم آخرش کنن، قطع رو پاش شست انگشت

 «.اینجا بیارن رو جنازهاش کشید طول روز

 حرفها به و نشسته لشاند درد پای کسی بینند می وقتی دیگر زن سه و خاتون

 غم بسیار که میزنند حرف هم دیگری بهداشتی مشکل از میدهد گوش یشان

 پول ما. بده خیلی روستا زنان بهداشتی وضع:»میگوید خاتون. است انگیز

 از مانده های پارچه از و نداریم هم را زنان مخصوص بهداشتی وسایل تهیه

 به «ماما» وقتی از. اند گرفته عفونت اینجا زنهای بیشتر .میکنیم استفاده لباس

 چیز ما مشکل ولی میزنه حرف بهداشت درباره زنها با اومده بهداشت خانه

 «.نداریم پول ما ایه، دیگه

 ندارد، تعریفی هم «رمشک» دهستان گنج قلعه روستاهای جان بالی سرطان

 آنهایی. خشکیدهاند میان در یکی نخلها تاخته، آنها به توان تمام با خشکسالی

 که اینهایی ولی شهر به کردهاند کوچ پیش سالها بوده بهتر مالیشان وضع که

 .کنند مدارا محرومیت و بیآبی و فقر با که ندارند ای چاره اند مانده

 او است؛ «رمشک» دهستان کودک مهدهای از یکی مربی «سرحدی لیال»

. داشت سال ۲۳ ام رقیه خاله: »میکند گالیه رمشک در ضعیف بهداشت از هم

 رفت پیش هفته. مرد درجا و گرفتش برق روستا حمام توی پیش هفته چند

 بنده. دوره ها خونه از اینجا حمام. کرد اتصالی دینام برق که بشوره پتو حمام

 و سیاه دیدم رفتیم. بود نشنیده رو صداش کسی اما بود زده داد اونقدر خدا

 شش کرده تموم که گفت دکتر اما درمانگاه بردیمش. بود افتاده گوشه یک کبود

 «.میکنیم نگهداری ازشون ما که داره بچه تا

 برخی چهره در را مشیعال میشود که میزند حرف بیماریهایی شیوع از او

 شنیدم حتی. میگیرن قند مرض سرهم پشت ها خانواده:»دید روستایی زنان

 میگن. گرفتن معده سرطان خودم دایی و خاله. گرفتن سرطان هم نفری چند

 چه که دیگه معلومه نیست سالم روستا آب. روستاست آب خاطر به سرطان
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 توانش که اونهایی. شدن زیاد خیلی سرطانی های مریض. میاد سرمون بالیی

 از بعد بیشترشون اما میرن کرمان به درمانی شیمی و درمان برای دارن رو

 «.میمیرن مدتی

 با کیلومتر ۱۱۱ به نزدیک که دیالیزی و تاالسمی بیماران برای شرایط

. میرسد نظر به تر سخت دارند، فاصله تخصصی درمان مرکز نخستین

 را فامیلی ازدواجهای رمشک، مهدکودک مربیهای از دیگر یکی «فاطمه»

 چهار هر من خاله. »میداند رمشک دهستان در تاالسمی شیوع اصلی علت

 به دختر بود گفته بهش دکتر. میرن دکتر هم ماه هر دارن تاالسمی بچهاش

 چون میگیرند، تاالسمی بیاری پسر چی هر ولی گیره نمی تاالسمی بیاری دنیا

 تا چهار هر االن. نکرد گوش رو دکترها حرف ام خاله. خالشه پسر شوهرش

 دیالیز برای را ها بچه شوهرش با یکبار روز چند هر. میشن دیالیز پسرش

 .بندرعباس برن می

 تومان هزار ۰۳۱ فقط. میشه برگشتشون و رفت ینههز چقدر کنید حساب حاال

 اینجا درمانگاه بخورن، دارو باید شب هر ها بچه این. میدن ماشین کرایه پول

 بزرگ تا کوچک از شده که هم زمستون. میده سرماخوردگی داروی فقط هم

 و تاالسمی انگار.« نمیشه پیدا هم سرماخوردگی داروی خورن، می سرما

 انداخته سایه گنج قلعه روستاهای روی سیاهی ابر مثل سرطان و قند مرض

 خواهرش رفت، دنیا از و گرفت معده سرطان پیش سال دو «چراغ. »است

 خانواده. بچه ۰۰ و داشت زن دو چراغ. رفت دنیا از رحم سرطان با هم

 مانده جا به او از که ارثی تنها. کنند سرمی را زندگیشان یارانه با پرجمعیتش

 .گاوست یک و گوسفند سه

 

 به نقل از گزارشی از روزنامه ایران



64                                                       پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران
 

  

 وآرمانش ابراهیمی مهرنوش به

 هبوط

 تو نگاه آخرین از

 سالها شاید یا ها، هفته روزها،

 گذرد می

 اینک،

 سرد، خاک برترازاین

 وعاطفه احساس از تکه تکه را، آدمی

 ساخت باید یینیرو

 که هنگام درآن

 درخت هر خشکیده های برگ ی نعره

 شب، از وقتی پاره در قطاری، سوت انبس

 جنباند می را سرد گوش

 "باران" همزاد" دخترکی"

 را خود ای شیشه های گام

 نهد می "غریب و سرد" زمین بر

 بینم می احساس با را خویش قلب جنجال

 پتک و آهن جنجال بسان
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 قفس و قناری بسان

 صخره و موج بسان

 لیک،

 آن، از تر پیش

 را دخترک ای شیشه گامهای زمین

 محبوس عشقی مرغ ارزن های دانه چون

 ریز ریز

 بود کرده پراکنده اش خیابان سکوت پر ی تنوره در

 برزن و کوچه این از ها قرن گوئی

 ...است نگذشته عابری

 شاید، یا

 سالهاست، پائیزی سرد نسیم

 است روفته را، برهوت و فسیل خیابان

 نیز، من اینک

 را، خویش ی فرسوده دیدگان

 ام دوخته آن رب 

 .......عابری انتظار در همچنان

 21/11/79پرواز 
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 مارس روز جهانی زن 8تاریخچه 

بافی و لباس دوزی در های پارچه، زنان کارگر کارگاه٠٨۵٩در هشتم مارس 

ها ریختند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات نیویورک آمریکا به خیابان

ود شرایط بسیار نامناسب کار شدند. این تظاهرات با حمله پلیس و کار و بهب

ای که مبارزات زنان برای در دوره ٠٧١٩سال   .هم خورد زدن زنان بر کتک

تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی اوج گرفته بود، بمناسبت پنجاهمین سالگشت 

اب ایده انتخ .تظاهرات نیویورک در هشتم مارس، زنان دست به تظاهرات زدند

نخستین بار در جریان مبارزه زنان «  روز زن »عنوان روزی از سال به

 مطرح شد. دو هزار زن تظاهر”  حق رای برای زنان “نیویورک با شعار 

پیشنهاد کردند که هر سال در روز یکشنبه آخر  ٠٧١٧فوریه  ٠٣کننده در 

 .برگزار شود« روز زن »فوریه، یک تظاهرات سراسری در آمریکا بمناسبت 

که کالرا زتکین از ” دومین کنفرانس زنان سوسیالیست“، ٠٧٠١ر سال د

اخت. زنان پرد”  روز بین المللی زن “رهبران آن بود، به مسئله تعیین 

را پیشنهاد کرده بودند. اما اول ”  اول ماه مه “روز ن سوسیالیست اتریشی قبل

زه توانست اهمیت و جایگاه مبارماه مه، جایگاه و مفهومی داشت که می

مشخص بر سر مسئله زن را تحت الشعاع قرار دهد. زنان سوسیالیست آلمان، 

مناسبت این روز، مبارزات انقالبی در سال  .مارس را پیشنهاد کردند ٠٧روز 

علیه رژیم پادشاهی پروس بود که به عقب نشینی لفظی حکومت در  ٠٨۹٨

دومین  “ید. نوزدهم مارس همان سال، منجمله در مورد مطالبات زنان، انجام

را « روز زن»تاریخ برگزاری نخستین مراسم ”  کنفرانس زنان سوسیالیست

روز جهانی »تعیین کرد. تصمیم گیری قطعی برای تعیین  ٠٧٠٠مارس  ٠٧

 .به بعد موکول شد« زن

، «روز جهانی زن»بعد از انتشار قطعنامه کنفرانس در مورد تعیین 

، و نخستین تشکیالتی بود که این انترناسیونال دوم از این تصمیم حمایت کرد

خیابانهای آلمان، اتریش، سوئیس  ٠٧٠٠مارس  ٠٧ .روز را برسمیت شناخت

و دانمارک با مارش زنان به لرزه در آمد. شمار زنان تظاهر کننده در اتریش 
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و به زدن  هنیروهای پلیس به تظاهرات حمله برد .رسیدهزار نفر می ٣١به 

 .را دستگیر کردندزنان پرداختند و گروهی 

)یکی از نهادهای انترناسیونال ”  دبیرخانه بین المللی زنان “ ٠٧٠٣سال 

سوسیالیستی دوم(، هشتم مارس را با خاطره مبارزه زنان کارگر در آمریکا، 

انتخاب کرد. در همان سال، زنان زحمتکش و « روز جهانی زن»عنوان به

 ٨»اسر اروپا، مراسم زنان روشنفکر انقالبی در روسیه تزاری و در سر

 .را بشکل تظاهرات و میتینگ برگزار کردند« مارس

جنگ جهانی اول درگرفت. در اروپا که مرکز جنگ بود، زنان  ٠٧٠۹در سال 

را تحت شعار  ٠٧٠۰و  ٠٧٠۵مارس  ٨انقالبی تالش کردند تظاهرات 

برگزار کنند. در کشورهای درگیر جنگ، ” علیه جنگ امپریالیستی“مرکزی 

ت مختلف به موافقان و مخالفان جنگ تقسیم شده بودند و انشعاب در طبقا

« روز جهانی زن»صفوف جنبش زنان، مانع از برگزاری سراسری و گسترده 

تظاهرات زنان کارگر در پتروگراد علیه گرسنگی و جنگ  ٠٧٠٩در سال  .شد

این  و تزاریسم، بانگ آغازین انقالب روسیه بود. کارگران شهر در پشتیبانی از

به یک روز  ٠٧٠٩مارس  ٨تظاهرات، اعالم اعتصاب عمومی کردند. 

 .فراموش نشدنی در تاریخ انقالب روسیه تبدیل شد

، در کشورهای آسیا و افریقا و آمریکای التین جنبشهای ٠٧۰١در دهه 

داری پیشرفته نیز جنبشها و سته بود. در کشورهای سرمایهبخش بپا خارهایی

مبارزات انقالبی و ترقیخواهانه باال گرفته بود و جنبش رهایی زن نیز اوج و 

در آمریکا و اروپا، زنان علیه سنن و قیود و قوانین .گسترشی چشمگیر یافت

 مردساالرانه و احکام اسارت بار کلیسایی بپا خواستند. در جنبش زنان

موضوعاتی نظیر حق طالق، حق سقط جنین، تامین شغلی، منع آزار جنسی، 

نگاری، کاهش ساعات کار روزانه و غیره مطرح شد. این ضدیت با هرزه

ها پیشروی کند. در تظاهرات هشتم جنبش موفق شد در برخی از این زمینه

زنان دردانشگاه برکلی در آمریکا گرد آمدند و علیه جنگ در  ٠٧۰٧مارس 

عنوان سازمان ملل هشتم مارس را به ٠٧٩۵در سال  .ویتنام تظاهرات کردند

 .برسمیت شناخت« روز جهانی زن»
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 بیاموزیم!موفق نان زاز 

 

ی قهرمان  یمرب و بازیكن مقام در اسیا زنان فوتبال مدرس ایراندوست مریم
 عنوان به و ملوان باشگاه با زنان برتر لیگ یقهرمان نائب سه ،برترزنان لیگ
  ایران دختران نوجوانان یمل تیم با سیاآ نوجوانان یبازیها چهارم مقام یمرب
 ایران زنان یمل تیم سابق یمرب

 

 بود ملوان دروازبان نیم و سال دو ملوان یزیبا و جوان دروازبان یمحمد تناآ
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 کردممی فلزی اسکلت و سازه کار   زنانه کفش با

 هستند هم هنوز و اندبوده هست، حاکم که شرایطی و انتقادات این همه وجود با
 دانشگاه از عمران سمهند آذر، .کنندمی کار نفتی هایپروژه در زنانی

 خارک در همسرش همراه سالها که زنهاست همین از یکی امیرکبیر، صنعتی
 چند و بوده عمرانی هایسازه بر نظارت او کار  . است کرده کار و زندگی
: گویدمی او داشته؛ هم بسیاری مشکالت البته و آورده دوام خارک در هم سال

 نگاه و فضا بودن مردانه بود؛ همردان کامال فضا که بود این اصلی مشکل
. بود داده قرار الشعاعتحت را زندگیم ابعاد   همه من، به مرد کارگران   جنسیتی
 ما، شرکت در داشتم؛ هم دیگر درشت و ُخرد مشکل هزاران این، بر عالوه

 وجود با که بود مشترک هم غذاخوری نداشت، وجود زنانه بهداشتی   سرویس
 اسکلت کارم من. نبود راحت خوردن غذا همباز ،بود همراهم همسرم اینکه
 کفش اما است، ۲۷ من کفش   سایز داشتم؛ الزم کار لباس و کفش بود، فلزی
 چه کار کفش نبودن   همین کنیدنمی باور شود،می شروع 1۱ سایز   از کار

 کردم،می کار زنانه کفش   با من شد؛نمی پیدا نبود؛ .آورد سرم هاییمصیبت
 .فلزی اسکلت و سازه کار   آنهم

 و سازه باالی که است طبیعی: بپوشد توانستهنمی هم کار مناسب   کار   لباس آذر
  بودند؛ مرد همه همکارانم خواهد؛می کار لباس کردن، کار و رفتن اسکلت
 من کنند، کار بتوانند و نباشد پاگیر و دست که پوشیدندمی چسب سرهمی لباس  
 پایم و دست به که پوشیدممی گشاد مانتوی دانه،مر کارگری فضای   آن در اما
 .کردمی امذله و پیچیدمی

 مناسب هایزیرساخت بایستی اول برابر، اشتغال   برای است معتقد هم آذر
 خیال با توانندنمی زنان باشد، این از غیر شود، تعبیه امکانات و شود ایجاد
 هزار از بیش بین: ویدگمی خودش مورد در او کنند؛ کار آرامش در و راحت
 شدم؛ اذیت بود که مشکالتی خاطر به هم همیشه کردم، کار سال چند مرد، نفر
 .آوردمنمی دوام وجه هیچ به نبود، همراهم همسرم اگر
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 ی سازمان بین المللی کار چه می گویند؟نامه هامقاوله 

نامه سازمان جهانی کار به طور مشخص به موضوع برابری چهار مقاوله

 جنسیتی اختصاص دارد:

: تساوی دستمزد زن و تصویب شده ٠٧٥٠که در سال  ٠١١مه شمارهنامقاوله

ارزش، بدون در نظر گرفتن هر نوع تبعیض. این اولین مرد در قبال کار هم

 پردازد.ی سازمان جهانی کار است که به مقوله برابری جنسیتی میمقاوله نامه

ع : ممنوعیت هر نوتصویب شده ٠٧٥٨که در سال  ٠٠٠نامه شماره مقاوله

تبعیض به معنای محرومیت و یا برخورداری از امتیاز براساس نژاد، رنگ، 

ها برابری رفتار و فرصت جنسیت، مذهب، عقیده، ملیت یا ریشه اجتماعی که 

 در امر اشتغال را بالاثر کند.

ها و : تساوی فرصتتصویب شده ٠٧٨٠که در سال  ٠٥٩مقاوله نامه شماره 

های خانگی؛ هدف این ن کارگِر دارای مسئولیترفتارها در مورد مردان و زنا

های ملی خود را چنان تعیین کنند که است که کشورهای عضو باید سیاست

اشخاص مسئول خانواده را اعم از شاغل یا در جستجوی شغل یاری دهند تا 

المقدور بدون بروز اختالف میان اشتغال بدون آنکه قربانی تبعیض شوند و حتی

 شان، به حقوق قانونی خود دست یابند.ادگیو مسئولیت خانو

نامه مربوط به که به عنوان آخرین مقاوله ٠٨٣نامه شماره و در نهایت مقاوله

ها را نامه، دولت: این مقاولهتصویب شده ٠١١١رفع تبعیض جنسیتی در سال 

کند اقدامات مناسبی را در نظر بگیرند تا اطمینان حاصل شود که موظف می

مادر یا فرزند  ار یا شیرده مجبور به انجام کاری که برای سالمتزنان بارد

 مضر است، نباشند.
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 ایمدانه صد زنجیر که تو و نم

 ایمخانه این بیدار نگهبان

 باش پاینده تو نباشم، من اگر

 باش زنده آتش این نگهبان
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 (15اقتصاد سیاسی )مبانی 

  داری برده تولید شیوه

 در آن شکل آشکارترین و ترین خشن و استثمار شکل نخستین داری، برده ✅

 مختلف مردمان و اقوام کلیه میان در بنتقری داری دهرب نظام  .است تاریخ
  .است داشته وجود

 مولد، نیروهای بیشتر رشد با داری برده به رسیدن و اولیه جامعه از گذار ✅

 اولیه، جامعه در .است گردیده پذیر امکان مبادله و کار، اجتماعی تقسیم تکامل
 آن از پس داری، دهبر جامعه در که حالی در بود؛ رایج سنگی افزارهای کار
 ابزار و آالت .گردید متداول آهنی افزارهای گردید، کشف آهن ذوب طریقه که

 آهنی تبر از استفادهلن مث. کرد تر وسیع را انسانی کار چارچوب آهنی های
 میسر شخم برای را زمین ساختن هموار و کوچک های بوته و درختان قطع
 از تری وسیع نسبتا   قطعات توانستمی هنیآ تیغه با چوبی خیش .ساخت می

  .ببرد کشت زیر را زمین

 های روغن و شراب بلکه سبزیجات و نان فقط نه کشاورزی پس این از ✅

  .کرد می تامین انسان برای هم گیاهی

 یعنی وران پیشه از خاصی گروه پیدایش به فلزی آالت و ابزار ساختن ✅

 حاصل بیشتری استقالل روز به روز آنان حرفه که انجامید دستی صنعتگران
  .کرد می

 کشاورزی؛ از دستی کارهای جدایی .شد جدا کشاورزی از دستی کارهای ✅

 رشته دو به تولیدی کارهای تقسیم با. بود کار بزرگ اجتماعی تقسیم دومین

 به ادلهمب که هنگامی و یافت بیشتری توسعه و رشد هافرآورده مبادله اساسی،
  .آمد پدید پول آمد، در منظم و ثابت امری صورت
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 به دیگر کاالهای تمام ارزش که درآمد همگانی کاالیی صورت به پول ️♦✅

 می کار به کاال مبادله در ای واسطه عنوان به و شدمی سنجیده آن یوسیله
  .رفت

 و خرید به که شد افرادی پیدایش موجب مبادله، و کار افزون روز تقسیم ✅

 سومین سوداگران پیدایش  .سوداگران یعنی ورزیدند می اشتغال کاالها فروش
 از کوچک تولیدکنندگان دوری از سوداگران .بود کار بزرگ اجتماعی تقسیم
 به را ها آن و خریده نازل هایقیمت به را آنان کاالهای کرده، استفاده بازار،
  .فروختندمی گانکنندمصرف به بیشتر هایقیمت

 .شد شهرها تشکیل موجب مبادله و دستی کارهای و صنایع تکامل و توسعه✅

 دستی کارهای رفته رفته اما. بود تمیز قابل روستا از سختی به شهر ابتدا، در
 توسعه .بود روستا از شهر جدایی آغاز این. یافت تمرکز شهرها در تجارت و

 دارایی در تساوی عدم مبادله، و کار فراتر اجتماعی سیمتق و مولد نیروهای
  .کرد تشدید را ها،

 توانگران دست در همه پول و تولیدی افزارهای بارکش، چهارپایان ✅

 ناچار پیش از بیش و شده تر دست تهی چیز بی مردم اما شد،می انباشته
 به. کنند تدریاف توانگران از قرض به را خود نیاز مورد محصوالت شدندمی
  .آمد وجود به دهنده وام و دار وام روابط با همراه خواری با و شکل این

 دهنده وام بین جدایی شکل عموما   کهن، دنیای طبقاتی مبارزات" ✅️♦️⭕

 خاتمه پلیبی وامداران نابودی با رم، در که گرفت خود به را گیرنده وام و
  ".شدند تبدیل بردگان به آنان یافت،

   .آمد وجود به وسیعی  داری برده اقتصاد جدید، شرایط با ️♦

 و کرده تصرف را زمین از بزرگی بسیار قطعات توانگر؛ داران برده ✅

 کار هاآن روی که برده آوری سرسام تعداد با وسیعی زراعتی امالک
"  توانگر داران برده امالک این باستان روم در .دادند تشکیل کردند،می
 . شد می نامیده"  وندیاالتیف
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 حیات تکامل و پیدایش

 كه چهآن برخالف زمین روي بر حیات تكامل و پیدایش كه دانیممي اكنون ✅

 و ویژه شكل حیات، .است نبوده غریبي حادثه شدمي تصور اخیر سال چند تا
 روي در آن پیدایش و است، ماده سازمان و حركت از كاملي و پیچیده بسیار
 ما يسیاره تكامل تاریخ از ناپذیري جدایي جزء یعني طبیعي، روند یك زمین
   .اندپیموده را درازي تكاملي سیر زمین، مانند دیگر آسماني اجرام .است

 پر هايراه از سیستمي توانمي را گیتي در ماده تكامل قیاسي نظر از ✅

 پیچیده بسیار هايشكل به آن از ايجداگانه هايشاخه كه كرد، تصور انشعاب
 این كه ندارد لزومي هیچ اما. انجامندمي ماده حركت و سازمان از كاملي و

 و ماده، تكامل شماربی هايشاخه از یكي حیات،. نامید حیات را هاشكل
  .است آلي مواد یعني كربن، يهاتركیب تدریجي تكامل از اينتیجه

 آلي،مواد ترینابتدایي یافتند، تكوین زمین روي در كه موادي نخستین ✅

 و كربن هايتركیب) سیانیدها و( هیدروژن و كربن هايتركیب) هاهیدروكربن
 كمي مولكولي جرم كه بودند هاآن مشتقات تریننزدیك چنینهم و( نیتروژن
 هاآن هايملكول شدند، ترپیچیده و كردند رشد هاتركیب این ریجتد به .داشتند

 پروسه این. دادند تشكیل را تري سنگین هايملكول و شده تركیب هم با
 هاآب این و شد، طي زمین كره اولیه هاياقیانوس و دریاها آب در ،(فرایند)
 را هاآن مشابه كه كرد گوناگوني و پیچیده بسیار موادآلي از مایعي به تبدیل را

 گوشت آب" تحول و تغییر این ينتیجه در. بینیممي زنده موجودات در امروز
 موجود هیچ هنوز. شد تشكیل است، معروف نام این به امروز كه" اولیه مغذي
 خبري زمین روي در حیات از. كند تغذیه گوشتآب این از كه نبود ايزنده
 یافتند، هستي تكامل سوم دوران در عدها،ب زنده موجودات ترینبدوي .نبود
 ملكولي هايسیستم تشكیل باهم پروتئیني شبه مركب مواد كه هنگامي یعني

  .دادند را گوناگوني

 محلول از ايجداگانه ساختارهاي صورت به گوناگون مولکولی هایسیستم ✅

 طبیعي انتخاب و محیط با متقابل اثر تدریجي، تكامل  .شدند جدا خود پیرامون
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 حیات گوناگون انواع آن از و گردید، اولیه زنده موجودات پیدایش به منجر
 هايتركیب تكامل اصلي دوره نخستینت.اس شده نمودار ما سیاره برروي
  .است شده مشاهده گیتي تمامي در كربن،

 تمام روي در باید را نیتروژن و كربن یا هیدروژن و كربن هايتركیب ✅

 و كربن هايتركیب .كرد كشف هستند ما مطالعه يحوزه در كه آسماني اماجس
 ابرهاي در خورشید، جمله از ستارگان سطح در نیتروژن و كربن یا هیدروژن

 كوچك و بزرگ هايسیاره روي در اي،ستاره بین غباري ماده و گازي سرد
 در الخرهبا و داردنباله ستارگان دم و هسته در خورشیدي، منظومه
   .شوندمي یافت رسندمي زمین به خارج فضاي سوي از كه هایيسنگشهاب

" كامال هم با ما خاكي كره مواد تكاملي سیر با مواد این تكاملي سیر ️♦✅

 يكننده مشخص كربن هايتركیب تكامل اصلي دوران اما اند،داشته فرق
 زمیني حیات شبیه حیات، یدایشپ يالزمه كه كربن ماده .است هاآن يهمه

   .شودمي یافت جا همه در است،

 روي در ماده این چگونه كه است این آیدمي پیش كه پرسشي تنها ️♦✅

  است؟ یافته تكامل آسماني اجرام

 با هایيهیدروكربن هاسنگشهاب از بعضي تركیب در پیش، سال صد از بیش
 دیده هاآن اكسیژني و گوگردي مشتقات نیز و معدني، موم نوع از هايمولكول

 از" اخیرا شود،مي یافت زنده موجودات در كه چهآن نظیر موادي چنینهم. شد
 مواد این كه است داده نشان آزمایشگاهي تجربیات. اندشده جدا هاسنگشهاب
 اولیه هايهیدروكربن شیمیایي تحول و تغییر یك طي در و حیات، از مستقل

 گروهي يعقیده به كه حیات، ساختماني هايشكل از بعضي  .اندآمده وجود به
 شده دیده هاسنگشهاب در اند،زنده موجودات بقایاي به متعلق دانشمندان از

  .است

 اثبات به هنوز حیاتي فرایندهاي با حیات، ساختماني هايشكل بین ارتباط ✅

 تكوین معدني" كامال صورت به ساختارها این كه دارد امكان. است نرسیده
  .باشند یافته
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   کار قانون 38 ماده �♦

 می انجام کارگاه یک در مساوي شرایط در که مساوي کار انجام براي ✅

 بر مزد درتعیین تبعیض. شود پرداخت مساوي مزد مرد و زن به باید گیرد

  .ستا ممنوع مذهبی و سیاسی اعتقادات و قومیت و سن،جنس،نژاد اساس

 

 کارگران فلزکارمکانیک ایران معتقد است:سندیکای 

 زنان با همدوش مبارزه بدون که دانندمی سندیکایی کارگران✅

 ایران مبارز زنان. بود نخواهند موفق نابرابری گونه هر رفع برای

 هایریشه و زنان علیه خشونت محو برای که دانندمی درستی به

 کارمند کارگر، زنان بخصوص زنان، و مردان به رسانیآگاهی آن،

 ایمبارزه دهی  سازمان نخست گام در) خانوار سرپرست زنان و

 در را دولتی خشونت بیشتر هرچه هک هاییبرنامه علیه متحد

 بهبود در موفقیت برای گام اولین( دهند می رواج کار عرصه

 .است خانواده معیشت وضعیت

 انواع زدودن هدف با جامعه در آگاهی عنصر رواج دوم گام✅

 ما زده  خشونت میهن در زنان، ضد   خشونت ازجمله ها،خشونت

 اقتصادی وضعیت بهبود راه در مبارزه با امر این. است

 .دارد مستقیم پیوندی کارمندی و کارگری هایخانواده

⚜�🌸🌿⚜�🌸🌿⚜�🌸🌿⚜� 
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 :کارگران فلزکارمکانیک ایران معتقد استسندیکای 

 افزایش را دستمزدها توانمی کارگری سندیکاهای هماهنگ اتحاد با فقط✅

  .کرد بیشتر را کارگری هایخانواده خرید قدرت و داد منطقی

 4 خانواده یک نیازهای کننده تامین و رکا ساعت 8 با مناسب دستمزد✅

  .است کارگری سندیکاهای هایتالش تریناصلی از نفره

، قدرت سندیکاها برای احقاق کارگری سندیکاهای در زنان حضور با ✅

  خواهد شد.دو چندان کارگری و اجتماعی حقوق 

زنان مردان و زنان در سندیکاهای کارگری به تبعیض علیه همگامی ✅

 خاتمه خواهد داد.
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