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روز کارگر روز همبستگی زحمتکشان ،شادباش!
از برگزاری نخستین روزکارگر به ابتکار اتحادیه های کارگری تا به
امروز 69 ،سال می گذرد .از سال  1031تاکنون کارگران هر ساله با
برگزاری جشن اول ماه مه نشان داده اند که هیچ قدرتی نتوانسته است این حق
را از کارگران سلب کند .
اما پس از گذشت  69سال هنوز هم کارگران برای داشتن سندیکاهای
کارگری می رزمند .هنوز در کشور ما  8ساعت کار قانونی که بتوان با آن
زندگی در خور و شایسته ی انسان داشت ،به واقعیت تبدیل نشده است و
اندوخته های کارگران در تامین اجتماعی با مصوبه غیرقانونی مجلس به
تاراج می رود .دستمزدهای کارگران به بازیچه ای در دستان کارفرمایان
سودجو قرار گرفته و هر زمان که دلشان خواست پس از  9ماه شاید پرداخت
کنند ( .شاید عرق کارگران بعد از  9ماه خشک می شود)
لشگر  0/5میلیونی بیکاران همچنان برادران و خواهران شاغلشان را تهدید
کرده و دستمزدها را نازل و نازل تر می کند .عدم بازرسی از کارخانه ها
توسط وزارت کار به یک امر فراموش شده تبدیل شده تا کارگران بیشتری هر
روز به طمع سودجویی کارفرمایان ،کشته شوند.
امسال در حالی به پیشواز اول ماه مه می رویم که  03سال از نبردمان علیه
ظلم و بی عدالتی می گذرد .انقالبی که به دست پرتوان کارگران و
زحمتکشان به پیروزی رسید ،و قرار بود به دست کارگران بوسه زده شود،
به شالق بسته شدنشان ختم شد .گرسنگی  00درصد جامعه را تهدید می کند و
دستمزدهای مصوب هنوز با خط فقر  0برابر فاصله دارند .در این میان هر
روزه به کودکان کار افزوده می شود ،کارتن خوابی به امری رایج بدل گشته
است و زنان کارگر بی حقوق تر از همیشه مورد آزار جسمی و روحی قرار
می گیرند 6۹ .درصد از کارگران کشور قرارداد موقت اند و ۵۴میلیون نفر
در کشور امنیت شغلی ندارند .کوشندگان کارگری به زندان می روند  ،بیکار
می شوند ،تهدید و اخراج می گردند .پس از  03سال روزگار زحمتکشان و
مزد بگیران بدین گونه شده است.
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امروزه داشتن سندیکاهای کارگری و فعالیت بی دغدغه آنان ،امنیت شغلی ،و
دستمزد مناسب و به موقع ،به سه گانه خواست کارگران ایران تبدیل شده
است .خواستی که هر کدام بدون دیگر در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
خواهران و برادران زحمتکش!
برای دفاع از حقوق کارگری و رونق بخشیدن به سفرهایمان ،جز اتحاد و
همدلی و ایثار راه دیگری نداریم .یا باید به قوانین صندوق بین المللی پول که
توسط دولت و کارفرمایان بخش خصوصی به مورد اجرا گذاشته شده است،
گردن نهاده و برده شویم و فرزندانمان را برای بردگان فردا آماده کنیم و یا
اینکه دست در دست هم برای آبادانی این خانه ویران گشته ،هم صدا شویم.
دوستان کارگر ،در محل کارمان اگر می توانیم سندیکاهای کارگری ایجاد کنیم
و یا اینکه به سندیکاهای موجود بپیوندیم .با کوشندگان کارگری ارتباط گرفته
با برنامه ریزی از سقوط هر روزه دستمزدهایمان و خالی شدن سفرهایمان
جلوگیری کنیم.
باید بهم بپیوندیم تا راهی بیابیم و یا راهی بسازیم .همت و اراده و تصمیم با
ماست.

کارگر متفرق هیچ چیز ،کارگر متحد همه چیز.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
 11اردیبهشت 1931
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گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!
اول ماه مه ( 11اردیبهشت) روزی نمادین برای اتحاد و مبارزه مشترک
کارگران در سراسر جهان علیه سرمایه داری است .صد و سی و دو سال
پیش صدها هزار کارگر در سراسر آمریکا برای انسانی تر کردن شرایط
طاقت فرسای کار و برقراری هشت ساعت کار روزانه ،دست از کار کشیدند.
تظاهرات کارگران شیکاگو که از شرکت کنندگان مهم این جنبش بودند در یکم
ماه مه با سرکوب خشن و خونین پلیس مدافع سرمایه داری روبرو شد .به
رغم دستگیری و اعدام رهبران و کارگران مبارز ،جنبش اعتراضی کارگری
با رشادت ادامه یافت و ازآن پس ،یکم ماه مه روزجهانی کارگر نامگذاری
گردید .در کشور ما سال هاست وضع معیشت کارگران و مزدبگیران به
نسبت گذشته سقوط می کند؛ دستمزد چند برابر زیر خط فقر ،پرداخت نشدن
مزد کارگران برای ماه های متوالی ،اخراج و بیکارسازی گسترده ،فساد
گسترده دستگاه های دولتی ،پولی سازی آموزش درمدارس و دانشگاه ها،
تورم افسار گسیخته و گرانی ،سیاست های غلط زیست محیطی که زندگی در
برخی از نقاط کشور راغیرممکن ساخته ،بی توجهی به مطالبات بحق
کارگران ،معلمان ،پرستاران ،بازنشستگان وغیره زندگی رابرای کارگران و
مزدبگیران و اکثریت عظیم مردم غیر قابل تحمل کرده است .در این میان
دارایی های کشور و سپرده های اندک مردم نزد مؤسسات مالی نیز غارت
می شود و فریادرسی نیست.
خیزش گسترده مردم در دی ماه گذشته واکنشی طبیعی به فقر عمومی جامعه
بود که هرچند با خشونت و زندان از شدت آن کاسته شده ولی همچنان در
شهرهای مختلف ادامه دارد .تشکل یابی کارگران و مزدبگیران و اتحاد
سراسری در برابر ظلمی که به آنان تحمیل می شود تنها راه تغییر شرایط
طاقت فرسای كنونی است.
ما امضاء کنندگان بیانیه مطالبات خود را به شرح زیر اعالم و برای دستیابی
به آن مبارزه خواهیم کرد:
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- 1تعیین حداقل مزد کارگران باالتر از خط فقر ،که میزان آن برای سال 6۹
بیش از پنج میلیون تومان است.
 - ۲پرداخت بدون تاخیر حقوق کارگران ،بازنشستگان ،معلمان ،پرستاران و
مجازات کسانی که عامل معوق شدن حقوق هستند.
- 0پرداخت مستمری بیکاری مکفی به تمام بیکاران جوینده کار.
 - ۵تعیین مستمری بازنشستگان حداقل به میزان پنج میلیون تومان در ماه،
تامین بیمه های اجتماعی کامل و کارآمد ،نظارت نمایندگان منتخب
بازنشستگان بر صندوق های بازنشستگی و شرکت در مدیریت آنها.
- ۴قراردادهای موقت و سفید امضای کار ،فقدان امنیت شغلی و وجود شرکت
های پیمانکاری و واسطه ای؛ حوادث ،بیماری ها و سوانح مرگبار ناشی از
فقدان ایمنی و بهداشت کار ،به ویژه در بخش های ترابری ،معادن و ساختمان
سازی ،همواره از معضالت و مشکالت توان فرسای کارگران در کشور بوده
است .ما کارگران ضمن اعتراض به چنین وضعیت ناگواری ،خواهان برچیده
شدن قراردادهای موقت و سفید امضا ،حذف شرکت های پیمانکاری و واسطه
ای ،قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاههای کوچک گرفته تا کارگران
مناطق آزاد ،تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران
ساختمانی و در یک کالم پایان دادن به شرایط سخت و زجرآور کار در
مراکز و محیط های کار و تولید هستیم.
- ۹حق ایجاد سندیکاها و تشکالت مستقل برای کارگران .
- ۹اخراج و تعقیب پلیسی  -امنیتی  -قضایی کارگران ،معلمان و دیگر فعاالن
صنفی متوقف گردد وکارگران ومعلمان زندانی بدون قیدشرط آزاد باید گردند.
- 8آزادی اعتصاب ،راه پیمایی ،اعتراض ،گردهمایی ،عقیده و بیان
- 6در شرایط تورم و گرانی روز افزون اعمال سیاست های اقتصادی مخالف
عدالت اجتماعی معروف به سیاست های ریاضتی همچون رها سازی قیمت
ها ،تعدیل کارکنان و خصوصی سازی های منجر به اخراج کارگران و

پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران

5

مقررات زدایی حقوق کار و نابود سازی دستاوردهای چند ده ساله حقوق
کارگری و تعرض ضدکارگری به قانون کار را محکوم کرده و خواهان پایان
بخشی به این سیاست های اقتصادی ضدکارگری وضدعدالت اجتماعی هستیم .
- 13اکثر بازنشستگان کارگری در شرایط وخیم اقتصادی و معیشتی روزگار
می گذرانند و به لحاظ کمک های غذایی بهداشتی دچار کمبود های اساسی می
باشند .ما ضمن اعتراض به این وضعیت اسفناک خواستار برخورداری همه
بازنشستگان بویژه بازنشستگان حداقل بگیرازیک زندگی خوب وشایسته
- 11ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان.
هستیم .
 -1۲برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمام شئون زندگی از جمله
برابری مزد زن و مرد برای کار یکسان.
- 10ما به همراه عموم كارگران ایران و جهان ،سیاست های مداخله گرانه،
جنگ افروزانه و تجاوزكارانه از جانب هر دولت متجاوزی را علیه مردم
كشورها محكوم نموده و خواهان برقراری صلح ،امنیت ،رفاه و پیشرفت برای
تمامی مردم ایران ،منطقه و جهان هستیم.
- 1۵خواهان رفع هرگونه تبعیض و بی عدالتی نسبت به کارگران مهاجر به
ویژه کارگران افغان درایران ونیزسایرکارگران مهاجرسراسرجهان میباشیم.
- 1۴اول ماه مه ،روز جهانی كارگر باید تعطیل رسمی اعالم شده و در تقویم
رسمی كشور گنجانده شود .ما خواهان لغو هرگونه محدودیت در برگزاری
مراسم این روز جهانی هستیم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
گروه اتحاد بازنشستگان

31/2/8

پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران

6

بیانیه مشترک انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی
به مناسبت روزجهانی کارگر
در آستانه روز جهانی کارگر  ،امروزه بر همه روشن شده است که فاصله میان دستمزدها
و هزینههای زندگی حداقلی برای کارگران به دره عمیقی تبدیل شده است .سیاستگذاران و
مجریان برنامهها و سیاستهای اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی ،کمترین توجهی به
شرایط زندگی اکثریت مطلق آحاد جامعه ندارند و تنها خود را متعهد به حفظ سودآوری
سرمایه میدانند .در این شرایط ،سیاستهای خانمان برانداز اقتصادی چند دهه است که با
شدت دنبال شده و اجرا میگردد اما این روند خصوصیسازی و حذف خدمات اجتماعی
طی یک دهه گذشته با شدت وحدت بیشتری اجرائی گردیده که به فقر و فالکت ،بیکاری و
سایر ناهنجاریهای اجتماعی میانجامد.
کارگران بخش ساختمان به عنوان یکی از پرجمعیتترین بخشهای صنعتی کشور بنا به
دالیل متعدد از این نا به سامانیهای اقتصادی طی سالهای گذشته بیشترین آسیب ها را
متحمل شدهاند .بیکارسازیهای گسترده ،رکود ساخت و ساز و ....که این شرایط باعث
شده تا دست شرکتهای ساختمانی و پیمانکاران خصوصی در تضییع حقوق کارگران و
استادکاران بخشهای مختلف کامال باز و شرایط دلخواه خود را بر زحمتکشان در این
بخش از اقتصاد کشور تحمیل کنند .کارگران شاغل در بخشهای مختلف ساختمانی ،مانند
کارگران در سایر بخشهای اقتصادی کشور همچنان از دستمزدهایی نامتناسب با
هزینههای زندگی برخوردار هستند اما آنچه که بیشترین لطمه را بر زندگی این بخش از
کارگران کشور وارد میکند ،عدم امنیت شغلی ،عدم ایمنی محیطهای کاری و پراکندگی
جغرافیایی کارگران ساختمانی است.
از همین رو ما کارگران ساختمانی به عنوان یکی از پرجمعیتترین بخشهای کارگری
ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر و همصدا با سایر کارگران اعالم میداریم:
-1تعیین حداقل دستمزد چندین برابری زیر خط فقر اعالم شده توسط نماینده کارفرمایان
و دولت ،ستمی آشکار بر زندگی میلیونها مزد بگیر است.
 -2سهمیهبندی بیمه کارگران ساختمانی برخالف ماده  ۵تامین اجتماعی هنوز وجود
دارد و ما کارگران ساختمانی خواهان لغو سهمیه بیمه هستیم.
 -9الزام کارفرمایان به تامین امنیت محیطهای کاری و تامین ابزارهای ایمنی برای
کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی طبق ماده  3۵قانون کار
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-4تامین امنیت شغلی برای کارگران شاغل درکارگاههای ساختمانی ،از طریق قراردادهای
قانونی وپرداخت بیمه بیکاری درایام رکودشغلی و بیکاری.
-5پرداخت هزینههای درمانی و دستمزد ایام بیماری به کارگران آسیب دیده از حوادث
شغلی
-6لحاظ کردن مشاغل مختلف در بخش ساختمان در زمره کارهای سخت و زیانآور و
اعمال شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی براساس این طبقهبندی
- 1حذف موانع تشکل یابی کارگران و به رسمیت شناختن تشکلهای کارگری به عنوان
نمایندگان کارگر از سوی کارفرمایان و ادارات دولتی
 -8تالش درجهت آگاهی و ارتقا جایگاه اجتماعی کارگران
 -3کوتاه شدن دست دولت از صندوق تامین اجتماعی (حذف بند ز تبصره  1از قانون
بودجه  )31و شفاف نمودن وضعیت صندوقها
-11شرایط وخیم ساخت و ساز و بیکاری گسترده کارگران و استادکاران ساختمانی
 - 11پرداخت بدهی دولت به صندوقهای بیمه
 -12اجرایی شدن مادههای  121و  121قانون کار
ما کارگران و استادکاران ساختمانی باور داریم که با همبستگی همه کارگران در
بخشهای گوناگون میتوان شرایط بهتری برای زندگی را فراهم آورد.

امضا کنندگان:
هشتاد انجمن صنفی کارگران ساختمان کشور
اردیبهشت 31
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28آوریل ( 8اردیبهشت) روز جهانی همدردی با کارگران آسیب
دیده در محیط کار را گرامی میداریم!
کارگران جهان در چنین روزی در سراسر دنیا به یاد همکاران قربانی خود،
کارزار همبستگی و همدردی با خانوادههای کارگران قربانی را به راه می
اندازند .سندیکاهای کارگری برنامههای آموزشي و اعتراضی گوناگونی را
علیه سیاستها و قوانینی که باعث قربانی شدن میلیونها کارگر در سال
می شود را سازمان می دهند.
ماده  6۴قانون کارایران در مورد حوادث کار تاکید کرده است که مسئولیت
اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین
واحدها ست .ماده  6۴قانون کار این امر را هم پیشبینی کرده است که در
صورت عدم رعایت مقررات ایمنی و پیشآمد حادثه ،کارفرما از نظر کیفری
و حقوقی مسئولیت دارد.در سال  1069بیش از  18هزار و  ۹۹۹مصدوم و
یک هزار و  10۹کارگر جان خود را از دست دادند ،و این نشان دهنده این
موضوع است که در مجموع  16هزار و  61۵کارگر با مرگ دست و پنجه
نرم کردهاند.در واقع درسال گذشته در هر روز  0خانواده کارگری به سوگ
نشسته اند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران همراه و همگام با کارگران جهان ۲8
آوریل روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده و روز اعتراض به نبود
ایمنی در محیط کار را گرامی داشته و با اعتراض به شرایط وخیم عدم ایمنی
در محیط های کار ضمن اعالم همدردی با عموم کارگران آسیب دیده و
خانواده هایشان در ایران و سراسر جهان ،خواهان بکارگیری باالترین
استانداردهای ایمنی در محیط کار و فعال شدن بخش بازرسی وزارت کار
هستیم و شخص وزیرکار را مسئول بالواسطه قربانیان حوادث ناشی از کار
دانسته و اهمال و زیر پا گذاشتن موارد ایمنی در محیط های کاری را از بی
مسوولیتی ایشان می دانیم .

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران  8اردیبهشت 1931
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به مناسبت اول ماه مه
Kmkoomak.wordpress com
سالی پر چالشی را کارگران ایران پشت سر گذاشته اند .اعتصابات و درگیری های
کارگری بیشماری را تجربه کردند ولی به صورت پراکنده که برآیندی قابل توجه نمی
توانست داشته باشد .چون در میان سندیکا های مستقل کارگری ،جبهه متحدی علیه
لگدمال کردن حقوق آنها ایجاد نشده و حتی گروه های سیاسی که بنام دفاع از حقوق
کارگران ایجاد شده اند ( روشن فکران طبقه کارگری) یک انسجام فارق از گرایشات
گروهی – سیاسی ایجاد نگردیده است .گویی همه ما در روزه های دهه  51متوقف شده
ایم .از سوی دیگر در درون حاکمیت بدون تردید مناسبات نولیبرالیسم آن هم از نوع
هایکی آن ،با قدرت کاربردی می شود .نوع " هایکی" نولیبرالی که جناب نیلی و غنی
نژاد ایدیولوگ وبرنامه نویس آن برای ایران هستند ،این مناسبات تعدیل ساختاری و
خصوصی سازی " هایکی" ،باور دارد " :دولت های نولیبرال می باید همراه با عملی
نمودن این مناسبات به سرکوب سندیکا های کارگری اقدام نمایند " ،مانند دوران طالیی
نولیبرالی در زمانداری خانم تاچر در انگلیس و برادر" ریگان " در آمریکا از این رو
قانون کار ،قانون اساسی ،قضایی و حدود شرع ،تنها در یک مورد همیشه و طی حاکمیت
دولت های پس از جنگ کور ،کر و صد در صد بی واکنش بوده اند و آن ،زمانی بود که
به بررسی چند و چون و موضوع پرداخت حقوق ماهانه کارگران به خصوص کارگران
قرارداد موقت مربوط می شد .منافع اقتصادی و اجتماعی مشترک بین این نهاد های به
اصطالح قانونی و دولت هایی که با انتخابات استصوابی قدرت اداره امور رابه دست
گرفته و یا می گیرند ،باعث شده است که برخالف قاعده و عرف قوانین اساسی و کار و
حدود شرعی که آقایان مدعی هستند به آن پایبند هستند و توافق فی مابین ،کارگر و
سرمایه دار ،منافع کارگران ایران به گونه یک استثنا به کناری نهاده می شود و از کلیه
مناسبات مدنی جامعه خارج می گردد .کارگر نه حقوق شهروندی دارد ونه هیچ حق
دیگری .او ابزاری است زنده برای تولید ،که درصد استهالک آن نیز نباید محاسبه گردد.
تنها به عنوان وسیله ای یک بار مصرف می باید تا صفر شدن حیات ش به تولید بپردازد
تا انگل های اجتماعی فربه شوند .در صورت اعتراض به این روند فرا انسانی ،آقایان نو
سرمایه دار خواست ونگرش خود را با عبای روحانی ،با شالق و زندان و احکامی که
مدعی اند از آسمانها آمده است ،کارگران را محکوم می کنند .تا دیگران درک کنند در
ساختار موجود ،قوانین نولیبرالی امری الهی است که از آستین " مقدس" صندوق بین
المللی پول بیرون آمده و به وسیله دولت های پس از جنگ در ایران کاربردی می شود.
با این نگرش معترضین تنها مشتی کافر ،ملحد و عامل بیگانه هستند ،که تنها می باید
تولید کنند و بمیرند .والی اگر پای رسیدگی " حدود شرعی" پیش بیاید احکام شان چوبه
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دار است.این نهایت لطف و رحمت الهی این دولت هاست ،که تنها به شالق و زندان و
گاهی اوقات هم به خودکشی معترضین منجر می شود .از سوی دیگر یکی از شیوه های
نادرستی که در سال گذشته مبارزان کارگری را به دام خود گرفتار کرده بود ،گرایش به
مبارزات فردی و قهرمانه بود که در زندان ها با اعتصاب غذای فردی آغاز می شد .در
حالی که مبارزات فردی شیوه نگرش لیبرالی است نه جنبش کارگری ،این شیوه استقبال
از مرگ و معلولیت است که تنها مقداری خوراک تبلیغاتی برای برخی گروه های سیاسی
فراهم می کند .ولی جنبش کارگری را به راهی می کشاند که جدایی و پراکندگی در میان
کارگران را تشدید می کند .البته این نظر ماست .از سوی دیگر چپ های مدرن که
هواداران بی شماری در میان طبقه متوسط و تکنوکراتهای لیبرال دارند (به گونه ای که
زمانی از این نگرش انتقاد می شود حتی رسانه " آخبار روز" که مدعی تریبون چپ
است ،از انتشار مقاله اتحادیه کارگری خود داری می کند .به خصوص اگر از سوسیالیسم
علمی هم در آن ،دفاع کرده باشد ).بدون آن که به گذر حوادث در اطرافشان (شرایط عینی
و ذهنی) توجه کنند از برج عاج نا آگاهی فریاد می کشند " :این چپ های سنتی و
ارتدوکس نمی فهمند که اگرنولیبرالی واقعا در ایران کاربردی گردد ،تکنولوژی و توسعه
صنعتی به ایران می آید ،و با تولید انبوه ،اشتغال همه کارگران و حقوق بگیران امری
حتمی است که رفاه را نیز ،با خود می آورد!! ( می بینیم که در اندونزی پس از کودتای
آمریکایی " سوهارتو" و قتل عام یک میلیون کمونیست ،نولیبرالی را کاربردی کردند و
اینک کارگران اندونزیایی در حصیرآبادهایی بدون حداقل امکانات زندگی انسانی ،در
کثافت های نولیبرالی در هم میلولند ).از سوی دیگر این جماعت چپ سنتی و
سندیکالیست ها هم ،در نظام نولیبرالی می توانند سندیکاهای خود را ایجاد کنند و هر چه
می خواهند کار سندیکایی انجام دهند و با توسعه صنعتی در آزادی پارلمانی البته از نوع
استصوابی آن بهترین " دموکراسی" دنیا را تجربه کنند و" . . .
این مارکسیست های جوان و پیرو یادداشت های فلسفی دوران جوانی مارکس ،که
مارکس را هم ،چون ایدآلیسم عینی هگل را نفی نموده و ماتریالیسم تاریخی را به عنوان
روند علمی سیر تحوالت اجتماعی – تاریخی کشف کرده است .سنتی و ارتدوکس می
دانند .بادی در گلوی خرده سرمایه داری خود می اندازند و اعالم می کنند( :نقل به
مضمون) "سرمایه داری می تواند دشواری های روند گذر از بحران ها را ،خود ترمیم
بنماید و از پس بحران های اقتصادی – اجتماعی ایجاد شده برمی آید .لذا فلسفه علمی و
نگرش مارکسیسم لنینیسم باید دور ریخته شود .و با اصالحات از نوع وطنی هم می توان
به عدالت اجتماعی و آزادی رسید ".البته به شیوه " حضرت رفسنجانی" به صورت
پنهان ،خزنده و نرم .در واقع این جماعت ،سرمایه داری را ،همان مارمولکی تصور می
کنند ،که هنگامی که در باتالق خود ساخته گرفتار می شود ،با ترفندهای ماکیاولیستی با
جدا کردن بخشی از وجودش ( دم ش) خود را آزاد می سازد و سپس با ترمیم دم از
دست داده شده ،باز به زندگی پایان تاریخی ش ،برمی گردد .ولی چگونگی این ترمیم را
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که ایجاد جنگ های جهانی و کشتار میلیونی انسان هایی است که مانند ربات مکانیکی به
این نظام خدمت کرده اند چیزی نمی گویند !!!
ما در این شرایط پیچیده و دشوار به استقبال جشن اول ماه مه می رویم .در این شرایط
قهر ضد کارگری ،کارگران گرفتار در این مناسبات ویران گر ،بدون مبارزه برای درآمد
بیشتر ،بلکه برای توافق فی مابین انجام شده و دریافت همان چندر غاز تایید شده به
وسیله " کار آفرین " های نظام نو لیبرالی – آمریکایی پس از کودتای ضد قانون اساسی
و مسخ برخی از اصول آن ،اعتصاب و اعتراض می کنند .پاسخ آنها را که همه از رسانه
ها شنیده و می بینند چیزی کمتر از سرکوب و  . . .نیست .از سوی دیگر ،برخی برادران
اتحادیه های  . . .و کمیته ها و اتحادیه ها برای ایجاد  . . .با مشتی پول هایی که
سرچشمه آن نامشخص است راهی ارتباط با سندیکا های مستقل و درگیر با کارفرما ها
می شوند تا از برادان کارگر اخراج و زندانی شده حمایت کنند!! و بدین گونه خبر و
عکس از اعتراضات را به گونه ای منتشر می کنند که گویی این فعالین کارگری تنها چند
سیاسی از نوع چپ مدرن بیشتر نیستند و یک عالمه کارگر آنها را پشتیبانی می کنند.
بدین گونه این فعالین سیاسی – کارگری ،از میان سردمداران سندیکاها آنهایی را انتخاب
می کنند که شعارهای تندی می دهند و خواستار مصادره کارخانه به وسیله کارگران می
شوند .بعد شرایط مهاجرت آنها راهم آماده می کنند تا به آن سوی آب بروند و چند روزی
بعد سر از کانال های ماهواره ای سر برآورند .با این روش ها ،یک قربانی در سندیکای
شرکت واحد داشتیم ،یکی هم تازگیها در سندیکای هفت تپه داریم .که در آن سوی آب با
های و هوی دفاع از حقوق کارگران ایران ،از جایی که خطری برای داد و فریادشان
ایجاد نمی کند .ولی در عوض آب و نان چرب تری را هم برایشان به ارمغان می اورد ،به
فعالیت می پردازند .این شیوه مبارزه درنهایت این کارگران را به ضد خود ،به یک عامل
امپریالیسم بدل می کند .از این رو می بینیم دو سندیکای معروف که با زحمات زیاد برخی
مبارزین کارگری ایجاد شده اند هم رهبران واقعی خود را از دست می دهند ،چون یا در
زندان هستند و یا از فعالیت با سندیکایی محروم شده اند .و خود سندیکا هم دچار چند
دستگی شده است .وافراد هیات مدیره آنها بین برخی فعالین کارگری ( بخوانید بین برخی
فعالین سیاسی اصالح طلب چپ نما) تقسیم شده اندوانسجام اولیه خود را ازدست داده اند.
در بخش کارگران قرارداد موقت ،وضع فاجعه بار ،شکل دیگری دارد .چون کارهای
توسعه صنایع نفت به دلیل تحریم ها متوقف شده اند و بیش از دوسالی است که پروژه
های نفتی به صورت بسیار محدود کار می کنند ،خیل بزرگی از کارگران بیکار شده اند.
در شرایط کمی اشتغال ،تنها آنهایی به کار گرفته می شوند که از هر اندیشه ای پاک شده
باشند و با اعتراض و چند و چون مناسبات بازار کاربیگانه باشند" .آقایان کارآفرین" هم
به سبک دوران مک کارتیسم آمریکا " با نگاه به لیست بلک لیست ها ،برخی را به کار
می گیرند .از این رو کارگران پروژه ای هم که همه بیکار شده اند و هر کدام در یک
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شهر به سر می برند درآمدی ندارند که هزینه زندگی خانواده اشان را پرداخت کنند تا چه
رسد که بخواهند دور هم جمع شوند واعتراضی کنند .اگر چه بخشی از معترضین دی ماه
سال گذشته را این کارگران تشکیل داده بودند و بدین گونه خشم و نفرت خود را از نظام
آمریکایی  -نولیبرالی تخلیه کردند .کارگران کارخانه های ثابت دولتی و خصوصی هم که
همگی زیر پوشش انجمن های اسالمی – صنفی ،تنها به کسانی می توانند رای بدهند که
اداره حراست شرکت آنها را تایید کرده باشد( البته از میان این نمایندگان برخی کارگران
فعال و مدافع واقعی حقوق کارگران بیرون آمده که شایستگی آنها جای تردیدی ندارد)
دیدیم که این جماعت استصوابی هم در قبال خارج شدن کارگاه های زیر ده نفر از شمول
قانون کار که میلیون ها خانوار کارگری را به زیر حداقل حقوق راند و انها را برای
همیشه از سنوات و خدمات درمانی و بازنشستگی خارج کرد ،تنها سکوت کردند .و در
مورد ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی که همه ی کارگران صنعتی قرارداد موقت ایران
را هم از شمول قانون کار خارج نمود ،باز هم سکوت کردن را بر هر امر دیگری ترجیح
دادند .تنها وقتی روند نولیبرالیسم شرایط کار آنها را با طرح اصالح قانون کار و طرح
کار آموزی و با بند " ز" بودجه دولت ،به خطر انداخت به اعتراض پرداختند .اعتراضی
که دیگر نمی توانست پشتوانه همه کارگران را با خود داشته باشد.
امسال هم مانند هر سال پیشین ،پیش از پایان سال ،نمایندگان دولت که در واقع نماینده
سرمایه داری دولتی و ضد منافع کارگران هستند و نماینده کارفرمایان که نیازی به
معرفی آنها نیست و نماینده کارگران انجمن های اسالمی – صنفی که تایید شده ادارات
حراست دولتی هستند ،برای تعیین حداقل حقوق به نمایش خیمه شب بازی چانه زنی
پرداختند .این چانه زنی زمانی شکل واقعی به خود می گیرد که فراتر از اصل  49و 44
قانون اساسی باشد و کارگران فراتر از آن چه قانون تعیین کرده به دلیل تغییر شرایط
اقتصادی و تورم ،مطالبات بیشتری داشته باشند .نه در این شرایط که دولت های پس از
جنگ برخی اصول قانون اساسی را که به حقوق مردم پرداخته نفی می کنند ،و در
شرایطی که حداقل حقوق برخالف اصول قانون اساسی زیر خط فقر است .لذا این چانه
زنی از درون مایه تهی شده و نمایشی فرمایشی برای فریب کارگران و حقوق بگیران
ایران است .باز هم تاکید می کنیم آن چند نفر نمایندگان محدود که در این کارزار دولتی به
صورت واقعی از حقوق خود و کارگران دفاع کرده اند مستثنا هستند و از زحمات آنها
سپاس گذاریم  .ما در این شرایط به استقبال جشن اول ماه مه می رویم .
کارگران ایران همان گیوتینی بودند که تنها عمل کرد آنها توانست با حمایت از جنبش
مردمی  22بهمن  51با قطع کردن گردن نظام سرمایه داری وابسته به امپریالیسم
جهانی ،باعث پیروزی انقالب بشود .ولی اینک خوشه چینان انقالب آن را مصادره کرده
اند و خود را صاحب انقالب و انقالبی معرفی می کنند .آنهایی که رهبرانشان بیش از دو
سه ماهی زندان های شاهی را تجربه نکرده بودند ،اینک میلیارد ها تومان سرمایه های
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چند نسل کارگری را بنام بند " ز" بودجه دولت ،مالک می شوند همان گونه که دولت
پوپولیست قیلی بخش بزرگی از این اموال کارگران را بین "خودی های" خودشان تقسیم
نمودند که یکی از نمایندگان مجلس این غارتگری را افشا نمود( محجوب) .تالش آن چند
کارگر شورا های اسالمی کار همراه با شوک وقایع دیماه  36باعث شد تا حداقل حقوق
امسال حدود  21درصد تایید شود البته بدون تاثیر روی بقیه حقوق های کارگران .ولی
دولت نولیبرالی که همه ابزارهای اقتصادی را در دستان خود دارد ،با بازی با نرخ "
ارز" بیش از  91درصد قدرت خرید کارگران و همه حقوق بگیران را پایین آورد .به چند
سند توجه کنید ،مشاور ارشد رییس جمهور و ایدیولوگ نو لیبرالی در ایران جناب نیلی
در مقاله ای که توسط موسسه نیاوران آماده انتشار بود اعلالم نمودند " :ثبات در قیمت
ارز به نغع تولید کنندگان خارجی است ،و رسما خواستار افزایش قیمت دالر شد13 ".
فروردین  31نیلی ،طراح سیاستی اقتصادی " روحانی" رییس جمهور " :افزایش نرخ
دالر ،درآمد دولت را زیاد می کند".
جناب مشاور ارشد به این واقعیت توجه نمی کند ،که تولید کننده خارجی مانند آقازادگان
ژن برتر نمی اندیشند .آنها با چنان قراردادهایی به تولید خواهند پرداخت که فراتر از
بازی های ارزی جناب نیلی منافع شان را تضمین می کند و تنها در این صورت به ایران
خواهند آمد.بر اساس گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در دوشنبه  21فروردین 31
" در پنج سال اخیر کم سابقه بوده " لایر" در یک روز  8درصد ارزش خود را در مقابل
دالراز دست بدهد آن هم پس از تعطیالت نوروزی" .
دولت بدون توجه به این واقعیت هایی که کشور را به ورطه بی ثباتی کشانده است و هم
چنان مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را ،که سه دهه کاربردی
کردن آن ،نتوانسته چیزی فراتر از بحران اجتماعی  -اقتصادی در کشور ایجاد نماید ،کور
کورانه دنبال می کند .ازاین رو کارگران نمی توانند امیدی به تغییری در زندگی برده گونه
خود داشته باشند .یکی از امکانات باقی مانده برای تاثیر گذاری بر روند این همه نا به
هنجاریهای اقتصادی-اجتماعی نقش سازنده ای است که روشن اندیشان طبقه کارگر ایران
می توانند کاربردی نمایند و آن ،حداقل اتحاد عمل در میان خود فعالین کارگری است که
دچار نوعی فرد گرایی نشوند تا حداقل بتوانند اتحاد همه کارگران ایران را تبلیغ کنند
وعمل کردشان نمی باید به گونه ای باشد که درمیان سندیکاهای موجود تفرقه ایجاد کند .
از نگاه ما ،تا زمانی که این در بر این پایه می چرخد ،هیچ امکان امیدوار کننده ای
وجود نخواهد داشت ،تصور می کنیم این یک واقعیت عینی است که جنبش کارگری ایران
می باید در آن تجدید نظر کند .

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران  1اردیبهشت ماه 31
سخن گو ناصر آقاجری
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دستبرد مکرر به دستمزد کارگران!
با اعالم افزایش حداقل حقوق به میزان  ٠٢درصدی ،دریافتی کارگران به ١
میلیون و  ١١١هزار تومان رسید و باز هم  ١برابر زیر خط فقر تعیین شد.
اینکه چگونه کارفرمایان و خود شخص وزیر این مبلغ را برای یک ماه زندگی
انسان ها کافی می دانند و مخارج خودشان چند برابر این حداقل حقوق است،
نشان از تفکری دارد که کارگران را انسان نمی پندارند و برای خود مرتبه ای
واالتر از  ٠٢درصد مردم ایران قایلند.
وزیرکار مدعی است« :بعد از سال  ٨٥که افزایش حقوق بیش از  ١٧٢درصد
افزایش داشت ،امسال با توجه به نرخ تورم ٪٣/٥ و حدود ٪٠٢ افزایش
دستمزد در شورای عالی کار ،حدود  ١٣٢درصد بیش از تورم افزایش حقوق
کارگران را در سال  ٠٧تعیین شده است ».این درحالی است که نرخ تورم هر
ساله غیر واقعی تعیین می شود و قدرت خرید مردم بیش از هر زمان پایین
آمده است .فقط در ششماه آخر سال  ٣٢درصد از قدرت خرید مردم کاسته و به
گرانی افزوده شده است .این درحالی است که فقط افزایش قیمت نرخ بلیت
مترو و اتوبوس های شرکت واحد که زحمتکشان استفاده می کنند در سال
جاری دو برابر خواهند شد.
اما آنچه هیچکس به آن نمی پردازد کاهش قدرت خرید زحمتکشان با بازی
دالر است .در اول سال  ٠٩قیمت دالر  ٣٧٢٢تومان بود که با حداقل دستمزد
 ٠٣٢هزار تومانی به دستمزد ماهانه  ٠١٨دالر خالصه می شد اما با باال رفتن
دالر در آخر اسفند سال گذشته به  ١٠٨دالر کاهش دستمزد ها رسید.
در حال حاضر همین مبلغ ١میلیون و  ١١١هزار تومان هم اگر قرار باشد
قیمت دالر به  ٩هزار تومان برسد در حقیقت هیچ افزایش در دستمزدها
صورت نگرفته است .دستمزد امسال با نرخ دالر باالی  ٨هزار تومان هم
 ٠١٠دالر تعیین شد و این یعنی عقبگردی حساب شده توسط سرمایه داری
مالی تا بازهم به قدرت خرید زحمتکشان دستبردی آشکار زده باشند .یعنی
کارگری که در اول سال  ٠١٨ ، ٠٩دالر در ماه حقوق می گرفت در اول سال
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 ٠٧دستمزدش با  ٠٢درصد افزایش به  ٠١٠دالر در ماه رسید و این شعبده
بازی است که بر سر دستمزد زحمتکشان توسط وزیرکار ،وزیر صنعت ،و
کارفرمایان بخش خصوصی گذاشته می شود.
اما دستبرد بزرگتر به دستمزدها در بودجه سال جاری اتفاق افتاد که منابع
درمان تامین اجتماعی به جیب دولت ریخته شد و صدای آقای وزیر هم در
نیامد .این دستبرد در زمانی اتفاق می افتد که دولت بیش از یک هزار میلیارد
تومان به تامین اجتماعی مقروض است .یعنی دولت نه تنها قرضش به
کارگران را نخواهد داد بلکه اندوخته های آنان را نیز به جیب خواهد زد و این
دستبردی است که با افزایش  ١٢٢٢درصدی حداقل حقوق نیز جبران ناپذیر
است .با این تصمیم از این به بعد خانواده های کارگری بیشماری به آغوش
مرگ خواهند رفت.
دستبردی که دولت و وزیرکارش به اندوخته های کارگران زدند بخشودنی
نیست و بی تردید واکنش کارگران و سندیکای ما را درپی خواهد داشت.
موضوع دیگری که در تعیین حداقل حقوق باید به آن پرداخت موضع نمایندگان
کارگری و تاکتیک های آنان برای این موضوع است.
به نظر سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران تا زمانی که نمایندگان
کارگری حاضر در این جلسات خود را مستقل از دولت ندانند ،بی تردید
موفقیتی نصیب آنان نخواهد شد .این نمایندگان چنان به وزیرکار که نماینده
بزرگترین کارفرماست اعتماد دارند که با گرفتن امضای مخالفت ایشان با رفتن
منابع درمان تامین اجتماعی به صندوق دولت ،آنان را به ذوق می آورد و فارغ
از مسوولیت نمایندگی کارگران آنان را وابسته به وزیر کرده است.
تاکتیک خروج از میز مذاکره به دلیل دستبرد دولت به اندوخته های کارگران
توسط این نمایندگان و برگشت دوباره به میز مذاکره نشان از بی برنامه گی این
افراد دارد .همچنین از آنجایی که این نماینده گان خود را در چارچوب موضوع
شاخص تورم و نه افزایش قدرت خرید کارگران محدود نموده اند ،نمی توانند
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به این شناخت برسند که با پایین آمدن  ٣٢درصدی ارزش پول ملی در ششماه
گذشته آیا تورم هنوز زیر ده درصد است؟؟
هرچند افزایش سبد معیشت به ٠میلیون ششصد و شصت نه هزار و ٥٢٢
تومان گامی به جلو است اما پیشنهاد افزایش  ٣٩درصدی مزد از سوی
نمایندگان کارگری و سپس تقلیل آن به  ٠٢درصد یعنی تخفیف  ١٢درصدی از
هیچ بقال سرکوچه ای سر نخواهد زد .یا اعالم  ٣٧درصد غیر واقعی بوده که
نباید مطرح می شد و یا اینکه واقعی بوده پس عقب نشینی  ١٩درصدی به چه
معناست؟
این ضعف ها باعث شده است که چه کارفرمایان خصوصی و چه کارفرمای
بزرگ دولتی ( وزیرکار ) از این موضوع سواستفاده کرده همچنان دستمزد
کارگران را نه زیر خط فقر بلکه زیرخط زنده ماندن نگه دارند.
دوستان کارگر،
اگر امنیت شغلی نداریم ،اگر ارتش بیکاران باعث شده کارفرمایان ما را به
اندک حقوقی به برده گی بکشند ،اگر عدم ایمنی در محیط کار خانواده های
کارگران را به سوگ می نشاند ،اگر دولت به خود اجازه می دهد به اندوخته
های ما و پدرانمان دستبرد بزند ،بی شک به دلیل تشکل نیافتن ماست .بیاییم با
عضویت در سندیکاهای کارگری موجود و ایجاد سندیکاهای کارگری در
محیط های کاریمان این تجاوز آشکار به زندگی و حقوقمان را متوقف کنیم.
پراکنده گی ما به سود کارفرمایان است.
پیش بسوی اتحاد و گسترش سندیکاهای کارگری

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
 ٠١فروردین ٠٩٣١
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اتحادی ٔه جهانی اینداستریال از دولت ایران میخواهد که پرداخت دستمزدهای
عقبافتاد ٔه ۴هزار کارگر شرکت ملّی فوالد اهواز تضمین کند و کارگرانی را به
طور غیرقانونی بازداشت شدهاند آزاد کند

جناب آقای حسن روحانی ،ریاست جمهوری اسالمی ایران
من این نامه را در مقام دبیرکل اتحادیهٔ جهانی اینداستریال به شما مینویسم که
بیشتر از پنجاه میلیون کارگر در بخشهای معدن ،انرژی ،و تولید در بیشتر از
 ١۴٢کشور جهان از جمله در ایران را نمایندگی میکند .من از شما میخواهم
که بیدرنگ وارد عمل شوید و پرداخت دستمزدهای عقبافتادهٔ ۴هزار کارگر
شرکت ملّی فوالد اهواز را ضمانت کنید .بهعالوه ،آزادی بیشتر از ده کارگر
راکه درآخرهفتهٔ گذشته بطورغیرقانونی بازداشت شدهاند ،تأمین و تضمین کنید.
بهرغم شکایتهای متعدد کارگران به ادارههای گوناگون دولتی ،از جمله به
استانداری خوزستان ،دستمزدهای سه ماه گذشت ٔه ۴هزار کارگر شرکت فوالد
اهوازهنوز پرداخت نشده است .بهعالوه ،مدیران کارخانه ظاهراً گفتهاند که
پاداش آخر سال و عیدی کارگران که باید پیش از سال نو و آغاز تعطیالت
نوروز پرداخت شود ،پرداخت نخواهد شد .اینداستریال همچنین نگران
سرنوشت بیشتر از ده کارگری است که در آخر هفت ٔه گذشته به طور غیرقانونی
بازداشت شدهاند.
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از این رو ،ما از شما میخواهیم که بیدرنگ در این امر مداخله کنید تا
افتاده این ۴هزار کارگر شرکت فوالد اهواز ،آزادی
پرداخت حقوق عقب ٔ
کارگران بازداشت شده ،تأمین و حفاظت از حقوق بنیادی کارگران ،از جمله
حق کارگران برای پیوستن به سندیکای مورد انتخاب خودشان و شرکت در
چانهزنی جمعی ،تضمین شود.
منتظر پاسخ و اقدام بیدرنگ شما هستیم.

با احترام،
والتر سانچز ،دبیرکل

 ٠٠اردیبهشت تعطیل رسمی است!
ماده  ۳٩قانون کار :
روز کارگر بر اساس قانون کار ،روز تعطیل رسمی برای کارگران
محسوب میشود و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را
وادار به کار کنند.
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رضا شهابی آزاد شد!

به همان اندازه که از زندانی شدن و به بندکشیدن فعالین مدنی و کارگری بیزار و خشمگین
می شویم ،به همان اندازه از آزادی و خبر رهایی آنها از بند ظالمانه ای که به خاطر حق
طلبی به آن محکوم می شوند ،خوشحال می شویم .سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
ایران آزادی رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران را به
وی و خانواده گرامی و سندیکای برادر و جامعه کارگری و تمام کوشندگان راه آزادی و
برابری تهنیت و شادباش می گوید .امیدواریم با تالش و مبارزات پیگیر خود بتوانیم
درسایه اتحاد وهمبستگی تمام تشکلهای مستقل کارگری درکناردیگرفعالین حوزه های
مختلف اجتماعی که دغدغه ی آزادی و برابری و البته شکوفایی ایران را دارند ،بتوانیم
شرایطی فراهم نماییم که دیگر کسی به خاطر دفاع از حقوق قانونی مسلم و انسانی خود به
بند کشیده نشود.
اتحاد ،همبستگی و تشریک مساعی بین فعالین و تشکلهای مستقل کارگری و دیگرفعالین
ازالیه های مختلف اجتماعی که دغدغه ی نان  ،کار ،آزادی فعالیت صنفی ،صلح و پیشرفت
را دارند ضامن برون رفت از شرایط بحرانی و سخت کنونی می باشد.به امید رهایی تمام
زندانیان کارگری ،سیاسی ،مذهبی ،قومی ومدنی.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
 ٥٢اسفند ٠٩٣١
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گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان:

- ١امسال سهم بیمه تکمیل درمان در قرارداد جدید شرکت برای هر نفر از
 ١٥٨٢٢به  ٠٠هزار تومان رسید .یعنی  ١٠درصد افزایش داشته است .
چرا؟؟ آیا شرکت نباید در این مورد با توجه به این همه کارگر و کارمندی که
عضو بیمه تکمیل درمان می شوند ،خود نیز کمی از سود ذوب آهن هزینه کند،
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نه اینکه همه هزینه را به دوش کارگران بیاندازد؟؟ برای یک خانواده  ١نفره
کارگری این مبلغ به  ٥٥هزار تومان می رسد.
- ٠امسال ل باس ورزشی که به عموم کارگران ورزشکارتعلق می گرفت فقط به
کسانی که در مسابقات شرکت می کردند داده شد .آیا این یک اجحاف در حق
کارگران ورزشکار نیست؟ بعد مدیریت از سود دهی ذوب آهن دم به دم حرف
می زند؟؟ اینگونه باید به سوددهی رسید؟؟
- ٣مدیریت از سوددهی شرکت حرف می زند به ویژه آقای صادقی مدیرعامل.
آیا وقت آن نرسیده که حق کارگران از این سوددهی در افزایش دستمزدها و
پاداش و رسمی شدن کارگران و طبقه بندی مشاغل را شاهد باشیم؟ یا باز هم
حقوق مدیران افزایش خواهد یافت؟؟
-١سالهاست شرکت نسبت به استخدام کارگر اقدام نکرده و در حال حاضر
بخش های مختلف نیاز به کارگر دارند .این در حالی است که هر ساله تعداد
زیادی از کارگران بازنشسته شده و کارگر فعلی باید به جای آنها نیز کار کنند
که فشار زیادی به کارگران می آید؟؟
 -٨با توجه به سود دهی کارخانه که با دستان تالشگر کارگران و مدیریت آقای
صادقی محقق شد ،آیا امسال شرکت ذوب آهن به جز افزایش دستمزدی که
وزارت کار اعالم کرده شرکت نیز به افزایش حقوق کارگران اقدام خواهد
کرد؟؟
 -٩در قسمت های مختلف شرکت ذوب آهن آب آشامیدنی به دلیل فرسده بودن
خطوط لوله کشی بد بو و تغییر رنگ داده است .چرا به این مشکل رسیدگی
نمی شود؟
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گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه های نفتی
امروز یکشنبه  ٠٩فروردین ساعت ده صبح در شرکت عمران صعنت کنگان
سه کارگر از ارتفاع  ٠٨متری سقوط کرده و پس از انتقال به بیمارستان امام
خمینی کنگان به علت شدت جراحات کشته می شوند .این اتفاق در فاز ١٣
پارس جنوبی اتفاق افتاده است.این حادثه به علت پاره شدن زنجیر جرثقیل
سقفی اتفاق افتاده است.
طی سالیان دراز است که بازرسی وزارت کار امر بازرسی از وسایل ایمنی
شرکت ها را به فراموشی سپرده و کارفرمایان هم برای سود جویی هرچه
بیشتر افسران ایمنی را به نادیده گرفتن این موارد وادار می کنند.

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پیمانکاران بدحساب پروژه
شرکت آباد خزان دریای جنوب که در حال حاضر در سه راه خون سرخ بندر
عباس مشغول فعالیت می باشد از جمله شرکت هایی است که پیمانکارانش
بدحساب و حقوق کارگران را باال می کشند .این شرکت ،پیمانکاری به نام مسلم
زمزم دارد که هنوز بعد از سه سال و پس از شکایت بیش از  ١٢کارگرش که
در شهرک صنعتی شیراز برایش کار کرده اند ،حقوقشان را پرداخت نکرده
است .کارگران حتا با گرفتن وکیل نیز نتوانسته اند تا کنون طلبشان را دریافت
کنند.در این شرکت وضعیت غذا و خوابگاه بسیار افتضاح است.
در شهرک صنعتی شیراز خوابگاه هایش چند اتاق فرسوده که داخل خود
کارگاه بدون در و پیکر ،بدون وسیله گرمایشی و سرمایشی را در اختیار
کارگران گذاشته بود .در فصل تابستان به زور یک کولر ابی برای کارگران
تهیه می کرد.
مسلم زمزم وقتی می خواست یک ملیون تومان به حساب کارگران واریز کند
صد هزار تومان می ریخت و بعد میگفت اشتباه شده دفعه بعد جبران می
کنم.برای استفاده از سرویس بهداشتی کارگران باید یک کیلومتر پیاده روی می
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کردند تا به محل سرویس بهداشتی و حمام برسند.مرخصی های کارگران را به
ازای هر  ٠۴روز کار  ٩روز حساب می کرد .در بندرعباس هم به کارگران
دستمزد کمی می دهد و می گوید چون کار من سبک است باید حقوقم نسبت به
بقیه شرکت ها کمتر باشد به همین دلیل کارگران زیادی پس از دیدن این موارد
برایش کار نمی کنند.

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از حقه بازی پیمانکاران
سالهاست پیمانکاران برای به کار گیری کارگر ارزان از روش های گوناگون
استفاده می کنند ولیکن به تازه گی پیمانکاران در پروژه های نفتی دست به حقه
بازی جدیدی زنده اند .به این صورت که آگهی استخدام جوشکار می دهند و
پس از اینکه جوشکاران به سرپروژه می روند از آنها می خواهند تست
جوشکاری بدهند .کارگرها هم برای اینکه کار را به دست بیاورند مهارت
جوشکاری خود را به کار گرفته که در تست عکس رادیوگرافی قبول شوند .اما
پیمانکاران با اعالم دستمزدی پایین کاری می کنند که کارگر بعد از دو یا سه
روز کار مجانی پروژه را ترک کنند و به این ترتیب کارگران بیکار در صف
را مجبور به دادن تست و راه اندختن پروژه خود می کنند.
در آخرین نمونه از این حقه بازی کثیف پیمانکاری مهرداد نبوی از شرکت
انرژی گستره ایستگاه گاز اندیمشک با بردن کارگران به سر پروژه ،از آنان
بصورت مجانی سو استفاده می کند .شرایط کار ،جوشکاری بر روی لوله
های سایز باال  ٣٢اینج در این ایستگاه است .روزانه بیش از  ٠٢جوشکار به
این صورت در این پروژه مورد سو استفاده کاری قرار می گیرند.
گروه کارگران پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها به همه کارگران اعالم می کند
این شرکت و پیمانکار حقه بازش تحت تحریم این گروه قرار گرفته و از همه
کارگران می خواهد برای حمایت از حقوق حقه امان به همه برادران کارگر
اطالع رسانی کرده و در اینگونه پروژه ها کار نکنیم.
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گزارشی خبرنگار پیام سندیکا از داروسازی نوین کاوش مامطیر (نوکام )

این کارخانه که با تالش اولیه افرادی که دغدغه تولید و خودکفایی دارویی
کشور داشتند در سال  ٧٥شروع به ساخت شد ودر سال  ٥١آغاز به کار نمود.
در شروع کار تولید کننده انحصاری ویتامین ب١بود که در سالهای بعد
داروهای دیگر از قبیل آتور واستاتین  ،مایکو فنوالت ،ونال فاکسین و…..به آن
اضافه شد .این کارخانه در شهرک صنعتی ساوه واقع شده است .در ادامه کار
بدلیل نبود نقدینگی بخشی از سهام شرکت به افراد دیگری که تجارت دارو می
کردند فروخته شد که به هلدینگ شرکت فرزاد نام ملحق شد که شرکت پخش
ندای محیا بدلیل واردات دارو و پخش آن در این هلدینگ دست باال را داشت .
این شرکت نوکام با فروش ساالنه ١٩میلیارد تا سال  ٠٨به کار خود ادامه می
داد البته با صاحبان جدید خود که تاجر دارو بوده وبا هم فامیل نیز بودند .در
این سال به دلیل اختالف فامیلی بین صاحبان نوکام سرمایه گذاری در این
شرکت انجام نشد و کارخانه ای که سود ده بود دچار مشکل گردید و تولید
متوقف شد و آرام آرام شرایط را طوری رقم زدند که پرسنل متخصص از
کارخانه رفتند .از شهریور سال  ٠٩حقوق کارگران پرداخت نشد و بصورت
موقت مبلغی به کارگران داده شد تا سرانجام در اسفند  ٠٩تعداد کارگران از
 ٩٢نفر به  ١٠نفر کاهش یافت .کارگرانی که رفتند حق و حقوقشان را نگرفتند
و پرداخت به فروش کارخانه موکول گردید  .در حال حاضر  ٨نفر که  ٣نفر
نگهبان هستند در کارخانه مانده اند .همه پرسنل کارخانه چه آنهایی که هستند و
چه آنهایی که رفتند برای گرفتن حقوقشان به اداره کار مراجعه و به دادگاه
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شکایت نمودند .حدودن  ٥٢٢میلیون بابت حقوق ،همه کارگران در این مدت
یکسال طلبکار هستند .کارگران برای گرفتن این حقوق با حکم دادگاه دستگاه
های کارخانه را توقیف نمودند .در حال حاضر کارگران با مزائده گذاشتن
اموال توقیف شده قصد فروش و گرفتن حق خود هستند .این پروسه شکایت تا
مزائده یک سال طول کشیده است ولی کارگران با عزمی راسخ در جهت
گرفتن حقشان اقدام کردند و نومید نشدند .

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکالت کارگران ساوه
متاسفانه غیر بهداشتی بودن کارخانه ها و عدم رسیدگی به این موضوع باعث مشکالتی
در میان کارگران کارخانه ها و سرایت این مشکل به خانواده های آنان می شود.درکارخانه
کاغذسازی کاوه درخیابان هفتم شهرک صنعتی ساوه کک به جان کارگران افتاده است و بنا
به دستور واحد بهداشت به کارگران توصیه شده که هرروز دوش آب گرم گرفته و با
صابون ضد عفونی کنید!!! اما دریغ از آب گرم و صابون در این کارخانه.
هر چند که این مشکل به اطالع شبکه بهداشت ودرمان ساوه اطالع رسانی شده اما
کارگران با اینگونه مشکالت چه کنند.

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه الکتروژن
کارخانه الکتروژن واقع در احمدآباد مستوفی تهران به تولید الکترو موتور
مشغول است .در  ١٥فروردین به همه کارکنان این کارخانه ابالغ شد چنانچه
کارکنان با حداقل حقوق می توانند کار کنند ماندن شان بالمانع است واال به کار
آنان خاتمه داده خواهد شد .در همان روز  ٥٢نفر از بخش مهندسین و از بخش
تولید کارگران با سابقه اخراج شدند و این اخراج ها ادامه خواهد داشت.
همچنین در خبرها آمده بود که کارخانه متالوژی پودر ایران با  ١۵٢کارگر از
امروز چهارشنبه  ٠٠فروردین تعطیل شد و  ٥٢کارگر کنتورسازی ایران با
سوابق  ٨تا  ١٢سال در نوبت اخراج قرار گرفتند.
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این درحالی است که کارفرمایان برای به بن بست کشاندن افزایش حداقل حقوق
نسبت به این اخراج ها دست زده اند تا کارگران باقی مانده را وادار کنند با
حداقل حقوق کار کنند و کارگران باسابقه که دارای حقوقی به مراتب بیشتر
هستند و مهندسین را مجبور به تن دادن به خواسته های کارفرما کنند .کارخانه
الکتروژن از کارخانه هایی است که محصوالتش را به قیمت خوب می فروشد
و بازار خوبی دارد.

گزار ش خبرنگار پیام سندیکا از مشکالت کارگران!
ا ز شروع سال جدید اخبار ناگواری به تحریریه پیام سندیکا می رسد مبنی بر
رفتارهای خالف قانون کارفرمایان.
کارخانه تولیدی پوشاک ورزشی پانیل با دارا بودن  ١٨کارگر در سال
گذشته و فروش خوب محصوالتش ،در آخر سال گذشته به کارگران اعالم کرد
که از سال جدید بسیاری از کارگران را اخراج خواهد کرد .تا زمان درج این
گزارش کارفرما نسبت به بازگشایی کارخانه اقدام نکرده است.
همچنین پیمانکار بیمارستان مدنی کرج روزی  ٣ساعت کارگران را اضافه
کار نگه داشته و به آنان اضافه کاری و کارکرد روز جمعه را نمی دهد  .ایشان
اعالم کرده اند که حقوق اسفند و فروردین را آخر اردیبهشت و در صورت
دریافت پول از بیمارستان پرداخت خواهد کرد و هرکسی که نمی تواند با این
شرایط کار کند می تواند آخر اردیبهشت برای تسویه حساب مراجعه کند.
اکثر کارگران کارگاههای بافنده گی هم پس از مراجعه به محل کار با این
موضوع روبرو شدند که کارفرما بیش از یک میلیون تومان به کسی پرداخت
نخواهد کرد.
باید منتظر بود و دید در آخر فروردین دیگر کارخانه ها و کارگاهها با این
افزایش حقوق چه رفتاری با کارگران خواهند کرد
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گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه مسکن مهر پرند
از سال  ٦١که این طرح کلید خورد در میان مردم ذهنیتی در گرفت که باالخره حاکمیت به
فکر مردم افتاد .متاسفانه از آن سال تاکنون هنوز بسیاری از پروژه های مسکن مهرپرند
به اتمام نرسیده اند.با وجود اینکه قرار بود با  ٠١میلیون تومان آورده نقدی هر خانواده
فقیری صاحب خانه شود تاکنون با باال بردن مبلغ دریافتی از متقاضیان این مبلغ به ٥١
میلیون رسیده و بیش از  ١سال است که پول ها گرفته شده و پروژه ها راکد مانده اند.از
زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی تا کنون آجری روی آجر در این طرح گذاشته
نشده است و بارها آقای آخوندی بی میلی دولت را برای پایان این پروژه اعالم کرده است.
اعضای تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک که در پروژه «هسا یک» دارای  ٥٢خانه
هستند و متاسفانه از سال  ٣٥تاکنون هیچ فعالیتی از سوی شرکت عمران پرند در این
پروژه صورت نگرفته است و در آخرین دیداری که در هفته آخر فروردین رییس هیات
مدیره تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک با مسوولین پرند داشت به ایشان گفته شده
است که هنوز پیمانکاری برای پروژه «هسا یک» قراردادی نبسته است و در نتیجه اتمام
این خانه ها تاریخ دقیق ندارد و بی تردید امسال نخواهد بود .این درحالی است که بارها
مسوولین پرند و وزارت مسکن در جراید و رسانه ها اعالم کرده اند که خانه های خالی
پرند را متقاضیان نمی خواهند.
در بهمن گذشته که رییس هیات مدیره تعاونی به پرند مراجعه کرد به ایشان گفته شد تا
یکماه دیگر متقاضیان که پول داده اند و پروژه اشان تکمیل نیست را در این خانه ها جابجا
خواهند کرد .اما هنوز خبری نیست .در خبر دیگر هم گفته شده که خانه های ساخته شده
را به کمیته امداد می خواهند بدهند چون متقاضی وجود ندارد .این یک بام و دو هوا
کارگران را سرگردان کرده است.
از سوی دیگر کارگران که با این همه انتظار به خانه ای نرسیده اند و معلوم نیست که چه
زمانی این پروژه ها تکمیل شوند خواهان پولهای خودهستند اما پاسخ مسوولین پرند این
است که پولی در بساط نیست تا به کارگران داده شود ،مگر اینکه این امتیازها را دیگری
بخرد و تا وجه کارگران تامین شود.
از سوی دیگر کارشناسان تعاونی فلزکارمکانیک این سوال را طرح می کنند که مدت زمان
سن مفید یک ساختمان چقدر است که بیش از  ١سال است این سازه ها به حال خود در باد
و باران رها شده اند؟
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گزارش پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه

با اطالعیه مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه آقای اسد بیگی از
امروز این شرکت تعطیل اعالم شد .با توجه به عدم دریافت  ٠ماه حقوق
کارگران رسمی و عیدی پاداش سال  ،٠٩کارگران طی چند روز اخیر دست
به تجمع زده و خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده خود بودند.
متاسفانه در درگیری دیروز ماشین معاون امورزیربنایی توسط کارگران
خشمگین شکسته و باعث تصادف خودروهای عبوری شد.امروز نیز کلیه
نگهبانان بومی حکم اخراج دریافت کردند.
در حال حاضر بیش از  ١٢٢کارگر نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری
شوش تجمع کرده و در حال مذاکره با فرماندار هستند.این تعطیلی در حالی
صورت گرفته است که محصول نیشکر در زمین ها باید برداشت شوند و
تاخیر باعث نابودی نیشکر و خسارت فراوان به شرکت زده خواهد شد.
شرکت نیشکرهفت تپه بیش از شش هزار کارگر دارد و حداقل بیست هزار نفر
خانوار کارگری را در بر می گیرد .شرکت نیشکر هفت تپه در خاورمیانه بی
نظیر است و می تواند شکر کل خاورمیانه را تغذیه کند .این شرکت استعداد
پذیرش حداقل  ٠٢هزارکارگررادارد اما مافیای شکر با همدستی مدیران ناالیق
شرکت را به تعطیلی کشانده و کارگران را بی پول و سرگردان نموده اند.
پنجشنبه  ٣فروردین  ٠٩٣١ساعت  ٠٠صبح
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گزارش تکمیلی از نیشکر هفت تپه
امروز سر سه راه هفت تپه ماشین های اطالعات و نیروی انتظامی سعی در
توقف کارگران داشتند ولی در نهایت پیش از رسیدن به بیمارستان شوش،
توانستند بیشتر کارگران رو متفرق کنند .تعداد اولیه کارگران به نسبت زیاد و
وسایل نقلیه هم زیاد بودند ولی آخرش حدود  ١٢٢نفر رسیدیم پیش
فرمانداری.یکی از مامورین هم چپ و راست عکس از کارگران می گرفت.
مسیر جلو فرمانداری کاملن باز بود و مشکلی برای مرور وسایل نقلیه پیش
نیومد .معاون فرماندار هم فقط سعی در آرام سازی کارگران داشت و هیچ
نتیجه خاصی حاصل نشد.کلن در تجمع هم نمیشود نتیجه کلی و نهایی و قطعی
گرفت وگرنه خواسته اول ما اخراج بخش خصوصی و برگشت شرکت به
دولت هست .چون کارفرما در پرداخت مطالبات ناتوان هست.
فعلن هم جلسه شورای تامین در اهواز تشکیل شده و طوری هست که دیگه
جلسات رو در اهواز و با حضور استاندار تشکیل می دهند.اما موضوع مهم
خسارات جبران ناپذیری است که این تعطیلی نسنجیده به نیشکرهفت تپه خواهد
زد .تمام مسیرهای کارخانه پر از شربت و سیروپ و پخت هست و این مسیرها
باید مرتبن مورد بررسی قرار بگیرند و درصورت نیاز آب بر روی آنها
بازبشود که پخت ها سفت نشوند .اگرسفت شدند عالوه برخود پخت و شربت
که خراب خواهند شد ،دستگاه ها هم نابود میشوند.
کوره ی آهک نباید خاموش بشود که اگه خاموش شد دردسر روشن کردنش
زیاد است .طباخی خام و تصفیه که داخل پن هاشون پخت هست که قیمت هر
پخت صد ملیون است که حدود شش پخت جمعن درخام و تصفیه هست .اگربه
این ها آب نرسد پخت ها سفت شده و پن عملن خراب خواهد شد .قیمت هر پن
چند میلیارد است .همانطوری که پارسال یک پن خراب شد ودیگه درستش
نکردند.نیشکرهایی که در بیابان باد می خورند بی تردید فاسد خواهند شد.

( کلیه اخبار هفت تپه بر گرفته از کانال تلگرامی رضا رخشان است)
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گزارش از نیشکر هفت تپه
بعد از اعالم بازگشایی کارخانه نیشکر هفت تپه در روز گذشته متاسفانه
تعدادی از کارگران دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند که نام انان به قرار زیر
است:
 -١حسن نعامی  -٠حمید کثیر  -٣کریم دبات  -١مجید چعب  -٨احمد چنانی
 -٩کریم زبید
همچنین اسامی تعدادی از حدود بیست کارگری که به دادستانی شهر شوش
احضار شده اند به شرح زیر است -١ :سید حسن فاضلی  -٠فواد الکثیر -٣
ساجد الکثیر -١حسن الکثیر  -٨محمد خنیفر  -٩سعید منصوری  -٧مهدی
ثاعمی  -٥چاسب حمدانی که از آنانی هنوز خبری نداریم.
البته بخش آبیاری شرکت با ورود کارگران این بخش فعال شده است اما
متاسفانه آب الزم برای آبیاری نی موجود نیست که موجب خشک شدن و تلف
شدن نی ها خواهد شد.
کارگران بهره برداری هنوز مشغول به کار نشده اند و امور اداری کماکان
تعطیل است .البته در ساعت  ١١.١٢دقیقه از کارخانه خبر داده شد که کوره
بخار روشن گردیده است.
اما آنچه که مهم است هنوز تاریخ دقیقی در مورد پرداخت عقب مانده های
کارگران اعالم نگردیده است.

تحریریه نشریه پیام سندیکا
 ٠٥فروردین ٠٩٣١
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در نیشکر هفت تپه چه می گذرد؟
با آزادی بازداشتی های چند روزه اخیر هفت تپه تنها آقای حبیب چنانی در بازداشت مانده
است.با توجه به اینکه کارگران آبیار از عدم وجود آب بسیار نگران هستند مدیرعامل
سازمان آب و برق خوزستان گفت :با توجه به شرایط فعلی خوزستان از نظر ذخایر آبی
معتقدیم امسال نباید کشت نیشکر انجام شود .تنها راهی که بتوانیم مساله آب نخیالت و
تاالب های شادگان و خرمشهر را حل کنیم این است که کشت نیشکر متوقف شود.با توجه
به اینکه آب رودخانه کارون یک سوم شده سطح زیر کشت نیشکر هم باید یک سوم شود
تا بتوانیم آب با کیفیت به نخیالت بدهیم
کارشناسان کارگری نیشکر هفت تپه اظهار داشتند که :خیلی خوبست مسوالنی که
دهانشان را باز می کنند و صحبت های این چنینی می گویند به این سوال هم جواب بدهند
که دراین صورت تکلیف نان بیش از پنجاه هزار نفر کارگر صنعت نیشکر قند چه میشود؟
قطعن گفتن چنین صحبت های جسورانه و با قاطعیت  ،بازی با اعصاب کارگران و موجب
تشویش اذهان می گردد .لطفا قبل از هر حرفی ،تبعات احتمالی آنرا هم در نظر بگیرید.
وقت ان رسیده که هفت تپه نیز برای حفظ و و تداوم حیاط ،خود را برای این جدال سخت
و جان فرسای مبارزه با طبیعت آماده سازد و خود را با طبیعت خشن در پیش رو تطبیق
دهد .چند راه کار که میتواند هفت تپه و نان  6111نفر را از ورطه نابودی نجات دهد :
-1کاهش سطح داشت در سال  31به زیر  6111هکتار جهت رسیدن اب به تمام مزارع
و حذف مزارع با راندمان پایین  -2تامین به موقع و به اندازه نهاده های کشاورزی از
قبیل کود ،سم و لوازم آبیاری و کنترل به موقع علفهای هرز در راستای افزایش تولید
نیشکر در واحد سطح  -9تجمیع کشت های غیر نیشکری و انتقال آنها به مزارع پایین
دست و کم آب در انتهای شبکه آبیاری  -4بهره گیری از سیستم ابیاری تحت فشار قطره
ای و بارانی جهت کاهش مصرف اب  -5بهبود وضعیت کانال ها و جلوگیری از هدر رفت
آب  -6تطبیق و توسعه کشت های پاییزه مانند چغندر و کلزا که در فصول بارانی سال به
عمل میایند.
همچنین مدیریت هفت تپه اعالم کرد :به اطالع کلیه کارکنان شرکت کشت و صنعت نیشکر
هفت تپه می رساند که دفترچه های بیمه تامین اجتماعی از شنبه  18فروردین تمدید می
شود .متاسفانه مدیریت هنوز از پاسخ به این سوال که حقوق های عقب افتاده را کی
16فروردین 19
پرداخت می کند طفره می رود.
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گزارش پیام سندیکا از شب عید کارگران پروژه ای

-١کارگران پروژه (ورزنه) اصفهان شرکت کیسون در بی پولی بسرمیبرند
کارگرانی که بالغ بر  ١٠ماه حقوق نگرفتند.
جالب این جاست که در پی اخطار سندیکا به این شرکت در رابطه با پرداخت
حقوق کارگرانش سه مدیر این شرکت با مسوول سندیکا تماس گرفته و
خواهان نام کسانی هستند که اعالم کرده اند حقوق نگرفته اند.
 –٠کارگری برایمان نوشته است:
با سالم و احترام..
لطفا یه اخطار هم به شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی در پروژه
پتروشیمی بوشهر سایت ٣ارسال نمایید که از برج  ٧به بعد دیگه هیچی
پرداختی نداشته و بیمه پرسنل رو هم اقدام نکرد…و همه در بالتکلیفی بسر
میبرن.
 -٣و کارگر ایمانی برایمان نوشته:
باسالم خدمت تمام مدیران زحمت کش سندیکا خواهشی داشتم
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میخواستم اگه از دستتان برمی آید به شرکت فوالد بوتیا کرمان هم بخاطر
پیمانکارش آیت شیخی که حق کارگرانش رو پرداخت نکرده است هم اخطاری
بدهید اینجانب دارای دو برادر از کار افتاده هستم که برای مخارج زندگی خود
و خانواده ام مجبور به کارکردن در شهرهای مختلف هستم که از
پیمانکارشرکت فوالد بوتیا کرمان آقای آیت شیخی طلب دارم و دستم به جایی
بند نیست شیخی هم تو تلگرام بالکم کرده و قصد دادن حق اینجانب و عده ای
دیگر را نداره.
کارگران این اجحاف را به که شکایت برند؟

گزارش پیام سندیکا از مشکالت کارگران در شرکت کیسون
شرکت کیسون  ،غول کارهای ساختمانی ،به عنوان یکی از بدحساب ترین
شرکت های پروژه ای میان کارگران شناخته شده است.
اعتصاب های کارگری در این غول ساختمانی به یک امر عادی برای مدیریت
شرکت تبدیل شده است .عقب افتادن حقوق کارگران در پروژه های بزرگ
ساختمانى كشور از دالیل عمده این اعتصاب ها میباشد .از مثال هاى مشخص
به موارد زیر مي توان اشاره كرد:
-١آبفای غرب تهران ضلع جنوبی میدان آزادی به مدت  ١١ماه  .یعنی فقط
حقوق فروردین را  ١٨٢کارگر شاغل در این پروژه گرفته اند
 -٠در پتروشیمی سبالن کارگران فقط تا آذر ماه حقوق گرفته اند
 -٣كارگران در شرکت جویبار نفت از آذر ماه حقوق نگرفته اند
این درحالی است که شرکت کیسون با منابع مالی افسانه ای از پرداخت حقوق
کارگرانش خوداری می کند.
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گزارش پیام سندیکا از نیروگاه حرارتی طبس

در پروژه نیروگاه حرارتی طبس برای پیمانکاری به نام شرکت هرم سازان
سورن مشغول به کار است که این شرکت پیمانکاردسته دوم شرکت رشد
صنعت می باشد.
بدلیل اختالف این دو شرکت تمامی کارگران هرم سازان را اخراج کرده وکار
را به پیمانکار دیگری دادند.
تسویه حساب کارکنان را قرار شد شرکت رشد صنعت خودش پرداخت کند
ولی با گذشت بیش ار١ماه شرکت رشد صنعت هیچ پولی به کارگران پرداخت
نکرده و هر روز به بهانه های مختلف دستمزد کارگران را پرداخت نکمی
کنند.
با توجه به نزدیک بودن به ایام عید و اینکه تمامی کارگران نیازمند دستمزد
هایشان هستند این عدم پرداخت را جز بی وجدانی نام دیگری نمی شود
گذاشت.
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اخبار شرکت واحد به نقل از کانال تلگرامی سندیکای
کارگران شرکت واحد تهران
🔴پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی به کارگران شهرداری به مناسبت
ماه های مبارک شعبان و رمضان
به مناسبت فرا رسیدن ماه های فرخنده و مبارک شعبان و رمضان ،در هفته
آتی کمک های نقدی و غیر نقدی در قالب شارژ کارت و کاالبرگ به کارکنان
شهرداری تهران پرداخت می گردد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل رفاه  ،تعاون وخدمات اجتماعی شهرداری
تهران ،دکتر مدیح مدیر کل رفاه با اعالم خبر فوق  ،ضمن تبریک اعیاد
شعبانیه گفت به همین مناسبت و با موافقت سرپرست محترم شهرداری تهران و
تمهیدات معاونت محترم توسعه منابع انسانی کارت اعتباری همکاران ارجمند
در شهرداری تهران به مبلغ  ٠.٢٢٢.٢٢٢لایر شارژ خواهد گردید .مدیر کل
رفاه،تعاون و خدمات اجتماعی در ادامه با اشاره به پیش رو بودن ماه مبارک
رمضان  ،ماه نزول رحمت و ضیافت بیکران الهی افزود هماهنگی های الزم
جهت اهدای کاال برگ ویژه این ماه گرانقدر به مبلغ  ١.٢٢٢.٢٢٢لایر فراهم
گردیده است که تا قبل از آغاز این ماه عزیز به همکاران اهدا خواهد شد.
🔴کارت های رفاهی کارگران شهرداری تهران به مناسبت اعیاد والدت
حضرت علی (ع) و مبعث حضرت رسول اکرم (ص) شارژ می شود
دکتر مدیح مدیر کل رفاه شهرداری تهران اعالم کرد؛ به مناسبت های اخیر و
پیش رو به ویژه به مناسبت والدت با سعادت موالی متقیان حضرت علی (ع)
و روز مرد و همچنین مبعث پیامبر اکرم (ص) مبلغ  ١،٢٢٢،٢٢٢لایر به
صورت نقدی و در قالب شارژ ،کارت رفاهی همکاران محترم تا پایان هفته
جاری شارژ خواهد شد.ضمنا سازمان ها  ،شرکت ها و واحدهای تابعه
شهرداری تهران اقدام مشابه به عمل خواهند آورد.
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یاد تو می ماند….

قادر عظیمی سندیکالیست قدیمی و مربی کوهنوردی در حادثه ای دردناک درگذشت .او
یکی از مهندسین مکانیک و برنامه ریزی بود که از اوایل پایه گذاری ذوب آهن در آنجا
استخدام شد.قادر عظیمی از جمله سندیکالیست های ذوب آهن بود که در شکل گیری
خدمات رفاهی برای کارگران بسیار فعال بود و به ورزش کارگران اهمیت می داد و گروه
کوهنوردی ذوب آهن را به همراه دیگر کارگران بنیان گذاشت .در سالهایی که ورزش برای
کارگران یک امر لوکس بود قادر عظیمی ها آن را به یک خواست کارگری تبدیل
کرده و ورزش را بین کار گران ذوب آهن رواج داد .اگر سندیکالیست آقای معروفی در
کوره بلند به دنبال رفاه بیشتر برای کارگران بود عظیمی نیز در بخش مکانیک این کار را
دنبال می کرد.در سال های  ٢٥نشریه ای به نام فوالد در بین کارگران توزیع می شد که به
مجله مهندس بخشایش معروف بود که گویای مشکالت کارگران و خواسته های آنان بود و
از جمله فعالین این نشریه کارگری قادر عظیمی بود.او و دیگر کارگران مبارز از جمله
اعتصاب کنندگان پرشور سال  ٢١بودند خواست آنان رفاه هرچه بیشتر برای همه کارگران
ایران ،رفع بیکاری ،آبادانی کشور و بهبود روند تولید بوده و به همین خاطر شورای
کارگران ذوب آهن را بنیان گذاشتند .آنان حذف ساواک از کارخانه و اعتصاب را حق
قانونی هر کارگری دانسته چرا که عدم امنیت شغلی کیان خانواده هر کارگری را تهدید و
تاثیر مستقیم در اجتماع می دانستند .اخراج یک کارگر بیش از خود او به خانواده اش
ضربه می زند و نباید وجود داشته باشد.قادرعظیمی پس از بازنشستگی نیز گروه
کوهنوردی کارگران ذوب آهن را رها نکرد و تا پایان عمر سرمربی گروه کوهنوردی ذوب
آهن بود.قادرعظیمی  ٥٠فروردین خانواده و دوستانش را برای همیشه ترک گفت و در
قطعه نام آوران فوالد شهر آرام گرفت اما خدماتش به طبقه کارگر ذوب آهن همیشه ماندنی
است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران اردیبهشت ٣١
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« اعتراض به فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری»WFTU
دبیرکل محترم فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگریWFTU
برگزاری اجالس دوره ای هیات مدیره فدراسیون جهانی سندیکاهای
کارگری  WFTUدر تهران در روزهای  ٧و  ٥اسفندماه ( ٠٩و  ٠٧فوریه
 )٠٢١٥در شرایطی صورت گرفت که شرکت کنندگان ایرانی حاضر در این
اجالس نمایندگان واقعی کارگران ایران نبودند و فدراسیون با عدم دعوت از
سندیکاهای مستقل کارگری در ایران یعنی سندیکای فلزکارمکانیک ایران،
سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه ،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه ،اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران ،خود را از امکان تبادل
نظر با فعالین معتقدبه تقویت سندیکاهای واقعی و طبقاتی درایران محروم کرد.
دلیل ما برای اینکه خانه کارگر و تشکیالت و فعالین وابسته به آن را فاقد
هویت سنیکایی واقعی بدانیم برپایه عملکرد آن ها ،اصول تشکیالتی
ساختارهای آن ها ،عدم ارتباط آن ها با مبارزه طبقاتی کارگران ایران و ماهیت
کارگزارانه روابط آن ها با ارگان های دولتی می باشد .همانگونه که خود مطلع
هستید در اصول اساسنامه ای سندیکا ها مشخصه هایی ذکر شده است و از
جمله اینکه سندیکاها نباید محدود به دین خاص ،ایدئولوژی و نژاد و زبان
خاصی باشند.در اجالس تهران تشکیالت خانه کارگر و نمایندگانش در حالی
خود را تشکل کارگری جا زده اند که در اساسنامه اشان گرایش دینی خاصی
برای عضویت منظور شده است .در واقع کارگران و کوشندگان سندیکایی
ایران خانه کارگر را یک ساختار و تشکیالت واقعی کارگری نمی شناسند.
این مهم است که شما اطالع داشته باشید در روزهای برگزاری اجالس هیات
مدیره فدراسیون در تهران هزاران کارگر فوالد اهواز برای هفته ها در
اعتصاب بودند و تقاضای دریافت بیش از  ٣ماه حقوق عقب افتاده خود را
داشتند که در ادامه در روز  ١١اسفندماه (  ٠مارس)  ٠تن از آنان دستگیر و
به بازداشتگاه برده شدند.
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اجالس شما در حالی برگزار شد که رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در زندان به سر می برد و
بدلیل شرایط دشوار زندان سکته کرده و حتا برای درمان با مرخصی اش
موافقت نشده است.اسماعیل عبدی دبیرکانون صنفی معلمان تهران  ،بهشتی
لنگرودی عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران در زندان بسر می برند
وعلی اکبرباغانی عضو دیگر هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران در تبعید
بود .پس از اجالس نیز محمد حبیبی عضو دیگر هیات مدیره کانون صنفی
معلمان تهران دستگیر و با ضرب و شتم در محل کاربه زندان برده شده است.
در حال حاضرابراهیم مددی و داوود رضوی از اعضای هیات مدیره سندیکای
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز زیر حکم های سنگین
زندان بسر می برند .حمید شرقی عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
ایران هنوز تعیین تکلیف قضایی نشده است .فعالین کارگری نیشکر هفت تپه که
برای دریافت معوقات خود تالش می کنند به دادگستری احضار شده اند.
محدودیت علیه سندیکاهای کارگری و فعالین کارگری در کشوری که اجالس
شما در آن برگزار شد توسط مقام های مسئول به خشن ترین شکل اعمال می
شود  .میزبانان شما کسانی بودند که به محل سندیکاهای کارگری یورش آورده
و فعالین سندیکایی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و هنوز هم از رقابت با
سندیکاهای واقعی کارگری می ترسند و به همین دلیل جایی برای  ١تشکل
سندیکایی مستقل در این اجالس ندادند و از نام و اعتبار ما در میان کارگران
و مردم وحشت دارند .متاسفانه در این اجالس از سوی شما نیز خبری از ١
سندیکای کارگری گرفته نشد و بدون حتا دیداری کوتاه با ما از ایران رفتید.
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری مدعی است که پرچمدار مبارزه
سندیکایی اصیل است .ما سئوال می کنیم:
آیا در اجالس هیات مدیره فدراسیون در تهران اصولن مطرح شد که در کشور
میزبان شما دستورات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی برای
از بین بردن قانون کار ،و هرگونه تشکل کارگری ،ارزان سازی دستمزدها

پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران

93

برای غارت هرچه بیشتر کارتل ها توسط مقام های مسئول دقیقن اجرایی می
شود؟؟ آیا نمایندگان به اصطالح کارگری حاضر در اجالس به اطالع بیش از
 ٠١هیئت نمایندگی حاضر رساندند که اندوخته های کارگران توسط دولت
دستبرد زده می شود؟ و به همین خاطر نمایندگان کارگری حاضر در شورای
عالی دستمزد مذاکرات مزدی را تحریم کردند؟
در زمان اجالس میلیون ها کارگر ایرانی دستمزدهایشان ماهها عقب افتاده و
اعتراضات در خارج از سالن های برگزاری اجالس هر روزه ادامه داشت.
صندوق های بازنشستگی کارگری به دلیل مدیران ناالیق دولتی و اختالس
ورشکسته شده اند  .آیا اجالس هیئت رئیسه فدراسیون در جریان این مشکالت
گذاشته شد؟
آیا در قطعنامه پایانی اجالس هیات مدیره فدراسیون جهانی سندیکاهای
کارگری از محدودیت ها و عدم اجرای مقاوله نامه های سازمان جهانی کار در
ایران ذکری به میان آمد؟ آیا در قطعنامه های اجالس خواستار آزادی
سندیکالیست های زندانی که به دلیل دفاع خود از اصول سندیکایی و حقوق
کارگران زیر فشار هستند ،شدید؟؟
در پایان از شما می خواهیم در رابطه با موارد ذکر شده در باال از خود واکنش
نشان دهید.
جان سندیکالیست های مبارز ایران رضا شهابی ،اسماعیل عبدی ،محمود
بهشتی لنگرودی ،علی اکبر باغانی و محمد حبیبی در خطر است! با آن ها
اعالم همبستگی کنید .

ایران – مازیارگیالنی نژاد
مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
اسفند ٠٩٣١
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استیضاح وزیر کار
وزیر کار از استیضاح جان سالم بدر برد ودر جای خود ابقا گشت .خانه کارگر وتشکل های
وابسته به آن به جشن و پایکوی پرداختند و کارگران را به حمایت بیشتر از سیاست های
او دعوت کردند  .آیا براستی باید جشن گرفت وبه هم تبریک گفت ؟ آیا وضعیت ما کارگران
بعد از ابقا مجدد وزیر تغییرات محسوسی خواهد کرد که ما باید به هم تبریک بگوییم ؟ از
نظر ما کارگران سندیکایی پاسخ این سوال روشن است .با قاطعیت می گوییم :نه! در به
همان پاشنه خواهد چرخید.
فقط وزیرکار نزدیک ایام عید بیکار نشد وامنیت شغلی اش برقرار! گفته می شود وزیرکار
مخالف دست اندازی به جیب کارگران (صندوق تامبن اجتماعی ) است .آیا به واقع چنین
است؟ آیا صرف امضا یک اعتراض در جلسه شورای عالی تعیین دستمزد که ضمانت
اجرایی ندارد نشان مخالفت جدی وزیر است ؟
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران معتقد است که این حرکت وزیر نوشداروی بعد از
مرگ سهراب می باشد و تنها فریب نمایندگان کارگران در شورای عالی دستمزد است .
ایشان اگر در این زمینه جدی بودند می توانستند در همان زمان دادن الیحه دولت تهدید به
استعفا می نمودند واین استعفا ودلیل آنرا رسانه ایی می کردند و از کارگران و تشکل های
مستقل یاری می خواستند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران معتقد است ایشان آگاهانه وهدفمند مجری سیاستی
است که سرانجام آن بدبختی هر چه بیشتر ما کارگران است .تعیین هزینه سبد معیشتی
کارگران به مقدار ٥میلیون و ١١١هزار تومان در شورای عالی دستمزد نشان دهنده همین
موضوع است (.تصویب در جلسه مورخه  ٥٥بهمن) براساس واقعیتهای زندگی ما
کارگران حداقل این هزینه از سقف ٥میلیون نیز می گذرد.
سندیکای کارگران فلز کارمکانیک ایران همه کارگران را به مقابله جدی به این دست
اندازی به صندوق کارگران (اضافه نمودن بند ز به بودجه ٣١مبنی بر واریز درآمد خدمات
درمانی تامین اجتماعی به صندوق دولت ) وتعیین ناعادالنه هزینه سبد معیشتی فرا می
خواند که دستمزدی زیر خط فقر را در نظر دارد .ما با تمام قدرت وهمه امکانات خود با این
سیاست ها مقابله خواهیم کرد .صدای حق طلبانه ما کارگران خاموش نخواهد شد

برقرار باد اتحاد کارگران ایران
 ٠١اسفند ١٣٠٩

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
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فعالیت سندیکا در مورد پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران

یکی از ناجوانمردانه ترین اقدامات کارفرمایان نپرداختن حقوق کارگران در سر موعد هر
ماهه است و این باعث شده که کارگران با بست قراردادهای اسارت آور کارگران را ملزم
کنند که حقوقشان را با تاخیر بسیار دریافت کنند.
در این مورد نفت ستاره خلیج در بندرعباس با دادن قراردادی به کارگران آنان را مجبور
به امضا کردن قراردادهایی می کنند که کارگر پذیرفته بعد از شش ماه حقوق خود را آن هم
اگر کارفرمای اصلی پولی پرداخت کرده بود  ،حق دریافت دارد و از هرگونه اعتراض و
اعتصاب به پرهیزد و اگر اعتراض و اعتصابی کرد شرکت حق دارد حقوق او را نپردازد و
به جرم اغتشاش تحویل مراجع قضایی بدهد.
برای مقابله با این ظلم آشکار سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پای پینگ و
اکیپ پروژه ای با نوشتن نامه به شرکت هایی که کارگرانشان به ما تظلم خواهی نموده اند
از شرکت های متخلف خواسته است تا حقوق کارگران را تا  ٥٢اسفند تسویه کامل کنند.
شرکت هایی که برایشان نامه فرستاده شده است:
-٠شرکت کیسون برای پرداخت حقوق کارگران پتروشیمی سبالن به پیمانکاری آقای
مرادی ٠٢١ ،کارگر آبفای غرب تهران  -٥شرکت ابادراهان پارس  -٩مدیریت پتروشیمی
کنگان و شرکت پتروپاالیش در رابطه با پرداخت حقوق کارگران شرکت پیمان رودک -٥
نیروگاه بوستانو و شرکت مپنا در رابطه با پرداخت حقوق  ٥١١کارگر شرکت ایستافر،
 ١١١کارگر شرکت فرخا  -٢پتروشیمی لردگان برای پرداخت حقوق کارگران شرکت همپا
زیر نظر پیمانکار آزادی مقدم  -١پاالیشگاه نفت ستاره خلیج و شرکت نفت فالت قاره ایران
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برای پرداخت حقوق کارگران شرکت انرژی گستر ،شرکت شهید رجایی به پیمانکاری
یوسفی ،و پیمانکاری پارسین سازه ،شرکت انرژی دی  -١شرکت آذرستان در چیتگر
تهران
« متن نامه »
به نام خدا
پیامبر اسالم :دستمزد کارگر قبل از خشک شدن عرقش باید پرداخت شود.
به مدیریت شرکت کیسون
احتراما ،سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه کارگران پایپینگ و اکیپ پروژه
ای ها به نماینده گی از سوی  ٠١١١کارگر پروژه ای به شما اطالع و اخطار می دهیم بر
طبق ماده  ٩قانون کار «« مدیران و مسووالن و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار
کارگاه هستند به عنوان نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی
است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند »».لذا با توجه این قانون و
کالم پیامبر اسالم نسبت به عقب افتادن دیون و دستمزدهای بیش از  ٢ماه  ٠٢١کارگران
آبفای غرب تهران و پتروشیمی سبالن به پیمانکاری آقای مرادی ،شرکت کیسون موظف
است تا  ٥٢اسفند کلیه تعهداتش نسبت به کارگران را تسویه و به این سندیکا و گروه
پایپینگ اعالم کند.

آقایان محمدرضا انصاری – امید انصاری

مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران مازیار گیالنی نژاد
مسوول گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ارصالن امینی
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چه زمانی روز جهانی کارگر برای کارگران ایران به
رسمیت شناخته شد؟

دوران  ، ١٣٠٨-١٣٠٢سالهای پیروزیهای بزرگ برای جنبش سندیکایی
کارگران ایران بود .مبازرات کارگران که زیر پرچم بزرگترین فدراسیون
کارگری خاورمیانه به نام شورای متحده مرکزی زحمتکشان ایران صورت می
گرفت باعث شد با فشار بر دولت قوام السلطنه  ،منجر به تصویب الیحهای در
سال  ١٣٠٣گردید که در آن  ٥ساعت کار در روز و  ١٥ساعت کار هفتگی
 ٠٨ ،درصد دستمزد بیش تر برای کار اضافی  ،تعطیلی اول ماه مه ،
شناسایی رسمی سندیکاها  ،تشکیل کمیسیون داوری در موسسات با شرکت
نمایندگان سندیکا  ١١ ،روز مرخصی استحقاقی در طی سال با دستمزد ٩ ،
هفته مرخصی برای زنان کارگر باردار ،منع استفاده از کودکان کارگر کم تر
از  ١٠سال و تامین بیمههای اجتماعی پیش بینی شده بود.
در سال  ، ١٣٠٨در پرتو آگاهی و مبارزه طبقه کارگر ایران «قانون کار» به
تصویب رسید که عالوه بر موارد الیحه قبلی و امتیازات دیگر ،روزاول ماه
مه را به عنوان روز همبستگی بین المللی زحمتکشان و روز تعطیل همراه با
دستمزد به رسمیت شناخت.
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در اول ماه مه سال  1886شیکاگو چه گذشت؟
در سال  1885اعالمیه یی در صفوف کارگران امریکا دست به دست شده و
از طبقه کارگر امریکا می خواست در اول ماه مه  1889نسبت به تبعیض ها
و مشکالت شان اعتراض کنند .در این اعالمیه آمده بود؛ « روزی که طبقه
کارگر قوانین خویش را بر پا می دارد و قدرتش را به کار می برد که این
قوانین را به اجرا درآورد .قوانینی که تمامن خالف رضایت و موافقت
ستمگران و حکمرانان ...است .روزی که نیروی عظیم زحمتکشان متحد در
برابر قدرتی که امروز بر سرنوشت همه خلق ها حکم می راند ،صف آرایی
می کند .روزی که لذت هشت ساعت کار ،هشت ساعت استراحت و هشت
ساعت برای هر کاری به اختیار خود ما احساس می شود».
سال  1889اعتصابات همه جا را فراگرفت .این اعتصابات از دو ماه قبل از
اول ماه مه ،در گوشه و کنار از سوی کارگران دیده می شد .درست یک شب
قبل از واقعه اول ماه مه ،روزنامه «کارگر» نوشت« :کارگران ،شعار ما باید
چنین باشد؛ سازش موقوف .ماه مه فرارسیده است ۲3 .سال است سرمایه
داران وعده هشت ساعت کار می دهند ولی همیشه این خواست را زیر پا می
گذارند» اول ماه مه  ،1889یکی از روزنامه های شیکاگو چنین گزارش داد:
«هیچ دودی از دودکش کارخانه ها بیرون نمی آید .همه چیز ،رنگ یک روز
تعطیل به خود گرفته است».
 1133کارگر در دیترویت به مدت هشت ساعت راهپیمایی کردند .در
نیوپارک  ۲5هزار نفر از برادوی به طرف میدان اتحاد راهپیمایی کردند .در
عین حال  03هزار کارگر نیوپارکی در حال اعتصاب بودند .در سین سیناتی
یک کارگر شروع راهپیمایی را چنین تصویر می کرد؛ «تظاهر کنندگان فقط
پرچم سرخ حمل می کردند و تنها سرودی که می خواندند سرود آربایتر
(کارگران) و مارسه یز بود .در لویی ویل کنتاکی بیش از شش هزار کارگر
سیاه و سفید از وسط پارک ملی عبور کردند و به این ترتیب ممنوعیت ورود
غیرسفیدان به پارک را عامدانه شکستند .در شیکاگو نیز نزدیک به  03هزار
نفر به جاده هاریختند .تمام قطارهااز کار ایستاده و بنادررا تعطیل کرده بودند.
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نقطه انفجار اول ماه مه در کارگاه مک گورمیک بود .اینجا از اواسط زمستان
در اعتصاب به سر می برد .در دوم ماه مه ،اسپایز ،رهبر کارگران قرار بود
دوباره برایشان سخنرانی کند .هنگامی که حدود شش هزار کارگر به
سخنرانی او گوش می دادند ،چند صد نفر به پیشواز اعتصاب شکنانی که تازه
داشتند از سر کار برمی گشتند ،رفتند تا تعدادی از کارگرانی که حاضر به
اعتصاب نشده بودند توسط خود کارگران اعتصاب کننده دستگیر شده و مورد
بازجویی قرار بگیرند.
روزنامه «کارگر» در دوم ماه مه نوشت؛ «ناگهان صدای گلوله از نزدیک
کارخانه به گوش رسید .حدود  ۹5قاتل قوی هیکل که توسط یک فرمانده چاق
پلیس رهبری می شدند بدان سمت حرکت کردند .سه ارابه موتوری پر از
وحشی های حامی نظم و قانون!!!! نیز آنان را همراهی می کردند ».در نبرد
میان کارگرانی که سالح آنها چوب و سنگ و کلوخ بود علیه پلیسی که با
سالح گرم مسلح شده بود ،صف کارگران ناگهان به هم خورد .بمب دستی
پشت سر کارگران منفجر شد .دست کم دو کارگر کشته شدند .بسیاری از
جمله چند کودک مجروح شدند .
روز بعد یعنی سوم ماه مه ،گسترش اعتصاب پرمعنا بود .در سطح کشور
نزدیک به  003هزار کارگر به جنبش پیوسته بودند و  163هزار نفر از آنها
در اعتصاب به سر می بردند .در شیکاگو  83هزار کارگر تظاهرات کردند.
هنگامی که چند صد زن خیاط قصد داشتند به تظاهرات بپیوندند ،روزنامه
شیکاگوتریبون آنان را چنین خطاب کرد« :زنان وحشی هلهله کش».
دادگاه هفت نفر منجمله اسپایز رامحکوم به مرگ کرد و به تاریخ  11نوامبر
 1889که به نام جمعه سیاه نام گرفته است ،اعدام شدند .اسپایز هنگام اعدام
گفت :صدایی که امروز می خاهید خاموش کنید روزی طنین انداز خواهد شد.
سه سال بعد در کنگره بین المللی کارگران در پاریس ،روز اول ماه مه به
خاطر کشتار کارگران و رهبران کارگری شیکاگو ،روز جهانی کارگر
نامگذاری شد.

صدای کارگران هر اول ماه مه طنین انداز می شود
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با سالم و دورد به تمامی کوشندگان طبقه کارگر!

"جنبش همبستگی کارگران و زحمتکشان" که با هدف تامین زندگی و معیشت کارگران ،با
هشت ساعت کار (رنگ ) دنیای مدرن را تغییر داد ،امروزه در کشورهای اروپایی،
بخصوص" کشورهای اسکاندیناوی" و بسیاری دیگر کشورهای جهان حقوق کارگران با
هشت ساعت کار ،برای خرید مایحتاج زندگی آبرومندانه کفایت می کند .این امر گردش
صحیح پول ملی را به وجود می آورد .کارگر کار دارد  ،پول دارد ،خرید می کند ،مایحتاج
زندگی حتا تفریح و سرگرمی خانواده را تامین می کند ،در نتیجه سرمایه دار وکارخانه
دار هم به سود معقول خود میرسد ،و قدرت تولید بیشترو سود بیشتر را پیدا می کند.
دولت هم می تواند با دریافت مالیات عادالنه از بخشهای تولید وتوزیع درآمد کافی داشته
و خدمات اجتماعی را به موقع ارایه دهد و دائما این خدمات را گسترش دهد و در زمینه
تحقیقات و پژوهش مدرن دستآوردهای باور نکردنی داشته باشد .واقعآ این دستآوردها
حتا مهاجرین روشنفکر جهان سوم را شگفت زده می کند .پس براحتی می شود مدعی
شد که مبارزات سازمان یافته طبقه کارگر "جنبش اول ماه مه" برای به دست آوردن
اهداف جنبش ساعت  8کار زمینه رشد بشریت را فراهم کرده و تکامل و رشد حتا
سرمایه داری را فراهم کرده است .البته سرمایه داران خدمات انسانی تامین اجتماعی
مدرن را به درستی "خدمات سوسیال "می نامند .نتیجه اینکه خواست کارگران و"
جنبش اول ماه" مه راهی انسانی و بینهایت ارزشمند است ،پس ما بعنوان یک وظیفه
مقدس این راه را ادامه می دهیم ،تا به دست آوردن طبقه سرمایه داری که وطن فروش
نباشد ،و حاکمیتی که اهل دنیای امروز باشد ،این مبارزه تمیز و مقدس را ادامه میدهیم.
موفقیت سرنوشت حتمی طبقه کارگر است ،و بشریت به جز راه ترقی و تکامل ،
"سوسیالیستی" راهی ندارد ،......پیروزباشید

محمد فراهانی عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران خیاط تهران
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🌺 دروود به کارگران سرزمینم 🌺

روز اول ماه می نزدیک هست و روز پرشکوه کارگر که بایستی صدای
پرآوازه کارگران جهان باشد .شوربختانه نگرانی را برای فعالین کارگری در
سال پیش رو پیش بینی می نماییم و فارغ از تمامی دردها و رنج هایی که
طبقه فرودست جامعه را آزار می دهد به اوضاع فالکت بار بیشتر و بیشتر
شده و چهره تکیده فقر و محرومیت همچنان زحمتکشان را آواره و سرگردان
نموده است.
روز پرشکوه اول ماه می که روز همبستگی زحمتکشان و بزرگداشت شکوه
و منش کارگران می باشد همچنان به تاراج سرمایه داری رفته است و این
قماش بی درد و بی مسئولیت که آرمانهای انسانی برایشان مهم نیست تنها
شاهکار بی نظیرشان ترس و وحشت از همبستگی فرودستانی است که هر آن
امکان دارد با خروشی ناگهانی و برق آسا پایه های ستم را بلرزانند و حقوق
اساسی و فراموش شده خود را از حلقوم آنها بگیرند .دشمنان طبقه کارگر
دشنه تیز خود را به عنوان تنها ابزار کارآمد در جهت اعتراضات حقوقی در
غالف پنهان نموده اند تا در زمان مناسب ضرب شستی خوب پیشکش آنان
بنمایند..نابودی قانون کار و برداشتن شرایط استخدامی در راستای خصوصی
سازی و داللی و نپرداختن حقوق کارگران و تسویه و بلک لیست و زندان و
وارتان خرمدین
شالق از جمله آنان است.
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من یک کارگرم!
دست های من فقط ورق های رنج را شماره می کند ،چشمان من فقط خیابان
های شیک و برج های مرتفع را می بیند !
نویسنده ای در جایی نوشته بود :دست های من تاریخی را تکان می دهد ،اگر
با دستهای خسته ی انسان های دیگر متحد شود!
کودکان من از نوشتن آرزوهایشان در کالس انشا خسته شده اند! وقتی
کروات و لباس های اتو کشیده ی مرفهین را می بینم ،به خود می گویم :پس
فقر من از کجاست؟ من در کجای این اجتماع ایستاده ام؟
وقتی در گرماگرم کار عرق پیشانی ام را پاک می کنم ،به خودمی گویم کاش
می شد کسی می آمد ،دوباره کار و سرمایه را برایم تعریف می کرد! خیلی
دلم میخواست آنقدر کتاب می خواندم تا معنی ارزش افزوده را برای همه ی
کارگران شرح می دادم !
من یک کارگرم!
رویاهای من زیاد پیچیده نیست ،من رفاه را برای تمام آدم ها خواسته بودم،
اولین باری که جلوی پیش خوان یک اداره ی دولتی حقوق عقب مانده ام را
طلب کرده بودم ،دستم را شکستند و من هیچ نفهمیدم که کتاب سرمایه را چرا
نخوانده بودم!
ولی در جایی کسی به من گفته بود :درختان اگر کنارهم باشند هیچ توفانی
آنها را نمی شکند،
من یک کارگرم.....

آرین سندیکالیست
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به آموزگاران میهنم!

به نام انسان بخشنده ی مهربان
دلم میخواست چشمانم راهدیه ی راه تو می کردم ونمی دیدم معلم دانای من،
درغم مخارج آب مروارید چشمش گریه کند! دلم می خواست تمام نمره های
خوب کودکیم رابه بانکی میدادم تا وام درخواستی تو را بی منت به حسابت
بریزد! دلم می خواست درهیچ پیاده رویی خمیده و غمگین نمی دیدمت!
آموزگار من! یادت می آید چقدر انشای پاییز را برایت خوب شرح داده بودم!
دلم می خواست درهیچ شب عیدی گونه های تو را نمناک نمی دیدم ،دلم می
خواست در کتاب درسی کودکیم فقط یک صفحه هم ازبزرگواری تو معلم
عزیزم می نوشت!
وای چقدر دلم می خواست به تو می گفتم :که من دیگر در فهمیدن و نوشتن
این دنیا ،دیگرغلط نمی نویسم.
ای آموزگارخوبم ،تو بلندای خردی بودی که من دراندیشه هایم دریافتم ،روی
کاغذی درکتابخانه ای نوشته بود :آموزگارم مراخلق کرد و من هم دنیایی را
خلق خواهم کرد،،،
آرین سندیکالیست
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روز معلم بر همه آموزگاران مینهم خجسته باد!

«معلمی شغل انبیاست» این شعار دولتمردانی است که در مقام عمل ،معلمان
و فرهنگیان را در چند دهه گذشته تا بینهایت به حاشیه رانده اند؛ هم از
«منزلت» معلمان تا جایی که در توانشان بوده کاسته اند و هم «معیشت»
معلمان را بازیچه سرمایه و سودپرستی قرار داده اند.
اما امروز معلم ایرانی کجا ایستاده است؟ چقدر از نیازهای شغلی اش برآورده
شده و از معلم بودن برایش چه مانده است؟
اگر به فیش حقوی یک معلم رسمی نگاهی بیندازید و آن را در ذهنتان با
حقوق ها و دریافتی های علنی و غیر علنی برخی «از ما بهتران» مقایسه
کنید ،ترسیم معادله ی استیصال معیشتی معلمان دشوار نخواهد بود؛ اگر این
فیش های حقوقی را با هزینه های سرسام آور زندگی کنار هم بگذارید ،دیگر
این که یک دبیر ادبیات یا تاریخ را با پراید دست دوم سر چهار راه پایتخت
در حال ترمز زدن مقابل پای مسافری ببینید ،نه عجیب خواهد بود و نه خارج
از عرف و عادت.
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دوازده اردیبهشت روزی از تقویم شمسی ،به نام معلمان است اما معلمان
ایران این روزها ،روزهای بسیاری را در مضیقه و تنگدستی مالی می
گذرانند و البته که برخی از آنها به جرم اعتراض به همین محدودیت ها و بی
عدالتی ها ،همین روزها پشت میله های زندان روزگار را سپری می کنند؛ در
این شرایط صحبت کردن از مطالبات صنفی معلمان کلیشه ای و تکراری
است؛ صحبت کردن از حق «نان» و «معیشت»؛ از حق «ایستادن» و
«مطالبه کردن»؛ صحبت از همه آنچه که باید می بود و نیست...
اما جدا از همه این کلیشه ها و تکرارها ،بی برو برگرد روز معلم ،روز
معلمانی است که آموختن را با شیوه زندگی شان درآمیخته اند؛ روز اسماعیل
عبدی که به دانش آموزانش با ایستادگی و دفاع از حق ،حق طلبی و ایستادگی
می آموزاند؛ روز بهشتی که با لبخندی فراموش نشدنی و با سری برافراخته
در تاریخ جنبش حق طلبی ایران ثبت می شود ,آن لحظه ای که وداع می کند
و به پشت سر بر نمی گردد؛ آن لحظه ای که راهی «اوین» است .روز
«رسول بداقی» و شش سال و نیم میله های ممتد و کش دار زندان و دفتر
شعرهای سرخ؛ روز گنگو زهی معلم بلوچ که وجودش ایثار و فداکاری بود؛
معلمی که «نان» و «سرمایه» نداشت اما آزادگی تا دلتان بخواهد در بساطش
بود؛ معلمی که جان را جان پناه دانش آموزانش کرد و رفت و به حق تا
قیامت نام معلم شهید را زیور خاطره خویش ساخته است....

روز معلم بر همه آنها که می آموزند و می آموزانند مبارک

رضا مسلمی ،معلم
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سندیکالیسم؛ ضرورت و اولویتِ تاریخی
با توجه به ضرورت دائمِ تغییر در وضعیتِ موجود در تاریخ و مصائب و ناکامی های
مستمرِ بشر در جوامع امروزین ،همواره رویکردِ طبقاتِ متوسط و پایین اجتماع در
مواجهه با نیازهاشان ،نگاهی انتقادی بوده است برای تغییرِ وضعیتِ موجود به سوی
عدالت و آزادی.
در شرایط کنونی در مرحله ی تاریخی ای که با آن روبرو هستیم ،تنوع نیازهای
مردم ،گاه به گاه بارقه هایی از نیاز به تغییر در نظامات اجتماعی را به اَشکال
گوناگون فرامی نماید؛ نگارنده بر این باور است که وارسیِ نیازهای طبقات متنوعِ
اجتماع ،ما را به این امر واخواهد داشت تا در میان حق خواهی ها ،مطالبه گری ها
و تمرکزهای پراکنده ی اقشارِ اجتماع بر مطالبات خود ،حتما ضرورت و اولویتِ
امور را مورد واکاوی قرار دهیم و در میانِ این نیازها ،مواردِ اولویت دار را در فهرستِ
نخستِ مطالبات پیجویی نمائیم.
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آن چه که مکانیزمِ مادی تاریخ به ما آموخته است ،همانا مراجعه به " نیازهای
اولیه ی مادی" ِ طبقات متوسط و فرودست می باشد؛ می توان چنین گفت که
موتور محرکِ تحوالت اجتماعی ،همین نیازهای اولیه ی مادی است؛ به بیان دیگر،
ضرورت تغییر را همین عامل برمی سازد؛ از سویی دیگر ،پیجویی مطالبات اخیر
مادامی ثمربخش خواهند بود که از سوی افرادی با نیازهای مشترک و طبعا شرایط
طبقاتی مشترک برانگیخته گردند و به اصطالح ،طبقه ای اجتماعی را در برگیرند
(اشاره به مقوله ی" کلیت ").
چنین می شود که قشری ،با شرایط اجتماعی مشابه و نیازهای مشترکِ مادی و
اولیه ،خواهند توانست تحوالتی را در واقعیتِ موجودِ تاریخی ایجاد نمایند.
به محتوای اخیر می افزاییم که عنصرِ آگاهی در چنین ساختاری شکل خواهند
پذیرفت و همین جاست که اولویتِ وجودِ سازمان و تشکیالت نیز مضاف به شرایط
اولیه می گردد؛ بدین نحو که تشکیالت و سازمان خواهد توانست روندِ تبدیلِ
خودآگاهی به دیگرآگاهی را نظم بخشیده و چه بسا ایجاد نماید.
آن چه در این یادداشت مالحظه نمودید ،تشریحی از ویژگی های سندیکا و مسیری
منطبق به ضروریاتِ تاریخ برای تغییر وضعیت موجود بود.

فردا متعلق به ماست.
یا حق

ش .ص .زاهدی
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بیر مای بایرامیز مبارک اولسون
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(اول ماه مه مبارک باشد)

بختور ائللرین بختیار گؤنو
بیر مای بایرامی اقتدار گؤنو
گلدی مای بایرامی اختیار گؤنو
اختیار بایرامیز مبارک اولسون

معللم .مهندس میدانا دولسون
کتدی .کارگرلرهاممی بیر اولسون
بیر بوساط قورولسون بیر طوی قورولسون
های.هاوار بایرامیز مبارک اولسون
اختیار بایرامیز مبارک اولسون

پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران

ناکامالر .کام آلسین ده لی دونیادان
آرزوالر قالماسین دالی دونیادان
اؤزولسون ظالیمین الی دونیادان
کامکار بایرامیز مبارک اولسون
اختیار بایرامیز مبارک اولسون

کارگر دونیانی سربه سر ایستر
هامینی عالمده بختور ایستر
محو اولسون قان توکن جالد ستمگر
بختیار بایرامیز مبارک اولسون
اختیار بایرامیز مبارک اولسون

بوغولسون دونیادا توپالرین سسی
کسیلسین دونیادا آنا ناله سی
ظالیمین اؤزونه دئیسین گؤهلل سی
آرزوالر بایرامیز مبارک اولسون
اختیار بایرامیز مبارک اولسون
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عالمین نعمتی الیمیزده دیر
داغالرین قدرتی قولوموزدا دیر
سعادت قاطاری یولوموزدا دیر
ای قاطار بایرامیز مبارک اولسون
اختیار بایرامیز مبارک اولسون

سحردن .آخشاما زحمت چکن سن
بیر تیکه چورییه قان تر توکن سن
ظولمو ریشه سیندن قازیب سوکن سن
آرزوالر بایرامیز مبارک اولسون
اختیار بایرامیز مبارک اولسون

سندیکا .وارلیغیم سنه باغلی دیر
تشکیالت اولماسا سینم داغلی دیر
آیاغیم باغلی دیر الیم باغلی دیر
قیر قوتار بایرامیز مبارک اولسون
اختیار بایرامیز مبارک اولسون
شاعیر :ذوالفقار کمالی
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« دعوت نامه »
همه دعوتید
با همسر و فرزندان
با قوم و خویش و همسایه ها
کوچک و بزرگ
پیر و جوان
زن و مرد
با معلم های بچه های تان
با رانندگان سرویس مدارس بیایید
بابای مدرسه ها هم بیایند
با آن که جایی مان درد نمی کند
اما به پرستارانی که می شناسید
بگویید بیایند
رانندگان اتوبوس های شهری
و برون شهری
و لکوموتیورانان قطارهای شهری
و برون شهری
کارگران ماشین سازی
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و کارگرانی که لباس های شان
بوی نفت می دهد
معدنچیانی که هنوز نفس می کشند
از یورت و آق دره و هرجا که هست
کارگران مس
سبزی فروش سر خیابان
رفتگران محله
و آنان که خشت می زنند
و نان شان آجر است
و لشکر عظیم بیکاران
کولبران
دستفروشان
همه و همه دعوتید
جشنی بپا کرده ایم
در فضای باز
باید خیابان موج بردارد
چونان که اقیانوس . . .

سهراب مهدی پور
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چه غم انگیز خواهد بود
باور مفرط استبداد
در بدعتی جدید
و ساعتهایی
از کف رفته
و زخمی ،به اندازه تمام جهالت و جمودیت
و فریادهایی
بریده بریده بر پهنه ی سکوتی مرگزا
در شبی نا آرام
و در روزی غبار آلود .
🍃 نگار🍃

"کارگران"

از خود سوال می کنم
آیا آنان که در کارخانه ی اسلحه سازی کار می کنند،
کارگران مرگند؟
ِ
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آنان که فروشگاه لوازم آرایشی دارند،
کارگران زیبایی؟
ِ
و من که شاعرم،
من که سطر به سطر در هر شعر،
خودم را تنهاتر می کنم
کارگر تنهایی ام؟
ِ
آیا آنان،
که خانه نشین زندان اند
کارگران آزادی بوده اند
ِ
و کارگردان
با زندگی کارگرها بازی می کند!؟
چیزی برای توضیح نیست
ما گرسنه ایم
و به هر قیمتی
و در هر کجا
کارگران مشغول کارند.

(محسن_بیدوازی)
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تلخ و شیرین های کازیم عاشقی

موشتابا عمی
در گذشته که فقر بیداد میکرد امورات شهر بدست چند نفر بود یا اربابها بودند
یا سرمایه داران .اکثر مردم هم برای اینها کار میکردند که قره میگفتند (قره
فحله) .مشتابا عمی اهل و عیالش زیاد بود .زمستان بود .اون زمان هم
زمستانها خیلی سخت می شد .اول آذر که قوس میگفتند برف می آمد می
گفتند «:هاوا باغالدی» تا عید بیشتر راهها بسته میشد .صبح یکبار برف بامها
را می ریختیم ،می رفتیم مدرسه ظهر که میامدیم دوباره پر می شد .آنقدر
برف می آمد ،جمع می کردیم وسط حیاط .از بام پرت می شدیم توی برفها.
درست یادمه تعطیالت عید برف خانه ها را می بردیم بیرون .اکثر مردمان
قدیم از زمستان خاطره بدی دارند می گفتند (آجیلی قیش) .اگر االن اون برفها
ببارد نصف ملت کشته می شوند .با این همه امکانات ده سانت برف میاید همه
جا تعطیله
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مشتابا عمی می رود مغازه یک حاجی و می گوید مقداری قند و چایی و
وسایل بده ،بعد از عید  13روز در باغت کار میکنم .یعنی سلم جانم را می
فروشم  .او گفته بود برو نمی شه نمی دم  .مشتابا عمی چاره ای نداشت چکار
می تونست بکند (گوسفندان می دانند چوپان اینها را دوست دارد مواظبشان
هست نمی گذارد گرگ بخورد اما نمی دانند چوپان با قصاب دوست است )
مشتابا به کی شکایت کند ،اداره مال طرف اونها را می گیرد.
ایشان چاغیرچی بود ،یعنی مردم را به مناسبات خیر و شر و احسان دعوت
می کرد .این نامردی را نمی توانست همین جوری ول کند ۲1.م ماه رمضان
133نفر را بدون اطالع حاجی برای افطار دعوت میکند به خانه حاجی.
اول اذان حاجی از همه جا بیخبر می بیند یکی بعد از دیگری یاهلل یاهللا وارد
شدند .اون زمان هم غذا خوری و تاالر و این جور جاها نبود .حاجی دست و
پایش را گم می کند که خدایا چکار کنم ؟ این چه کاریه؟؟ از یکی می
پرسد «:شما را کی دعوت کرده ؟ » همه می گویند «:مشتابا  .چطور
مگه؟؟»
خالصه بعضی ها برمیگردند بعضی ها می نشینند با ماست و پنیر روزه
هایشان را می شکنند .این هم شکایت مشتابا.او از مهمانهایش یک شب
شرمنده شد اما نه مشتابا صدها مشتابا از خانواده یشان همیشه حاجی را
شرمنده کردند.
کاظم عاشقی
🔹سندیکاهای کارگری برای دستمزدی که با  8ساعت کار بتوان یک
خانواده  4نفره را اداره کرد ،می کوشند.
🔹سندیکاهای کارگری برای تصویب قانونی که کارفرمایان را به دلیل عقب
انداختن حقوق چندماهه کارگران ،مجازات و جریمه کند ،می کوشند.
🔹سندیکاهای کارگری برای آموزش و پرورش رایگان ،بهداشت رایگان،
مسکن رایگان  ،ورزش رایگان و همگانی،طبق قانون اساسی می کوشند.
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روز کارگر
لباسهایش را کامل پوشیده بود و همینطور که صبحانه میخورد تیترهای
روزنامهی امروز  -یازدهم اردیبهشت  -را نگاه می انداخت...
« بر اثر انفجار یک بمب در  033 ...نفر کشته و زخمی شدند» کمی نگران
به نظر می رسید ،ماشیناش تعمیرگاه بود و از صبح زود هم به شدت باران
می بارید...
«برخورد شدید پلیس با کارگران اعتصابی »...آرنجاش به لبهی میز برخورد
کرد و استکان چایی روی پیراهناش ریخت...
« تورم  05درصدی در راه است» کم کم داشت دیرش میشد...
«سارقین مسلح پس از سرقت  ...از محل گریختند» سراغ کمد لباسهایش
رفت تا پیراهن مناسب پیدا کند...
«تهدید  ...به استفاده از بمب اتم در مقابل » ...هیچ کدام از پیراهنهایش اطو
کشیده  ،نبود...
«پسری پدرش را در وان حمام خفه کرد» با عجله به اطو کردن یکی از
پیراهنها مشغول شد...
«شایعهی بمب گذاری در ورزشگاه  ...باعث لغو بازی دو تیم  ...و  ...شد»
حسابی دست پاچه بود....
«کارگران کارخانهی .....شش ماه است که حقوق نگرفته اند» تلفن زنگ زد.
وقتی به سمت تلفن میرفت ،جیب شلوارش به میز اطو گیر کرد و کنار جیب
اش شکافته شد.
« مردمی که در راه پلههای دادگستریها سرگردانند» از پاسخ دادن به تلفن
منصرف شد....
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«رضایت دولت از روند خصوصی سازی در بخش حاملهای انرژی» حاال
باید فکری هم برای شلوار شکافته شده میکرد...
« دو شرور در  ...به دار مجازات آویخته شدند» از آن جا که شلوار مناسب
دیگری نداشت به دوخت و دوز شلوارش مشغول شد...
« محکومیت مجدد  ...به خاطر نقض حقوق بشر» موبایلاش زنگ می زند،
به او خبر میدهند که کارگرهای کارخانه اعتصاب کرده اند و اوضاع خیلی
خراب است...
پیراهن اش را با همان لکهی بزرگ چای  ،و شلوار را اطو نکرده پوشید و
کیف اش را زیر بغل زد و با عجله رفت..

مسعود حسینی
واگویه های وارتان
کارفرما تیز کرده بود گوشهایش ....
تا خوب بشنود صدای کارگر را....
البته نه صدای دادخواهی نافرجامش را...
بلکه از شکر گوییهایش لذت می برد....
کارفرما بر خر مراد سوار گشته است...
و شاد و شنگول نقشه های خویش کشیده است....
تا ماهیان غافل از شکار کوسه های سهمگین....
با رغبتی تمام به شکارگاه دهانش سرازیر شوند...
وارتان خرمدین
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پیکرها بر خاک  ،آرمان ها بر پاست
کوشندگان تا به آخر استوار

علی زردوست ،نماینده دهقانان مازندران در اتحادیه سراسری کشاورزان
ایران در پیش از کودتای امریکا  -انگلیسی 1992

قادر عظیمی کارگر ذوب آهن و آرمانگرای بی بدیل کارگری
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محمد جراحی ،عضو سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران فرزندی از
تبار زحمت ،کوشنده و فدایی راه زحمتکشان

شاهرخ زمانی ،عضو سندیکای کارگران نقاش و تزیینت تهران
او به جان خدمتگذار باغ آتش بود
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جواد اخوان از فعالین دهقانی لشت نشا

نعمت ناظری ،مترجم و ویراستار و روزنامهنگار پیشکسوت و سندیکالیست
برجسته،
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دوم اردیبهشت سال روز تولد هدایت معلم خجسته باد .او از پیشگامان
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک بود که در تابستان  ۷1سرنوشتی چون جو
هیل کارگر مبارز امریکایی داشت.
جرمش این بود که آرزوهای بزرگ داشت.
یادش و آرمانش چراغ راهنمای همه کارگران فلزکارمکانیک ایران است.
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مراببوس
تا
دیوارها ویران و
مرزها نیست شوند....
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