چهارهین سال آغازانتشارنشریه پیام سندیکا بر
کارگران و کوشندگان کارگری و سندیکاهای
کارگری ایران فرخنده باد!
دوستان کارگر 23 ،هین شهاره پیام سندیکا درحالی هنتشر هی شود که
پا به چهارهین سال انتشار آن هی گذاریم .تالش بی وقفه ها در انعکاس
رویدادهای کارگری و آشنا کردن خوانندگان با نظرات کوشندگان کارگری
و باال بردن سطح آگاهی کارگران رااز وظایف خود هی دانیم و برای این
ههم ،تهاهی کوشش خود را بکار بسته و خواهیم بست .در طی این
سالها بسیاری از دوستان ها را یاری کردند وبسیاری در رساندن آن به
خانه های کارگری بدون هیچ چشم داشتی یاور پیام سندیکا بودند.
دوستانی با راهنهایی های خود به بهتر شدن پیام سندیکا کهک کردند تا
این نشریه در حد نام و شخصیت کارگران ایران باشد.هرچند که هنوز
کاستی هایی را پیام سندیکا دارد  ،ولی با ههکاری شها تالش داریم هر
شهاره بهتر از شهاره قبل باشد.سپاس ها نثار ههه ههکارانی که از
روزنخست یار و کهک حال پیام سندیکا تاکنون بودند.در اولین شهاره
شعر زیر را برای دورنهای کارهان و اهداف انسانی وآرهان های
کارگری خود برگزیدیم  ،که تقدیم هی کنیم به ههه کارگران و زحهتکشان
ایران و ههه دوستداران جنبش کارگری ایران.

با پخش هرچه وسیع ترپیام سندیکا آگاهی را به
خانه های کارگری و کارخانه ها ببریم!

زندگی هزرعه صلح و صفاست؛
چشهه خوبی هاست؛
دانه ای گر بنشانی در خاک؛
حاصلش خرهنی از ههرووفاست؛
عشق باید ورزید؛
ههر باید افشاند .
زیستن با هردم؛
ههربانی است به خود؛
این پیاهی است؛
که در قلب تو ره هی یابد؛
هردهی باید بود
هردهی باید زیست
هردهی باید هاند.
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سرپیام
دراین شماره به سه موضوع فساد و آموزش و پرورش واعتصاب بافق
می پردازیم.
فساد را چه چیز بوجود هی آورد ؟
براساس گزارش خبرگزاری «ایسنا»،دکترحسن روحانی،درﺟﻠﺴه شىرای
اداری اسﺘان چهارمﺤال و بﺨﺘﯿاری ،مسایﻠی را درباره فساد در طول سال
های اخیر ،عنوان کرد ...«:با بی عقلی ها کاری کﺮدنﺪ که آنها بﯿایﻨﺪ و
نفﺖ ها را تﺤﺮین کﻨﻨﺪ ...تﺤﺖ نام دور زدن تﺤﺮین ها ،نفﺖ را دادنﺪ به
عﺪه ای و بُﺮدنﺪ و خىردنﺪ و هلﺖ ایﺮان را دور زدنﺪ  ...بازی هایی که
بﺮخی ایﻦ روزها درهی آورنﺪ و هی گىیﻨﺪ فالن جا رانﺖ شﺪ ،بﺮای
پىشانﺪن ایﻦ رسىایی ها اسﺖ .ها قﺼﺪ دعىا با کﺴی نﺪارین ولی هﺮدم
بایﺪ بﺪانﻨﺪ در سال های گﺬشﺘه چه بﺮ سﺮآنهاگﺬشﺘه اسﺖ».
مسئﻠه فساد مالی آنقدر عیان است که نیازی به بازگویی از طرؾ آقای
روحانی نیست .دهه هاست رفیق دوست ها،بابک زنﺟانی ها و خاوری ها
ثروت کارگران را می دزدند.رشوه خواری و فساد درعالی ترین سطح
های اداری ،قضایی ،قانون گذاری پدیده دردناکی است که مردم ما به
خوبی با آن آشنایند .آنچه مردم خواهان آنند ریشه یابی عﻠل و گسترش
رشد این پدیده در تمام سطوح و مهم تر ازآن برخورد با سیستمی است که
این فساد ازآن ایﺟاد می شود .پیشروان کارگری سالهاست که می گویند
سیاست درهای باز و خصوصی سازی و واردات و پناه بردن به سیاست
های سرمایه داری و اﺟرای دستورات صندوق بین المﻠﻠی پول رشوه
خواری و اختالس را به همراه دارد.در حالی که سرمایه داران وابسته به

سرمایه داری ﺟهانی در دولت و دستگاههای اداری نفوذ پیدا کرده و
سیاست های خود را براحتی پیش می برند ،بی تردید باید برای پیشبرد
این سیاست ها کثیؾ رشوه بدهند واقتصاد صنعتی را نابود کنند.از طرؾ
دیگر کارگران و سندیکاهای کارگری که نظارت دقیق خود را بر امور
ﺟامعه و روابط کاروکارگر برخود واﺟب می دانند می باید سرکوب شوند
تا دشمنان مردم ایران براحتی به چپاول ثروت و نابودی دستاورد های
انسانی دست بزنند.نمونه اش مﺟتمع نیشکرهفت تپه که در خاورمیانه بی
نظیر است و می تواند فراورده های قندی منطقه و حتا بازارهای آسیایی
رااشباح کند.اما مدیران دلباخته به نظام خصوصی سازی سرمایه داری با
انتصاب مدیرانی که از صنعت ؼذایی چیزی نمی دانند،این مﺟتمع را به
شکﻠی در آورده اند که ﺟز نابودی راه دیگری ندارد.این مدیران بی لیاقت
باعمﻠکرد خود می خواهند ثابت کنند که ﺟزخصوصی سازی راهی برای
این صنعت باقی نمانده است.اماکوشندگان کارگری می دانندکه فساد زاییده
سیستم سرمایه داری وسیاست درهای باز است .روزگاری امیر عباس
هویدا نخست وزیرشاه می گفت «:حاال دیگراحتیاج نداریم همه چیز را
خودمان بسازیم و یا تولید کنیم.با فروش نفت پول داریم ،هر چه بخواهیم
می خریم!» و امروز کسانی هم صدا با این نوای شوم برای بدست آوردن
سودهای کالن از واردات کش شﻠوار وآب تا قطعات هسته ای سخن می
گویند وسخنگوی دولت هم این آقایان را از دادن مالیات معاؾ کرده است.
آهوزش و پرورش پولی یا خصوصی
بازگشایی مدارس درهرسال بخشی از فرزندان زحمتکشان را از تحصیل
باز می دارد و این برای خانواده های زحمتکش رنﺟی ﺟانکاه است.وﺟود
انواع مدارس از تیزهوشان،نمونه دولتی،شاهد،ؼیر انتفاعی و دولتی نشان

از طبقاتی بودن آموزش و پرورش است.با طرح خصوصی شدن آموزش
و پرورش زحمتکشان وفرزندانشان تبعیض رابخوبی حس می کنند .وﺟود
مدارس گوناگون به معنی این است که هر چقدرپول بدهی همانقدرمیتوانی
به آینده آموزشی فرزندت مطمئن باشی .این تبعیض فقط در مورد دانش
آموزان نیست بﻠکه در دانشگاهها هم همین اتفاق افتاده است .دانشگاه آزاد
،پیام نور....،وگران کردن  52درصدی شهریه دانشگاه آزاددرسال ﺟاری
همه به معنی پولی شدن آموزش است.آموزگاران نیزبااین تبعیض آشنایند.
آموزگارانی که بتوانند نظرمقامات راﺟﻠب کنند به مدارس بهترراه خواهند
یافت .این آموزگاران با ترتیب دادن کالس های خصوصی و بردن دانش
آموزبه این کالسها سعی می کننداولیای دانش آموزان راسرکیسه کنند.
همین آموزگاران حتا می توانند با گرفتن پولهای آنچنانی سواالت رانیز
در کالسهای خصوصی به دانش آموز بدهند تا بتواند بهترین نمرات را
مال خود کرده ودربهترین مدارس باشهریه های سرسام آور درس بخواند.
در مقابل این آموزگاران که سیستم سرمایه داری تربیت می کند،هستند
آموزگارانی زیادی که در روستاها و مدارس ﺟنوب شهرومناطق تهیدست
کارگری تالش می کنند که باامکانات اندک شان دانش آموزانی بافرهنگ
و باوﺟدان تربیت کنند .یکی ازدستورات صندوق بین المﻠﻠی پول حذؾ
مدارس دولتی و افزایش مدارس خصوصی است.فرزندان زحمتکشان باید
برای کارگری تربیت شوند وفرزندان ثروتمندان برای مدیریت وبهره
کشی ازاین فرزندان.از دانشنامه های قالبی که بسیاری ازمقامات با دادن
رشوه ازآن برخوردار ند ودرروزنامه ها هرروزعنوان می شود،نام نمی
بریم .خصوصی سازی در آموزش و پرورش محیط خوبی برای پرورش
فساد است.

اعتصاب بافق و درس هایش
دور دوم اعتصاب بافق به پایان رسید. .آنچه روشن است دولت دستورات
صندوق بین المﻠﻠی پول را بی کم و کاست اﺟرا خواهد کرد و برخورد با
نمایندگان کارگران دردستور روزاین دولت برای ﺟﻠوگیری ازهرمانعی
در ﺟهت اﺟرای خصوصی سازی و به دنبال آن مقرارت زدایی و نابودی
قانون کار،قرار دارد .احکام صادر شده برای فعالین کارگری که در
آخرین نوع آن ﺟریمه وشالق برای نمایندگان کارگران پتروشیمی رازی
است و بازداشت  5کارگر کاشی گیالن ،نشان ازبرخوردهای سختی است
که از این به بعد با فعاالن کارگری خواهد شد .قول های داده شده به
صندوق بین المﻠﻠی پول و سازمان تﺟارت ﺟهانی بسیار مهمتر از قولهایی
است که به کارگران داده شده است که نمونه اش را در تصویب
دستمزدهای امسال تﺟربه کردیم  .آنچه به ما کارگران مربوط است شیوه
برخورد با موضوع خصوصی سازی و دستورات صندوق بین المﻠﻠی پول
است .تﺟربه به کارگران آموخته در فرآیند خصوصی سازی ،کارفرما به
دنبال افزایش تولیدبا هزینه کمتر و سود بیشتر است که به دنبال آن اخراج
بخشی از کارگران و سپس کاهش دستمزدها روی خواهد داد .پیامی که
دراین برخوردهابوضوح به تشکل های کارگری فرستاده شده است بسیار
رساوگویاست  :خصوصی سازی وبی قانونی کاهل برای سودبیشتر برای
سرهایه داری وبرای طبقه کارگر وپیشروان کارگری بیکاری و زندان.
پس بایدهوشیار بوده ازتمام شیوه های اعتراضی ازﺟمﻠه اعتصاب استفاده
کنیم .متاسفانه آنچه در این اعتصاب به آن پرداخت نشده است درس گیری
ازاعتصاب بافق و بررسی نقاط قوت وضعؾ آن است .نقطه قوت این
اعتصاب همه گیرشدن آن بود .اعتصاب معدن چادرمﻠو اولین اعتصابی
بود که به کارگران و پیشروانش یاد دادبدون فراگیر شدن اعتصاب،

موفقیت اندک خواهد بود.این اعتصاب همه خانواده های معدن چیان را
در برگرفت و حتا کارکنان حراست معدن نیزبه آن پیوستند .کوشندگان
کارگری در معدن چادرمﻠو به این نکته پی برده بودند که تا همه اعضای
معدن با این اعتصاب موافق نباشند کاری ازپیش نخواهند بردوکارفرمابا
دامن زدن به تفرقه آنان راشکست خواهد داد.این همبستگی درمعدن بافق
نیزاتفاق افتاد.در بافق نه تنها خانواده های معدن چیان بﻠکه تمام شهر
پشت خواسته های کارگران اعتصابی ایستادند تا بدانﺟا که رهبران خود
راباهمراهی کارکنان حراست درمعدن بافق محافظت کردند.حتا یگان
گاردویژه هم ازترس مردم به قرارگاه های خود عقب نشست و امام ﺟمعه
و نماینده وزارت کشور هجبور شدند از اعتصابیون حمایت کنند.این
درسی است که همه کوشندگان کارگری باید فرا گرفته و به رهبران دو
معدن چادرمﻠو و بافق برای چنین سازماندهی آفرین بگویند.
سالهاست که اعتصاب های کارگری با نادیده گرفتن اصول اولیه اعتصاب
خود منﺟر به شکست اعتصاب می شوند.از اعتصاب با شکوه رانندگان
شرکت واحدتهران تامعدن بافق .همانطورکه دراعالمیه سندیکای کارگران
شرکت واحد بدرستی به آن اشاره شد ،نبودیک سندیکایکی از نقاط ضعؾ
این اعتصاب بود .اما آنچه که از طرؾ رهبران اعتصاب نادیده گرفته شد
این بود ،که اعتصابیون فکر می کنند این فقط مشکل آنهاست و باید خود
آنرا حل کنند.ؼافل ازاینکه دستمزد و یاخصوصی شدن هابه همه کارگران
ایران مربوط است ومشکل آنان مشکل دیگر کارگران ایران نیزهست.
متاسفانه اعتصابیون به شدت ازارتباط گیری با کوشندگانی که به حمایت
از آنها برخواسته اند خودداری کرده و همین نقطه ضعؾ است که
کارفرمایان بخوبی از آن استفاده کرده و معترضین را سرکوب می کنند.
 021سال از پیروزی کارگران پاریسی و تشکیل اولین حکومت کارگری

می گذرد.کارگران پاریسی فکرمی کردند خودبه تنهایی می توانند سرمایه
داری را که برای سرکوبش اقدام کرده بود را شکست دهند.آنان از ارتباط
گیری با دیگر کارگران فرانسوی سرباز زدند و از کمک برادران و
خواهران کارگراشان برای پیروزی بر دشمن مشترک چشم پوشی کردند
و اولین حکومت کارگری پس از دوماه شکست خورد .رهبران اعتصابی
باید از قبل با کارگران دیگرمراکز تولیدی تماس گرفته وحمایت آنان رااز
اعتصاب خود ﺟﻠب کنند تا در موقع اعتصاب کارگران دیگر به حمایتشان
برخیزند.دراعتصاب بافق واعتصاب چادرمﻠووپﻠی اکریل،هرچند سندیکا
های کارگری به حمایت این اعتصابیون برخاستند ولی نشانه ای از
همکاری و پاسخ مثبت مشاهده نکردند.آیا اگر اعتصابیون بافق حمایت
سندیکاهای کارگری را پاسخ می گفتند رهبرانشان با وثیقه های چند ده
میﻠیونی آزاد می شدند؟ متاسفانه این اعتصاب نتوانست ﺟامعه کارگری را
تحت تاثیر قرار دهد.هر چند که سندیکاهای کارگری با تمام امکاناتشان
برای حمایت گسترده ﺟامعه کارگری از اعتصاب بافق به پاخواست اما
عدم ارتباط این حمایت را عقیم گذاشت .تﺟربه ثابت کرده اعتصابیونی
موفق هستند که :سندیکای خود را تشکیل داده باشد تا بتواند از خرد ﺟمعی
کارگران استفاده کند.اعتصاب باید همه گیربوده و خواسته های خودرابه
روشنی اعالم کند.تشکیل صندوق اعتصاب به اعتصابیون کمک کند تادر
مواقع سخت از نمایندگانشان حمایت کرده و باعث مقاومت اعتصابیون
خواهد شد.اعتصابیون از قبل دیگرکارگران را باخبرساخته و حمایت آنان
رااز اعتصاب داشته باشند.حق اعتصاب  ،هبارزه در راه بهبود وضع

زندگی زحهتکشان و جاهعه بوده و چشم پوشیدنی نیست .از این
هیات تحریریه پیام سندیکا
حق تا پای جان دفاع هی کنیم.

هرگونه برخورد پلیسی اهنیتی با کارگران هعدن سنگ
آهن بافق را هحکوم هی کنیم
سندیکای کارگران شرکت واحد چون گذشته همانند میﻠیونها کارگر ایران
همبستگی و پشتیبانی کامل خود را از اعتراضات عدالت خواهانه
کارگری زحمتکشان معادن شهر بافق استان کرمان اعالم می نماید،و
اعمال هر گونه حرکات سرکوب گرانه پﻠیسی امنیتی ،بازداشت،زندان ،
اخراج و انحالل عﻠیه این کارگران زحمتکش را به شدت محکوم می کند
و از مسئوالن ،به ویژه وزارت کار که موظؾ به دفاع از حقوق
کارگران است می خواهد فورا شرایط عادی محل کار را برقرار و انﺟام
گفت و گوی عادالنه و برابر با کارگران ،احیای حقوق پایمال شده و انﺟام
در خواست های بحق این زحمت کشان را فراهم نمایند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوهه
یکم شهریور 3232

«تشکیل سندیکاهای کارگری و ارتباط
هستهر سندیکاهای کارگری با هم  ،رهز
پیروزی جنبش کارگری ایران است».

نه به خصوصی سازی و بیکاری و بازداشت کارگران!
پنج روزازاعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق دراعتراض به
خصوصی سازی این معدن می گذرد .با خبر شدیم که نه تنها دو کارگر
بازداشتی آزاد نشده اند ،بﻠکه ساعت یک نیمه شب امروز پنج کارگر
دیگر معدن به همراه رییس شورای شهر بافق توسط پﻠیس بازداشت شدند.
این کارگران ﺟزء لیست بازداشت  ۸۱نفره پﻠیس هستند که به دلیل پناه
گرفتن در میان کارگران معترض ،پﻠیس موفق نشده بود آنان را بازداشت
کند .تﺟربه به کارگران آموخته در فرآیند خصوصی سازی ،کارفرما به
دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است که به دنبال آن
اخراج بخشی از کارگران و سپس کاهش دستمزدها روی خواهد داد.
کارگران با آگاهی از اینکه بیشتر قراردادهای کارگران معدن سنگ آهن
بافق موقت است و اگر این کارگران با کارفرما یا پیمانکار به مشکل
بخورند ،قراردادشان تمدید نمیشود ،دست به اعتصاب زدند.
در اعتصاب اول که دو ماه پیش روی داد ،وزیرکار با حضور در میان
کارگران در ﺟمﻠهای تاریخی به نمایندگان کارگران گفت «اگر این
اعتصاب (که  ۹۳روز طول کشید) ۹۹۳ ،روزهم ادامه پیدا میکرد اﺟازه
نمیدادم مویی از سر کارگرها کم شود».امروز معﻠوم می شود که چه
مویی قراراست ازسر کارگران کم شود.آنچه روشن است دولت دستورات
صندوق بین المﻠﻠی پول را بی کم و کاست اﺟرا خواهد کرد و برخورد با
نمایندگان کارگران در دستور روز این دولت برای ﺟﻠوگیری از هر
مانعی در ﺟهت خصوصی سازی و به دنبال آن مقرارت زدایی و نابودی
قانون کار  ،قرار دارد.قول های داده شده به صندوق بین المﻠﻠی پول و
سازمان تﺟارت ﺟهانی بسیار مهم تر از قولهایی است که به کارگران داده

شده است که نمونه اش را در تصویب دستمزدهای امسال تﺟربه کردیم.با
توﺟه به روند برخوردهای ؼیرقانونی با نمایندگان کارگری که از اخراج
و دادگاهی شدن دبیرانﺟمن صنفی کارگران معدن چادرمﻠو شروع شد و
سپس نمایندگان کارگران پﻠی اکریل ونمایندگان کارگران پتروشیمی رازی
و نماینده کارگران پاالیشگاه آبادان را در بر گرفت و امروز حمﻠه و
سرکوب کارگران و نمایندگان آنان درمعدن سنگ آهن بافق را مشاهده
می کنیم که بی تردید فردا نوبت ماست .پیامی که در این برخوردها به
وضوح به تشکل های کارگری فرستاده شده است بسیار رسا و گویاست :
خصوصی سازی و بی قانونی کامل برای سود بیشتر برای سرمایه داری
و برای کارگران و پیشروانش بیکاری و زندان.
سندیکای کارگران فﻠزکارمکانیک ضمن حمایت همه ﺟانبه ازخواسته های
کارگران معدن سنگ آهن بافق ،خواستار آزادی همه نمایندگان کارگری
این معدن و لؽو حکم دستگیری دیگر نمایندگان این معدن می باشد و
اعالم می کند از هرگونه کمکی به این کارگران دریػ نخواهد کرد و
خانواده های این کارگران تحت پوشش سندیکای کارگران فﻠزکارمکانیک
هستند.

نه به دستورات صندوق بین الهللی پول و بیکاری
و سرکوب کارگران!
سندیکای کارگران فلزکارهکانیک
3232/5/3

طبقه کارگر هیچ وقت شکست نخواهد خورد !
کارگران در ایران همچنان زیر هﺟوم مدافعان سرمایه قرار دارند .هم
زنﺟیران ما در ایران  ،هر روز در دفاع از خواست و مطالبات اولیه
خود دست به اعتراض می زنند  .این اعتراضات به دلیل عدم اتحاد و
همبستگی در ابعاد سراسری ،به نتیﺟه دلخواه نمی رسد  .ما کارگرا ن
در ایران به دلیل شرایط و فشار های پﻠیسی  ،عدم امنیت شعﻠی  ،فقر
فزاینده و بیکاری میﻠیونی نتوانسته ایم به تشکل یابی خود برسیم  .امروز
( چهارشنبه  2شهریور ماه )کارگران معدن سنگ آهن بافق ،نهمین روز
اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند واین در حالی است که تعدادی از
کارگران و نمایندگان کارگری همچنان در بازداشت هستند  .طبق آخرین
خبر های رسیده خانواده های کارگران بازداشتی سنگ معدن بافق امروز
مﺟددا در مقابل فرمانداری دست به تﺟمع زده اند.
حمایت از خواست و مطالبه کارگران وظیفه هر کارگر و ستمدیده ای
است که به این دنیای وارونه معترض است .حمایت از تمامی کارگران
زندانی و تالش برای آزادی این عزیزان از وظایؾ طبقاتی ما کارگران
است  .ما بارها تﺟربه کرده ایم که بدون سازماندهی  ،بدون داشتن تشکل
های مستقل و طبقاتی ،مبارزه ﺟسورانه ما ره به ﺟایی نخواهد برد .
برای رسیدن به خواست و مطالبات به حق خود ،باید حول مبرمترین
خواست ها متشکل شد .ایﺟاد تشکل در محیط کار و زندگی  .ایﺟاد ارتباط
منظم و همه ﺟانبه بعنوان یک ﺟسم واحد ،وظیفه ما کارگران است .
خانواده میﻠیونی ما کارگران تنها در شرایطی می تواند به خواست و
مطالبه خود دست یابد که در کنار هم و با هم متحد و متشکل یک صؾ
واحد را داشته باشیم  ،وگرنه تالش های ﺟسورانه و فردی ما کارگران

با یورش محافظان سرمایه روبرو خواهد شد .هر چند که ما سرکوب می
شویم اما ثابت کرده ایم که سرکوب نمیتواند برای همیشه ما را مرعوب
کند و باور من بر این است که هیچ وقت ما شکست نخورده ایم ،چرا که
کارگران یک بار پیروز خواهند شد  .باید برای این پیروزی متحد شد.
من  ،عﻠی نﺟاتی بعنوان یک کارگر و عضو هیئت مدیره سندیکای
کارگری نیشکر هفت تپه و یک عضو از خانواده بیشمار کارگران
ﺟهان  ،حمایت خود را از خواست کارگران سنگ معدن بافق اعالم
داشته و یورش به صؾ اعتصاب کارگران سنک معدن بافق و بازداشت
کارگران معترض را محکوم می کنم و خواستار آزادی فوری این
عزیزان و دیگر کارگران دربند هستم.

"زنده باد اتحاد و ههبستگی طبقاتی کارگران"
علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیئت هدیره
سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه
چهارشنبه  4شهریور هاه 3232

پیروزی بزرگ کارگران شریف هعدن بافق را صهیهانه
شاد باش هیگوییم !
زحمتکشان عدالت طﻠب شرکت واحد پیروزی دادخواهی بزرگ
کارگران شریؾ اعتصابی معدن سنگ آهن بافق را به ایشان و
خانوادههای گرامی متحصن و یارانشان و همه مردم عدالت دوست ایران
و ﺟهان صمیمانه شاد باش میگویند.
آنها همراه با این شاد باش از ﺟامعه کارگری آگاه و زحمتکش معدن
سنگ آهن بافق دوستانه دعوت میکنند برای پاسداری از دستاوردهای
این پیروزی بزرگ و نگهبانی بهتر از حقوق خویش بر پایه حقوق بنیادین
کارگری «منشور ﺟهانی حقوق سندیکایی» هر چه زودتر سندیکای
مستقل کارگری خود را تشکیل دهند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
حوهه شهریور 32
« سندیکای کارگران فلزکارهکانیک هم صدا با سندیکای کارگران شرکت
واحد اتوبوسرانی تهران به کارگران بافق شادباش گفته و توصیه
سندیکای کارگران شرکت واحد هبنی بر تشکیل سندیکای کارگری در
هعدن بافق را در راستای پاسداری از حقوق کارگری ،اصلی ههم در
هبارزات کارگران هی دانیم».

روابط عهوهی سندیکای کارگران فلزکارهکانیک

پایهال کردن حقوق کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده را پایان دهید!
بهنام ابراهیم زاده کارگر رنج کشیده کارخانه پﻠی اتیﻠن مهدی آباد باقر
شهر (باقر آباد ﺟاده قم) واقع درمحرومترین مناطق ﺟنوب تهران نزدیک
به پنج سال است که مظﻠومانه زندانی بوده و در دوره زندان تنها فرزند
نوﺟوانش به بیماری خطرناک خونی مبتال و هم اکنون بیش از دو سال
است مراحل دشوار معالﺟه بیماری سخت خود را تحت نظر پزشکان
موسسه خیریه محک تحمل می کند .عالوه بر این فشارهای اقتصادی
کمرشکن و مخارج خانوادگی ،درمان ،رفت و آمد به بیمارستان و زندان
و مستاﺟری در باقر آباد ،شرایط روحی روانی وحشتناکی را برای این
کارگر مظﻠوم و خانواده ستمدیده اش ایﺟاد کرده است .حال با چنین
شرایط طاقت فرسا و دهشتناک ستم دیگری بر ایشان و خانواده زﺟر
کشیده او تحمیل شده و او را که گویی اسیری بدون حق و حقوق از
دوران برده داری است به زندان رﺟایی شهر و به میان مﺟرمان ﺟرایم
خطرناک منتقل نموده اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد که خود بعنوان یک نهاد همیشه تحت
مﺟازات روزگار می گذراند؛ دفاع از حقوق این کارگر زندانی را وظیفه
خود می داند .لذا نقض حقوق این کارگر زندانی را محکوم نموده و ضمن
دفاع از خواسته های بحق ایشان مصرا از مسئوالن می خواهد ضمن
انتقال ایشان به زندان اوین شرایط فوری آزادی او را فراهم آورند.برای
این اقدام انسانی و عادالنه حمایت همه سازمانها و نهادهای راستین
کارگری و آزادگان مردمی و عدالت خواه را خواستاریم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوهه
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جان بهنام ابراهیم زاده در خطر است،به کهکش بشتابیم!
بهنام ابراهیم زاده کارگر کارخانه ای در تهران به ﺟرم حق طﻠبی در
زندان است .فرزند او نیما مبتال به بیماری سختی است .در روزهای
اخیر خبرهای ناگواری از شرایط ﺟسمی ابراهیم زاده گزارش می شود.
او در اعتراض به شرایط ؼیرقانونی که به او تحمیل شده است  01روز
است که دست به اعتصاب ؼذا زده است.طبق گفته همسرش او در
وضعیت خطرناکی بسر می برد و از همه کارگران سندیکای خواسته به
یاری او بشتابند .در بخشی از نامه اش چنین می نویسد  « :از شما
میخواهیم با اقداماتی سراسری فشار بیشتری بر دستگاه قضایی بیاورید تا
بهنام ،همسرم و پدر فرزند بیمارم آزاد شود .ما پیشاپیش از هرگونه اقدام
شما در سراسر دنیا قدردانی میکنیم».
سندیکاهای کارگری جهان ،خواهران و برادران سندیکایی
در حالی که کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتصاب بسر می برند و
نمایندگان این کارگران بازداشت و روانه زندان شده اند و دیگر نمایندگان
در معدن در میان کارگران اعتصابی برای دستگیر نشدن قرار دارند ،
بهنام ابراهیم زاده هم نه تنها حقوق قانونی اش رعایت نمی شود بﻠکه به
آخرین حربه مبارزه که اعتصاب ؼذاست روی آورده تا بتواند از از
حقوق انسانی اش محافظت بکند .سندیکای کارگران فﻠزکارمکانیک از
شما دوستان می خواهد از آنچه در توان دارید  ،برای بهبودی وضعیت
بهنام ابراهیم زاده تالش کنید.

سندیکای کارگران فلزکارهکانیک 3232/5/3

«با توجه به درخواست سندیکای کارگران فلزکارهکانیک از
سندیکاهای کارگری جهان،دیوید پرنتیس دبیرکل فدراسیون
یونیسیون ناهه اعتراضی زیر را برای هقاهات ایرانی فرستاد».
به :پرزیدنت روحانی ،رئیس جههوری اسالهی ایران
تهران ،ایران  ۲سپتاهبر ۲۱۰۲
جناب رئیسجههور،
از طرؾ  ۸میﻠیون و  ۹۳۳هزار عضو یونیسون ( )UNISONکه در
بخش دولتی در بریتانیا کار میکنند ،از دولت شما میخواهم که نسبت به
بهنام ابراهیم زاده ،فعال سندیکایی ،رحم و شفقت نشان دهید که رفتاری که
ت کمی از برخور ِد بربرمنشانه ندارد .از
در زندان اوین با او میشود دس ِ
شما میخواهم که او را آزاد کنید؛ امنیت و سالمت او و شمار زیاد
زندانیان سیاسی در کشور شما به عﻠت رفتاری که مسئوالن و مأموران با
او و امثال او میکنند ،در خطر است.
او را زندانی و شکنﺟه کردهاند و در سﻠول انفرادی حبس کردهاند ،و
مرتب اتهامهای تازهای به او میزنند تا او را به «ﺟرم» سازماندهی
کارگران و عضویت در یک سندیکا ،همچنان در زندان نگه دارند.
خانواد ٔه بهنام را نیز مورد اذیت و آزار قرار دادهاند .الزم نیست آنچه را
در روز  ۱تیر  ۸۹۳۹پس از مالقات او با همسر و پسرش در زندان
اوین رخ داد برای شما تکرار کنم .سؤال و ﺟواب کردن و ارعاب
خانواد ٔه او توسط مأموران امنیتی ایران ،ؼیرانسانی و کامالً ؼیرقابلقبول

است.اتهام تازه ای که در مورد ایﺟاد ناآرامی در زندان به او زده میشود،
به گمان من بهانهای است برای اینکه حکم ﺟدیدی به او بدهند .او اکنون
اعتصاب ؼذا کرده است که وضعیت سالمتی وخیم او را  ،وخیمتر خواهد
کرد .از منابع قابل اعتماد به من اطالع دادهاند که مسئوالن زندان او را
تهدید کرده اند که اگر به اعتصاب ؼذایش پایان ندهد ،او را به سﻠول
انفرادی منتقل خواهند کرد.
امروزه بسیاری از فعاالن سندیکایی در سراسر ﺟهان به قتل میرسند و
به خاطر فعالیتهای سندیکاییشان تهدید میشوند .مسئولیت دولت هر
کشوری است ،از ﺟمﻠه دولت کشور من ،که رفاه هم ٔه شهروندان را تأمین
و تضمین کند .هدؾ قرار دادن نمایندگان کارگران صرفا ً به عﻠت اینکه
اعضای سازمان کارگریشان را نمایندگی کردهاند ،در یک ﺟامع ٔه متمدن
ؼیرقابلتحمل است.
ایران فرهنگ کهن و پرافتخاری دارد که بیشتر از  ۹۳۳۳سال قدمت
دارد .منکوب کردن زحمتکشان در قرن بیستویکم به شهرت کشور شما
لطمه می زند ،و فقط آن را به ناآرامی و نابسامانی بیشتر خواهد کشاند.
تاریخ نشان میدهد که زحمتکشان را فقط برای مدتی میشود در ُؼل و
زنﺟیر واقعی یا استعارهیی نگه داشت .سرانﺟام روزی خواهد رسید که
ت مردم تحقق خواهد یافت.
اراده و خواس ِ
من مؤکداً از از شما میخواهم که به حقوق بشر و حقوق کارگران احترام
بگذارید ،و برادر ما بهنام ابراهیمزاده را مورد عطؾ و رحمت قرار
دهید .ادام ٔه حمﻠه به ﺟنبش سندیکایی به شهرت کشور شما لطم ٔه بیشتری
میزند .سرنوشت بهنام و دیگران در دستان شماست.

با احترام،

دیوید پرنتیس
دبیرکل
رونوشت:
آیتهللا خاهنهای ،رهبر info@leaser.ir
قو ٔه قضایی ٔه جههوری اسالهی ایران jpr@iranjudiciary.org
و info@judiciary.ir
وزارت دادگستری جههوری اسالهی ایران office@justice.ir
جناب ویلیام هیگ ،وزیر اهور
fcocorrespondence@fco.gov.uk

خارج ٔه

بریتانیا

« ههبستگی و حهایت بین الهللی سندیکاهای کارگری
با خواهران و برادران کارگراشان در سراسر جهان از
وظایف اولیه ههه کارگران سندیکایی است .این اصل
ههم در جنبش کارگری را بیاهوزیم و بکار ببندیم».

اطالعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حوهه در باره راه اندازی سایت جدید
با سالم؛احتراما ً به آگاهی همکاران گرامی شرکت واحد و همهی کارگران
و سازمانهای بینالمﻠﻠی کارگری و سندیکاها و دوستداران ﺟنبش
کوشندگان راستین حقوق کارگری و اﺟتماعی و دیگر نهادها
سندیکایی و
ِ
ت
میرساند ،بهدلیل نارضایتی عمومی اعضای سندیکا از کارکر ِد وبسای ِ
مکرر ﺟمعی مبنی بر تحویل سایت و
قبﻠی سندیکا و رد درخواستهای
ِ
ِ
انگاشتن این ارادهی ﺟمعی ،بهناچار اعضای سندیکا در چند ماه
نادیده
ِ
گذشته در نشستها و گفتگوها و بررسیهای طوالنی و همهﺟانبهی
مکتوبشده ،بر پایهی روش رایگیری و خر ِد ﺟمعی ،بدون رای مخالؾ
و تنها با یک رأی سفید ،بهاتفاق آرا حمایت خود را از سایت قبﻠی قطع
کرده و هر گونه همکاری با آن را پایان داده اند و موافقت خود را با
راهاندازی ایمیل و وبسایت ﺟدید سندیکا که هماکنون بینندهی آن هستید،
اعالم نمودند. http://vahedsyndica.com .
همکاران زحمتکش و
سندیکا تالش پیگیر دارد همراه با دفاع از حقوق
ِ
حقوق عمومی کارگران با استفاده از راهنمایی ،همیاری ،پیشنهادها و
ِ
مرور زمان ،کارایی وبسایت ﺟدید سندیکای
انتقادهای این عزیزان به
ِ
کارگران شرکت واحد را بهتر و بهتر نماید.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حوهه هرداد هاه ۹۹
آدرس ایهیلvsyndica@gmail.com،

شاد باش های کارگری به کانون نویسندگان ایران
سندیکای کارگران شرکت واحد آؼاز بکار دور تازه تالش و کوشندگی
کانون نویسندگان ایران را ﺟانانه شاد باش می گوید و پیروزی آن نهاد
مردمی را آرزو دارد.
کانون نویسندگان ایران به مثابه سندیکای نویسندگان مردمی و آزاده این
سرزمین از بدو پیدایش تاکنون با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب بسیار،
نزدیک به پنج دهه پشتیبانی استوار از آزادی و داد را در کارنامه داشته
و در این راه رنج های انبوه از زندان ،شکنﺟه و ﺟان باختن را از سر
گذرانده و بر آرمان های مردمی اش ایستادگی و پای فشرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد که همانند کانون نویسندگان ایران خود
زخم خورده دوران است همبستگی های همدالنه و همیشگی این نهاد
گرامی را سرفرازانه بیاد داشته و آنرا سپاسگزار است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوهه
شهریور 32
« سندیکای کارگران فلزکارهکانیک برگزاری هجهع عهوهی کانون
نویسندگان ایران را به هیات هدیره این کانون شادباش گفته و آرزوهندیم
که دورجدید این فعالیت در سایه ههکاری با سندیکاهای کارگری
هستحکم تر از ههیشه باشد» .
روابط عهوهی سندیکای کارگران فلزکارهکانیک

شالق و زندان علیه کارگران هعترض و حق طلب هحکوم است
زمانی که فقر و فسادوتبعیض در سرزمین ما آنچنان رشد و گسترش یافته
که برای مبارزه با آن ستادی با مسئولیت سران سه قوه تشکیل میشود
باید فهمید اولین قربانیان چنین شرایط وحشتناک و مصیبت باری اقشار
ضعیؾ اﺟتماع ،به ویژه کارگران عموما قراردادی هستند .که با دریافت
حداقل دستمزد ،که آن هم چند ماه عقب افتاده روزگار هر چه تﻠخ تری را
از سر میگذرانند.این کارگران مصیبت زده که چوب فساد و ؼارتگری
مشتی مدیر نابکار را میخورند باید تاوان گناه و خطایی را بپردازند که
خود هیچ نقشی درآن نداشتند.البته این اوضاع نابسامان در حالی کارگران
را چهار میخه کرده که ثروتهای باد آورده رانتی آقایان نور چشمی
سر به رقمهای نﺟومی زده و دره شکاؾ طبقاتی همچنان کارگران و
زحمتکشان را در خود فرو میبﻠعد.حال چگونه است که اگر قربانیان
بیگناه این شرایط هولناک و ناعادالنه اقتصادی دست به اعتراض بزنند و
حق خود را طﻠب نمایند باید با شالق و زندان مﺟازات شوند .آیا این است
آن عدالتی که نه تنها برای مردمان این سرزمین بﻠکه برای مردم ﺟهان
تدارک دیدهاید!؟ تﺟربه خونبار مبارزات کارگری ایران و ﺟهان نشان
داده است که داغ و درفش و زندان و کشتار نمیتواند ﺟﻠوی دادخواهی و
حق طﻠبی کارگران را سد نماید.
صدور حکم ناعادالنه شالق و زندان برای کارگران حق طﻠب پتروشیمی
ماهشهر هم از این قاعده کﻠی و ابدی ﺟدا نیست و صادر کنندگان چنین
احکام ظالمانه باید بدانند با این اقدام ،پیشاپیش حکم محکومیت تاریخی
عﻠیه خود را صادر کردهاند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوهه

نیشکر هفت تپه ههچنان در اعتصاب
پنﺟمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه هم گذشت و کسی از
مﺟموعه مدیریتی این کارخانه به کارگران ﺟوابگو نیست .مدیران امور
اداری و مالی به بهانه مرخصی از کارخانه بیرون رفته اند.مدیرعامل
نیشکر هفت تپه که یک مدیر پروازی است در هفته یک روز آنهم بعد از
بیرون رفتن کارگران از کارخانه به داخل کارخانه می آید .این مدیرعامل
نه تنها هیچ تخصصی در امر نیشکر و فرآورده های آن ندارد بﻠکه هزینه
یک روز آمدن و رفتن ایشان 05میﻠیون برای کارگران و شرکت هزینه
دارد.این در حالی است که کارخانه نیشکر هفت تپه میﻠیاردی به بیمه
تامین اﺟتماعی بدهکار است و بیمه تکمیﻠی نیز همین طور .در صورتی
که این مبﻠػ چه برای تامین اﺟتماعی و چه برای بیمه تکمیﻠی از حقوق
کارگران کم شده است.کارگران این مﺟموعه تنها نصؾ حقوق خرداد را
گرفته و حقوق ماه های تیر و مرداد هنوز پرداخت نشده است .کارگران
نه تنها حقوق عقب افتاده خود را می خواهند بﻠکه طبقه بندی مشاؼل را
که از سال  54تاکنون اﺟرا نشده است را خواستار هستند .متاسفانه فشار
بر روی کارگرانی پیشرو از طرؾ نیروهای امنیتی زیاد است و این کار
کارگران را مشکﻠتر کرده است.در این اوضاع خبر فروش کارخانه
کارگران را بیش از پیش نگران امنیت شؽﻠی خود نموده است .نمایندگان
دولت برای فروش طرح توسعه اهواز  555میﻠون سهم از قرار هر سهم
01هزار و511تومان قیمت گذاری کرده اند .در صورتیکه زمین های
نیشکر هفت تپه که بسیار مرؼوب تر از طرح توسعه اهواز است و
04هزار هکتار هم وسعت دارد  062میﻠیون سهم از قرار  5031هزار
تومان قیمت گذاری شده است .کارگران می پرسند که چه دستهایی در

کار است تا سهام نیشکر هفت تپه  33میﻠیون کمتر برآورده می
شود.کارگران نیشکر هفت تپه با خصوصی سازی مخالفند و هنوز تﺟربه
فروش شرکت قند دزفول رادر  02سال قبل از یاد نبرده اند .پس از
خصوصی شدن این کارخانه پس از چندی کارخانه تعطیل و سپس
فروخته شد و  0111کارگر این کارخانه بیکار شدند.این درحالی بود که
مدیران کارخانه ادعا می کردند که کارخانه صرفه اقتصادی ندارد.امروز
از دزفول چؽندر به اصفهان برده می شود و در آنﺟا تبدیل به صنایع
قندی می شود .راستی چه سیاستی است که کارخانه ها در خوزستان
فروخته ولی در استان های همﺟوارش تاسیس شوند؟ در این کارخانه
برای مقابﻠه با کارگران پیشرو سندیکایی انتخابات شورا برگزار شد که با
به حد نصاب نرسیدن آرا این انتخابات با شکست مواﺟه شد.
«سندیکای کارگران فﻠزکارمکانیک از خواسته های خواهران وبرادران
کارگر نیشکر هفت تپه حمایت کرده و خواسته های آنان مبنی بر دریافت
دستمزد خرداد  ،تیر ،مرداد و طبقه بندی مشاؼل و مخالفت با خصوصی
سازی را خواسته های خود می داند.خبر های تکمیﻠی از این اعتصاب را
بازهم پوشش خواهیم داد».روابط عهوهی سندیکای کارگران
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اعتصاب کارگران هفت تپه خاتهه یافت!
روز سه شنبه بعد از پرداخت حقوق تیرماه کارگران و کارکنان نیشکر
هفت تپه به سرکار خود بازگشتند.اما مشکالت کارگران همچنان پا بر

ﺟاست.هنوزکارگران نصؾ حقوق خرداد ماه و حقوق مرداد را طﻠبکارند
و معﻠوم نیست کی پرداخت شود.موضوع ﺟالب در روز گذشته فک پﻠمب
انباری بود که 4211تن شکر موﺟودی داشت و بانک مﻠی به دلیل طﻠب
هایش این انبار را پﻠمب کرده بود.بانک مﻠی راضی شد که در سه قسط
طﻠبش را از کارخانه دریافت کند.پس از این رضایت قرار بود که آقای
کاظمینی مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت تپه در ثبت شوش حاضر شده
موضوع فک پﻠمب را قانونی کند ولی ایشان به دلیل ؼرور بچگانه اش
در اداره ثبت حضور نیافت و حاضر شد  042میﻠیون ﺟریمه برای این
عدم حضور بدهد ولی  31کیﻠومتر تا شوش نرود.شاهکار های این مدیر
پروازی که هفته ای یک روز در کارخانه آن هم بعد از رفتن کارگران
در کارخانه حضور پیدا می کند تنها به این مورد نیست ایشان با مشاوره
مهندس رازی سرخه اﺟازه دادند تا  02هکتار از زمین های زیر کشت
زیتون را نابود کرده به اشخاص برای هندوانه کاری اﺟاره داده شود.این
درحالی است که کارخانه برای آبیاری نیشکرهایش با مشکل روبروست
ولی باید آب مورد نیاز هندوانه کاران را تامین کند .کارگران می پرسند
مگر ایشان رستم دستان است که با یک روز آمدن مشکالت کارخانه با
این عظمت را بتواند حل کند.این مدیران بی دانش و باری به هرﺟهت ﺟز
کشاندن کارخانه به ورشکستگی و افزایش هزینه های کارخانه هنر
دیگری ندارند.شورا های کارگری و سندیکاهای کارگری هستند که می
توانند با نظارت مستمر این مدیران بی لیاقت را از کار برکنار کنند.

روابط عهوهی سندیکای کارگران فلزکارهکانیک
3232/4/32

هصاحبه پیام سندیکا با حسین اهیدی از فعالین سندیکای
کارگران نقاش و تزیینات تهران
پیام سندیکا :نظر شما در مورد مصوبه مﺟﻠس در رابطه با اصالح ماده
 2قانون بیمه کارگران ساختمانی چیست؟
حسین اهیدی  :من با یک سوال به این پرسش ﺟواب می دهم .آیا با کم
کردن درصد پرداخت انبوه سازان دوباره صنعت ساخت و ساز رونق می
گیرد؟ بی تردید نه .چرا که در طی سالهای گذشته صنعت ساخت و ساز
پُر سود ترین صنعت بود،اما با باال و پایین شدن قیمت مصالح ساختمانی
سود در این بخش کم شده است.به همین عﻠت انبوه سازان سرمایه خود را
در بخش های دیگری به کار گرفته اند .واردات امتیازی است به انبوه
سازان سرمایه داری که سرمایه اشان را به این بخش منتقل کنند .و این
باعث بیکاری هرچه بیشتر کارگران ساختمانی شده و سفره این کارگران
هر روز خالی تر از روز قبل شده است.کارگران ساختمانی که هنوز بیمه
نشده اند چگونه می توانند از بیمه بیکاری در این روزهای بیکاری و
گرسنگی استفاده کنند.من از مسوولین می پرسم چرا یک میﻠیون کارگر
ساختمانی هنوز موفق نشده اند خود را بیمه کنند و این باعث شده این
کارگران قربانی بازی های کارفرمایان در این بخش ساختمانی شوند و
هر روز کارفرماها توسط نمایندگان خود در مﺟﻠس برای ما یک سد ایﺟاد
کنند ..این اصالحیه در مؽایرت کامل با اصل  56قانون اساسی قرار
دارد.همچنین با افزایش سهم پرداختی کارگران ساختمانی به بیمه تامین
اﺟتماعی این کارگران نمی توانند از عهده پرداخت حق بیمه خود برآیند ،
چرا که در صنعت ساختمان بحران عمیقی وﺟود دارد  .امسال بیکاری

در این قشر بیداد می کند و کارگرانی که از توان مالی بسیار پایینی
برخوردارند این روزها حتا نان خالی هم نمی توانند سرسفره ببرند.
پیام سندیکا :نظرتان در مورد سهم پرداختی کارفرما در بیمه کارگران
ساختمانی چیست؟
حسین اهیدی :اول بگویم که این قانون بسیار مبهم است و سهم پرداختی
کارفرما هنوز مشخص نیست
پیام سندیکا :با توﺟه به رکود در عرصه اقتصاد ،این رکود چه تاثیری
در میان کارگران نقاش ساختمان به لحاظ دستمزد و اشتؽال دشته است؟
حسین اهیدی  :رکود در صنعت ساخت و ساز در ابتدا تاثیر خود را در
میان کارگران نقاش ساختمان گذاشته است.یکی از دالیل بیکاری بسیار
باال در میان کارگران نقاش از آنﺟایی که نقاشی یک شؽل فصﻠی است ،و
تابستانها باید کار نقاشی رونق داشته باشد و این امکان می دهد که
کارگران دستمزد خود را باال ببرند ،ولی امسال ما افزایش دستمزد
نداشتیم چرا که همه پاتوق ها پر از کارگران بیکار بود.از طرفی هم انبوه
سازان از این فرصت استفاده کرده نرخ دستمزد ها را پایین آورده اند از
طرؾ دیگر هم کارخانه هایی که از دور تولید خارج می شوند کارگران
خود را بیرون می ریزند .این کارگران هم اؼﻠب به کار ساختمانی روی
می آورند که به شؽل نقاشی و ساختمانی آسیب های ﺟدی به این شؽل می
زنند .شما ببینید هر روز در بخش ساختمان یک کارگر می میرد چرا؟
بخاطر اینکه این کارگران با مزد کم و عدم آگاهی از کاری که می کنند
بدون لحاظ کردن ایمنی ،شؽل ساختمانی را پذیرفته و بعد دچار حادثه می
شوند.در بخش ساختمان  ،کارگران اؼﻠب بی سواد هستند و چون کار
دیگری نمی توانند بکنند به این شؽل وارد می شوند .در حرفه نقاشی هم

کارگری که بخاطر یک لقمه نان ﺟای کارگر وارد را می گیرد بی تردید
از کارفرمای نقاش طﻠب دستکش و ماسک و تهویه وسایر مسایل را نمی
کند در نتیﺟه ما امروز در میان سالمندان این رشته بیماری هایی مانند
آسم و مشکالت پوستی را مشاهده می کنیم.این رکود تاثیر خود را در
سال آینده نشان خواهد داد.چرا که هر روز پاتوق های کارگران نقاش پر
از کارگران بیکاری است که منتظر کار نقاشی هستند و با مزدی پایین تر
هم کار می کنند.ساختمان هایی که در یکی دو سال گذشته شروع به
ساخت کرده بودند امسال به نقاشی رسیده اند .ولی متاسفانه امسال
ساختمانی شروع به ساخت نکرده که سال آینده به نقاشی برسد.به همین
عﻠت سال آینده شدت بیکاری باال خواهد رفت.این کارگران بیچاره از کﺟا
و چگونه تامین معاش خواهند کرد؟ آیا دولت نباید به فکر این کارگران
باشد ؟
پیام سندیکا  :چهار سال از انتشار پیام سندیکا می گذرد  .این نشریه
کارگری چه تاثیری در میان کارگران نقاش داشته است ؟
حسین اهیدی  :نشریه پیام سندیکا به خاطر اینکه یک نشریه کارگری
است تاثیر بسیار خوبی در میان کارگران نقاش داشته است .اؼﻠب
کارگران نقاش از طریق این نشریه با حق و حقوق خود آشنا شده اند .این
نشریه کارگران را آماده واکنش نسبت به دفاع از حق و حقوق خود کرده
است .پیام سندیکا یک نشریه آموزشی هم هست به همین خاطر تاثیر
خوبی در میان کارگران نقاش داشته است.
پیام سندیکا :با سپاس ازشما.

هصاحبه ناصر آغاجری دبیر اتحادیه نیروی کار پروژه
ای باخبرگزاری ایلنا  :اخراج جهعی از کارگران فازهای
 ۲۱و  ۲۰عسلویه به بهانه قدیهی تحریمها
اخراج کارگران در منطقه پارسﺟنوبی بهدلیل کمبود یا اتمام مواد مورد
نیاز تولید (متلایر) ،روندی همواره پیوسته در منطقه است که یکی از
قربانیان آن کارگران مشؽول بهکار در هر یک از این فازها هستند.
آؼاﺟری گفت:متلایر شامل انواع مخازن ،موتورها ،پمپها ،کمپرسور
و ...میشود در ساخت پاالیشگاهها استفاده میشود ،ادامه داد :بهدلیل
اعمال تحریمها تهیه و تأمین متلایر در منطقه سالهاست که با مشکل
روبه است.او ضمن اشاره به شرکتهای پیمانکاری دست اول و دست
چندم عسﻠویه که با مشکل کمبود و اتمام متلایر مواﺟهاند ،گفت:
کارفرمایان این شرکتهای پیمانکاری کارگران را به همین بهانه بیکار
میکنند و چنان چه کارگران اعتراضی داشته باشند ،اعمال تحریم ها دلیل
محکمی برای توﺟیهات پیمانکاران است.وی با تأکید بر این موضوع که
نباید به این دلیل «امنیت شؽﻠی کارگران» به خطر بیافتد ،ادامه داد :هر
یک از این پیمانکاران پروژههای متفاوتی در فازهای مختﻠؾ بر عهده
دارند و میتوانند این کارگران را به پروژههای دیگر منتقل کنند اما این

کار صورت نمیگیرد.

هصاحبه کارگر سندیکای فلزکار هکانیک با ایلنا:
تأخیر  ۹ساله در تحویل هسکن ههر کارگران فلزکار و
هطالبه  ۷هیلیون توهان پول اضافه
شرکت عمران پرند بعد از سه سال تاخیر در تحویل آپاتمانهای اعضای
تعاونی مسکن کارگران فﻠزکار و مکانیک ،اکنون از آنان  ۷میﻠیون تومان
دیگر مطالبه کرده است .تعاونی مسکن کارگران فﻠزکار و مکانیک در
در بﻠوکهای  ۲۹۲و  ۲۹۲فاز  ۶شهر ﺟدید پرند (پروژه هسا یک) حدود
 ۲۳دستگاه آپارتمان خریده است اما با گذشت نزدیک به سه سال از
موعد تحویل ،آپارتمانی به اعضای تعاونی تحویل داده نشده است.عمران
پرند باید در تاریخ  ۹۳آذر  ۳۳آپارتمانها را به اعضای تعاونی تحویل
میداده است اما تحویل آپارتمانها از آن زمان به تاخیر افتاده است.
شرکت عمران پرند در حالی برای تحویل این آپارتمانها هزینه ﺟدیدی را
از کارگران مطالبه کرده است که در اردیبهشت سال ﺟاری نیز اعالم
کرده بود هر یک از اعضاء برای دریافت آپارتماناش سه میﻠیون تومان
اضافه بر مبﻠػ درج شده در قرارداد  که حدود  ۸۸میﻠیون تومان بوده
است  پرداخت کند .حﺟت رضایی از اعضای تعاونی مسکن کارگران
فﻠزکار و مکانیک در همین رابطه به ایﻠنا گفته است هنگامی که دیروز به
شرکت عمران پرند مراﺟعه کرده است ،مسئوالن این شرکت از او
خواستهاند حدود  ۷میﻠیون تومان دیگر پرداخت کند و سپس به او گفتهاند
خانهاش را در بهترین حالت پایان سال آینده تحویل میدهند.آقای رضایی
در عین حال گفته مسئوالن شرکت عمران پرند پیشتر به او قول داده
بودند خانهاش را پایان خرداد امسال تحویل میدهند.او در گفتگو با
خبرنگار ایﻠنا تاکید کرده است از  ۲سال پیش که  ۷۳درصد آپارتمانهای

پروزه «هسا یک» تکمیل شده ،ساخت و ساز در این پروژه متوقؾ شده
است.گفتنی است مدیرعامل عمران پرند اردیبهشت امسال در یکی از
برنامههای خبری صدا و سیما قول داده بود آپارتمانهای پروژه هسا یک
را تا پایان خرداد ماه و به همراه پرداخت ﺟریمه دیرکرد به کارگران
تحویل دهد ،وعدهای که تا به امروز عمﻠی نشده است.

در پنجهین روز اعتصاب انجام شد :
احضار  ۸کارگر کاشی گیالنا به پلیس اهنیت
در پنﺟمین روز از آؼاز اعتصاب کارگران کاشی گیالنا در اعتراض به
عدم پرداخت  ۸۶ماه حقوق بین سالهای  ۱۱تا  ،۳۹هشت کارگر توسط
پﻠیس امنیت احضار شدهاند و اکنون در حال طی مراحل اولیه بازﺟویی
قرار دارند .هفت نفر از کارگران معترض کارخانه کاشی گیالنا عصر
امروز ( ۹۳شهریور) به پﻠیس امنیت رودبار احضار شدند .بعد از ظهر
امروز نیز عﻠیرضا یحیایی یکی دیگر از کارگران این کارخانه که برای
مذاکره با دادستان رودبار به این نهاد قضایی مراﺟعه کرده بود توسط
ماموران انتظامی به پﻠیس امنیت رودبار منتقل شده بود.
آقایان عﻠیرضایحیایی،مهدی کشاورز ،موسی محسنی ،اسماعیل ﺟمشیدی،
ؼالمعﻠی چگینی ،ﺟهان سﻠیمی و ﺟواد عزیزخانی و خانم طاهره فتحی
کارگران احضار شده به پﻠیس امنیت هستند.پیش از این ،در دومین روز
از آؼاز اعتصاب ،یکی از نمایندگان کارگران به ایﻠنا گفته بود که
«کارفرما از  ۸۳نفر از آنان به ﺟرم ایﺟاد اؼتشاش به مراﺟع قضایی
شکایت کرده است و قرار است این کارگران به دادگاه احضار شوند

کارگر پاالیشگاه آبادان دالیل اخراجش را تشریح کرد:
تذکر یک کارگر اخراجی به وزیر کار درباره
قراردادهای سفید اهضا
خبرگزاری ایﻠنا  :یکی از کارگران بخش شستشوی کارگاه مرکزی
پاالیشگاه آبادان که به دلیل مقاومت در برابر امضای قرارداد سفید امضا
و امتناع از امضای برگه تسویه حساب پیش از انعقاد قرارداد ،از کار
اخراج شده است؛ از انتظار پنج ماههاش برای صدور رای اداراه کار
مناطق آزاد خبر داد«.مهدی آل بویه» که با وﺟود مستمر بودن ماهیت
کارش ،قراردادش در اسفندماه سال  ۳۲تمدید نشده است در تشریح دالیل
اخراﺟش به ایﻠنا گفت :شرکت پیمانکاری «نقشینه فردوس» به عنوان
یکی از پیمانکاران بخش مرکزی پاالیشگاه آبان اواخر سال گذشته ()۳۲
برای تمدید قرار داد  ۸۵۳کارگر در سال ﺟدید اقدام کرد اما از کارگران
خواست برگه تسویه حساب خاتمه قرارداد را قبل از عقد قرار داد امضاء
کنند .پیمانکار با تهدید به اخراج ،همه کارگران را وادار کرد برگههای
تسویه حساب پایان سالشان را قبل از آؼاز کار سال ﺟدید امضاء کنند در
این بین چون من از خواسته کارفرما تمکین نکردم اخراج شدم .کارفرما
با این عمل خود به نوعی قصد داشت مطالبات معوقه سنوات گذشته
کارگران را از بین ببرد .همچنین زمانی که کارگری بخواهد احیاء حقوق
صنفی کند با این ابزاری که از کارگران در دست دارد به راحتی بتواند با
اخراج کارگر موضوع را فیصﻠه دهد.مهدی آل بویه در خصوص
مطالبات معوقه خود و همکارانش گفت :مطالبات کارگران مربوط
میشود به سنوات پایان خدمت سالهای  ۳۸ ،۳۳و  ،۳۲حق شب کاری،

روز کاری و تعطیل کاریها ،حق ایاب ذهاب و ؼذا ،عدم کسر مزایای
حقوق در پرداخت بیمه تامین اﺟتماعی ،عدم پرداخت حق پنﺟشنبه
کاریها (در مناطق آزاد روز پنﺟشنبه تعطیل است و باید اضافه کاری
محسوب شود) و ...که هیچکدام پرداخت نشده است.او گفت :با این وﺟود
آنکه از تاریخ  ۶فروردین ماه برای پیگیری موضوع اخراﺟم به اداره
تعاون کار ورفاه اﺟتماعی اروند شکایت کردم اما با گذشت پنج ماه هنوز
نتیﺟهای حاصل نشده است.به گفته این کارگر اخراﺟی ،مقررات کار
مناطق آزاد بطور یک ﺟانبه به سود کارفرماست و دست او را برای
اخراج کارگر بطور کامل باز گذاشته است.این کارگر به پیگیری حقوق
صنفی خود از ﺟانب اداره کار مناطق آزاد انتقاد کرد و گفت :روز سه
شنبه ( ۲۸مرداد ماه) که برای پیگیری پروندهام به اداره کار رفته بودم
وقتی متوﺟه شدم هنوز رای این اداره درباره پرونده اخراﺟم صادر نشده
است دچار تشنج شدم و بیهوش به زمین افتادم که این اتفاق باعث
شکسته شدن دو انگشت میانی دست راستم شد.این کارگر  35ساله که
پیش از این در آستانه ازدواج قرار داشت ،درباره تبعات اخراج بر روی
زندگی خانوادگیاش گفت :بعد از آنکه شؽﻠم را از دست دادم و با گذشت
چند ماه از بیکاری ،زندگی خانوادگیام که در حال شکل گیری بود از
بین رفت.این کارگر با اشاره به بینتیﺟه ماندن نامهنگاریهای متعددی که
با مسئوالن استانی درباره اخراج ؼیر قانونیاش داشته است ،خطاب به
وزیر کار گفت :شها هسئولیت وزارتخانهای را دارید که باید بر
قراردادهای کاری نظارت کند .قانون این هسئولیت را به عهده شها
گذاشته تا شها نگذارید کارگران به دلیل ترسشان از اخراج به هر
شرایط ناعادالنه و ظالهانهای تن بدهند .این حداقل کاری است که شها
هیتوانید برای کارگران انجام دهید.

بحران آب
پس از واردات چوب بستنی و کش شﻠوار و دسته بیل و پوست خربزه از
کشورهای حاشیه خﻠیج فارس چشممان به واردات آب هم روشن خواهد
کنونی برای مردم
شد .کمبو ِد آب در سراسر کشور به یکی از مشکالت
ِ
گرمایش
بدل شده است .خشکسالیهای پیاپی در یک دهه اخیر ،در کنار
ِ
زمین ،به بحران ﺟدی آب در میهن ما منﺟر شده است .به این عاملها
باید سیاستهای نابخردانه را نیز افزود .هیچگونه برنامه ای برای حل
معضل آب در ایران ،در طول سه دهه اخیر ،تدوین نشده است .نهادهایی
مانند بنیاد مستضعفان ،آستان قدس رضوی  ،تنها برای سودﺟویی دست
به احداث سدهای متعدد در چهارگوشه کشور زدند که همگی بدون
حاصل احداث آنها فاﺟعهیی است
کار کارشناسی عﻠمی بود و
ِ
مطالعه و ِ
که دریاچهها ،تاالبها و برخی رودهای مهم و حیاتی کشور مانند رود
مشکل آب
کارون و زایندهرود و دریاچه ارومیه با آن مواﺟهاند .اینک
ِ
بحرانی شده است و سرنوشت مردم و امنیت مﻠی را با چالشهایی بسیار
نگرانکننده روبروساخته است.دربرابراین نگرانیهای مردم در خصوص
فروش گاز به بهایی
ت آب در برابر
بحران آب،مﺟﻠس به روش واردا ِ
ِ
ِ
ارزان توسل ﺟسته است .روزنامه اعتماد در اوایل تیرماه در گزارشی با
عنوان « :بحران بیصدا »  ،ازﺟمﻠه نوشت « :در چند روز گذشته ۶۳
نفر از نمایندگان مﺟﻠس طرح تأمین آب کشاورزی و ُ
ب فالت مرکزی
شر ِ
شرق و ﺟنوب شرق ایران را تهیه کردهاند که در هیاترییسه مﺟﻠس
اعالم وصول شده است ...بهاینترتیب به دولت اﺟازه داده میشود در
ﺟهت تأمین آب ...با استفاده از توان و مزیتهای بخش ؼیردولتی با توﺟه
به ماده  ۸۲۲قانون برنامه پنﺟم نسبت به انتقال آب از سایر کشورها

کردن آب از خارج] به داخل اقدام نماید .برای تأمین اعتبار
[یعنی وارد
ِ
اولیه این طرح به دولت اﺟازه داده میشود از مﺟوزهای ﺟابهﺟایی در
فصل منابع آب مﺟوز فاینانس خارﺟی مﺟوز تأمین و طرحهای ؼیردولتی
توسط دولت استفاده کند .بهاینترتیب دولت با حمایت مﺟﻠس میتواند به
خرید آب [با فروش گاز ارزان] از کشورهای همسایه اقدام کند«.
تنها انگیزه تدوینکنندگان این طرح ،تأمین منافع شرکتهای خصوصی
واردات و صادرات داخﻠی و خارﺟی است ،برخی آقازادهها و شرکتهای
خصوصی انگﻠی در پشت این طرح قرار دارند تا بازهم به ؼارت مردم
زحمتکش بپردازند.این طرح در حالی به مﺟﻠس برده می شود که شرکت
هایی برای خرید از کشور بیابان خیز دوبی اعالم آمادگی کرده اند.کشور
امارات که در بی آبی شدید قرار دارد قرار است از کﺟا آب تهیه کرده و
به سرمایه داران ایرانی که تنها هنرشان به باد دادن ثروت کشورمان
است ،بفروشند .طنز تﻠخ آنﺟاست که سالهاست امارات و کویت از ایران
ی
آب می خریدند .با بهرهگیری از
دانش روز ،فنآوری مدرن ،و همکار ِ
ِ
طورمتقابل سودمند با دیگر کشورها،ازﺟمﻠه استفاده از آب رود هیرمند
به ِ
که از افؽانستان به ایران می ریزد و با استفاده از توان و امکانهای
داخﻠی ،از ﺟمﻠه برداشتن سدهای ؼیر ضرور میتوان مسئﻠ ٔه آب را حل
کرد .ضروری است که با استفاده از ظرفیتهای داخﻠی و بهرهگیری از
ب طرحی مﻠی ،بحران
ی نوین،و آموزش مدوام مردم  ،در چارچو ِ
فنآور ِ
طور
آب را بهسود منافع و امنیت مﻠی و سرنوشت میهن مان ایران به ِ
پایدار و مطمئن حل کرد!
نادیا پیروز

هرگ یک کارگر براثر ضرب و شتم هاهوران هنتسب به
شهرداری تهران
کارگری که بر اثر ضرب و شتم توسط ماموران گشت سد معبر منسوب
به ناحیه  ۲منطقه  ۲شهرداری تهران به مدت یک هفته در بیمارستان
بستری شده بود ،سرانﺟام روز پنﺟشنبه  ۲۹مردادماه در بیمارستان
نورافشار تهران ﺟان باخت.
به گزارش خبرنگار ایﻠنا ،خانواده «عﻠی چراؼی» ،کارگر  ۲۸سالهای که
صاحب چهار فرزند است درباره اتفاقات منﺟر به فوت او به خبرنگار
ایﻠنا گفتهاند که او روز  ۸۶مرداد به همراه پسر  ۸۲ساله به خیابان
تهرانپارس رفته بود که در ساعت  ۸۳صبح حوالی اتوبان باقری نبش
خیابان  ۸۳۶ؼربی با ماموران شهرداری درگیر میشود.
ابوالفضل چراؼی ،پسر  ۸۲ساله عﻠی چراؼی درباره روز حادثه میگوید
من و پدرم سوار بر وانت کنار خیابان در حال حرکت بودیم که ناگهان
یک وانت سدمعبر ناحیه چهار منطقه  ۲مقابل ماشین ما پیچید و راه را
بست .چهار ماموری که از اتومبیل پیاده شدند از پدرم خوستند که پیاده
شود .من به در خواست پدرم در وانت ماندم و از داخل مکالمه آنها را
میشنیدم .یک مامور به پدرم گفت که وانت توقیؾ است .پدرم اصرار
داشت که شما حق توقیؾ ماشین را ندارید و باید با پﻠیس  ۸۸۳تماس
بگیریم .پدرم شروع به تماس با پﻠیس کرد که در این هنگام چند مامور
همزمان با پدرم درگیر شدند و یکی از آنان از پشت دستهای پدرم را
گرفت و سایرین مشؽول ضرب و شتم او شدند .هنگامی که من مشؽول
پیاده شدن از ماشین بودم دیدم که یکی از ماموران با «پنﺟه بکس» به

سمت چپ سر پدرم ضربهای وارد کرد و پدرم به زمین افتاد .من قصد
نزدیک شدن به پدرم را که بیهوش روی زمین افتاده بود را داشتم اما
ماموران به گمان اینکه پدرم تمارض میکند ضربهای به من زدند و
اﺟازه نزدیک شدن به پدرم را ندادند اما بعد از دخالت کسبه محل ،هر
چهار مامور سوار بر وانت از صحنه گریختند.
« وقتی هاهورین با توجه به ُجو ایجاد شده در جاهعه توسط نظام حاکم،
خود را قادر به هرکاری هی بینند و شهرداری به ههراه قوه قضاییه از
هاهورین خاطی حهایت هی کنند ههه زحهتکشان وهردم ایران در هعرض
تعرض و خشونت هاهورین دولتی قرار هی گیرند و این نهونه کوچکی
پیام سندیکا
از این بی قانونی هاست»

جای حقوق چماق نشان دادند!
تهیه عکس و گزارش:
کارگر فلزکار
بزای
اتحادیهها اپا هها ای هه
َادار سااان سه ساااز ن ً
داران بً پزدا ت نل ینت
ااس یر در
ااز سا
اانی یا
ٌا
اسسنودارد ٌنی ا شَ20000
ُد رَ کزد ٌنی او سنوی
کنر نو جنت َ شزکت ٌن را
ُردبنسوگزی قزار ی دٌد
تن بیه دَ ح صُل رق یب بن
قیمات ٌانی بانبً حصاُبتی بٍساز ب ازَ
بز سىد َ بن اق بنل رَ بزَ گزد ود کً شزکت
ندر شنن ا ُر یز ً َ ر فنٌی بزای پز سىل
َ اازدع ػااندی عُا ااغ را ٌاار در پزَسااً
د ز سی ُد – ٌر راسسنی ثزَت اودَسی شنن
د وظز قزار دٌىد.
ینن کنر ن وً شٍداب ارَ یً بن
درا ه
ظزفیت تُلید اسمی رَساواً  20تاه سسانبوً
بیش اس  0000ته) تُلید اوُاع کىسانوسزي َ
آب یُي بن ظزفیت ػملای  0000تاه ااندرات
سنبوً کی اس ارس آَر تز ه شزکت ٌنی ا ه

ً َ در بیه

شن ً اس اىن غ ت بد لی در ىط
رقبن بً شمنر ی رَد.
کی یت بنبی ح صُل در حد اندرات َ کم یت
تُل ید و بنن اس َ فنداری َ اس عنن گذ شسگی
کنرگزاوی دارد کً شبنوً رَس در حی طی بن
طز س ُط اس ارت نع ،تىش اُتی َ د ن ی
ی
بنب َ شزا ط د شُار د ست َپى جً وزع
کى ىد َ ر بً ا بزَ و می آَر ود تن ونن
آبزَ ىدا وً ای بزای نوُادي فزاٌر کى ىد
ا ن ا ىک بن گذ شت ٌ ت سنل اس آ ز ه
پزدا اات کنر نوااً کاانرد بااً اسس ُاوباانن
رسیدي...
اً
اُد را با
ازاَان ا
اسزص فا
ان اسا
انرگزی با
کا
گشارشگز فلش کنر رسنودي  ،بن ا ه ومن ىدي
کنرگزان شٍداب ارَ یً گ سگُ ی داشسیر:
فلزکارٌ :فت مبي ثدَن حمُق!؟ چگُوً؟
کارگر شهداب :معئُلیه کبزخبوً اَایل ثب َعدي تُ خابل شمابن خسیدواد م
گفتىد ـعال وگرازید کبز ثخُاثد مب ثسایتبن ججسان میکىیم مبٌم ـسیت خاُزییم
اگس پسیاخت ٌم ثُی ثسای خجسچیىٍب َوُزچؽم ٌبثُی! کم کم ییدیم خجاسی
اش پسیاخااات ویعااات َ ظاااسَ کراااً چمبلااادازٌب پیداؼاااد الجتً ثااا کااابزی حااابکم
ثسجبمعاااً َ تاااسض اش پیااادا وؽااادن کبز واااب اگااابٌ ٌااابی کااابزگسان اش حماااُق
لبوُویؽاابن تااُزال ثاابصی التناابیی َوجااُی اتراابی ثاایه کاابزگسان َلتگیااسی
ثسَکساظ ا ایازی یز یظااتگبٌٍبی یَلت ا ٌمبوىااد ایازي کاابز َ یایگعااتسی
تسض اش وفُذ کبزـسمب یز ثیه زَحبویت زیي ٌابی ثابصی یَلات ویسٌَابی
اوتظبم َ لضبی ثسای ظسکُث ٌس اعتساض مب زا ـرج کسیي اظت.

ثً جبی پسیاخت حمُق  0مبًٌ چمبق یاز وؽبومبن م یٌىد!

ج نفری هر  15پاز
دپخانواپهای
مرغ خوپده می شود!
ی

یز ایه مدت وً کفؽ ثسای خُیمابن کاً ماسیان خبواً ٌعاتیم خسیادي ایام واً
لجبظ  ...عسَظ ٌمعبیگبن ٌام مابز شن َث اً مابن اظات الجتاً اگاس ثتاُاویم
ثسایؽبن تٍیً کىیم ...چُن لجبض اثسَمىدی ودازیم خُیمبن وم زَیم!
فلزکار :خُزی َ خُزاکتبن؟
کارگر شهداب :مب شیس خط ـمسیم  ...ـمط ثً کمک یبزاواً اوادک گارزان ما
کىیم ...کم ما خاُزیم َ گاسی ما خاُاثیم ...یز خابوُاز ٌابی 0-0وفاسی ٌاس
 10زَش یک مسغ خُزیي م ؼُی...
( قابل تىجه دست اودرکاران بروامه جشه رمضان!)
کارگرفلز کار :یزثبزي ظبثمً کبزخبوً ثسایمبن ثگُیید؟
کارگرشههداب :ایااه کبزخبواً تااب ظابز  1330ثااب  100وفاس پسظااىل شیاس وظااس
ثبواک کؽابَزشی ثبواک دابیزات ثاً ؼاایُي یَلتا ایازي ما ؼاد َثاً وعااجت
ثعیبز اش کبز خبواً ٌابی مؽابثً کابزکسی ثٍتاسی یز وراُي پسیاخات حماُق َ
مصایاابی کاابزگسان یاؼاات.اش شماابو کااً ظااٍبال ثبوااک داابیزات ثااً ثخااػ
خنُد َاگراز ؼد کبزگسان ثً یزی ظس اـتبیود یظت مصی ٌب کام ؼاد عادي
ای زا ثبش وؽعت َ ثبش خسید کسیود تعدیل ویسَ ؼدیم تب ثاً  00وفاس کىاُو
زظیدیم کً ثیؽتسؼبن زا خُی مدیسان جدید لسازیایی ثً کبز گسـتاً اواد تاب
ان شمبن یعى ظبز 30عیداوً پبیاغ ایبة َذٌبة اضبـً کبزی ٌماً ثاً
مُلااو َ یزظاات پسیاخاات م ا ؼااد امااب ثعااد اش ان...اش ؼاامب م ا پسظاام یااک
کااابزگس یز ظاااه ثااابصی  00ظااابز کاااً عماااس َجاااُاویػ زا یزایاااه کااابز خبواااً
گرزاودي حبص ثبید کجب یوجبز کبز ثگسیی؟

کارگرفلزکار :ثبشزظ کل کؽُز َ ایازي زظیدگ ثً تخرفبت ایازی ثً ؼامب
کمک وم کسیود؟
کههارگر شهههدابٌ :اام ایىااک ایازي کاابز َ خبوااً کاابزگس ثااً خااُث یز جسیاابن
مؽکالت ماب ٌعاتىد یز خبواً کابزگس جماو ؼادیم لناو وبماً وُؼاتیم َ امضاب
کااسییم کااً حمُلماابن زا میخااُاٌیم ...یعُتماابن کسیوااد 10ؼااٍسیُز ثااب الاابی
لبضااا پاااُز ومبیىااادي ازَمیاااً وؽعااات یاؼاااتیم کاااً ایؽااابن زا یزجسیااابن اماااس
لسازیاییم َ ایؽبن َعدي یایي اود حك مبزا ثگیسود.
یز گرؼتً امب تعدایی اش کابزگسان ثاً یلیال مساجعاً ثاً یایظاسا َؼاکبیت اش
کاابز ـسمااب چىاادیه ماابي اش کاابز معرااك ؼاادود َ ثااب زای یایظااسا َ ایازي کاابز
کبزـسمب وبگصیس ؼاد ایؽابن زا ثاً کابز ثابشـسا خاُاو کىاد ثعایبزی اش ماب یز
ایه مدت مترمل ددمً مبل ؼادید گؽاتً ایام ثسخا پاُز واصَز کاسیي اواد ثاب
ثٍااسي ٌاابی کااالن ثااسای یااک میریااُن تُماابن ٌفتن ادٌصاز تُماابن ثبیااد ثٍااسي
ثاادٌیم ثسخ ا ٌاام کااً مرااک َ امااال خااُی یااب ازو پاادزی ؼاابن زا ـسَختااً
اود اجبزي وؽیىٍب کً ثی بزي ؼدود ثسخا اش ـسشوادان یاب ثاسایز َ خاُاٌس یاب
ٌمعسؼبن کً ظس کبز م زَود لسض م گیسود ثسخ ٌام ثاب معابـس کؽا
َ ؼؽل یَال َظُال خسجؽبن زا یز م اَزود...
کارگرفلز کار :اظبم زَظبی کىُو کبزخبوً؟
کارگر شهداب :مدیس عبمل مٍىدض مرمد اـؽبز یز زیي ثبصتس زییط ٌیابت
مدیسي حاب یُظاؿ اـؽابز مادیس ثبشزگابو احماد اـؽابز َ لابمم ممابال مٍادی
اـؽبز ٌعتىد.
کارگرفلزکار :ظبعت کبزی؟
کهههارگر شههههداب :اش  0/0داااجا تاااب  3/0ثاااب اضااابـً کااابزی تاااب 11/0کااابزم
کىیم.ؼیفت ؼت ٌم اش ظبعت  11/0تب  0/0دجا ثسلساز اظت.
کارگرفلزکارَ :ضعیت ثیمً ٌب یتبن؟

کارگر شهداب :حك ثیمً ٌب زا ثب تابخیس َ خاُاٌػ َ تمىاب َ اگاس َ ؼابید ثاً
حعبة میسیصود...
کارگر فلزکار :میصان ؼىبخت ؼمب اشکبزکسی ظىدیکبی ٌبی کبز گسی؟
کارگر شهدابٌ:یچ  ...ان لدز یز کالؾ شودگ خُیمبن پی یدي ؼادیم کاً اش
یویبث خجسیم...
کارگرفلزکار :اگس ؼمب ٌم ایىک کبزـسمبی ؼٍداة ؼُید چً م کىید؟
کهارگر شههداب  :کال منبلجابت کابزگسان کبزخبواً اش  0مابي پایػ تاب کىاُن
 000میریُن تُمبن ثیؽتس ویعات یز حابل کاً کابزکسی ازشی کبزخبواً یز
ظبز چىدیه ثساثس ایه زلم زا ؼبمل م گاسیی .دابیزات اواُان کىعابوتسي ثاً
کؽُز ٌبی ٌمبوىد کبوبیا امسیکب َ ژاپه اگس داسـً وداؼاتً ثبؼاد کاً وما
ؼُی!ثدیٍ اظت کً اثتدا حعبة کبزگسان زا تعُیً م کسییم.
کارگرفلزکههار :چااً زاي کاابزی ثااسای زظاایدن ثااً حمااُق خُیتاابن اش سیااك
زظبوً ٌب پیؽىٍبی م کىید؟
کارگر شهداب:اش تمبال اتربییً ٌب َظىدیکب ٌابی کابزگسی خاُاٌػ ما کىایم
ثً یابزی ماب ثسخیصواد اش کؽاُز ٌابی ٌادؾ َ خسیادازان یاخرا َ خابزج
مرنُصت ؼسکت م خُاٌیم تب ٌىگبم کً حماُق کابزگسان ایاه کبزخبواً
پسیاخات وؽااُی مرنااُصت کاابز خبوااً زاترااسیم کىىااد َ وخسوااد مگااس اوکااً ثاب
اثجابت َ تبییاد پسیاخات حماُق کابزگسان اش ظاُی مجابمو کابزگسی ٌماساي َ
زظبوً ٌبی ایؽبن اعالال کىیم کً مب ثً حممبن زظیدي ایم.
کهارگرفلز کههار :یاابی اَزی ما کااىم ؼااٍداث ٌاب یکجاابز ٌاام یزگرؼااتً ثااً خبوااً
کبزگس مساجعً کسیي اود معئُز خبوً کبزگس اخجبز ؼبن زا ثاً ایرىاب ماىعکط
م کىد امب پط اش ان کابز ـسماب یظیعاً کییفا ثاسای پیؽاگبمبن ایاه حسکات
ساحااا مااا کىاااد ثسگاااً ای زا ثاااب مضااامُن "ؼاااکبیت عریاااً وؽاااس اکبذیااات
ومبیىدگبن یزَؼیه کبزگسان ؼٍداة "تىظیم ما کىاد َ ثجابی زظاید یزیبـات
حمُق اوسا جرُی کبزگسان ث ظُای َاش ٌمً جب ث خجس میگرازود تب ثاب اثاس

اوگؽت َامضاب ثاً خیابز خُیؼابن زظاید حماُق ثدٌىاد یز حابل کاً ؼاکبیت
وبمً ضد ومبیىدگبن خُیؼبن زا اوگؽت شیي اود ایه امس ظجت یزی ظس ثاسای
« اظااالال داابیل »معاائُز خبوااً کاابزگس ازَمیااً میگااسیی کااً ثاابو وماال خجااس
ثااسای ایرىااب ثااُیي اظاات .یز وؽااسیً یاخراا خبوااً کاابزگس ٌاام ایااه مُضااُن
اوعکااابض ثصزگااا یاؼاااتً اظااات َ تکریجیاااً کااابزگسان َ ؼاااکبیت ایؽااابن اش
ومبیىدگبوؽابن مُضااُن ؼااکبیت کبزـسمااب زاثاً عىااُان عااُامفسیج اش ظااُی
خبوااً کاابزگس َ ثااب وتیجااً عکااط مفااسَض ومااُیي اوااد .ثىاابثسایه کبزـسمااب اش
معئُلیه خبوً کبزگس َ ایرىب ؼکبیت ما کىاد تاب ثاسای خاُیغ اثاسَ ثخاسی َ
امسَش کبزگسان م تسظىد اش ایه ٌمً حیرً گسی َ ویسوا ثابشی کبزـسماب
َحك یازود چُن وبن َ جبوؽبن ثبٌم تٍدید م ؼُی.
کارگر فلزکار گزارش می دهد:
پط اش اعتساضبت ثعیبز کبزگسان ؼٍداة ازَمیً َ پط اش ٌفت مبي کبز
ثدَن مصی امسَش کبزـسمب البی مٍىدض مرمد اـؽبز لنؿ ـسمُیي ونؿ
مجرػ یک مبي یظتمصی زا ثً کبزگسان پسیاخت ومُیي اظت  .کبزگسان
ؼٍداة ازَمیً ٌىُش ٌم ؼػ مبي َ ویم حمُق رجکبزود .ایب مرمداـؽبز
خُی ویص م تُاود ؼػ مبي ثدَن حمُق ظس کىد؟
ٌسچىد کبزگسان ؼداة زا ثبزٌب َ ثبزٌب تٍدید کسیي اود َ ثسایؽبن چمبلداز
اَزیي اود امباعتساضبت کبزگسان ؼٍداة ٌم ىبن ایامً یازی.............

روابط عمىمی سىدیکای کارگران فلزکارمکاویک
3535/6/42

امسَش یز وؽعت ـعبصن ظىدیکبٌبی کبزگسی اوگرعتبن کً ثسای ثسوبمً
زیصی ـعبلیت ٌبیؽبن یز خبتمً کىگسي ظبصوً اتربییً ٌبی کبزگسی
اوگرعتبن یز یٌَفتً پیػ جمو ؼدي ثُیود وعخً ٌبی چبپ پیبال ظىدیکبی ثً
شثبن اوگریع (معىجس) ؼمبزي ٌبی  3 َ 2 َ1پخػ ؼد .معىجس ٌبی 2َ1
َ  3یز چبپ زوگ وفیط تکییسؼدي ثُی َ یز اجتمبعبت ویسٌَبی کبزگسی
َ ظىدیکبی ثً ومبیػ گراؼتً ؼد..یزضمه ییسَش اتربییً معرم ٌبی
اوگرعتبن وعخً ای اش وبمً اعتساض خُی ثً زَحبو زا کً میل گرؼتً
کپ ان ثً زٌجس َ ازگبن ٌبی زظم کؽُز زـتً زا ثسای اوجمه یـبن اش
مسیال َ ظىدیکبٌبی کبزگسی (کُییس) ـسظتبیود.وبمً ثً امضبی خبوم
کسیعتیه ثرَُز یثیسکل ایه ظىدیکب م ثبؼد
روابط عمىمی سىدیکای کارگران فلزکارمکاویک 3535/6/52
کارگر فلزکار از ایران خودرو گزارش هی دهد:
پس از تعطیالت تابستانی در ایران خودرو  ،در سالن ال  61تولید کاهش
پیدا کرده و از طرؾ مدیریت هم اعالم شده که چون در تحریم هستیم و
قطعات نمی آید تولید ال  61کم شده  ،که نمی تواند درست باشد.
همچنین از طرؾ مدیریت ایران خودرو اعالم شده که مبﻠػ  311هزار
تومان به هر کارگر پاداشی به نام رکورد داده خواهد شد.که این پاداش
هر ششماه یک بار داده شود .البته به سرپرستان و مدیران مبﻠػ بسیار
باالتر از این مبﻠػ داده خواهد شد ،چون  311هزار تومان فقط به
کارگران داده خواهد شد.در سالنهای تولید کارگران می پرسند که چرا
 311هزار تومان و چرا  411هزار تومان نه ؟ با چه فرمولی به چنین
مبﻠػ پولی رسیده اند و به کارگران داده می شود.

کارگر فلزکار از کارخانه فوالد زاگرس گزارش هی دهد:
پس از دوسال تالش کارگران فوالد زاگرس قروه تمامی کارگران این
کارخانه به بیمه بیکاری فرستاده شدند و تنها کارخانه صنعتی و مادر در
این استان تعطیل شد .کارخانه ای که توسط بخش خصوصی اداره می شد
و ظرفیت پذیرش بیش از  211کارگر را داشت امروز به انبار متروکه
ای تبدیل شده است.میﻠیاردها وامی که برای این کارخانه پرداخت شده بود
به همت سرمایه داری مالی و بانکها محل بازی موشها و گربه ها شده
است.تعطیﻠی این کارخانه بار دیگر نشان داد اعتصاب کارگران بافق
برای مخالفت با خصوصی سازی درست و به ﺟا بوده است.استاندار و
مسوولین ذیربط به کارگران گفته اند که شما ارتباط کاریتان با کارخانه
قطع نشده است و امیدوار باشید که اگر روزی کارخانه بازگشایی شد شما
در الویت برای بازگشت به کار هستید.هرچند قبال کارگران به مسوولین و
وزارت کار گفته بودند که باهمکاری کارگران و با تؽییر خط تولید به
تولید آلیاژ های منگنز بخصوص فرومنگنزمی توان هم سوددهی کارخانه
را تضمین کرد و هم با این تؽییر تعداد کارگران کارخانه را دو برابر
کرد.اما بخش خصووصی دالل از نابودی کارخانه ها و خانواده های
کارگری سود بیشتری را بدست خواهد آورد.

اعطای هعتبرترین جایزه جهانی ریاضی به هریم
هیرزاخانی
مریم میرزاخانی ،استاد ایرانی دانشگاه استنفورد آمریکا ،برنده مدال فیﻠدز
شد .مدال فیﻠدز که نوبل ریاضیات خوانده میشود ،معتبرین ﺟایزه ﺟهانی
ریاضی است .مریم میرزاخانی اولین زنی است که این ﺟایزه را متعﻠق به
خود کرده است .این نخبه ﺟوان ریاضی از بازماندگان سانحه ؼمبار
سقوط اتوبوس حامل نخبگان ریاضی دانشگاه صنعتی شریؾ به دره در
اسفندماه  43است .در این حادثه اتوبوس حامل دانشﺟویان ریاضی
شرکتکننده در بیست و دومین دوره مسابقات ریاضی دانشﺟویی که از
اهواز راهی تهران بود به دره سقوط کرد و طی آن شش تن از
دانشﺟویان نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریؾ که اؼﻠب از برگزیدگان
المپیادهای مﻠی و بینالمﻠﻠی ریاضی بودند در اوج بالندگی و شکوفایی
عﻠمی ناباورانه ،ﺟان باختند  ،اما اواز این حادثه ﺟان سالم به در برد که
برای کشورمان افتخار بیافریند.
"

چگونه فراهین صندوق بین الهللی پول در کشورهان
اجرا هی شود!
کار ربیعی ،در گفتگو با خبرگزاری
سید حسن هفدهتن ،معاون روابط ِ
مهر ۸۱ ،خردادماه ،گفت“ :در سال گذشته  ۳۳درصد کل قراردادهای
کار در کشور موقت بوده است “.بعداز این اظهار نظر وزیر کار ،به
خبرگزاری مهر،گفت“:دربازرسیهای کارتﺟدیدنظروبرخی از بازرسیها
ت صنعت ،معدن و
را برون سپاری کردیم” ،و سپس
مﺟﻠس به وزار ِ
ِ
تﺟارت برای “انعقا ِد قرارداد کار معین [قرارداد موقت]” با ۹۵۳۳
بازرس شاؼل در حوزه نظارت بر بازار موافقت کرد.یعنی  ،وزیران
ت “تدبیر و امید“،با همکاری مﺟﻠس شؽل کارمندان و کارگران را از
دول ِ
رسمی به “موقت“ تبدیل میکنند.نتیﺟه این می شود که یکی از اعضای
شورای اسالمی کار سازمان بهشت زهرا ،روز  ۸تیرماه ،از احتمال
تعدیل  ۸۵۳نفر از کارگران شاؼل در این سازمان خبر داد ومدیر منابع
انسانی سازمان بهشت زهرا،محمدرضاراستین منش،گفت“ :دراین سازمان
استخدام رسمی مدتی قبل متوقؾ و نیروهای سازمان در حال انتقال به
شرکتهای پیمانی هستند » .صندوق بین المﻠﻠی پول سالهاست به دولت ها
توصیه کرده بهترین راه مقابﻠه با مبارزات کارگران به خطر انداختن
امنیت شؽﻠی کارگران است که نمونه اش را می بینید.آقای روحانی ،در
سخنرانیهای انتخاباتی روز  ۸۳خردادماه ،با تاکید بر نرخ تورم ۲۳
درصد و افزایش حقوق  ۲۵درصد کارگران ،اعالم کرد“ :در صورت
انتخاب به سمت ریاست ﺟمهوری ،دستمزد کارگران را طبق قانون به
اندازه تورم افزایش خواهم داد” ،روز  ۲۲مرداد ماه پیش از انتخاب شدن
ت ﺟمهوری ،دوباره اعالم کرد“ :ماده  ۲۸قانون کار
ت ریاس ِ
به سم ِ

صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعالم شده
از سوی بانک مرکزی تعیین شود و بگونهای باشد که معاش یک خانوار
 ۲نفره کارگری را تأمین کند “.اما چگونه شد که همه این وعده ها پس از
ششماه به فراموشی سپرده شد؟ آیا ﺟزاین است که صندوق بین المﻠﻠی پول
اﺟازه افزایش حقوق را نداده است؟ کارگران به افزایش ناچیز دستمزدها
به دیوان عدالت اداری و کمیسون اصل  61شکایت کردند .خبرگزاری
مهر ۲۳ ،خردادماه،گزارش داد که آقای منتظری اعالم کرد“ :شکایت
کارگران درکمیسیون اصل ۳۳عﻠیه دیوان عدالت بﺟایی نمیرسد و آنها
شکایت مارا به خدابکنند،شایددرآنﺟا به نتیﺟه برسد “.گفت ِۀ منتظری که
مسئوالن
ت زورگویی
کارگران“شکایت هارابه خدابکنند“،نشان دهنده نهای ِ
ِ
به طبقه کارگر و همگامی و همراهی با صندوق بین المﻠﻠی پول است.

رضا کارشناسان

نگرش فرهنگی نیروی کار
ناصر آقا جری
زمانی که به باورهای ُپربار گذشته ی سرزمین مادریمان باز می گردیم ،
متوﺟه می شویم که نگرش هایی در حدود ده قرن پیش در ﺟامعه مطرح
شده  ،که امروز بخشی از آرمان های دست نیافتنی ﺟوانان ماست  .سری
به شاهنامه می زنیم کتابی در توصیؾ نبرد دادخواهانه خﻠق های مبارز
ایران زمین  ،که هنرمندان به اصطالح ؼیر ﺟانبدار ( خود واگذار کرده
به نگرش های امپریالیستی ) به خاطر نام کتاب  ،نه خوانده ،بررسی
نکرده تنها براساس شنیده ها آنرا نفی می کنند.درداستان رستم واسفندیار ،

نبرد،نبرد دو پهﻠوان نیست،بﻠکه نبرد روئین تنی است از یک باور مذهبی
تمامیت خواه  ،مذهبی مطﻠقه ای که ﺟز خودی هایش  ،دیگر مردمان را
تنها برای کشتن و برده کردن می خواهند .واز سوی دیگر،آزاده ای است
که حاظر نیست تن به تسﻠیم و اطاعت بدهد  ،زمانی که بدون شناخت و
ازروی اﺟبار باشد.درزندگی کیخسرو شاهد فرمان هایی هستیم که بهترین
الگو برای حقوق بشرواقعی است.ارزش هایی فراتر از امروزما  ،زمانی
که به فرماندهانش برای ورود به شهر شکست خورده دستور می دهد به
انسان بی صالح حق تعرض ندارید،فرد مصﻠح درحال فرارراتعقیب نکنید
زخمی ها را نکشید ،و وارد هیچ خانه ای نشوید به زنان وکودکان تعرض
نکنید.در منطق الطیر عطار،می بینیم این اندیشمند بزرگ  ،ﺟهان بینی
مادی – انسانی را مطرح می کند که تنها با یاری ﺟمعی همه ی مردم نه
فقط نخبگان اﺟتماعی  ،می توان به آن ارزش رسید.وبرای اولین بار در
طول تاریخ ﺟهان  ،مفهوم کﻠی از خود بیگانگی انسان را که ناشی از
باورهای خرافی و واپس گراست به نقد می کشد  .در آثار مولوی  ،شاهد
توانایی تکنیکی و زیبایی مثنوی او می شویم که با طنزی ژرؾ ارزش
های واپس گرا را به چالش می گیرد و با زبان تمثیل و اشاره دگر اندیشی
پویایی را  ،پیش روی خواننده می گشاید  .حافظ  ،رازی  ،بیرونی  ،خیام
و خوارزمی و  ...و  ....دنیایی دانش و خرد عرضه کرده اند که ﺟوانان
امروزما باآن بیگانه اند.به راستی چرا ماامروزاز ده قرن پیش سرزمین
مان عقب تریم !؟ چرا ارزش هایی که آن اندیشمندان در یک هزار سال
پیش مطرح کرده اند برای امروز ما یک آرزو و یک ایدآل ؼیر قابل
دسترس است !؟ آیا ما رشد منفی داشته ایم ؟ یا هنوز گرفتار یاسای
عشیره ای دوران پارینه سنگی هستیم باور هایی که برای دیگر انسان ها

تنها حقی که قائل است مرگ یا بردگی است  .این بار به گوشه هایی از
نوع نگرش عبید زاکانی می پردازیم .
عبید زاکانی از نگاه کارگران
عبید زاکانی اندیشمندی ژرؾ اندیش  ،که باور و ﺟهان بینی های مسﻠط
زمانه اش را با ریش خندی تﻠخ و با واژه هایی دریده و بی پرده  ،به
چالش گرفت  .او از وحشت زنده زنده پوست کنده شدن و بر دار شدن ،
توسط واپس گرایان خرافه پرست،نقد اﺟتماعی یش رادرداستان مبارزه ی
موش و گربه گنﺟانید  .تا فریاد آزادی خواهی و ضد ستم و استثمارش ،
امروز به ما برسد  .مشت آهنین ولی فرهنگی بر ضد حاکمیت های مستبد
که در سایه ی خرافه پرستی ایستاده اند،تا به دین وسیﻠه مردم راتا سرحد
مرگ استثمار کنند و آنها را به تدریج با فقر و گرسنگی به قتل برساند .
گربه ی عبید سمبل این تیپ اﺟتماعی است  .زیرا گربه قربانی اسیر شده
رابا شکنﺟه ازمیان می برد.قربانی رارها می کند تاپای به فرار بگذارد و
اورا دوباره شکار می نماید،مردم محروم ازدانش و سوادآموزی و گرفتار
آمده  ،در تاروپود باورهای خرافی  ،ستم دیده و تسﻠیم قضا و قدر را  ،در
تیپ موش ﺟای داده است  .تیپی که عاقبت به این باور می رسد که می
باید برای رهایی از ستم برای پویایی زندگی  ،باید مبارزه کرد  .لذا به
صورت دسته ﺟمعی برنامه ریزی می کنند  ،نقشه می کشند و گربه را به
چالش می گیرند  .ولی عاقبت به دام یک ترفند استثنایی گربه می افتند .
ترفندی که امروز هم کارایی بسیار باالیی دارد و بر خاسته از ﺟهل و
عقب افتادگی فرهنگی ﺟامعه است آن انسان با ایمانی که آلت دست ،
دستان پنهان CIAمی شود و خود را با کمربندهای انفﺟاری به میان
مردمی می اندازد که آنها را نمی شناسد وبه صورت کور،مردم بی خبر

و بی صالح را قتل و عام می کند  ،چنین موﺟودی دیگر انسان نیست ،
او یک ربات سازمان داده شده ای است  ،با شسته شوی مؽزی  .عبید
زاکانی هوشمندانه مسخ و شسته شوی مؽزی با خرافه را به زیبایی به نقد
کشیده است  .شاید به توان ادعا کرد یکی از اولین طنز پردازان سیاسی
– اﺟتماعی فرهنگ پر بار ایرانی  ،عبید زاکانی است  .این انسان ژرؾ
بین  ،یک هزار سال پیش  ،اگر امروز زنده بود هرگز باور نمی کرد ،
حدود ده قرن پس از او داستان سراسر طنز و مبارزه ی موش و گربه ،
بر واقعیت های ﺟهان امروز این همه انطباق داشته باشد  .طنزی تﻠخ با
ژرفایی انسانی  ،که قابل انطباق بر امروز دهکده ی ﺟهانی نئولیبرال ها
 ،با گربه ی عابد سیاهش  ،که کدخدای این دهکده است  ،می باشد .
کدخدایی که در ظاهر برای دموکراسی و حقوق بشر ولی در آن سوی
چهره ی متبسمش برای نفت و بازار آزاد  ،نسل کشی موش ها را در چند
قاره شروع کرده است ( گام هایی به سوی ﺟنگ ﺟهانی سوم ) .گربه ی
سیاه عابد  ،یک روز سر از مساﺟد مالزی در می آورد  ،روز دیگر در
کﻠیساهای آمریکا دیده می شود  ،فردای آن  ،با پاپ رهبر کاتولیک ها
نشست و برخاست می نماید  ،از سوی دیگر دالیی المای تبتی با اندیشه و
باورهای پارینه سنگی را به عنوان رهبر مذهبی واپس گراترین باورهای
دینی  ،با توهماتی سراسر خرافی  ،ناشی از نشئه گی روان گردان ها،
مانند کتاب چشم سوم  ،که در ایران هم مورد استقبال پیروان روان گردان
های عقیدتی – شیمیایی قرارگرفت  ،تایید می کند.گربه سیاه دهکده ی
ﺟهانی برای ثبات اقتدارش  ،مانند گربه ی قصه ی عبید زاکانی تنها به
سﺟاده و مهر تسبیح و عبادت اکتفا نمی کند  ،او قشری ترین باورهای
مذهبی را با سرازیر کردن دالر و اسﻠحه و کارشناس آموزشی  ،به قدرت
می رساند القاعده و طالبان را از میان موش های دگم بر عﻠیه کمونیسم

های افؽانستان بوﺟود آورد.داعش را با کمک ترکیه و عربستان و قطر
بر ضد سوریه وعراق دیکتاتورهای شیعی وعﻠوی سازمان می دهد  .تا با
نا امن کردن منطقه ی خاور میانه  ،دیار طالی سیاه  ،از آب گل آلود
ماهی خودش را صید کند .از سوی دیگر در مناطق نفت خیز آفریقا گروه
های دیگری از این باور را به ﺟان مردم آفریقا انداخته است همه ی این
تالش ها برای منافع مﻠی گربه سیاه است که منافعش به زعم خودش فرا
مرزی است  .در داستان عبید پس از اینکه موش ها با همه ی تالش و
رنﺟشان نتوانستند گربه را بطور قطع سر به نیست کنند  .به حالتی شبیه
به ﺟنگ سرد تن در دادند  .گربه همیشه در کمین موش ها بود  ،و موش
ها هشیار که ؼافل گیر نشوند  .این شرایط نمی توانست گربه ی سیری
ناپذیر را قانع کند  .مانند سیاست های استعماری انگﻠیس و مناسبات
امپریالیستی گربه های کاخ سفید  .ؼارت دیگر مﻠت ها به نام استعمار و
امروزه تعدیل ساختاری و خصوصی سازی و کشتار و نسل کشی دیگر
اقوام به نام دموکراسی و حقوق بشر بخشی از اصول بنیادی باورهای
گربه ها  ،به خصوص گربه ی سیاه کاخ سفید می باشد  .همان بعدی که
زیر پوشش مذهب گرایی  ،دموکراسی  ،بازار آزاد و حقوق بشر پنهانش
کرده اند  ،و با این بهانه ها بزرگ ترین نسل کشی سرمایه داری  ،مانند
ﺟنگ های ﺟهانی اول و دوم و ﺟنگ های منطقه ای چون کره و ویتنام و
 ...را کاربردی کرده اند  .و امروز که سرمایه داری ﺟهانی قادر به حل
بحران های اقتصادی،تورم  ،رکود و بیکاری نیست  ،ﺟهان را به سوی
ﺟنگ ﺟهانی سوم می کشاند  .در داستان عبید زاکانی موش ها و گربه به
مرحﻠه ای رسیدند که شرایط ﺟنگ سرد را تداعی می کند  .گربه ی عبید
چون گربه ی سیاه کاخ سفید با اندیشه و برنامه  ،خودش را برای کشتار
موش ها آماده می کد  .حالت ﺟنگ  ،موش ها را هشیار کرده بود و

دیگر ؼافل گیر نمی شدند  .به دین ﺟهت گربه دیگر نمی توانست به
هدفش برسد  .از این رو گربه به یک ترفند استثنای متوسل گردید  .به
ﺟای ﺟنگ و نشان دادن چنگ و دندان پرچم صﻠح را باال برد  .برنامه
ای دقیق برای کشتار موش ها از این رو می باید اعتماد موش ها را به
خود ﺟﻠب کند  ،و این کاری بود بسیار دشوار  ،زیرا موش ها کشتار
دوستانشان را به دست گربه  ،با چشم خود دیده بودند  .بهترین راه نفوذ ،
نفوذ در باورها و اعتقادات موش ها بود  .تنها راهی که می توانست
موش ها را فریب دهد و به دام بیندازد  .راهی پیچیده و در عین حال
روان و ساده  ،پرداختن به باورهای مذهبی  .در زیر پرچم باورهای
مردم مردم را به قربان گاه بردن  .گربه از حالت تحاﺟم و کشتار عﻠنی
دست کشیدند مانند عقب نشینی و شکست دوران نسل کشی استعماری
کشورهای اروپایی و امریکا  ،و وارد مرحﻠه ی امپریالیستی شدن  ،که
فرآیند قدرت گرفتن ﺟبهه ی کار ﺟهانی بود  .گربه ی عبید راه را پیدا
کرد و عابد شد  .گربه های کاخ سفید هم پس از شیوه های آزمون و خطا
 ،راه گربه عبید را پیش گرفتند گربه های لیبرال کاخ سفید مانند گربه ی
عبید زاکانی عابد شدند  .لیبرال گربه های کاخ سفید و کاخ الیزه که برای
پیروزی قطعی بورژوازی بر فئودالیسم دشمن مذهب و باورهای الهی
بودند  .به مذهبیون دو آتشه ای تبدیل شدند  .و از آن به بعد هر خرافه
پرست عقب مانده ای را با دالر و اسﻠحه حمایت می کردند  .منافع حیاتی
گربه های کاخ سفید در حفظ بازار خرید مواد خام به خصوص انرژی و
فروش کاالهای صنعتی یشان است  .لذا برای حفظ بازار باید ﺟنگید  ،و
کشورهای عقب مانده را عقب تر راند تا بازار آنها یعنی شریان حیات
شان محدود نگردد  .بهترین راه رسیدن به این هدؾ دنباله روی از گربه
ی عبید زاکانی است  .راه گربه ی عبید  ،روی کرد به مذهب خرافی و

دگم است  .مذهبی که سیر تحوالت اﺟتماعی را نمی فهمد و قادر به
نرمش و انعطاؾ در مقابل پدیده های نو را ندارد  .از این رو باید بی
سوادی گسترش یابد تا خرافه و توهمات ناشی از ﺟهل بر ﺟهان عقب
رانده شده سﻠطه یابد  .راهکار آن نیز بسیار ساده است خصوصی سازی
آموزش و پرورش  ،که فراماسیونرهای نئولیبرال درحاکمیت ها،با ﺟدییت
آن را کاربردی می کنند  .به هر حال گربه عبید زاکانی راه وارد شدن به
دنیای موشها را برای ﺟﻠب اعتماد آنها پیدا کرد  .موشها با حیرت دیدند ،
گربه ی مهاﺟم سردرگریبان فرو برده وبرسﺟاده ی عبادت نشسته ،و دعا
خواندن پیشه کرده و پیشانی بر ُمهر می ساید و دستان التماس را بسوی
آسمان می گشاید.بدین گونه درنده خویی و توحش باورش را،زیر پوشش
دین وباورهای آسمانی پنهان کرد.عبیدزاکانی این انسان با خرد و
هوشمند،هوشیارانه گربه اش را بسوی مذهب موشها کشاند و موش ها که
مسخ باورهای مذهبی بودند به دام گربه افتادند  ،و پیروزی گربه قطعی
شد  .موشها با مشاهده این تؽییرات به ظاهربنیادی در زندگی گربه  ،به
او اعتماد کردند ( بزرگ ترین اشتباه تاریخی  ،که به قیمت قتل عام شان
تمام شد.واشتباه بزرگ چریکهای دیروزکه امروز ،سوسیال دموکرات
شده اند) ولی گربه های کاخ سفید تنها به عابدشدن اکتفا نکردند آنها برخی
ازموشها رابادالروطال خریدندوآنها راباماموریت ویژه ی تﺟزیه سرزمین
موشها که به شکل یک گربه است ،به آن دیار فرستادند،و برخی رابا
نگرش های اقتصادی نئولیبرالیستی به عامل خودتبدیل کردند .با این شیوه
اقتصادی سیاسی  ،فقر وگرسنگی اکثریت موشها رابه چالش گرفت  ،و
تفرقه و پراکندگی راپی ریزی کرد،آری روان گردان باورهای خرافی ،
گربه ی عبید و گربه سیاه کاخ سفید را،به پیروزی رسانده و می رساند .
مگر این که باورهای مسخ کننده ی خود ساخته را ،دور بریزند .

نکوداشت پنجاههین سال ساخت جان پناه کارگر
بعد از ساخت پناهگاه اسپید کمر در سال  0352توسط دکتر گل گالب
،مهندس میرهادی  ،کاظم گیالنپور ...و سپس ساخت پناهگاه شیرپال در
سال  0310با همت کانون کوهنوردان تهران ،در سال  0313ﺟان پناه
کارگر در قﻠه توچال توسط یک گروه کوهنوردی کارگری ،بنام گروه
کوهنوردان فﻠزکار ساخته شد.این ﺟانپناه از دو ﺟهت از دیگر پناهگاه ها
متمایز است:اول در ارتفاعی باالتر از دیگر پناهگاههای ساخته شده تا آن
زمان بنا گردیده  ،دوم بدست یک گروه کوهنوردی کارگری بدون
هیچگونه دریافت کمک های مالی از نهادهای دولتی و فقط با همت و
کمک مالی کارگران ساخته شد.بردن سنگ ،ماسه  ،سیمان و مهمتر از
همه آب به ارتفاع بیش از  3611متری قﻠه برای ساختﺟانپناه ،قصه عشق
و حماسه است.در ساخت ﺟانپناه کارگر همت و پشتکار کارگران
سندیکای کارگران فﻠزکارمکانیک و مشاوره های ارزنده محمدحسین
خوان یؽما که بنیان گذار گروه کوهنودان فﻠزکار در سال  0315است ،بی
تاثیر نبود.هرچند که گروههای دیگر کوهنوردی و دانشﺟویی هم به این
حماسه پیوستند اما نقش کارگران فﻠزکار مکانیک در بناکردن این پناهگاه
حماسی است.
بی اؼراق می توان گفت که گروه کوهنوردان فﻠزکار یکی از فنی ترین
گروههای کوهنوردی اوایل دهه چهل بود و زبده ترین کوهنوردان در آن
عضو بودند .اسکندر صادقی نژاد – ناصرگارسچی – ﺟﻠیل انفرادی –
محمد والیتی – محمد حسین خوان یؽما – آذر دوست – فرؼانی – محسن
عبدلی ....وهمچنین صعود از کالهک دیواره بند یخچال  ،کالهک تنگ
میگون  ،سنگ و شکاؾ بند یخچال و دیواره عﻠم کوه .این صعودها گروه

کوهنوردان فﻠزکار را آنچنان نامدار کرده بود که هنوز صعودهای آنان
می تواند درسی برای گروههای کوهنوردی باشد.در ﺟریان حادثه سقوط
گروه کاوه در صعود از دیواره بند یخچال و کشته شدن شروین ﺟزایری
 ،این گروه کوهنوردان فﻠزکار بود که توانست با درایت و سرعت از
کشته شدن دیگر کوهنوردان گروه کاوه ﺟﻠوگیری کند.در این عمﻠیات
نﺟات محمد والیتی ،ناصر گارسچی ،ومحمد خزایﻠی شرکت داشتند.
روایت ساخت این ﺟانپناه که بدون پشتوانه مالی و فقط از ﺟیب های
فقیرانه کارگران فﻠزکارمکانیک تامین می شد ،روایتی است از عشق و
حماسه و ایثار.شاید نوشته کوهنورد بزرگ گیالنپور در مﺟﻠه کیهان
ورزشی ،که به همت و شرؾ این کارگران درود فرستاده بود،نشان از
ارزشی باشد که این پناهگاه و سازندگان آن ایﺟاد کرده بودند.
هرچه بود عشق بود و فداکاری و آرمان های واالی کارگری و انسان
دوستانه.
درعکس به یادگار مانده از ساخت این پناهگاه در سال  0313این افراد
شرکت داشتند :اسکندر صاقی نژاد کارگر میل لنگ تراش –رافائل داداش
لو نماینده کارگران کارخانه ارج – احمد تاﺟیک کارگر تراشکار –
محسن عبدلی کارگر فﻠزکار – ابوالقاسم گنﺟه ای نماینده کارگران
کارخانه لیالند موتور – ناصر گارسچی کارگر قالبساز – بهمن شهوندی
از کانون کوهنوردان تهران – ناصر صدری کارگر تراشکار – محمد
والیتی کارگر کارخانه پارس آمریکا و مهدی یزدی کارگر فﻠزکار

ههدی یزدی و هحهد والیتی از سازندگان جان پناه کارگر در
ههایش یادبود پنجاههین سال ساخت جان پناه کارگر در قله
توچال

با هاهی ها در قله
باد موافق وخنکی ظهر شهریور در قﻠه ی توچال می وزید .اگرچه
نمیدانم چرا خوشحال نبودم ودل خوشی نداشتم .نفس در شماره وقﻠه ای
محکم  ،ما را پذیرفته بود .کوه همیشه با اندوه هایی همراه است  .تنهایی
ویاد یاران گذشته...اما باد وهوای بﻠندای کوه های بهم پیوسته ی البرز
ایران عزیز ،چه سخاوت مندانه تمام سینه را از هوای خوش ولطیؾ اش
پر وخالی می کرد وآفتاب وگاهی باد،گزنده وشوخی وار ،سرک می کشید
ونیش می زد.گروه های کوچکی در محدوده ی کوچک قﻠه می لولیدند
.مردانی از ﺟنس سختی وکار به درون ﺟان پناهی سنگی وساده رفت
وآمد می کردند.
در سفر های قبل ،آن ﺟان پناه سنگی را دیده بودم .تقریبا متروک بود وبا
وﺟود .کمپ فﻠزی ،کمتر کسی به آن کﻠبه سنگی می رفت.اما امروز قﻠه
حال وهوای دیگری داشت.مردانی از ﺟنس کار وآهن وفﻠز به داخل ﺟان
پناه سنگی در رفت وآمد بودند .چندین زن وبیشتر مردهایی ﺟدی وآرام
واما چند مرد بزرگسال که چون در قﻠه ی چهار هزار متری بام شهر
تهران ،توچال بودیم ،ﺟرات نکردم بگویم ،پیرمرد .اگر چه واقعا استوار
وپاینده بودند اما وﺟود خطوط احترام برانگیز ،پیری ویک عمر کار
سخت  ،برچهره ی آرامشان نمی گذاشت ،که چشم برآنها پوشیده وگذشت
وکاله از سر برنداشت وتمام قد  ،بدون سالم واحوالپرسی از ایشان
عبورکرد.البته چندین ﺟوان آرام ودلنشین هم در ﺟمعیت ﺟﻠوه ای خاص
داشتند.بوی دوستی رفاقت همدلی ،مطالعه ،مدارا،شعر،مبارزه وپیوستگی
می آمد .بیشتر توﺟه کردم .گویی پناهگاه باز سازی شده وتؽییراتی کرده
وداخل مشؽولند ! .درود وسالمی وسرکی  ،مانده نباشید آقایان.دست شما

درد نکند ! پیرمردی بﻠند باال از ﺟنس دانایی وکار وآگاهی اززمانه ها ،از
پشت عینک ،سری چرخاند .قربانت ! عزیز! ممنون! ومن گفتم  ،چه
خوب  ،بازسازی اش کرده اید؟ .آری عزیزم ،اینﺟا کﻠبه ی عشق ویاری
سالهای مانده از دوروهمدلی ماست .با یادهایی ﺟاودانه از دوستان
ورفیقان ویاران عزیزمان ! درود بر شما وهمه ی رفقا  .اما استاد ! بنایی
؟! اینﺟا ؟که آب نیست  ،مصالح را چطور آورده اید؟ باانگشت اشاره به
شرق پائین قﻠه وچشم اندازکالن شهر تهران ودشت دماوندو دریاچه ی سد
لتیان  ،عزیزم آب راازآن چشمه ی کﻠکچال می آوریم ومصالح وسیمان
وسنگ را نیزاز پائین پائین  ،آن سال هاهم ﺟان کاه بود ،امکانات وتﻠه
کابین واین حرفاهم نبود ،کارگری وبی پولی ،اما ساختیم وبا تﻠخی ها
ودیدن زندان ها واعدام ها حفظش کردیم .وبا اشاره به بؽل دستی اش،
دکترتو بگو! .او که پالت های چوبی را برای کؾ می برید،گفت ،بﻠه
داستان داره عزیزم ،سال  2530دکتر گﻠگالب ومهندس میر هادی پناهگاه
شیر پال رو ساختند وسال  02هم گروه کوهنورد کارگران فﻠز کاراین
ﺟان پناه رو درست کردند،تا اینکه  ،پارسال دیدیم کمی خراب شده ،از
فروردین تا بحال با کمک دوستان  ،حاال تعمیرش کرده ایم .ودیگری
رشته ی سخن را باﺟنباندن سبیل سفیدش بدست گرفت ونمی ،اشک در
چشمانش حﻠقه بست .عزیزم  01سال پیش ،ما بایاران وکارگران کوهنورد
سندیکای فﻠز کار ومکانیک  ،که هیچ امکاناتی در اینﺟا وﺟود نداشت .این
ﺟان پناه رابرای کوهنوردان ،دانشﺟوها و...بقیه  ،ساختیم .اگر چه برما
خیﻠی سخت گرفتند.شاید بتونم بگم چند ﺟان دادیم تا این ﺟان پناه را
ساختیم .پشت سرهم اسم می برد.بعضی ها حاضر وبرخی ؼایب ،حرؾ
های این بزرگان که حاال معﻠوم شد ازپیش کسوتان تالش های صنفی

کارگران بودند..ﺟانم را پر کرده بود .ودرحدود نیم قرن زمان وتاریخ
ودریای ذهن وخیال ،ؼوطه ورشده بودم  .این مردان در نظرم ﺟوانانی
رشید وتالشگرمﺟسم میشدند  .که یکباره صدایی بؽض آلود  ،فضایم را
ترکاند .محکم وبا احساس می خواند "ﺟوشکارم " ،ﺟوش کارم " ،با
موهایی سفید وچهره ای آفتاب سوخته وسینه ای لبریز ..با اشاره به برج
های بﻠند تهران دوباره می خواند"،پیرم وهنوز ﺟوشکارم " وسرمایه های
میﻠیاردی کارفرما وبرج های سر به فﻠک کشده را من با آهن وچکش
وسندانم ،ﺟوش دادم و پر تکراربا خشم و محکم تر از قبل ،می گفت
و"من هنوز ﺟوشکارم من"  ...ﺟمع شدند .شعری خواندد ".ای ایران" با
بؽض  ،پراحساس ،بطوری که دماوند را درکنار نه چندان دوردست  ،بید
ارکرد واو عطر پونه های خاصش را برای نام ایران عزیز،سواربرباد ،
فراوان فرستاد وﺟمع.،خواندند ،ای ایران ای ایران ،وبه سمت پائین کوه
پای،افراختند ..پرازیاد وبؽض ،در فکر اینکه،ای کاش دست و باد پﻠیدی
،تابﻠو یادمان پنﺟاه سال ﺟان پناه را کنده ویران نکند  ،بودم.که مازیار
گفت به چه چیزایی فکر می کنی،ثبت شد .کار سندیکایی ومدنی ،دوستی
همدستی ورفاقت وهمکاری واعتماد می طﻠبد...ومن که ازاین همکاری
مدنی بسیار آموخته بودم شاد وپرنشاط شدم .عشق دوستان وهمکاران
معﻠم ویاران کانون وسال های گذشته را با خودم مرور می کردم.یاد
رسول وفرزاد ومحمود و ...از نظرم گذشت .خاک وخون وسبز وسرخ
ورنگارگ پیش چشم به سوی سراشیبی می ؼﻠطیدم تا به شما برسم .
وپیام رمز نشاط ورفاقت  ،محبت وهمکاری ومدارا را گرم وپر نشاط از
قﻠه دوستی معﻠم و کارگرسوؼات بیاورم.
علی اصغرذاتی  :یاور کانون صنفی هعلهان ایران ههراه نسل جوان
ودانش آهوزان ودانشجویان

نظر یک فعال سندیکایی در هورد تأثیر انتشار «پیام سندیکا» بر
سندیکاهای خارجی و فعاالن ایرانی در خارج از کشور
نشریههای معتبر کارگری و سندیکایی سهم مهمی دربسیج همبستگی طبق ٔه
کارگرﺟهان باﺟنبش حقطﻠبان ٔه زحمتکشان ودیگراقشارمردمی ایران ایفا
وهمبستگی ﺟنبش کارگری ﺟهان،وبویژه اتحادیهها و
میکنند.ﺟﻠب حمایت
ِ
سندیکاهای کارگری مستقل وطبقاتی،ازﺟنبههای مهم هرفعالیت مبارزاتی
هدفمند کارگری است .نمونههای برﺟسته و موفق چنین همبستگی ﺟهانی
مؤثررامیتوان درمبارز ٔه معاصرمردم درکشورهایی نظیرآفریقای ﺟنوبی،
فﻠسطین،کوباو ونزوئال،چه درمسیرساختمان ﺟوامع نوین وچه در مبارزه
با ستم و سرکوب طبقاتی ،آشکارا مشاهده کرد .دراین روند ،سازماندهی
یک سیستم اطالعرسانی و آگاهیرسانی صحیح ،پیگیر و مناسب ،بدون
اؼراق امری کﻠیدی وؼیرقابل ﺟایگزین است .دراین زمینه،انتشار بهموقع
ومنظم خبرورساندن بیدرنگ به مراکز ونیروهای عمد ٔه ﺟنبش سندیکایی
ﺟهان اهمیتی کﻠیدی دارد .فعاالن و رهبران ﺟنبش سندیکایی کشورهای
کارزار بسیج سندیکاهای ﺟهان
بیان دلیل موفقیت یا عدم موفقیت
ﺟهان در ِ
ِ
در حمایت از مبارزه و فعالیت هدفمند زحمتکشان کشورهای زیر قید و
بندهای استبدادی و حکومتهای ضدکارگری ،به نقش اطالعرسانی در
قالب انتشار و پخش خبرهای موثق و مشخص ،تحﻠیلهای روشن و مستند
و بهموقع ،و استمرار منظم خبررسانی اشاره کردهاند .
سندیکاهای کارگری مستقل و راستین ایران با انتشارنشری ٔه«پیام سندیکا»
س ّنت نیکوواثربخشی راپایهریزی کردهاندکه میتواندیکی ازنقطه ضعؾ
های عمد ٔه ﺟنبش کارگری کشورمان درعرص ٔه ایﺟادارتباط منظم و
منطقی بابرادران وخواهران طبقاتی خوددرخارج ازکشوررابرطرؾ کند.

انتشارمنظم «پیام سندیکا»میتواندفعاالن ودوستداران ﺟنبش سندیکایی
کار
ایران در خارج از کشوررا باواقعیتها و مشکالت
عینی ازسر گیر ِ
ی ِ
ِ
هدفمند سندیکایی و گسترش صفوؾ ﺟنبش سندیکایی در ایران ،بهویژه
مشخص حاکم بر کشور،آشنا کند .این امرمهمی است که
درشرایط سیاسی
ِ
ت قابلتوﺟه و مؤثر شخصیتهاو نیروهای حامی طبق ٔه
میتواند انرژی مثب ِ
کارگروفعالیتهای سندیکایی کارگران وزحمتکشان ﺟهان رادرخدمت
رشدیک ﺟنبش پُرتوان درحمایت ازسندیکا های واقعی درکشورقرار دهد.
درهمین ارتباط،شروع انتشارنشری ٔه انگﻠیسی زبان «پیامآور سندیکا»
(  (Union Messengerنیزبعنوان یک ابتکارکارآ،بطور مشخص مورد
استقبال نهادهاوشخصیتهای برﺟست ٔه ﺟنبش سندیکایی ﺟهان قرار گرفته
است.افزایش وتنوع چشمگیر کارزارهای همبستگی با تالشهای
سندیکایی درایران را،که درسالهای اخیردراروپاوآمریکای شمالی ودر
برخی ازکشورهای آسیایی شاهدبودهایم،بایددرهمین ارتباط ارزیابی کرد .
باانتشاربموقع ومنظم«پیام سندیکا»ونشری ٔه انگﻠیسیزبان«پیامآور سندیکا»
و توﺟه دقیق به انتخاب خبرها ،مطالب و تحﻠیلهای مشخص و مربوط به
مبارز ٔه ﺟنبش سندیکایی وکارگری ایران،بایدﺟنب ٔه خبررسانی موثق ومؤثر
این دو نشریه را برﺟستهتروبهتر کرد.همچنین ،با کوشش در انتشار اخبار
فعالیتهای هم ٔه سندیکاهای واقعی کشوروﺟﻠب همکاری دیگر سندیکاهای
موﺟود ،نظیر کانون صنفی معﻠمان ،میتوان «پیام سندیکا» را به صدای
رسای ﺟنبش سندیکایی ایران تبدیل کرد.ﺟنبش سندیکایی ایران تﺟرب ٔه
مهمی را آؼاز کرده است که در همین مدت کوتاه هم موفقیت شایان
توﺟهی داشته است .این تﺟربه را باید تا پیروزی کامل در مبارزه برای
احقاق حقوق اﺟتماعی برحق کارگران کشور ادامه داد.جهشید احهدی
ازهسئوالن جنبش سندیکایی در انگلستان

اعتراضات بافق ،راهی پر از اهید ،اها طوالنی
نسرین هزاره هقدم
دور دوم اعتصاب در بافق هم به پایان رسید .این دومین بار بود که
کارگران بافق توانستند با وحدت و همبستگی تمام و با قدرت کامل،
توانایی های خود را نشان بدهند ،توانستند ﺟدا از همه بحث های
ایدئولوژیک ،تئوری بافی های صرؾ و انتظار و انتظار برای بهتر شدن
اوضاع  ،تمام وکمال ،پا به عرصه عمل بگذارند و تا ﺟایی که مقدور
است و در توان دارند ،در میدان مبارزه ایستادگی کنند و کوتاه نیایند.
اعتراضات بافق می تواند نقطه عطفی در ﺟنبش کارگری ایران باشد،
ﺟنبشی که هنوز تا متشکل شدن و قدرت نمایی تمام عیار ،راهی پر از
سنگالخ و بس طوالنی در پیش رو دارد .این اعتراضات ،با همه پیچ و
خم ها ،ریزه کاری ها و با وﺟود تالش های بی وقفه مقامات برای دور
زدن کارگران مزایایی داشت ،نقاط پررنگ و در عین حال بدیعی که می
تواند آؼازگر مسیر تازه ای باشد ،می تواند راهی ﺟدید بگشاید تا حرکت
های مقطعی و فردی ،حرکت های اعتراضی گرچه پررنگ و کوبنده ،اما
گاها بدون استمرار به اعتراضات سازمان یافته و منسﺟم مدنی تبدیل
شود .وقتی که دقیق سیر حوادث بافق را پی می گیریم ،متوﺟه می شویم
که این اعتراضات ،نقاط قوت زیادی داشت ،پر از درس های مبارزه
بود ،اما در عین حال خالها و کمبودهایی می بینیم و البته هنوزابهاماتی
هم وﺟود دارند.اما ابتدا ببینیم این نقاط قوت و مزایا چه چیزهایی است:
اول برای اولین بار به صورت دست ﺟمعی و در قالب یک کنش کامال
صنفی و در ابعاد بسیار گسترده ،اعتراض عﻠیه خصوصی سازی مطرح

شد .تا پیش از این همواره عواقب ناگوار این به قول برخی“ ،خودمانی
سازی ها” و واگذاری به نهادهای وابسته به قدرت ،مورد انتقاد فعاالن و
کارگران بوده است .اما شاید این اولین بار بود که اعتراض به نفس عمل
“خصوصی سازی” در این ابعاد گسترده ،عمﻠی شد .این که نباید یک
معدن خصوصی شود ،این که عالج یک واقعه که همان بدتر شدن
شرایط شؽﻠی کارگران است ،پیش از وقوع باید کرد ،یک پدیده مبارزاتی
تقریبا ﺟدید در عرصه ﺟنبش کارگری به وﺟود آورد .با نه گفتن به کﻠیت
خصوصی سازی ،پشت میزهای مذاکره رفت ،ماشین آالت از کار افتادند
و اعتصاب عﻠیه اتفاقی که نباید بیفتد ،همگانی شد.
دوم این حرکت ،تنها یک اعتراض صنفی محدود به کارگران یک معدن
باقی نماند ،بﻠکه تبدیل به یک حرکت توده ای شد .مردم شهر بافق،
خانواده های کارگران و اصناؾ دیگر شهر به حرکت پیوستند و حمایت
کردند .حتی خیﻠی از مقامات شهر از ﺟمﻠه نمایندگان مﺟﻠس و امام ﺟمعه
شهر واکنش هایی به نشانه همراهی نشان دادند .اعتراضات به حدی
زورمند شد که مثل یک اهرم فشار توانست همه را به حرکت دربیاورد.
سوم کارگران بافق بدون داشتن یک سندیکای متشکل ،در طول این
ماهها یک حرکت سندیکایی اصولی و سازمان یافته را تﺟربه کردند .این
کارگران و نمایندگان آنها با عمﻠگرایی و هوشیاری نشان دادند که چانه
زنی ﺟمعی و مذاکره ،سازشکاری نیست .در صورتی که پنج هزار
کارگر و همه مردم شهر پشت سر مذاکره کنندگان ایستاده باشند ،هرگز
مطالبه درخواست ها ،ایستادن در موضع ضعؾ نیست .چرا که هر زمان
مذاکره پاسخ ندهد و به نتیﺟه نرسد ،حق اعتراض و اعتصاب برای این
نیروهای انبوه و متحد محفوظ است ،این حق ،قانونی است و بی تردید به

نتیﺟه می رسد .کارگران بافق نشان دادند که میدان عمل ،راهکارهای
عمﻠی می خواهد .تنها با شعار ،تؽییر ﺟهان پیرامون ما ممکن نیست.
مبارزه صنفی شناخت کافی از ﺟؽرافیا و شرایط می خواهد .باید شرایطی
که ما را در بر گرفته بشناسیم .باید بدانیم امروز کﺟا ایستاده ایم ،چه
امکاناتی داریم ،قوانین چیست ،راههایی که می توانیم تؽییر ایﺟاد کنیم ،آن
دریچه های کﻠیدی کﺟاست ،کدام سمت است.
در روزهای اوﺟگیری اعتراضات در بافق ،فقدان همگرایی همه
سندیکاهای کارگری و انﺟمن های صنفی در حمایت از این کارگران به
چشم می خورد .اؼﻠب ،سندیکاهای کارگری به بیانیه های ﺟداگانه اکتفا
کردند ،اما ﺟای یک حمایت ﺟمعی ،یک بیانیه ﺟمعی از ﺟانب همه تشکل
ها و نهادهای صنفی ،به شدت خالی بود و همچنان هم این ﺟای خالی
احساس می شود .الزم است که راهی باشد ،باید مسیری ایﺟاد شود تا
کارگران با تﺟربه ترو سندیکاهای قدیمی تر بتوانند تﺟربه خود را در
اختیار حرکت های ﺟدید بگذارند .با اتحاد در پشتیبانی و حمایت ،می
توان به ارگان های سرکوب و سرمایه نشان داد که اعتراض یک دسته از
کارگران ،نارضایتی و کنش فعال همه دستمزدبگیران را به عنوان یک
پشتوانه حمایتی به دنبال خواهد داشت.
اما مهمتر از همه این است که حرکت بافق واعتراض عﻠیه خصوصی
سازی معدن سنگ آهن ،هنوز خاتمه نیافته ،بﻠکه تنها وارد مرحﻠه ﺟدیدی
شده .از این مساله نباید ؼافل شد .خاتمه این اعتصاب دوم هم به معنای
خاتمه کامل این کنش صنفی نیست .پیروزی را ﺟشن گرفتن ،گرچه
امیدوارکننده و نیروبخش است ،اما پیروزی نهایی روزی است که به
صورت قانونی و مکتوب نتیﺟه کار کامال مشخص شود .روزی که یک

مصوبه مکتوب ،یک راهکار عمﻠی قانونی ،تکﻠیؾ این  5582درصد
باقیمانده از سهام معدن را روشن کند .در حال حاضر ،کارگران با گرفتن
قول ها و وعده های ؼیر مکتوب به سر کار برگشته اند و هنوز که هنوز
است ،اختالؾ بر سر سرنوشت معدن بافق و ابهامات در این زمینه ادامه
دارد .در نامه آقای ﺟهانگیری می خوانیم :خصوصی سازی قطعی است و
جای بحث و هذاکره ندارد .از طرؾ دیگر ،معاون سیاسی و امنیتی
استاندار یزد ،این اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی را در
راستای بروز نارضایتی میان کارگران ،التهاب آفرینی و دامن زدن به
اعتراضات توصیؾ کرده است .او مدعی شده که طی دستور رئیس
ﺟمهور و مباحث مطرح شده در هیات دولت ،واگذاری این سهام توسط
فرابورس منتفی است .در خبرها هم می خوانیم که اولویت اول دولت
برای این واگذاری ،بخش خصوصی بافق و مردم بافق است .اما هنوز
هیچ دستورالعمل مکتوبی برای نحوه واگذاری این سهام به مردم و شرح
ﺟزئیات عمﻠی آن ،موﺟود نیست.
این ابهامات ،به راستی بیانگر این است که ماﺟرا تمام نشده ،که کار
خاتمه نیافته .نباید یادمان برود خیﻠی وقت ها ،در همین تاریخ چند ده ساله
و در عرصه مبارزات صنفی ،بسیار زودتر از موعد ﺟشن گرفته ایم،
پیش از آن که باید و بیش از آن که باید خوشحال شده ایم ،اما بارها وقتی
مست پیروزی بودیم ،با یک حرکت ؼافﻠگیرانه ضربه خورده ایم.
در حال حاضر اگر کارگران بافق پس از خاتمه این اعتصاب و عادی
شدن اوضاع ،همانطور که سندیکای کارگران شرکت واحد به درستی به
آنها توصیه کرده اند ،بتوانند تشکل و سندیکای خود را ایﺟاد کنند،
نمایندگان واقعی و قانونی خود را انتخاب نموده و به پیگیری مطالبه ادامه

دهند ،اگر قدرت اتحاد پنج هزار نفری و حمایت کل مردم شهر و فعالین
کارگری را پشتوانه قرار داده و با قدرت در میدان عمل باقی بمانند ،اگر
فعاالن کارگری و سندیکاها ،حمایت خود را از کارگران بافق نه تنها
خاتمه نداده ،بﻠکه گسترش دهند ،اگر همه این فعاالن باور کنند که مطالبه
اصﻠی ،آزاد کردن کارگران بیگناه نبوده ،بﻠکه ﺟﻠوگیری از خصوصی
سازی بوده و هنوز تکﻠیؾ این مطالبه اصﻠی مشخص نیست ،ابهامات رفع
خواهد شد و وصول به نتیﺟه ،قطعی است.
پس اگر درست بیاندیشیم  ،باید قبول کنیم اعتراضات بافق هنوز در میانه
راه است.این مبارزه باید ادامه داشته باشد اما این بار سر میزهای مذاکره
و آنهم با حضور نمایندگان واقعی کارگران .تنها روزی که سهام معدن
بافق،سهم کارگران ومردم این شهر شود،روزی که دست سود ﺟویان
ازاین معدن کامال کوتاه گردد ،آن روز ،روز پیروزی است……….

« رهز هوفقیت در اعتصاب های کارگری  ،حهایت
کارگران دیگر واحدهای تولیدی از اعتصاب است.
تنها اتحاد کارگران است که هی تواند سرنوشتی را
که سرهایه داری به کارگران تحهیل کرده است را
تغییر دهد».

 32اکتبر (  4ههرهاه ) روز جهانی آهوزگار
بیش از  41میﻠیون آمو زگار در سراسر ﺟهان یک هدؾ مشترک دارند :
هبارزه با جهل و نادانی .
نخستین بار سازمان ﺟهانی یونسکو  UNESCOبا مشارکت سازمان
ﺟهانی کار  ILOدر سال  2 ، 0633اکتبر  03مهر را به عنوان روز
آموزگار به ﺟهانیان معرفی کرد.بیش از  011کشور ﺟهان از ﺟمﻠه ایران
در ﺟریان تصمی م گیری برای نام گذاری ،روزﺟهانی آموزگار حضور
داشتند و هدؾ آن توﺟه بیشتر به زندگی و معاش آموزگاران و بهبود
کیفیت آموزش و تدریس است.در چهل و چهارمین نشست وزیران
آموزش و پرورش ﺟهان که در تاریخ  3تا  5اکتبر سال  0661در شهر
ژنو برگزار شد،پیشنهاد  2اکتبر (03مهرماه )به عنوان روزﺟهانی
آموزگار به تصویب وزیران آموزش و پرورش  032کشور ﺟهان از
ﺟمﻠه ایران رسید.
در شرایط کنونی ﺟهان  24میﻠیون کودک در سن تحصیل از رفتن به
مدرسه محرومند که  21درصد این کودکان دختر هستند.براساس آمار
یونسکو ،یک سوم از  41میﻠیون آموزگار ﺟهان در زیر خط فقر زندگی
می کنند.برای آن که تمام کودکان ﺟهان زیر پوشش آموزش ابتدایی قرار
گیرند ،باید پنج میﻠیون و  511هزار آموزگار دیگر استخدام شوند.
باقر خسروی آهوزگار

برگی از قانون
قانون اساسی هرکشوری مشخص کننده روابط بین حکومت گران و مردم
آن کشور می باشد که باید به نفع مردم و نه به ضرر آنها تدوین یافته
باشد .با این دید ،قانون اساسی نباید آزادی های مردم را محدود کند.اصل
 54قانون اساسی حق تﺟمع و اعتراض را برای کﻠیه مردم ایران روا
دانسته است .اصل  54می گوید «:تشکیل اﺟتماعات و راهپیمایی ها ،
بدون حمل سالح،به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد ،آزاد است»
در معدن بافق ،کارگران می گویند نباید معدن را خصوصی سازی کنید.
یعنی به سرمایه دار بفروشید.آیا این خواسته که بنا بر اصل  11قانون
اساسی است و نباید معادن را به بخش خصوصی فروخت ،مخل به مبانی
اسالم است؟ آیا کارگران پتروشیمی رازی که می گویند نباید کارگر با
قرار دادموقت استخدام شود مﺟازاتش شالق و زندان است؟ آیا اعتصاب
کارگران بافق برای دفاع از حقوق خود حمل سالح بوده است که باید به
زندان بیافتند؟ آیا حاکمان از رفتار خود خنده اشان نمی گیرد؟
اعتصاب یکی از اشکال اعتراضی است و طبق اصل  54مﺟاز شمرده
شده است.برای کسانی که به کارگران ایراد می گیرند که نباید اعتصاب
کنند متذکر می شویم که آیت اله بهشتی رییس قوه قضاییه آن زمان و از
تدوین کنندگان قانون اساسی ،در مصاحبه با روزنامه ﺟمهوری اسالمی
حق اعتصاب را برای کارگران یک حق قانونی و انسانی دانسته است.
چگونه حاکمان امروز برای محدود کردن آزادی های فردی و ﺟمعی
مردم به یاد این مصاحبه نمی افتند؟ حق اعتصاب هادر تهاهی حقوق
بوده و حق هبارزه در راه هنافع ها زحهتکشان هی باشد.

ها از حقهان گذشت نهی کنیم.

اهروز زندگی را آغاز کن!
اهروز زندگی را آغاز کن !
اگر سفر نکنی،
به آراهی آغاز به هردن خواهی کرد .
اگر کتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نکنی. ،
به آراهی آغاز به هردن هیکنی .
زهانی که خودباوری را در خودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کهک کنند ،
 .به آراهی آغاز به هردن هیکنی
اگر برده ی عادات خود شوی،
اگر ههیشه از یک راه تکراری بروی … ،
روزهرگت را تغییر ندهی
 ،اگر
ّ
اگر رنگهای هتفاوت به تن نکنی،
؛ یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.
 .تو به آراهی آغاز به هردن هیکنی .
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سرکش،

و از چیزهایی که چشهانت را به درخشش واهیدارند،
دوری کنی؛ و ضربان قلبت را تندتر هیکنند،
تو به آراهی آغاز به هردن هیکنی .
اگر هنگاهی که با شغلت ،یا عشقت شاد نیستی،
آن را عوض نکنی،
اگر برای هطهئن در ناهطهئن خطر نکنی،
اگر به ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی ،
که حداقل یک بار در تهام زندگیت
 ، ....ورای هصلحتاندیشی بروی
تو به آراهی آغاز به هردن هیکنی.
اهروز زندگی را آغاز کن !
اهروز هخاطره کن !
اهروز کاری کن !
نگذار که به آراهی بهیری !
هم اهروز شادی را فراهوش نکن !

شعر از :پابلونرودا ترجهه:احهد شاهلو

با پیشروان جنبش سندیکایی آشنا شویم!
ﺟنبش کارگری و سندیکایی زحمتکشان میهن ما در دوره های مختﻠؾ
تاریخی ،چهره های درخشان و رهبران و فعالین بزرگ و فداکاری را در
دامن خود پرورانده است .یکی از این مبارزان  ،فرزند شایسته تودههای
محروم  ،کارگر و سندیکالیست قهرمان هدایت اله معﻠم است.
در میان رهبران و پیش کسوتان ﺟنبش کارگری ـ سندیکایی میهن ما
هدایت اله معﻠم چهرهای پُر آوازه و شناخته شدهای به شمار میآید .او
هنوز نوﺟوانی بیش نبود که برای کار در راه آهن از زادگاه خود،
روستای نیار اردبیل عازم مازندران شد .کار دشوار در مناطق کوهستانی
این نوﺟوان حساس را با ستم و استثمار آشنا ساخت .پس از مدتی به
زادگاه خ ود باز گشت؛ فقر گسترده در این مناطق بار دیگر او را راهی
کار،این بار در تهران کرد .ابتدا بصورت کارگر ساختمانی به کار مشؽول
کار
شد و در همان حال با ارادهای قوی عصرها پس از ساعتها ِ
توان فرسا در دوره شبانه درس خواند و دوره شش ساله را با موفقیت به
پایان برد .د ر ﺟستﺟوی شؽل ﺟدید ابتدا در تأسیسات راه آهن و سپس در
انبار نفت به عنوان کارگر مشؽول به کار شد؛در همین سالها ﺟنبش
سندیکایی زحمتکشان دوران اوج خود را میگذراند .این ﺟوان کارگر در
ﺟﻠسات سندیکایی کارگران شرکت میﺟست و به سخنرانیها و
آموزشهای سندیکایی گوش فرا میداد .در سال  0336به عنوان کارگر
در کارخانه پارس و آمریکا استخدام شد .در این سالها از فعالین اصﻠی
سندیکای فﻠزکارمکانیک محسوب می شد و تﺟربه فعالیت سندیکایی خود
را به ﺟوانان انتقال میداد.از بهترین کارهای سندیکای کارگران
فﻠزکارمکانیک که هدایت اله معﻠم به همراه محمدحسین خوان یؽما در این

کارخانه انﺟام دادند ،عضو کردن همه کارگران کارخانه پارس آمریکا در
سندیکای کارگران فﻠزکارمکانیک بود.در کارخانه به همت او وسایر
فعالین کتابخانه ای احداث شد.از سود ویژه برای کارگران صندوق تعاون
برای مواقع لزوم تاسیس شد.ﺟشن گرفتن اول ماه مه در کارخانه به
هزینه کارفرما ازاقدامات فعاالن سندیکای فﻠزکارمکانیک درکارخانه
پارس آمریکا بود .او در سال  0315به دلیل مبارزات کارگری توسط
ساواک دستگیر و دوباره در سال  0321روانه زندان اوین شد .امّا
انقالب شکوهمند مردم ایران درهای زندانها را گشود .هدایت اله معﻠم
سندیکالیست آزاد شد و این رژیم سﻠطنتی بود که تا ابد به زباله دان تاریخ
فرستاده شد .در آبان  0324به دست توانای مردم از زندان آزاد گردید.
بالفاصﻠه فعالیتهای سیاسی و سندیکایی را آؼاز کرد .به سبب
شایستگیهای سیاسی ،اخالقی و وفاداری بیخدشه به آرمان زحمتکشان
به عضویت هیات مدیره سندیکای کارگران فﻠزکارمکانیک انتخاب شد .او
در این سال ها بطور همه ﺟانبه به سندیکاهای کارگری یاری می رساند و
در فعالیت سندیکایی نقش موثر داشت .او در بازسازی مﺟدد سندیکای
فﻠزکار مکانیک و تأسیس شرکت تعاونی آن نقش مهمی داشت و در عین
حال به دلیل سابقه ،اعتماد کارگران و آشنایی با موازین فعالیت سندیکایی
از زمره مسئوالن انﺟمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگران و
زحمتکشان تهران و توابع بود .در راه فعالیت مؤثر سندیکایی و ارتقاء
نقش تشکلهای مستقل بین سالهای  0324تا  0330تالش خستگی ناپذیر
او در کنار سندیکالیست هایی چون حسن ﺟاللی ،عزت زارع و دیگران
در به شکست کشاندن قانون کار توکﻠی که کارگران را چون حیوانات به
شمار آورده بود،فراموش نشدنی است .او سمبل مقاومت ،ایثار و وفاداری
به آرمان طبقه کارگر ایران است .در سال  0334در ﺟریان کشتار دسته

ﺟمعی زندانیان سیاسی ـ فاﺟعه مﻠی ـ هدایت اله معﻠم اعدام گردید ..نام
هدایت معﻠم به عنوان یکی از رهبران بزرگ طبقه کارگر و ﺟنبش
کارگری ـ سندیکایی ایران در تاریخ میهن ما حک شده است .راه و یاد او
ﺟاودانه است!

«تالش خستگی ناپذیر او در کنار سندیکالیستهایی
چون حسن جاللی ،عزت زارع و دیگران در به شکست
کشاندن قانون کار توکلی که کارگران را چون حیوانات
به شهار آورده بود،فراهوش نشدنی است».
درباره عکس روبرو:
بازگشت از جشن اول هاه هه در ده ونک  . 3233نشسته از
راست :
؟  -هحهدحسین خوان یغها عضو هیات هدیره سندیکای کارگران
فلزکارهکانیک  -؟  -؟  -هدایت اله هعلم از فعالین سندیکای
کارگران فلزکارهکانیک  -؟  -عبدالکریم غضنفری عضو هیات
هدیره سندیکای کارگران فلزکارهکانیک

