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 پیامسر

 انقالب پیروزی از پس سی و پنج سال
 

 ایجاد با پیگیر و مستمر ای مبارزه در کارگر ی طبقه شک بی

 در بزرگی نقشترور،  و شکنجه و زندان قبول و کارگری سندیکاهای

 و اعتصابات با و داشته پهلوی رژیم مردمی ضد ی چهره افشای

 ستم نظام فروپاشی در گیرتری چشم نقش خود ی پیوسته تظاهرات

 ایفا کردند. شاهی

 ی جامعه دیگر اقشار دوشادوش قاطع ای مبارزه در کارگر ی طبقه

 رزمیدند بودند، اجتماعی عدالت و دمکراسی آزادی، خواهان که ایران

 قبول اگر .انداختند تاریخ دان زباله به را شاهنشاهی استبدادی نظام و

 کارگران، را ایران ملت انقالبی مبارزات در اصلی نقش که کنیم

 و آموزان دانش زنان، جامعه، اقشارمیانی کسبه، معلمان، دانشجویان،

 با ایران کارگر طبقه نقش .کردند می بازی جامعه، درآمد کم اقشار

 نفت شیرهای بستن نهایت در و سراسری کارگری اعتصابات برپایی

 .نیست انکار قابل انقالب پیروزی در بود، شاه اقتصادی گلوگاه که

 های والیه زحمتکشان دیگر و کارگر ی طبقه نقش و جایگاه همین شاید

 میزمحاکمه پای به ای وعده که بود انقالب پیروزی در ایران درآمد کم

 .شد داده مردم به دالهافئوو بزرگ داران سرمایه کشاندن

 الیه و طبقات اجتماعی و حقوقی جایگاه و شرایط به گذرا نگاهی 

 :کنونی شرایط در ایران جامعۀ مختلف های



4  
ا ک ی د ن س م  ا ی پ  

2936/ بهمن  62شماره   

 بلکه نداشته دستاوردی تنها نه کارگر ی طبقه بگوییم، تعارف بی -1

 ی طبقه پیدایش و ایران شدن صنعتی ازشروع دستاوردهایش تمام

 و پیگیر مبارزات با که بعد به مشروطیت ازانقالب خصوصا کارگر

 جانباختگی و ترور اخراج، شکنجه، زندان، شامل سنگین های هزینه

 آنان گیری بازپس برای و گرفته قرار تهاجم مورد بود آورده دسته ب

 ، مدائ استخدام و رسمی کارگران  ی مقایسه .شود می ریزی برنامه

 حداقل تامین برای کار ساعات اجتماعی، مینتأ پوشش تحت کارگران

 حفظ اعتصاب، و اعتراض حق شغلی، امنیت زندگی، گذران و معیشت

 کار، سختی و مندی عایله حق اخراج، کارگری، سندیکاهای ایجاد و

 بچه و باردار زنان برای مرخصی و استراحت و شیرخوارگاه ایجاد

 سیر همگی گذشته به نسبت کارگران، دستمزد مهمتر همه از ودار 

 به بستگی و بند نیم شکلی به جاهایی در شاید البته. است داشته قهقرایی

 که لیتوک  احمد  کار قانون .باشد جاری ازآنها بعضی ،کارفرمایان لطف

 اعتراضات و انتقادات با ،داد می اجاره به حیوانات مانند را کارگران

 کاری قانون به را خود جای اکنون شد گذاشته کنار به کارگران گسترده

 دانند نمی الزم حتی و است آن از ای نمونه شاگردی استاد که داده

 مجلس و دولت بین قانون این .باشند خبر با آن یامحتو از کارگران

 به ندانسته کارگران نفع به آن در بندی مبادا تا گردد می دست به دست

سازمان تامین اجتماعی که حاصل پس انداز کارگران  .برسد تصویب

به محلی برای تاخت و تاز  ،استتا به امروز  1031از سالهای 

گردیده تبدیل غارت سرمایه کارگران  برایگروههای سیاسی رقیب 

توهین به شعور و شخصیت کارگران و نان و دستمزدشان  است.

بازیچه مناظره های جناح های کارگری و کارفرمایی وابسته  به 

زیر فشار  سندیکاهای کارگری ده است.ش در تلویزیون  وزارت کار

در  ،اخراج و دستگیر و زندانی می شوندفعاالنشان  قرار می گیرند،

عوض نمایندگان به اصطالح کارگری که جز بله گفتن کاری بلد نیستند 
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در شورای عالی دستمزد برای تعیین نان خانواده های کارگری می 

  نشینند. 

 .کند می تجربه را خود تاریخی شرایط ترین سخت کشاورزی -2

 و  دهقانان، دامی و باغی کشاورزی، محصوالت سیل آسای ارداتو

 جمعیت است. کشانده نابودی ورطه به را ایرانو دامداری  کشاورزی

 و شهرنشینان نفس شدن تنگتر و کاذب شغلهای ایجاد برای روستاها

 .می شوند رانده شهری های حاشیه به بیکاران، ارتش ایجاد

 رونق از گذشته رژیم در تولید بخش در صنعتی داری سرمایه -0

 دستی صنایع و نساجی مانند بخشهایی در و بود برخوردار نسبی

 تجاری داری سرمایه .زد می منطقه در را اول حرفخودروسازی 

و با دولتی  رانت از استفاده با جهانی داری سرمایه به وابسته دالل و

 صنایع .کمر به نابودی صنعت گرفته است ،تکیه بر روابط مافیایی

 و کالن های وام با ها آقازاده به سازی خصوصی نام به دولتی تولیدی

 از پس یکی و شود واگذارمی بازپرداخت برای کافی ضمانت بدون

 خصوصی تولیدی صنایع صاحبان .شود می کشیده تعطیلی به دیگری

 کم به مجبور وارداتی و ارزان کاالهای با رقابت توان نداشتن بدلیل هم

 می تولید توقف نهایت در و کارگران اخراج و تولید ظرفیت نمودن

پشتوانگی  بی با نهایت در و بیکاری و اخراج با اینهاهمه  دود .گردند

 . به چشم طبقه کارگر می رود

 زندگی شرایط حداقل یک از گذشته رژیم در پا خرده و جزء کسبه -4

 و استقالل و آزادی به رسیدن هوای به اما بودند برخوردار معیشت و

 فعاالنه انقالب پیروزی در ،ترقی و رشد برای شرایط شدن مساعد

 هزینه مردم، خرید توان بودن پایین شدید، تورم امروزه کردند. شرکت

 بهای و کار و کسب مراکز اجاره و خرید افزایش به رو و سنگین های

... و مالیات و شهرداری آنها کنار در و تلفن و گاز و برق و آب زیاد
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 از بخشی روز هر و نموده فراهم آنها برای را سخت شرایطی همگی

 خود طلبهای نشدن وصول و بانکی اقساط پرداخت بار زیر آنان

 .گردند می اضافه بیکاران خیل به بیکار وتنگدست  ازمشتریان

 دانشگاه استادان .ندارد چندانی تعریف هم بگیران حقوق وضعیت -1

 ویژه ازمزایای دانش و علم باالی سطح از برخورداری بدلیل قاعدتا که

 حفظ بر پافشاری بدلیل بلکه نیستند، تنها نه باشند، برخوردار باید ای

 اجتماعی و انسانی حقوق از آنها دفاع و درجامعه دانش و علم جایگاه

 های نشست حق . آموزگارانشوند می اخراج دسته دسته ایران، مردم

 نمایند دفاع شان شده گرفته نادیده حقوق از مبادا ،ندارند را خود صنفی

 استثناء به؛ هم همینطور ادارات جزء کارمندان و پرستاران و

 حقوق از غیر درآمدهایی است ممکن که ادارات بعضی در کارمندانی

 با تناسبی کارمندان حقوق افزایش کل در، باشند داشته خود قانونی

 .ندارد زندگی مخارج و تورم نرخ افزایش

 قانون فقدان و جنسیتی تبعیض و نابرابری از گذشته رژیم در زنان -6

 هم قانونی هرچند ،بردند می رنج نماید دفاع آنها ازحقوق که مترقی

 جامعه مهم ارکان به آنها ورود از چشمگیر شکلی به که نداشت وجود

. بود نانوشته قانونی بیشتر شد می اجرا و بود که آنچه. نماید جلوگیری

 واقعی جایگاه به رسیدن و انسانی برابر حقوقی به دستیابی برای زنان

 فعاالنه ایران ملت آزادیخواهانه و مردمی درجنبش خود اجتماعی

 گشته محروم مساوی و برابر ازحقوق قانونا امروز اما .نمودند شرکت

 آموزشی مختلف سطوح در گسترده و جدی حضور علیرغم زنان. اند

 از عالی آموزش مراکز در درصدی 63 از بیش جایگاه کسب و

 و مدیریتی و اداری مختلف مشاغل کسب در ناچیزی بسیار فرصتهای

 با برابر شرایطی از قانونی شکل به زنان. برخوردارند حکومتی

 .اند گشته محروم هم خود ی خانواده در بلکه اجتماع در تنها نه مردان
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 مورد گوناگون ابعاد در اجتماعی پسرفت و پیشرفت های شاخص اگر

 نمی نشان را خوبی وضعیت نمودارها و آمارها گردد واقع بررسی

پیدایش مافیا و  ،تظاهر از استفاده در غیراخالقی بیشمار موارد . دهند

فوالد و ظهور  ،نفت ،شکر خشکبار، پدرخوانده ها در پتروشیمی،

و  خاوریمحمود رضا  ،نجانیبابک ز ،رفیق دوست، شهرام جزایری

به اقتصاد منطقه  بلکه ،تنها به اقتصاده ضرابی که نرضا آخرین نمونه 

 علت به فحشا و فساد سابقه بی رشد لطمات بیشمار زده اند. نیز

 باالی آمار ،مخدر مواد از استفاده گسترش شدید، فقر و بیکاری

 ای جاده تصادفات باالی آمار دختران، و زنان در خصوصا خودکشی

 ظرفیت گرفتن نظر در بدون بازار به ماشین ی رویه بی ورود علت به

 .روز به و عمومی نقل و حمل ناوگان کافی گسترش عدم و ای جاده

 که درحالی .دارند را خود حکایات هم  ادب و هنرفرهنگ و  ی حوزه

 می سخت بسیار ها حوزه این در کار رفته هوا به فرهنگی تهاجم داد

 نه دولت .هستند روبرو بیشتری ممانعتهای و موانع با روز هر و باشد

 نه و کند پوشی چشم کامپیوتر و اینترنت از استفاده از تواند می

 رسانه دربخش آزادی .دهد می تن را کاربران آزادی و آن گسترش

 و محدود بسیار مستقل   رسانی اطالع و نشریات و کتب گروهی، های

 را ما زندانیان از چشمگیری گروه که جایی تا باشد می بر هزینه

 تشکیل نگاران روزنامه و خبرنگاران و خبررسانی ای، رسانه فعاالن

 به شود می کنترل شدت به منتقد سیاسی احزاب فعالیت. دهند می

 احزاب که جایی تا است رسیده انقالب از پس دوران در ممکن حداقل

 می اعالم غیرقانونی هم منتقد اما نظام درون شخصیتهای به وابسته

 سندیکاهای خصوصا مستقل و صنفی تشکلهای ایجاد از. گردند

 می جلوگیری شدت به جامعه پایین اقشار و زنان دانشجویی، کارگری،

 از زیادی تعداد .باشند می فشار تحت نیز موجود تشکلهای و شود

 ،دانشجویی مستقل تشکلهای و ها انجمن کارگری، سندیکاهای اعضای
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 در حاضر حال در ،زنان حقوق و بشری حقوق حوزه در فعال زنان

 گرفته نادیده حقوقشان که کسانی حقوق از دفاع .برند می سره ب زندان

 وجدان با و مستقل وکالی نیستند کم و نیست هزینه بدون نیز شود می

 تهدید مورد سیاسی فعالین و دانشجویان و کارگران از دفاع دلیل به که

 وکالت شغل از و گردند می محکوم زندان به یا و گیرند قرارمی

 .شوند می محروم

 حکومت انحصار در ثروت ملی همه ما است، که نفت سرشار درآمد

 و نفت از حاصل درآمد مقداردر مورد  جوابگویی به نیازی و است

نمی بینند. ما با دارا بودن ذخایر عظیم  مردم بهآن  ی هزینه چگونگی

برخالف قانون  چرانفت و پتروشیمی و درآمد حاصل از آن نمی دانیم 

 شهریه چرا شود، می واگذار خصوصی بخش به مدارس ،اساسی

 روز هر چرا شده، آور سرسام عالی آموزش های هزینه و دانشجویان

 می عادی فروشی کلیه و شود می کاسته درمانی خدمات از بیشتر

 و شود می کاسته شدگان اجتماعی تامین تعداد از روز هر چرا گردد،

 شود؟ می برقرار فرانشیز اجتماعی تامین پوشش تحت کارگران برای

 علمی، شکوفایی و رشد برای فرصتی به تنها نه نفت دیگر زبان به

 برای ای وسیله به برعکس بلکه نگردیده تبدیل اقتصادی و رفاهی

 به متعلق که عظیم ثروت این .است گشته بدل مردمحقوق  گرفتن نادیده

 قوم، نژاد، رنگ، به توجه بدون باشد می برابر سهمی با همه مردم

 قلیل ای عده شخصی ثروت به اکنون متاسفانه جنسیت، و مذهب

 این از مردم حق به توجه بدون که تبدیل شده،مافیایی  دار سرمایه

 بر شخصی گنج مانند و می کند بخشش و بذل ،هداستفاده کر ثروت

 هم بخشیگفته نماند که نا .گردد می اضافه خاص اشخاص ی خزانه

 عدالت برابری آزادی، خواهان که مردم اکثریت نمودن خفه برای

 هستند، هنری و فرهنگی اقتصادی علمی، شکوفایی و رشد و اجتماعی

 .گردد می هزینه
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 که مردم اکثریت وظیفه کنونی، شرایط به توجه با: است این سوال

  چیست؟ ،گشته پایمالقانون اساسی   شان درشناخته شده  حقوق

 :کرد خالصه کلمه دریک شود می را جواب ترین واصولی ترین ساده

 «اتحاد» 

 اتحاد نیست، شخصی و انفرادی امر یک ،اتحاد داشت توجه باید فقط

 سازمانهای و یمردم یانجمنها صنفی، تشکلهای در شدن جمعیعنی 

 این در کارگر ی طبقه .ادبی و هنری فرهنگی، سیاسی، بشری، حقوق

 ضد قوانین وضع و قانونی بی اقتصادی، فشارهای بیشترین شرایط

 باید نموده، تحمل را اجتماعی نابرابریهای شغلی، منیانا کارگری،

 و نماید پافشاری ی کارگریسندیکاها ایجاد بر تر قاطع و بیشتر هرچه

 با همراه، بکوشد آنها نمودن فعالتر و موجود تشکلهای حفظ در همچنین

 که جامعه دیگر اقشار با اتحاد برای صحیح و آگاهانه ریزی برنامه

 شالقی امروزه .باشند می خود ی حقه حقوق آوردن دسته ب خواهان

 و میانی اقشار و کارگران حیثیت جان و ها یارانه نمودن هدفمند نام به

 صعودی سیربا  رفته است. گرانی هر روزه نشانه را جامعه درآمد کم

 و کارگران این و گرفته درآمد کم مردم از را رمق آخرین ت هاقیم

 اجناس انبار ی اجازه آنها خالی جیب که هستند درآمد کم و فقیر مردم

 بیشتر، گرانی هرچه نهایت در و دهد نمی آنها به را اساسی کاالهای و

 به تواند می موضوع این .تر رمق بی امیدها و تر خالی آنها ی سفره

 و شتهگ منجر درآمد کم و فقیر دیگر اقشار و کارگران بین عملی اتحاد

 و یافته سازمان گسترده، شکلی به خود حقوق به تجاوزات این به

ی در شرمندگ و درماندگیاین شاهد  از بیش تا، نمایند اعتراض منسجم

  .هایمان نباشیممقابل خانواده 

 

 



10  
ا ک ی د ن س م  ا ی پ  

2936/ بهمن  62شماره   

 مان زندانی رفقای آزادی برای هم با همه

 !بکوشیم

 

 !ایران کارگری سندیکاهای

 !سندیکاها ناهوادار و دوستداران و سندیکایی فعاالن

 سندیکای اطالعیه آخرین در که  شهابی رضا حال وخامت به توجه با

 سندیکای»  یافته انعکاس تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران

 توجه جلب ضمن حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران

  این آزادی از دفاع ادامه در بشری حقوق و کارگری معتبر مراکز

 فوری معالجات و آزادی خواست در دیگر یکبار کارگری حقوق مبارز

 نسبت خواهد می مربوطه مسئولین از و نموده اعالم را موثرایشان و

 عمل به را عاجل اقدامات ایشان معوقه حقوق و دستمزد پرداخت به

 زندگی روزمره کمرشکن هزینه و اقتصادی رنجهای از حداقل تا آورد

 و زندانی کارگر این آموز دانش فرزند دو و همسر خانه اجاره و

 پیدا شنوائی گوش  دادخواهی این که باشد. شود کاسته  ستمدیده

 آثار اش، خانواده با شهابی رضا دیدار آخرین از پس متاسفانه «نماید

 سندیکایی، کارگران خواست. بود آشکار اش چهره در رنج و درد

 باید آینده روز چند تا شهابی رضا: است این اش خانواده و شهابی رضا

 بدون محیطی در جراحی از پس باید او .گردد مجدد جراحی و بستری

  .بگذارند را بهبودی برای الزم امکانات و نگرانی

 واحد شرکت کارگران سندیکای عضو و راننده شهابی رضا

 سرطان به مبتال و نقاش کارگر جراحی محمد و تهران اتوبوسرانی
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 بیماری با گربیان به دست که تهران نقاش کارگران سندیکای وعضو

 بیرون در کارگران این باشند؟ زندان در باید چرا هستند گوناگون های

 و شده آزاد نباید که اندازند می خطر به را کسانی چه منافع زندان از

  بگذارنند؟ روزگار رنج و درد با همچنان باید

 به تا نموده آزاد را کارگران این خواهیم می مربوطه مسوولین از ما

 و کارگر خواهران و برادران همه از و بپردازند، خود معالجات

 WFTU کارگری سندیکاهای جهانی فدراسیون و کارگری سندیکاهای

 حقوق مراکز وITUC   کارگری هایات حادیه المللیبین کنفدراسیون و

 کارگران این رهایی برای خود امکانات همه که خواهیم می بشری

   .برند کاره ب سندیکایی

  مکانیک فلزکار کارگران سندیکای

 و نقاش کارگران سندیکای بازگشایی تهیأ

 تزیینات

 21/21/2936 

 

 باید آینده روز چند تا شهابی رضا

 او .گردد مجدد جراحی و بستری

 بدون محیطی در از جراحی پس باید

 برای الزم امکانات و نگرانی

 .بگذارند را بهبودی
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 فدراسیون اقیانوسیه – آسیا منطقۀ نشست   رگزاریب

 مالزی در کارگری سندیکاهای جهانی

 کل دبیر،  جورج ماویرکوس سخنرانی

 در کارگری سندیکاهای جهانی فدراسیون

 در اقیانوسیه-آسیایی منطقه دفتر جلسه

 دیکسون، بندری شهر در گردهمایی

 ۵۱۰۲ اکتبر ۵۲-۵۲ روزهای در مالزی

 گرامی، دوستان و رفقا

 در که فدراسیون عضو میلیون ۶۸ نیز و یسهری تهیا طرف از من

 شما به ،اندشده متشکل  جهان کشور ۰۲۱ در خود طبقاتی هایاتحادیه

 .فرستممی درود

 آسیا حوزه سمینار دراین و اینجا در که است  بزرگی افتخار من برای

 NUBE( مالزی زحمتکشان اتحادیۀ) گرم نوازی مهمان با و اقیانوسیه -

 و جلسه این تشکیل که کنم تاکید خواهممی. نمایممی  شرکت مالزی در

 برای جلو به رو بزرگی هایقدم ای،دوره و نوبتی دیگردیدارهای نیز

WFTU  اصولی هایاقدام اهمیت جلسات این تشکیل. باشدمی 

 و توانایی نشانگر نیز و دهدمی نشان را گذشته هایسال در فدراسیون

 آنان اگر کارگری است، سندیکاهای جنبش و فدراسیون عظیم پتانسیل

 کار شده حساب و مشخص هایتاکتیک و معین استراتژی یک داشتن با

 حضور امروزین جنبش در WFTU که کندمی اثبات جلسات این. کنند

 همه در زحمتکشان امروزین مشکالت برای عملی برنامه و داشته

 درست مسیر در ما که دهدمی نشان سرانجام، و. دارد را هاقاره

 باید حتما ما.  دهیم گسترش باید را هایمانتالش مسیر ودرهمان ایمبوده

. کنیم حل را مسایل و برطرف را ضعف نقاط نماییم، غلبه مشکالت به
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 گسترش را مشترک کار بایستی ما

 هادرخواست سطح مشترکا دهیم،

 در که واقعیاتی اساس بر را

 به توجه با و هست روبرومان

 و هادولت کارگری ضد حمالت

 نسل برای ملیتی چند هایشرکت

 .دهیم افزایش زحمتکش، طبقه آینده

 زحمتکشان مهم مشکالت و مسائل بررسی و بحث برای اینجا در ما

 این گسترش چگونگی و ایمشده جمع اقیانوسیه و آسیایی منطقه

 و کارگران زیستی شرایط بهبود موانع رفع چگونگی نیز و مشکالت

 با مطابق که کیفیتی با زحمتکشان زندگی ایجاد. شودمی مردم همه

 دارد نیاز  WFTU رهبری. باشد ما زمان تکنیکی سطح و تولید میزان

 شما، تجربیات بگیرد، یاد شما از و بشنود شما زبان از را واقعیات که

. بداند را گیریدمی خود اعضای با تماس در شما که را تصوری

 .نماییم عمل و درست گیریموضع توانیممی بهتر بدانیم بیشتر هرچقدر

 شرایط عمومی، تصویر. هستید آگاه کامال آسیا اوضاع از قطعا شما

 است آشکار همگان بر .دهدمی نشان را زحمتکش مردم زندگی سخت

 را خود نیازهای حداقل تامین توان زحمتبه زحمتکشان اکثریت که

 ما. کنندمی زندگی دالر ۲ از کمتر روزی با زحمتکش هامیلیون. دارند

. هستیم بنگالدش در پوشاک صنایع در دالر ۰۱ ماهیانه حقوق شاهد

 را آن ما. باشدمی دالر ۰۱۱ تا ۸۱ بین آسیا در کارگران حقوق متوسط

 تانزندگی اولیه نیازهای شما حقوق چنانچه. نامیممی مدرن داریبرده

 از بعضی در. باشد میتواند چه مدرن داریبرده جز نکند برآورد را

 قدیم داریبرده پدیده. داریم مقروض همیشه کارگر نپال مانند کشورها

 مناسب دستمزد خواستار بایستی االن همین ما. دارد وجود هنوز



14  
ا ک ی د ن س م  ا ی پ  

2936/ بهمن  62شماره   

 بسیار اولیه مایحتاج قیمت و یابدمی افزایش لحظه هر هاقیمت.باشیم

 شده لوکس غذایی مواد یک هند در دیگر برنج اکنون هم. باشدمی گران

 مداوم طور به ضروری اقالم دیگر و زمینی سیب و پیاز قیمت. است

 زحمتکشان برای وخیمی و پیچیده مشکالت.باشدمی افزایش حال در

 درصد با همچنان زن علیه اجحافات و کار کودکان مانند: دارد وجود

 شرایط دراین کار کودکان آمار اصوال. دارد وجود کماکان باالیی بسیار

 را کاهش بایستی بیکاری باالی سطح و داریسرمایه جهانی بحران

 اغلب در .است یافته افزایش ایسابقهبی بطور ولی دهد نشان

 حقوق جزو درمانی بیمه و اجتماعی تامین آسیایی، کشورهای

 بیندمی آسیب یا مریض کارگری وقتیکه. نیست کارگران و زحمتکشان

 ادامه و بهبودی آوردن بدست در هاییوسختی مشکالت سری یک با

 چند هایشرکت کالن هایسودآوری با آنان. شودمی روبرو  حیات

 .هستند روبرو هستند مردم عمومی سالمتی ضد بر که ملیتی

  .باشیم عموم برای اجتماعی تامین خواستار بایستی ما

 و شرکتها المللی،بین انحصارات نظر زیر و هادولت همکاری با

 محیط در ایمنی از عاری کاری هایمحیط در را کارگران کارخانجات

 -تجاری مجموعه در که ساختمانی.اندازندمی خطر به را جانشان کار

 گرفت را کارگر ۰۲۱ جان کرد ریزش بنگالدش در رعنا صنعتی

 ، بنگالدش در کارگران اغلب برای روزانه ترس این. نیست استثنا

  .دارد وجود آسیایی کشورهای اغلب در و پاکستان

  .باشیم هازلزله برابر در ایمنی تامین خواستار بایستی ما

 عمدا و ساختمانی نازل سطح کارگران،  زندگی کیفیت نازل سطح

 زندگی ایمن غیر هایخانه در مردم اغلب اجتماعی تامین بودن پایین

 مشاهده زلزله بروز و سیل شدن جاری با که هاییفاجعه. کنندمی
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 با .است شده زحمتکشان زندگی در تکراری سناریوهای دیگر شودمی

 در هاخانمانبی و قربانیان عظیم تعداد از شدمی موثری تدابیر اتخاذ

 .نمود جلوگیری فیلیپین و هندوستان پاکستان،

 یافتن برای و خود خانواده گذاشتن سر پشت با مهاجر کارگر هامیلیون

 و سخت شرایط با ولی روندمی اروپا و عربستان قطر، به بهتر زندگی

. گیرندمی قرار اذیت آزارو ومورد شده روبرو ازحد بیش استثمار

 و مقاومت شدن، متشکل به تصمیم جا هر در زحمتکشان زمانیکه

. شوندمی مواجه مسئولین و کارفرما قلدری و زور با بگیرند اعتراض

 هایسندیکالیست. دارد وجود سندیکایی هایتشکل ایجاد محدودیت

 همانند. شوندمی روبرو ترور و زندان اخراج، تحدید، با مبارز

 رفیق – هند در سنگ زغال معدن کارگران رهبری ،NUBE سندیکای

 و -فدراسیون رهبری شورای عضو و  AITUC رهبر کمار رامندرا

 فعالین آزار و تحدیدات این بکارگیری دلیل.  کارگری فعالین سایر

 و شدن عمیق و اعتراضات این گسترش از جلوگیری برای کارگری

 .باشدمی اعتراضات این شدن طبقاتی

 . کنیم پافشاری سندیکاها تشکیل و هاآزادی برای بایستی ما

 و آسیا کارگری های محیط در ناپذیر انکار و سخت واقعیاتی اینان

 تمامی برای واقعیاتی گرفت قرار اشاره مورد آنچه.باشدمی اقیانوسیه

 که مردم هایتوده اکثریت برای تلخ واقعیاتی نیز و جهان کارگران

 استثمار کنند،می  تالش خود منافع برای که محدودی اقلیت توسط

 تولید خط از بخشی انتقال با ملیتی چند هایشرکت .شوندمی

 بحران شرایط این در بخصوص -آسیایی کشورهای به خود کارخانجات

 نوع هیچ داشتن بدون و قیمت ارزان کارگر یافتن پی در -داریسرمایه

 جرگه به که محلی ثروتمندان ضمن در. باشندمی حقوقی و حق

 -فوالد غول صاحبان. نیستند کم نیز اندپیوسته جهانی میلیاردرهای
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 ، Sun داروسازی صنایع ،Reliance  صنایع فلز، -آرسلر کمپانی

Wipro سود دالر میلیارد ۰۱/۵. برد نام توانمی را دیگر بسیاری 

 که کامبوج برای میلیارد ۵/۰ ویتنام، برای میلیارد ۰۸ بنگالدش، برای

 در میلیون ۰/۵ ، بنگالدش در کارگر میلیون ۴ دسترنج حاصل از

 حاصل هستند مشغول صنایع این در که کامبوج در ۸۰۵۱۱۱ و ویتنام

 منافع برای کارگران مبارزه که است آشکار WFTU برای .است شده

 دید از. است ضروری و ناپذیر انکار واقعیتی بهتر زندگی و خود

: هایویژگی داری زحمتکشان برای مطلوب زندگی یک فدراسیون

 مناسب و بهداشتی آشامیدنی آب کیفیت، با و سالم و مناسب تغذیه داشتن

 اجتماعی تامین همگانی، و مجانی بهداشت و آموزش همگانی، و

 .باشدمی همگانی، ارزان و کیفیت با مسکن عمومی، و مجانی

 هایاتحادیه تشکیل خواستار و کنیممی مبارزه هاخواست این برایما 

 روز در ما که است چیزی همان این. هستیم جهان سراسر در طبقاتی

 هزاران. دادیم انجام موفقیت با ۲۱۰۰ اکتبر سوم در جهانی اعتراض

 این مورد در جلسات تشکیل با و یافتند حضور هاخیابان در کارگر

 منطقه، در فدراسیون اعضا.کردند نظر تبادل و بحث هاخواست

 مبارزات برای تالشها این و نمودند سازماندهی را عظیمی مبارزات

 یک برگزاری شبزرگ مثال. کردند باز را مناسبی پای جای بعدی

 ۰۱۱ که گرفت انجام هند در فوریه ماه در که روزه دو اعتصاب

 و اعتراضات این مشابه.  نمودند شرکت آن در کارگر میلیون

 و بنگالدش و پاکستان اندونزی، النکا، سری مالزی، در هاپیماییراه

 بزرگی پیماییراه و اعتراض یک. گردید سازماندهی دیگر جاهای

  .است شده دیده تدارک هند در ۲۱۰۰ دسامبر ۰۲ برای

WFTU  در خود ایمنطقه دفتر نیز و اعضا،دوستان همکاری با 

 رابطه این در مهمی هایقدم ماهادون -اچ رفیق ریاست به هندوستان
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 در که گذشته سال شده طرح عملی برنامه حال هر در .اندبرداشته را

 هایخواست تمام به نتوانست بود شده اتحاذ اقیانوسیه و آسیایی جلسه

 و نیازها از را خود پشتیبانی ما که شد سبب امر این و. برسد خود

 اعتقاد ما.دهیم گسترش خود واعضای  طبقاتی هایاتحادیه هایخواست

 در و کرد تشدید باید را منطقه سطح در خود آهنگهم اقدامات که داریم

 ایجاد.نماییم تالش دهلی در خود ایمنطقه دفتر عملکرد بهبود جهت

 نشان و بود خوبی بسیار تجربه التین امریکای و افریقا در محلی دفاتر

 باعث نماید،می ایجاد ایمنطقه سطح در خوبی نتایج کار این که داد

 در آهنگیهم و دهیسازمان به و شده مرکزی دفاتر با ارتباطات تسریع

 یاری WFTU کاری مجموعه در عملی برنامه و اهداف و هاخواست

 فعال نحوه مورد در را خود پیشنهادات و بگذارید پیش پا.رساندمی

 کدام و کشور کدام که بگیرید نظر در. دهید ارایه محلی دفاتر کردن

 در ما اکنون هم دارد؟ را محلی دفاتر ایجاد برای عملی امکانات سندیکا

 و کمک به ما. هستیم کارگر زنان جهانی کنفرانس تدارک جریان

 سندیکاهای جنبش تاریخی و مهم اقدام این برای شما طرف از تدارکات

 و نموده برگزار را موفقی کنفرانس یک بتوانیم تا داریم؛ نیاز طبقاتی

 انتخاب نمود خواهد فعالیت بخش این در که را فدارسیون  زنان کمیته

 خواهد کنفرانس این میزبان کشور کدام که اینجاست سئوال. کنیم

 رهبری شورای تصمیمات اساس بر WFTU سندیکایی بود؟آموزش

 با که باید و  توانیممی که داریم اعتقاد ما. است یافته بهبود فدراسیون

 اقیانوسیه -آسیا منطقه تمام در را سمینارهایی اعضا، سایر با همراهی

 موجب که موضوعاتی با رابطه در باید سمینارها این. دهیم ترتیب

 وظایف ونیزبه بوده فدارسیون عضایاو زحمتکشان نگرانی

 کمک الکترونیکی وارتباطات زبان مانندآموزش نیز آنان انترناسیونالی

 سندیکایی هایآموزش و سمینارها برای را خود پیشنهادات .نماید
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 در کار بهبود نحوه ما که است الزم دیدارها این خالل در. کنید مطرح

 خود هایبخش سازمانهای توانیممی چطور نماییم؛ بررسی را هابخش

 یا و باشند داشته را خود طبقاتی سازمان بتوانند تا نماییم تقویت را

 و مسایل  رفع برای و حضور خود صنف زحمتکشان بین در بتوانند

 نیاز اقیانوسیه -آسیا منطقه در ما. باشند داشته عملی برنامه مشکالت

 را مسئولیت این .(TUI’s   ) داریم را هندوستان سندیکایی رهبری به

 را فدارسیون مالی شرایط نباید ما زمانهم گرفت؟ خواهد کسی چه

 .داریم نیاز شما مالی هایحمایت و هاعضویت حق به ما. کنیم فراموش

 این از مهمانداریشان برای NUBE از که خواهممی اجازه دیگر بار

 WFTU از معنوی و مادی حمایت بایت همچنین،. کنم تشکر کنفرانس

 آماده فدراسیون برای که هاییکاله و هاپیراهن ها،پرچم. کنممی تشکر

  .است بزرگی بسیار کمک اندنموده

 رفقا،

 و کرد خواهیم بحث ما موضوعات این همه روی وفردا امروز طی 

 خواهیم اتخاذ همیشگی روال طبق را دموکراتیکی و مشترک تصمیم

 .بشنویم را هایتانطرح و انتقادات نظرات، که هستیم آماده ما. نمود

 تنها این. باشدمی WFTU یعنی خود بزرگ خانواده تقویت راه تنها این

 انجام راه تنها و سندیکاها جنبش انترناسیونالیستی وظیفه تقویت راه

 طبقاتی سندیکایی جنبش به نیاز که بوده خود اعضای قبال در وظیفه

 راه و نمود خواهد خنثی را کارگری ضد هایتالش امر این. دارند قوی

 انسان از انسان استثمار حذف مرحله تا و باز کار نیروی رشد برای را

          .برد خواهد پیش داریسرمایه وحشی جامعه در

 سپاسگزارم   
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 درگذشت سندیکایی پیشروان از مرزبان رضا

 موسسان از و نگار روزنامه مرزبان رضا  

 مطبوعات نویسندگان و خبرنگاران سندیکای

 کوشنده یک درمقام او. بود 1031 سال در

 اعضای معنوی و مادی حقوق از سندیکایی

 مطبوعات نویسندگان و خبرنگاران سندیکای

 که بود معتقد مرزبان رضا. کرد دفاع سالها

 و رسانی اطالع ، نگاری روزنامه حرفه در

 نگار روزنامه یک اصلی وظیفه سازی آگاه

 و بود خواه آرمان نگاری روزنامه او.است

. دانست می نگاری روزنامه دیگر وظایف از نیز را خواهی حقیقت

 خبر تنظیم و نویسی گزارش ارتباطات علوم دانشکده در مرزبان رضا

 یک تعهد بود، ومعتقد داد می درس آینده نگاران روزنامه به را

 به نسبت او ای حرفه تعهد و اتفاقات درست پخش به نگار روزنامه

 .است نگاری روزنامه در اساسی اصل یک جامعه

 فصل ترین درخشان "مطبوعات نویسندگان و خبرنگاران سندیکای"

 های گام سندیکا.  زد رقم ایران در را ای حرفه نگاری روزنامه

 اعضای معنوی و مادی زندگی ارتقای برای ای سابقه بی و بزرگ

 دیگر سوی از ایران نگاری روزنامه کیفیت ارتقای و سو یک از خود

 ۰۲۰ ساختن عمر، بیمه یک همراه به اجتماعی تامین بیمه.  برداشت ،

 صندوق تشکیل ، اعضاء برای شده خریداری زمین در اپارتمانی واحد

 …و شدند می بیکار ناخواسته که نگارانی روزنامه برای بیکاری

 آن اعضای و سندیکا آن موازات به.  بود سندیکا اقدامات از بخشی
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 می انجام مطبوعات اعتالی و سانسور با مبارزه برای مداومی حرکت

 . دادند

 دهه در مطبوعات نویسندگان و نگاران روزنامه سندیکای متاسفانه

 این تجربیات از نتوانستند جوان نگاران روزنامه و گشت تعطیل شصت

 رضا. بشوند مند بهره سندیکایی کوشنده و قدیمی نگار روزنامه

 .بود ایران نویسندگان کانون عضو فوت زمان در مرزبان

 انجمن و سندیکایی کارگران به را سندیکایی کوشنده این درگذشت ما

 .گوییم می تسلیت ایران نویسندگان کانون و نگاران روزنامه صنفی

 

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای

    3/21/2936 

 

 سازمان بین المللی کار:  هشتاد و هفتمادۀ سوم از مقاوله نامه 

سازمانهای کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین  -1

کنند؛ نمایندگان خویش را برگزینند؛ چگونگی نامه های خود را تدوین 

را اعالم  اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش

 کنند.

مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله ای که منجر به محدودیت این  -2

 حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.
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شرکت واحد  کارگران سندیکای عضو مصاحبه

 : وبوسرانی با خبرگزاری ایلناتا

 تجهیزات باز فضای کارگران برای شهرداری

 .کند وارد تنفسی

 

 در همیشه باید شغلشان خدماتی ماهیت دلیل به واحد شرکت کارگران

 از گروه این فعالیت دلیل همین به و باشند داشته حضور خود کار محل

 ادامه نیز است آلوده شدت به هوا که ییروزها در حتی کارگران

 معتقد تهران رانیاتوبوس واحد شرکت کارگران صنفی فعال یک.دارد

 به را کنندمی کار باز فضای در که کارگرانی سالمت هوا آلودگی است

: گفت ایلنا به «ترابیان سعید».است داده قرار تهدید معرض در شدت

 در همیشه باید شانشغل خدماتی ماهیت دلیل به واحد شرکت کارگران

 از گروه این فعالیت دلیل همین به و باشند داشته حضور خود کار محل

 عموم که هوا آلودگی بحرانی و هشدار روزهای در حتی کارگران

 در: کرد تأکید کارگری فعال این.دارد ادامه هستند، تعطیل مردم

 وظیفه حداقل است، شده خارج کنترل از هوا آلودگی که شرایطی

 در جهانی روز تحقیقات از استفاده کارفرما عنوان به شهرداری

 فیلترها همچون تجهیزاتی و فناوری آخرین واردات و آلوده کشورهای

 در باز فضای شاغلین برای خاص طور به که است هاییماسک و

 حتی اینکه بابیان صنفی فعال این. اند شده طراحی آلوده کشورهای

 یا و تنفسی هایماسک از استفاده همچون ایدارنده باز اقدامات

 دراز در تواندنمی موعد از پیش بازنشستگی مزایای از برخورداری
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 چنانچه: گفت کند، جبران را آلوده هوای تنفس از ناشی عوارض مدت

 قابل بخش آینده در نکنند، کشور هوای بهبود حال به فکری النمسوو

 مراکز در را شانبازنشستگی دوران باید کارگران این از توجهی

 قانونی هیچ حاضر درحال اینکه به اشاره با ترابیان.کنند سپری درمانی

: افزود ندارد، وجود آلوده روزهای در کارگران کار شرایط تغییر برای

 به کار شرایط تغییر و کار ساعات کاهش در قوانین بازبینی هرچند

 دارند، قرار هوا آالینده عوامل مستقیم معرض در که کسانی سالمتی

 وضعیت بهبود برای فکری که مادامی اما کندمی «کمکی مختصر»

 .نداشت نخواهد تاثیری اقدامات این نشود پایتخت هوای

 

 

 

 با تهران تزیینات و نقاش کارگران سندیکای عضو مصاحبه

 ایلنا خبرگزاری

 ساختمانی کارگران

 .ندارند کاال سبد دریافت برای تضمینی

 خرید قدرت تقویت برای راه بهترین کاال سبد هارای آنکه وجود با

 ساختمانی صنفی هایانجمن که مادامی اما است، ساختمانی کارگران

 در سبد این توزیع به نسبت تواننمی نباشند برخوردار کافی قدرت از

 .بود بین خوش ساختمانی کارگران همه میان

 شورای مصوبات: گفت تهران در ساختمانی کارگران صنفی فعال یک

 تاثیر ساختمانی کارگران دستمزد افزایش در هیچگاه تاکنون کار عالی
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 کارگران صنفی حقوق فعاالن از «میدیا   حسین. »است نبوده گذار

 از بخشی تأمین بر مبنی دولت پیشنهاد به واکنش در ساختمانی،

 اینکه بیان با نقدی، غیر صورت به کارگران آینده سال دستمزد

 به اند،محروم قانونی و جانبی مزایای دریافت از ساختمانی کارگران

 شورای مصوبه های اینکه برای تضمینی هیچ شرایط این با: گفت ایلنا

 گفته به.ندارد وجود شود اجرا ساختمانی کارگران مورد در کار عالی

 خرید قدرت تقویت برای راه بهترین کاال سبد هارای آنکه وجود با امیدی

 ساختمانی صنفی هایانجمن که مادامی اما است، ساختمانی کارگران

 در سبد این توزیع به نسبت تواننمی نباشند برخوردار کافی قدرت از

: کرد تأکید صنفی فعال این.بود بین خوش ساختمانی کارگران همه میان

 امروز، به تا ساختمانی، کارگران صنفی انجن بودن ضعیف دلیل به

 و کرده تعیین را ساختمانی کارگران دستمزد میزان کار بازار شرایط

 بازار دراختیار ساختمانی کارگران هایخانواده معیشت ترتیب این به

: شد یادآور است، ساختمانی نقاش خود که امیدی .است قرارگرفته

 شغلی ساختمانی هایحرفه دیگر سایر مانند ساختمان نقاشی حرفه

 هازمستان در و افزایش هاتابستان در که است، میدای غیر و فصلی

 در نقاش کارگران صنفی انجمن هرچند: افزود وی.یابدمی کاهش

 ساختمان نفاشی کار مختلف هایتعرفه ایمصوبه طی سال هر ابتدای

 کارگران مزد مواقع بیشتر در اما رساند،می خود اعضا اطالع به را

: گفت پایان در صنفی فعال این.شودمی تعیین توافق برمبنای نقاش

 شیمیایی مواد از ناشی عوارض ناپذیر جبران تاثیرات از نظر صرفه

 همکاران دیگر مانند ساختمانی نقاش کارگران انسان، سالمتی بر رنگ

 و ایاب سرویس روزانه، غذای کار، لباس چون مزایایی از خود صنفی

 مشاغل بندی طبقه مزایای خواروبار، حق بن، حق اوالد، حق ذهاب،

 .هستند محروم... و
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 گفتگوی پیام سندیکا

 )شهرک میرزا( پور طهماسب حسین دمحم   با 

 تبریز سازی تراکتور کارگر
  

 تراکتورسازی کارگر پور طهماسب حسین محمد

 این 2931 سال اعتصابی رهبران از و تبریز

 مردمی انقالب سالروز مناسبت به. است کارخانه

 ترتیب فلزکار کارگر این با را ای مصاحبه بهمن،

 د؛خوانی می زیر در که است داده

 

  .کنید معرفی را خودتان لطفا :سندیکا پیام

 شهرک به معروف پور طهماسب حسین محمد من :پور طهماسب

 زادگاه که تبریزاست -اهر کیلومتری 13 در دهی نام شهرک. میرزا

 با رابطه در.ام شده متولد فقیر دهقانی خانواده یک در من.است من

 نشود گفته کاملم و اصلی نام اینکه برای شاه زمان در انقالبیم شعرهای

 .شد شاعرانه اسم نوعی و گفتند شهرک شهرک مردم و ،دوستان

 شدید؟ استخدام تراکتورسازی در کی ازپیام سندیکا:  

 عنوان به ای دوره طی از پس و 1016 سال در :پور طهماسب

 قسمت تراکتورسازی کارخانه قسمت ترین فنی در ابزارسازی تکنسین

 یک تراکتورسازی در کارم به شروع.شدم کار به مشغول ابزارسازی

 شاه دیکتاتوری ابهت که بود تبریز 1016 بهمن 22 قیام از بعد روز
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 شرکت مبارزان و بود شده کمتر و کمتر ساواک از خوف شدو شکسته

 همدیگر به شان متقابل اعتماد و شناخته را همدیگر تبریز قیام در کننده

 کارخانه در اول روزهای همان از.بود گشته تر علنی و بیشتر مردم و

 را ستمشاهی رژیم از افشاگری.پرداختیم می نظر تبادل به همکارانم با

 را اخبار.شدیم تر مصمم رژیم سرنگونی برای مبارزه در و شروع

 در.کردیم می شرکت هماهنگی با کارخانه بیرون تظاهرات در و مبادله

 ذهاب ایاب ی اتوبوسها ،داخل کارخانه،غذاخوری مختلف های قسمت

  .شد می بدل و رد انقالبی شعرهای و وشعارها ها اعالمیه

 ؟ قسمتهایی چه در و بودند؟ فعال کسانی چه : سندیکا پیام

 یکی داشت تولید نوع 2 تراکتورسازی کارخانه :پور طهماسب

 همه.داشت کارگر نفر 1133و رومانی تراکتور دیگری و MF تراکتور

 خط از ذالفقارکمالی.بودند فعالیت و اعتصاب درگیر کارخانه قسمتهای

 از پور طهماسب و حسینی سید و نجاری ابراهیم – رومانی تراکتور

 تولید از محمدزاده و شد شهید جنگ در که مجیدقالیباف – سازی ابزار

 – گری ریخته از جعفرزاده محمد و باغبان و دژبان MF قطعات

از  اینها.حسابداری از فردوس مصطفی – سازی تریلی از سلیمانی

 .بودند اعتصاب کمیته اعضای و ها قسمت فعالین

 انقالب در تراکتورسازی کارگران و زحمتکشان نقش :سندیکا پیام

 بود؟ چگونه

 و کارگران سهم بهمن 22 درانقالب نظرمن به :پور طهماسب

 و تبریز نقش بین این در.بود دیگر اقشار و طبقات از بیش زحمتکشان

 شعارهای از خیلی.است مسجل تراکتورسازی کارگران پیشتازی آن در

 ساختیم می دوستانم و من را شهر و کارخانه داخل های راهپیمایی

  شاهی بو یک ائله محو                 شاهی ،بو بوشاه،بوشاه
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 (.کنیم سرنگون را شاه یعنی) 

 ،خلمیز ساالجاق تخدن ظالمی     خلقمیز ،آالجاق قان قانا،مین بیر

 از را ستمکار و گیرند می را شده ریخته های خون انتقام مردم یعنی)

 (.کشند می زیر به تخت

 جزو من.بود کنندگان اعتصاب و اعتراض اولین جزو سازی تراکتور

 شعر و سخنرانی روز هر.بودم راس در و اعتصاب کمیته نفر ده

 چون کارگرانی و بود برقرار MF قطعات تولید سالن در خوانی

 کمک با من.بودیم سخنرانان از من و کمالی،محمدزاده نیکی،صناعی،

 چه کارخانه در»  عنوان تحت دیواری روزنامه کارگران از تن چند

 شعرهای و مردمی و اخبارکارگری آن در و آوردیم می در« خبر

 کارگاههای در و تهیه نسخه چندین در نشریه این.شد می درج انقالبی

 .گردید می نصب کارخانجات و کارخانه مختلف

 هایی؟ کارخانه چه :سندیکا پیام

 انرهبر و تبریز سازی ماشین با که ارتباطاتی با ما: پور طهماسب

 موتوژن کارخانه همچنین و تمجیدی هوشنگ ازجمله آن اعتصابیون

 روزنامه اینها توسط به داشتیم راسبود علی اعتصابیون انرهبر ازو

  .کرد می پیدا راه هایشان کارخانه به دیواری های

 موضوعاتی چه تراکتورسازی اعتصاب کمیته دستورکارپیام سندیکا:  

 بود؟

 اعتصاب تداوم اعتصاب کمیته دستورکار آبان اواخر از :پور طهماسب

 که ها تجمع ،سازماندهی وزیران نخست دیگر و بختیار با مخالفت و

 ساعت، میدان در بیشتر و بود طباطبایی قاضی خانه مقابل در گاه
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 از ،استقبال ها کارخانه دیگر به رهنمود دادن و اعتصاب مداریسرد

 .بود شده آزاد سیاسی زندانیان

 .کنید ذکر را مثالی توانید می :سندیکا پیام

 قدیمی استقبال به وقایع این ترین انگیز خاطره از یکی :پور طهماسب

 و عمر از سال 00 که قهرمانیان صفر آقای جهان سیاسی زندانی ترین

 تراکتورسازی کارگران از تن 033 با بودند زندان  در را جوانیشان

 .باشند ما میهمان و بیایند کارخانه به که کردیم دعوت را ایشان و رفتیم

 در کارگری سندیکاهای تشکیل در دوستانتان و شما نقش :سندیکا پیام

 بود؟ چه تبریز

 تشکیل جهت سازی تراکتور نماینده نفر چند و من :پور طهماسب

 کارگری نمایندگان با ،مرتب ها کارخانه شوراهای و سندیکاها اتحادیه

 صوفیان،پاالیشگاه تبریز،موتوژن،سیمان سازی ماشین های کارخانه

 کارگران شورای اولین.بودیم نظر تبادل و تماس در... و تبریز

 درتهران را کشور صنایع نوسازی و گسترش سازمان کارخانجات

 .رساندیم تصویب به آنرا اساسنامه و دادیم تشکیل

 کمک سندیکا تشکیل برای هم کارگران دیگر به آیا :سندیکا پیام

 کردید؟

 فاقد زحمتکشان که بودم کرده درک وجودم تمام با من :پور طهماسب

 و ارتباط به توجه با خاطر همین به.کنند حق احقاق توانند نمی تشکل

 همگام سندیکاهایشان تشکیل ،قالیباف،در کفاش کارگران با دوستیم

. داشتم رفاقت باقری آقای مرحوم تبریز کارگران باشگاه رییس با. بودم

 کارگران و مختلف اصناف تجمع محل که باشگاه این دراوایل انقالب 

 تشکیل آنجا در قالیبافان، نقاشان، مکانیک، کارگران سندیکاهای ، بود
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 تشریک و ارتباط بناها و نانوایان،ساختمانی کارگران سندیکاهای با.شد

 . داشتیم مساعی

 .بگویید خود های تجربه و فعالیتها دیگر از :سندیکا پیام

 مسکن های تعاونی اندازی راه و تاسیس در من :پور طهماسب

 و مصرف تعاونی تاسیس بودم،ازجمله فعال مختلف صنوف کارگران

 کارخانه و1063 سال تبریزدر سهند آجرسازی کارگرن مسکن

 و مصرف های ،تعاونی 66 – 66 سالهای در آبیک رادیاتورفوالدی

.  03 و 66 درسالهای ایران معدنی و صنعتی کارخانجات گروه مسکن

 آخر تا اول از شرکت انحالل علیرغم اخیر مسکن تعاونی در

 اعضا اسکان به و تمام را مجتمع قیمت ارزانترین با و بودم مدیرعامل

 اندیشه شهر در معدن و صنعت کارخانجات گروه مجتمع االن.رساندم

 و فروختم را خودم واحد تنگدستی علت به گرچه.است دایر 0 فاز

 .هستم نشین اجاره

 ،درچه هستید هم ایران نویسندگان کانون عضو شما :سندیکا پیام

 کنید؟ می فعالیت و هستید عضو دیگری های انجمن

 تبریز نویسندگان و شعرا انجمن تبریز در 1016 سال :پور طهماسب

 در جمعیت این( یازچیالرجمعیتی شاعرلرو آذربایجان) دادیم تشکیل را

 از و بود گرفته شکل 1023 سال در که بود ادبی جمعیت وارث حقیقت

...   لحیناصر،صابر،درفشی،شیدا،م هالل مثل شعرایی آن ی اعضا

انجمن  عضو هیات موسس و هیات مدیره.در حال حاضربودند زنده

، ادبی تبریز حافظ انجمن های ینصابر هستم.از موسسین و فعال

 مثنوی خوانی ...بوده و هستم. نظامی، فضولی ،
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 خاطره تراکتورسازی در کارگریتان فعالیت روزهای از :سندیکا پیام

 . کنید ،نقل شود می اگر را ای

 شکوه با اعتصاب کمیته را 1016 روزکارگر جشن  :پور طهماسب

 این. بود کرده سازماندهی را آن پیش مدتها از و برگزار تمامتر هرچه

 که شد برگزار تراکتورسازی باشگاه در اردیبهشت 11 روز در جشن

 با و کرده صحبت روز این اهمیت باره در بسیاری کارگری سخنرانان

 و که مربوط به اول ماه مه بود و من تنظیم کرده بودم، تاتر نمایش

 برای ماندنی بیاد روزی که بود همراه شعرخوانی و موسیقی اجرای

 .شد بودند، آمده جشن این به که مردمی و کارگران همه

 .شما از سپاس با :سندیکا پیام

 

 وجودم تمام با من»

 که بودم کرده درک

 تشکل فاقد زحمتکشان

 حق احقاق توانند نمی

 با خاطر همین به .کنند

 و ارتباط به توجه

 کارگران با ما دوستی

 درو قالیباف   کفاش

 سندیکاهایشان تشکیل

 «.بودم همگام
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 اعتصاب کن

 میرزا شهرک

 

 قلندرین چرخ بو فلیین                             دایان الین چک

 باغلیدیر زحمته بو دیریلیک        فرمانی     دی اللرینده سنین

 عیان سن ائده سن ایسته اگر    آغیرلیغی     چیینیوه اوتوروبدو

 زمان دایانار،  جهان یر تیتره                     دایان   الین چک

        چاغیرارامان      ، اینان دایانار

 سنین بیلگین اولمیا اگر       رنجبر ای سن ،کارگر ای سن

 بشر هگیی نه بشر یییر نه      گون بیر سن چکه اگر الین سن

 زحمتلر چکن اللرین سنین

 قدرتلر هامی باغلیدیر سنه      عزتلر وئریب ییینلره موفت

 جهان قدرتین سه ائتمه قبول       شوکتلر هامی حرمتلر هامی

 دایان الین چک   دایان الین چک

   :فارسی ترجمه

 بکش( )دست از کار کن اعتصاب
  توست دستان در                گردان چرخ این فرمان

  توست دوش بر آن سنگینی      است زحمت مدیون زندگی

  کن اعتصاب                   گردد عیان که خواهی

 ، امان خواهدشود متوقف زمان             درآید لرزه به جهان

 نکنند کار در تو دستان اگر             کارگر ای ،رنجبر ای

 میماند عور و لخت و گرسنه بشر    بکشی کار از دست روزی اگر

 کشان بهره و مفتخواران عزت       توست دسترنج حاصل از

 به تو  بسته است   شوکت و حرمت ، قدرت تمامی

 نکرد باور را قدرتت اگر دنیا

  کن اعتصاب   کن اعتصاب                    
 (                        2931 پائیز)                                          
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 :فلزکار کارگر گزارش

 

 گیالن در کارخانه دو ازگزارش 

 و ایران کارخانجات گذاری سیاست پیرو

 رمق از که ی کارخانه هر ، تولید وضع

 شراکت یا مستقیم های رانت از غالبن نیفتاده

 تولید معموال.  سرپایند داری سرمایه مافیای با

 و پول مافیای این توجه مورد بودن خاص بعلت کارخانجات گونه این

 ویژگی این از" دارو سبحان" کارخانجات گروه. است قدرت

 . شود می اشاره آن به زیر در که برخوردارند

 "دارو سبحان"

 از اصولی موافقت دریافت با 1011 سال در" دارو سبحان شرکت"

 فنی دانش و مشارکت با" سوئیران" نام با وقت معادن و صنایع وزارت

 راه 1063 سال اواخر در و ساخته ، طراحی سوئیس" گایکی سیبا"

 تغییر" سبحان سازی دارو" به 1063 سال در شرکت نام. شد اندازی

 سرمایه شرکت در" سبحان دارویی گروه" تشکیل از پس ، یافت

 آذر در و تاسیس" دارو سبحان" شرکت 1060 سال در" البرز" گذاری

 محصول ساخت های پروانه کلیه و تولید خطوط و کارخانه سال همان

" دارو سبحان" شرکت به" سبحان داروسازی شرکت"  های فعالیت و

 . یافت انتقال

 صنعتی شهر در هستند کار مشغول آن در کارگر 113 که کارخانه این

 دارویی گروه های شرکت موفقترین از یکی و شده واقع رشت

 حقوق شرکت،متاسفانه مالی خوب وضعیت به توجه با. ست" سبحان"

 یک هم قراردادها و پرداخت سطح یک در و کار قانون طبق کارگران



32  
ا ک ی د ن س م  ا ی پ  

2936/ بهمن  62شماره   

 بعنوان پول مقداری خاص های مناسبت در معمولن و باشد می ساله

 . شود می داده پرسنل ی همه به پاداش

 و اختالف حل نمایندگان و نداشته کارگری تشکل گونه هیچ کارخانه

 می انتخاب مدیریت توسط سابقه با کارگران میان از کارگران نماینده

 . ندارند خود نماینده انتخاب در دخالتی گونه هیچ حق کارگران و شود

 و ست"  روان و اعصاب" برای شرکت این در دارو تولید بیشتر

 .باشد می باال قیمتی دارای

 پرداخت کارگران به ویژه سود عنوان تحت مقداری آن درآمد سهم از

 تولید افزایش عنوان تحت مبلغی بار دو سالی متوسط بطور. گردد می

 می پرداخت کارگران به -تومان هزار 233 تا 13 از سنوات بر بنا-

 نماید

 -اُنکولوژی سبحان

 سبحان ی کارخانه در خاص های بیماری و سرطان ضد داروهای

 داروی" ی  خانواده از ایی مجموعه زیر که شود می تولید ا نکولوژی

 تاثیرات و شغلی امنیت بلحاظ جا آن در کارگران که باشد می" سبحان

 . دارند تری بسامان نا وضعیت جسمی

 سبحان" نام به"  دارو سبحان" از کوچکتر کارخانه این ی سازه

 . دارد آلی ایده و خوب فروش که بود انحصاری کاملن" ا نکولوژی

 پرداخت کارگران به ویژه سود عنوان تحت مقداری آن درآمد سهم از*

  . گردد می

 نیرو تعلیق عنوان تحت اخراج قانون که ست ذکر به الزم پایان در

 پر و انحصاری کارخانجات جزء که جایی ان از منتها ، است برقرار

 .ست نگرفته صورت اخراجی اخیر سالیان در باشد می بازده
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 فلزکار کارگر گزارش

 تبریز فیروزان نختاب کارخانه از
 درحال و شد تاسیس 1036 سال در تبریز فیروزان نختاب کارخانه

 نام به شخص اولیه مالک .است واقع تهران به تبریز جاده در حاضر

 قطع سابقه موقع آن از بوده صاحبش انقالب شروع تا که خویی مرتضا

 بین کارخانه خویی آقا حاج فرار بعداز و داشته سابقه کارگران بیمه

 عاملی مدیر با ،که شد تقسیم سپه و ملی و معدن و صنعت بانکهای

 ادامه خود فعالیت به شرکت روفوگر مهندس به هم بعد و زاده اصالن

 به بدبختانه. کردند می پرداخت موقع به را کارگران حقوق و حق و داد

 مهندس بعد. شدند اخراج و چسباندند کمونیستی انگ فوق مدیران

 و شد مدیرعامل و بود قزوین در بونکر راننده قبال که آمد حبیبی

 به منجر موضوع همین که.شد ورشکسته شرکتی به تبدیل کارخانه

 کارهای با حبیبی مهندس.برانگیخت را کارگران اعتراض و اعتصاب

  نمونه عنوان به گردید کارخانه شدن ورسشکسته به منجر خود عجیب

 برای اینکه عوض به کارگران زحمت از آمده بدست های پول با

 کارخانه خودش برای و ساخت مسجد آذرشهر در کند خرج کارخانه

 مدیره هیات کلیه برای تهران به تبریز صبح 0 پرواز با ویا خرید

 کارگران اعتراض با وقتی. فرستاد می صبحانه برای پاچه کله شرکت

 کارگران از کثیری جمع شدن زندانی باعث شورشی انگ با شد مواجه

 به اقدام کارخانه کارگران روز شبانه یازده موضوع بعدازاین.گردید

 حوادث این بعداز. کردند شرکت جلوی در تجمع و الستیک زدن آتش

 قبال در طبابایی بنام دیگر شخصی همراه به نیکخواه نام به شخصی

 مبلغ آنها.خریدند را فیروزان کارخانه نسیه بقیه و نقد پول میلیون چهل

 شرکت خودرو دستگاه چند فروش با اول همان را میلیون چهل

 در سهام بصورت را شرکت توانستند می که حالی در.کردند پرداخت
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 نخ ت ن چندین موقع درهمان.دهند قرار طلبشان بابت از کارگران اختیار

 حیاط باب یک و فروختند که بود موجود انبار در آماده حوله و آماده

 2 پس ازآن.فروختند راهم آن که بود شرکت بنام عصر ولی خیابان در

 وام میلیاردی بار چندین خرد خرد هم بعد و گرفتند وام یورو میلیون

 و فعال که را آلمانی دستگاههای. ندادند پرداخت باز لایر یک و گرفتند

 عدد سه اضافه به تجهیزات تمام با صدتومان کیلویی به بودند سالم

 قرقره های الک سیم و آماده موتورهای الکترو و الجثه عظیم ژنراتور

 میل و حیف و فروختند اندک قیمت به را قطعات از پر انبار یک و ای

 حقوق تومان هزار شش روزی از کارگران بیچاره از. کردند

 را زحمتکش کارگران کاری اضافه ساعت سیصد حدود و کارکشیدند

 هم اکبند که کردند وارد لهستانی دستگاههای کارگران کمک با و ندادند

 گرد دستگاه 12 حدود و آوردند چکسلواکی از انه ا پن دستگاه 10. نبود

 واز. است شده فعال که است یکسال حدود که کردند وارد کره از باف

 از بسیاری و شیر یکروز پاداش – وری بهره کارخانه به ورود زمان

 رحم هم حمام نمره یک به کردندحتا قطع را کارگران حقوق و حق

 همه تا کردند قطع را مزایا هه این.گرفتند کارگران دست از و نکردند

 زیارت را محرم روزهای. بشوند مبتال نفس تنگی و آسم به کارگران

 زیارت ماه هر و دهند می احسان و صبحانه و میکنند برگزار عاشورا

 من به را شرکت این رضا امام که کنند می ادعا و روند می رضا امام

 کارگران حقوق و حق و بکند نظری رضا امام است چنین اگر. بخشیده

 ماهانه حقوق که است دوماه از بیش االن همین. بدهد موقع به را

 پرداخت قسط چند در را عیدی و پاداش و است افتاده عقب کارگران

 وام گرفتن از بعد که است فروشی پارچه آقایان این اصلی کار.کنند می

 مثل روزشان و  حال که را کارخانه چندین شرکت به مربوط های

 سه حدود االن.اند نموده خریداری و کرده تصرف بوده فیروزان نختاب

 اداره به میلیارد یک وحدود بدهکارند اجتماعی تامین بیمه به میلیارد
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 که کنند نمی پرداخت را کارگران چهاردرصد مبلغ.بدهکارند برق

 سو کارگران بیکاری از خالصه. شود می بازنشستگان تاخیر به منجر

 اجبار با و بندند می غیرقانونی دادهای قرار کارگران با کرده استفاده

 اوالد،حق حق قراردادی کارگران به. گیرند می امضا کارگران از

 روزی اگر که بنددند می شرایطی و دهند نمی غذا،پاداش،سنوات

 کنند می کم حقوقشان از را روز سه کنید غیبت روز یک کاری اضافه

 کسی آن.کنند نمی درج حقوق فیش و لیست در را کاری اضافه هیچ و

 خط به هندوانه و خرما با کاری شب ،موقع گذاشند کمونیستی انگ که

 حالی در شد نمی قطع کارگران وری بهره و ویژه سود.آمد می تولید

 موقع رابه کارگران مزایای و ،حقوق بخوان عاشورا زیارت آقایان که

 گردید اعالم ورشکسته شرکت که 1063 سال حدود.کنند نمی پرداخت

 تا و کردیم تجمع کار اداره اجتماعات سالن در کارگران شد بسته و

 تهدید با که بودند سالن در بچه و زن با کارگران کلیه شب 12 ساعت

 بیرون به را همه انتظامی نیروی و اطالعات مسوولین توسط کتک و

 که داد قول تبریز کار اداره وقت مسوول رجبی ژاله آقای.کردند هدایت

 که.کنیم می حل را شما مشکالت همه ما و بروید بیکاری بیمه به شما

 ا فت و بازنشستگی تاخیر و کشی حق باعث و زدند قولشان زیر بعدا

 به ماه 06 از بعد که کردند اعالم ماهه سه اول.  گردید کارگران حقوق

 شما به دولت بودجه از را ماه 0 که بودند داده قول.بازگشتیم شرکت

 . درآوردیم سر بیکاری بیمه از ما حیله این با که  میکنند پرداخت

 مدیران و صاحبان و فرمانداری و استانداری کار اداره ضمن در

 را کارکنان و  کارگران حقوق درصد هفتاد که بودند داده قول کارخانه

 پرداخت کارخانه را مابقی درصد سی و کند پرداخت اجتماعی بیمه

  .کند

 تبریز فیروزان نختاب کارگران روز و حال این بدانید کارگر برادران

 .است
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 :دهد می گزارش فلزکار کارگر

 غذای اعتصاب به توجه با

 ایران» در آذر 03 در کارگران

 افزاشی برای که «خودرو

 و گرفت صورت دستمزد

 قطع به سرپرستان هشدار

 اول هفته در غذا، اعتصاب

 دیگر غذای اعتصاب دو ،دیماه

 خودرو ایران جنوبی درقسمت

 قرار مونتاژ و تولید بخش که

 خودرو ایران مدیرعامل آمدن  موجب غذا اعتصاب این. اجراشد دارد

 در حضور با زارع یکه هاشم مهندس.  گرفت صورت غذا سالن به

 به هنوز خودرو تولیدایران و فروش اینکه بر تاکید با خوری غذا سالن

 افزایش انتظار نباید کارگران درنتیجه و است برنگشته عادی روال

 دستمزد این با تواند نمی کسی اگر که افزود باشند داشته را دستمزد

 .کند ترک را شرکت تواند می کارکند

  کماکان خودرو ایران محصوالت فروش پیش که است درحالی ادعا این

 سال در خودرو ایران های قیمت نوبته 2 افزایش با و. دارد ادامه

 فروش از را خوبی بسیار سود خودرو ایران جاری،شرکت

 خواست به دستمزد حاضرافزایش حال در.برد می محصوالتش

 بخش روز هر و شده تبدیل خودرو ایران کارمندان و کارگران همگانی

 .پیوندند می دستمزد افزایش این به شرکت کارگران از تری وسیع
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 قروه زاگرس فوالد کارگران نمایندگان از یکی پیام

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای به

 معدن و صنعت کمیسیون مدیره هیات عضو «حسینی هادی سید»

 شدن بیکار علل از.. و مطلوب مدیریت عدم: اند داشته اظهار مجلس

 دارد می اعالم و کند می اعالم زاگرس فوالد کارخانه این کارگران

 بر مبنی مجلس نامه آیین 200 ماده طبق و شود می بررسی مسئله این

 .شود می تقدیم مجلس رییسه هیات به و تنظیم متخلفین شناسایی

 سرمایه با مذاکراتی: که است گفته قروه نماینده مرزی قادر دکتر

 بدهی رقم باالی حجم دلیل به آنها اما گرفته انجام ترکیه و چینی گذاران

 اگر:  نمودند یادآوری ایشان.نشدند همکاری به کارخانه،حاضر این

 دخالت صنعتی واحد این اجرای روند در نیز بار این سیاسی مدیران

 .بود امیدوار پایدار اشتغال و کارخانه این بودن پایدار به توان می.نکنند

 خبرگزاری با مصاحبه در مجلس در دهکالن و قروه مردم نماینده

 برای اصفهان آهن ذوب و مبارکه فوالد کارخانه: است گفته فارس

 سرمایه کارخانه این در و شده عمل وارد کردستان آهن ذوب احیایی

 بازسازی برای کارخانه در آینده دوهفته ظرف و کرد خواهند گذاری

 «.شوند می مستقر

 

 آهن ذوب همکاری خواستار بارها مکانیک فلزکار کارگران سندیکای

 این اندازی راه برای کشور در مستقر فوالد های کارخانه و اصفهان

 پیشنهاد حتا. بود شده کردستان کارگران و مردم برای مهم کارخانه

 فرو به کارخانه تولید کارخانه این کارگران همکاری با که بود کرده
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 هم و برگردندند سرکار به فعلی بیکار کارگران هم تا یابد تغییر منگنز

 از حاصله سود. شد خواهند استخدام تولید تغییر با بیشتری کارگران

 .است توجه شایان بسیار منگنز فرو به فعلی تولید تغییر

 

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای عمومی روابط

 

 

وهقر زاگرس فوالد کارگران نمایندگان از یکی پیام  

مکانیک فلزکار کارگران سندیکای به  

 حقوق پرداخت از( کردستان آهن ذوب) زاگرس فوالد شرکت سالم، با

 263 کارگران تعداد .کند می خودداری است ماه 6 بر بالغ که کارگران

 واریز اجتماعی تامین به مرداد و تیر ماههای بیمه حق .باشد می نفر

 دادگاه از چدنی ضایعات و محصول فروش درخواست کارگران. نشده

 آورده عمل به بازدید کارخانه از دادگاه کارشناس و اند شده خواهان را
 است.

 

 مکانیک فلزکار کارگران سندیکای عمومی روابط

 

 

 



39  
ا ک ی د ن س م  ا ی پ  

2936/ بهمن  62شماره   

 

 آزادیخواهی مبارزات پیشتاز کارگری سندیکاهای

 نژاد مازیار گیالنی

 سندیکای در فعالیتم سالهای در

 من از بارها مکانیک فلزکار

 فعالیت حدود که شده سوال

 حد تاچه و چیست؟ سندیکا

 سیاسی و اجتماعی مسایل درگیر

 فعلی مواضع آیا شود؟ می

 فلزکار کارگران سندیکای

 های عرصه در مکانیک

 و سیاسی اقتصادی، و اجتماعی

 نیست؟ سندیکایی کار محدوده از خارج

 تنها نه که شود می عنوان کسانی طرف از بیشتر سوال این متاسفانه 

 جنبش تاریخ حتا بلکه دانند نمی را سندیکایی اصول و کارسندیکایی

 را سندیکاها نیز دیگر بسیاری طرفی از .اند نخوانده هم را سندیکایی

 کرده جلوگیری کارگران طبقاتی آگاهی رشد از که خاصیت بی تشکلی

 دوستان این. اند برده نام کنند، می محروم دید ا فق داشتن از را آنان و

 آنان منظور که آنطور البته) سیاست در چون سندیکاها که معتقدند

 نتیجه در پردازند، می اقتصادی مسایل به وفقط کنند نمی دخالت( است

 از و است شان نیازطبقاتی که یافتگی رشد آن از سندیکایی کارگران

 همانا که خود اصلی وظیفه از و شوند می دور خود طبقاتی خصلت

  .کنند می پرهیز موعود روز در است دولتی ماشین تسخیر
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 می پرورش چنین سندیکاها در کارگران و است؟ چنین واقع در آیا

 یابند؟

 دایمی آموزش مدرسه، سندیکا که دانند می سندیکایی پیشروان همه

 می آموزش سندیکا در کارگران .است طبقاتی نبرد برای کارگران

 .بستانند را خود حقوق روزمره، های گاه گره در چگونه که بینند

 و کارفرما با گفتگو در چگونه دهد می آموزش کارگرانش به سندیکا

 های درخواسته اما زنی، چانه و گفتگو اهل دیپلمات یک همچو دولت

 از فقط دهد می آموزش کارگرانش به سندیکا .بمانند باقی پایدار خود

 همه از رو پیش شرایط تحلیل با بلکه نکنند، استفاده اعتصاب اسلحه

 .کنند استفاده ها هزینه کمترین با پیروزی، برای ها مهارت و ها حربه

 و منظبط و خالق و باهوش دهد می آموزش کارگرانش به سندیکا

 پروراند می و دهد می آموزش یکارگر رهبران سندیکا .دنباش ورزیده

 استفاده با و گذاشته فراتر سندیکایی کار حیطه از پا لزوم موقع در که

 کارخانه امور و تولید مدیریت اعتصاب کمیته و کارگری شوراهای از

 .بگیرد بدست را

 رهبربزرگدهگان ) محمد سید های آموزش با که کارگری سندیکاهای

 با مبارزه بودند یافته پرورش ،(رضاخان دوره کارگری های اتحادیه

 خود کار دستور در را بار اسارت قراردادهای با مبارزه سانسور،

 موافق باید هستی ملت نوکر تو که فهماند حکومت به باید». داشتند

 مطبوعات آزادی قلم، آزادی از توانی نمی تو کنی، رفتار ملت خواهش

 تو .است ملت مشروع حق آن زیرا کنی، جلوگیری اجتماعات آزادی و

 معاهده اجانب با ملت مصالح برخالف ملت خواهش و رضا بدون نباید

 (2.«)است نداده توه ب ملت را حق آن زیرا. کنی عقد

 نفر هزار 2 الی 3 که شمیران دروازه در انگلیسی ضد تظاهرات» 

 و ساعته 29 اعتصاب با کارگری های اتحادیه. بودند کرده شرکت

 اتحادیه. امامیه مدرسه شاگردان همراهی و دکانها شدن بسته حتی
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 اتحادیه: بود کرده آویزان خیابان برسراسر ای نوشته پارچه کارگران

 (6.« )ساخت خواهد توانا انگلیس استبداد با مخالفت برای را ما

 ا فق بارها سی و بیست دهه در ها آموزش این با کارگری سندیکاهای

 با مخالفت با و گذاشتند نمایش به ملی، منافع حفظ جهت را در خود دید

 و آن با قهرمانانه مبارزه و انگلیس و ایران نفت استعماری شرکت

 راه در را اول قدم 1021 سال تیر 20 شکوهمند اعتصاب برگزاری

  .برداشتند ایران نفت صنعت نمودن ملی

 اتحادیه محلی متحده شورای میتینگ قطعنامه  -22/6/2963»

 وکالی محاکمه شوراتسکف، طرد: شیرگاه زحمتکشان و کارگران

 پانزدهم،تصفیه مجلس انتخابات فوری شروع چهاردهم، دوره نئخا

 بدست کارگران قاتلین محاکمه فاسد، ازعناصر حاکمه دستگاه

 کشته که تهران در آذربایجان نمایندگان درروزاستقبال ژاندارمری

 (9.« ) شدند

 ساعت 8خواستار سخنرانان خوزستان درراهپیمایی -22/6/2963» 

 جمعه،تدوین روزهای مسکن،حقوق وضع دستمزد،بهبود افزایش کار،

 و خواند ایران رامروارید زن،نفت سخنران یک.کارشدند جامع قانون

 کارگران مزد بیشتراز سگها خوراک برای که کرد متهم را انگلستان

 (4.)شد خواستار را وانگلیس ایران شرکت از ید وخلع کند می خرج

 سخنگوی مراسم این در که داد هشدار درخرمشهر بریتانیا کنسول»

 برابر پرداخت از متشکل کارجامع قانون یک تقاضای تنها نه زنان

 شده نفت شدن خواستارملی کرده،بلکه رامطرح مساوی کار برای

 (3.«)است

 از بسیاری 1002 مرداد 26 در شاه آمریکایی کودتای با هرچند

 های آموزه اما شدند کشته و زندانی کارگری سندیکاهای رهبران

 عمل راهنمای ها،همچنان روستا رضا و امیدها علی سندیکایی
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 در کس از نفس که کودتا از پس سالهای در. بود سندیکایی پیشروان

 کرد می ولخرجی و بخشید می و کشت می وحشیانه شاه و آمد نمی

 انقالب با مخالفت مقام در چه که بودند کارگری سندیکاهای این ،باز

 دیکتاتور روی در رو،ایران از بحرین جدایی و ملت و شاه سفید

 به را وطن از ای گوشه بفرمان گوش نوکری همچون شاه.ایستادند

 کردند نمی باور آمریکا آموز دست ساواک و شاه. داد انگلیسی اربابان

 .باشد مانده باقی کشی ،نفس ثبات جزیره در که

 از مستقیم که 61/3/46 تاریخ به امجدیه ورزشگاه درگردهمایی»

 تاریخ بازگویی ضمن سمنانی شد،حسین می پخش رادیو

 های حکومت حمایت و دهقانان به مالکان وفشارظالمانه

 علیه دهقانان ومقاومت ازمبارزه ای تاریخچه شرح و جابرازفئودالها

 زحمتکش طبقه هاعلیه حکومت وتجاوز تعدی و فئودالها و مالکان

 (2...«)بود شاه رژیم ضمنی افشای ،که وکارگران ودهقانان

 لندن چاپ گاردین روزنامه با ایمصاحبه در نخست ، شاه آنکه از پس

 در 1030 دیماه در هند به سفری در وسپس  1031 درشهریور

 جلسه ،در است ایران از بحرین جدایی به مایل کرد اعالم نودهلی

 و موافق رأی 122 با) 1032 اردیبهشت 23 روز در مجلس العادهفوق

 آن مضحك. كردند تصویب را ایران از بحرین جدایی(مخالف رأی 3

 فروهر داریوش زنده یاد و کفاش کارگران سندیکای جز به»  است

 نشان خود از واکنشی «فروشیوطن» این به ایران در کسی هیچ

 نقض این به ای اعالمیه صدور با کفاش کارگران سندیکای.نداد

 حسین.کردند اعتراض بیگانگان به نهادن گردن و ملی حاکمیت

 کارگران سندیکای مدیره هیات عضو و اعالمیه نویسنده سمنانی

 ساواک به کفاش کارگران سندیکای دبیر سرابی عباس و کفاش
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 محاكمه بدون نیز را فروهر داریوش دیگر طرف واز شدند فراخوانده

 (1.« )انداختند زندان به

 ،شکوهمندترین اعتراضی های حرکت شروع با 1016 سال در

 نفت شیرهای بستن با ایران در کارگری سندیکاهای مبارزات عرصه

 اعتصابات بزرگ رهبر و دالور کارگر خسروشاهی یداله. خورد رقم

 به پاسخ در 3/13/1010 تایم روزنامه با ای درمصاحبه نفت کارگری

 نفت صادرات زمانی چه»: پرسید می که تایم روزنامه خبرنگار پرسش

 صادر را هایش ژنرال و شاه که زمانی: داد پاسخ. شد خواهد شروع

 (8.« )باشیم کرده

 های آرمان راه در را کارگرانش بارها انقالب از پیش سندیکایی جنبش

 میل کارگر نژاد صادقی اسکندر همچون آزادیخواهی و مردمی جنبش

 و فلزکارومکانیک کارگران سندیکای مدیره هیات عضو و تراش کنگ

 مدیره عضوهیات و آمریکا پارس کارخانه کارگر انفرادی جلیل

 سندیکای عضو محمدچوپانزاده ، فلزکارومکانیک کارگران سندیکای

 انقالب روزهای بود،در کرده خلق راه فدایی را ساختمانی کارگران

 جنبش به پیشروش فرزندان کردن ازهدیه سندیکایی نیزجنبش

 عضوهیات جانجانیان محمد خون نثار با و نکرد دریغ آزادیخواهی

 بازرس ناصرگارسچی و سوزنی بافنده کارگران سندیکای مدیره

 واقعی سندیکای که داد نشان مکانیک فلزکار کارگران سندیکای

 .دهد می پرورش را رزمندگانی چه کارگری

بتوان  را بنا کارگران سندیکای های گیری موضع و تصمیمات شاید

 .دانست سندیکایی جنبش پویایی از برجسته ای نمونه

 اعتراضی های حرکت شروع با بنا کارگران سندیکای مدیره هیات»

 حرکت این در فعال طور به گرفت تصمیم  2932 سال در مردم

 سندیکای دبیر صالحی معمار،حیدر استاد.نماید شرکت اعتراضی
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 رییس مقدم معمار، استاد – حومه و تهران بنایان کارگران مستقل

 و مالی کمیسیون مسوول معروفی سیمانکار،نبی کارگر – مدیره هیات

 معمار، استاد -مظاهری اله لیومعمار، استاد ، گیری عضو مسوول

 بنا، سندیکای فعاالن از هاشمی بخشعلی بنا، کارگر و رحیمی حسین

 های حرکت چه هر.  کردند منتقل سندیکا بدنه به را تصمیم این

 بیشتری همراهی آن با نیز سندیکا ، شد می تندتر مردم اعتراضی

 خیلی شاه دیکتاتوری رژیم سرنگونی برای سندیکا. داد می نشان

 سندیکا شعار شاه بر مرگ شعار 31 سال در واقعا. کرد می تالش

 و داشته فعال شرکت ها پیمایی راه تمام در سندیکا اعضای. بود شده

 توفانی روزهای آمدن با. بود سندیکا مدیره هیات جمعی تصمیم با این

 کارگران تمام کالم یک در و فعال اعضای و مدیره هیات انقالب

 انقالب در گرفتند تصمیم جمعی بطور حومه و تهران بنایان سندیکای

 و فعال کارگران کلیه زمان این در. باشند داشته موثر شرکت

 روی کوچک های کاری مقاطعه به چهل دهه در که ماهر استادکاران

 تعداد بر روز هر و شده جمع خود سندیکای گرد به نیز ، بودند آورده

 مدیره هیات جلسات آخرین در. شد می افزوده سندیکا در بنا کارگران

 آن پیشبرد و انقالب درباره نهایی تصمیم و بحث انقالب از قبل در

 کردن زنده - اعتراضی های حرکت درهمه شرکت جمله بود،از مطرح

 سندیکای هایی اطالعیه پخش به کمک زمان هم و صنوف های جنبش

 دیگر همچنین. ساختمانی های شرکت سندیکای و ریز بتون و نقاش

 تایید جهت در هایی اطالعیه نیز آنها داده نشان همراهی نیز سندیکاها

 کارکنان سندیکای جمله از کردند می صادر ها راهپیمایی و انقالب

 کارگران از ،جمعی ها خانه پز کوره کارگران سندیکای و سینماها

 ها حرکت این. فلزکارومکانیک،بودند و خیاط و سوزنی وبافنده کفاش

 فعالی کارگران. کرد انقالب با نوایی هم و رشد به شروع 31 پاییز از

 مرداد 68 خواستند نمی دیگر بودند کرده تجربه را 96 مرداد 68 که
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 ، خود سندیکاهای مدیره هیات در دلیل همین به ، شود تکرار دیگری

 اتفاقی هر بروز امکان و اوضاع شدن حادتر برای الزم های آمادگی

 66 و 62 توفانی روزهای در. بودند کرده سازماندهی و  بینی پیش را

 هیات اعضای. داد نشان را خود نتایج سازماندهی این بهمن 69 و

 از مختلف های گروه در که بنایان سندیکای فعال اعضای و مدیره

 آمادگی با انقالب روزهای در بودند شده سازماندهی سندیکا طرف

 در روز 9 بنا سندیکای دستور وبه کردند شرکت انقالب در بهتری

 کارگر.برخاستند کودتا رژیم با نهایی مبارزه به تهران های خیابان

 تسخیر در سندیکا اعضای از تعدادی و اکبری شعبان سیمانکار،

 سیمانکار، کارگر. داشتند فعال شرکت ژاله خیابان سازی مسلسل

 های درگیری در سندیکا اعضای از تعدادی و نژاد محمد رحمان

 به آباد نظام در آبادی مسن  ، بنا کارگر.ژاله خیابان هوایی نیروی

 با واحدی مختار معمار،. بود مشغول مردم وسازماندهی بندی سنگر

 اله ولی معمار،. رزمید می نارمک کالنتری تسخیر در مردم همراهی

 می تالش مردم سازماندهی با آباد نازی کالنتری درتسخیر مظاهری

 برادر و صالحی حیدر فرزندانش،معمار، و رحیمی معمار،حسین. کرد

 شهربانی تسخیر در معروفی ابوالفضل وکارگرسیمانکار، هایش زاده

 ای اندازه بی تالش آباد سلطنت های درگیری و 22 کالنتری و مرکز

 نبی سیمانکار، ،استاد جی پادگان تسخیر در.دادند نشان خود از

 قبل. داشتند فعالی حضور مبارزه اول خط در مقدم معمار، و معروفی

 مسوول معروفی نبی که کرده راسنگربندی جی خیابان ، درگیری از

 را جی خیابان بلوار وسط مردم کمک با. بود بندی سنگر و حفاری

 انقالبیون تحویل و چیده خاک از پر گونی کسیه دور تا دور کنده

 هجوم و شد می آماده دیگری از پس یکی سنگرها. دادند می مسلح

 و سالح خلع جی پادگان که این تا شد می بیشتر زمان هر پادگان به

 به سندیکا اعضای از نفر 6 ها درگیری این در. افتاد مردم دست به
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. شدند زخمی هاشم کار، سفال اکبر،کارگر کارعلی گچ کارگر های نام

 روز بود،در انقالبیون بین در آذوقه پخش مسوول هم که معروفی نبی

 کامل حفاظت در نیز را پاستور میدان تا لشگر راه چهار از بهمن 66

 می مردم کمک به که مسلح انقالبیون جز به طوریکه به داده قرار

 (3.«)داد نمی را ترددی هیچگونه اجازه شتافتند،

 حفظ جهت در کارگری سندیکاهای مبارزات از ای گوشه تنها اینها

 بسیار چه وگرنه است شده ضبط و ثبت که است کارگری و ملی منافع

 اتفاق خوزستان و مشهد اصفهان، آبادان، تبریز، در که هایی حماسه

 .بودند آن پیشگام سندیکایی جنبش گمنام قهرمانان و افتاد

 6/2/1031 حقیقت روزنامه (1

 فلور ویلیم    ایران در کار قانون و کارگری های اتحادیه (2

 کوشش به        کارگری های اتحادیه از اسنادی (3

 محمودطاهرزاده

 آبراهامیان    انقالب دو بین ایران (4

  ابراهامیان      ایران مدرن تاریخ (5

 سندیکایی فعاالن با گفتگو در شفاهی تاریخ (6

  سندیکایی فعاالن با گفتگو در شفاهی تاریخ  (7

 کیهان روزنامه  (8

 وحومه تهران بنایان کارگران سندیکای تاریخچه (9

 

                            26/21/2936 
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 داری برده یا،  خانه در کار

 پویا دولت آبادی )کارگرفلزکار(                                     

 

 که تعریفی. است کارگران استشمار اشکال از دیگر یکی منزل در کار

 :می گردد مطرح چنین این هست کار این از

 گذاری سرمایه بدون را خود محصول بندی بسته روند کلیه کارفرما

 . میکند منتقل خود کارگاه از بیرون به ای پایه

 آب هزینه -کارگر امکانات: تاسیساتی امکانات -کارگر منزل:کار محل

 .کارگر ازجیب:برق و

 بسیاری سودجو و طلب فرصت کارفرمایاندر این گونه مشاغل 

 از دسته این .کنند نمی پرداخت آنان به را کارگران به متعلق حقوقاز

وزارت  حقوق حداقل از تر ینپای حتا و مناسب حقوق از کارگران

 با کارفرمایان. ندارند هم اجتماعی تامین بیمهنبوده وکاری بهره مند 

 نکته چند به خود محصوالت بندی بسته مثل خانگی کارهای آوردن

 :کنند می پیدا دسترسی زیر

 دار خانه دختران و زنان از معموال که کارگران از دسته این به-1

 معنی آن به این.کنند می پرداخت را دستمزد کمترین آنان به ،هستند

 کارگر یک دستمزد حداقل از تر پایین بسیار دستمزد این که است

 تعلق آنان به کار سابقه و دستمزدی سنوات.است رسمی یا قراردادی

 این. هستند کار مشغول قانونی پشتوانه هیچگونه بدون و گیرد نمی

 بدون، دهند می انجام کارمزدی بصورت را کار اجرای که کارگران

 انجام به مجبور زیاد استرس و روحی فشار با و کار ساعت محدودیت
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 بتواند که مناسب دستمزد یک آوردن بدست برای کارگران .هستند کار

 مشغول خود توان از بیشتر باید ،کنند تهیه را خود زندگی نیاز حداقل

 نرم پنجه و دست مفصلی دردهای با کارگران از گروه این.باشند بکار

 کار میز مثل ابزارکارمناسب نداشتن دلیل به هم این.کنند می

 هستند زمین روی نشستن به مجبور کارگران. است اجرا وابزارهای

 وقفه بی آنان. میشود ها دست و پا و زانوها ،کمر آزردگی باعث که

 .برد می را آن سود که است کارفرما انتها در و هستند بکار مشغول

 .کنند می منتقل مختلف های محل به را خود انبارهای -2

 را خود محصوالت یا قطعات ،کنند می عمل صورت بدین کارفرمایان

 به و کتتد می منتقل کارگران این زندگی محل به آماده نیمه صورت به

 برای روز هر و منتقل را تمام نیمه محصول هفته یک برای مثال طور

 این زندگی محل به ،شده بندی بسته و شده تمام محصول آوری جمع

 کنند می مراجعه کارگران

 کارگران از نفر هر برای که نیستند مجبور کارفرمایان روش این با-0

 - دستمزدی سنوات -خدمتی سنوات -اجتماعی تامین بیمه -خود

 اختیار در را فردی ایمنی ،وسایل دستمزد و حقوق مالیات پرداخت

 .دهند قرار خود کارگران

 های هزینه و انبارداری هزینه نداشتن و دستمزد کمترین پرداخت با-3

 می بدست را سود بیشترین خود محصوالت فروش ثابت،با تولیدی

 .آورند

 پیشنهاد آنان وعوامل کارفرمایان,آمدها و رفت و انتقال و نقل این پیدر

 زنان به( جنسی درخواستهای) تهدیدآمیز گاهی حتی و شرمانه بی های

 قوانین و اجتماعی های ضعف از کارفرما. می دهند دختران و

 اجتماعی عدالت از خبری که ای جامعه در.زیادی می کنند سوءاستفاده
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فراگیر  اجتماعی تامین سیستم یک وجود عدم،کار قانون نبود، نیست

 از حمایت و تگیسبازنش،درمان،هداشتب لحاظ از، زحمتکشان برای

 در.دهد قرار خود ایتحم تحتکارگران را  پیری دوراندر  و معلولین

 و میکشند کار زحمتکشاناز  اینچنین که است مسلم فضایی چنین

 نور و ها زاده آقا که هست قانون  نبود در.میبرند آنچنانی سودهای

 و میکنند درازی دست زحمتکشان اموال و سرمایه غارت به ها چشمی

 در.میکنند گذاری سرمایه و ذخیره کشورها دیگر در را ها پولاین 

 و دولتی های تشکل از مستقل) کارگری مستقلسندیکاهای  نبود

 کارفرمایان، کند دفاع زحمتکشان و کارگران حقوق از که( کارفرمایی

 آن و میکنند حمله هست آنها کار همان که کارگران دارایی به وقیحانه

 .میکنند غارت را
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 اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران از جمعی تجمع

 شورانمایشي  انتخابات برگزاری به اعتراض در
 عمومي مجمع بدون نمایشي انتخابات در تقلبات و تخلفات انجام پیرو

 در شكایت صد از بیش واحد شركت در كارگري نمایندگان انتخابات

 درستي پاسخ مربوط مسئوالن متاسفانه كه ، رسید ثبت به كار وزارت

 كار وزارت در بار چندین كارگران راستا این در و نداده ها شكایت به

 در اعتراضات این ادامه در اند شده خود دادخواهي پیگیر و كرده تجمع

 صبح ده ساعت از رانندگان از تن دویست به نزدیك20/13/22 مورخه

 معترضین پافشاري با و اند داشته حضور تجمع محل در عصر شش تا

 افراد از ناقصي لیست كارفرمائي و  كارگري تشكالت مدیران از یكي

 شد معلوم كه داد ارائه معترضین نمایندگان به را انتخابات در حاضر

 اصرار پي در مذكور شخص و بوده تقلبي ها انگشت اثر از بسیاري

 رسیدگي قول ما كرد اعالم نمایشي انتخابات نتیجه ابطال بر كارگران

 ، كنید مراجعه اداري عدالت دیوان به ندارید قبول را ما اگر و دهیم مي

 كه واحد شركت انتخابات در محرز تخلفات و نادرست روند به توجه با

 وزیر ادعاي است شده بندي هم سر تهران استان كار اداره نظر تحت

 كامال كارگري ازادانه و سالم انتخابات نه طرفا بي انجام بر  مبني كار

 ابطال گیر پي كماكان كارگران این رود، مي سوال زیرعالمت

 انتخابات برگزاري خواستار و بوده مذكور مخدوش و سالم نا انتخابات

 دولت و  فرما كار دخالت بدون كارگري عمومي مجمع انجام با واقعي

 رسیدگي و پاسخگوئي عدم صورت در شود مي ورآیاد. باشند مي

 خواهد صورت دادخواهی كارگري الملي بین مراجع از ، عادالنه

 جهان همه در عدالت و صلح گسترش به امید با                 . گرفت

 حومه و تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سندیكاي

 2936دیماه 
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 تقلب و تخلفات دلیل به واحد شرکت کارگران از نفر 113 حدود

 هایی-نامه طی کار اسالمی شورای انتخابات دوم مرحله در فراوان

 خویش حقه اعتراضات به  رسیدگی خواستار کار وزیر به جداگانه

 دسته متعدد  های-پیگیری و مراجعات از پس اینکه دلیل به .شدند

 20 دوشنبه روز ، رفت-می پیش کندی به شکایات به رسیدگی جمعی،

 درب مقابل در واحد شرکت کارگران از نفر 233 حدود نودودو دیماه

 کل مدیر معاون...گردید باعث عمل این کردند تجمع کار وزارت

 حاضر کارگران جمع در کار وزارت کارفرمایی و کارگری تشکالت

 نگاری نامه تهران استان کار کل اداره با که موضوع این اعالم با و

 برای انتخابات حاضردر کارگران لیست امروز همین است قرار و شده

 ارسال کار وزارت به کل اداره آن از اعتراضات به سریعتر رسیدگی

 ، کارگران نمایندگان توسط روز همان که ای-جلسه طی همچنین.شود

 نماینده و کار وزارت کارفرمایی و کارگری تشکالت کل مدیر معاون

 از کارگران نمایندگان گردید مقرر شد برگزار کار وزارت حراست

 حضور لیست کار وزارت محل در  دیماه 23 شنبه سه یعنی آینده روز

 برای را انتخابات در تقلب موارد و بررسی را انتخابات در کارگران

 نسخه یک و کرده صورتجلسه را موارد کلیه  کرده پیدا دقیق پیگیری
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 03/13/22 دوشنبه باشدروز کارگران نمایندگان نزد صورتجلسه از

 و کارگری تشکالت کل مدیر نظری دالور آقای به کارگران نمایندگان

 نفر 136 که کردند اعالم مدارک با و مراجعه کار وزارت کارفرمایی

 تعداد همچنین اند-داده رای مرتبه سه نفر هفت و مرتبه دو انتخابات در

 اثر بجایشان اند-نکرده شرکت گیری-رای در که کارگران از زیادی

 کلیه قبلی توافق برابر شد درخواست ایشان از لذا اند-زده انگشت

 ای-صورتجلسه هیچ گفتند پاسخ در ایشان اما گردد صورتجلسه موارد

 به اعتراض نشان به کارگران نمایندگان بنابراین کنند-نمی راامضاء

 کف در و شده جمع کار وزارت همکف طبقه در ایشان وعده خلف

 وزارت کاری ساعت پایان تا کارگران اعتراضی عمل نشستند زمین

 اعالم و کرده ترک را محل وزارتخانه تعطیلی وبا داشت ادامه خانه

 اعتراضی اقدام هرگونه از بحقشان های-خواسته شدن محقق تا نمودند

 مقدماتی انتخابات اول مرحله شود-می یادآور.کرد خواهند استفاده

 الزم نصاب حد به واحد شرکت یک سامانه در کار اسالمی شورای

 را الزم نصاب حد نیز آن دوم مرحله چنانچه و نرسیده( یک+  نصف)

 کار اسالمی شورای انتخابات مجدد برگزاری قانون برابر باشد نداشته

 از دیگری نوع توانند-می کارگران و شد نخواهد انجام یکسال مدت به

 . کنند انتخاب بخواهند که را کارگری تشکالت

 

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 دو و نود دیماه
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 گران شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانمصاحبه عضو سندیکای کار

 (ایلناخبرگزاری کار ایران )با 

 ،کارگران از جمعی اعتراض وجود با

 !شد بازگشایی واحد شرکت کار اسالمی شورای
 استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، سازمان دستور با پیش روز چند از 

 در کار اسالمی شورای انتخابات برگزاری به مربوط مقدمات تهران

 سرگرفته از حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت مختلف مناطق

 .است شده

 لغو از تهران، اتوبوسرانی واحد شرکت در کارگری صنفی فعال یک

 بازگشایی و کار اسالمی شوراهای انتخابات برگزاری توقف دستور

 واحد شرکت مجموعه در کارگری رسمی تشکل این شده بسته دفاتر

 مستقل فعاالن از «فریدونی وحید.»داد خبر حومه و تهران اتوبوسرانی

 چند از: گفت ایلنا به مطلب این اعالم با واحد، شرکت در کارگری

 تهران استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، سازمان دستور با پیش روز

 مناطق در کار اسالمی شورای انتخابات برگزاری به مربوط مقدمات

 شده سرگرفته از حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت مختلف

 مقام در واحد شرکت مدیریت عوامل: افزود صنفی فعال این.است

 برگزاری به مربوط مقدمات کردن فراهم سرگرم حالی در کارفرما

 وزارت پیشتر که هستند مجموعه این در کار اسالمی شورای انتخابات

 را انتخابات این برگزاری توقف دستور اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 کارگری رسمی تشکل این دفاتر پیش مدتی از اساس این بر و بود داده

 خود سازمانی شغل به آن اعضای و بسته واحد شرکت مجموعه در

 رفاه و کار تعاون، کار وزارت اینکه بابیان وی.بودند بازگشته

 برگزاری توقف دستور کارگر 103 از بیش شکایت استناد به اجتماعی

 کرده صادر را واحد شرکت مجموعه در کار اسالمی شورای انتخابات
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 به کارفرما عوامل که بودند مدعی معترض، کارگران: شد یادآور بود،

 اسالمی شوراهای تشکیل به مربوط قانون در شده بینی پیش شرایط

 از انتقاد با وی.اندشده تخلف مرتکب بابت این از و نکرده توجه کار

 بدون تهران استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره مسئوالن اینکه

 شوراهای انتخابات برگزاری ادامه با وزارتخانه مقامات دستور توجه

 در چون معترض کارگران باور به: گفت اند،کرده موافقت کار اسالمی

 دستور و قانونی شده بینی پیش شرایط انتخابات عمومی مجمع تشکیل

 تایید دمور تواند نمی انتخابات این نتیجه است، نشده عمل مجمع کار

 پی در اینکه بایادآوری همچنین واحد شرکت راننده این.باشد آنها

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت به معترض کارگران مراجعه

 ،انتخابات این توقف دستور صدور ضمن وزارتخانه این ارشد مسئوالن

 تشکل اداره ارشد مسئول نظری دالور آقای حضور با مشترکی جلسات

 و کار تعاون، سازمان مدیران وزارتخانه، کارفرمایی و کارگری های

 وی.دادند تشکیل معترضین نمایندگان و تهران استان اجتماعی رفاه

 تعاون، وزارت محل در گذشته یکشنبه روز که جلسه آخرین در: افزود

 تهران استان کار کل اداره مسئوالن شد، برگزار اجتماعی رفاه و کار

 خود شکایات و مستندات رسیدگی، ادامه برای تا خواستند معرتضان از

 زیر معترض نمایندگان چون اما دهند قرار کل اداره این اختیار در را

 با اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت مسئوالن تا شد قرار نرفتند بار

 بیان با فریدونی.کنند رسیدگی موضوع این به طرفین مستندات بررسی

 شورای انتخابات برگزاری در گرفته صورت تخلفات که آنجا از اینکه

 ماموران و بازرسان اطالع بدون تواندنمی واحد شرکت کار اسالمی

 از بنابراین باشد گرفته صورت تهران استان اجتماعی رفاه و کار اداره

 تواند نمی تهران استان کار اداره واحد، شرکت معترض کارگران نظر

 صنفی فعال این.باشد هااعتراض این به رسیدگی برای طرفیبی مرجع

 وزارت در مشترک جلسه آخرین برگزاری از روز سه حداقل: گفت
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 نشان شده انجام هایپیگیری و گذردمی اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 تا نشدند حاضر تهران استان کار اداره مسئوالن هنوز که دهدمی

 .دهند قرار وزارتخانه این اختیار در رسیدگی برای را خود مستندات

 

----------------------------------- 

 

 غول جهانخوار

"علی جعفری مرندی "کارگر  

 
 نه از بهر  غول  جهانخوار  کنتو ای کارگر بهر خود  کار      کن            

 بسی خانه ویران از این  سودجوست             رها خود از این مردم  آزاد  کن

 ز  رونق  فتاده   از   او     اقتصاد               تو آن را ز تدبیر  پر  بار   کن

 کن نه چون او به بهتان و اعمال    زور              به انسان  نوازی  تو  رفتار

 که هر کس برد بهره از کار خویش               به حکم  عدالت  چنین  کار کن

 در این کشمکش بین عدل  و     ستم              ستمدیده  از  خواب بیدار    کن

 جهان غرق خون است زین   دیوخو              تو رسوا چنین دیو خونخوار کن

 ره آورد ها را تو    بسیار   کن            به حکم زمانه راه  در  پیش    گیر   

 که از کوششت  حق  نشیند  به   بار              وزین پس نظارت  به  بازار کن

 چو  بر کام  زحمتکشان  شد   زمان              تو آن روز بر کام  دل  کار  کن

 از این ره توان ره به مقصود برد

 جهان را به  دست  عدالت  سپرد
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 مصاحبه دبیر اتحادیه نیروی کار پروژه ای با خبرگزاری ایلنا

 آباد،خرم پتروشیمی در انفجار دلیل :ناصرآغاجری

 .است بوده ایمنی اصول نقض

 

 پتروشیمی و نفت کارگران صنفی مستقل فعاالن از ناصرآغاجری

 پتروشیمی گازوئیل مخزن انفجار گذشته روز حادثه شواهد، طبق: گفت

 وی .است داده رخ کار ایمنی اصول شدن گرفته نادیده دلیل به آباد خرم

 هنگام در سوزی وآتش انفجار بروز خطر بودن باال دلیلب:کرد تأکید

 ومتخصص مجرب سوخت،کارفرمابایدازکارگران نمخاز جوشکاری

 منطقه، در کارگری منابع اعالم طبق: گفت او .کردمی استفاده

 آباد، خرم پتروشیمی گذشته روز انفجار در دیده حادثه کارگران

 در کار شرایط با آشنایی کوچکترین که اند بوده ای ساده جوشکاران

 هایمحیط در این، بر عالوه: افزود وی.اندنداشته سوخت مخازن

 بی کوچکترین که پاالیشگاهی و پتروشیمی هایمجتمع همچون حساسی

 هرگونه شود، منجر ناپذیر جبران ای حادثه بروز به تواندمی احتیاطی

 واحد تایید با بایستمی سوخت مخازن اطراف در جوشکاری عملیات

 هنگام به که کند می حکم ایمنی اصول: شد یادآور وی.شود انجام ایمنی

 مخازن این چیز هر از قبل باید سوختی، مواد مخازن در جوشکاری

 ممکن اینصورت غیر در زیرا باشند شده داده شستشو ترجیحا و هیلتخ

 انفجار حادثه آن از ناشی بخارات یا و سوختی مواد وجود دلیل به است

 انفجار که آنجا از کارگری فعال این باور به.دهد رخ سوزی آتش یا

 شستشوی و هیلتخ جهت اقدامی که داد روی هنگامی در گذشته روز

 ایمنی واحد و پیمانکاری مسئوالن شک بدون بود، نشده لگازویی مخزن

 کارگران گذشته روز حادثه در بنابراین و اند بوده نیزمقصر پتروشیمی
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 شرایط در: افزود وی.اندنداشته خود از اختیاری هیچ جوشکار

 که باشد آن دلیل تواند می بیکاری و اخراج از ترس کنونی اقتصادی

 کارفرما دستور به و کنند ریسک ایمنی اصول گرفتن نادیده با کارگران

 شرایط این در کارگری فعال این باور به.بروند خطر استقبال به آگاهانه

 کامل اجرای ضرورت بر تاکید با تا دارند وظیفه نظارتی نهادهای

 چنین بروز از اجتماعی تامین و کار قوانین یتیحما و ایمنی اصول

 .کنند جلوگیری حوادثی

 تبریز تراکتورسازی کارگران تجمع

 شرقی آذربایجاناستان  تجارت و معدن صنعت، سازمان مقابل

 دستمزد ماههشت  پرداخت عدم به  اعتراض در

 در تبریز تراکتورسازی آالت ماشین شرکت کارگران از گروهی

 مقابل گذشته، های ماه در خود حقوق پرداخت وضعیت به اعتراض

 و کرده تجمع شرقی آذربایجان تجارت و معدن صنعت، سازمان

 به مایل که معترض کارگران این از یکی.دادند اعتراضی شعارهای

 ماشین قسمت کارگران از نفر 233 از بیش: گفت نبود، خود نام ذکر

 حقوق نشدن پرداخت به اعتراض در تراکتورسازی صنعتی گروه آالت

 صنعت، سازمان مقابل در تجمع به تصمیم گذشته ماه هشت در خود

 طریق این از شاید تا اند گرفته شرقی آذربایجان تجارت و معدن

 است حاکی گزارش این.باشد آنها مشکالت پاسخگوی نهادی یا شخص

 سر با و اعتراضی پالکاردهای داشتن دست در با معترض کارگران

 این در همچنین.هستند خود حقوق احقاق خواستار هایی شعار دادن

 و معدن صنعت، سازمان رییس علیه کارگران اعتراضی حرکت

 صنایع کمیسیون در که شرقی آذربایجان نمایندگان برخی نیز و تجارت

 خواستار و داده شعار دارند، عضویت اسالمی شورای مجلس معادن و

 .هستند آنها استعفای
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 ه سندیکای کارگران نیشکر هقت تپهمصاحبه عضو هیات مدیر

 با خبرگزاری ایلنا

 «تپههفت» کارگران صنفی فعال یک اخراج به تهدید

 ایلنا با گفتگو دلیل به

    

 ایرسانه دلیل به ندارد حق تپههفت نیشکر مجتمع دولتی کارفرمای 

 با آشکار تعارض در تهدید این .کند اخراج مرا کارگران مشکالت شدن

 .است یازدهم دولت شهروندی حقوق منشور

 به تپههفت نیشکر صنعت کشت مجتمع در کارگری صنفی فعال یک

 رضا.»شد اخراج به تهدید نشاهمکار صنفی مشکالت انعکاس دلیل

 نیشکر صنعت و کشت مجتمع صنفی مستقل فعاالن از «رخشان

 صنفی مشکالت کردن ایرسانه دلیل به: گفت ایلنا خبرنگار به تپههفت

 یادآور وی.است شده اخراج به تهدید کارفرما عوامل توسط نشاهمکار

 اعتراض در مجموعه این کارگران از جمعی امسال آذرماه اواخر: شد

 آبان مهر، هایماه حقوق به مربوط مطالبات پرداخت در که تاخیری به

 محوطه در روز چند مدت برای بود آمده وجود به آنها سالیانه پاداش و

 دریافت با نهایت ودر کردند برگزار اعتراضی اجتماعات کارخانه

 که اخباری به اشاره با رخشان .بازگشتند خویش کارب خود مطالبات

 در آمده وجود به صنفی مشکل با رابطه در وی از نقل به زمان همان

 مطالبات کارفرما آنکه از پس: گفت بود، شده منتشر ایلنا خبرگزاری

 وصنعت کشت مجتمع مدیریت عوامل کرد، پرداخت را کارگران

 تهدید و احضار ماجرا این شدن ایرسانه دلیل به را من تپههفت نیشکر

 من استخدامی پرونده که امشده مطلع اکنون هم و کردند اخراج به

 گوگفت اینکه بابیان وی .است بررسی دست در کارفرما عوامل توسط
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: گفت شودنمی تلقی جرم قانونی هیچ مطابق داخلی هایرسانه با

 ایرسانه دلیل به ندارد حق تپههفت نیشکر مجتمع دولتی کارفرمای

 با کارگری صنفی فعال این.کند اخراج مرا کارگران مشکالت شدن

 شهروندی حقوق منشور با آشکار تعارض در تهدید این اینکه بیان

 هم که همراش هیات و جمهور یسری از: گفت است، یازدهم دولت

 مسئله این به تا دارم انتظار دارند، حضور خوزستان استان در اکنون

 قرارداد بصورت اکنون هم وی اینکه بابیان رخشان.کنند رسیدگی

 ابتدای: گفت کند، می کار تپههفت نیشکر مجتمع در موقت و کاری

 صورت به کار محیط از دوری و اخراج سال سه از پس امسال آذرماه

 در نیز قرارداد این و شدم استخدام تپههفت نیشکر مجتمع در قراردادی

 نزدیک درگذشته وی اینکه اشاره با وی .یابدمی خاتمه ماه اسفند آخر

 کار مشغول کارگر عنوان به تپههفت نیشکر مجتمع در سال 11 به

 هایفعالیت انجام دلیل به 66 سال در آنکه از پس: گفت است، بوده

 گرفتن نظر در بدون کارفرما شدم، بازداشت روز 10 مدت به صنفی

 اخراج موجه غیر غیبت و کار ترک بهانه به مرا کار قانون شرایط

 10 ماده موجب به: شد یادآور تپههفت نیشکر مجتمع کارگر این.کرد

 این اما شود بازداشت اشتغال زمان در کارگری چنانچه کار قانون

 مدت در کارگر این قرارداد نشود، وی محکومیت به منجر بازداشت

 خود سابق کار به دوباره و درآمده تعلیق حالت به بازداشت

 شدنش آزاد و بیگناهی اثبات از پس اینکه بیان با رخشان.گرددبازمی

 قانونی مراجع به خود بکار بازگشت و اخراج حکم شکستن برای

 رای اداری عدالت دیوان از توانستم نهایت در: گفت کرد، مراجعه

 اختالف حل و تشخیص مراجع اما بگیرم را خود کار به بازگشت

 من اخراج به حکم بازهم و نداده اثر ترتیب رای این به کار ادارات

 به قراردادی بصورت دوری سال سه از پس امسال آذرماه و دادند

 .امبازگشته کارخانه
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 سوم بخش -سندیکایی هایآموزش

 

 دمکراتیک و فراگیر خصلت و طبقاتی مفهوم با گذشته بخش دو در

 و ساختار به سندیکایی، هایآموزش ادامه در اینک و شدیم آشنا سندیکا

 از برگرفته هاآموزش این. پردازیممی سندیکا هایفعالیت اساس

 .است کارگری سندیکاهای جهانی فدراسیون سندیکایی هایآموزش

 سندیکایی؛ هایسازمان ساختار و سندیکا ـ*

 بطور و اداره موسسه، کارخانه، شامل یعنی کلمه وسیع معنی به کارگاه

 برای مکان ترینمهم و ترینمناسب خدماتی، و تولیدی واحد هر کلی

 کارگاه، تردقیق عبارت به. است سندیکایی هایفعالیت و سندیکا تشکیل

 میان ارتباط زیرا. آید می شمار به سندیکایی هایفعالیت اساس

 صورت ترآسان دیگری هرجای از کارگاه در زحمتکشان و کارگران

 فعالیت سازمانی پایگاه آن وسیع معنی به کارگاه رواین از. گیرد می

 می شکل آن اساس و پایه بر سندیکایی هایسازمان که است سندیکایی

 .گیرند
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 سندیکا؛ یک کارگاه، هر در ـ *

 مورد کارگاه وسیع مفهوم) هاکارگاه در اگر که دهد می نشان تجربه

 بر یا مختلف هایحرفه اساس بر و نظرانه تنگ سندیکاها( است نظر

 اشتراک اهمیت درک بگیرند، شکل مذهبی و سیاسی اعتقادات پایه

. بود خواهد ممکن غیر حتی و دشوار زحمتکشان همه جانب از منافع

 منافع اساس بر کارگران کردن متحد سندیکایی سازمان و سندیکا هدف

 همه ساختن متشکل سندیکا، هدف سویی از. است آنان مشترک

 از باید مقصود این به رسیدن برای سو دیگر از و است کارگران

 اصل براین، بنا.باشد هاکارگاه جانب به عمده توجه و کرد آغاز کارگاه

 صحبت آنها باره در ترپیش که سندیکا بودن ایتوده و فراگیر و طبقاتی

 و کارگاه هر در سندیکاست ساختار و ساختمان کننده مشخص کردیم،

 خصوصی، از اعم اجتماعی و اقتصادی واحد هر در کلی بطور

 از مستقل باید زحمتکشان غیره، و مختلط اداری، دستگاه دولتی،

 سندیکای یک در خود، مذهبی و سیاسی اعتقادات و تخصص حرفه،

 هایسازمان و هااتحادیه اساس و پایه سندیکا، این.شوند متشکل واحد

 حلقه واقع در و دهد می تشکیل را( ایحرفه بین و ایحرفه) سندیکایی

 محلی، سندیکایی هایسازمان و سندیکا اعضای میان اصلی ارتباطی

 هایسازمان براین بنا. رود می شمار به سراسری و ایمنطقه

 گیرد؛ می شکل صورت دو به کارگاه در سندیکا اساس بر سندیکایی

 سندیکاها پیوستن هم به از که سندیکایی افقی یا مختلط هایسازمان ـ 1

 سندیکاهای پیوستن هم به از نمونه برای و مختلف هایرشته در

 قند، بافی،پارچه داروسازی، بافی،گونی سیمان، هایکارخانه

 کشور سراسر یا منطقه یک محل، یک در قبیل این از و سازیالستیک

 .شود می تشکیل
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 پیوستن هم به از که سندیکایی ایرشته یا عمودی سازمان ـ 2

 هم به از نمونه برای و ایحرفه و صنعتی شاخه یک سندیکاهای

 نفت، سازی، خودرو تولیدی هایکارخانه سندیکاهای پیوستن

 در یا و منطقه یا محل یک در قبیل این از و الکترونیک پتروشیمی،

 .گیرند می شکل کشور سراسر

 داشت؛ توجه مهم نکته دو به است الزم زمینه این در

 کشوری مقیاس در کارگران صنفی طبقاتی سازمان باالترین ـ الف

 ایمنطقه و محلی هایسازمان افقی پیوستن هم به از که است سازمانی

 .گیرد بر در را کارگری سندیکاهای و کارگران همه و شود تشکیل

 با گاه کوچک، هایکارگاه در ویژهبه ای،پایه سندیکای تشکیل ـ ب

 بر ایپایه سازمان صورت این در. شود می روبرو هاییدشواری

 رواین از. گردد می تشکیل محلی سطح در هاکارگاه این تجمع اساس

( کارگاهی سندیکای) کارگاه یک سندیکای تواند می ایپایه سندیکاهای

 .باشد( ایحرفه سندیکای) محلی سندیکای یا

 .سوم بخش پایان

 .یابد می انتشار آینده شماره در پایانی و چهارم بخش

------------------------------------------ 

 .آید می شمار به سندیکایی هایفعالیت اساس کارگاه،

 دیگری هرجای از کارگاه در زحمتکشان و کارگران میان ارتباط زیرا

 .گیرد می صورت ترآسان

 ،آن وسیع معنی به کارگاه رواین از

 بر سندیکایی هایسازمان که است سندیکایی فعالیت سازمانی پایگاه

 .گیرند می شکل آن اساس و پایه
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 بیانیۀ

 «مکانیکسندیکای کارگران فلزکار »

در محکوم کردن حوادث ناشی از 

 فقدان ایمنی در محیط کار:

 

 کارگران عام قتل با سودجویی

 کشته تولیدی کارگاه یک در سوزی آتش اثر بر زن کارگر دو»

  «.شدند

  63/21/2936 ایلنا خبرگزاری

 و استیصال سر از که دخترانی .بزرگ فاجعه عمق اما بود، کوتاه خبر

 به کارگاه بنام هایی دخمه در یشانکارگر خانواده مخارج تامین برای

 .گشت نخواهند باز خانه به دیگر بودند، آمده کار سر

 نظارت عدم و کارفرمایان جویی سود دلیل به کارگران عام قتل

 گشته بدل عادی امری به اجتماعی تامین و کار وزارت بازرسین

 در کن چاه گر کار سه 26/13/1022 حادثه این از قبل روز در.است

 روز در. دادند دست از را جانشان آوار زیر تهران  آرژانتین میدان

. شد کشته مشهد در داربست از سقوط اثر بر کارگری 22/13/1022

 پروژه در سینما فنی کارگران از تن 1 ، 16/13/1022 روز در

 نیست کوچک کارگاههای در تنها این .باختند جان ها معراجی سینمایی

خ کارگران مرگ فاجعه که  روز در گذشته هفته در .دهد می ر 
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 کردن گیر اثر بر کارگری اهواز شهری متروی در 16/13/1022

 13/13/1022 روز در و بازد می جان بار حمل واگن به کارش لباس

 انفجار در جوشکار کارگر دو لرستان آباد خرم پتروشیمی کارخانه در

 حوادث از کوچک بخشی تنها اینها .شوند می کشته گازوییل مخزن

 کشته فاجعه در متاسفانه .شود می ای رسانه و گزارش که است شغلی

 هایی نردبان نداشتن همراه به با نشانی آتش خیاط، زن کارگر 2 شدن

 محل به بادی های تشک بدون و شده آتش دچار ساختمان ارتفاع به

 و سوختن از وحشت باعث موضوع همین که شوند می اعزام حادثه

 در و شده سوزی آتش از نجات برای خیابان به زن کارگران سقوط

 این اینکه تامل قابل نکته.شود می منجر کارگر دو این مرگ به نهایت

 .است افتاده اتفاق جمهوری ریاست کاخ نزدیکی در حادثه

 های خانواده به تسلیت ضمن مکانیک فلزکار کارگران سندیکای

 سازمان به گزارشی ارسال با که دارد می اعالم کارگران داغدار

 توجه عدم و ایران در شغلی حوادث کثرت مورد در ILO کار جهانی

 را شکایتی حوادث این از پیشگیری در ایرانی ذیربط های سازمان

 .کرد خواهد المللی بین مرکز این تقدیم

 فلزکار کارگران سندیکای

 مکانیک

  91/21/2936 
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 نظری حق آذر و فروتنی شیرین فرسای جان مرگدر 

 در حادثۀ آتش سوزی کارگاه ساختمان خیابان جمهوری تهران

 

 وحدت هفته از ، روز اولین ، میالد روز در

 استراحت روز و جشن و تعطیلی روز یک

 صبح اول ز کارند سر بر آذر و شیرین

 رغبت و میل با نی ، نداری ، ناچاری روی از

 جمهوریست به هفده و یکصد ساختمان این

 ریاست کاخ ، پاستوریانند سرش پشت

 آتش ناگهان ایمن غیر کارگاه در

 آفت زین و مرگ از خویش جان فکر به کس هر

 اما ، بلند یاریشان و امداد وا فریاد

 الفت و یاری کو فریادرس دادرس کو

 ناقص تجهیزات نشان آتش یکی آمد

 فرصت شد فوت بر جوان شیرین جان شد

 افتاد مان ساله شصت آذر شیرین دنبال

 همت و غیرت با مادر آن شیرزن آن

 زحمتکش قشر از دلخراش سان زین کشتار

 فالکت این هست آخرش نی و اول نی

 کیست از تقصیرها وسط این و ایم مانده ما

 دولت و مجلس ، من ، کارفرما ، شهرداری از

 مستعفی و استعفا ، دریغ صد عذرخواهی از

 علت و عامل ، است مرز آنور گمانم بر

                             

 شهرک میرزا )کارگر فلزکار(
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