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با آرزوی سالي نو
براي تمامي كارگرا ن و زحمتكشان سراسر جهان
در طــول تاریــخ ســرمایه داری ،جنبــش کارگــری فــراز و فرودهــای
بســیاری را از ســرگذرانده و دســت آوردهــای بســیاری را بــا بهایــی
بســیار ســنگین بــه دســت آورده اســت و هنــوز تــا رســیدن بــه عدالــت و
برابــری ،راهــی طوالنــی در پیــش رو دارد.
تقويــم حاضــر چکامــه ای اســت از مبــارزات و تجربــه هــای کارگــران در
قــرن گذشــته و ســعی در بازنمایــی تــاش كارگــران و فعــاالن كارگري در
جهــت ســازماندهي هــر چــه بهتــر مبــارزات در دســت يابــي بــه حقــوق
انســانی شــان دارد ،حقوقــی کــه بارهــا و بارهــا زیرپــا گذاشــته شــده و
مــی شــود.
در ايــن تقويــم تــاش شــده اســت بــه مناســبت روزهــا و مــاه هــا ،برخــی
از مبــارزات كارگــران و زحمتکشــان ايــران و جهــان با كمي تفصيــل آورده
شــود تــا كارگــران و فعــاالن كارگــري بــا زمينــه و تاريخچــه مبــارزات
كارگــري و دســت آوردهــاي كارگــران در مقاطــع مختلــف تاريــخ بیشــتر
آشــنا شــوند.
ایــن کار بــا امكانــات كــم و مشــكالت بســيار ،تنهــا بــا پشــت كار ،تــاش و
امیــد بــه رهایــی كارگــران و زحمتكشــان تهيــه شــده اســت.
ميدانيــم ايــن گامــي كوچــك در راهــي بــزرگ اســت .بــا امیــد بــه
همراهــی و همــکاری همــه کارگــران و مدافعــان حقــوق کارگــر.
کانون مدافعان حقوق کارگر
بهار 1394

آغـازسـالنـو
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 :1354تصویب افزایش دستمزد کارگران توسط شوراهای کار

حـافـظ

چه جورها كه كشيدند بلبالن از دي
بـدان اميد كه ديگر بهار باز آيد
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 :1330اعتصاب کارگران شرکت نفت ایران وانگلیس بندر شاهپور و بندر
معشور

آغـازسـالنـو
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 :1330اعتصاب کارگران نفت آغاجاری به مناسبت کم شدن دستمزد

شـا ملـو

آري بهار آمده است
اما براي آن زمستانها كه گذشت
نامي نيست
نامي نيست
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 :1349اعتصاب کارگران پاالیشگاه آبادان و بندرماهشهر

5

فروردین

مروری بر مبارزات کارگران بیکار در شش ماهه اول سال1358
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 19اســفند  57دولــت بــرای حــل مشــکل بیــکاران طــرح تشــکیل
صنــدوق وام بــرای کارگــران بیــکار را تصویــب کــرد .بــه طــور کلــی در
 5مــورد بــه کارگــران وام تعلــق مــی گرفــت .امــا ایــن طــرح بــا مخالفــت
زیــاد کارگــران روبــرو شــد و کارگــران پیشــنهاداتی بــرای اصــاح بندهای
وام بیــکاری داشــتند کــه بــه اطــاع مســوالن رســاندند.
تجمعــی بــا شــرکت حــدود  5000نفــر در  8فروردیــن مقابــل خانــه
کارگــر برگــزار شــد .هیــات موســس شــوراهای کارگــران راه و ســاختمان
وتاسیســات ســاختمانی ایــن تجمــع را برگــزار کــرده بــود .در ابتــدا یکــی
از نماینــدگان کارگــران اخراجــی و بیــکار شــده اعــام کــرد شــروط
پرداخــت وام قابــل قبــول نیســت .کارگــران تصمیــم گرفتنــد فــردای آن
روز را (یکشــنبه  27اســفند )57در وزارت کار تجمــع کننــد .در نیمــه هــای
شــب همــان روز نماینــدگان کارگــران بــه آقــای فروهــر معرفــی و شــور
و مشــورتی بــا حضــور دو افســر نیــروی هوایــی ،دو خبرنــگار از روزنامــه
هــای کیهــان و پیغــام امــروز شــروع شــد.

5
شنبه

در ایــن جلســه یکــی از کارگــران اعــام اعتصــاب غــذا کــرد و همــه
جمــع در تاییــد اقــدام او اعــام همبســتگی واعتصــاب غــذا نمودنــد .لیکــن
مســولین امــور کوشــش کردنــد کــه خواســت هــای کارگــران را در مــاده
هایــی بــه صــورت طــرح عنــوان نماینــد کــه مــورد قبــول واقــع نشــد.

فروردین

6

مــا ســیلی نقــد مــی خواهیــم نــه مثــل رژیــم گذشــته حلــوای نســیه.
خواســته هــای کارگــران در قطعنامــه ای بــه شــرح زیــر آمــد:

26 March
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:1324حمله به اتحادیه های کارگری اصفهان

میــزان وام بــرای افــراد بــه ترتیــب ذیــل پیشــنهاد مــی شــود :مجردین
نــه هــزار ریــال بــرای همســر ســه هــزار ریــال بــرای هــر فرزنــد نهصــد
ریــال  .بازپرداخــت وام شــش مــاه پــس از اشــتغال بــه کار و میــزان
بازپرداخــت بــا توجــه بــه میــزان دســتمزد ماهانــه کارگــر بــه شــرح
زیــر مــی باشــد از یــک درصــد حقــوق :تــا  15000ریــال شــروع و تــا
10درصــد حقــوق بــرای دســتمزدهای باالتــر از  3500ریــال تعییــن شــد.
چنانچــه کارگــری پــس از تصویــب ایــن مصوبــه آزادنــه و بــه اختیــار
خــود تــرک کار نمایــد مشــروط بــر اینکــه از طــرف کارفرمــا تــرک کار
بــه اوتحمیــل نشــده باشــد حــق اســتفاده از وام فــوق الذکــر را نــدارد.

تجربههایکارگری

4
شنبه

فروردین
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کارگــران متاهلــی کــه از وام صنــدوق اســتفاده مــی کننــد در صورتــی
کــه متکفــل مخــارج پــدرو مــادر یــا خواهــر و بــرادر صغیــر خــود هــم
هســتند در قبــال هــر یــک نهصــد ریــال دریافــت خواهنــد کــرد.
 :1358اجتماع کارگران شهرک اکباتان در وزارت کار

کارگــران  60ســال بــه بــاال حــق اســتفاده از وام را دارنــد بــه شــرط
آنکــه منبــع درآمــد دیگــری نداشــته باشــند.
چنانچــه همســر کارگــر بیــکار بــا درآمــد کمتــر از میــزان وام
کارگــری بــه کار اشــتغال داشــته باشــد صنــدوق وام مابــه التفــاوت آن را
تــا میــزان وام کارگــری بــه کارگــر بیــکار مــی پــردازد.
هــر کارگــر بیــکار متقاضــی وام اعــم از کارگــران فنــی راه ســازی
و ســاختمانی و تاسیســاتی و معدنــی و غیــره بــا ارائــه دفترچــه بیمــه
قدیــم یــا جدیــد و یــا کارت شناســایی دوایــر دولتــی و یــا تاییــد دو نفــر
از معتمدیــن محــل دال بــر بیــکاری کارگــر مــی تواننــد از وام اســتفاده
کننــد.

شنبه
فروردین
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یکــی از کارگرانــی کــه در آن روزهــا در جریــان فعالیــت هــای
کارگــران بیــکار بــوده مــی گویــد :در یکــی از جلســاتی کــه وزیــر کار بــا
کارگــران بیکارداشــت ایــن مطلــب را عنــوان کــرد .در مقابــل ایــن حــرف
وزیــر کــه گــول حــرف هــای دانشــجویان را نخوریــد ،کارگــران شــعار
دادنــد :دانشــجو کارگــر اتحــاد اتحــاد .بــار دیگــر فروهــر حــرف خــود
را تکــرار کــرد و بــاز هــم بــا همیــن پاســخ کارگــران روبــرو شــد  .ایــن
گفــت وگــو آنقــدر ادامــه یافــت کــه فروهــر بــه ناچــار و بــا درماندگــی
پشــت تریبــون شــعار کارگــران را تکــرار کــرد:
 :1357تجمع کارگران بیکار در خانه کارگر
:1358تحصن کارگران اخراجی کارگران قالیباف تبریز

کارگر دانشجو اتحاد اتحاد

تجربههایکارگری

جـمعه

کارگــران کمتــر از  21ســال کــه افرادتحــت تکفــل دارنــد بــه شــرط
آنکــه در خــال دو ســال گذشــته شــش مــاه متوالــی بــه کار اشــتغال
داشــته و اینــک بیــکار شــده باشــند بــا گواهــی دونفــر از معتمدیــن محــل
یــا تاییــد هیــات رســیدگی بــه شــکایات و اعتراضــات صنــدق وام حــق
بهــره منــدی از وام صنــدوق را خواهنــد داشــت.

1
شنبه
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فروردین

مزدکارگری
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 :1330انتشار مخفیانه نخستین شماره روزنامه ظفر ارگان شورای متحده
 :1358گردهمایی 5هزار کارگر بیکار در خانه کارگر در اعتراض به شرایط
دریافت وام بیکاری
 :1358فروهر وزیر کار اعالم کرد :وزارت کار باید مشوق یک جنبش سندیکایی
سالم در میان کارگران باشد
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:1322اعتصاب کارگران دخانیات به علت عدم دریافت حقوق
 :1330حمله به کارگران اعتصابی آغاجاری

منبــع کتــاب "صنعتــی شــدن ،شــکلگیری پرولتاریــای صنعتــی و فعالیــت اتحادیــه
تجــاری" نوشــته ی فلــور

تـا ریخ کارگری

 8جمادی الثانی
1436

94

پــس از فشــار ســازمان بیــن المللــی کار و تصویــب قوانینــی بــرای
قالیبافیهــای کرمــان ،کارفرمایــان بــه مــواردی ماننــد بهبــود شــرایط کار
راحــت تــر تــن دادنــد امــا در مــورد افزایــش دســتمزدها مقاومــت نشــان
دادنــد و ایــن گونــه اســتدالل مــی کردنــد ":اگــر مــزد کــودک از ده شــاهی
بــه  15شــاهی افزایــش یابــد کارگــری کــه  15شــاهی مــزد مــی گیــرد یــک
قــران مطالبــه خواهــد کــرد و بــه همیــن ترتیــب مزدهــا بــاال خواهــد رفــت
و قیمــت قالــی 50درصــد گــران تــر خواهــد شــد .ایــن اســتدالل ســبب مــی
شــد کــه ســرمایه داران انگلیســی کــه از صــادرات قالــی ســود مــی بردنــد،
نیــز بــا آنــان همــراه شــوند .امــا در نهایــت بــه طــور موقــت دســتمزدها تنهــا
 5درصــد افزایــش یافــت.

11

فروردین

گردهماییکارگرانبیکار1358
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در گردهمایــی ســه هــزار نفــری کارگــران اخراجــی و بیــکار که ســاعت
ســه بعــد از ظهــر روز یکشــنبه 12فروردیــن برگــزار شــد ،کارگــران و
نماینــده هــای آنــان بــه شــدت بــه سیاســت هــای وزارت کار و رادیــو و
تلویزیــون حملــه کردنــد .ایــن گردهمایــی بــا حضــور خبرنــگاران خارجــی
و داخلــی در خانــه کارگــر واقــع در خیابــان ابوریحــان برگــزار شــد  .ابتــدا
یکــی از نماینــدگان کارگــران ضمــن بــر شــمردن اقدامــات انجــام شــده
اشــاره کــرد کــه وزارت کار قــول داده خواســته هــای کارگــران را بــا
هیــات دولــت در میــان بگــذارد .
 :1358سومین روز تحصن کارگران بیکار تبریز
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نماینــده ی کارگــران پخــش شــرکت نفــت گفــت کــه کارگــران نفــت
در صــدد هســتند صندوقــی بــرای رفــاه کارگــر از طریــق خــود کارگــران
ایجــاد کننــد تــا بدیــن وســیله بتواننــد صفــوف آنهــا را فشــرده تــر و در
یــاری شــان کوشــاتر باشــند .ایــن نماینــده خواســتار ایجــاد تشــکل هــای
کارگــری شــد.
ســپس نماینــده وزارت کار گفــت وزارت کار بایــد خواســته هــای
کارگــران را اجابــت کنــد ولــی مــواردی هســت مثــل بحــث پولــی و غیــره
کــه بــا آن مواجــه هســتیم و همچنیــن  ...بــا میلیاردهــا ارزی کــه از کشــور
خــارج شــده مقــدار زیــادی از تاسیســات کارخانــه هــا و خانــه ســازی
تعطیــل شــده انــد .طبیعــی اســت کــه یــک اختــال بوجــود مــی آیــد و
مســایل کارگــران بیــکار هــم از آن جملــه هســتند  ...و نمــی شــود بــی
مطالعــه همــه کارهــا را انجــام داد.
در ایــن حــال یکــی از کارگــران از میــان جمــع پرســید“ اگــر دولــت
پــول نــدارد چــرا آقــای اردالن وزیــر دارایــی اعــام کــرده اســت کــه بــه
کشــورهای درحــال توســعه وام مــی دهــد درحالــی کــه شــما دم از بــی
پولــی مــی زنیــد؟“
یکــی از کارگــران درحالــی کــه عصبــی مــی نمــود ،اظهــار داشــت چــرا
بــه وضــع مــا رســیدگی نمــی شــود؟ کارگــری کــه آســمانخراش مــی
ســازد خــود در بیغولــه زندگــی مــی کنــد ،بــا ســاواکی فــرق دارد چــرا
بــه کارگــران مــی گوییــد ضــد انقــاب ؟ ایــن اتهــام هــا را پســر رضــا
خــان قلــدر هــم بــه مــا مــی زد ... .آیــا مــا کــه ایــن حــرف را مــی زنیــم
ضــد انقالبــی هســتیم؟ کار خواســتن لبــاس خواســتن گناه اســت و یا خواســته
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هــای ضــد انقــاب؟! بعــد از  5روز کــه اعتصــاب غــذا کردیــم و چنــد نفــر بــه
بیمارســتان بــرده شــدند و کتــک خوردنــد 1000 ،تومــان بــه مــا دادنــد و
صــد هــا بــار تلویزیــون اعــام کــرد ،البتــه فقــط شکســته شــدن اعتصــاب
غــذا و دادن هــزار تومــان را ،ولــی از تحصــن و اعتصــاب غــذا و کتــک
خــوردن در بیمارســتان هــزار تخــت خوابــی کالمــی گفتــه نشــد.
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 :1358جلسه عمومی کانون مستقل معلمان در باشگاه فرهنگیان

ســپس نماینــده کارگــران گفــت :نــود درصــد کارگــران بیمــه نیســتند
چــرا ایــن همــه روی بیمــه تاکیــد مــی کننــد؟
در ایــن حــال یکــی از کارگــران شــرکت فســان گفــت :چهــار روز اســت
کــه در ایــن شــرکت متحصــن هســتیم .از وزارت کار آمدنــد بــا کارفرمــا
چایــی خوردنــد و هیــچ کــدام نیــم نگاهــی هــم بــه مــا نیانداختنــد .ســروان
درافشــان از کمیتــه آمــد و بــر روی مــا اســلحه کشــید .ایشــان کــی
هســتند؟(کارگران پاســخ دادنــد :ســاواکی) کارگــر دیگــری گفــت :مــا پــول
مفــت نمــی خواهیــم بازویــی کــه بخواهــد پــول مفــت بگیــرد بــرای زیــر
ِگل خــوب اســت .صدقــه نمــی خواهیــم .مــا کار مــی خواهیــم .بــه مــا کار
بدهیــد تــا انجــام دهیم...آقــای نماینــده وزارت کار ،وزارت کار را چنــان
ورشکســته اعــام کــرده انــد کــه مــن حاضــرم زیلــوی کهنــه خانــه ام و
کتــم را بفروشــم تــا بــه خزانــه دولــت ریختــه شــود .ولــی شــما بگوییــد
مســایل مملکــت بــا ایــن چیزهــا حــل مــی شــود؟

15

فروردین

4 April
2015

 14جمادی الثانی
1436

94

 :1358تشکیل سندیکای کارگران تاسیساتی
:1358تجمع دو هزار کارگر بیکار در خانه کارگر وارسال نامه ی اعتراضی به
آیت اله طالقانی وفروهر :اگر تا یک شنبه به خواسته های ما رسیدگی نشود
راهپیمایی خواهیم کرد.
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 :1330پایان اعتصاب کارگران نفت جنوب به جز آغاجاری و بندر ماهشهر
:1358اعتصاب دوهزار کارگر شرکت استیودرینگ بندر خرمشهر در اعتراض
به عقب افتادن دو ماهه حقوق
 :1393تجمع کارگران فوالد زاگرس در اعتراض به انحالل کارخانه
 :1393حمله پلیس بلژیک به کارگران معترض به سیاستهای اقتصادی ریاضتی

ایــن اعتصــاب از بامــداد  17فروردیــن شــروع شــده اســت .ایــن
کارگــران خواهــان دریافــت ســاالنه  12متــر پارچــه بودنــد کــه هــر
ســاله دریافــت میکردنــد .دو تــن از کارگــران اعتراضــی را اخــراج
کردنــد کــه بــا اعتــراض دســته جمعــی آن دو بــه ســر کار بازگشــتند.
در 15فروردیــن یکــی از کارگــران کــه امضــا جمــع میکــرد را تهدیــد
کردنــد کــه تبعیــدش خواهنــد کــرد و او رااخــراج کردنــد .صبــح روز
دوشــنبه ســاعت  7تمــام کارگــران زن ومــرد یــک دل و یــک صــدا
جلــوی کارخانــه اجتمــاع کردنــد واعــام داشــتند تــا حســین پــور ســر
کار بازگردانــده نشــود و 12متــر پارچــه را دریافــت نکنیــم بــه ســر کار
برنمیگردیــم .زنــان مبــارز چــادر خــود را محکــم بــه دور کمــر بســته و
برگــرد اســماعیل حســین پــور کارگــر مبــارز اخراجــی حلقــه زده بودنــد.
تهدیــد کارگــران واظهــارات نماینــده قالبی و کارگــران ونماینــدگان وزارت
کار و رفــت و آمــد ســرگرد ناصــری و ...هیــچ کــدام نتوانســت اراده ی
کارگــران را در هــم بشــکند .آنــان تــا ســاعت  3عصــر درکارخانــه بودنــد
خواســتههای کارگــران بــه شــرح زیــر اعــام شــد 12 :متــر پارچــه
پــاداش و لبــاس کار بــه همــه ی کارگــران شــمال داده شــده بــه کارگــران
کنســرو ســازی هــم داده شــود .کارگــر مبــارز اخراجــی بــه کار برگردانــده
شــود شــروع ســاعت کار از  6صبــح تــا  2بعــد از ظهــر باشــد .از هــر گونه
اخــراج و جریمــه خــوداری شــود .دســتمزد ایــام اعتصــاب پرداخــت شــود.
نماینــدگان قالبــی کارگــران تعویــض شــود .هنگامــی کــه کارفرمــا از قبــول
ایــن خواســتههای خــوداری کــرد ،آنهــا بــه طــور دســته جمعــی بــه شــهر
رفتــه و در تلگرافخانــه تحصــن کردنــد .مــردم و کارگــران شــاهی از ایــن
اعتصــاب حمایــت کردنــد و از روز دهــم اعتصــاب دستهدســته برایشــان
غــذا ،نــان و وســایل دیگــر میبردنــد.

تجربههایکارگری
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وی در دوران رضاشــاه ،تحــت تعقیــب قــرار گرفــت و غیاب ـ ًا محکــوم
بــه اعــدام گردیــد ولــی موفــق بــه فــرار شــد .او در کرمانشــاه روزنامــه
بیســتون را منتشــر میکــرد .اشــعار نخســتین وی در روزنامــه حبــل
المتیــن بــه چــاپ مــی رســید .او بــه زبانــی ســاده و روان شــعر میگفــت.
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الهوتــی شــاعری بــود کــه بــه قــول خــودش بــا تیــغ شــعر مبــارزه
میکــرد و اگــر دســتش میرســید بــا تیــغ هــم شــعر میســرود.
 :1331اعتصاب کارگران کنسروسازی شاهی برای بازگرداندن کارگران اخراجی
 :1393احضار  ۵کارگر معدن چادرملو به دادگستری اردکان:
در پی اعتراضات بهمن ماه سال  1392که به بازداشت موقت  ۳۸کارگر این
معدن در فاصله زمانی  ۹تا  ۱۳بهمنماه  ۹۲انجامید؛  ۵کارگر دیگر شرکت
آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) که در پی اعتراضات
بهمن ماه بازداشت نشده بودند ،احضاریه دادگستری شهرستان اردکان به
دستشان رسید که طبق آن میبایست ظرف سه روز خود را معرفی کنند.

اهمیــت الهوتــی بــه بنیــان نهــادن شــعر کارگــری در زبــان فارســی
بازمیگــردد .او بــرای نخســتین بــار بــه ســرایش شــعر بــرای طبقــهای
پرداخــت کــه خــود از میــان آن برآمــده بــود :الهوتــی فرودســتان را
مخاطــب خــود قــرار داد.
وی عــاوه بــر تغییــر اساســی در ســوژهی شــعر فارســی از اربــاب و
پادشــاه ،بــه کارگــر و دهقــان ،در رابطــه بــا مســئلهی زن نیــز بــه تغییــری
اساســی دســت زد.
الهوتــی یــک انقالبــی بــود کــه بــا درک شــرایط اجتمــاع خــود و
وضعیــت تاریخــی ،بــه تغییــر همــت گمــارد و کوشــید تــا گاه بــا قلــم و
گاه بــا تیــغ ،ایــن مهــم را متحقــق نمایــد .گرچــه پیــام و رســالت سیاســی او
امــروز هــم زنــده و شــاید بیــش از هــر زمــان دیگــری دارای موضوعیــت
اســت،
«شاهکار او زندگیاش بود»

وحدت و تشکیالت
سر و ریشی نتراشیده و رخساری زرد،
زرد و باریک ،چو نی.
سفرهای کرده حمایل ،پتویی بر سر دوش،
ژندهای بر تن وی.
کهنه پیچیده به پا ،چونکه ندارد پاپوش؛
در سر جادهی ری.
چند قزاق سوار ،از پیاش آلوده به گرد.
دستها بسته ز پس ،پای پیاده ،بیمار،

ادبیات کارگری

فروردین

ابوالقاســم الهامــی متخلــص بــه الهوتــی یــا الهوتــی خــان
( )۱۳۳۶ - ۱۲۶۴شــاعر ،روزنامــه نــگار و فعــال سیاســی انقالبــی
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 :1358تحصن کارگران بیکار اصفهان ،اعتصاب غذای کا رگران قالیباف تبریز،
اخراجی و بیکار و فصلی تبریز و ساری
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 :1358کشته شدن یک کارگر در تظاهرات کارگران بیکار اصفهان
 :1358راهپیمایی  5هزار کارگر بیکار به سمت منزل آیت اله طالقانی
:1358تحصن  500کارگر بیکار در باشگاه شهرداری آبادان
 :1380تجمع اعتراض آمیز کارگران کفش شادان پور به دلیل عدم دریافت 9
ماه حقوق
 :1393کارگران فوالد زاگرس برای سومین بار تجمع کردند

از سواران مسلح ،یکی آمد به سخن؛
(که دلش سوخت به او):
 آخر ای شخص «گنهکار»( ،چنین گفت به وی)گنهت چیست؟ بگو! ...
بندی ،از لفظ «گنهکار» برآشفت ،به وی،
گفت - :ای مرد نکو،
گنهم اینکه من از عائلهی رنجبرم!
زادهی رنجم و پروردهی دست زحمت،
نسلم از کارگران.
حرف من اینکه چرا کوشش و زحمت از ماست،
حاصلش از دگران؟
این جهان ،یکسره از فعله و دهقان برپاست،
نه که از مفتخوران.
غیر از این ،من ز گناه دگری بیخبرم.
دیگری گفت که - :گویند تو آشوب کنی،
ضد قانون و وطن.
دشمن شاهی و بیدینی و دهریمذهب،
جنگجو ،فتنهفکن.
پرده از کار برانداز و مپیچان مطلب،
راستی گوی به من:
تو مگر عاشق حبس و کتک و تبعیدی؟
 تندتر میدوی از من ،اگر آگاه شوی،(دادش این گونه جواب)؛
 این زمان «دولت و دین» آلت اشراف بود؛رنجبر ،لخت و کباب،
سگ خان ،باجل مخمل ،بگو انصاف بود؟
خانهی جهل خراب!
حیله است این سخنان ،کاش که میفهمیدی.
این عبارات مطال ،همه موهومات است؛
بند راه فقرا.
چیست قانون کنونی ،خبرت هست از این؟
حکم محکومی ما!
بهر آزاد شدن ،در همه روی زمین
از چنین ظلم و شقا،
چارهی رنجبران :وحدت و تشکیالت است .فوریهی ۱۹۲۴

ادبیات کارگری

فروردین

که رود این همه راه؟
مگر آن مرد قویهمت صاحبمسلک
که شناسد ره و چاه.
خسته بد ،گرسنه بد ،لیک نمیخواست کمک؛
به جز از فعله و دهقان ،نه به فکر دیار.

فروردین
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 :1358تحصن دانشجویان اصفهان در دادگستری در اعتراض به کشته شدن
یک کارگر بیکار
 :1359تشکیل سندیکای هنرمندان وکارمندان تاتر
 :1322فروردین تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگران در کمیسیون مجلس

شنبه
فروردین
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ایــن اعتصــاب از بهمــن مــاه شــروع شــد .کارفرمایــان میخواســتند بــا
پراخــت مبلــغ ناچیــزی بــه عنــوان مســاعده کارگــران را فریــب دهنــد .اما
کارگــران صنایــع پشــم اعــام نمودنــد کــه تــا پیــروزی قطعــی دســت از
اعتصــاب برنخواهنــد داشــت .بــه زودی  6800کارگــر از کارخانههــای
ریســباف ،زاینــده رود ،شــهناز ،رحیــمزاده پشــمباف ،اتحــاد شــهرضا و
نختــاب بــه ایــن دعــوت پاســخ دادنــد و ضمــن اعتصــاب شــعارها را
توســعه دادنــد و خواســتار ایــن شــدند کــه مدیــران کارخانــه عــاوه بــر
پرداخــت یــک مــاه پــاداش ســالیانه اعتصــاب را قانونــی بشــمارد و کســانی
را کــه اخــراج کــرده بــه کار بازگرداننــد .مزایــای قانونــی کارگــران را
تحویــل دهنــد.
اداره کار طــی بیانیـهای وقیحانــه از مدیــران کارخانــه طرفــداری کــرد
تــا بــا تهدیــد و تملقگویــی کارگــران را وادار بــه تســلیم نمایــد .بــرای
در هــم شکســتن اعتصــاب از اعتصابشــکنها اســتفاده شــد .کارگــران
زن کارخانــه شــهناز اعتصابشــکنهای وابســته بــه حــزب ایــران را
بــا افتضــاح و رســوایی از کارخانــه راندنــد .در زاینــده رود آنهــا جــرات
نکردنــد کــه ماشــینها را روشــن کننــد .در کارخانــه پشــمباف کارگــران
آنهــا را گوشــمالی دادنــد .مــردم شــهر بیــش از پیــش نســبت بــه کارگران
اعتصابــی همــدردی کردنــد.
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در نهایــت بعــد از مذاکــرات نماینــده مخصــوص دولــت و اداره کار
کتبــا متعهــد شــدند کــه یــک مــاه پــاداش بالعــوض بپردازنــد و نســبت
بــه ســایر خواســتهای کارگــران ظــرف ده روز گفــت و گــو را آغــاز
نماینــد .ســرانجام در عصــر  20فروردیــن مــاه تمــام کارخانههــای
اعتصــاب اصفهــان بــا ســوت ممتــد ایــن پیــروزی را جشــن گرفتــه و
اعتصــاب خاتمــه یافــت.
شهباز ارگان جمعیت ملی مبارزه با استعمار  22فروردین 32شماره 274
 :1332اعتصاب کارگران آبادان
 :1358تحصن کارگران متوساک در اعتراض به تهدیدات کارفرما به اخراج
 :1393اعتصاب  ۲۴ساعته اتحادیههای کارگری در آرژانتین در اعتراض به
تورم و افزایش روزانه قیمت کاالهای اساسی

تجربههایکارگری

جـمعه

پایانموفقیتآمیزاعتصابکارگراناصفهان 20فروردین1332
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 :1330بار دیگر کارگران بندر ماهشهر و آبادان دست به اعتصاب و شورش
زدند که این امر منجر به کشته و زخمی شدن چند تن از کارگران شرکت نفت
شد.
 :1337دوازده هزار نفر از تاكسي رانان تهران (براي احقاق حقوق و تقاضاي
حقهي خود) دست به اعتصاب زدند اين اولين اعتصاب بعد از كودتاي  28مرداد
 32بود
 :1329در پی اعتصاب کارگران بندر معشور و حمله پلیس دو زن کشته و
 20مرد زخمی شدند .اعتصاب عمومی دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان
همدردی با کارگران آبادان و بندر معشور اعتصاب کارگران آبادان و کشته
شدن  6نفر
 :1358راهپیمایی کارگران اصفهان بیکار ،کشته شدن یک کارگر
 :1387اعتصاب غذای جمعی کارگران ایران خودرو

فروردین

24

 ٢٩اســفند  ١٣٢٩صنعــت نفــت ایــران ملــی شــد .از آن پــس
٣۰درصــد فوقالعــاده دســتمزد کارگــران نفــت بنــدر ماهشــهر ،آغاجــاری،
نفــت ســفید و اللــی قطــع شــد .کارگــران در برابــر ایــن تصمیــم اعتصــاب
کردنــد .در خوزســتان حکومــت نظامــی برپــا شــد ۸ .فروردیــن ۱۳۳۰
دولــت انگلســتان دو کشــتی از نــاوگان دریایــی اش را بــه آبهــای ایــران
فرســتاد ٩ .فروردیــن نیروهــای نظامــی در آبــادان مــردم را بــه گلولــه
بســتند کــه در نتیج ـه آن ســه نفــر کشــته شــدند.
 ۲۳فروردیــن ســال  ٣۰بــار دیگــر کارگــران بنــدر ماهشــهر و آبــادان
دســت بــه اعتصــاب و شــورش زدنــد کــه در ایــن جریــان نیــز چنــد
کارگــر کشــته و زخمــی شــدند .دامنــه اعتصــاب بــه ســرعت از بنــدر
ماهشــهر و آبــادان گذشــت  .در پــي ایــن حــوادث  ،ســومين كشــتي
جنگــي انگلســتان وارد خليــج فــارس شــد.
کارگــران بنــدر ماهشــهر نام ـهای بــرای مصــدق نوشــتند و کارگــران
کارگاه مرکــزی شــرکت نفــت بــرای دیگــر بخشهــا پیــام فرســتادند و
دعــوت بــه اعتصــاب کردنــد  .اعتصــاب از روز  ٢١فرورديــن شــروع شــد.
 ٢٢فرورديــن کارگــران تصمیــم گرفتنــد کــه در یــک جــا جمــع شــوند و
مشــترک ًا اعتــراض خــود را اعــام کننــد .دو روز بعــد ،تمــام کارگــران در
اعتصــاب قــرار گرفتنــد .در درگیریهــا  ۴کارگــر دیگــر کشــته شــدند.
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دو هــزار کارگــر خــط لولــه ،پیــاده بــه ســوی ماهشــهر حرکــت کردنــد
تــا بــه اعتصــاب بپیوندنــد .در نزدیکــی شــهر نیروهــای حکومــت نظامــی
از ورود آنــان بــه شــهر جلوگیــری کردنــد .تعــدادی از کارگــران زخمــی
شــدند .کارگــران در بیــرون شــهر تجمــع و اعــام نمودنــد تــا رســیدن بــه
خواســتههای کارگــران در محــل باقــی خواهنــد مانــد.

 :1330راهپیمایی کارگران اصفهان در حمایت از کارگران آبادان و کشته شدن
یک کارگر

کارگــران داخــل شــهر در صــدد رســاندن آب و غــذا بــه کارگــران
خــط لولــه بودنــد کــه بــاز میــان مامــوران و کارگــران درگیــری پیــش
آمــد .پیوســتن شــماری از مامــوران ســبب شــد کــه غــذا و آب از طریــق
آنــان بــه کارگــران اعتصابــی خــارج از شــهر برســد .بــه دنبــال آن
کارگــران ماهشــهر شــبانه بــه کارگــران خــط لولــه پیوســتند .و در طــول
شــب شــهرکی از چادرهــا خــارج از شــهر درســت شــد.

تجربههایکارگری
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در ایــن اعتصــاب زنــان نقــش بســیار مهمــی داشــتند .آنــان بــا درســت
کــردن شــبکهای وظیفــهی رســاندن مایحتــاج اعتصابیــون را بــه عهــده
گرفتنــد .آشــپزخانههای مردمــی و کارگــری شــکل گرفــت .هــر کــه
هرچــه درخانــه داشــت عرضــه میکــرد و ســعی میکــرد از امکانــات
عمومــی کمتــر اســتفاده کنــد .دکانهــای نانوایــی نیــز نانواییهــا را بــه
خــارج از شــهر منتقــل کردنــد .کســانی کــه در شــهر مانــده بودنــد مجبــور
بودنــد نانشــان را از اعتصابیــون بخرنــد .ش ـبها بعــد از غــروب ،فضــای
صمیمــی و شــاد ایجــاد شــده روحیــه کارگــران را بــاال میبــرد .برنامــه
موســیقی محلــی و شــاهنامه خوانــی برپــا بــود.
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 :1358گردهم آیی اعضای سندیکای نویسندگان و خبرنگاران
 :1387مسدود کردن جاده تهران اسالمشهر توسط کارگران کیان تایر(الستیک
البرز) ،در اعتراض به توقف توليد ،تصميم کارفرما برای انحالل کارخانه و
دريافت نکردن چهار ماه حقوق معوقه
:1393اعتصاب کارکنان محیط زیست کردستان در اعتراض به ناعادالنه بودن
دستمزدها .یکی از معترضان گفت :حق فوق العاده ویژه کارکنان اداره کل
حفاظت محیط زیست استان کردستان که معادل  ۳۵درصد از حقوق آنان است،
از پایان خرداد ماه سال  ۹۲پرداخت نشده است.

بــه دلیــل تــرس از گســترش دامنــه اعتصــاب دکتــر مصــدق
درخواســت کــرد کــه کارگــران بــه اعتصابهــا خاتمــه دهنــد .بــه دنبــال
آن کمیتــه اعتصــاب کارگــران ماهشــهر و آبــادان تصمیــم گرفتنــد کــه
پــس از دریافــت تعهــد بــرای رســیدگی بــه خواسـتهای خــود اعتصــاب
را پایــان دهنــد.
در اصفهــان نیــز اتحادیههــای کارگــری کارخانههــای نســاجی بــه
پشــتیبانی از کارگــران نفــت جنــوب اعــام اعتصــاب کردنــد .ایــن اعتصاب
حمایتــی بــه زودی در ســایر کارخانههــا نیــز بــه اجــرا در آمــد و بالــغ بــر
 ٣٠٠٠٠کارگــر و حتــی بخشهائــی از بــازار اصفهــان را نیــز دربرگرفــت.
نیروهــای نظامــی شــهر اصفهــان کارخانههــا و محــل ســکونت کارگــران
را بــا تانــک و زره پوشهــای نظامــی محاصــره کردنــد تــا از گســترش
اعتراضــات بــه ســایر بخشهــای شــهر جلوگیــری کننــد .امــا ١٠٠هــزار
کارگــر بــا خــروج از کارخانههــا ضمــن راهپیمائــی ،بــا کارگــران اعتصابــی
نفــت جنــوب اعــام همبســتگی کردنــد .در جریــان ایــن راهپیمائــی
نیروهــای نظامــی بــا کارگــران درگیــر شــدند و در اثــر ایــن درگیــری هــا
پورحیــدر کارگــر کارخانــه رحیــم زاده کشــته شــد.
پشــتیبانی از کارگــران نفــت در سراســر کشــور ابعــاد گســتردهای در
تمامــی گروههــای اجتماعــی پیــدا کــرد .بــه عنــوان مثــال در  ۴فروردیــن
در شــهر رشــت دانــش آمــوزان در پشــتیبانی از کارگــران نفــت مــدارس
را تعطیــل و بــه تظاهــرات خیابانــی اقــدام کردنــد .نیروهــای نظامــی و
ارازل و اوبــاش حامــی شــاه بــا دانــش آمــوزان درگیــر شــده و چندیــن
ســاعت ایــن درگیریهــا ادامــه پیــدا کــرد  .درجریــان ایــن درگیریهــا ١۵
نفــر زخمــی شــدند.

تجربههایکارگری

3
شنبه

5
شنبه
فروردین
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 :1358پایان تحصن  5روزه ی کارگران بیکار در دادگستری با قول وزیر مبنی بر
طرح نظرات کارگران در هیات دولت
 :1393کارکنان پتروشیمی اصفهان در مقابل وزارت نفت
جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در پتروشیمی اصفهان ،با سفر به
تهران در اعتراض به آنچه بالتکلیفی در قراردادهای کاریشان عنوان میکنند در
مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کردند .مشکالت کارکنان پتروشیمی اصفهان
از سال  ۸۲و زمانی که دولت وقت این واحد صنعتی را بابت پرداخت بخشی از
بدهیهای مالیاش به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد آغاز شد.
در زمان این واگذاری  ۱۲۰نفر از کارمندان استخدامی وزارت نفت در این
مجموعه پتروشیمی مشغول به کار بودند،همان زمان مسئوالن وزارت نفت،
بدون در نظر گرفتن این مسئله ،مسئولیت پتروشیمی اصفهان را همراه با تمامی
کارکنانش به سازمان تامین اجتماعی واگذار کردند.
اما از سال  ۸۹که این و احد (پتروشیمی اصفهان) مجددا ً از سازمان تامین
اجتماعی منفک و مطابق با اصل  ۴۴قانون اساسی به بخش خصوصی و اگذار
شد ،مشکالت جدی کارکنان استخدامی وزارت نفت شاغل در پتروشیمی اصفهان
نیز شروع شد بطوری که در تیر ماه سال گذشته فعالیت این کارخانه به دلیل
نداشتن توان مالی و مواد اولیه تولید برای مدت  ۷ماه بطور موقت تعطیل شد.

جـمعه
فروردین
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 :1342تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد
 :1358فروهر وزیر کار ،عنوان کرد طرح پیشنهادی کارگران بیکار در هیات
دولت بررسی می شود
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کارخانــه ماشــین ســازی تبریــز حــدود  2400کارگــر بــا ســواد داشــت
کــه متوســط حقــوق آنهــا  1200تومــان بــود .حــدود  4000کارگــر
ســاده نیــز داشــت کــه حقوقــی بیــن  700تــا  1200تومــان میگرفتنــد.
کارگــران آگاهــی کــه در اعتصابــات ســالهای  49تــا  52فعــال بودنــد
همگــی اخــراج شــده بودنــد.

1
شنبه

:1323اعتصاب کارگران ریسباف و شهرضا و درگیری بین کارگران و نیروهای
کارفرما دو کشته و سی مجروح
 :1358اعالم همبستگی جمعیت بیداری زنان با زنان کارگری که در خانه کارگر
متحصن شده بودند.
 :1358اجتماع هزاران تن از کارگران بیکار درخانه کارگر .یکی از نمایندگان
کارگر اعالم کرد از یک میلیون نفری که وزیر کار اعالم کرده فقط  5500نفر از
وام بیکاری استفاده کرده اند.

فروردین

30

اعتصــاب غــذای کارگــران ماشــین ســازی چنــد روز بعــد از اعتصــاب
غــذای زندانیــان زنــدان قصــر از  27فروردیــن شــروع میشــود و ده
دوازده روز طــول کشــید .کارگــران بــرای همبســتگی بــا زندانیــان دســت
بــه اعتصــاب غــذا میزننــد.
در آن روزهــا کارگــران ماشینســازی مجبــور بودنــد روز قبــل
ژتــون غــذا را خریــداری کننــد  .در طــول اعتصــاب کارگــران ژتــون
غــذا را میخریدنــد تــا غــذا پختــه شــود ولــی فردایــش هیــچ کــس
غــذا نمیخــورد و غذاهــا باقــی میمانــد در نتیجــه کارگــران آشــپزخانه
میتوانســتند غذاهــای اضافــی را بــه خانــه ببرنــد و بــه ایــن ترتیــب در
خانههــا نیــز بحــث اعتصــاب غــذا مطــرح میشــد .کارگــران ژتونهــای
غــذا را یکــی دو ســاعت قبــل از نهــار و یــا موقــع نهــار پــاره میکردنــد
و در کــف کارگاههــا میریختنــد .ایــن مســاله ســبب تقویــت روحیــه
کارگــران میشــد .کارگــران نیــم ســاعت وقــت غــذا در محوطــه کارگاه
جمــع شــده و غذایــی را کــه ازخانههایشــان میآوردنــد ،میخوردنــد.
بعضیهــا هــم فوتبــال بــازی میکردنــد و برخــی دیگــر قــدم میزدنــد.
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دو ســه روز بعــد از شــروع اعتصــاب غــذا در کارخانــه شــایع شــد
کــه فــردا بعــد از پایــان کار ســوار ســرویسها نمیشــویم و پیــاده بــه
شــهر خواهیــم رفــت .بعــد از چنــد روز پــس از آنکــه مدیــر عامــل وعــده
رســیدگی بــه خواســتههای کارگــران را داد ،کارگــران تصمیــم گرفتنــد
اعتصــاب غــذا را بشــکنند و اعــام میکننــد کــه«:دو مــاه بــه مدیرعامــل
فرصــت میدهیــم کــه بــه قولهایــش عمــل کنــد».
 :1358سندیکای کارگران صنعت نفت اعالم کرد :کارگران نفت را مقابل
کارگران بیکار قرار ندهید.

بعــد از خاتمــه اعتصــاب غــذا بــه اکثــر کارگــران (حــدود 60درصــد)
بیــن یــک تــا ســه رتبــه رتبــه تشــویقی دادنــد .بــا ایــن حیلــه میخواســتند
کــه بیــن کارگــران تفرقــه بیاندازنــد امــا در ایــن کار موفــق نشــدند.

تجربههایکارگری

شنبه

اعتصابغذایکارگرانماشینسازیتبریز1357

2
شنبه
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 :1329اعتصاب کارگران کارخانه نساجی شاهی

3
شنبه

چنــدی نگذشــت کــه ســندیکای کارگــران نفــت خوزســتان نیــز بــه
شــورای متحــده پیوســت و بدیــن وســیله بیــش از  ۳۰۰هــزار نفــر از
کارگــران ایــران زیــر پرچــم شــورای متحــده مرکــزی گــرد آمدنــد و
بــه بزرگتریــن ســازمان ســندیکایی خاورمیانــه بــدل گشــتند .ایــن
تشــکیالت در  ۱۳۲۵بــه عضویــت «فدراســیون ســندیکاهای جهانــی» در
آمــد .از زمــره اعتصابــات مهــم ایــن دوره کــه زیــر نظــر شــورای متحــده
صــورت میپذیرفــت میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 اولین اعتصاب  ۶روزه ۱۰۰۰نفر از کارگران نفت در خرداد  ۱۳۲۴در نفت کرمانشاه
 اعتصاب  ۱۴روزه ۱۰۰۰۰نفر از کارگران آغاجاری در اردیبهشت ۱۳۲۵
 اعتصابهای  ۱۰۰۰۰۰نفری کارگران صنعت نفتدر اعتــراض بــه رد خواســتههای کارگــران بــرای اجــرای مفــاد
قانــون کار پــس از ســالهای ۱۳۲۵

اردیبهشت

1
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2015
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 :1337اعتصاب کارگران جزیره خارک
 :1393تجمع کارگران آبفای اهواز مقابل اداره کل بازرسی خوزستان در
اعتراض به عدم دریافت حقوق شش ماهه .این  ۳۰۰کارگر دارای سوابق کاری
۴تا ۱۵ساله هستند که در ماههای آبان ،آذر ،دی ،بهمن ،اسفند سال گذشته
وفروردین سال جاری هیچ حقوقی دریافت نکردهاند وحق بیمه ی آنها نیز
واریز نشده است.

تـشکل کارگری

بــا توجــه بــه ســرکوبهای رضاخانــی مراحــل شــکلگیری جنبــش
کارگــری ملــی از نــو آغازیــدن گرفــت .ابتــدا اتحادیههــا و ســندیکاهای
کوچــک ،ســپس تشــکل کارگــران در ســازمان وســیع ســندیکایی ،در
ادامــه «شــورای مرکــزی اتحادیههــای کارگــران» ایــران در  ۱۳۲۱بــا
 ۳۰هــزار عضــو ،و درنهایــت «شــورای متحــده مرکــزی اتحادیههــای
کارگــران و زحمتکشــان» ایــران در اول مــاه مــی ۱۳۲۳از اتحــاد چهــار
مرکــز ســندیکایی شــکل گرفتنــد.

4
شنبه

2

اردیبهشت

جشن اول ماه ماه
کارخانه وطن اصفهان 1310

22 April
2015

5
شنبه

 :1322اعالم تشکیل اتحادیه کارگران گیالن
 :1381تجمع اعتراضی کارگران جهان چیت
 :1374نام گذاری  5تا  11ادریبهشت به نام هفته ی کارگر
 :1393تجمع کارگران آب و خاک کشور مقابل سازمان خصوصی سازی
 :1393تجمع  400کارگر لوله سازی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن  3ماه
حقوق و عیدی

اردیبهشت
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 :1301اعتصاب کارگران نساج علیه دستمزدها
 :1323ادامه اعتصاب کارگران اصفهان ،زخمی شدن  40نفر

موضوعــی کــه باعــث گســترش ایــن تشــکیالت شــد قــرارداد تحمیلــی
(کنتــرات نامــه) ای بــود کــه از ســوی صاحــب کارخانــه مطــرح گشــت .بر
اســاس ایــن قــرارداد کارگــران ناچــار میشــدند یــک مــاه قبــل از انصــراف
از کار در کارخانــه ،موضــوع را بــه آگاهــی مســوالن کارخانــه برســانند ،در
غیــر ایــن صــورت دســتمزد یــک مــاه آنهــا بــه نفــع کارخانــه ضبــط مــی
شــد و بــرای یــک روز غیبــت کارگــران معــادل ســه روز دســتمزد کســر
میشــد .مطــرح نمــودن ایــن قــرارداد و فشــار بــه کارگــران بــرای امضــای
آن موجــب نارضایتــی آنهــا شــده بــود.
روز اول مــاه مــه ( 11اردیبهشــت  )1310بــه دعــوت تشــکیالت ســری
60تــا  70نفــر گــرد هــم آمدنــد .در مراســم فــوق پارچــه ســرخی کــه روی
آن عبــارت ِ"رنجبــران روی زمیــن اتحــاد" نوشــته شــده بــود ،بــر دیــوار
نصــب شــد .در جلســه زیانهــای "کنتــرات نامــه" برشــمرده شــد و بــا ذکر
توضیحاتــی پیرامــون فشــارهایی کــه بــه کارگــران وارد مــی شــد ،زمینــه
اعتصــاب فراهــم آمــد .آن گاه مراســم بــا شــعار"زنده بــاد اتحــاد کارگــران
کارخانــه وطــن" و ...اتمــام یافــت.
روز  15اردیبهشــت عمــا اعتصــاب آغــاز شــد .زمانــی کــه ماموریــن
کارگــران را بــرای امضــای قــرارداد تحــت فشــار قــرار دادنــد ،آنهــا ســر
بــاز زده و تولیــد را متوقــف کردنــد و کمیســون اعتصــاب تشــکیل دادنــد.
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کارخانــه وطــن اصفهــان یکــی از بــزرگ تریــن واحدهــای نســاجی ایــران
در آن ســال هــا بــود .شــرایط کار در کارخانــه طاقــت فرســا بــود .زمــان
کار روزانــه 12ســاعت و در دو شــیفت صــورت مــی گرفــت .کارگــران
نوبــت صبــح کار فقــط نیــم ســاعت بــرای صــرف غــذا اســتراحت داشــتند.
بدتــر از آن ،کارگــران شــب کار ناچــار بودنــد بــدون وقفــه تــا صبــح کار
کننــد .دســتمزد مــردان از  25شــاهی تــا  50شــاهی بــود و زنــان و کودکان
ده شــاهی یــا یــک قــران مــی گرفتنــد .ناســزاگویی بــه کارگــران و جریمــه
کــردن آنــان معمــول بــود .صابــون بــرای دســت شــویی و نظافــت وجــود
نداشــت .کارگــران در هنــگام خــروج از محیــط کار تفتیــش بدنــی مــی
شــدند .شــیر آب در شــیفت شــب مســدود بــود .همــه ایــن ویژگــی هــا
شــرایط را بــرای اتحــاد کارگــران مهیــا مــی کــرد .و بــه ایــن ترتیــب اولیــن
تشــکیالت مخفــی در ایــن کارخانــه آغــاز بــه شــکل گیــری کــرد.

جـمعه
اردیبهشت
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 :1329كارگران نساجي شاهي (قائم شهر) اعتصاب كردند كه با عكسالعمل
خشن نيروهاي انتظامي مواجه شدند و در نتيجه پنج نفر از كارگران كشته و
تعدادي نيز مجروح شدند.
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تـا ریخ کارگری
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روز بعــد در صفــوف منظــم چهــار نفــری از کارخانــه خــارج شــده و وارد
شــهر شــدند واز مســیر خیابــان چهاربــاغ وارد مدرســه چهاربــاغ شــدند.
آژانهــا تعــدادی از کارگــران را بــرای ذکــر توضیحاتــی جلــب مــی کننــد.
روز ســوم اعتصــاب  250کارگــر در جــاده ای اجتمــاع کــرده ،از میــان
خــود هشــت نفــر را بــه عنــوان نماینــده برمــی گزیننــد .کازرونــی رییــس
کارخانــه زمانــی کــه بــا یــک پارچگــی کارگــران روبــرو میشــود ،نماینــدگان
را بــه حضــور مــی طلبــد و بــه آنهــا قــول مــی دهد کــه خواســته هایشــان را
بــرآورده کنــد .یکــی از نماینــدگان از کازرونــی مــی خواهــد کــه بــه جــای
قــول شــفاهی ،کتبــا بــا تقاضاهــای کارگــران موافقــت کنــد .کازرونــی درصــد
برمــی آیــد او را از جلســه بیــرون کنــد .امــا بــا حمایــت ســایرین از همــکار
خــود  ،عقــب مــی نشــیند .امــا او ســندی را امضــا نمــی کنــد.
روز هفدهــم اردیبهشــت پلیــس مداخلــه مــی کند و مــی کوشــد کارگران
را بــا زور وارد کارخانــه کنــد .کارگــران پــس از مشــورت ِجمعــی بــه اتفــاق
تصمیــم مــی گیرنــد کــه کار را آغــاز کننــد ،ولــی بــه جــای  12ســاعت،
فقــط هشــت ســاعت کار کــرده ،پــس از آن بــه منــازل خــود برونــد .روز
بعــد آژانهــا  25تــا  30تــن را بــرای تحقیقــات بــه نظمیــه مــی برند و شــش
نفــر از نماینــدگان را حبــس مــی کننــد .بــر اثــر فشــارهای پلیــس ،عــده
ای از دســتگیر شــدگان بــه وجــود تشــکیالت ســری کارگــری اعتــراف مــی
کننــد .از میــان ایــن شــش نفــر  5تــن دو مــاه در حبــس بودنــد.

هــر چنــد پــس از ایــن اعتصــاب ،تشــکیالت ســری کارگــران وطــن
منحــل شــد امــا بــا موفقیتهایــی همــراه بــود و دســتاوردهای زیــر حاصــل
شــد :ســاعات کار از  12ســاعت بــه  9ســاعت کاهــش یافــت .تفتیــش
بدنــی کارگــران لغــو شــد .کافــه ای بــرای صــرف غــذا در کارخانــه ایجــاد
شــد20.درصد بــه دســتمزدها افــزوده شــد .ناســزاگویی و جریمــه کاهــش
یافــت .ظرفهــای آب یــخ در تمــام قســمتهای کارخانــه نصــب شــد .زمــان
اســتراحت جهــت صــرف غــذا بــه یــک ســاعت افزایــش یافــت .کنتــرات
نامــه پیــش گفتــه شــده لغــو شــد.
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 :1332اعتصاب  1200کارگر وطن اصفهان برای دریافت حقوق معوقه

اردیبهشــت ســال  ۵٠اعتصــاب بزرگــی در کارخانــه جهــان چیــت رخ
داد .در آن زمــان ،مــزد روزانــه کارگــران در ازاء  ۸ســاعت کار ،طبــق
معیارهــای وزارت کار چیــزی بیــن ده تــا  12تومــان بــود .امــا فاتــح
یــزدی ،صاحــب کارخانــه جهــان چیــت حتــا نُرمهــای وزارت کار را هــم
رعایــت نمیکــرد و در ازاء  ۱۲ســاعت کار ،مبلغــی بیــن  ۵تــا  ۷تومــان
بــه کارگــران م ـیداد .کارگــران جهــان چیــت بــرای افزایــش دســتمزد،
از روز  ۶اردیبهشــت دســت بــه اعتصــاب زدنــد .ســه روز اعتصــاب و
تجمــع در محوطــه کارخانــه بــرای افزایــش دســتمزد ،نتیجــهای نــداد.
نماینــده اداره کار کــرج بــه ایــن کارخانــه رفــت امــا او هــم کارگــران را
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تهدیــد بــه اخــراج کــرد و از آنــان خواســت بــه اعتصــاب پایــان دهنــد.
بــه دنبــال آن فرمانــده ژاندارمــری کــرج بــا چنــد ژانــدارم کارگــران
را تهدیــد کردنــد .کارگــران تصمیــم گرفتنــد بــه ســمت وزارت کار در
تهــران دســت بــه راهپیمایــی بزننــد .بــه دنبــال آن ،دو هــزار کارگــر
کارخانــه جهــان چیــت بــه خیابــان میریزنــد و بــه ســمت تهــران دســت
بــه راه پیمائــی میزننــد .ســاعت حــدود  ۵بعــد از ظهــر ،در کاروانســرا
ســنگی ژاندارمهــای شــاه صفــوف کارگــران را بــه گلولــه میبندنــد و
حداقــل ســه کارگــر جهــان چیــت کشــته و چندیــن نفــر دیگــر بــه ســختی
مصــدوم میشــوند .ســه ســال بعــد ،در بیســتم مــرداد  ،۱۳۵۳فاتــح در
حالــی کــه از تجریــش عــازم محــل کار خــود بــود ،تــرور شــد .فداییــان
خلــق در اعالمیــه ای ایــن تــرور را بــه عهــده گرفتنــد و دلیــل ایــن امــر را
حقکشــیهای ظالمانــهاش در حــق کارگــران اعــام کردنــد.

تجربههایکارگری

1
شنبه
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اردیبهشت

سندیکای کارگران پروژه ای اخراجی و بیکار
بعــد از ســرنگونی رژیــم شاهنشــاهی ،ســندیکای کارگــران پــروژهای
اخراجــی و بیــکار در آبــادان ،شــیراز و تهــران تشــکیل گردیــد .ایــن
ســندیکا در آبــادان بیــش از  ۱۸۰۰۰عضــو ،در شــیراز حــدود  ۵۰۰۰و در
تهــران نیــز حــدود  ۸۰۰۰عضــو داشــت .ایــن ســندیکا در شــیراز توانســت
بــرای یــک دوره  ۶ماهــه حــق بیــکاری را از دولــت موقــت طلــب کنــد.
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در تــدارک برگــزاری اول مــاه مــه  1358نماینــدگان کارگــران بیــکار
و اخراجــی و بیــکار بیــش از 20شــهر کارگــری پــس از ســه روز بحــث
وبررســی پیرامــون رویارویــی بــا مشــکل بیــکاری در پنجــم اردیبهشــت
در اجتمــاع بیــش از یــک هــزار تــن کارگــر بیــکار و اخراجــی قطعنامـهای
صــادر کردنــد .در ایــن قطعنامــه در مــورد مراســم اول مــاه مــه چنیــن
آمــده اســت:

 :1350اعتصاب و تظاهرات  4000کارگر چیت کرج و کشتار کارگران از سوی
نظامیان

« ...هیــات مدیــره شــورا تصمیــم گرفــت کــه در روز اول مــاه مــه
برابــر  11اردیبهشــت کــه روز اعتــراض جهانــی کارگــران بــه بهــره کشــی
انســان از انســان میباشــد در سراســر ایــران راهپیمایــی همگانــی کارگــران
پــروژهای و اخراجــی را ترتیــب داده و خواســتههای بــه حــق خــود را بــه
گــوش کلیــه کارگــران و زحمتکشــان ایــران وجهــان میرســاند و از دولــت
مصــرا بخواهــد کلیــه خواســتههای کارگــران را تصویــب و اجــرا کنــد و »...
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اول ماه مه (آبادان )1358

 :1393تجمع بیش از  200کارگر خباز سنندج مقابل فرمانداری در اعتراض به
عدم افزایش مزد

تجربههایکارگری
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روز جهانی کارگر
 :1306یورش به کارگران چاپخانه ها که برای جشن اول ماه مه جمع شده بودند
 :1307برگزاری جشن اول ماه مه به صورت نیمه مخفی در باغی در نزدیک
تهران
 :1340اعتصاب کارگران نختاب و شهناز اصفهان
 :1388دستگیری حدود  200نفر در پارک الله .قبل از برگزاری مراسم روز
کارگر .دراین تجمع که برای اولین بار پس از سی سال تشکلهای مستقل کارگری
فراخوان برای برگزاری روز کارگر داده بودند ،نیروهای امنیتی با یورش به
تجمع کنندگان و ضرب و جرح و خشونت بسیار زیاد این تجمع را برهم زدند و
سپس با احکام قضایی عده یا را به قید وثیقه آزاد و تعدادی را محکوم کردند.
 :1393اعتصاب یکروزه صدها هزار کارگر یونانی در روز جهانی کارگر
 :1393بازداشت  23راننده و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در میدان
و پایانه آزادی توسط مأمورین امنیتی در روز جهانی کارگر .این کارگران چند
ساعت بعد آزاد شدند.

اول ماه مه (آبادان )1358

 :1358شورای هماهنگی برگزاری جشن اول ماه مه فراخوانی برای برگزاری
جشن اول ماه مه و تظاهرات کارگران از مقابل خانه کارگر دادند .این شورا
مرکب از سه گروه سندیگایی کارگری :شورای موسس اتحادیه مرکزی
سراسری کارگران پروژه ای ،شورای موسس اتحادیه های سراسری کارگران
ایران و کانون هماهنگی سندیکاهای کارگران ایران بود.

برگزاری اول ماه مه 1358
کمیتـهای بــا نــام ”کمیتــه تــدارک جشــن اول مــاه مــه“ تشــکیل شــد.
ایــن کمیتــه متشــکل از کمیســیونهای مختلــف بــود .در خبــری کــه در
 4اردیبهشــت در روزنامههــا در مــورد ششــمین جلســه ی ایــن کمیتــه
منتشــر شــده ،چنیــن آمــده:
« ...بعــد از ظهــر دیــروز بــرای بررســی فعالیــت ،کمیســیون تبلیغــات
تشــکیل شــد .کمیتــه تــدارکات کــه حــدود دو هفتــه پیــش متشــکل از
ســه کمیســیون مالــی ،انتظامــات و تبلیغــات زیــر نظــر کمیتــه هماهنگــی
شــروع بــه کار کــرده بــود دیــروز جلس ـهای بــرای بررســی فعالیتهــای
کمیتــه تبلیغــات داشــت .ابتــدا یکــی از اعضــای کمیتــه تــدارک در بــاره
ی چگونگــی دعــوت از ســایر ســندیکاها و شــوراهای کارگــری گــزارش
داد .ســپس کمیســیون تبلیغــات شــعارهای پیشــنهادی را بــه دو بخــش
اقتصــادی و سیاســی تقســیم میشــد ،مطــرح کــرد.در پایــان از کلیــه
ســندیکاها و شــوراهای کارگــری دعــوت شــد بــرای همــکاری بــا کمیتــه
تــدارک درتمــام ســاعات روز بــه ســالن کارگــری پاســاژ صــدر واقــع در
خیابــان اللــه زار مراجعــه کننــد».
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و در هفتمیــن جلســه خــود کمیســیون انتظامــات ایــن کمیته گــزارش داد
کــه از هــر ســندیکا بیســت نفــر بــرای برقــراری نظــم روز جشــن تعییــن
خواهــد شــد و همچنیــن کمیســیون تبلیغــات نیــز نتیجــه مطالعــات خــود
را درمــورد چگونگــی پالکاردهــا شــعارها و پوســترها و اعالمیههــا اعــام
کــرد.

تظاهراتشورایهماهنگیبرگزاریاولماهمه خانهکارگر
جمعیتــی کــه چنــد صــد هــزار نفــر تخمیــن زده شــد ،دعــوت شــورای
هماهنگــی برگــزاری اول مــاه مــه را پذیرفتنــد ...عــاوه بــر کارگــران،
گروههــای سیاســی دانــش آمــوزان و دانشــجویان نیــز در ایــن تظاهــرات
حضــوری چشــمگیر داشــتند .راهپیمایــی از مقابــل خانــه کارگــر آغــاز شــد.
درحالــی کــه افــراد انتظامــات دســت در دســت هــم دورتــادور جمعیــت را
زنجیــر کــرده بودنــد از خیابــان ابوریحــان گذشــتند و بــه خیابــان جمهــوری
پــا گذاشــتند.
در صــف راهپیمایــان کارگــران بیــکار پیشــاپیش حرکــت میکردنــد و
بعــد صــف زنــان کارگــر بــود درحالــی کــه چادرهــای خــود را بــه کمــر
بســته و بعضــی بچــه بــه بغــل داشــتند .در طــی مســیر درگیریهایــی
جزیــی روی داد .گروههــای مخالــف بــا دادن شــعارهایی در جــوار صــف
راهپیمایــان حرکــت میکردنــد و گاه بــا تهاجــم زمینــه را بــرای تشــنج
آمــاده میکردنــد.
در ایــن حــال جمعیــت بــا پرهیــز از واکنــش ،شــعارهایی در ســتایش
اتحــاد بــر زبــان میراندنــد .ســرانجام مخالفــان در چهــارراه حافــظ جلــوی
راهپیمایــان را ســد کردنــد امــا جمعیــت بــا نظــم کامــل بــه حرکــت خــود
ادامــه داد.
قــرار برایــن بــود کــه راهپیمایان مســیر خــود را تا میــدان ســپه(توپخانه)
ادامــه دهنــد .امــا گــروه مخالــف کــه بــر جمعیــت شــان افــزوده میشــد
پیــش از رســیدن راهپیمایــان بــه محــل مقــرر جلــوی آنــان را ســد کردنــد.
ســرانجام بــه خاطــر جلوگیــری ار درگیــری راهپیمایــان در تقاطــع خیابــان
فردوســی جمهــوری بــر زمیــن نشســتند...

برخی از شعارهای داده شده در این تظاهرات اول ماه مه 1358
کارگــر ،کارگــر زنــده بــه کار توایــم  -کارگــران ایــران ســتون انقالبنــد
،کارگــران ایــران فرزنــد رنــج و کارنــد  -کارگــر پیــروز اســت ارتجــاع
نابــود اســت  -کارگــران بیــکار بایــد بــرن ســر کار  -اتحــاد اتحــاد رنجبــر
روی زمیــن اتحــاد  -اتحــاد اتحــاد زحمتکشــان اتحــاد  -جنگیدیــم خــون
دادیــم چــرا هنــوز بیکاریــم  -یــک زندگــی بهتــر ،ایــن اســت شــعار کارگــر
 بــرادری برابــری اینســت شــعار کارگــری  -گرســنگی بیــکاری اســتثمارنابــود بایــد گــردد  -اتحــاد اتحــاد ســاح زحمتکشــان  -حقــوق کارگــر
پرداخــت بایــد گــردد  -ســرمایه وابســته ملــی بایــد گــردد – حقــوق
زحمتکشــان ایجــاد بایدگــردد  -اتحــاد اتحــادای ملــت مــا بــا هــم متحــد
میشــویم تــا برکنیــم  -ریشــه ی اســتثمار درود درود درود بــر کارگــر -
نجــات زحمتکشــان در وحــدت و تــاش اســت  -درود بــر برزگــر متحــد
کارگــر  -کارگــران شــاغل زمــا نشــید غافــل
ایــن شــعارها نیــز بــر روی پالکاردهایــی کــه در دســت تظاهرکننــدگان
بــود بــه چشــم میخــورد :ســهم کارگــر رنــج ،ســهم ســرمایه دار گنــج
 تجزیــه طلبــی نــه خودمختــاری آری  -کارگــران صنعــت نفــت ســتارهپیشــتاز انقــاب  -ســندیکای واقعــی ایجــاد بایــد گــردد  -درس بــه جــای
کار بــرای کــودکان کارگــر -کارگــران بایــد در شــوراهای شــهری ســهم
داشــته باشــند  -دســتمزد عقــب افتــاده کارگــران پرداخــت بایــد گــردد -
ســازندگان حقیقــی زندگــی مــا کارگراننــد.

اطالعیهشورایموسساتحادیهسراسریکارگرانایران
 15اردیبهشت 1358
«بدیــن وســیله بــه اطــاع میرســاند کســانی کــه در جریــان برگــزاری
جشــن اول مــاه مــه بارهــا کوشــیدند پرچمهــای شــورای موســس اتحادیــه
سراســر کارگــران ایــران را پاییــن بیاورنــد اکنــون میکوشــند بــا انتســاب
شــورای موســس بــه جریانهــا و احــزاب سیاســی بــه ایــن تشــکیالت
مســتقل کارگــری ضربــه بزننــد .مــا ضمــن افشــای ایــن توطئههــای ضــد
کارگــری بــار دیگــر اعــام میداریــم کــه شــورای موســس تشــکیالتی
اســت کامــا مســتقل و بــه هیــچ حــزب و دســتهای وابســتگی نــدارد.
شــورای موســس تشــکیالتی اســت کارگــری کــه هــدف خــود را متشــکل
کــردن همــه ی کارگــران بــدون در نظــر گرفتــن عقایــد و اعتقــادات
آنهاقــرار داده اســت .بــه همیــن جهــت مــا از اینکــه ســازمانها و احــزاب
مختلــف از مــا پشــتیبانی کننــد بســیار خوشــحال میشــویم و از آنــان کــه
تــا کنــون بــه انــواع مختلــف حمایــت خــود را از مــا ابــراز داشــته انــد
نهایــت تشــکر و امتنــان را داریــم .ولــی اکنــون کــه عــدهای بــا سوءاســتفاده
از ماهیــت دموکراتیــک شــورای موســس در صــدد ضربــه زدن بــه آن
میباشــند بــرای احتــراز از هــر گــوه ســوءتفاهم از ســازمانها و احــزاب
سیاســی تقاضــا داریــم از ابــراز علنــی پشــتیبانی خــود از شــورای موســس
حتــی االمــکان خــودداری کننــد».
منبع روزنامه اطالعات ،آیندگان و کیهان ،اردیبهشت 1358

گزارش مختصری ازبرگزاری مراسم اول ماه مه
در چند سال اخیر
در زمســتان  81در جنــوب تهــران در زیــر زمینــی  32نفر بــرای تدارک
مراســم اول مــاه مــه دور هــم جمــع شــدند .در پــی آن کمیتــه کارگــران
برگــزار کننــده مراســم اول مــاه مــه  1382تهــران تشــکیل شــد .ایــن
کمیتــه پــس از برگــزاری  15جلســه در فاصلــه ی دی  81الــی اردیبهشــت
 ، 82مراســم اول مــاه مــه ســال  82تهــران را درروز اول مــاه مــه در ســالن
ورزشــی شــهدای صادقیــه واقــع درمیــدان پاســگاه پائیــن تــراز پــل ســاوه
(نعمــت آبــاد جنــوب غربــی تهــران) بــا حضــور جمــع کثیــری از فعــاالن و
پیشــروان و کارگــران کــرج و تهــران برگــزار کــرد .
دوم مــاه مــه  82در جــاده مــارد نزدیــک ســه راه فردیــس مراســم
دیگــری برگــزار و همزمــان مراســمی دیگــر در کنــدر واقــع در جــاده
چالــوس بــا حضــور کارگــران و خانوادهایشــان برگزارشــد.

در  1385گروهــی از کارگــران و فعــاالن کارگــری مراســم اول مــاه مــه
را راس ســاعت  2بعــد از ظهــر در پــارک ســوار آزادی (ترمینــال اتوبــوس
واحــد ) شــروع کردنــد بعــد از حضــور موثــر و فعــال در مراســم مقابــل
ســفارت آمریــکا خیابــان طالقانــی و حضــور گســترده در مراســم کارگــران
اتوبــوس واحــد تهــران در خیابــان هنــگام رســالت  ،در ترمینــال اتوبــوس
واحــد میــدان آزادی حضــور بــه هــم رســانند  .در ایــن مراســم کارگــران
خودروســازی  ،کارگــران بیــکار ،کــودکان کار ،تعــدادی از راننــدگان پایانــه
اتوبــوس واحــد  ،مســافران وســربازان حضــور داشــتند .در حالیکــه ایــن
مراســم در حــال اوج گیــری بود،مــورد حملــه پلیــس قــرار گرفــت .چهــار
تــن دســتگیر شــدند کــه در نهایــت پــس از  4ســاعت بازداشــت آزاد
گردیدنــد.

اول ماه مه ()1382

اول ماه مه (خور -جاده چالوس )1384

اول مــاه مــه  83گل گشــت خانــواده هــای کارگــری در منطقــه خــور
جــاده چالــوس بــا حضــور تــوده هــای کارگــر برگــزار شــد .در ایــن ســال
مراســم اول مــاه مــه در ســقز بــا دســتگیری و بازداشــت فعــاالن کارگــری
شــناخته شــده خاتمــه یافــت.

در ســال  1384نیــز در تهــران چندیــن مراســم برگــزار گردیــد.
مراســمی در تــاالر گل ســرخ خیابــان ســازمان آب برگــزار شــد .در خــور،
جــاده کــرج چالــوس نیــز بــرای چندمیــن ســال تــوده کارگــران همــراه
خانــواده هــای خــود گــرد آمدنــد.

در ایــن ســال روز8اردیبهشــت نیــز بیــش از 2500نفــر از کارگــران
بخشهــای مختلــف کارگــری بــه همــراه خانــواده هــای خــود در منطقــه
خــور جــاده چالــوس همچــون چنــد ســال گذشــته مراســم خــود را برگــزار
کردنــد .در تمــام ایــن ســالها بخــش هایــی از کارگــران نیــز در برنامــه
هــای کوهپیمایــی و زیســت محیطــی ایــن روز را گرامــی داشــته انــد.

گلگشت خانوادگی کارگران اول ماه مه1387

اول ماه مه (خور -جاده چالوس )1384

در چنــد ســال قبــل خانوادههــای کارگــران چنــد کارخانــه
خودروســازی و دیگــر کارگــران در جمعــهی قبــل از روز جهانــی کارگــر
طــی گلگشــت خانوادگــی در دشــت خــور گــرد هــم میآمدنــد .امــا از
آنجــا کــه جمعیــت کارگــری گــرد هــم آمــده در ایــن ســالها بــه چنــد
هــزار نفــر بالــغ میشــد و فعالیــن کارگــری بــه بیــان خواســتههای واقعــی
کارگــران میپرداختنــد ،در ســال  87دســتگاه امنیتــی تصمیــم جــدی
بــه جلوگیــری از برگــزاری ایــن جشــن خانوادگــی و گلگشــت کارگــری
گرفــت .کارخانههــای خودروســازی از در اختیــار قــرار دادن اتوبــوس بــه
نماینــدگان گروههــای فرهنگــی ورزشــی کارگــران بــرای برگــزاری مراســم
و جابهجایــی خانوادههــا تــا محــل ســر بــاز زدنــد .بنابرایــن کارگــران
تصمیــم گرفتنــد کــه ایــن گلگشــت عمومــی خانوادگــی کارگــران در پــارک
چیتگــر برگــزار شــود.
در صبــح جمعــه  6اردیبهشــت ماموریــن امنیتــی از ورود چنــد اتوبــوس
کــه توســط خــود کارگــران اجــاره شــده بودنــد ،بــه پــارک جلوگیــری
کردنــد .افــراد را پیــاده و وســایل آنهــا را بازرســی نمودنــد و توســط چنــد
خــودرو گشــت نیــروی انتظامــی ،اتوبــوس را تــا نزدیکــی کــرج همراهــی
کــرده تــا مطمئــن شــوند در چیتگــر هیــچ خانــواده و جمــع کارگــری حضور
نخواهــد یافــت .اتوبــوس دیگــری را بــه شــرق تهــران بــرده و آنجــا رهــا
کردنــد .ماشــین هــای شــخصی مــورد بازرســی قــرار میگرفــت و فعــاالن
شــناخته شــده را بعــد از بازرســی وتهدیــد بازمــی گرداندنــد.

بــرای جلوگیــری از پراکندگــی و چنــد تکــه شــدن جمعیــت شــرکت
کننــده  ،نماینــدگان کارگــران تصمیــم گرفتنــد کــه مراســم را در پــارک
جهــان نمــا واقــع در نزدیکــی پــل فردیــس کــرج برگــزار کننــد .نهایتــا
جمعیتــی حــدود  1000 – 800نفــر از خانوادههــای کارگــران در پــارک
گــرد هــم آمدنــد تــا جشــن روز جهانــی کارگــر ( اول مــاه مــه ) را در کنــار
هــم برگــزار کننــد.
نیــروی انتظامــی و اطالعاتــی بالفاصلــه پــارک را محاصــره کردنــد و
ماشــینهای گشــتی و نفــرات آنهــا بــه طــور مــداوم در نقــاط مختلــف ،
جمعیــت را وارســی و زیــر نظــر داشــتند .حتــی نمایشــگاه عکــس کــوه کــه
توســط یــک کوهنــورد بــر پــا شــده بــود را تعطیــل کردنــد  .خانوادههــا تــا
عصــر دور هــم بودنــد و بــه ایــن ترتیــب جشــن خــود را برگــزار کردنــد .

اول ماه مه  88پارک الله

از اســفند  87تعــدادی از فعــاالن کارگــری درجلســاتی تحــت عنــوان
کمیتــه برگــزاری مراســم اول مــاه مــه  88گــرد هــم آمدنــد و تصمیــم
گرفتنــد کــه جشــن اول مــاه مــه را در پــارک اللــه تهــران برگــزار کننــد.
امــا ایــن برنامــه بــا هجــوم و یــورش نیروهــای امنیتــی انجــام نشــد و بیــش
از  200نفــر از کارگــران  ،خانــواده هــای آنــان ،مــردم حاضــر در پــارک ،
فعــاالن جنبــش هــای زنــان و دانشــجویان دســتگیر شــدند .بــرای تعــدادی
از ایــن فعــاالن وثیقــه هــای  50تــا  100میلیونــی تعییــن شــد .آخریــن
گــروه ازایــن بازداشــتیان بعــد از گذشــت  50روز آزاد شــدند .برخــی از
ایــن بازداشــتیان حکــم هــای یــک تــا ســه ســال گرفتنــد .ایــن تشــکل هــا
عبــارت بودنــد از:
• سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
• سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
• اتحادیه آزاد کارگران ایران
• هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان
• شورای همکاری فعالین و تشکل های کارگری :
 کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری جمعی از فعالین کارگری شورای زنان -کانون مدافعان حقوق کارگر
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در دو کارخانــه اعتمادیــه و خلیــج بوشــهر قریــب  1000کارگــر کار
میکننــد و از همــه مزایــای زندگــی محرومنــد .اکثریــت کارگــران
بــه خصــوص زنــان وکــودکان و حتــا جوانــان حداکثــر  16ریــال مــزد
میگیرنــد .بــا ایــن مــزد در بوشــهر حتــا نــان خالــی هــم فراهــم
نمیشــود.
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شــنبه هفتــم اردیبهشــت رییــس حســابداری کارخانه اعتمادیــه کارگری
را کــه حــق قانونــی خــود را مطالبــه میکــرد مضــروب کــرد بــه محــض
اتشــار ایــن خبــر کارگــران اعتصــاب کردنــد و خواســتههای آنــان:
25درصــد اضافــه دســتمزد .پرداخــت عیــدی بــه کارگــران .بازگشــت
بــه کار  11کارگــر اخراجــی /بــه رســمیت شــناختن اتحادیــه کارگــران/
پرداخــت حقــوق ایــام اعتصــاب و کوتــاه کــردن دســت ژاندارمهــا از
کارخانــه بــود.
همــه کارگــران حتــا زنــان و دختــران نیــز درکارخانــه متحصــن شــدند.
کارگــران  50نفــر را انتخــاب کردنــد تــا بــه نمایندگــی در تلگرافخانــه
متحصــن شــوند .کارگــران خلیــج هــم از آنــان پشــتیبانی و اعتصــاب
کردنــد .پلیــس و نظامیــان کوشــیدند کارگــران را بترســانند .کارفرمــای
اعتمادیــه بــه نماینــده خــود پیغــام داد  :بزنیــد بکشــید .اعتصــاب ادامــه
یافــت و کارگــران اعتصابــی بــه خصــوص زنــان و دختــران چنــان مقاومتی
ازخــود نشــان دادنــد کــه ژاندارمهــا و جاسوســان را وادار بــه عقــب
نشــینی کردنــد .مــردم از اعتصابیــون حمایــت و اعانــه جمــع کردنــد.

1
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اردیبهشت
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در آخریــن روز اعتصــاب تمــام پیشــه وران و کســبه تعطیــل عمومــی
اعــام کردنــد و بــا شــعار پشــتیبانی از کارگــران اعتصابــی بــه شــهر
رفتند.باالخــره  16اردیبهشــت کارفرمــا کلیــه خواســتهای کارگــران از
جملــه پرداخــت حقــوق ایــام اعتصــاب را پذیرفــت.
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 :1304اعتصاب  14هزار کارگر تصفیه خانه آبادان

نماینــده کارگــران گفــت« :رفقــا مالحظــه کنیــد مــا ده روز اعتصــاب
کردیــم .ده روز ماشــینهای کارخانــه کار نکردنــد ،خــاک خوردنــد.
کالفهــای پنبــه نیــم رشــته روی دســتگاههای باقــی ماندنــد .متقالهــا
نیمــه بافتــه میــان چــرخ دندههــا خــاک خوردنــد متوجــه شــدید کــه
بــازوی مــا پنبههــا را نــخ و نخهــا را پارچــه میکنــد»...

تجربههایکارگری

شنبه

پیروزیکارگراناعتصابیکارخانهاعتمادیهوخلیج1325

تجربههایکارگری
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 :1308اعتصاب کارگران نفت آغاجاری به علت دستگيري رهبران اتحاديه,
بيست هزار نفر از كارگران به مدت سه روز دست به اعتصاب زدند .پس از
زد و خورد كارگران با نيروهاي دولتي و نيروهايي كه انگليسيها از بصره
آورده بودند 200 .كارگر ايراني بازداشت و  300نفر نيز از كار اجراج شدند
و تعدادي از كارگران هندي نيز به كشورشان باز گردانده شدند اين اولين
اعتصاب جدي كارگران بوده است  .در بين دستگيرشدگان نام علي اميد و
یوسف افتخاری رهبر شوراي متحده مركزي كارگران نيز به چشم مي خورد.
 :1332اعتصاب  2700نفر از کارگران دخانیات برای اضافه دسمتزد و وضع
بیمه
 :1393تجمع کارگران بازنشسته نساجی مازنداران در مقابل مجلس در
اعتراض به  ۴سال مطالبات معوقه ،بطور میانگین هر کارگر بازنشسته نساجی
مازندران از  ۳تا  ۲۰میلیون تومان طلبکارند

اردیبهشت
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 :1308ورود کشتیهای جنگی دولت انگلیس به آبهای ایران جهت جلوگیری
از اعتصاب کارگران نفت
 :1330پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران خوزستان
 :1393اعتصاب غذای کارگران سیمان دشتستان برای پیگیری مطالبات خود.
مهمترین خواسته کارگران این کارخانه موضوع تغییر عنوان شغلی در قرار
دادهای کار است که باعث محرومیت کارگران از مزایای قانونی شده است.

 16اردیبهشت1358
در گردهمایــی در محــل خانــه کارگــر کارگــران بیــکار بــه شــدت تــرور
مرتضــی مطهــری رامحکــوم کردنــد و خواســتار دســتگیری و مجــازات
عاملیــن ایــن جنایــت شــدند .اســد یکــی از نماینــدگان کارگــران بیــکار
در مــورد وام بیــکاری گفــت« :بــا آقــای طاهــری مدیــر عامــل طــرح وام
بیــکاری صحبــت کــردم و او اعــام کــرد کــه تمــام مفــاد طرح پیشــنهادی
کارگــران بیــکار پذیرفتــه شــده اســت بــه جــز مبلــغ آن و کارگــران مــی
تواننــد بــرای دریافــت آن بــه مراکــز بیمــه مراجعــه کننــد ».اســد اضافــه
کــرد کــه مــا اعــام مــی کنیــم بــرای اینکــه نگوینــد مــا بیــکاری را
تشــویق مــی کنیــم از همــه ی کارگــران بیــکار مــی خواهیــم فعــا برونــد
ایــن وام را بگیرنــد ولــی چــون هیــچ تضمینــی مبنــی بــر اینکــه وام ازمــاه
هــای بعــد هــم بدهنــد وجــود نــدارد ،از دولــت مــی خواهیــم کــه تضمیــن
الزم در ایــن زمینــه بدهــد .وی اظهارامیــدواری کــرد کــه در آینــده وام
بیــکاری تبدیــل بــه صنــدوق بیمــه بیــکاری شــود.
منبع :آیندگان
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اردیبهشت

17اردبیهشت1358

ســرانجام تحــت فشــارها و پیگیــری هــای کارگــران بیــکار اعــام شــد
کــه شــرط داشــتن دفترچــه بیمــه بــرای دریافــت وام بیمــه بیــکاری حــذف
شــد ومراحــل پرداخــت وام بــه کارگــران بیــکار بــه شــرح زیــر از ســوی
وزارت کار اعــام شــد:.
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 :1301افتتاح رسمی اتحادیه نساج ها
 :1338درگذشت محمد علی افراشته شاعر طنزپرداز شعر کارگری

5
شنبه

مرحلــه اول پرداخــت وام بــه کارگــران بیــکار دارای دفترچــه و کســانی
کــه حداقــل یــک ســال مســتمر حــق بیمــه از ســال  1354بــه بعــد -
مرحلــه دوم :پرداخــت وام بــه کارگــران بیــکار دارای دفترچــه بیمــه و
پرداخــت حداقــل یــک ســال مســتمر و غیــر مســتمر حــق بیمــه از ســال
 - 54مرحلــه ســوم پرداخــت وام بــه کارگــران بیــکاردارای دفترچــه بیمــه
بــدون توجــه بــه زمــان پرداخــت حــق بیمــه  -مرحلــه چهــارم :پرداخــت
وام بــه کارگــران بیــکار ســاختمانی کــه دفترچــه بیمــه ندارنــد ولــی ســوابق
کار آنهــا در لیســت هــای شــرکت هــای ســاختمانی موجــود در شــعب
صنــدوق تامیــن اجتماعــی منعکــس مــی باشــد  -مرحلــه چهــارم :پرداخــت
وام بــه کلیــه کارگــران بیــکار فاقــد دفترچــه تامیــن اجتماعــی کــه دارای
کارفرمــای مشــخص باشــند و بــه روشــندالن کارگــر و ســربازانی کــه
هنــگام اعــزام کارگــر بــوده انــد.
در همیــن روز هیــات مدیــره شــورای موســس کارگــران پــروژه ای بیکار
و اخراجــی پــس از نشســتی کــه پیرامــون بررســی حملــه گــروه هــا بــه
اجتماعــات خــود در خانــه کارگــر داشــتند ،اطالعیــه ای بــه شــرح زیــر
صــادر کردنــد:

اردیبهشت
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 :1353یورش نیروهای دولتی به کارگران اعتصابی دخانیات دستگیری  51نفر
و بازگشت به کار کارگران
 :1353اعتصاب کارگران پاالیشگاه شیراز

«پــس از بررســی گزارشــات حرکــت سراســری روز جهانــی کارگــری
حملــه بــه راهپیمایــی هــا و اجتماعــات کارگــری در تمــام نقــاط کشــور بــه
ویــژه مجــروح نمــودن خواهــران و بــرادران کارگــر (قهرمانشــهر) را بــه
شــدت محکــوم مــی کنــد و از دولــت جمهــوری اســامی مجــازات عاملیــن
ایــن جنایــات و تضمیــن آزادی اجتاعــات کارگــری را مصــرا خوســتار مــی
باشــد و متذکــر مــی شــود اکنــون کــه دولــت پــول دو محمولــه نفــت را
فروختــه شــده را دریافــت داشــته الزم اســت بــه جــای کمــک مجــدد بــه
ســرمایه داران وکارفرمایــان بــه وضعیــت اســفبار زحمتکشــان بیــکار شــده
کشــور توجــه نمــوده و بــه خواســت هــای بــر حــق و قانونــی طبقــه ی
کارگــر ایــن ســرزمین جــواب قاطــع بدهنــد .در پایــان هــر گونــه تفرقــه
افکنــی بــه هــر بهانــه ای از طــرف هــر دارودســته ای محکــوم مــی کنیــم».

جـمعه
اردیبهشت
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 :1333کشته شدن وارطان ساالخانیان عضو سندیکای کارگران کفاش
 :1335تاسیس سندیکای کارگران کفاش

شنبه
اردیبهشت
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 1308اعتصاب کارگران نفت جنوب که مدت سه روز طول کشید .عده زیادی
از کارگران نفت در این اعتصاب شرکت داشتند .اعتصاب برای اضافه دستمزد
و تقلیل ساعات کار ،بهبود شرایط کار و زندگی ،به رسمیت شناختن اتحادیه و
تعطیل اول ماه مه بود .قوای نظامی رضاشاه به سرکردگی سپهبد امیراحمدی
به اشاره کمپانی نفت جنوب این اعتصاب را خاموش و بیش از  500نفر از
شرکت کنندگان آن را به نقاط دور دست تبعید کرد.
 :1325اعتصاب کارگران نفت جنوب و پیروزی موفقیت آمیز آنان
 :1379مسدود کردن جاده ی مخصوص کرج توسط کارگران مبلیران
وعالءالدین

20

اردیبهشت

18اردیبهشت1358

10 May
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 :1325ده هزار نفر از كارگران نفت آغاجاري اعتصاب كردند  .اين اعتصاب
پس از  14روز با موفقيت به پايان رسيد .خواست كارگران شامل اضافه
دستمزد ,تامين حداقل وسايل بهداشتي ,تامين آب آشاميدني و يخ بود

مدیرعامــل صنــدوق وام بیــکاری اعــام کــرد تــا  27اردیبهشــت 55
هــزار نفــر وام بیــکاری دریافــت کردنــد .حــدود  550مییلیــون تومــان مــی
شــود .در دوم خــرداد اعــام شــد کــه ظــرف کمتــر از  50روز 60هــزار
نفــر کارگــر وام بیــکاری گرفتنــد .در آخریــن مرحلــه بــا حــذف شــرط
داشــتن دفترچــه بیمــه توانســت ظــرف مــدت کمتــر از  50روز بــه بیــش
از 60هــزار کارگــر رقمــی معــادل  558648400ریــال وام پرداخــت کنــد.
از کارگــران خواســته شــده کــه وام خــود را به حســابی به شــماره201125
بانــک ملــی شــعبه مرکــز بــه نــام وام صنــدوق کارگــری واریــز و یــک
نســخه از رســید آن را بــه دفتــر ایــن مرکــز ارســال کننــد .وزارت کار
و امــور اجتماعــی تــا  5خــرداد بــه  71628کارگــر مبلــغ  81میلیــون و
بیســت هــزار و  290تومــان وام بیــکاری پرداخــت کــرده اســت و در 14
خــرداد اعــام شــد کــه 97هــزار تــن وام بیــکاری دریافــت کــرده انــد کــه
جمعــا 960میلیــون ریــال وام در اختیــار ایــن عــده قــرار گرفتــه اســت.
پــس از تغییــر شــرایط دریافــت وام بیــکاری ،خبرهــای کمــی از
کارگــران بیــکار تهــران در روزنامــه هــا بــه چشــم مــی خــورد.

2
شنبه
اردیبهشت
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 :1332اعتصاب کارگران پارچه بافی آذربایجان قزوین برای اضافه دستمزد

تجربههایکارگری

1
شنبه

22

اردیبهشت

رنج کارگران فرشباف
فــرش ایــران قرنهاســت کــه بــه سراســر دنیــا صــادر مــی شــود و در
تمــام ایــن ســالها کــودکان یکــی از اصلــی تریــن بافنــدگان فــرش بــوده
انــد .در دهـهی بیســت و ســی قــرن بیســتم در کرمــان نزدیک بــه 7000
کارگــر در صنعــت قالــی باقــی اســتخدام شــده بودند کــه 75درصــد آن را
کــودکان  6تــا  12ســاله و زنــان تشــکیل مــی دادنــد25 .درصــد باقیمانــده
جوانــان  15تــا  18ســاله بودنــد .کارگــران کهنســالتر کــه در شــمار
اســتادان و بیشــتر مــرد بودنــد تنهــا بــه چنــد صدتــن بالــغ میشــدند.

12 May
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روز جهانی پرستار

در آمــاری در مــورد نیــروی کار زنــان ،مــردان و کــودک در ســالهای
1935تــا  37تعــداد کارگــران زن در ظــرف ســه ســال تقریبــا  5برابــر
و تعــداد کارگــران کــودک  6برابــر شــده  ،در حالــی کــه در همیــن ســه
ســال تعــداد کارگــران مــرد تنهــا  3برابــر شــده بــود .عالقـهی روزافــزون
کارفرمایــان بــه اســتخدام کــودکان و زنــان را بایــد در دســتمزد پایینتــر
ایــن بخــش از نیــروی کار دانســت.
شــرایط کار ایــن کــودکان بســیار اســفناک بــود .ســاختمان هایــی کــه
کــودکان در آن کار مــی کردنــد بســیار فرســوده ونامناســب بــود .کارگران
در معــرض هجــوم گــرد وغبــار  ،بخــار ،کــرک و کثافــت بودنــد واغلــب
بــه انــواع بیمــاری هــای مجــاری تنفســی مبتــا مــی شــدند .محــل کار از
حــرارت کافــی برخــوردار نبــود و بســیار نمنــاک بــود .کارگــران خردســالی

4
شنبه
اردیبهشت
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 :1387تجمع چند هزار نفره کارگران نیشکر هفت تپه

تجربههایکارگری

3
شنبه

24

اردیبهشت

کــه در گــودال هایــی تاریــک ونمــور بــا پیکرهایــی نیمــه برهنــه پاهایشــان
را آب گرفتــه بــود در کانــون نظــارت کارفرمایــان بودنــد .ناهــار بــه مدت
نیــم تــا یــک ســاعت درمحــل کار و اغلــب در همــان اتــاق یــا ســالنی کــه
کار مــی کردنــد صــرف مــی شــد .جــز در شــماری از کارگاه هــا محلــی که
کارگــران بتواننــد خودشــان را تمیــز کننــد وجــود نداشــت .بیشــتر وقــت
هــا آب آشــامیدنی مناســب هــم نبــود .بســیاری از کــودکان پســر و دختــر
اغلــب در همـهی عمــر مفلــوج میشــدند .صــرف نظــر از ایــن کــه اینــان
ناچــار بودنــد در ســردابهای زیــر زمینــی غارگونــه عــاری از نــور کافــی،
نمــور و محــروم از تهویــه کار کننــد ،شــیوهی نشستنشــان بــه گونــهای
بــود کــه پیوســته قــوز کــرده بودنــد .ایــن وضــع نشســتن بیشــتر بــه بــد
شــکل شــدن و از ریخــت افتــادن همیشــگی بــازوان و ســاق پاهایشــان
منجــر میشــد .کارگــران دختــر در کرمــان بیشــتر بــه جمــود مفصــل
در قســمت تحتانــی شــکم مبتــا بودنــد .بیشــتر اینــان پــس از آبســتنی
در هنــگام زایمــان جــان میســپردند .دســتمزد روزانــه ی ایــن کارگــران
کمتــر از 15شــاهی بــود در حالــی کــه دســتمزد کارگــران بزرگســال مــرد
تــا  2ریــال هــم میرســید.
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جـمعه
اردیبهشت
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 :1323تصویب طرح اولین قانون کار در هیات وزیران
در آبان ماه  1323اداره مستقلي به نام اداره كل كار در وزارت بازرگاني و
پيشه و هنر تاسيس و مامور رسيدگي به شكايات و رفع اختالفات كارگران و
كارفرمايان شد و سپس كميسيوني تشكيل شد كه اولين طرح قانون كار را
تهيه و به مجلس شوراي ملي ارائه كرد .ولي اين اليحه به سبب مخالفت برخي
از نمايندگان در مجلس مطرح نشد .اين متن كه در  25ارديبهشت  1323به
تصويب هيات وزيران رسيده بود ،جنبه نظارتي بر اعتصابات كارگري داشت
كه در آن زمان گسترش يافته بود .در اين سال تصميم به تهيه قانون جديدي
گرفته شد و تصويبنامه قانوني مشتمل بر  48ماده و  34تبصره تهيه شد و
با توجه به فعال بودن سازمانهاي كارگري ،جنبه حمايتي آن نسبتا زياد بود كه
برخي از مقررات آن در قوانين بعدي كنار گذارده شد.
 :1393اعتصاب بزرگترین اتحادیه کارگری ترکیه در اعتراض به حادثه انفجار
معدن

ایــران یکــی از اعضــای نخســتین ســازمان بیــن المللــی کار بــود کــه در
ســال  1914تاســیس شــده بــود .ایــن ســازمان پــس از دریافــت گــزارش
هایــی در بــاره ی وضــع فالکــت بــار کارگــران زن و کــودک در کارگاه
هــای قالــی بافــی کرمــان مســاله را در پنجمیــن جلســه ی هیــات مدیــره

تجربههایکارگری

5
شنبه

تجربههایکارگری

شنبه

26

اردیبهشت

خــود در ســال  1920مــورد بحــث قــرار داد .ایــن ســازمان در ســال
 ( 1921پــس از کودتــای رضاخــان) بــا حکومــت ایــران تمــاس گرفــت
و خواســتار تغییراتــی در شــرایط کار ایــن کارگــران شــد .حکومــت ایــران
کــه نیــاز بــه حمایــت هــای بیــن المللــی داشــت بــه مقــام هــای محلــی
کرمــان دســتور داد کــه وســایل و امکانــات رفاهــی بهتــری را بــرای زنــان
وکــودکان کارگــر فراهــم کننــد.
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 :1383اعتصاب پرستاران بیمارستان مدرس

1
شنبه
اردیبهشت
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 :1325اولين قانون كار كه به شكل تصويب نامه هيات دولت تنظيم گرديده
بود ,به اجرا گذاشته شد و سازماني براي اجراي آن با نام اداره كل كار تشكيل
شد.
 :1393تجمع  400کارگر مخابرات روستایی مقابل شرکت مخابرات ایران در
اعتراض به وضعیت قرارداد ،بیمه و دست-مزد این کارگران که در بخشهای
نگهداری مرکز ،راه اندازی ،سیم کشی و خرابی تلفن مشغول به کارند ،بعضا با
 ۲۰-۱۵سال سابقه کار هنوز به صورت ساعتی و بدون حق بیمه کار میکنند.
 :1393آغاز تجمع سه روزه کارگران «نی بر» شوشتر مقابل سازمان تأمین
اجتماعی 27اردیبهشت .آنان عالوه بر اتصال سوابق بیمهای ،خواستار قرار
گرفتن تحت حمایت قانون مشاغل سخت و زیانآور ،اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق هستند

ســرانجام در ســال 1923فرمانــی بــرای بهبــود وضعیــت کارگاه هــای
قالــی بافــی صــادر شــد .در ایــن قانــون چنیــن آمــده بــود :کارگــران بیــش
از  8ســاعت کار نکننــد .ظهــر بــه کارگــران اجــازه دهنــد کــه بــرای
تمدیــد قــوا واســتراحت از کارخانــه بیــرون بیاینــد .کارخانــه هــا نمنــاک
نباشــد .نیمکــت هــای کــودکان تکیــه گاه داشــته باشــد و بلنــدی آن بــه
حــدی باشــد کــه پــای آنــان بــه زمیــن برســد و کمتریــن ســن کــودکان
پســر  10ســال و دختــر  12ســال باشــد .هیــچ کــودک کمتــر از  14ســال
بیــش از  8ســاعت در روز کار نکنــد .کارگــران مــرد جــدا از کارگــران زن
کار کننــد .بــه زنــان آبســتن در هنــگام زایمــان  5هفتــه مرخصــی بــا نیــم
حقــوق داده شــود و مقامــات محلــی مراقــب باشــند کــه کارفرمایــان از
لحــاظ مــزد و ســایر نیازمندیهــا کارگــران را گــول نزننــد.
بــه رغــم ایــن کــه مجازاتهایــی بــرای فــرار از ایــن قانــون در نظــر
گرفتــه شــده بــود امــا گــزارش هــای بعــدی نشــان میدهــد کــه وضعیــت
ایــن کارگــران در کرمــان و ســایر نقــاط ایــران تغییــر چندانــی نکــرد.

2
شنبه

28

اردیبهشت

 12اردیبهشت  ،1340روز معلم
از ســوی ســازمان معلمــان اعــام شــدکه درروز  12اردیبهشــت ســال
کلیــه معلمــان اعتصــاب خواهنــد کــرد 12 .اردیبهشــت کلیــه مــدارس
تهــران تعطیــل شــد و معلمــان در تظاهــرات گســترده ای شــرکت کردند.
روزنامه اطالعات حوادث این روز را چنین گزارش کرده است:

18 May
2015

 :1393نزدیک به  ۵هزار کارگر معترض معدن سنگ آهن بافق (واقع در
استان یزد) در اعتراض به خصوصی سازی این معدن سنگ آهن دست از کار
کشیدهاند .کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعدیل نیروی کار و
کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوصی سازی این معدن نگراناند و میخواهند
باقیمانده سهام این شرکت معدنی به آنان فروخته شود.

تـا ریخ کارگری

 29رجب
1436

94

3
شنبه
اردیبهشت

29
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2015

 30رجب
1436

94

 :1324اعتصاب کارگران نفت آبادان

معلمــان از ابتــدای صبــح بــه میــدان بهارســتان آمــده و جلــوی مجلــس
جمــع شــدند .امــا چــون مامــوران خیابــان اکباتــان را بســته بودنــد  ،در
خیابــان شــاهآباد و اول بهارســتان روی زمیــن نشســتند .مامــوران از
ماشــین آبپــاش بــرای متفــرق کــردن مــردم اســتفاده کردنــد .معلمــان
بهرغــم ایــن کــه خیــس شــده بودنــد از جــای خــود بلنــد نمیشــدند...
پــس از مدتــی اولیــن برخــورد صــورت گرفــت .عــده ای بــه طــرف
ماشــینها رفتنــد و ســر لولههــای آب را بــه ســمت دیگــر گرداندنــد...
قــرار بــود هیاتــی از معلمــان بــا رییــس مجلــس مالقــات کننــد ،معلمــان
فریــاد میزدنــد و شــعار میدادنــد و مامــوران نیــز تیــر هوایــی شــلیک
میکردنــد و بــا باتــوم معلمــان را میزدنــد .صــدای تیرانــدازی هوایــی
و شــعارهای معلمــان در صحــن علنــی مجلــس شــنیده میشــد .مجلــس
درحــال بررســی اشــل حقوقــی معلمــان بــود .جلســه متشــنج شــد...

4
شنبه
اردیبهشت
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تـا ریخ کارگری
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:1330اعتصاب کارگران معدن گاجره برای دریافت حقوق معوقه که موفقیت
آمیز بود.
:1340اعتصاب کارگران رادیو
 :1393پس از چهار روز تجمع در مقابل سازمان تامین اجتماعی؛
اجتماع صنفی کارگران کشت و صنعت کارون در تهران خاتمه یافت در حالی
که براساس گفتوگوهایی که در جلسات انجام شده است ،ظرف  ۱۰روز بانک
کشاورزی مبلغ  ۶۰میلیارد تومان از  ۱۰۰میلیارد تومان مطالبات بیمهای سازمان
تامین اجتماعی را پرداخت خواهد کرد و بدین ترتیب مسئله انفصال سوابق
بیمهای کارگران نی بر مرتفع خواهد شد .مابقی  ۴۰میلیارد تومان از سوی
مدیر عامل تامین اجتماعی با هماهنگی وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی بخشوده
شده است

دو تــن از معلمــان بــا چاقــو زخمــی شــده بودنــد .ســرگرد شهرســتانی
رییــس کالنتــری بــا اســلحه کمــری خــود بــه ســر دکتــر خانعلــی شــلیک
کــرده بــود .بــه دنبــال آن ،مــوج اعتراضــات و انزجــاز ار ایــن حادثــه
سراســر کشــو را فــرا گرفــت .مــدارس تعطیــل شــد .احــزاب سیاســی ،
گروههــای صنفــی و ســندیکاهای کارگــری بــا صــدور اطالعیــه حمایــت
خــود را از معلمــان اعــام کردنــد .اعتصــاب معلمــان ادامــه یافــت .دیگــر
خواســتههای معلمــان تنهــا اضافــه حقــوق نبــود .آنــان خواســتار برکنــاری
دولــت ،تعقیــب قاتــل دکتــر خانعلــی و عذرخواهــی از معلمــان بودنــد.
در  18اردیبهشــت در اجتمــاع بــزرگ معلمــان ،طــی صــدور قطعنامهای
روز  12اردیبهشــت بــه یادبــود اعتصــاب معلمــان و کشــته شــدن دکتــر
خانعلــی ،روز معلــم اعــام شــد و مقــرر شــد کــه در ایــن روز همــه ســاله
کلیـ ه مــدارس و موسســات فرهنگــی در سراســر کشــور تعطیــل شــود.

اردیبهشت
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:1393آغاز اعتصاب دو روزه رانندگان اتوبوس در برزیل

خرداد

1

در خــرداد  30 ،1338هــزار نفــراز کارگــران کــوره پزخانههــای تهــران
بــرای احقــاق حقــوق خویــش و نجــات کــودکان و زنانشــان از چنــگال
گرســنگی و مــرگ بــه پــا خاســتند .بالفاصلــه پــس از آغــاز اعتصــاب
دســتگاه پلیــس و نظامــی شــاه بــه حرکــت در آمــد.

22 May
2015
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روزنامه "کیهان" در آن روز نوشت:

 :١٣٠١تعطیل شدن روزنامه حقیقت به مدیریت محمد دهگان ،اولین روزنامه
کارگری به وسیله حکومت رضاخانی
 :1325یورش به کارگران اعتصاب نفت آغاجاری و کشته شدن عده ای از
کارگران زن و مرد
 :1393اعتصاب و دستگیری  100کارگر معترض به دستمزد مک دونالد در
مقابل دفتر مرکزی ایالت ایلینویز آمریکا

شنبه
خرداد
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 :1393حدود  ۲۰۰کارگر کارخانه پروفیل به نمایندگی از  ۱۱۰۰کارگر در
اعتراض به پنج ماه ماه حقوق معوقه در محل کار خود اجتماع کردند

«درســت نیــم ســاعت از آغــاز جنجــال اعتصــاب گذشــته بــود کــه
ماموریــن انتظامــی سررســیدند و در کارخانههــا نیــروی امــدادی شــهربانی
و افــراد ســازمان امنیــت حاضــر شــدند».
خواســته آنــان اضافــه دســتمزد بــه میــزان  25درصــد بودنــد .بــه
دســتور شــاه کارگــران را بــه مسلســل بســتند و در نتیجــه  50کشــته و
عــده کثیــری را زخمــی کردنــد .ماموریــن ســازمان امنیــت صدهــا نفــر از
فعالیــن کارگــران را روانــه ســیاهچال هــا نمودنــد .بــا وجــود ایــن رژیــم
کودتــا مجبــور بــه عقــب نشــینی در مقابــل اراده کارگــران گردیــد و
پــارهای از خواســتهای آنــان بــرآورده شــد .

تجربههایکارگری

جـمعه

اعتصابکوزهپزخانهها

خرداد

1
شنبه
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3

 :1383اعتصاب رانندگان شرکت واحد

خرداد

2
شنبه
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 6شعبان
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خرداد

5

اعتصاب کارگران ابریشم چالوس و زنان مبارز کارگر1332
کارگــران چالــوس اغلــب دو مــاه حقــوق طلبکارنــد .متصدیــان قســمتها
مرتــب فشــار غیرقانونــی خــود را بــا ســرنیزه بــه کارگــران وارد میکننــد.
متخصــص ژاپونــی قســمت ابریشمکشــی کارخانــه متصــدی قســمت را
خواســته بــه او میگویــد کــه کارگــران نبایــد بــا هــم صحبــت کننــد فقــط
بایــد بــا پیلــه و ابریشــم صحبــت کننــد .ایــن متخصــص قالبــی ماهیانــه
دوهــزار تومــان حقــوق میگیــرد.

26 May
2015
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چنــدی پیــش  16نفــر از کارگــران حریــر چالــوس کــه بــرای بــه دســت
آوردن حقــوق خویــش و انتخــاب نماینــده قانونــی خــود توســط مهنــدس
خاکســار مضــروب و دســتگیر شــدند .پــس از آزادی و مدتهــا بالتکلیفــی
ده نفــر ســر کار رفتنــد دو نفــر منتقــل شــدند و کارگــری بــه نــام فاطمــه
شــاعری هنــوز بالتکلیــف اســت .ایــن کارگــر مبــارز بــه هرجــا مراجعــه
کــرده حتــی اداره دادگســتری بــه کارخانــه نوشــته داده کــه  :پیــرو شــماره
ی  31/9/22 -8824بانــو فاطمــه شــاعری مدتهاســت از طــرف کارخانــه
حریربافــی چالــوس بــه نــام اینکــه محکومیــت از دادگاه نوشــهر دارد از کار
برکنــار شــده اســت گذشــت از ایــن کــه مجــوز قانونــی بــرای برکنــاری وی
نیســت ایشــان فاقــد هــر گونــه محکومیــت کیفــری هــم هســتند و خواســتار
برگشــت بــه کار وی شــده انــد.

4
شنبه
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خرداد

سرود فردا شماره  8 /1خرداد 32
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 :1333اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رشت در اعتراض به قتل وارطان و
کوچک شوشتری
 :1380اجتماع اعتراضی  1700کارگر چیت ری در برابر ساختمان بنیاد جانبازان
به علت واگذاری این واحد به بخش خصوصی و عدم دریافت حقوق

تجربههایکارگری

3
شنبه

5
شنبه

7

خرداد

ن در قانون کار
ط كار نوجوانا 
شراي 
ماده :79به كار گماردن افراد كمتر از  15سال تمام ممنوع است.
مــاده  :80كارگــري كــه ســنش بيــن 15تــا 18ســال تمــام باشــد ،كارگــر
نوجــوان ناميــده ميشــود و در بــدو اســتخدام بايــد توســط ســازمان تاميــن
اجتماعــي مــورد آزمايشــهاي پزشــكي قــرار گيرد.

28 May
2015

 9شعبان
1436

94

مــاده  :81آزمايــش هــاي پزشــكي كارگــر نوجــوان ،حداقــل بايــد ســالي
يكبــار تجديــد شــود و مــدارك مربــوط در پرونــده اســتخدامي وي ضبــط
گــردد .پزشــك در بــاره تناســب نــوع كار بــا توانائــي كارگــر نوجــوان
اظهارنظــر ميكنــد و چنانچــه كار مربــوط را نامناســب بدانــد كارفرمــا
مكلــف اســت درحــدود امكانــات خــود شــغل كارگــر را تغييــر دهــد.

جـمعه
خرداد

8
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2015

 10شعبان
1436

94

 :1324تشکیل اتحادیه کارگران راه آهن در شاهی
 :1325اعتصاب نساجی های اصفهان
 :1340اعتصاب کارگران نفت جنوب ،اختصاص یک روز حقوق از طرف
کارگران برای کارگران
 :1380تجمع اعترضی کارگران جامکو مقابل وزارت صنایع برای دریافت
10ماه حقوق معوقه

قـانو ن کا رگری

مــاده  :82ســاعات كار روزانــه كارگــر نوجــوان ،نيــم ســاعت كمتــر از
ســاعات كار معمولــي كارگــران اســت .ترتيــب اســتفاده از ايــن امتيــاز بــا
توافــق كارگــر و كارفرمــا تعييــن خواهــد شــد.

شنبه
خرداد

9

مــاده  :83ارجــاع هرنــوع كار اضافــي و انجــام كار درشــب و نيــز ارجــاع
كارهــاي ســخت و زيــان آور وخطرنــاك و حمــل بــار بــا دســت ،بيــش از
حــد مجــاز و بــدون اســتفاده از وســايل مكانيكــي بــراي كارگــر نوجــوان
ممنــوع اســت.

94

30 May
2015
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مــاده  :84در مشــاغل و كارهائــي كــه بــه علــت ماهيــت آن يــا شــرايطي
كــه كار در آن انجــام ميشــود بــراي ســامتي يــا اخــاق كارآمــوزان
زيــان آور اســت ،حداقــل ســن كار  18ســال تمــام خواهــد بــود .تشــخيص
ايــن امــر بــا وزارت كار و امــور اجتماعــي اســت.

1
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خرداد
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 :1324اجرای قانون بیمه کارگران
ِ
 :1393پایان موفقیت آمیز اعتصاب و بازگشت به کار کارگران کارخانه پروفیل
ساوه
 :1393مدیر عامل کارخانه با حضور در بین کارگران معترض وعده کرد که
حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری همه مطالبات معوقه کارگران را پرداخت کند.

قـانو ن کا رگری

 :1324کارگران شرکت نفت ایران و انگلیس در کرمانشاه دست به اعتصاب
بزرگی زدند .در این اعتصاب انگلیسي ها  400نفر از  600کارگر اعتصابی را
اخراج کردند.
 :1393تجمع کارگران ایران جیکا در رشت در اعتراض به بسته شدن کارخانه و
عدم دریافت حقوق و مزایای یک سال

2
شنبه
خرداد
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قانونمنعکارکودکان 14سالهدرایالتپنسیلوانیا

3
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خرداد
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روز جهانی مبارزه با کار کودک

تـا ریخ کارگری

 :1343کارگران کارخانه صنایع پشم اصفهان به عنوان اعتراض نسبت به عدم
پرداخت  20درصد سود کارگران دست از کار کشیدند.
 :1331اعتصاب کارگران کارخانه درخشان برای افزایش دستمزد
 :1393جمعی از کارگران روزمزد و قرار دادی کارخانه ایران تایر صبح امروز،
(یکشنبه  ۱۱اردیبهشت) ،در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در مقابل
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.
 :1393اعتصاب کارگران پیمانی پتروشیمی شازند در اعتراض به قانون طرح
طبقه بندی مشاغل و نحوه محاسبه دستمزدها .قانون طرح طبقه بندی
مشاغل که پیش از آغاز سال جاری در پتروشیمی شازند اجرا شده ،موجب
تبعیض مزدی میان کارگران پیمانی و قرارداد مستقیم شده است.یک نماینده
کارگری با اشاره به اشتغال نزدیک به دو هزار کارگر پیمانی و حدود ۷۰۰
کارگر قرارداد مستقیم در پتروشیمی شازند ،تصریح کرد :قانون طرح طبقه
بندی مشاغل که گفته می شد به قصد کاهش شکاف مزدی کارگران پیمانی
و قرارداد مستقیم اجرا می شود ،عمال تبعیض مزدی میان این دو گروه از
کارگران را بیشتر کرده است.

مــری جونــز یکــی از کارگــران فعــال امریــکا اســت کــه بیــش از 50
ســال در ایــن زمینــه فعالیــت داشــته اســت .او از ســن  40ســالگی وارد
فعالیــت هــای کارگــری شــد و تــا نزدیــک صــد ســالگی ایــن کار را ادامــه
داد .او راهپیمایــی از کــودکان کارگــر بــه راه انداخــت تــا نظــر افــکار
عمومــی را بــه شــرایط بــد زندگــی ،کار و ســامت ایــن کــودکان حســاس
کنــد .در یکــی از شــهرهای ســر راه یــک ســخنرانی در بــاغ وحــش برگــزار
شــد .او بچــه هــای کارگــر را در یــک قفــس کــرد و خطــاب بــه مــردم
ایــن چنیــن گفــت :پولدارهــا ایــن بچههــا را از ابتدایــی تریــن آمــوزش هــا
محــروم مــی کنــن .دســت و پــای کوچیــک ایــن بچــه هــا را بــه کار مــی
گیــرن تــا دختــرا و پســرای خودشــون را بــه دانشــگاه بفرســتن .تــا بــرای
زناشــون ماشــین و بــرای دختراشــون ســگ هــای محافظــی بخرنــد کــه
فرانســه بلــدن .کــم مونــده کــه صاحبــان کارخانــه هــای نســاجی از قنداقــی
هــا هــم کار بکشــن ...بــه مــا مــی گــن واســه هــر بچــه امریکایــی ایــن
امــکان وجــود داره کــه یــه روزی رییــس جمهــور امریــکا بشــه ،بهتــون
قــول مــی دهــم کــه همیــن الســاعه بچــه هایــی کــه تــوی ایــن قفــس
مــی بینیــد حاضرنــد ایــن امکانــو بــا یــک شــکم غــذای خوشــمزه و چنــد
ســاعت تفریــح وســرگرمی تاخــت بزنــن .ایــن بچــه هــای رنــج کشــیده
بچــه هــای ناقــص العضــوی کــه از نظــر جســمی و روحــی رشــد نکــرده
انــد جــز کار اجبــاری آینــده ای در انتظارشــون نیســت« .آب حمــوم مفــت
فاضــاب» .بــه دنبــال ایــن حرکــت ،در ایالــت پنســیلوانیا قانــون منــع کار
کــودکان  14ســاله تصویــب شــد.

4
شنبه

13

روز شــنبه بــود ،روزهــای شــنبه همیشــه روز کار اســت امــا نــه آن
شــنبه اول مــاه مــی  .1886صبــح آن روز کارگــران از خــواب پاشــدند،
لبــاس هــای پلوخــوری شــان را پوشــیدند .دســت زن و بچــه هــای خــود را
گرفتنــد و بــه راه افتادنــد .قــرار بــود بــه راهپیمایــی برونــد .در راه ســرود
مــی خواندنــد و مــی خندیدنــد .تــوی آن خیابــان عریــض مــوج جمعیــت
از کنــار جوخــه هــای پلیــس و لبــاس شــخصی هایــی مــی گذشــت کــه
قــرار بــود مثــا نظــم و قانــون را اعمــال کننــد.
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 :1393حدود  200نفر از کارگران پیمانی قطار شهری اهواز (شرکت کیسون)
برای سومین روز متوالی در اعتراض به عدم دریافت  ۵ماه حقوق معوقه در
مقابل سایت مرکزی واقع در خیابان اقبال تجمع کردند /شرکت قطار شهری
اهواز آماده است تا مطالبات این کارگران را از محل اعتبارات پیمانکار پرداخت
کند .مطالبات صنفی دیگری همچون عدم دریافت فیش حقوقی ،محاسبه
نشدن اضافه کاری در ایام تعطیالت و عدم اجرای مصوبه دستمزدهای سال
 93شورای عالی کار دارند.

:1325اعتصاب کارگران انبار نفت در تهران
 :1393اعتصاب  ۲۵۰۰کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق به نوزدهمین
روز متوالی می رسد.
:1393کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق در اعتراض به
عرضه  ۵/۲۸درصد از سهام این شرکت معدنی در فرابورس که به قصد
خصوصی سازی انجام گرفته است ،از تاریخ  ۲۷اردیبهشت دست از کار
کشیده اند .کارگران معترض معتقدند این  ۵/۲۸درصد از سهام شرکت
سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق باید همچنان دولتی بماند و سود آن به
توسعه این شهرستان محروم اختصاص یابد یا آنکه به شرکت تعاونی توسعه
شهرستان بافق که از حضور حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان تشکیل
شده است ،واگذار شود.

ایــن فقــط یــک اعتصــاب بــرای کــم کــردن ســاعات کار روزانــه بــود .
امــا کارفرماهــا طــوری رفتــار مــی کردنــد کــه انــگار مــی خواهــد انقــاب
شــود .چنــد ســالی بــود کــه شــیکاگو مرکــز جنبــش هــای رادیــکال شــده
بــود .بعضــی از سوسیالیســتها و آنارشیســت هــا در جنبــش محلــی کارگــری
بــه رهبــری نیــز رســیده بودنــد .پارســونز و اســپایز از جملــه ی آنــان بودنــد.
پارســونز بــا زن و بچــه اش بــه هــزاران نفــری پیوســت کــه در خیابــان
میشــیگان جمــع شــده بودنــد .اســپایز بــدو بــدو بــا روزنامــه ای دردســت

ادبیات کارگری

خرداد

روایتی از اول ماه می 1886

جـمعه
خرداد

15

خــود را بــه او رســاند( .صــدای همهمــه ی جمعیــت و ســرود و)...
اسپایز ( -نفس نفس زنان) هی صبر کن .پارسونز اینو ببین.
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اسپایز  -نه مهمه بزار برات بخونم گوش کن:
دو جانــی خطرنــاک در ایــن شــهر آزاد میگردنــد .دو بــزدل پســت کــه
ســعی مــی کننــد در شــهر شــر بــه پــا کنند.اســم یکــی شــان پارســونز
اســت و دیگــر هــم اســپایز

شنبه

روز جهانی محیط زیست
 :1393کارفرمای کارخانه ذوب آهن این استان در واکنش به اعتراضات صنفی
اخیر کارگران ،درهای کارخانه را برای جلوگیری از ورود  257کارگر این
کارخانه بسته است اما پس از چند ساعت چالش ،سرانجام کارگران موفق به
حضور در کارخانه شدهاند .تمامی کارگران این کارخانه با وجود انجام سه
شیفت کاری نزدیک به  4ماه دستمزد و حق بیمه طلبکارند.
 :1393آغاز اعتصاب 10هزار کارگر مترو سائوپولوِ برزیل در اعتراض به
دستمزدها

خرداد

16

پارسونز  ( -باخنده) خوب معروف هم که شدیم...
اســپایز  :شــوخی نکــن .بقیــه اش را گــوش کــن :ایــن دو نفــر طــی
ده ســال گذشــته در کار ایجــاد اخــال بــوده انــد .بایــد مــدت هــا پیــش
آنهــا را از ایــن شــهر بیــرون مــی کردنــد .روی زمیــن در هیــچ اجتماعــی
نبایــد تحملشــان کــرد .آنهــا بــه جنبــش  8ســاعت کار هیــچ عالقــه ای
ندارنــد ...دنبــال آشــوب وغارتنــد .امــروز نشانشــان کنیــد از نظــر دورشــان
نداریــد شــخص آنهــا مســوول هــر دردســری هســتند کــه امــروز رخ مــی
دهــد .اگــر اغتشاشــی بــه پــا شــود آنهــا را تنبیــه کنیــد کــه عبــرت آمــوز
دیگــران شــود.
پارسونز  -خوب پس برامون خواب بدی دیده اند.
اسپایز  :چه کار باید کنیم؟
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:1324تظاهرات هزاران کارگر بیکار به رهبری شورای متحده ی آذربایجان
:1349افزایش حقوق  20هزار کارگر و کارمند راه آهن

ادبیات کارگری

پارســونز  -تــو هــم وقــت پیــدا کــردی  .راهپیمایــی داره شــروع مــی
شــه ...بــزار واســه یــه وقــت دیگــه
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بعــد مــوج کارگــران بــه پیــش رفتنــد و خانــواده ی پارســونز و اســپایز
در صــف اول جلــوی جمعیــت حرکــت کردنــد .تظاهــر کننــدگان بیــش از
 80هــزار نفــر بودنــد .آن روز بــه آرامــی گذشــت  .امــا روز ســوم مــاه مــه
کــه اعتصــاب شــروع شــد اتفاقــی افتــاد .کارگــران بــه اعتصــاب شــکن هایی
کــه ســرکار رفتــه بودنــد حملــه کردنــد و پلیــس هــم بــه کارگــران حملــه
کــرد و  4کارگــر کشــته شــدند .قــرار شــد کــه فردایــش در میــدان هــی
مارکــت جمــع شــوند تــا بــه ایــن خشــونت پلیــس اعتــراض کننــد .روز
بعــد در میــدان هــی مارکــت جمعیــت مــوج مــی زد .ابتــدا اســپایز صحبــت
کــرد و بعــد پارســونز رو بــه جمعیــت گفــت:
پارســونز :تــو جنبــش  8ســاعت کار چیــزی نیســت کــه ســرمایه دارا
رو بــه هیجــان بیــاره .مــی دونیــن کــه ارتــش تــا خرخــره مســلحه .یــه
مسلســل واســه درو کــردن شــماها آمــاده کــرده .مگــه چــه خبــره ؟ هــر
وقــت شــماها تقاضــای افزایــش دســتمزد داریــن پلیــس هــا و لبــاس
شــخصی هــا توخیابونــا کتــک تــون مــی زنــن و مــی کشــنتون .مــن نیومــدم
کســی رو تحریــک کنــم بلکــه اومــدم واقعیــت هــا رو بگــم .گــر چــه شــاید
جونمــو ســر ایــن راه بــزارم ...اگــر زن و بچــه هاتونــو دوســت داریــن ...اگــه
نمــی خوایــن کــه از گشــنگی جلوتــون پرپــر بزنــن یــا اگــه نمــی خوایــن
مثــل ســگ تــو خیابونــا بکشــنتون بایــد کاری بکنیــم...
ســاعت ده شــب بــود و یکــی دیگــه از رهبــران کارگــران مشــغول
ســخنرانی بــود کــه پلیــس هــا آمدنــد .فرمانــده شــان دســتور داد :بــه نــام
مــردم ایالــت ایلــی نویــز دســتور مــی دم کــه ایــن میتینــگ را تمــوم کنیــد
و متفــرق بشــید.
اســپایز گفــت :آخــه ســرکار ،مــا کــه آرامیــم ...هنــوز حرفــش تمــام
نشــده بــود کــه نــور خیــره کننــده و صــدای انفجارجمعیــت را بــه هــم
ریخــت .بمبــی جلــوی پــای پلیــس هــا منفجــر شــد .هفــت پاســبان زخمــی
شــدند .حملــه بــه مــردم شــروع شــد .پاســبان هــا تــو تاریکــی جمعیــت را
مــی زدنــد .تیرانــدازی مــی کردنــد .مــردم هــم فــرار مــی کردنــد و فحــش
مــی دادنــد .ظــرف چنــد ثانیــه میــدان ســرخ شــد از خــون کارگــران  .ده
کارگــر کشــته شــدند و  50نفــر هــم بدجــوری زخمــی شــدند...
فردایــش مطبوعــات شــیکاگو و سراســر کشــور پر بــود از مقــاالت انتقام

ادبیات کارگری

خرداد
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پارســونز  -فعــا هیچــی  .بایــد راهپیمایــی را شــروع کنیــم تــا ببینیــم
بعــد چــه مــی شــه...

3
شنبه
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خرداد
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4
شنبه

 :1393آغاز دور دوم اعتصاب  400نفر کارگر پروفیل ساوه در اعتراض
به عملی نشدن وعده های کارفرما (سرمایه دار) .حدود  6سال است که
کارفرمای کارخانه حقوق کارگران را با تاخیر  40تا  50روز پرداخت می کنند
که به مرور حجم مطالبات معوقه این کارگران تا  5ماه هم برآورد میشود.
 :1393تجمع  100کارگر خباز سنندج مقابل استانداری کردستان در اعتراض
به دستمزدها

اگــه فکــر مــی کنیــن کــه بــا دار زدن مــا مــی تونیــن جنبــش کارگــری
رو پامــال کنیــن  ،یعنــی همــان جنبشــی رو کــه میلــون هــا آدم لگدمــال
شــده میلیــون هــا آدمــی کــه از نــداری و فقــر رنــج مــی بــرن  ،از اون
توقــع آزادی دارن ،خــب اگــه عقیدتــون اینــه ...باشــه دارمــون بزنیــن .اگــه
شــما بخوایــن مــردم رو بــه ایــن دلیــل کــه جــرات کــرده و حقیقتــو گفتــن
محکــوم بــه مجــازات مــرگ کنیــن پــس مــن بــا ســربلندی ایــن قیمــت
گزافــو میــدم .. .امــا بدونیــن کــه شــما اینجــا رو یــه جرقــه پــا مــی زاریــن.
ایــن یــه آتیــش زیــر خاکســتره و نمــی تونیــن اونــو خامــوش کنیــن.
همــان طــور کــه انتظــار مــی رفــت آنهــا محکــوم شــدند 4 .نفرشــان
را دســت بســته بــرای اعــدام بردنــد( .اســپایز ،پارســونز ،فیشــر و انجــل)
جلــوی ســکوی اعــدام  200نفــر در ســکوت شــاهد بودنــد .قبــل از اعــدام
ناگهــان صــدای اســپایز بلندشــد:
یــه روز مــی رســه کــه ســکوت مــا قــوی تــر از صداهایــی بشــه کــه
شــما امــروز خفــه شــون مــی کنیــن...

خرداد

20

بــه دنبــال آن صــدای پارســونز پیچیــد کــه :ای مــردم آمریــکا اجــازه
مــی دیــن حرفمــو بزنــم ...آهــای کالنتــر بــزار صــدای خلــق رو...
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اما جالدان صبر نکردند و زیر پایشان را خالی کردند...

 :1393آغاز اعتصاب كاركنان راهآهن فرانسه

ماجــرای هــی مارکــت بــه اینجــا ختــم نشــد .مبــارزه و تــاش بــرای
آزادی ســه نفــر دیگــر ادامــه یافــت و ســرانجام بعــد از ســه ســال و تجدیــد
محاکمــه مشــخص شــد کــه خیلــی از شــواهدی کــه در دادگاه ارائــه شــده
جعلــی بــوده و حکــم بیگناهــی آنــان صــادر شــد .باالخــره در ســال 1938
قانــون  8ســاعت کار روزانــه تصویــب شــد! و در ســال  1889روز اول مــاه
مــه تبدیــل شــد بــه روز جهانــی کارگــر.
بخــش هایــی از کتــاب نــان و گل ســرخ ،تاریخچــه جنبــش کارگــری امریــکا نوشــته
میلتــون ملتــزر ،ترجمــه کیومــرث پریانــی

ادبیات کارگری

جویانــه :حملــه کنیــد بعــد پــی قانونــش بگردیــد .محــات کارگرنشــین بــه
تصــرف نیروهــای پلیــس درآمــد .معلــوم نشــد بمــب گــذاری کار چــه
کســانی بــوده امــا پلیــس بــدون تردیــد هشــت نفــر از رهبــران جنبــش 8
ســاعت کار را دســتگیر کــرد از جملــه اســپایز و پارســونز .دردادگاه آنــان از
خودشــان دفــاع کردنــد .اســپایز بــه دادگاه گفــت:

قرارداد کار

خرداد

21

بيــش از نيمــي از نيــروي كار جامعــه مــا در كارگاه هــا و مراكــز
كوچــك توليــدي و خدماتــي مشــغول بــه كارنــد كــه متاســفانه قــراردا ِد
كارشــان مكتــوب نيســت و بــه همــان قــول و قــرار ابتــداي كار اســتناد
مــي شــود .قــول و قــراري كــه توافــق بــر س ـ ِر دســتمزد مشــخص بــراي
كار مشــخص اســت .ايــن نــوع از قــول و قــرار نيــز چنــدان قابــل پيگيــري
حقوقــي نيســت بــه ويــژه از زمانــي كــه كارگاه هــاي بــا كمتــر از ده كارگــر
از شــمول قانــون كار حــذف شــدند ابتدايــي تريــن حقــوق ايــن بخــش از
كارگــران بــه راحتــي پايمــال مــي شــود.
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 :1326پایان اعتصاب کارگران دخانیات
 :1380اعتراض کارگران چیت ری ،شادان پئر ،بافندگی کاشان و پرستاران
دانشگاه تهران در مقابل مجلس نسبت به واگذاری کارخانه ها به بخش
خصوصی و بیکاری کارگران

جـمعه
خرداد

22
12 June
2015
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 :1338اعتصاب نساجی وطن

قــراردا ِد كا ِر عمــا موجــود ،توافــق مكتــوب يــا غيــر مكتوبــي ســت كــه
كارگــر بــراي فــروش نيــروي كار خــود بــه كارفرمــا ،ناگزيــر بــه آن تــن در
مــي دهــد .درســت مثــل هميــن قــرارداد هــاي ســفيد امضــاء كــه قــرارداد
يــك طرفــه اي ســت كــه در شــرايط اجبــار بــه نفــع طــرف قــوي تــر بــه
ـرف ضعيـ ِ
امضــاي طـ ِ
ـف قــرارداد مــي رســد.
ســوء اســتفاده از متشــكل نبــودن طبقــه ي كارگــر باعــث شــده پديــده
اي بــه نــام قــرارداد هــاي ســفيد امضــاء (غيــر از مــواردي كــه پيــش تــر
بــه عنــوان امضــاي تســويه حســاب نهايــي از آن ســخن گفتيــم) در كارگاه
هــاي بســياري رايــج باشــد .كاغــذ ســفيدي كــه كارگــران قبــل از شــروع
بــه كار بايــد زيــر آن را امضــاء كننــد و انگشــت بزننــد .ســرمايه داران از
ايــن برگــه هــاي امضــاء شــده ي كارگــران ،بــه عنــوان پشــتوانه ي حقوقــي
اســتفاده مــي كننــد و بــا ايــن ترفنــد هــر نــوع اقــدام قانونــي كارگــران
بــراي احقــاق حــق را بــي اثــر مــي ســازند.
پيــش از امضــاء قــرارداد کار حتمــا آن را خــوب بخوانيــد و مــوارد نــا
روشــن را بپرســيد و در صــورت امــكان بــا دوســتان و كارگــران بــا تجربــه
مــوارد آن را درميــان بگذاريــد .هــر قــراداد دســت كــم دو طــرف دارد.
همــه طــرف هــاي ذينفــع در قــرارداد بايــد نســخه اي اصلــي -و نــه كپــي-
از قــرار داد را دريافــت كننــد .ايــن نســخه از قــرارداد جــدي تريــن ســند
حقوقــي بــراي اثبــات ادعــا هــاي کارگــران ا در دادگاه هــاي كار اســت.
وجــود ســنديكا هــا و اتحاديــه هــاي مســتقل ،بــراي تثبيــت حقــوق اوليــه
كار و تنظيــم قراردادهــاي جمعــي و نيــز پيشــبرد امــر طبقاتــي ،مثــل تدوين
قانــون كار ،جلوگيــري از تحميــل اضافــه كار ،مقابلــه بــا اعتصــاب شــكني و...
يك ضــرورت اســت.

تجربههایکارگری

5
شنبه

شنبه
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شنبه

 1700 :1338نفر کارگران کارخانه وطن اصفهان اعتصاب کرده و خواهان
اضافه دستمزد شدند .ولی آنها هم مانند کارگران کورهپزخانه های تهران با
سر نیزه سازمان امنیت و پلیس مواجه شدند و در نتیجه  10نفر کارگر کشته
و عده ای زخمی شدند.
 :1380بستن خیابان فدائیان اسالم توسط کارگران چیت ری و شادان پور و
عالءالدین

خرداد

24
14 June
2015
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 :1379مسدود کردن اتوبان کرج تهران توسط کارگران شرکت عالءالدین در
اعتراض به عدم دریافت حقوق
 :1393از سرگیری تجمع  1500نفر کارگران مخابرات روستایی در مقابل
ساختمان مجلس(برای دومین بار در سال جاری) در اعتراض به وضعیت
قرارداد ،بیمه و دستمزدشان
 :1393تجمع کارگران ایران تایر مقابل بنیاد مستضعفان تهران
در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان
 :1393اعتصاب  400کارگر خطوط ریلی فیالدلفیا در اعتراض به شرایط
نامناسب کاری و دستمزدها

تـا ریخ کارگری

 18خــرداد کارگــران
کارخانــه ایــدم قــرار
میگذارنــد در محوطــه
کارخانــه جمــع شــوند
موضــوع اعتصــاب حــق
مســکن بــه مبلــغ 300
تومــان یــا خــود مســکن
بــوده اســت.

کارگــران بعــد از
تعویــض لبــاس بــه
ســالن اجتمــاع رفتــه و
میخواهنــد کــه مدیــر
عامــل بــه ســالن آمــده
و در بــاره خواســت
کارگــران صحبــت
کنــد .ولــی اول نماینــده
کارگــران کــه کارفرمــا انتخــاب کــرده شــروع بــه صحبــت میکنــد کــه
کارگــران او را هــو میکننــد.

بعــد خــود صاحــب کارخانــه میآیــد .در آخــر میگویــد کــه بــه
کارگــران مجــردی کــه یــک ســال کار کردهانــد  50تومــان و بــه بقیــه
 100تومــان میدهیــم و ایــن مبلــغ در ســال آینــده دو برابــر میشــود
و در ضمــن ســه هفتــه از کارگــران مهلــت میخواهــد کــه جــواب نهایــی
را بــه کارگــران بدهــد.
 27خــرداد تمــام کارگــران کــوره پزخانههــای تبریــز بــه خاطــر چهلــم
اعتصــاب کــرده و کار نمیکننــد .از روز  29خــرداد هــم تمــام کارگــران
بــه خصــوص کردهــا اعتصــاب کردهانــد وخواســتاراضافه حقــوق روزی ده
تومــان میشــود تــا حقــوق بــه  60تومــان برســد.کارفرما تــا  55تومــان
را قبــول میکنــد ولــی کارگــران قبــول نمیکننــد.
در کارخانههاکــس ایــران کــه  130کارگــر دارد ،نیــز کارگــران اعتصــاب
کــرده وشیشـهها را شکســتند.

25

خرداد

زنانکارگر

15 June
2015

 27شعبان
1436

94

 :1332اعتصاب کارگران قزوین برای اصالح روند کار در کارخانه
 :1393تجمع حدود  70کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در
مقابل ساختمان شهرداری تهران در اعتراض به عملکرد تعاونی مسکن مرکزی
 :1393در پی تجمع حدود  400کارگر کارخانه پروفیل ساوه ،سرانجام
کارفرمای این واحد تولیدی هفته گذشته بابت عیدی سال  92با این کارگران
تسویه حساب کرد /بر اساس زمان بندی انجام شده از سوی کارفرما قرار
است در یک دوره زمانی تا آذر ماه حقوق کارگران پروفیل ساوه به روز شود.

زنــان از يــك طــرف بــه دليــل فشــار هــاي اقتصــادي و گرانــي مايحتــاج
خانــواده هــا و از طرفــي بــه دليــل بازيابــي جايــگاه خــود بــه عنــوان انســاني
اجتماعــي كــه بايــد بتوانــد روي پــاي خــود ايســتاده و اســتقالل مالــي و
اقتصــادي داشــته باشــد وارد بــازار كار مــي شــوند امــا بــازار كار هــم ،بــا
رنــدي و تزويــر ،از يــك طــرف بــر طبــل تبليغــات زن ســنتي مــي كوبــد و
ارزش زنــان را در مــادر خــوب بــودن و خانــه دار بــودن معرفــي مــي كنــد
و از طــرف ديگــر بــا جــذب نيــروي كار زنــان بــه عنــوان نيــروي كار ارزان
هزينــه كار را پاييــن تــر مــي آورد.
بــر اســاس قانــون نانوشــته اي ،زنــان كارگــر بايــد گرانــي موادغذايــي
آمــاده را بــا آشــپزي ،گرانــي پوشــاك را بــا خياطــي ،گرانــي آمــوزش را بــا
كــم خوابــي و صــرف نظــر كــردن از اســتراحت و پيگيــري درس فرزنــدان،
گرانــي درمــان را بــا پرســتاري هــاي بــي حــد و  ...در خانــه و بــراي
خانــواده جبــران كننــد.
بــر اســاس هميــن قانــون نانوشــته زنــان هرگــز نبايــد خســته شــوند،
نبايــد اعتــراض كننــد ،و در هــر شــرايط نبايــد نســبت بــه در خواســتي از
جانــب همســر نــه! بگوينــد وگرنــه بــه انــواع تقصيرهــا متهــم مــي شــوند.

3
شنبه
خرداد

26
16 June
2015
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 :1393اعتصاب صنفی  5هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق یک ماهه شد

تجربههایکارگری

2
شنبه

4
شنبه

27

خرداد

شرکت های پیمان کاری – قراردادها موقت

17 June
2015

 29شعبان
1436

94

طمــع کاری و حــرص و آز ســرمایه داران چــه در ســطح جهانــی و چــه
در ســطح کشــور ،انگیــزه ای شــد تــا متخصصــان نظــام ســرمایه داری تمام
تــاش خــود را بــه کار ببرنــد تــا خودشــان را از تعهــدات پذیرفتــه شــده در
برابــر نیــروی کار خــاص کننــد .یکــی از ایــن ترفنــد هــا واگــذاری بخــش
هــای مختلــف تولیــدی و خدماتــی بــه شــرکت هــای پیمــان کاری بــود تــا
حــق و حقــوق کارگــران رســمی و ســابقه دار را پامــال کننــد و آنــان را بــا
نیــرو کار ارزان تــر وجویــای کار جدیــد جایگزیــن کننــد.

5
شنبه
خرداد

28

بــه ایــن ترتیــب بــود کــه موسســات اقتصــادی بــزرگ وکوچــک بــه
تدریــج بخــش هــای مختلــف کارهــای خــود را بــه شــرکت هــای پیمــان
کاری واگــذار کردنــد .ایــن شــرکت هــای پیمــان کاری کــه بیشــتر
وابســتگان و معتمــدان مدیــران موسســات اقتصــادی بودنــد.

18 June
2015

 1رمضان
1436

94

 :1393اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه کارخانه به
دلیل اجرایی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل

دیگــر یــک کارفرمــا و یــا یــک موسســه معتبــر اقتصــادی طرف قــرارداد
نیــروی کار یــا حتــا پرســنل متخصــص قــرار نداشــت .بلکــه شــرکتی بــود
کــه بخشــی از کار بــه او واگــذار شــده بــود و آن شــرکت بــرای مدتــی
کوتــاه مســوولیت کار را بــر عهــده گرفتــه بــود.
شــرکت هــای پیمانــکاری و یــا افــراد پیمانــکار کــه بــه ســادگی از ایــن
موسســه بــه آن موسســه مــی رونــد و بــه راحتــی دربنــگاه هــای اقتصــادی
جــای خودشــان را تعویــض مــی کننــد .بــا تمــام پرســنل خــود قراردادهــای

تـا ریخ کارگری

 :1333اعتصاب کارگران سرم سازی کرج

تــا قبــل از ایجــاد و گســترش شــرکت هــای پیمانــکاری ،بنــگاه هــای
اقتصــادی موظــف بودنــد بــرای کارهایــی کــه ماهیــت دائمــی دارنــد
نیــروی کار را بــه صــورت رســمی بــه اســتخدام در آوردنــد .در ایــران تــا
ســال هــای  1370حتــا اگــر یــک کارگــر یــا کارمنــد  4ســال مــداوم قــرار
داد بــا کارفرمــا را تمدیــد مــی کــرد بــه عنــوان کارگــر رســمی شــناخته
مــی شــد .امــا باگســترش بــازار جهانــی و بــا پدیــده ای بــه نــام جهانــی
ســازی از حــدود بیســت و انــدی ســال پیــش دیگــر قراردادهــای رســمی
و دائمــی بــه عنــوان قراردادهــا غیــر ســودآور بــه حســاب آمــد .زیــرا کــه
درایــن قراردادهــای رســمی ودائمــی هرموسســه اقتصــادی موظــف بــود
کــه حــق بیمــه وســنوات را بــه طــور کامــل و مطابــق حقــوق ثبــت شــده
بپــردازد وهــم چنیــن اخــراج یــا قطــع همــکاری امــری ســاده نبــود .و بــه
ایــن ترتیــب گونــه ای امنیــت شــغلی بــرای پرســنل و افــراد مشــغول بــه
کار در آن موسســه اقتصــادی وجــود داشــت.

جـمعه
خرداد

29
19 June
2015

 2رمضان
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شنبه
خرداد

30
20 June
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 3رمضان
1436
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:1352کارگران ساختمانی حتا برای یک روز کار بیمه می شوند
 :1355مقاولهنامه مربوط به حداقل سن اشتغال به کار ،از  ۱۹ژوئن ۱۹۷۶
الزماالجرا شد.

مبــارزات کارگــران و زحمتکشــان در ســال هــای اخیــر علیــه قراردادهای
موقــت وشــرکت هــای پیمــان کاری ادامــه داشــته اســت در پتروشــیمی
هــای ماهشــهر و تبریــزی ایــن مبــارزات جنبــه ی سراســری و پیگیــری
داشــته اســت و در بســیاری مــوارد کارگــران موفــق شــدند دســت ایــن
شــرکت هــا را از بهــره کشــی بــی وقفــه از نیــروی کار قطــع کننــد .امــا
ایــن مبــازات بــا ایجــاد تشــکل هــای کارگــری در موسســات اقتصــادی مــی
توانــد بــه موفقیــت هــای چشــمگیری برســد .هــم چنانکــه امــروزه نقــش
ایــن شــرکت هــا در برخــی موسســات تضعیــف شــده اســت و شــرکت
هــای بــزرگ در برابــر مبــارزات تــا حــدودی تســلیم شــده انــد .تــداوم
ایــن مبــارزات بــا ایجــاد تشــکل هــای کارگــری مــی توانــد آینــده ای بهتــر
را بــرای کارگــران و زحمتکشــان بــه همــراه داشــته باشــد.

تـا ریخ کارگری

 :1380اعتصاب موفقیت آمیز کارگران اتحادیه بوشهر با حضور  1500نفر
حداقل مزد از ده ریال به  25ریال افزایش یافت .کارگران چیت ری موفق
شدند چکی به مبلغ  160میلیون تومان به عنوان حقوق معوقه از بنیاد بگیرند.
 :1393کارگران خدماتی بخش بارگیری و تخلیه بار ترمینال دو فرودگاه
مهرآباد در اعتراض «دریافت حقوق ناعادالنه و افزایش ناچیز دستمزد در
سال جدید» برای دومین بار طی یک ماه اخیر دست از کار کشیدند .کارگران
معترض تحت استخدام چندین شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با ایرانایر
مشغول به کارند .این کارگران اعتراض خود را بر اساس ماده  142قانون کار،
تحت چارچوب قانون میدانند.
در ماده  142قانون کار آمده است :درصورتی كه اختالف نظر در مورد
مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هریك از موضوعات مورد
درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید ،منجر به تعطیل كار ضمن حضور
كارگر در كارگاه و یا كاهش عمدی تولید از سوی كارگران شود ،هیات
تشخیص موظف است براساس درخواست هریك از طرفین اختالف و یا
سازمانهای كارگری و كارفرمایی ،موضوع اختالف را سریعا مورد رسیدگی
قرار داده و اعالم نظر نماید

موقــت یــک ســاله و یــا شــش ماهــه و یــا حتــا یــک ماهــه امضــا مــی کننــد
 .قراردادهایــی کــه هــر زمــان قابــل فســخ اســت و پیمــان کار هیــچ گونــه
تعهــدی بــرای امنیــت شــغلی وتــداوم کار نــدارد و فروشــنده نیــروی کار
چــه متخصــص ویــا غیرمتخصــص تنهــا بایــد بــا چاپلوســی و فــداکاری و
اثبــات ســودآور بــودن بــرای پیمــان کار شــغل خــود را حفــظ کنــد.
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خرداد

خاطراتیداهللخسروشاهی
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ســال  48یدالــه خسروشــاهی نماینــده کارگــران شــرکت نفــت تهــران
شــده بــود .او مــی گفــت :یکــی از کارگرهــای پاالیشــگاه آمــد و یــک
نامــهای بــه مــا داد .نوشــته بــود «خواســت زحمتکشــان نفــت»
 36 :1367تن از کارگران قند وشکر شیروان بر اثر گازگرفتگی مسموم و کشته
شدند
 :1380اعتصاب کارگران کارخانه تخته سه الیی به عدم دریافت حقوق و تعطیلی
کارخانه
 :1393تجمع  50کارگر قند اهواز مقابل بانک ملی ایران در اعتراض به عدم
دریافت  45ماه حقوق و مزایا .کارخانه صنایع قند و تصفیه شکر اهواز از نیمه
تابستان سال  ۸۷تا به امروز در تعطیلی کامل به سر میبرد .بانکهای ملی و ملت،
به عنوان مالکان کارخانه حدود  45ماه است عالوه بر پرداخت نکردن حقوق
کارگران،،کارخانه را بالتکلیف و خط تولید آن را متوقف کرده اند.

2
شنبه
تـــیـــر
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 :1324اعتصاب كارگران پااليشگاه آبادان براي اضافه دستمزد با موفقيت به
پايان رسيد و دستمزد از  24ريال به 38ريال افزايش يافت.
 1332اعتصاب کارگران نفت
 :1328اعتصاب کارگران اصفهان به دلیل نگرفتن دستمزد
 :1379اجتماع کارگران کفش ملی در اعتراض به سوءمدیریت وعدم
دریافت حقوق و مزایا
 :1379تحصن کارگران بیکار شده کارخانه شهید رجایی در مقابل
استانداری مازندران به علت عدم دریافت حقوق و مزایا و تعطیلی کارخانه
 :1393اعالم آمادگی بانک ملی برای پرداخت مطالبات کارگران قند اهواز
در پی اعتراض روز گذشته .کل مطالبات کارگران کارخانه قند اهواز حدود
دو میلیاردو  600میلیون تومان است که باید طی دو روز باقیمانده بانک
ملی با توافق بانک ملت (یکی دیگر از سهام داران کارخانه قند) به حساب
کارگران واریز شود.

یــک نامــه مفصــل بــود بــا یــک مشــت خواســته  .آقــای خــرم نیــا
کســی بــود کــه در پاالیشــگاه آبــادان در ســال  46شــاه میخواســت بیــاد
بازدیــد از تــوی کارگاه مرکــزی کــه میخواهــد رد بشــود ایــن جلــوی شــاه
را میگیــرد (کارگــر تراشــکار ) میگویــد« :ایــن خــط کشــیها را دیــروز
کردنــد .ایــن لبــاس کار را دیــروز دادنــد تــو بــروی از مــا میگیرنــد .مــا
مشــکالت زیــاد داریــم .بهداشــت و درمــان خــودم هــم ناراحتــی معــده
دارم»
بعــد هــم میگویــد «حــاال کــه تــو بــری مــا را ســاواک میبــرد
زنــدان ".او را کاری نکردنــد ولــی منتقــل کردنــد تهــران .ایــن فــرد نامــه
را داد بــه مــن  .مــا خواندیــم و گفتــم الاقــل بگــذار حکمــم بیــاد تــازه
شــروع کنــم .بعــد هــم ایــن نامــه را هــر کســی بخوانــد میگویــد اینهــا
چــپ هســتند .گفــت "همیــن هســت کــه هســت .اینجــا جوجــه را آخــر
پائیــز نمیشــمرند اول میشــمرند» گفتــم اگــر بگویــم نــه میگویــد مــن جــا
زدم .گفتــم چــکار کنیــم؟! تــوی همــان جمــع بــا بچههــا صحبــت کردیــم.
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ببریــم و بدهیــم تــا ســایر نمایندههــا هــم
امضــا کننــد .و بــا امضــای ســایر نمایندهاهــا ببریــم و بــه وازرت نفــت و
کار بدهیــم .و حتــی ســاواک رفتیــم و یــک عــدهای امضــا نکردنــد ولــی
 5-4نفــر امضــا کردنــد .بردیــم پســت کردیــم بــرای وزارت کار و نفــت و
ســاواک .چنــد وقــت بعــد ســاواک شــهر ری مــا را خواســت و گفــت «ایــن
چیــه؟»
یعنــی چــی بــه جــای کارگــران نفــت نوشــتهای زحمتکشــان نفــت؟
گفتیــم خــب زحمــت میکشــند؟ گفــت «خــودت را بــه اون راه میزنــی
یــا اینکــه میفهمــی زحمتکشــان یعنــی چــه؟» گفتــم «یعنــی کســی کــه
زخمــت میکشــد» گفــت «ایــن نامــه چپــه؟»
گفتــم «مــن چــپ و راســتش را نمیدانــم .کارگرهــا ایــن را نوشــتند
دادنــد بــه مــن و گفتنــد بــرو بفرســت بــرای اینهــا».
به نقل از خاطرات یداله خسروشاهی

تجربههایکارگری

1
شنبه

3
شنبه

2

تو را بازگشتی نیست.
از درب های بازداشته شده ای که تو را می خوانند و منتظرند
به درون که می روی ،بدرود می گویم
به چند پشیز در روز به کارت می گمارند؟
چندین و چند پاپاسی
ِ
عوض چشمان خواب آلوده و انگشتان ات می دهند؟
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:1376کشته شدن ده ها کارگر در اثر انفجار معدن زغال سنگ البرز غربی
در رودبار
 :1393تجمع کارگران قند اهواز این بار مقابل ساختمان مرکزی بانک
ملت(سهامدار دیگرِ کارخانه)
 :1393اعتصاب کارکنان حمل و نقل دریایی فرانسه

4
شنبه
تـــیـــر
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 :1393تجمع کارگران سیمان آبیک در محوطه کارخانه در اعتراض به
دستمزدها
 :1393عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری منطقه یک اهواز از اسفند
ماه سال گذشته ،تجمع اعتراضی ودستگیری تعدادی ازکارگران

مچ دست گرفته اند
بدرود می گویم ،چرا که می دانم تو را از ِ
روز به روز در تیرگی و سکوت،
قطره قطره خون رگ هایت را می مکند
و تو پیش از جوانی پیر می شوی.
تو را بازگشتی نیست.

ادبیات کارگری

تـــیـــر

درهایکارخانه

کارلسندبرگ
ترجمه :م .ج

5
شنبه

25 June
2015

 8رمضان
1436

94

زنانروستایی

 :1376تصویب طرح بازنشستگی زنان کارگر مشمول تامین اجتماعی با 20
سال سابقه و  42سال سن
اخراج  150کارگر کارخانه جنرال با بیش از  20سال سابقه ی کار
 :1393پایان موفقیت آمیز اعتراض صنفی کارگران معدن سنگ آهن بافق.
مصوبه هیات دولت مبنی بر لغو واگذاری  ۵/۲۸درصد از سهام معدن
سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی را در اختیار آنان قرار داد.

جـمعه
تـــیـــر
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 :1289انتشار اولین نشریه کارگری ایران با نام «اتفاق کارگران»
 :1380اجتماع کارگران جامکو مقابل مجلس در اعتراض به حقوق معوقه

ادبیات کارگری

تـــیـــر

4

روســتاییان در مــورد مســاله نامــوس و بچــه ســخت متعصــب هســتند.
روی ایــن حســاب رابطــه زن و مــرد خیلــی محــدود اســت .در مدرســه
اگــر معلــم اســم مــادر وخواهــر بچــه را بپرســد ســرخ مــی شــود و چیــزی
نمــی گویــد  .ایــن را از پــدر و روســتاییان دیگــر اخــد کــرده کــه گفتــن
اســم خواهــر و زن و مــادر کار خوبــی نیســت .دامــاد عروســش را بــار
اول در حجلــه مــی بینــد .اتفــاق افتــاده کــه بــه خاطــر یــک نــگاه چــپ
بــه زن یکــی دعــوا مرافعــه در مــی گیــرد .امــا بــا وجــود ایــن زنــان و
حتــا دختــران روســتایی پرکارتریــن مردمنــد .آنهــا در مزرعهــا هــا کار مــی
کننــد و حــرف در نمــی آیــد .دوشــیدن گاو و گوســفندها و جابــه جــا کــردن
ســرگین و قــاالخ ســازی بــر عهــده زنــان و دختــران اســت .در دو کلمــه
خالصــه کنــم همــه حرفهــای خــوش وشــیرین در بــاره عشــقبازی هــای
عجیــب وغریــب روســتایی در شــبهای مهتــاب وکنــار جــوی هــای روان
گفتــه مــی شــود خیالبافــی شــاعرانه ای بیــش نیســت .رابطــه زن و مــرد
روســتایی بــر پایــه احتمــال خیانــت زن و ناقــص العقــل بودنــش ،تحقیــر
شــدنش و خدمتگــزار بودنــش گذاشــته شــده اســت ...زن روســتا نبایــد در
انظــار مــردم بــه حمــام بــرود کــه چشــم نامحــرم بــر وی نیفتــد .او بایــد
درخانــه از مــردش بترســد و خــود را زیــر دســت او بدانــد وبــه مــردش
ایــن حــق را بدهــد کــه کتکــش بزنــد واز خانــه بیرونــش کنــد .امــا او
حــق نــدارد برگــردد بــه خانــه پــدرش و گالیــه کنــد .بایــد تحمــل کنــد و
ثابــت کنــد کــه زن خــوب و نجیبــی اســت ،فحــش و کتــک شــوهر الزم و
واجــب اســت تــا زن درخانــه بنــد شــود .صاحــب نــان وزندگــی شــود و بچه
لــوس بــار نیــاورد .دختــر هــم کــه پــا بــه ســن دو ســه ســالگی گذاشــت
بایــد چــادر ســر کنــد و رو بگیــرد و از نامحــرم پرهیــز کنــد .جلــوی پــدر
وبرادرهایــش بلنــد شــود .پیــش از آنهــا دســت بــه غــذا نبــرد و نمــاز و
روزه بــه جــا آورد خالصــه تقلیــد ننــه اش را بکنــد.
کندو کاو در مسایل تربیتی ایران صمد بهرنگی

6

تـــیـــر
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تجربههایکارگری

شنبه

گزارش اعتصاب غذا در کارخانه ایران خودرو
تیرماه1387

:1301توقیف روزنامه حقیقت اولین روزنامه کارگری
:1332اعتصاب  25هزار نفری کوره پزخانه ها

1
شنبه

یاداشــتی از یــک کارگــر ایــران خــودرو" :سیســتم اضافــه کاری در جهت
اســتثمار بیشــتر کارگــران وســود بیشــتر کارفرمــا بهــم ریختــه اســت .بنــا
بــود کارگــران ســه هفتــه تمــام پشــت ســر هــم شــب کاری داشــته باشــند.

7

تـــیـــر

از صبــح ســکوت معنـیداری تمــام فضــا ســالن مونتــاژ را اشــغال کــرده
اســت .قــرار اســت امــروز کارگــران بــه ســالن غذاخــوری نرونــد و از غذای
کارخانــه نخورنــد .دیــروز خبــر بــه مثابــه یــک بمــب ســاعتی ســالن بــه
ســالن کارخانــه را در نوردیــد .فــردا اعتصــاب غذاســت“ .اعالمیــه شــماره
 "1کارگــران را بــرای رســیدن بــه خواستههایشــان دعــوت بــه اعتصــاب
غــذا میکــرد.
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:1382اعتصاب کارگران کوره سوزان  / 1332تجمع کارگران کوره پز
خانه محمود آباد
 :1393اعتصاب،راهپیمایی وتجمعات اعتراضی کارگران کارخانه یک ویک و
بازداشت 10کارگر

از صبــح زود نیروهــای حراســت کارخانــه در لبــاس کار کارگــران در
ســالنها پرســه میزدنــد .زنــگ اســتراحت و غــذا زده شــد .کارگــران
دســت از کار کشــیدند ولــی هیــچ کــس بــه ســالن غذاخــوری نرفــت700 .
ظــرف غــذای آمــاده دســت نخــورد و ســرد روی دســت کارفرمــا باقــی
مانــد.
آهنــگ دلنــواز هماهنگــی و همبســتگی مــی خواســت از ســینهها بیــرون
آیــد بــه گــوش جهانیــان برســاند کــه کارگــران ایــران خــودرو بــه آخــر

8

تـــیـــر

خــط رســیدهاند .دیگــر تحمــل آن همــه فشــار و تحمیــق و تحقیــر را
ندارنــد .دیگــر نمیخواهنــد شــاهد مــرگ کارگــری در پــای دســتگاههای
تولیــد باشــند .کــه از شــدت کار جــان خــود را از دســت دادهانــد .انــگار
کــه یــاد و خاطــره کیــوان و....و ....در فضــای ســالنها پــرواز میکــرد .و
بوســه بــه گونههــای برافروختــه شــان م ـیزد.
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:1323اعتراض کارگران قندکهریزک نسبت به گران بودن نان وگوشت
 :1393با آزاد شدن تمام نمایندگان کارگران کارخانه یک ویک در روز یک
شنبه هشتم تیرماه ،کارگران به سرکارشان بازگشتند

وقتــی خبــر بــه همــه ســالن هــا رســید ،بقیــه کارگــران هــم اعــام
کردنــد کــه بــه آنهــا خواهنــد پیوســت .ســاعت اســتراحت کــه تمــام
شــد کارگــران بــا آنکــه گرســنه بودنــد کار را شــروع کردنــد .تعــدادی
از مدیــران بــه ســالن آمدنــد تــا بــا کارگــران صحبــت کننــد .خواســتهها
مشــخص بــود :برگشــت شــب کاریهــا بــه حالــت قبــل و لغــو اضافــه
کاری اجبــاری روزهــای جمعــه.
بــا ادامــه اعتصــاب  ،صبــح ســه شــنبه مدیــران قبــول کردنــد کــه
شــیفها را بــه حالــت قبــل برگرداننــد .اولیــن عقــب نشــینی مدیــران
شــروع شــد...
بــاز خبرهــا دهــان بــه دهــان از کنــار گــوش کارگــران ایــن پیــام را
مـیداد کــه اگــر روز چهــار شــنبه پاســخ صریحــی از طــرف مدیریــت بــه
خواســتههای آنهــا داده نشــود .ســوار ســرویسها نخواهنــد شــد.

3
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بــاز خبــر دهــان بــه دهــان گشــت 5 .شــنبه کارگران ســوار ســرویسها
نشــدند .ســر چهــارراه ایــران خــودرو نیرویهــای لبــاس شــخصی ایســتاده
بودند...
یــک روز اعتصــاب غــذای کارگــران ایــران خــودرو بــه ســه روز کشــید.
نشــریات از انعــکاس کامــل اعتصــاب خــودداری کردنــد .امید و نشــاط در
ذره ذره وجــود 11000کارگــر مــوج م ـیزد همگــی بــه همدیگــر آفریــن
میگفتنــد .هزینــه داده بودنــد.

30 June
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:1325اعتصاب کارگران نساجی به علت عدم اجرای قانون کار

یــک اخراجــی و  128احضــار و تعهــد و  ...ولــی مهــم نبــود  .هــر
کارگــری میدانــد کــه بــرای رســیدن بــه زندگــی شــرافتمندانه تــر بایــد
هزینــه بپــردازد.

تجربههایکارگری

2
شنبه

4
شنبه
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تـــیـــر

تاریخچهاولیننشریهکارگریایران
ســه ســال پــس از تاســیس اولیــن ســندیکای کارگــری در ایــران ،اولیــن
نشــریه کارگــری را بــه نــام «اتفــاق کارگــران» در تاریــخ  5تیــر 1289
خورشــیدی (مطابــق بــا  27ژوئــن  )1910منتشــر شــد کــه پنــج شــماره از
ان انتشــار یافــت  .کارگــران صنعــت چــاپ و مطبوعــات ایــران ،کــه بنــا
بــر کار و حرفــه خویــش بــا کتــاب و روزنامــه ســر و کار داشــتند ،اولیــن
ســندیکای کارگــری در ایــران را ایجــاد کردنــد.
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5
شنبه

در اولیــن شــماره اتفــاق در مطلبــی تحــت عنــوان «غفلــت از حــال
رنجبــران ایرانــی» کــه بــه جــای لغــت کارگــران از کلمــه «عملجــات»
اســتفاده شــده اســت ،مــی خوانیــم « :بــا ایــن حــال در مملکــت ایــران بــه
هیــچ وجــه حقــوق رنجبــران معلــوم نیســت.
هنــوز در ایــن مــدت هیــچ روزنامــه یــک ســطر از حقــوق عملجــات
ننوشــته اســت  ،هیــچ ناطقــی از حقــوق عملجــات کلمــه بــه زبــان نیــاورده
اســت  ،در هیــچ حــوزه و انجمنــی از حقــوق عملجــات مذاکــره نشــده
اســت ،در هیــچ کابینــه اســم عملجــات بــرده نشــده اســت ،هنــوز کســی
نگفــت چــرا عملجــات ایرانــی بایــد  14ســاعت کار کننــد  ،هنــوز کســی
نگفــت چــرا عملجــات ایرانــی بایــد بــرای یــک جزئــی حقــوق ســه مــاه در
عدلیــه برونــد  ،هنــوز کســی نگفــت چــرا عملجــات ایرانــی بایــد عــوض
حقــوق کتــک بخورنــد».

تـــیـــر
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 :1325اعتصاب کارگران نفت آبادان 6هزارنفر

کارگــران چاپخانــه هــا در همــان اولیــن شــماره نشــریه «اتفــاق
کارگــران» مجموعــه خواســت هــای خــود را در  14مــاده بــه اطــاع
عمــوم مــی رســانند کــه شــامل ،حداکثــر  9ســاعت کار روزانه ،درخواســت
حداقــل ســه تومــان حقــوق ماهانــه بــه همــراه درخواســت افزایــش حقــوق،
پرداخــت خســارت بــه کارگــران اخــراج شــده ،درخواســت یــک روز
تعطیــل در هفتــه ،دریافــت حقــوق حیــن مرخصــی اســتعالجی ،پرداخــت
خســارت بــه کارگــران آســیب دیــده ،تعییــن مبلغــی بــرای خانــواده
کارگــران فــوت شــده ،پرداخــت یــک و نیــم برابــر بــه کارگــران شــب
کار مــی شــد.

تـا ریخ کارگری

روز صنعت و معدن
 :1354اعتصاب کارگران خونین نساجی شاهی
 :1336ادامه ی اعتصاب کارگران کوره پز خانه
 :1393پایان اعتراض صنفی کارگران پیمانی پارس جنوبی(عسلویه) در پی
وعده دریافت حقوق و مزایای معوقه  14ماه

شــخصی بــه نــام محمــد پروانــه از کارگــران صنعــت چــاپ بــه همــراه
تعــدادی از رفقــای کارگــر خویــش در ســال  1285/1906و در اوج
جنبــش مشــروطیت ایــن ســندیکا را تاســیس نمــود.

جـمعه
تـــیـــر
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 :1354کارخانه نوکار بندرعباس برای افزایش دستمزد.
 :1380اجتماع کارگران پشم بافی کشمیر کرمانشاه در اعتراض به رای
هیات تشخیص اداره کار مبنی بر اخراج کارگران

تـــیـــر
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قـانو ن کا رگری

شنبه

مقاوله نامه 98حق تشکل و مذاکره دسته جمعی
کنفرانــس عمومــی ســازمان بیــن المللــی کار ،کــه بنــا بــه دعــوت هیات
مدیــره دفتــر بیــن المللــی کار ،ســی و دومیــن اجــاس خــود را در تاریــخ
 8ژوئــن  1949در ژنــو برگــزار کــرد ،پــس از بحــث در بــاره تصویــب
پیشــنهادهای مختلــف ارائــه شــده در خصــوص اجــرای اصــول حق تشــکل
و مذاکــره دســت جمعــی بــه عنــوان چهارمین موضــوع دســتور کار اجالس
و پــس از تصویــب آن کــه پیشــنهادهای ارایــه شــده بــه صــورت یــک
مقاولــه نامــه بیــن المللــی درآیــد ،در روز اول ژوئیــه ســال  1949مقاولــه
نامــه ذیــل را تحــت عنــوان "مقاولــه نامــه حــق تشــکل و مذاکــره دســت
جمعــی" تصویــب کــرد.
ماده 1
 -1کارگــران بایــد در برابــر اقدامــات ضــد ســندیکایی و تبعیــض آمیــز
در خصــوص اشــتغال ،از حمایــت کافــی برخــوردار باشــند.
 -2حمایــت از کارگــران در برابــر اقدامــات ضــد ســندیکایی بویــژه
بایــد بندهــای زیــر را در برگیــرد:
الــف) شــرط اســتخدام کارگــران بــه عــدم عضویــت در ســندیکاهای
کارگــری یــا بــه اســتعفا از آنهــا؛

1
شنبه

14

تـــیـــر

ب) اخــراج کارگــران یــا ایجــاد مزاحمــت بــرای آنــان بــه هــر وســیله،
بــه علــت عضویــت در ســندیکاهای کارگــری یــا بــه علــت شــرکت در
فعالیــت هــای تشــکیالتی ســندیکایی در غیــر ســاعت هــای کار یــا حتــی
در صــورت موافقــت کارفرمــا در زمــان کار.

94
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ماده 2
 -1ســندیکاهای کارگــری و کارفرمائــی بایــد در مقابــل هرگونــه اقــدام
مداخلــه گرانــه در تشــکیالت و فعالیــت امــور اداری آنهــا از ســوی اعضــاء
و یــا نماینــدگان طــرف مقابــل چــه بــه صــورت مســتقیم و یــا غیــر
مســتقیم کامــا مصــون باشــند؛
روز قلم
 :1325اعتصاب کارگران آبادان کشته شدن  5کارگر و زخمی شدن  125نفر
 :1325اعتصاب کارگران قند کرج
 :1333اعتصاب کارگران کفاش تهران  40هزارنفر

ماده 3

15

قـانو ن کا رگری
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 -2تحریــک بــه منظــور ایجــاد ســندیکاهای کارگــری دیگــر کــه تحــت
نفــوذ کارفرمــا یــا اتحادیــه هــای کارفرمایــان باشــند یــا پشــتیبانی از
ســندیکاهای کارگــری بــا اتــکا بــه کمــک هــای مالــی یــا هــر شــیوه دیگــر
بــا ایــن هــدف کــه ســندیکا هــای کارگــری تحــت نظــارت کارفرمــا یــا
اتحادیــه کارفرمایــان قــرار گیرنــد ،از جملــه اقداماتــی اســت کــه بویــژه بر
اســاس مفــاد ایــن مــاده اقــدام مداخلــه گرایانــه تلقــی مــی شــود.

تـــیـــر

در صــورت لــزوم بایــد نهادهایــی تاســیس شــود کــه متناســب بــا
اوضــاع و شــرایط هــر کشــوری آزادی ســندیکاها و احتــرام بــه حقــوق
ســندیکایی را براســاس مفــاد تصریــح شــده در مــاده هــای 1و 2ایــن
مقاولــه نامــه ،تامیــن کنــد.
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ماده 4

 :1328اعتصاب کارگران چوب بری تمیشان مازندران و تحصن سه روزه در
تلگراف خانه
 :1332توافق میان وزارت کار با نمایندگان اعتصابی کوره پز خانه مبنی بر
افزایش دستمزد 25درصدی
 :1393آغاز اعتصاب  1400کارگر معدن زغال سنگ البرز شرقی در اعتراض به
خصوصی سازی

در صــورت لــزوم و بــا توجــه بــه شــرایط داخلــی هــر کشــور ،بایــد
تدابیــری اتخــاذ شــود کــه کارفرمایــان و ســندیکاهای کارفرمایــی از یــک
طــرف و ســندیکاهای کارگــری از طــرف دیگــر بــه توســعه و اســتفاده
بیــش تــر از روش هــای مبادلــه آزادانــه قراردادهــای دســته جمعــی
تشــویق شــوند و بدیــن وســیله شــرایط کار را بیــن خــود تنظیــم کننــد.
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دشمن ات را بشناس
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ادبیات کارگری

بشناس دشمن ات را
او را با ِ
رنگ پوست تو کاری نیست
به شرط اینکه برای او کار کنی
و هنوز تو می کنی!
او را به سهم و درآمد تو کاری نیست
مشروط به اینکه سو ِد بیشتری برایش حاصل کنی
و هنوز تو می کنی!
ِ
طبقات باال دست ،خانه دارند
اهمیتی نمی دهد چه کسانی در
به شرط اینکه صاحب خانه او باشد
و در تقالیی هنوز!
اجازه می دهد بر ضدش هجویه نویسی کنی
مشروط به اینکه علیه اش اقدامی نکنی
و می نویسی هنوز!

4
شنبه

زیر اعالمیه های بشردوستانه را امضا می زند
گرچه باور دارد ارزش ماشین آالت بیش از انسان هاست.
بــا او وارد معاملــه مــی شــوی ،بــه ریــش ات مــی خنــدد و شکســت ات
مــی دهــد؛
با او رقابت می کنی ،نابودت می کند.
از آن پیشتر که مالکیت خصوصی اش را از دست دهد
دنیا را به خاک و خون می کشاند.
پس هم اکنون سرمایه داری را در هم کوبید!

تـــیـــر

17
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 :1393تجمع  100کارگر ذوب آهن فوالد زاگرس در مقابل اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی سنندج در اعتراض به انحالل غیر قانونی کارخانه

در آن هنگام که رهایی یافتید
و جامعه اشتراکی را بنیان نهادید
به یاد آورید دشمن را
کسی که دروغگوست ،در درون شماست.
کارلسندبرگ
ترجمه :م .ج

5
شنبه
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تـــیـــر

انتخاباتکارگري1321
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تـشکل کارگری
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:1336اعتصاب کارگران نفت مسجد سلیمان برای افزایش دستمزد
 :1393آغاز تجمع دو روزه کارگران پروژه هتل نرگس رضوی در اعتراض به
پرداخت نشدن  6ماه حقوق

جـمعه
تـــیـــر
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روز بيســتم تيرمــاه  1321عــده اي از کارگــران کارخانــه زاينــده رود
مــي رونــد ســراغ تقــي فــداکار و در مــورد شــرايط حاکــم بــر آن کارخانــه
مذاکــره مــي کننــد .فــداکار هــم توصيــه مــي کنــد کــه روز بعــد همــه
دســت از کار بکشــند و از او دعــوت کننــد تــا بــرود بــه آن کارخانــه.
آنــان هــم هميــن کار را کردنــد.
بعــد از ظهــر همــان روز تقــي فــداکار هــم آمــد کارخانــه و بــراي
کارگــران ســخنراني کــرد .از کارگــران خواســت تــا  4نفــر را بــه عنــوان
نماينــده انتخــاب کننــد و بــراي کارگــران کارخانــه زاينــده رود يــک
اتحاديــه تشــکيل بدهنــد .بــه تدريــج کارگــران ســاير کارخانــه هــا هــم
اتحاديــه هــاي کارخانــه اي خودشــان را تشــکيل دادنــد.
بعــد از تشــکيل شــوراي متحــده کارگــران در تهــران ،در ســال  1321و
متعاقــب آن در ســال  1323در اصفهــان تقريبــا همــه کارگــران کارخانــه
هــاو کارگاه هــاي ســنتي کــه در شــهر اصفهــان دايــر بودنــد ،بــه ايــن
شــورا پيوســتند و نيــروي بزرگــي بــه وجــود آوردنــد کــه در تاريــخ ايــران
بــي ســابقه بــود.
عزت اهلل باقري« ،از وانان تا وين»

20

تـــیـــر

یکــی از بزرگتریــن اعتصابــات کارگــران نفــت ،در اردیبهشــت 1325
آغــاز شــد .حــدود ده هــزار نفــر از کارگــران و کارمنــدان شــرکت نفــت
آغاجــاری بــه مــدت  12روز اعتصــاب کردنــد .تقاضاهــای کارگــران
اضافــه دســتمزد بــه میــزان صددرصــد ،تهیــه خواربــار و آب یــخ از
طــرف شــرکت ،دکتــر و دارو و مامــا بــرای کارگــران و خانوادههایشــان و
همچنیــن پرداخــت مــزد بــرای روزهــای جمعــه بــود.
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مــزد کارگــران روزی  12الــی  14ریــال بــود که ایــن میزان بــرای تامین
قــوت الیمــوت هــم کافــی نبــود .از بیــم ســرایت اعتصــاب بــه ســایر نقاط ،
خواســتههای کارگــران در روی کاغــذ پذیرفتــه شــد .در  28اردیبهشــت،
قانــون کار تصویــب شــد و کمیســیون اعزامــی از طــرف دولــت شــرکت را
محکــوم بــه پرداخــت حقــوق  13روزه اعتصــاب کارگــران نمــود .امــا هــم
چنــان حقــوق جمعــه پرداخــت نمیشــد .انگلیس ـیها تحــت ایــن عنــوان
کــه اگــر حقــوق ایــام جمعــه را بپردازیــم ،در ســال چندیــن میلیــون لیــره
بــه کمپانــی خســارت میرســد ،از اجــرای آن امتنــاع کردنــد و  78هــزار
کارمنــد و کارگــر اعتصــاب خــود را در  13تیــر آغــاز کردنــد .کارکنــان
هنــدی نیــز در ایــن اعتصــاب شــرکت داشــتند .زمینههــای ســرکوب
ایــن اعتصــاب از روزهــای قبــل آغــاز شــد بــود .جمعــی افــراد مســلح
تحــت عنــوان افتتــاح کلــوپ عشــایر و جشــن نیمــه شــعبان بــا کارگــران
درگیــر شــدند .تیرانــدازی  4ســاعت ادامــه یافــت و بیــش از  50نفــر از
کارگــران کشــته و حــدود  173نفــر زخمــی شــدند.

1
شنبه
تـــیـــر
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 :1321عدهای از کارگران کارخانه زایندهرود میروند سراغ تقی فداکار و
در مورد شرایط حاکم بر آن کارخانه مذاکره میکنند .فداکار هم توصیه
میکند که روز بعد همه دست از کار بکشند و از او دعوت کنند تا برود به آن
کارخانه .آنان هم همین کار را کردند .بعد از ظهر همان روز تقی فداکار هم
آمد کارخانه و برای کارگران سخنرانی کرد .از کارگران خواست تا  4نفر را
به عنوان نماینده انتخاب کنند و برای کارگران کارخانه زایندهرود یک اتحادیه
تشکیل بدهند .به تدریج کارگران سایر کارخانهها هم اتحادیههای کارخانه ای
خودشان را تشکیل دادند .بعد از تشکیل شورای متحده کارگران در تهران،
در سال  1321و متعاقب آن در سال  1323در اصفهان تقریبا همه کارگران
کارخانههاو کارگاههای سنتی که در شهر اصفهان دایر بودند ،به این شورا
پیوستند.

بــه دنبــال آن شــهر توســط نیروهــای نظامــی اشــغال شــد .در پــی
مذاکــره نماینــدگان کارگــران و دولــت  ،معــاون نخســتوزیر نامــهای
بــه شــرکت نفــت نوشــت کــه در آن آمــده بــود شــرکت موظــف بــه
اجــرای مــاده  6قانــون کار اســت و در صورتــی کــه کارفرمــا مــزد روز
جمعــه را بــه کارگــران نپردازنــد ،بایــد مــزد هفتگــی او را طــوری بپــردازد
کــه دســتمزد شــش روزکار معــادل هفــت روز باشــد و حداقــل دســتمزد
هــم بــه حــدی باشــد کــه تامیــن هزینــه زندگــی کارگــر و خانــوادهاش را
بنمایــد.
در نتیجــه ایــن اعتصــاب مــزد کارگــران کــه در اردیبهشــت مــاه از 12
و  14ریــال بــه  30و  35ریــال افزایــش یافتــه بــود ،پرداخــت شــد.

تجربههایکارگری

شنبه

 23تیر 1325

22

تـــیـــر

اعتصابکارگرانمعدنزیراب
بــا ادامــه وضــع اســفناک کارگــران معــدن در روز  27تیــر 1325کمیته
محلــی و شــورای شــهر تصمیــم گرفتنــد درصورتــی کــه بــه تقاضــای آنهــا
ترتیــب اثــر داده نشــود از حمــل زغــال جلوگیــری کننــد.
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 :1325اعتصاب کارگران برای اجرای قانون کار
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 :1325هشتاد هزار كارگر مناطق نفت خيز خوزستان دست به اعتصاب
زدند و خواستار اجراي كامل قانون كار شدند ,كمپاني نفت با استفاده از
تفنگداران روساي قبايل و عمال حكومت نظامي وژاندارمري به كارگران
بيسالح حمله كردند و در جريان اين يورش  47نفر از كارگران كشته و
 17نفر زخمي گرديدند.

خواستههای آنان:
پرداخت حقوق معوقه
تهیه حمام برای کارگران
ارسال دارو برای جلوگیری از بیماریهای همه گیر مانند ماالریا
تاسیس کالس اکابر برای کارگران
تعمیر و تهیه ساختمان برای سکنای کارگران
جلوگیری از اجحاف و تعدی پیشه وران به کارگران
ایــن بیانیــه بــه امضــای شــورای متحــده شــهری و اتحادیههــای
کارگــران و زحمتکشــان معــدن زیــرآب اســت.
صفا /سال دوم دوره دوم /1325 /شماره 53

تجربههایکارگری
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5
شنبه

تجمــع و اعتــراض فعــاالن زیســت محیطــی کشــور تیــر  85در منطقــه کالردشــت
مازنــدران بــه عــدم رعایــت مســائل زیســت محیطــی و حضــور فعاالنــه کارگــران صنایــع
خــودرو ســازی(پارس خــودرو ،ســایپا ،مالیبــل ســایپا) هجــوم ســرمایه بــه طبیعــت

تـــیـــر
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 :1325روز بهزیستی و تامین اجتماعی
نخستین الیحه کار را دولت ساعد در  25تیرماه  1323و دومین را بیات در
 26بهمن  1324تقدیم مجلس کرد و آخرین توسط دولت قوام در مورخه
 29اردیبهشت  1325صورت گرفت .در این قانون مذاکره دسته جمعی
اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته شد .در  18فروردین  1325در
جلسه ای که رهبران شورای متحده مرکزی با نخست وزیر قوام داشتند،
این مواد به تصویب رسید.

جـمعه
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میــرزاده عشــقی  ،بــا نــام
«ســید محمدرضــا کردســتانی»
در  ۲۰آذرمــاه  ۱۲۷۳خورشــیدی
زاده شــد .او فقــط  31ســال
زندگــی کــرد.
عشــقی از عــارف ،ســعید
نفیســی و ملــک الشــعرا بهــار
جــوان تــر بــود امــا بــا آنهــا
هــم داســتان بــود .او بــه همــراه
دوســتانش در جمــع هــای
روشــنفکری شــان ،از سیاســت
و تصمیــم هــای دولتمــردان آن
روزگار مثــل مســتوفی الممالــک،
مشــیرالدوله ،وثــوق الدولــه،
فیــروز و قــوام الســلطنه؛ و
همچنیــن از جهــل و رخــوت
مــردم انتقــاد مــی کردنــد و ایــن
انتقادهــا را بــه شــعر در مــی
آورد.
دیــدن انــدوه ،فقــر بــی درمــان زنــان و مــردان کوچــه و بــازار ،او را بــر
آن مــی داشــت تــا بســراید:
هر گناهی ،کآدمی عمدا به عالم می کند
احتیاج است :آن که اسبابش فراهم می کند
احتیاج است :آن که زو طبع بشر ،رم می کند
شادی یکساله را ،یکروزه ماتم می کند
همــه شــعرهایش را آگاهانــه در وزن و قالبــی مــی ســرود کــه خــوش
خــوان باشــد و بــه راحتــی در ذهــن بمانــد .عمــدا از کلمــات ســاده،
روزمــره و حتــی کوچــه و بــازاری اســتفاده مــی کــرد تــا مــردم عامــه نیــز
از آنــان بهــره منــد شــوند .مــردم نیــز انــدک انــدک شــعرهایی را مــی

ادبیات کارگری

تـــیـــر
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عشقی،شاعرمشروطهومقتولاستبداد
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شنبه
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ادبیات کارگری

تـــیـــر

خواندنــد یــا مــی شــنیدند کــه بــرای نخســتین بــار ،حــرف دل آنهــا بــود.
شــعرهایی کــه بــا زبانــی ســاده ،حــرف از گرانــی ،فقــر ،جهــل ،بــی آبرویــی
دولــت ،نماینــدگان ریــاکار مجلــس ،سیاســت هــای حیلــه گرانــه انگلیــس
و عشــق وطــن مــی زد.
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یکــی از راه هــای ارتبــاط مســتقیم میــرزاده عشــقی بــا مــردم« ،روزنامــه
قــرن بیســتم» بــود کــه خــودش منتشــر مــی کــرد .روزنامــه ای صریــح و
تنــدرو و علیــه قراردادهــای ننگیــن خارجــی و سیاســت هــای غلــط دولــت
ایــران .عشــقی در شــماره ســوم دوره قــرن بیســتم ،منظومــه اعتــراض
آمیــز علیــه قــوام الســلطنه را بــا نــام «ای کاله نمــدی هــا» نوشــت و قبــل
از شــروع قطعــه ،نوشــت« :از اشــخاصی کــه فرصــت دارنــد اســتدعا مــی
شــود ایــن ابیــات را در قهــوه خانــه هــا و گــذرگاه هــای عمومــی بخواننــد
تــا مخاطبیــن ابیــات مســتحضر شــوند».
میــرزاده عشــقی در اول تیــر مــاه  1303در اثــر اصابــت چنــد گلولــه از
پشــت ســر ،جــان داد.
ملــک الشــعرا بهــار ،در کنــار ســی هــزار نفــر دیگــری کــه در تشــیع
جنــازه بــزرگ شــاعر وطنــی شــرکت داشــتند ،شــنید کــه مــردم در ابتــدا
زمزمــه وار و بعــد بلنــد و بلندتــر خواندنــد:

2
شنبه

29

تـــیـــر

خاکم به سر ،ز غصه به سر ،خاک اگر کنم
خاک وطن که رفت ،چه خاکی به سر کنم؟
من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هالک
وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم

20 July
2015

 3شوال
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 :1393جمعی از کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای  1تا  7منطقه انرژی
پارس جنوبی در اعتراض به ادامه پرداخت نشدن  14ماه مطالبات مزدی
و حقوقی خود برای دومین بار در مقابل ساختمان اداره روابط کار منطقه
ویژه پارس جنوبی تجمع کردند.
 :1393چهارمین تجمع کارگران زغال سنگ البرز شرقی در اعتراض به
خصوصی سازی معدن

3
شنبه
تـــیـــر

30
21 July
2015
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زندگیروستاییانعضوشرکتهایسهامی
دست آورد انقالب سفید

کــودکان چوپانــی مــی کردنــد وعلــف بــرای دام هــا گــرد مــی آوردنــد.
جوانــان هــم در کار کشــاورزی بــه طــور فعــال دخالــت مــی کردنــد.
اکنــون زنــان کامــا بیــکار هســتند کــودکان و جوانــان و حتــا بزرگســاالن
هــم بــه مقدارزیــادی از کار کشــاورزی بیــکار شــده انــد.

4
شنبه
تـــیـــر

31
22 July
2015
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از طرفــی زنــان از کارهایــی مثــل پشــم ریســی و تهیــه لبنیــات و قالــی
بافــی افتــاده انــد.
زنــان هــم اکنــون نــان هــم نمــی تواننــد بپزنــد زیــرا در خانــه هــای
جدیــد تنــور وجــود نــدارد .آنهــا مجبورننــد نــان را از نانوایــی بخرنــد.
درحقیقــت اکنــون کار زنــان روســتا شــبیه زنــان خانــه دار شــهری اســت
در حالــی کــه کار زنــان قبــا کمــک خرجــی بــرای خانــواده بــه حســاب
مــی آمــد.
میزان مزدهای شرکت به ادعای شرکت به این ترتیب است:
کــودکان کارگــر روزی  20تــا  70ریــال ،کارگرهــای دیگــر روزی  80و
بــه نــدرت  130ریــال .دخترقالــی بــاف روزی  10الــی  40ریــال بر اســاس
کارشــان .کارگــرزن هــم در شــرکت وجــود نــدارد.
ســرآبیار روزی  100ریــال و آبیــار روزی  90ریــال ایــن رقــم هــا را
اولیــا شــرکت مــی دهنــد.
خــود ســهامداران میگوینــد کــه مــزد شــرکت اینچنیــن اســت.مزد
کــودک پســر  3تــا  5تومــان ،مــرد  5تــا  8تومــان ،میرابهــا  9الــی 12
تومــان و دختــران قالــی بــاف 5ال  2تومــان.

تـا ریخ کارگری

در کتــاب بررســی شــرکت هــای ســهامی زراعــی چنیــن آمــده اســت:
بــه گفتــه ســهامداران قبــل از تشــکیل شــرکت تمامــی اعضــای خانــواده
کار مــی کــرده انــد و هــر یــک بــه نحــوی درتولیــد شــرکت داشــته انــد
و بــه ســهم خــود درآمــدی ایجــاد مــی کــرده انــد .مثــا زن در پرکــردن
چغنــدر ،چیــدن علفهــای هــرز زمیــن  ،برداشــت محصــول دوشــیدن شــیر
و ســایر کارهــای مربــوط بــه دام درخانــه  ،پشــم ریســی قالــی بافــی و
غیــره شــرکت داشــت.

5
شنبه
مــــرداد

1
23 July
2015
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تـا ریخ کارگری

اعتصابکارگرانآذربایجانقزوین1332

جـمعه
مــــرداد

2
24 July
2015
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"کارگــران محصــوالت کارخانــه بافندگــی آذربایجــان قزویــن را توقیــف
کردنــد .چــون اعتصــاب  33روزه کارگــران ایــن کارخانــه را وزارت
کار قانونــی شــناخته و دســتور پرداخــت حقــوق ایــام اعتصــاب را بــه
کارفرماهــای کارخانــه هــا صــادر کــرده بــود ،کارفرماهــا هــم از پرداخــت
حقــوق ایــام اعتصــاب کارگــران خــودداری کــرده بودنــد بــا موافقــت
وزارت کار کارگــران کارخانــه مزبورمحصــوالت کارخانــه را توقیــف کــرده
واز خــروج آن جلوگیــری کردنــد .صبــح امــروز دونفــر از نماینــدگان
کارگــران در وزارت کار حاضــر شــده واظهــار داشــتند کــه چنانچــه تــا
روزدوشــنبه حقــوق آنهــا پرداخــت نشــود کارگــران بــه میــزان مطالبــات
خــود از محصــوالت کارخانــه برداشــت خواهنــد نمــود".
روزنامه باختر امروز 20 -مرداد  -1332اوت  1952شماره 1168

 :1353کارخانه نساجی شماره  2شاهی یک اعتصاب  12ساعته رخ داد کارگران
خواستار دریافت سود ویژه بودند .کارفرما میخواسته به جای 20درصد
18درصد سود پرداخت کند .اما با اعتصاب توانستند کارفرما را مجبور کنند که
مبلغ درخواستی کارگران را به عنوان سود ویژه پرداخت کند.

شنبه
مــــرداد

3
25 July
2015
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1
شنبه

عــده ای از کارگــران زن و مــرد کارخانــه کبریــت ســازی میهــن مقابــل
وزارت کار تحصــن کردنــد و تقاضــا داشــتند کــه وزارت کار دســتمزد آنهــا را
از کارفرمــا بگیــرد .بایــد اضافــه نمــود کــه کارخانــه کبریــت ســازی بــه علت
مجــاورت بــا کارخانــه دخانیــات مدتــی اســت کــه از طــرف شــهرداری بســته
شــده وکارگــران آن بالتکلیــف بــه ســر مــی برنــد.

مــــرداد

4
26 July
2015
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 :1393پنجمین تجمع کارگران معدن البرز شرقی در اعتراض به خصوصی
سازی ۴۲.هکتار از زمینهای معدن البرز به مزایده گذاشته شده و به قیمت
 ۷۷میلیارد تومان به شهرداری شاهرود واگذار شده است.

در ســال  1328وزارت کار بــه کارفرمــای کارخانــه مزبــور اطــاع داده
بــود کــه بایــد ظــرف  6مــاه کارخانــه را بــه محــل دیگــری منتقــل کنــد .بــر
اثــر مســاعی وزارت کار کارفرمــا تعهــد کــرد کــه تــا بــه کار افتــادن مجــدد
کارخانــه هفتــه ای ســه هــزار ریــال میــان  150کارگــر زن و مــرد کارخانــه
سرشــکن کنــد کــه بــه قــرار اطــاع ایــن هفتــه ایــن کمــک قطــع شــد و
موجبــات عصبانیــت کارگــران را فراهــم کــرد .کارگــران کــه بــه ایــن عمــل
کارفرمــا اعتــراض کردنــد و پلیــس بــه درخواســت کارفرمــا چنــد نفــر از
کارگــران را بــه عنــوان اخالگــر بازداشــت کــرد .مقــارن ظهــر هــم عــده ای از
کارگــران بــرای اطــاع و گــزارش در وزارت کار حاضــر شــدند.
روزنامه باختر امروز

تـا ریخ کارگری

اجتماع کارگران کارخانه کبریت سازی میهن 21مرداد1332

2
شنبه
مــــرداد

5
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 :1323اشغال کارخانه کبریت سازی توسط کارگران ودرخواست پرداخت
پاداش تولید اضافه
 :1381تحصن کارگران قرقره زیبای تهران
 :1384بستن جاده توسط کارگران زن پشم بافی آسیا
 :1393در پی اعتراض کارگران ،کارگران فاز  1تا  7عسلویه حقوق
فروردین و اردیبهشت خود را دریافت کردند

3
شنبه
مــــرداد

6
28 July
2015
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 :1331اعتصاب کارگران ریسباف اصفهان
 :1393تجمع کارگران نیشکر هفتتپه در اعتراض به عدم دریافت یک ماه
و نیم حقوق در محوطه کارخانه مقابل ساختمان امور اداری

4
شنبه
94

 12شوال
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ادبیات کارگری

مــــرداد

7

میرزادهعشقی

5
شنبه
مــــرداد

8
30 July
2015
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در هفت آسمانم اال یک ستاره نیست
نامی زمن به پرسنل این اداره نیست
بی اعتنا به هیات کابینه فلک
گردیده ام که پارتیم یک ستاره نیست
عار آیدم من ار به فلک اعتنا کنم
از من به چرخ جز به حقارت نظاره نیست
کشتی ما فتاده به گرداب ای فلک
یک ناخدا که تا بردش برکناره نیست
بیچاره نیستم من و در فکر چاره ام
بیچاره آن کسی است که در فکر چاره نیست
من طفل انقالبم و جز در دهان من
پستان خون ز دایه این گاهواره نیست.
من عاشقم ،گواه من این قلب چاک چاک
در دست من جز این سند پاره پاره نیست.

مــــرداد

9
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2015
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شنبه
مــــرداد

10
1 agust
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تجربههایکارگری

جـمعه

طرحكارگرانكارخانهجنرالموتورزايران
براي تشكيل شوراها در كارخانه1358

رفقــاي كارگــر ،همانطــور كــه مــي دانيــد مــا بــراي انتخــاب نماينــدگان
واقعــي خــود در اينجــا جمــع شــديم.
مبــارزات قهرمانانــه خلــق ايــران عليــه رژيــم ســلطنتي شــاه خائــن و
اربابــان آمريكايــي اش و شــركت فعــال و همــه جانبــه طبقــات مختلــف
مــردم در ايــن مبــارزه كــه بــا خــون هــزاران نفــر از هموطنــان مبــارز مــا
آبيــاري شــد ،باعــث گشــت كــه رژيــم ارتجاعــي ايــران و اربابــان آمريكايــي
اش دســت بــه عقــب نشــيني بزنــد .مــردم مبــارز مــا بــا مبــارزات خونيــن
و خســتگي ناپذيــر خــود اوليــن پيــروزي خــود را بــا فــرار شــاه خائــن بــه
دســت آوردنــد.

مــردم مبــارز مــا و طبقــه كارگــر در اوليــن قــدم بســياري از ســازمانهاي
ضــد خلقــي و ضــد كارگــري را كــه در خدمــت رژيــم شــاه خائــن و ســرمايه
داران وابســته بــه امپرياليســم بــود ،در هــم كوبيــد از جملــه ايــن ســازمانها،
ســازمان ضــد كارگــري ســازمان كارگــران بــود .ســرمايه داران زالــو صفــت
بــه كمــك دولــت حامــي خــود از انتخــاب نماينــدگان واقعــي كارگــران
جلوگيــري مــي كردنــد و عوامــل دســت نشــانده و نوكــر صفــت خــود را بــه
عنــوان نماينــده كارگــر و ســنديكاي كارگــري جــا مــي زندنــد .نماينــدگان
ســنديكاي كارخانــه مــا هــم كــه اشــخاصی مثــل رضوانــي ،كريــم خانــي و
ســيامك بودنــد ،نماينــدگان واقعــي مــا نبودنــد .بلكــه نماينــدگان اخــوان و
اربابــان آمريكاييــش بودنــد .كار ايــن نماينــدگان دروغيــن ســنديكا چيــزي
جــز تاميــن منافــع كارفرمــا و فريــب دادن مــا كارگــران نبــود .بــه هميــن
دليــل مــا هيــچ گاه آنهــا را نماينــده خــود نمــي دانســتيم.
در شــرايط كنونــي بــه علــت مبــارزات قهرمانانــه خلــق ايــران از جملــه
طبــق كارگــر از قــدرت ســرمايه داران و دولــت پشــتيبان آنهــا احتيــاج بــه
تشــكيالت و ســازمانهاي كارگــري دارنــد.
بــه هميــن دليــل مــا آنجــا جمــع شــديم تــا اوليــن قــدم را در راه بــه
وجــود آوردن تشــكيالت كارگــري برداريــم .مــا اينجــا جمــع شــدهايم تــا
شــوراي كارگــران كارخانــه خودمــان را انتخــاب كنيــم .ايــن شــورا نماينــده
واقعــي خواهــد بــود .وظايــف شــوراي كارگــران جنــرال موتــورز ،عبــارت
اســت از:

11

مــــرداد

 –1دفــاع از خواســتهها و منافــع كارگــران در مقابــل كارفرمــا ايــن
شــورا بــه نمايندگــي از طــرف كارگــران بايســتي خواســتهها و تصميمــات
كارگــران را بــه كارفرمــا بگويــد و در جهــت بــه دســت آوردن اين خواســته
مــا اقــدام كنــد.
 –2جلوگيري از اخراج و بي كار كردن كارگران.

94

 –3جلوگيري از تعطيل كارخانه بدون پرداخت حقوق كارگران.

 16شوال
1436

2 agust
2015

تجربههایکارگری

1
شنبه

 –4به وجود آوردن و اداره صندوق اعتصاب كارگري.
تجربــه بــه مــا آموختــه اســت كــه در مبــارزات خــود بــا كارفرمــا بــراي
بــه دســت آوردن حقــوق خــود كــه بيشــتر مواقــع بــه شــكل اعتصــاب
اســت ،مــا احتيــاج بــه صنــدوق اعتصــاب داريــم .ايــن را نــه تنهــا مــا
تجربــه كرديــم بلكــه كارگــران ســاير كارخانههــا نيــز بــه هميــن نتيجــه
رســيده انــد .يكــي از داليــل مقاومــت قهرمانانــه كارگــران نفــت در برابــر
مــزدوران رژيــم داشــتن هميــن صنــدوق اعتصــاب اســت .يكــي از داليــل
شكســت مــا در اعتصابــات قبلــي نداشــتن صنــدوق اعتصــاب بــود.

2
شنبه

ايــن صنــدوق بــه ايــن شــكل بــه وجــود مــي آيــد كــه هــر كارگــر
ماهيانــه مبلغــي مثــا  5تومــان از حقــوق خــود را بــه ايــن صنــدوق مــي
دهــد .در مواقعــي كــه مــا بــراي رســيدن بــه حقــوق خــود اعتصــاب مــي
كنيــم و كارفرمــا بــراي بــه زانــو درآوردن مــا از پرداخــت حقوق خــودداري
مــي كنــد ،مــا بــراي گذرانــدن زندگــي خــود و خانــواده مــان از پولــي كــه
در ايــن صنــدوق جمــع شــده اســتفاده مــي كنيــم تــا بتوانيــم اعتصــاب را
تــا پيــروزي ادامــه دهيــم.

مــــرداد
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 –5اداره شــركت تعاونــي كارخانــه ،بــراي جلوگيــري از هرگونــه دزدي
و ســوء اســتفاده در شــركت تعاونــي و در اختيــار گذرانــدن محصــوالت
مصرفــي مــورد نيــاز كارگــران و كارمنــدان و ارزانتريــن قيمــت،اداره
شــركت تعاونــي بايســتي در دســت شــوراي كارگــران.
 :1354اعتصاب کارگران سیمان صوفیان

 –6رسيدگي به وضع بيمه و بهداشت كارگران و محيط كار.
 –7نظارت بر آشپزخانه.
 – 8همــكاري و تمــاس گرفتــن بــا شــوراي كارگــران كارخانههــاي
ديگــر و كوشــش بــراي درســت كــردن يــك تشــكيالت سراســري كارگران

13

مــــرداد

ايــران بــراي دفــاع از منافــع طبقــه كارگــر ايــران.

4 agust
2015

 18شوال
1436

94

تجربههایکارگری

3
شنبه

 –9تــدارك برگــزاري و ســازمان دادن كارگــران بــراي شــركت در
جشــنهاي كارگــر ملــي و مذهبــي.

 :1332اعتصاب کارگران شمال
 :1359لغو قانون سهیم کردن کارگران در منافع واحدهای صنعتی توسط
شورای انقالب
 :1393در اعتراض به اخراج همکارانشان کارکنان شبکه حمل و نقل ریلی
اسپانیا دو روز اعتصاب کردند
 :1393کارگر نساجی کاشان در مقابل دفتر نماینده شهرشان تجمع کردند.
مطالبه این کارگران دریافت حقوق معوقه ،رسیدگی به وضعیت بازنشستگی
پیش از موعد کارگران نساجی و پرداخت سنوات بازنشسته شدگان این
کارخانه است.

 –10هماهنــگ كــردن مبــارزات سياســي اجتماعــي كارگــران جنــرال
موتــورز بــا كارگــران كارخانههــاي ديگــر.

 –11هماهنــگ كــردن مبــارزات سياســي و اجتماعــي كارگــران جنــرال
موتــورز بــا مبــارزات طبقــات ديگــر مــردم.
 –12ايجــاد كتابخانــه بــراي كارگــران :يكــي از داليــل عقــب افتــادن
كارگــران ،نداشــتن آگاهــي سياســي ،اقتصــادي و اجتماعــي اســت .مــا
بايســتي بــه هــر وســيله كــه شــده آگاهــي سياســي خــود را بــاال بريــم تــا
بهتــر بتوانيــم منافــع واقعــي مــان را درك كنيــم و بفهميــم چــه چيــزي بــه
نفــع كارگــر عمــل مــي كنــد .يكــي از راههــاي بــاال بــردن آگاهــي ،كتــاب
خوانــدن اســت .بــه هميــن دليــل مــا بايســتي كتابخانــه داشــته باشــيم.

مــا تــا اينجــا وظايــف شــوراي كارگــران را گفتيــم .حــاال بينيــم اين شــورا
چگونــه انتخــاب مــي شــود و رابطــه آن بــا كارگــران چگونــه بايد باشــد.

4
شنبه

 –1نماينــدگان ايــن شــورا بايســتي از ميــان كارگــران انتخــاب شــوند.
يعنــي مــا نبايــد از سرپرس ـتها ،فورمنهــا ،جنــرال فورمنهــا ،مهندســين،
كارمنــدان ،و بازرســان نماينــده انتخــاب كنيــم.

مــــرداد
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 –2همانطــور كــه ايــن نماينــدگان را مــا انتخــاب مــي كنيــم .در هــر
زمانــي كــه تشــخيص داديــم يــك يــا چنــد نفــر از ايــن نماينــدگان منافــع
كارگــر را فــداي منافــع ســرمايه دار مــي كننــد ،مــي توانيــم آن نماينــده را
بركنــار و بــه جــاي آن كارگــر ديگــري را انتخــاب كنيــم.

 :1325روز فرمان مشروطیت
 :1331اعتصاب کارگران ناهید اصفهان
 :1393دست از کار کشیدن کارگران معدن همکارکرمان بهدلیل پرداخت
نشدن بموقع حقوق ،پاداشهای مقرر شده ،سود ذغالسنگ

 –3ايــن شــورا بايســتي هــر  15روز يــك بــار جلســه اي در نهارخــوري
تشــكيل بدهــد و تمــام كارگــران بايــد در آن شــركت كننــد .خواســتها
و مشــكالتمان را در ايــن جلســات بررســي كــرده و مــورد بحــث قــرار مــي
دهيــم و تصميمــات بــا راي كارگــران گرفتــه مــي شــود.
 –4بــدون مشــورت بــا تمــام كارگــران ايــن شــورا حــق نــدارد ســرخود
تصميمــي بگيــرد .تمــام تصميمــات و اقدامــات كارگــران بايســتي در جلســه
عمومــي كــه تمامــي كارگــران شــركت دارنــد ،گرفتــه شــود.

15

مــــرداد

 –5حقــوق و مزايــاي نماينــدگان شــوراي كارگــران جنــرال موتــورز را
مــا كارگــران مــي دهيــم.
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كســي كــه بخواهــد از منافــع كارگــر دفــاع كنــد ،نبايســتي از ســرمايه
دار حقــوق بگيــرد .ايــن نماينــدگان بــراي كارگــران كار مــي كننــدو بــه
هميــن دليــل مــا بايســتي از نظــز مالــي ايــن نماينــدگان و خانــواده آنهــا را
تاميــن كنيــم .يعنــي هــر چنــد نفــر كــه انتخــاب كرديــم حقــوق آنهــا را
جمــع مــي كنيــم و حســاب مــي كنيــم ســهم هــر كارگــر چقــدر مــي شــود.
 –6تعداد نمايندگان از  7نفر كمتر و از  11نفر بيشتر نباشد.
 :1368اعتصاب کارگران مهستان در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی

 –7نماينــدگان انتخــاب شــده بايســتي هميشــه در كارخانــه حضــور
داشــته باشــند ،مگــر وقتــي كــه بــراي كارهــاي مربــوط بــه كارگــران
مجبــور باشــند .از كارخانــه خــارج شــوند.
 –8نماينــدگان بايســتي يــك اتــاق مخصــوص بــه خــود داشــته باشــند
كــه كارگــران هــر وقــت بــا آنهــا كار داشــتند بتواننــد بــه آنجــا برونــد.
همچنيــن نماينــدگان بايســتي بــه طــور مرتــب در كارگاههــا و ســالنها
باشــند تــا اگــر كارگــري كاري داشــت بــا او صحبــت كنــد.

جـمعه
مــــرداد
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 –9نماينــدگان شــوراي كارگــران بايســتي از قبــول و دريافــت هرگونــه
پــول ،هديــه ،مزايــا ،ســودويژه پــاداش ،عيــدي و غيــره از كارفرمــا
خــودداري كننــد .حقــوق و مزايــاي نماينــدگان را كارگــران تاميــن مــي
كننــد.
 –10تمــام كارگــران كارخانــه تــا وقتــي كــه ايــن شــورا خواســتهها و
منافــع كارگــر دنبــال و اجــرا كننــد بايــد بــه طــور متحــد و يكپارچــه از
ايــن نماينــدگان و اقدامــات حمايــت و پشــتيباني كننــد.
پيغام امروز دوشنبه  15مرداد 1358
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 :1332اعتصاب و تظاهرات کارگران ریسندگی اهواز
 :1393تجمع کارگران فوالد زاگرس در مقابل مجلس در اعتراض به معرفی
 35نفر از همکارانشان برای دریافت بیمه بیکاری و نگرانی از تعمیم این حکم به
سایر کارگران .ابتدا در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کرده بودند که پس
از بی نتیجه ماندن این تجمع ،به بهارستان رفتند .صنایع فوالد زاگرس تا مرداد
سال  ۹۱فعالیت داشته ،اما از آن زمان به بعد به بهانه تعمیرات فعالیت خود
را متوقف کرده است ۸۰ .درصد تعمیرات این کارخانه تا پایان سال  ۹۱انجام
شده اما کارفرما هنوز فعالیت کارخانه را از سر نگرفته است.
فوالد زاگرس  ۷۰نفر از کارگران خود را در آبان سال  ۹۱اخراج کرد .پس از
آن هم در تیر سال  ۹۲اقدام به اخراج  ۲۳۵نفر دیگر از کارگران خود کرد.

2
شنبه

19

مــــرداد

قانونکار
نخســتین اداره دولتــی در ارتبــاط بــا امــور کارگــری در ســال  1314بــه
نــام اداره کل صناعــت و معــادن تشــکیل شــد.
ایــن اداره «نظامنامــه کارخانجــات و موسســات صنعتــی» را تهیــه و در
تاریــخ  19مــرداد  1315بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســانید.

10 agust
2015

 :1314تصويب «نظامنامه كارخانجات و موسسات صنعتي» که توسط اداره
كل صناعت و معادن تهیه شده بود.

3
شنبه
مــــرداد
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در ایــن نظامنامــه کــه شــامل  69مــاده بــود ،مقرراتــی دربــاره شــرایط
تاســیس کارخانــه ،ضوابــط فنــی و بهداشــتی کارخانــه و نیــز شــرایط مربــوط
بــه ایمنــی و ســامت (کارگــران) و نیــز چگونگــی نظــارت «اداره کل صناعت
و معــادن» پیشبینــی شــده بــود.
هــر چنــد ایــن نظامنامــه بیشــتر ناظــر بــه مقــررات ایمنــی و نیــز نوعــی
بیمــه کارگــران در زمینــه حــوادث ناشــی از کار ،از کار افتادگــی و فــوت در
حیــن کار بــود ،در مــواردی هــم بــه مقــررات کار پرداختــه بــود ،از جملــه
ممنوعیــت فعالیــت جمعــی و اعتصــاب بــود کــه برابــر مــاده  47نظامنامــه
«مــزدور بایــد از دســتهبندی و مواضعــه و کارهایــی کــه موجــب اختــال
امــور کارخانــه و پیشــرفت کار شــود خــودداری نمایــد…» و بــرای تخلــف
از ایــن دســتور ،مجــازات حبــس و غرامــت پیشبینــی شــده بــود.
در یکــی دو مــاده ،بــرای کارگــران زن (زنــان بــاردار و شــیرده موضــوع
مــواد  21و  )22و نیــز کارگــران بیمــار (مــاده  )36مقرراتــی حمایتــی منظــور
شــده بــود.

تـا ریخ کارگری

 24شوال
1436
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4
شنبه

21

مــــرداد

اعتراض کارگران شهرداری به قرادادهای موقت کار1393
ظهــر 22مــرداد کارگــران ســازمان پایانــه هــای شــهرداری تهــران بنــا
بــه خواســت مســئوالن شــهرداری بــرای پیگیــری مطالبــات صنفــی تجمــع
خــود را بــه محــل ســاختمان پایانــه هــا در خیابــان عبــاس آبــاد منتقــل
کردنــد .مســئوالن ســازمان پایانههــای مســافربری شــهرداری تهــران بــا
خواســتههای کارگــران معتــرض مبنــی بــر تامیــن امنیــت شــغلی آنهــا
موافقــت کردنــد امــا راضــی بــه لغــو قــرارداد پیمانــکار و انعقــاد قــرارداد
مســتقیم بــا کارگــران نشــدند.

تـا ریخ کارگری
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براســاس توافقاتــی کــه در ایــن جلســه انجــام شــده اســت ،قــرار اســت
متــن قراردادهــای پیمانــکاری جدیــد بصــورت یکســاله تنظیــم شــود و مبلــغ
دســتمزدی کــه کارگــران پیــش از ایــن از ســازمان پایانههــا دریافــت
میکردنــد در قــرارداد پیمانــی نیــز بــدون تغییــر باقــی بمانــد.

بــه دنبــال تصمیــم اخیــر مســئوالن ایــن ســازمان قــرار بــود تــا حــدود
 ۱۵۰نفــر از کارگــران نگهبانــی و حفاظــت فیزیکــی شــاغل در پایانههــای
مســافربری شــهرداری تهــران بــا امضــاء قــراردادی  ۸۹روزه بــه اســتخدام
یــک شــرکت پیمانــکاری تامیــن نیــروی انســانی درآینــد کــه باعــث
تشــویش آنــان شــده بــود.

5
شنبه

22

مــــرداد

پاییــن بــودن میــزان دســتمزدهایی کــه در قــرارداد  ۸۹روزه پیمانــکار
تعییــن شــده بــود از دیگــر دالیــل اعتــراض صنفــی کارگــران و تجمــع در
مقابــل ســاختمان شــهرداری و شــورای شــهر بــود.
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 :1393تجمع کارگران سازمان پایانههای شهرداری تهران در مقابل ساختمان
شهرداری و شورای شهر تهران در خیابان بهشت.

جـمعه
مــــرداد

23

کارگراندخانیات1332
از ســاعت  8صبــح کارگــران دخانیــات بــرای پشــتیبانی از کارگــران
زندانــی دســت بــه اعتصــاب زدنــد .مامــوران انتظامــی بالفاصلــه بعــد
از اعتصــاب بــرای برقــراری نظــم اطــراف کارخانــه را گرفتنــد .کارخانــه
دخانیــات از کار افتــاد و اولیــا دخانیــات بــه فرمانــداری نظامــی جریــان
اعتصــاب را اطــاع دادنــد.
کـــا ر گــــــر ا ن
اظهارداشــتند کــه اکنون
چنــد هفتــه ای اســت
کــه پرونــده  56کارگــر
کــه در اعتصــاب قبلــی
بازداشــت شــده بودنــد
بــه کمیســیون امنیــت
اجتماعــی ارجــاع شــده
و تــا کنــون بــه کار
آنهــا رســیدگی نکــرده
انــد واکنــون  50ســاعت اســت کــه آنهــا بــرای تســریع در رســیدگی بــه کار
خــود دســت بــه اعتصــاب غــذا زده انــد و بــه قــرار اطــاع  3نفــر از آنهــا
حالشــان وخیــم شــده و بــه بهــداری منتقــل شــده انــد.

شنبه
مــــرداد
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 :1393تجمع حدود  ۸۰نفر از کارگران نورد و لوله صفا در مقابل شعبه تامین
اجتماعی در شهرستان ساوه به دلیل عقب افتادن دوماه حقوق و نداشتن بیمه
در طی  14ماه گذشته

پــس از مذاکراتــی کــه کارگــران بــا مامــوران فرمانــداری نظامــی نمــوده
انــد اظهــار داشــتند کــه اگــر امــروز کمیســیون بــه کار آنهــا رســیدگی
نکنــد دســت از اعتصــاب برنخواهنــد داشــت .در ســاعت ده ونیــم ســه
نفــر از نماینــدگان کارگــران بــرای اطــاع از نتیجــه کار بــه اتفــاق نماینــده
فرمانــداری نظامــی بــه فرمانــداری تهــران رفتنــد و پــس از اعــام نتیجــه
کار کمســیون بــه کارگــران اطــاع داده شــد کــه دســت از اعتصــاب
بردارنــد .ســاعت دو نیــم بعــد از ظهــر عــده ای از کارگــران دخانیــات و
خانــواده شــان در تلگرافخانــه متحصــن شــدند .کمســیون امنیــت اجتماعــی
رســیدگی بــه پرونــده کارگــران دخانیــات و ســیلو را خاتمــه داد 16 .نفــر
بــه تبعیــد و ده نفــر را بــه شــش مــاه حبــس و بقیــه را تبرئــه کــرد.
روزنامه باختر امروز

تـا ریخ کارگری
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1
شنبه

25

مــــرداد

اولیناعتصابکارگرانبرق
حیــدر عمــو اوغلــی در ســال  1286اتحادیــه کارکنــان ترامــوای تهــران
را تشــکیل داد و اولیــن اعتصــاب کارگــران بــرق در ســال فــوق بــه وســیله
او رهبــری میشــود .ایــن اعتصــاب بــرای خواســتههای یــک روز تعطیــل
در هفتــه ،لبــاس کار ،کمــک بــه کارگرانــی کــه موقــع کار علیــل میشــوند،
بــر پــا شــده بــود.
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مــــرداد

26

 2ذی القعده
1436
17 agust
2015

94

(نقــل از روزنامــه حبــل المتیــن شــماره  25 ،87مــرداد  1286برابــر بــا هفدهــم اوت
)1907

 :1331اعتصاب کارگران ناهید اصفهان
 :1380اعتصاب کارگران نساجی بارش اصفهان و بستن جاده تهران برای
دریافت حقوق معوقه
 :1393در پی اعتراض روز پنجشنبه حدود  ۸۰نفر از کارگران نورد و
لوله صفا در مقابل شعبه تامین اجتماعی در شهرستان ساوه؛ صبح امروز
کارگزینی کارخانه از تمدید دفترچههای درمانی کارگران اطالع داد.

تـا ریخ کارگری
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شنبه
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خطــاب بــه کالنمــدی هــا« :از اشــخاصی کــه فرصــت
دارنــد اســتدعا مــی شــود ایــن ابیــات را در قهــوه خانــه
هــا و گــذرگاه هــای عمومــی بخواننــد تــا مخاطبیــن ابیــات
متحضــر شــوند».
عشقی شماره سوم نشریه «قرن بیستم»
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4
شنبه

 :1393دوازدهمین روز از اعتراض صنفی کارگران کارخانه نی شکر هفت
تپه ،کارگران این واحد همچنان در اعتراض به بیتوجهی مدیران مجتمع
کشت وصنعت نی شکر هفت تپه به مطالباتشان دست از کار کشیده و در
مقابل ساختمان امور اداری این واحد تولیدی به تجمع خود ادامه داده اند
باخواست دریافت حقوق معوقه (ماههای خرداد و تیر) و بازنگری در طرح
طبقه بندی مشاغل هستند.

مــــرداد
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 :1332کودتای نظامی علیه دولت دکتر مصدق
 :1393ادامه اعتصاب  5000کارگر معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به
بازداشت  2تن از همکاران شان و تالش ناکام پلیس برای بازداشت  16کارگر
دیگر

موقع جنگ است ای کال نمدیها!
شهر فرنگ است ای کالنمدیها
خصم که از رو نمیرود  ،تو ببین روش
آهن و سنگ است ای کالنمدیها
بنده قلم دستم است و دست شماها
بیل وکلنگ است ،ای کالنمدیها
دست درآرید ای کالنمدیها
		
زور بیارید ای کالنمدیها
رو بگو این نکته  ،بر عوام نماها
کله تراشیده ها ،سه چاک قباها
حق شما را کنند ضایع و پامال
گر که نباشد قیام و کوشش ماها
کوشش ماها ،در پی حقوق شماهاست
به که به ماها  ،کمک کنید شماها
دست درآرید ای کالنمدیها
		
از چه کنارید ای کالنمدیها
باد صبا ! رو بگو به مردم میدان
ما و شما راست ،نام ملت ایران
مال شما را برد وزیر ،شد اردزد
دزد سیاستمدار دوره ی ساسان
فرق من وتو ،کاله زرد و سیاهست
هیچ شماها ز مردم خیابان:
دست در آرید ای کالنمدیها
		
فرق ندارید ای کالنمدیها
ار رفقا ! این زمامدار خرابست
وضع اداری در این دیار خرابست
گر چه به پندار میرزاده عشقی
هر که به کالسکه شد سوار خرابست
از همه اینها خرابتر ،بود این مرد
ملتی از بین برد :کارخرابست
دست در آرید ای کالنمدیها
فکر چه کارید ای کالنمدیها
ما دگر این مرد را قبول نداریم
رای بر این خائن عجول نداریم
گر نرسیده به گوششان ،سخن ما

ادبیات کارگری

مــــرداد

کاله نمدی ها
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جـمعه
مــــرداد
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 :1393با ادامه اعتراض کارگران یگان ویژه نیروی انتظامی از معدن بافق خارج
شد.

ادبیات کارگری

مــــرداد

29

هست از ره ،که ما فضول نداریم
حرف من و دوستان من ،همه حقست
این گنه ما بود که پول نداریم
دست در آرید ای کالنمدیها
		
گوش بدارید ای کالنمدیها
تازه شنیدم که داده به یکی پول
تا که شما را  ،به این زند گول
چون بدهد بابی است آنکه بگوید
دزد نباید شود ،وزیر مسوول
کرده شما را به ما طرف که نماید
شوشتری ،راعدوی مردم دزفول
دست در آرید ای کالنمدیها
		
از چه قرارید ای کالنمدیها
حرف من از روی منطقست و اساس است
حرف مرا فهمد آنکه  ،نکته شناس است
ارث پدر ار ،قوام السلطنه بخشید
بر ببرادرش  ،کز اواسط ناس است
دزد اگر نیست  ،خانه اش ز چه پولی :
گشته به پا  ،کو در آن مدام پالس است
دست در آرید ای کالنمدیها
خواب و خمارید ای کالنمدیها
ارث پدر گفتمت  ،به او نرسیده
جیب شما  ،ملت فقیر بریده
پارک بنا کرده ،از تو رفته خراسان
هر چه که بوده  ،در آن دهات خریده
این همه پول از کجا رسیده به این مرد؟
کو بسپارد  ،به بانک های عدیده
دست در آرید ای کالنمدیها
کالنمدیها
خود بشمارید ،ای		
روزی از این روزها که روز حسابست
روز حساب ،همین خجسته جنابست
باید از او این سوال کرد که تو پول:
از چه ره آورده ای تورا چه جواب است؟
گفت :اگر ارث جدم است و فالن است
گو بنما فکر نان که خربزه آب است
دست در آرید ای کالنمدیها
		
هان نگذارید ،ای کالنمدیها
نیست در این دسته بند ،مرد زبردست
مرد زبردست تر ،ز دسته او هست
از پی اخراچ او ،چل وسه وکیل ار
چند دگر رای داد و پاشد و بنشست
سخت خورد او شکست و دسته او نیز
بشکند او را کمر ،اگر چه نه بشکست
دست در آرید ای کالنمدیها
		
سنگ ببارید ،ای کالنمدیها

شنبه

31

مــــرداد

اجتماعکسانکارگراندخانیاتوسیلودردادگستری
آنهاتقاضــا داشــتند کــه مقامــات دادگســتری بــه پرونــده کســان آنهــا
رســیدگی نمایــد .بــه اعتــراض متهمیــن پرونــده آنــان به دادســرای اســتان
فرســتاده شــد .حکــم ایــن دادگاه در مــورد متهمیــن قطعــی خواهــد بــود.

94

صبــح امــروز عــده زیــادی از کارگــران بیــکار قســمت گونــی دوزی
ســیلو مقابــل وزارت کار اجتمــاع نمــوده وتقاضــا داشــتند کــه وســایل بــه
کار گمــاری آنهــا فراهــم شــود .جریــان کار ایــن عــده کارگــر بیــکار ایــن
اســت کــه قســمت گونــی دوزی کارخانــه ســیلو از فروردیــن مــاه گذشــته
مرتبــا بــه ایــن عــده کارگــر کــه چنــد ســال اســت ســابقه کار در ســیلو
دارنــد کار نمــی دهنــد و اغلــب آنهــا نیمــی از مــاه را بیــکار هســتند.
مســوالن وزارت کار اعــام کردنــد کــه ایــن کارگــران بیــکار حاضــر
نمــی شــوند بــه کاری کــه وازرت کار بــرای آنهــا تعییــن مــی کند مشــغول
بــه کار شــوند.

1
شنبه

روزنامه باختر امروز 23 -مرداد شماره 1172

خشک کردن برگهای توتون در کارخانه ها

شهریـور

1

 8ذی القعده
1436
23 agust
2015

94

 :1393بازداشت  ۵کارگر دیگر معدن سنگ آهن بافق
 :1393پنجمین روز اعتصاب و تجمع کارگران بازنشسته نساجی مازندران در
مقابل استانداری برای دریافت مطالبات معوقه

تـا ریخ کارگری

 7ذی القعده
1436
22 agust
2015

اجتماع کارگران گونی دوز کارخانه سیلو

2

شهریـور

اعتصابکارگرانکارخانهشهنازاصفهان1331

94

 9ذی القعده
1436

24 Agust
2015

روز اول شهریـــور کارگــران بــا انتشــار بیانیــه ای اعــام اعتصــاب کــرده
انــد .خواســته هــای آنــان تقلیــل ســاعات کار بــه  8ســاعت و تعییــن
حداقــل دســتمزد طبــق قانــون کار  ،پرداخــت حقــوق روزهــای تعطیــل،
صــدور کارت کارگــری  ،تامیــن وضعیــت بهداشــت کارگــران ،قبــول و
برگشــت بــه کار کارگــران اخراجــی ،ســاخت ســالن نهارخــوری و کالس
اکابــر بــرای کارگــران و کار نکــردن کارگــران زن و خردســال از ســاعت
 22تــا  6صبــح طبــق قانــون کار.
 :1324فرماندار نظامی دفاتر شورای متحده مرکزی در تهران را اشغال و
تفتیش کردند و رهبران آن را دستگیر نمودند ،این حکومت نظامی تا 22
بهمن  1324برقرار بود.

3
شنبه

کارگــران کارخانــه هــای نــوروز و زاینــده رود و ریســباف صنایــع پشــم
نیــز طــی اطالعیــه هایــی از ایــن کارگــران حمایــت کــرده و اعــام کردنــد
کــه در صورتــی کــه بــه خواســته هــای ایــن کارگــران رســیدگی نشــود،
اعــام اعتصــاب خواهنــد کــرد.
در بیانیــه شــماره ی  2ایــن کارگــران اعــام کردنــد کــه بــرای نشــان
دادن حســن نیــت و پشــتیبانی از دولــت مصــدق بــه مــدت  48ســاعت
اعتصــاب خــود را خواهنــد شکســت.
روزنامه سریرارگان حزب ایران.
 15شهریـور  6 / 1331سپتامبر  /1952ش  22سال سوم

شهریـور

3
25 Agust
2015

 10ذی القعده
1436

94

 :1326اعتصاب کارگران کوره پز خانه
 :1393تحصن کارگران و خانواده های  9کارگر بازداشتی در مقابل
فرمانداری بافق
و هفتمین روز از شروع دور دوم اعتصابات کارگری بافق

تجربههایکارگری

2
شنبه

4
شنبه
شهریـور

4
26 Agust
2015

 11ذی القعده
1436

94

5
شنبه
شهریـور

5
27 Agust
2015

 12ذی القعده
1436

94

 :1393خانواده كارگران بازداشتی بافق ،آزادی به قید وثیقه را نپذیرفتند.

دستمزد کارگران کارخانجات نساجی اصفهان به نقل از کتاب ویلم فلور

 :1326اعتصاب کارگران دخانیات در حمایت از اعتصاب کارگران کوره
پزخانه ها

شهریـور
94
28 Agust
2015

 13ذی القعده
1436

شهریـور
94
29 Agust
2015

 14ذی القعده
1436

اعتراض کارگران بافق

جـمعه

6

شنبه

7

1
شنبه

8

شهریـور

اعتصابکارگرانپاالیشگاهشهرریوپاالیشگاهآبادان()1352
بــه دنبــال اعتصــاب کارگــران پاالیشــگاه آبــادان ،از تاریــخ  26شــهریور
 1352در پاالیشــگاه شــهر ری کــه  700کارگــر دارد اعتصــاب شــد.
کارگران آبادان خطاب به مسووالن دولتی گفته بودند که :

 15ذی القعده
1436

 :1326دستگیری 42کارگر کوره پزخانه ها و دخانیات و راه آهن

درنظــر داشــته باشــیم کــه کارگــران نفــت از بیشــترین حقــوق نســبت
بــه بقیــه کارگــران ایــران برخــوردار بودنــد.
اعتصــاب پاالیشــگاه شــهر ری نیــز مــدت ده روز بعــد از شــروع اعتصــاب
کارگــران آبــادان شــروع شــد و بــا پیــروزی بــه پایــان رســید.
قبــل از شــروع جریــان اعتصــاب الزم اســت راجــع بــه تعهــد نامــه ای
کــه قبــل از اســتخدام از کارگــران پاالیشــگاه شــهر ری مــی گیرنــد توضیــح
دهیــم:

2
شنبه

«طبــق قــرار دادی کــه بــا کارگــران هنــگام اســتخدام مــی بندنــد کار
گرتــا ســه ســال حــق بیــرون آمــدن از شــرکت را نــدارد و نیــز حــق
اعتــراض بــه شــرایط کار یــا میــزان د ســتمزد را نــدارد».

94

بــه موجــب ایــن قــرارداد کارگــر حــق شــرکت در هیــچ اجتماعــی را
نــدارد و ...مــدت ایــن قــرارداد یــک ســال بــود .در اعتــراض بــه ایــن
قــرارداد اعتصــاب آغــاز شــد و کارگــران خواســتار 10درصــد اضافــه
دســتمزد شــدند.

شهریـور

9
31 Agust
2015

 16ذی القعده
1436

در جریــان اعتصــاب مذاکــره بیــن کارگــران ومســوالن شــرکت ادامــه
داشــت .کارگــران نماینــده انتخابــی شــرکت را کــه بــه شــدت از او منتفــر
بودنــد طــرد و خودشــان نماینــده ای انتخــاب کردنــد.

تـا ریخ کارگری

30 Agust
2015

94

«مــا اضافــه حقــوق نمیخواهیــم .اصــا بــه ماحقــوق ندهیــد فقــط شــکم
زن و بچــه هایمــان را ســیر کنیــد».

3
شنبه
شهریـور

10
1 septamber
2015

 17ذی القعده
1436

94

 :1393چهاردهمین روز از اعتصاب معدنچیان بافق :آزادی کارگران بافق
مشروط به اتمام اعتصاب شد
 :1393تجمع شماری از مربیان پیش دبستانی مقابل نهاد ریاست جمهوری در
اعتراض صحبتهای اخیر جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ریاست جمهوری که در صحن علنی مجلس مربیان پیش دبستانی را «بیسواد»
خوانده است.
 :1393اعتصاب شش ساعته کارگران پتروشیمی فجر.
با گذشت بیش از دو سال از تبدیل قرارداد شماری از کارگران پتروشیمی فجر
از پیمانی به مستقیم ،نه تنها تغییر محسوسی در حقوق دریافتی آنها به وجود
نیامده است بلکه این کارگران از برخی مزایا نیز محروم شدهاند .حدود ۵۰
کارگر این مجموعه در اعتراض به این شرایط دست از کار کشیدند.

4
شنبه
شهریـور

11
2 septamber
2015

 18ذی القعده
1436

94

 :1331اعتصاب کارگران ریسندگی سمنان کشته شدن  8نفر و بازداشت 200
نفر
 :1388اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

5
شنبه
شهریـور

12
3 septamber
2015

 19ذی القعده
1436

94

 :1325تشکیل اتحادیه اسکی
 ۱۵ :1393نفر از کارگران کارخانه ماشین لنت سمنان به همراه
خانوادههایشان در اعتراض به اخراج و مطالبات حقوقی معوقه در مقابل
فرمانداری شهرستان سمنان تجمع کردند .کارفرما اول شهریور  ۲۲نفر
از کارگران قرار دادی کارخانه را به دلیل آنکه در مقابل تعهد نامه اجباری
پیش از امضای قرارداد مقاوت کرده بودند ،اخراج کرد.

جـمعه
شهریـور

13
4 septamber
2015

 20ذی القعده
1436

94

روز تعاون
 :1393تجمع کارگران شهرداری زابل در اعتراض به تعویق  2ماه حقوق

شنبه

14

شهریـور

اعتصابغذایکارگرانتبریز

5 septamber
2015

 21ذی القعده
1436

94

کارگرانجهانمتحدشوید

 :1331حمایت نمایندگان  43سندیکای کارگری و تشکیل کمیته ی کمک به
کارگران اعتصابی سمنان به ابتکار کارگران چیت سازی تهران

1
شنبه
شهریـور

15
6 septamber
2015

 22ذی القعده
1436

94

 :1358اعتصاب کارگران نفت
 :1393تجمع کارگران «نگین سبز خاورمیانه» در اعتراض به تعویق  ۳ماه حقوق
مقابل اداره کل بنادر و کشتیرانی اهواز
 :1393تجمع کارگران سامان کاشی در اعتراض به تعویق  3ماه حقوق مقابل
ساختمان فرمانداری بروجرد
 :1393مقابل ساختمان فرمانداری بروجرد
 :1393تظاهرات کارگران آمریکا در  ۱۵۰شهر برای افزایش مزد معترضان
خواستار افزایش حداقل دستمزد از هفت دالر و بیست و پنج سنت به پانزده
دالر در ساعت و نیز تشکیل آزادانه سندیکاهای کارگری و شناسایی آنها از
سوی رستورانهای زنجیرهای بزرگ هستند

تـا ریخ کارگری

کارگــران ماشــین ســازی تبریــز روز  21اردیبهشــت  57همزمــان بــا
چهلــم کشــته شــدگان جهــرم ،اهــواز و یــزد از خــوردن نهــار خــودداری
کردنــد .فــردای آن کارگــران قســمت تولیــد و مونتــاژ نیــز از خــوردن غــذا
خــوداری میکننــد .بــار دیگــر در مــرداد مــاه  57تــا  19شــهریور 2700
تــن از کارگــران کارخانــه ماشــین ســازی تبریــز بــرای بــه دســت آوردن
حقــوق صنفــی وسیاســی خــود دســت بــه اعتصــاب زدنــد .اطالعی ـهای از
طــرف ایــن کارگــران پخــش شــد کــه در آن چنیــن آمــده اســت:
اتحاد مبارزه پیروزی
مــا کارگــران ماشــین ســازی تبریــز کــه از تاریــخ  57/5/3الــی 5/19
بــه خاطــر کمــی حقــوق وکمــی مرخصــی ســاالنه و تقســیم پــاداش بــه
طورنامســاوی ونبــودن حــق اعتصــاب کــرده و بــا وعــده و وعیدهــای
مســوولین امــور بــه ســر کار خــود بازگشــته بودیــم ،خطــاب بــه تمــام
کارگــران و زحمتکشــان و روشــفنکران و نیرویهــای مترقــی میگوییــم کــه
وعــده و وعیدهــای مســوولین جــز فریــب چیــز دیگــری نبــود .مــا دوبــاره
فعالیــت انقالبــی خــود را شــروع کــرده ایــم و از تاریــخ  57/6/ 11دســت
بــه اعتصــاب زدهایــم .ایــن بــار محکمتــر و متحدتــر از دفعــات قبــل بــه
اعتصــاب ادامــه خواهیــم داد تــا بــه خواســتههای مــا رســیدگی کننــد .از
تمــام کارگــران کارخانجــات تبریــز انتظــار داریــم کــه بــا مــا همصــدا شــده
و بــرای گرفتــن حقــوق حقــه خــود اعتصــاب کننــد تــا بــا اتحــاد مــا هــر
چــه مســتحکمتر و حرکــت مــا بــه ســوی پیشــرفت باشــد .خواســتههایمان
عبارتنــد از :اضافــه دســتمزد معــادل 50درصــد ،مرخصــی ســاالنه  24روز
در ســال و مســکن یــا حــق مســکن.
بگذار طبقه ی سرمایه دار از بیدادگیری کارگران بر خود بلرزد.
درود به کارگران مبارزه ایران
مستحکم باد اتحاد کارگران ایران.
		
ســومین اعتصــاب کارگــران ماشــین ســازی از ظهــر  13شــهریور شــروع
شــد و فــردای آن روز تمــام کارگــران بــه اعتصــاب پیوســتند .کارگــران در
محوطــه کارخانــه دســت بــه راهپیمایــی زدنــد .کارمنــدان اداری نیــز بــه
اعتصــاب پیوســتند .بعــد از ایــن اعتصــاب غــذا ژتــون غــذا کــه  15ریــال
بــود ده ریــال شــد .حــق خواربــار  20تومــان بــرای هــر نفــر تــا صــد تومــان
حــق مســکن بــرای مجردهــا  150تومــان و بــرای متاهلهــا  300تومــان.
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 :1393نزدیک به  ۵۰۰مربی پیش دبستانی مقابل نهاد ریاست جمهوری با
سر دادن شعارهایی نظیر «دولت تدبیر و امید ،کو تدبیر کو امید؟»« ،نیروی
بازنشسته ،به جای ما نشسته» و ...به بیش از دو سال بالتکیفی خود برای استخدام
در وزارت آموزش و پرورش اعتراض می کردهاند .آنان شعار می دادند:
«نه آزمون نه تبصره ،استخدام حق منه» و «مربی میمیرد توهین نمیپذیرد»
 :1393تجمع کارگران البرز غربی در اعتراض به تعویق دو ماه حقوق

علیموسیو
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وی یکــی از بنیادگــزاران و فعــاالن
اجتماعیــون عامیــون در انقــاب
مشــروطه ایــران اســت.
 :1357کارگران پاالیشگاه نفت تهران و آغاز اعتصاب های سراسری در ایران
 :1393تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل وزارت آموزش و پرورش .این تجمع
یک باند خیابان سپهبد قرنی را مسدود کرد
 :1393کارگران کارخانه واگن پارس میگویند به دنبال توافقی که با کارفرما
و مسئوالن فرمانداری داشتهاند ،اعتراضات صنفیشان را از ماه گذشته خاتمه
دادهاند و مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرما هفته گذشته به نتیجه رسیده
است .به دلیل مشکالتی که در پرداخت مطالبات  ۹۰۰کارگر کارخانه واگن پارس
به وجود آمده است ،کارگران این واحد صنعتی ظرف یک ماه گذشته اعتراضاتی
را انجام دادند و به دنبال اعتراضات کارگران سرانجام هفته گذشته در
فرمانداری اراک نشستی با حضور نمایندگان دولتی ،کارفرما و کارگران برگزار
شد که درنهایت با وعده کارفرما و مسئوالن اداری ،کارگران به اعتراض خود
خاتمه دادند و در حال حاضر منتظر تحقق این وعدهها هستند.
 :1393تجمع کارگران بازنشسته ایران برک مقابل درب ورودی کارخانه

مرکــز غیبــی بــه رهبــری علــی
مســیو هســته اصلــی ارتبــاط بــا
سوســیال دموکراســی انقالبــی در قفقــاز
بــود و پیوندهــای تشــکیالتی بــا گــروه
همــت داشــت.
اجتماعیون-عامیــون در ایــران و
قفقــاز شــعبههایی داشــتند .در راه
تشــکیل ســازمان سراســری آن در
ایــران  ،کربالیــی علــی مســیو بــه
اتفــاق دو پســرش ،و بــه همراهــی حیــدر خــان عمــو اوغلــی و برخــی دیگــر
ماننــد بشــیر قاســموف ،حســین ســرابی  ،ســوچی میــرزا ،قــره داداش،
تالشــی بســیار کــرده و نقــش اصلــی را داشــتند.

تـشکل کارگری

94

نخســتین شــعبه هــای حــزب سوســیال دمکــرات ایــران در ســال
 1283در مشــهد و در تبریــز و تهــران تاســیس شــد  ...ایــن گــروه طبقــه
کارگــر ایــران را نمایندگــی مــی کــرد کــه بــه «اجتماعیــون عامیــون»
و بعــد بــه «مجاهدیــن» معــروف شــدند ».رهبــران سوســیال دمکــرات
هــا کــه بیشترشــان از روشــنفکران طبقــه متوســط بودنــد بــه ســبب
ایدئولــوژی خویــش ،بــه وضــع طبقــه کارگــر توجــه ویــژه ای داشــتند،
مثـ ً
ا در مشــهد در بیانیــه  18شــهریور  1286اعــام کــرد کــه بایــد حــق
اعتصــاب کارگــران بــرای اهــداف سیاســی و هــم چنیــن اقتصــادی بــه
رســمیت شــناخته شــود  ...درخواســت بعــدی آن هــا آمــوزش و پــرورش
رایــگان و اجبــاری بــرای کلیــه طبقــات جامعــه بــود .و کار روزانــه را بــه
 8ســاعت تقلیــل دهــد ،و در ایــن بــاره قانــون وضــع کننــد.
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اعتصاباتکارگرانتبریز1357
شــایع شــد کــه روز  18شــهریور در کارخانــه تراکتورســازی همــه از
ســرویسها پیــاده شــده و جلــوی کارگاه تجمــعکــرده و ضمــن اعــام
خواســتهها مطــرح میکننــد کــه تــا رســیدن بــه خواســتهها کار
نمیکنیــم .ایــن همزمــان بــا اعتصــاب ماشــین ســازی بــود.
مدیــران کارخانــه در مقابــل اعــام کردنــد کــه بــه مــدت هفــت روز
بــه عنــوان تعمیــرات ماشــین آالت بســته خواهــد شــد .کارگــران در جلــوی
کارخانــه تجمــع میکننــد .فرمانــداری نظامــی بــه درخواســت کارفرمــا
نیــرو اعــزام میکنــد تــا کارکــران را ســرکوب کنــد.
یکــی دو نفــر دســتگیر میشــوند کــه بــا پیگیــری کارگــران معتــرض
آزاد میشــوند.
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فــردای آن روزکارفرمــا  5نفــر از کارگــران وابســته بــه خــود را جلــوی
کارخانــه گذاشــته تــا بــه کارگــران بگوینــد کــه اعتصــاب بــه نفــع مــا
نیســت .صبــر کنیــم ببینیــم کــه خودشــان حــق مــا را میدهنــد یــا نــه،
ایــن مســاله ســبب میشــود کــه کارگــران بــه کار برگردنــد.
در کارخانــه شــایع میشــود کــه بــه همــه دو روز پــاداش داده میشــود
و یــا وعــده دادن حــق مســکن داده میشــود اعالمیــهای بــه تابلوهــا
میچســبانند کــه بــه اشــخاص مجــرد  150تومــان و بــه آنهایــی کــه
خانــه شــخصی دارنــد هیــچ و بــه آنهایــی کــه خانــه ســازمانی دارنــد بــه
عــوض ده درصــد از حقــوق ماهیانــه8 ،درصــد از کل درآمــد) حــق اوالد و
اضافــه کاری) کســر خواهــد شــد.
ایــن اطالعیــه باعــث خشــم کارگــران میشــود .مدیریــت اعــام
میکنــد کــه اطالعیــه جعلــی بــوده اســت.
صبــح روز هجدهــم چنــد نفــر از کارگــران ابــزار ســازی و خــط شــروع
بــه حرکــت میکننــد حــدود  20الــی 25نفــر حرکــت کــرده و اعــام
میکننــد کــه تــا رســیدن بــه خواســتههایمان کار نخواهیــم کــرد و بــه
طــرف خــط مونتــاژ حرکــت میکننــد.
تــا ایــن موقــع تعــداد کارگــران اعتصابــی بــه صــد الــی  150نفــر رســیده
بودنــد .کــم کــم کارگــران بیشــتری بــه اعتصــاب ملحــق مــی شــوند.

تجربههایکارگری
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چنــد اعالمیــه دســت نویــس بیــن کارگــران توزیــع شــد .کارگــران
شــعار میدادنــد "حقمــان را خواســتیم درهــا را بســتید حــق مــان را
خواســتیم بــه مسلســل بســتید" و بعــد هــم "مــا کار میکنیــم شــما
میخوریــد" "،خبرنــگار میخواهیــم وعــده مفــت نمیخواهیــم" ،وزیــر
کار میخواهیم"،کارخانــه جــای ســرباز نیســت" ،و...
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حــدود ســاعت ده بــود کــه هیــچ کارگــری صبحانــه نخــورده بــود و هیــچ
مســوولی هــم بــرای صحبــت بــا کارگــران نیامــده بــود .کارگــران مشــغول
صحبــت جمعــی شــدند .و یــک بــه یــک بــرای همــه ی کارگــران صحبــت
میکردنــد.
ســپس کارگــران تصمیــم گرفتنــد کــه بــرای صــرف نهــار نرونــد .هــر
کــس اعتــراض میکــرد کارگــران میگفتنــد کــه مــا از کارگــران ماشــین
ســازی عاجزتــر نیســتیم .آنهــا یــک مــاه نهــار نخوردنــد .چــی شــد .مــا هــم
چیــزی نمیشــویم.
خبــر آمــد کــه مدیــر عامــل میخواهــد صحبــت کنــد .وقتــی او آمــد
کارگــران بــا شــعار وعــده وعیــد نمــی خواهیــم جــواب کتبــی میخواهیــم
بــا او روبــرو شــدند .یکــی از مامــوران کارفرمــا ســعی میکــرد کــه
کارگــران را ترغیــب کنــد کــه اجــازه دهنــد مدیرعامــل صحبــت کنــد کــه
کارگــران برخــورد تنــدی بــا او کردنــد و بــا گفتــن مــزدور بروگــم شــود و ...
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او را از صحنــه بــه در کردنــد .در ایــن روز کارگــران ســاعت  4کارخانــه
را تــرک کردنــد .فــردا بــاز هــم کارگــران دور هــم جمــع شــدند و شــعار
میدادنــد .ســخنرانی و پخــش اعالمیــه هــم وجــود داشــت.
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در ایــن اعالمیههــا خواســتههای کارگــران نوشــته شــده کــه پــس از
خوانــده شــدن در جمــع کارگــران خواســتهها بــه  29مــاده رســید .متــن
تهیــه شــده کپــی شــده و بیــن کارگــران توزیــع شــد.
 :13 57اعتصاب  700تن كارگران و كاركنان پااليشگاه نفت تهران با خواست
اضافه دستمزد و لغو حكومت نظامي

از جملــه خواســتههای سیاســی کارگــران اخــراج کارشناســان خارجــی،
تحریــم اجنــاس خارجــی و معرفــی عاملیــن آتــش ســوزی بــود .همچنیــن
خواســته شــده بــود کــه مشــخص شــود کــه چــه کســی مبلــغ  80میلیــون
تومــان پــول کارخانــه را خــورده اســت.

تجربههایکارگری

جـمعه

تکنســینها نیزبــه آنهــا میپیوندنــد .کارگــران تریلــی ســازی هــم بــه
کارگــران اعتصابــی میپیوندنــد.

22

کارگــران بــا شــعار مــا نماینــدهای نداریــم و همــه نماینــده ی خودشــان
هســتند ،خواســتار آمــدن مدیرعامــل شــدند .در آخــر روز پنجــم اعــام
شــد کــه رییــس اداره کل کار آذربایجــان خواهــد آمــد تــا بــا کارگــران
گفــت و گــو کنــد .امــا بیشــتر کارگــران رفتــه بودنــد.
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1
شنبه
 :1393تجمع کارگران پروفیل ساوه در مقابل فرمانداری ساوه و در پی
آن اخراج چهار نفر از این کارگران به دلیل آنچه که پایان یافتن مدت
قرارداد عنوان میشود .از حدود  ۶سال پیش به تدریج در زمان پرداخت
دستمزد کارگران وقفههای  ۱۰روزه ایجاد شد به طوری که درنهایت
طی این سالها حجم مطالبات پرداخت نشده حدود  ۹۰۰کارگر کارخانه
پروفیل ساوه به  ۸ماه رسید و به این ترتیب با بدعتگذاری کارفرما
در افزایش روزهای یک ماه کاری به  ۵۵روز ،کارگران در سال  ۹۳هر
 ۵۵روز یک بار به صورت علیالحساب مبلغی در حدود  ۶۰۰هزار تومان
دریافت میکردند.

2
شنبه

23

روز  23مهــر بــا شــعار اگــر همــت مــان یکــی باشــد حــق مــان را زودتــر
میگیریــم اعتصــاب شــروع شــد .کارگــران بــه ســمت واحــد تریلــی ســازی
رفتنــد کــه خبــر آمــده بــود کــه میخواهنــد کار را شــروع کننــد.
کارگــران بســیار آرام و بــدون شــعار بــه آن ســمت رفتنــد .در آن محــل
شــعار کارگریــم حقمــان را میخواهیــم اوج گرفــت .یــاران بــه مــا ملحــق
شــوید و ...از خــواب غفلــت بیــدرا شـوای کارگــر و ...بــاز هــم اعــام کردنــد
کــه نماینــدهای معرفــی نخواهنــد کــرد.
کارگــران کــه دیــده بودنــد خســتگی و تفرقــه بین کارگــران بوجــود آمده
تصمیــم گرفتنــد کــه در صــورت دادن مقــداری از خواســتههای اعتصــاب
را تمــام کننــد .در یــک جلســه طوالنــی بــا مدیــر عامــل خواســتههای
کارگــران مطــرح شــد .رییــس اداره کار نیــز در صحبتهــای خــود اعــام
کــرد تــا کنــون چنیــن تجربــهای ندیــده ام کــه بــا ســه هــزار کارگــر
مذاکــره کنیــم.

شهریـور

اگــر شــما میترســید کــه نماینــده اخــراج شــود مــن قــول میدهــم
کــه ایــن کار عملــی نشــود .امــا کارگــران گفتنــد تــا بــه حــال خیلــی از ایــن
قولهــا داده شــده اســت و دروغگویــی شــما بــرای مــا اثبــات شــده اســت.
مدیرعامــل گفــت تــا بــه حــال چنیــن چیــزی رخ نــداده اســت .کارگــری
اعــام کــرد کــه یادتــان هســت دو ســال قبــل پیرمــردی کــه بــه شــما
گفــت بچــه شــما هــر روز مــوز میخــورد الاقــل بگذاریــد بچــه مــا هــم
هویــج بخــورد شــما هــم بــا اتهــام مارکسیســت اســامی او را از کارخانــه
بعــد از یــک مــاه اخــراج کردیــد.

 30ذی القعده
1436
14 septamber
2015

94

 :1393تجمع کارگران نورد و لوله صفا در اعتراض به  3ماه تعویق حقوق و یک
سال بیمه

روز بعــد کارگــران اطالعیــه  19مــادهای را بــه رادیــو تلویزیــون روزنامــه
ی کیهــان و فرمانــداری نظامــی و اســتانداری بردنــد .اصــرار کارفرمــا
و عوامــل او بــر انتخــاب نماینــده بــود حتــا اعــام کردنــد کــه  50یــا
دویســت نفــر نماینــده انتخــاب کنیــد.
کارگــران بــاز هــم بــا ایــن مســاله مخالفــت ک ردنــد .یکــی از کارگــران
گفــت دیــروز وقتــی کــه مــا بــه حــق خواربــار  20تومانــی اعتــراض کردیــم

24

گفــت کــه مــن میدانــم کــه بــا ایــن پــول یــک آدامــس هــم نمیشــود
ولــی تــورم دســت مــا نیســت.

شهریـور

 1ذی الحجه
1436
15 septamber
2015

94

مــن میگویــم جنــاب آقــای توتونچــی تــورم را  150تومــان اضافــه
دســتمزد مــا ایجــاد نمیکنــد بلکــه آن کســانی کــه  15الــی  60هــزار
تومــان حقــوق میگرینــد تــورم را بوجــود میآورنــد.
 :1337اعتصاب کارگران شهرضا
 :1393اعتراض  ۸۰کارگر «آجر پزی نکا» به تعویق  ۲ماه حقوق
 :1393خلبانان «ایرفرانس» یک هفته اعتصاب میکنند
 :1393شعبه  ۱۰۳دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی  ۴کارگر
پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق محکوم
کرد .حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این
کارگران به اتهام«اخالل در نظم» و «توهین و تهدید» صادر شده است ،اگر
چه دادگاه آنان را از اتهام «توهین و تهدید» مبری اعالم کرده است.
 :1393ادامه اعتصاب کارگران پروفیل ساوه،

4
شنبه
شهریـور
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 2ذی الحجه
1436
16 septamber
2015

94

تجربههایکارگری

3
شنبه

کســانی کــه بــرای یــک پارتــی ده جعبــه ســیب میخرنــد وحتــا قیمتــش
را هــم نمیپرســند .ولــی یــک کارگــر بــرای خریــد یــک کیلــو ســیب و
 5ریــال بــاال و پاییــن نیــم ســاعت چانــه میزنــد .آیــا آن پولــی کــه از
بودجــه کارخانــه بــرای قصــر شــاهانهای کــه بــرای خودتــان ســاخته ایــن
کــه بهتریــن مبلمــان و وســایل خــوراک و فــرش و لوســتر را بــه حســاب
کارخانــه خریــده ایــد ،تــورم بوجــود نم ـیآورد .تــورم را حقوقهــای 60تــا
 90هــزار تومانــی خارجیهــا بوجــود مــیآورد .حــق ماموریتهایــی کــه
بــه فوتبالیســتها داده میشــود از بودجــه کارخانــه و پــول کارگــران
بوجــود نمــیآور امــا  150تومــان حــق مســکن کارگــران تــورم بوجــود
مــیآورد؟
در ایــن موقــع نماینــده کارفرمــا بیــرون مــیرود و میگویــد کــه مــا
کاری بــه ایــن کارهــا نداریــم و نمیتوانــم درایــن مــوارد دخالــت کنــد.

 :1352اعتصاب کارگران دخانیات  .خواست این کارگران عبارت بود از تامین
وضع مسکن و تشکیل کمیسیونی برای تعیین دستمزد و بهبود وضعیت بهداشت
 :1393تعدادی از کارگران معادن ذغال سنگ البرز غربی در اعتراض به تعویق
دو ماه حقوق و همچنین منتفی نشدن انحالل این واحد معدنی ،دست از کار
کشیده و مقابل درب ورودی تونل شماره  ۹این معدن تجمع کردند
 :1393در اعتراض به تعویق ۱۶ماه حقوق کارگران کاشی گیالنا مقابل
فرمانداری رودبار تجمع كردند
 :1393تجمع کارگران سیمان لوشان در مقابل ساختمان بنیاد مستضعفان.
تعداد زیادی از کارگران کارخانه سیمان لوشان قبل و بعد از تعطیلی کارخانه
(مردادماه )۹۲طی چند مرحله اخراج شدهاند؛ از مجموع کارگران کارخانه
سیمان لوشان هم اکنون  ۵۵کارگر پیمانی و  ۱۷کارگر رسمی با سوابق  ۱۰تا
 ۱۸سال باقی ماندهاند که همچنان بالتکلیف بوده و منتظر بازگشایی مجدد
کارخانه و بازگشت بکار خود هستند.

باالخــره  63نماینــده از طــرف کارگــران بــرای مذاکــره رفــت و کارگــران
دیگــر تــا پایــان مذاکــره باقــی ماندنــد حتــا راننــدگان ســرویسها هــم
ماندنــد تــا یکــی ازنماینــدگان گفــت کــه بــا خواســته ی اول کــه اخــراج
یکــی ازمــزدوران بــود موافقــت شــده اســت .فــردای آن روز کارگــران
میخواســتند مذاکــرات را ضبــط کننــد کــه اجــازه ندادنــد .تــا ظهــر ایــن
خواســتهها مــورد موافقــت قــرار گرفــت:
حــق مســکن و خوابــار بــرای همــه چــه مجــرد و چــه متاهــل 300
تومــان ،حــق خواربــار بــرای همــه مســاوی و صــد تومــان .اضافــه دســتمزد
در صورتــی کــه  43تراکتــور تولیــدی روزانــه بــه  55تراکتــور برســانید .کــه
شــدیدا مــورد اعتــراض قــرار گرفــت و قبــول نکردنــد.
بــا مرخصــی و جرایــم غیبــت مــزد کــه همــان روزکســر شــود هــم
موافقــت نشــد .کارگــران شــعار دادنــد ایــن کــه جــواب نشــد تــا حقمــان
را نگیریــم بــه ســر کار نخواهیــم رفــت .باالخــره بعــد از نــه روز برخــی از
خواســتههای کارگــران مــورد موافقــت قــرار گرفــت.
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تـا ریخ کارگری

 3ذی الحجه
1436
17 septamber
2015
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 :1393پایان موقتی اعتصاب  310کارگر معدن زغال سنگ غربی در پی
وعده های کارفرما

اعتراضعلیهخصوصیسازیمعادنوتخریبمحیطزیست

جـمعه
شهریـور
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 4ذی الحجه
1436
18 septamber
2015
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25شــهریور  92در پــي اعتراضــات گســترده مــردم محلــي و جمــع
كثيــري از كوهنــوردان و طبيعــت دوســتان ايرانــي معــدن ســنگ آهــن کــوه
شــاه کرمــان موقتــا تعطيــل شــد و قــرار شــد كار گروهــي ويــژه مســئوليت
رســيدگي بــه آســيبهاي وارده بــه محيــط زيســت و خســارات بعــدي
ايــن طــرح را بررســي كنــد.
همايــش بزرگــي بــا حضــور  1800نفــر از مــردم محلــي و بيــش از 700
نفــر از كوهنــوردان از سراســر كشــور در روســتاي فخرويــه بافــت كرمــان
برگــزار شــد و شــركتكنندگان در همايــش خواســتار توقــف بهرهبــرداري
از ايــن معــدن و حفــظ محيــط زيســت پنجميــن قلــه بلنــد ايــران در بافــت
كرمــان شــدند.

تصاویری از اعتصابات کارگران معدن بافق
1393

شنبه
شهریـور
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 5ذی الحجه
1436
19 septamber
2015
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 :13 57اعتصاب رفاهي  -سياسي كاركنان شعبه مركزي بانك ملي
 :1393کارگران کارخانه کاشی گیالنا که در روزهای سهشنبه و چهارشنبه
( ۲۵و ۲۶شهریور) در مقابل فرمانداری شهرستان رودبار تجمع کرده
بودند ،روز پنجشنبه در واکنش به بیتوجهی به اعتراضاتشان با حضور
در داخل کارخانه تولید را متوقف کردند .کارفرما در واکنش پس از
اخراج یکی از کارگران بخش کوره ،از  10کارگر به جرم ایجاد اغتشاش به
مراجع قضایی شکایت کرده است .پیش از این دستگاه قضایی در واکنش به
اعتراضات صنفی در پتروشیمی رازی برای چهار کارگر حکم زندان و شالق
صادر کرد.
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 6ذی الحجه
1436
20 septamber
2015
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 :1393تجمع اعتراضی  200کارگر مجتمع پتروشیمی کارون
 :1393درچهارمین روزاعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیالنا دادستان
رودبارتهدیدبه ارسال نیروهای یگان ویژه به کارخانه واخراج کارگران اعتصابی
کرد!
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 7ذی الحجه
1436
21 septamber
2015
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تصاویری از اعتراض معلمان پیش دبستانی
1393

 :1393تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس دراعتراض به اجرا نشدن
قانون تعیین تکلیف استخدام حداقل  ۳۰هزار مربی پیش دبستانی و استنکاف
م این مربیان معترضاند
دولت از تخصیص ردیف بودجه برای استخدا 
120 :1393نفر از کارگران بخش خدمات و وسایل نقلیه شهرداری زابل برای
دومین بار در ماه جاری در اعتراض به دریافت نکردن چندین ماه حقوق در
مقابل ساختمان شهرداری زابل تجمع کردند.
 :1393پایان تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی با دریافت وعده¬ی پرداخت
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 8ذی الحجه
1436
22 septamber
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94

 :1359شروع جنگ ایران وعراق
 :1393اعتصاب چهار ساعته کارگران هیوندا و کیا در کره جنوبی در اعتراض به
تعویق  ۴ماه حقوق
۱۵۰ :1393کارگر پیمانی قطار شهری اهواز تجمع کردند
 :1393دور دوم اعتراض کارگران معدن سنگرود آغاز شد

4
شنبه
مــهـــر

1

روزشماراعتصابکارگرانپتروشیمیماهشهر1390
شــش هــزار کارگــر مجتمــع پتروشــیمی بنــدر امــام ماهشــهر ،در پایــان
مهلــت توافــق شــده بــرای حــذف شــرکت هــای پیمانــکاری در ایــن مجتمــع
و خلــف وعــده کارفرمــا در ایــن مــورد ،از یکشــنبه ســوم مهــر مــاه 1390
دســت بــه اعتصــاب گســترده ای زدنــد و در مقابــل دفتــر مرکــزی ایــن
پتروشــیمی ،تجمــع کردنــد.

5
شنبه

روز اول اعتصاب
راس ســاعت  8صبــح طبــق روال اعتصــاب هــای گذشــته ،کارگــران
شــیفت شــبکار از شــب قبــل در مجتمــع مانــده و بــا همراهــی نفــرات شــیفت
صبحــکار و روزکار ،پــس از ثبــت کارت ســاعت خــود ،از مقابــل اتــاق ســاعت
بــه طــرف ســاختمان مرکــزی تجمــع کردنــد.

مــهـــر

2
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 : 357اعتصاب كاركنان سازمان تعاون مصرف صنعت نفت ايران و پااليشگاه
آبادان ،به نشانه همبستگي با سي هزار تن كارگران اعتصابي نفت در تهران،
اهواز ،گچساران و آغاجاري و اعتصاب كاركنان مخابرات تهران

در طــول اعتصــاب و تجمــع و راهپیمایــی ســوم مهــر ،مامــوران حراســت
کارخانــه کامــا خــود را از کارگــران کنــار کشــیده بودنــد و هنگامــی کــه
کارگــران اقــدام بــه دادن شــعار و راهپیمایــی مــی کردنــد ،هیــچ گونــه
مداخلــه ای نکردنــد .عــاوه بــر کارگــران مجتمــع پتروشــیمی بنــدر امــام،
کارگــران ســایر مجتمــع هــای پتروشــیمی منطقــه ویــژه اقتصــادی ماهشــهر از
جملــه ارونــد ،امیرکبیــر و تندگویــان نیــز از ســاعات اولیــه صبــح ســوم مهــر
مــاه ،اعتصــاب خــود را شــروع کردنــد.

روزسوماعتصابپنجممهر
اعتصــاب کارگــران مجتمــع پتروشــیمی بنــدر امــام و دیگــر پتروشــیمی
هــای منطقــه ویــژه اقتصــادی ماهشــهر ،وارد ســومین روز خــود شــد.

تـا ریخ کارگری

23 September
2015

 9ذی الــحجه
1436
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جـمعه
مــهـــر

3

کارگران در این تجمع و راهپیمایی شعار می دادند:
تا نتیجه نگیریم /ما از اینجا نمی ریم
ظریف کار ظریف کار وعده وعید کافیه
مزایا مزایا حق مسلم ماست
نترسید نترسید ما همه با هم هستیم
خوردن حق کارگر /خیانت است به کشور
تبعیض برای کارگر /تا کی ادامه دارد
پیمانکار! پیمانکار! حیا کن /مجتمع رو رها کن.

 :1322اعتصاب کارگران پشمینه و کبریت سازی تبریز
 :1390کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام ماهشهر ،در پایان مهلت
توافق شده برای حذف شرکت های پیمانکاری در این مجتمع و خلف وعده
کارفرما در این مورد ،از یکشنبه سوم مهر ماه دست به اعتصاب گسترده
ای زدند و در مقابل دفتر مرکزی این پتروشیمی ،تجمع کردند.

شنبه

4

تـا ریخ کارگری
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در ســومین روز اعتصــاب ،هیــچ یــک از مســئولین پتروشــیمی ،در میــان
کارگــران حاضــر نشــدند .کارگــران اعــام کردنــد خواهــان مذاکــره بــا
مســئولین رده بــاالی وزارت نفــت هســتند.
در ســومین روز اعتصــاب ،خــط  Bواحــد  PVCاز مــدار ســرویس
خــارج شــد و خــط  Aنیــز در مــرز خــارج شــدن از مــدار تولیــد قــرار
گرفــت .مدیریــت پتروشــیمی ،تعــدادی کارگــر داربســت بنــد را از بیــرون
وارد کارخانــه کــرد تــا بــه جــای کارگــران پیمانــکاری اعتصابــی مشــغول
کار شــوند ،امــا ایــن کارگــران ،بــه محــض اطــاع از اعتصــاب کارگــران
پیمانــکاری ،لبــاس هــای کار خــود را در آورده و بــا پوشــیدن لبــاس هــای
شــخصی شــان ،حاضــر بــه ادامــه کار نشــدند.

مــهـــر

روزچهارم/چهارشنبهششممهر
شــش هــزار و پانصــد کارگــر پیمانــکاری مجتمــع پتروشــیمی بنــدر امــام،
همچــون روزهــای گذشــته ،از ســاعات اولیــه صبــح ،در میــدان مشــرف بــه
دفتــر مرکــزی مجتمــع پتروشــیمی بنــدر امــام ،دســت بــه تجمــع زده و
ســاعاتی نیــز راهپیمایــی کردنــد کــه تــا ســاعت چهــار عصــر ادامــه داشــت.
عــاوه بــر شــعارهای روزهــای گذشــته ،شــعارهای دیگــری نیــز همچــون:
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 :1393کارگران پتروشیمی بندر امام (مرکز اصلی اعتصاب) در میدان
مقابل دفتر این شرکت دست به تجمع و راهپیمایی زده بودند.

فرماندار فرماندار /خجالت خجالت
وعده های توخالی دیگر اثر ندارد
وعده ما شنبه /همین جا همین جا
بــه رغــم تــاش مدیریــت مجتمــع پتروشــیمی بنــدر امــام ،بــرای
جلوگیــری از قطــع تولیــد در ایــن مجتمــع و بــه کارگیــری اجبــاری پرســنل
رســمی ،پــس از گذشــت چهــار روز از اعتصــاب  6500کارگــر پیمانــکاری،

1
شنبه

5

مــهـــر

تولیــد در ایــن پتروشــیمی رو بــه کاهــش گذاشــت و تمامــی تعمیــرات
اساســی کــه قــرار بــود انجــام شــود ،همچنــان بــر زمیــن مانــد ،تریلــی هــا
بــه ســختی بارگیــری مــی شــدند و به ویــژه واحدهــای تعمیــرات ،نگهــداری،
ابــزار دقیــق و بــرق و ...کــه انجــام کار در آنهــا ،تمامــا بــر عهــده کارگــران
شــرکت هــای پیمانــکاری بــوده اســت ،بــا مشــکالت بســیاری مواجه شــدند.

94

 13ذی الــحجه
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2015

روزهفتم/شنبهنهممهر

 :1357اعتصاب کارگران نفت خارک
 :1393اعتراض کارگران «واگن پارس» به تعویق  ۳ماه حقوق

تهدید مسئولین /دیگر اثر ندارد
تا نتیجه نگیریم /این کار ادامه دارد

تـا ریخ کارگری

کارگــران ،عــاوه بــر شــعارهای روزهــای قبــل ،از قبیــل :قــرارداد
مســتقیم حــق مســلم ماســت /مزایــا ،مزایــا ،حــق مســلم ماســت و ،...شــعار
مــی دادنــد:

ســاعت دو و نیــم بعــد از ظهــر ،مامــوران حراســت ،ســه تــن از کارگــران
را بــه دفتــر حراســت احضــار کردنــد .بــه محــض ایــن اقــدام کارگــران
اقــدام بــه تجمــع در مقابــل درب اصلــی حراســت کــرده و بــا شــعار:

2
شنبه

حراست ،حراست ،بچه ها /آزاد باید گردند
بــه دفــاع از همــکاران خــود پرداختنــد و اعــام نمودنــد تــا آزادی
نماینــده هــای شــان ،از آنجــا نخواهنــد رفــت ،امــا ســاعت ســه و نیــم بعــد
از ظهــر ،متوجــه شــدند کــه کارگــران احضــار شــده بــه حراســت ،بــه اداره
اطالعــات بــرده شــده انــد.

مــهـــر

6

از ســوی دیگــر ،مدیرعامــل پتروشــیمی ،در ایــن مجتمــع حاضــر شــد و
ضمــن برگــزاری جلســه ای بــا مدیــران پیمانــکاری هــای بــزرگ ،اعــام
نمــود” :اگــر کارگــران ،فــردا کارت ســاعت زدنــد ،بایــد بــر ســر کارهــای
خــود حاضــر شــوند .در غیــر ایــن صــورت ،از کارت زدن کارگــران جلوگیری
بــه عمــل بیایــد“.
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 :1393در ششمین روز از آغاز اعتصاب ،حمایت رانندگان سرویس معدن
سنگرود از کارگران معترض
 :1393کارگران معدن سنگرود برای ادامه اعتراض به تهران آمدند

همچنیــن مدیریــت پتروشــیمی تصمیــم گرفــت از روز بعــد ،از حاضــر
شــدن ســرویس هــای رفــت و آمــد کارگــران بــر ســر کار ،جلوگیــری
نمایــد تــا بدیــن ترتیــب ،کارگــران قــادر بــه رســیدن بــه محــل کار خــود
نشــوند .در فرمانــداری ماهشــهر نیــز ،بــرای چگونگــی برخــورد بــا اعتصــاب
کارگــران پتروشــیمی بنــدر امــام ،کمیتــه بحــران تشــکیل شــد.

3
شنبه

7

مــهـــر

کارگــران مجتمــع پتروشــیمی بنــدر امــام اعــام کردنــد از روز بعــد،
بــرای آزادی نماینــده هــای شــان ،اعتــراض خــود را تشــدید خواهنــد کــرد
و بــا قاطعیــت تمــام ،تــا رســیدن بــه خواســت بــر حــق خــود مبنــی بــر
عقــد قــرارداد مســتقیم بــا کارفرمــا و حــذف شــرکت هــای پیمانــکاری،
بــه اعتصــاب و اعتــراض خــود ادامــه خواهنــد داد و در مقابــل هیــچ گونــه
تهدیــد و فشــاری ،تســلیم نخواهنــد شــد.
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روزهشتم/یکشنبهدهمهر

4
شنبه

تـا ریخ کارگری

 :1322تحصن کارگران نفت برای آزادی یوسف افتخاری
 :1393دومین تجمع اعتراضی کارگران زغالسنگ سنگرود در تهران مقابل
سازمان توسعه معادن؛
 :1393سومین روز اعتصاب  ۹۰۰کارگر واگن پارس اراک
در اعتراض به تعویق حقوق سه ماه گذشته

بــه رغــم بازداشــت ســه نفــر از کارگــران و اعمــال فشــار بیشــتر از
طریــق تــاش بــرای جلوگیــری از زدن کارت هــای ســاعت و محــدود
کــردن ســرویس هــای رفــت و آمــد ،کارگــران  ،قاطعانــه و متحدانــه ،بــه
اعتصــاب و تجمــع خــود در میــدان مشــرف بــه دفتــر مرکــزی پتروشــیمی،
ادامــه دادنــد و هشــتمین روز اعتصــاب خــود را پشــت ســر گذاشــتند.
نه حیله ،نه تهدید /دیگر اثر ندارد
تهدید سرپرستان /دیگر اثر ندارد

بــه دنبــال ادامــه اعتصــاب آخــر وقــت شــب  ،هــر ســه نفــر ایــن
کارگــران آزاد شــدند.
...

مــهـــر

8

بــا ایــن اعتصــاب کارگــران پتروشــیمی ماهشــهر توانســتند بــه برخــی از
خواســته هــای خــود برســند.
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 :1393سومین روز اعتراض کارگران معدن سنگرود در مقابل مجلس

1 october
2015
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 :1325اعتصاب کارگران برق رشت
 :1358به خشونت کشیده شدن تجمع کارگران بیکار تبریز
بیش از  ۵۰۰کارگر بخش صنعت کارخانه کشت و صنعت  :1393نیشکر
هفت تپه صبح امروز در اعتراض به آنچه پدید آمدن شکاف عمیق حقوقی
و مزدی در پی بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل میخواندند ،دست از
کار کشیدند
 :1393بخشی از مطالبات کارگران خدمات شهری طبس پرداخت شد

جـمعه
مــهـــر

10
2 october
2015
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 :1357كارگران صنايع نفت در خارك ،كاركنان سازمان آب تهران و
كاركنان راه آهن و كاركنان كارخانه سيمان تهران ،به اعتصاب كنندگان
رفاهي  -سياسي پيوستند.
 :1393پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه به طور مشروط کارگران
در پی تصیمات اتخاذ شده در جلسه دیروز به کار بازگشتهاند اما منتظر
اعالم نظر نهایی کمیته طبقه بندی مشاغل هستند  /این کمیته اعالم کرده
است بعد از بررسی اعتراضات در سریعترین زمان ممکن به بازنگری
مجدد طرح اقدام خواهد کرد
 :1393هشتمین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی  ،آزادی کارگران زندانی

ادبیات کارگری

مــهـــر

9

این شعر در سال  58در هفته نامه «پیغام امروز» منتشر شد

5
شنبه

شنبه

11

مــهـــر

زینبپاشا
در ســال  )1279( 1890قــراردادی در
مــورد امتیــاز تنباکــو بیــن ایــران و بریتانیــا
بســته شــد کــه بــر طبــق آن امیتــاز انحصاری
تنباکــو بــه یــک شــرکت انگلیســی داده شــد.
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1
شنبه

زینــب پاشــا ،متولــد تبریــز یکــی از
قهرمانــان آن روزگار بــود کــه تالشهــای
بــی وقف ـهاش تــا لغــو توافــق ادامــه داشــت.
او همچنیــن بــه نامهــای زینــب باجــی و
دهبــاش زینــب معــروف اســت.
او همیشــه مــردان را بــه جنــگ علیــه ظالمــان دعــوت میکــرد .یــک
بــار هنــگام بحــث بــا گروهــی از مــردان گفــت« :اگــر شــما مــردان شــجاعت
رودردرویــی بــا ظالمــان را نداریــد ،چادرهــای مــا را بپوشــید و بــه خانــه
بازگردیــد؛ ادعــا نکینــد کــه مردیــد؛ مــا بــه جــای شــما میجنگیــم».

مــهـــر

12

او سپس چادرش را درآورد و به سوی آنها پرت کرد.

94
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یکــی دیگــر از نــکات قــوت زینــب پاشــا قــدرت او در ســازماندهی زنــان
در اعتراضــات اجتماعــی بــود .او آنهــا را تشــویق بــه مقاومــت بــرای
خواستههایشــان میکــرد.

 :1393کارگران سنگرود پس از چهار روز اعتراض در تهران ،به معدن
بازگشتند

بــرای مثــال وارد قهوهخانــه میشــد و بــا گروهــی از مــردان شــروع بــه
گفتگــو میکــرد تــا بدیــن وســیله حرکتــی نمادیــن بــرای زدودن انتظــارات
ســنتی از زن انجــام دهــد .زینــب همچنیــن در مبــارزات عدالتخواهانــه نیــز
نقــش بــه ســزایی داشــت.
بســیاری از زنــان هنــگام مبــارزه مســلحانه علیــه محتکریــن بــه او
پیوســتند و بیــن فقــرا غــذا توزیــع کردنــد.

تـا ریخ کارگری

 :1393تجمع بازنشستگان آتن در اعتراض به سیاستهای ریاضتی دولت
 :1393از سرگیری اعتصاب  500کارگر نیشکر هفت تپه و پیوستن 70
راننده ماشین های استیجاری شرکت به آن در اعتراض به عدم دریافت
حقوق
 :1393ادامه اعتصاب معلمان و کارگران در پاراگوئه

ایــن قــرارداد تاثیــر مســتقیمی بــر زندگــی
مردمــی داشــت کــه بــه گونــهای مصــرف
کننــده یــا تولیــده کننــده تنباکــو بودنــد.
نتیجــهی ان برخاســتن اعتراضاتــی بــود کــه
زنــان در آن نقشــی اساســی و موثــر داشــتند.

2
شنبه

13

مــهـــر

تشکل شورای مرکزی اتحادیه های کارگران
اوليــن تشــکل رســمی کارگــران ايرانــی در چاپخانــه هــای تهــران بــه
همــت محمــد پروانــه پديــدار شــد.
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روز جهانی معلم

از جملــه ديگــر اقدامــات دیگــر ايــن اتحاديــه ،ســازماندهی اعتصــاب
موفقیــت آمیــز يــک هفتــه ای در ميــان چاپخانــه هــا و کتابفروشــان ،در
اعتــراض بــه تعطيلــی روزنامــه حبــل المتيــن در ســال  ١٢٨٦بــود کــه بــا
فشــار اتحاديــه انتشــارمجدد روزنامــه حبلالمتيــن ممکــن شــد.
بــه دنبــال آن تشــکلهای دیگــری چــون اتحاديــه کارگــران ســاختمانی،
اتحاديــه کفاشــان ،اتحاديــه معلميــن ،اتحاديــه کارگــران بنــدر در بنــدر
انزلــی ،و اتحاديــه کارکنــان پســت و تلگــراف تشــکیل شــد.

3
شنبه

در پاییــز ســال  ١٣٠٠ايــن تشــکل هــا بــا همــکاری هــم و ســایر تشــکل
هــا ماننــد نســاجان ،بنایــان ،خبــازان و کارکنــان شــهرداری "شــورای مرکزی
اتحاديــه هــای کارگــران" را تشــکیل دادنــد.

مــهـــر

14
6 october
2015

 22ذی الــحجه
1436

94

 :1393جمعی از کارگران اخراجی پتروشیمی ایالم صبح امروز در اعتراض
به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند.
این کارگران اخراجی خواستار پرداخت مطالبات قانونی خود بودند
 :1393همزمان با بیستمین روز از شروع اعتراضات کارگران کارخانه کاشی
گیالنا ،صبح امروز جمعی از کارگران این واحد صنعتی در اعتراض به انباشته
شدن حجم مطالبات معوقه خود در مقابل اداره کار منجیل تجمع کردند

تشــکيل ايــن شــورا نتيجــه فعاليــت هــای مســتمر حــزب کمونيســت
ايــران در آن سالهاســت .اکثريــت ســازماندهندگان و رهبــران ايــن تشــکلها
از اعضــا وفعاليــن حــزب کمونيســت ايــران بودنــد .ماننــد محمــد دهــگان
،حجــازی ،پروانــه ،پيشــه وری و...
هــر اتحاديــه در ایــن شــورا ســه نماينــده داشــت .ایــن شــورا روزنامــه
حقيقــت را بــه عنــوان ارگان شــورای مرکــزی اتحاديــه هــا کارگــری ايــران
منتشــر مــی کــرد.
اولیــن روزنامــه کارگــری ایــران کــه در تهــران روزانــه تــا  4هــزار نســخه
تــک فروشــی داشــت .امــا پــس از چنــدی توقیــف شــد.
در تهــران آن زمــان بــه گفتــه دهــگان  50هــزار کارگــر مشــغول بــه کار

تـشکل کارگری

نشــريه اتفــاق کارگــران بــه عنــوان ارگان ايــن اتحاديــه انتشــار مــی يافت
 .ايــن تشــکل بــا ســازماندهی يــک اعتصــاب در ميــان کارگــران چاپخانــه هــا
توانســت  ٨ســاعت کار در روز ،پرداخــت اضافــه دســتمزد بــرای ســاعات کار
اضافــه بــر  ٨ســاعت ،ارائــه خدمــات بهداشــتی و جلوگيــری از اخــراج بــی
رويــه کارگــران چاپخانــه هــا را بــه کارفرمايــان تحميــل کنــد.

4
شنبه

15

مــهـــر

بودنــد کــه بــا توجــه بــه عضویــت حــدود  8000نفــر از ایــن کارگــران در
اتحادیــه هــای کارگــری مــی تــوان گقــت کــه  16درصــد کارگــران تهــران
عضــو ســندیکاها بودنــد کــه بــرای جنبــش نوپــای کارگــری ایــران موفقیتــی
چشــمگیر و درخشــان بــوده اســت.

7 october
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 :1339اعتصاب کارگران سد دز
 :1357از اواسط مهرماه موج اعتصاب و تظاهرات سياسي در تهران و
شهرستانها باال گرفت.معلمان ،دانشگاهيان ،كاركنان اداره بنادر و كشتيراني
بندر شاپور ،تراكتورسازي تبريز ،راديو تلويزيون رضائيه ،كارخانه ذوب
آهن اصفهان ،كارخانه جنرال موتور ،كارخانه زامياد ،كارمندان اداري برنامه
و بودجه اعتصاب كردند.
 :1393یک ماه پس از پایان اعتصاب کارگران بافق
واگذاری سهام معدن بافق به بخش خصوصی متوقف شد .اما مصوبات 16
بندی مطالبات کارگری هنوز محقق نشده است.

5
شنبه

تـشکل کارگری
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ایــن شــورا اعتراضــات متعــددی را ســازمان داد کــه مــی تــوان بــه
اعتصــاب معلمــان در زمســتان ســال  ١٣٠٠اشــاره کــرد کــه منجــر بــه
ســقوط دولــت قــوام الســلطنه گرديــد.
همچنيــن اعتصــاب کارکنــان پســت و تلگــراف در اعتــراض بــه ممنوعيت
عضويــت کارکنــان پســت وتلگــراف در اتحاديــه ،توســط رئيــس بلژيکــی
پســت وتلگــراف کــه منجــر بــه عــزل وی و کوتــاه آمــدن دولــت وقــت در
مقابــل اعتصابيــون شــد.
در اکثــر اعتصــاب هــای ســازماندهی شــده توســط اتحاديــه هــای عضــو
شــورای مرکــزی ،رهبــری شــورا و اطــاع رســانی روزنامــه حقيقــت نقــش
مهمــی برعهــده داشــته انــد .در ســال  ١٣٠١بــا روی کار آمــدن مجــدد
دولــت قــوام و توقيــف بســياری از روزنامــه هــا و نشــريات از جملــه روزنامــه
حقيقــت ،شــورا فراخــوان اعتصــاب داد.
بــه ایــن ترتیــب کلیــه روزنامــه هــای دولتــی نیــز منتشــر نشــد .در اثــر
ایــن اعتصــاب دولــت عقــب نشــینی کــرده و انتشــار کلیــه نشــریات بــه جــز
حقیقــت را آزاد اعــام کــرد.

مــهـــر

16

از دیگــر اقدامــات ایــن شــورا ایجــاد مدرســه ســواد آمــوزی و کتابخانــه
بــرای کارگــران  ،برگــزاری جشــن روز جهانــی کارگــر و در خواســت تعطیلــی
آن روز بــود.
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از ســال  ١٣٠٤و بــا بــه قــدرت رســیدن رضــا خــان ،ســرکوب تشــکلهای
کارگــری شــدت گرفــت و فعالیــت هــای شــورا کــم شــد .گفتــه مــی شــود
شــورای متحــده تــا ســال  ١٣٠٧هــم بــه صورتــی نيمــه علنــی فعاليــت
داشــت.
روز جهانی کودک
 :1384اعتراض رانندگان شرکت واحد به شرایط کاری نامناسب رانندگان
شرکت واحد باروشن کردن چراغهای اتوبوسها در روزی آفتابی

جـمعه
مــهـــر
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 :1357اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان گمرک جلفا و بندر شاهپور
 :1393کارگران گورستانهای فری تاون ،پایتخت سیرالئون که مامور
امحای اجساد قربانیان بیماری ابوال در این کشورهستند در اعتراض به
دیرکرد پرداخت حقوق و مزایا ،دست از کار کشیده وتحصن کرده اند

شنبه
مــهـــر
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روز جهانی لغو اعدام
 :1352اعتصاب کارگران ماشین سازی تبریز

1
شنبه

19

مــهـــر

قانون كار و حوادث كار
فصــل چهــارم قانــون كار فعلــي بــه مســاله حفاظــت فنــي و بهداشــت
كار پرداختــه اســت و شــامل  10مــاده اســت.
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مــاده  - 91كارفرمايــان و مســئوالن كليــه واحدهــاي موضــوع مــاده
 85ايــن قانــون مكلفنــد براســاس مصوبــات شــورايعالي حفاظــت فنــي
بــراي تاميــن حفاظــت وســامت و بهداشــت كارگــران در محيــط كار
وســايل و امکانــات الزم را تهيــه و در اختيــار آنــان قــرارداده و چگونگــي
كاربــرد وســايل فــوق الذكــر را بــه آنــان بياموزنــد و در خصــوص رعايــت
مقــررات حفاظتــي و بهداشــتي نظــارت نماينــد  .افــراد مذكــور نيــز ملــزم
بــه اســتفاده و نگهــداري از وســايل حافظتــي و بهداشــتي فــردي و اجــراي
دســتورالعملهاي مربوطــه كارگاه مــي باشــند .

قـانو ن کا رگری

مــاده  - 92كليــه واحدهــاي  ...بايــد بــراي همــه افــراد مذكــور پرونــده
پزشــكي تشــكيل دهنــد و حداقــل ســالي يــك بــار توســط مراكــز بهداشــتي
درمانــي از آنهــا معاينــه و آزمايشــهاي الزم را بــه عمــل آورنــد و نتيجــه
را در پرونــده مربوطــه ضبــط نماينــد .

2
شنبه

تبصــره  - 1چنانچــه بــا تشــخيص شــوراي پزشــكي نظــر داده شــود كــه
فــرد معاينــه شــده بــه بيمــاي ناشــي از كار مبتــا يــا در معــرض ابتــا
باشــد كارفرمــا و مســئولين مربوطــه مكلفنــدكار او را براســاس نظريــه
شــوراي پزشــكي مذكــور بــدون كاهــش حــق الســعي  ،در قســمت مناســب
ديگــري تعييــن نماينــد .

مــهـــر
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 :1357زندانيان سياسي كشور ،به نشانه همنوايي با ديگر اعتصاب كنندگان،
اعتصاب غذا كردند.كارگران بنادر و كشتيراني خرمشهر ،شيالت بندر
پهلوي ،نساجي يزد ،پااليشگاه شيراز ،نيروگاههاي اتمي ،معادن زغال سنگ
دامغان به پشتيباني از قيام مردم ،به ديگر اعتصابيون پيوستند.

مــاده  - 94در مــواردي كــه يــك يــا چندنفــر از كارگــران يــا كاركنــان
امــكان وقــوع حادثــه يــا بيمــاري ناشــي از كار را در كارگاه يــا واحــد
مربوطــه پيــش بينــي نماينــد مــي تواننــد مراتــب را بــه كميتــه حفاظــت
فنــي و بهداشــت كار يــا مســئول حفاظــت فنــي و بهداشــت كار اطــاع
دهنــد  ...هــرگاه بــر اثــر عــدم رعايــت مقــررات مذكــور از ســوي كارفرمــا
يــا مســئولين واحــد ،حادثــه اي رخ دهــد ،شــخص كارفرمايــا مســئول
مذكــور از نظــر كيفــري و حقوقــي نيــز مجازاتهــاي منــدرج در ايــن قانــون
مســئول است0
تبصــره  - 1كارفرمــا يــا مســئوالن موظفنــد كليــه حــوادث ناشــي از كار
را در دفتــر ويــژه اي كــه فــرم آن از طريــق وزارت كا رو امــور اجتماعــي
اعــام مــي گــردد ثبــت و مراتــب را ســريعا" بــه صــورت كتبــي بــه
اطــاع اداره كار و امــور اجتماعــي محــل برســانند.

3
شنبه
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فرخی یزدی «شاعر لب دوخته»
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دو شعر از فرخی یزدی
قســــم به عزت و قـدر و مقــام آزادی
که روح بخش جهان است نام آزادی
به پیش اهل جهـان محتـرم بود آنکس
که داشت از دل و جان احترام آزادی
هـــزار بار بود به ز صبــــح استبــــــداد
برای دستـــه پا بستـــه شــام آزادی
اگر خدای به من فرصتـی دهد یک روز
کشــــم ز مرتجــعین انتقـــــام آزادی

4
شنبه
مــهـــر
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 :1357اعتصاب كاركنان پااليشگاه آبادان
 :1393کارگران شاغل درکارخانه «آبگینه» در اعتراض به پرداخت نشدن
دو ماه حقوق از امروز خوردن غذا در کارخانه را تحریم کردند

آنچه را با کارگر سرمایه داری میکند
با کبوتر پنجه ی باز شکاری میکند
می برد از دسترنجش گنج اگر سرمایه دار
بهر قتلش از چه دیگر پافشاری میکند

ادبیات کارگری

فرخــی یــزدی مدیــر روزنامــه پانــزده بــار توقیــف شــده «طوفــان»
و شــاعر لــب دوختــه ایرانــی در دوران مشــروطیت ،بــا اشــعاری پرشــور
و انقالبــی بــه تاریــخ بیســت و پنجــم مهــر مــاه یــک هــزار و ســیصد و
هیجــده ،پــس از ســالها تحمــل زنــدان و شــکنجه بــه نحــوی مظلومانــه
و جانســوز در دوران رضاشــاهی بــه دســت پزشــک احمــدی بــا تزریــق
آمپــول هــوا کشــته شــد.

23

مــهـــر

اعتصابغذایکارگراندربنگالدش
بیــش از 1600کارگــر صنایــع پوشــاک بنــگالدش از  28جــوالی در داکا
در اعتصــاب غــذا بــه ســر میبرنــد .خواســته ی آنــان دســتمزد ســه مــاه
قبــل ،اضافــه کار و پــاداش اســت.
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 :1337پایان موفقت آمیز اعتصاب پنج روزه کارگران بندر شاهپور .
کارگران که برای گرفتن اضافه دستمزد اعتصاب کرده بودند ،کارفرمایان
را وادار کردند که  20ریال بر حقوق آنها بیفزایند .اعتصاب کارگران
یکپارچه بود ،به طوری که در دوران اعتصاب هشت کشتی در اسکله
متوقف مانده و نتوانستند بار خود را تخلیه کنند.
 :1357پاالیشگاه شیراز و نساجی یزد
350 :1393نفر از کارگران فاز  ۱۷و  ۱۸عسلویه طی سه ماه گذشته
حقوقی دریافت نکردهاند و در اعترض به این امر از ساعت  ۶صبح دست
از کار کشیدهاند و در محل کار خود تحصن کردهاند

جـمعه
مــهـــر
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پلیــس گفتــه کــه حقــوق ایــن کارگــران پــس از دســتگیری دلــوار حســین،
رئیــس ایــن کارخانههــا و صاحــب گــروه طوبــی پرداخــت نشــده اســت.
دلــوار حســین متهــم بــه قتــل  112کارگــر کارخانــه تولیــد پوشــاک اســت
کــه در آتشســوزی کارخانــه تازریــن فشــن ،جــان باختنــد.
هــر چنــد کــه وی پــس از مــدت کوتاهــی بــه قیــد وثیقــه از زنــدان آزاد
شــده اســت.
ایــن کارگــران کــه لبــاس هــای فیفــا را میدوزنــد ،اعــام کردهانــد کــه
اگــر دســتمزد معوق ـه آنــان تــا  7اوت پرداخــت نشــود از ســایر کارگــران
خواهنــد خواســت کــه دســت بــه اعتصــاب عمومــی بزننــد.
کارگــران در یکــی از ایــن کارخانــه هــا دســت بــه اعتصــاب غــذا زده و
تــا بــه امــروز نزدیــک بــه  100کارگــر اعتصابــی دچــار مشــکالت جســمی
شــده و در حــدود  20نفــر در بیمارســتان بســتری شــدهاند.
صبــح  6اوت ،هنگامــی کــه کارگــران بیــدار شــدند درهــا بــه روی آنهــا
قفــل شــده بــود و تنهــا پــس از  6ســاعت توســط پلیــس درهــا بــاز شــد.
پلیــس پــس از ورود بــه ســاختمان بــه کارگــران حملــه کــرده و دســت
کــم  20نفــر در ایــن حملــه مجــروح و بــه ایســتگاه پلیــس بــرده شــدند.
همــه آنهــا بــه جــز یــک نفــر بعــدا آزاد شــدند .پلیــس امــکان کمکرســانی
از جملــه رســاندن نمــک بــه اعتصابیــون را محــدود کــرده اســت.
اتحادیــه هــای کارگــری از جملــه اتحادیــه کارگــران پتروشــیمی از ایــن
کارگــران حمایــت کــرده و خواســتهاند تــا قبــل روبــرو شــدن بــا یــک
فاجعــه انســانی بــه خواســتهی ایــن کارگــران رســیدگی شــود.

تجربههایکارگری

5
شنبه

شنبه
مــهـــر
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روز جهانی ریشه کنی فقر
 :1328اعتصاب کارگران شاهی برای دریافت حقوق سه ماه که عقب افتاده
بود

1
شنبه
مــهـــر
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 :1337اعتصاب کارگران گمرک بندر شاهپور
 :1357نفت آبادان و اهواز و گروه صنعتی بهشهر

2
شنبه

27

مــهـــر

برخی از تشکل های زنان1357-58

3
شنبه

 :1393با وعده پرداخت حقوق معوقه،اعتصاب کارگران فاز  ۱۷و ۱۸
عسلویه پایان یافت.
 :1393بیش از  ۹۰هزار انگلیسی در اعتراض به شرایط نامناسب کاری
و پایین بودن دستمزدها به خیابانها آمدند اكثر معترضان را کارمندان
بخش عمومی از جمله معلمان ،آتشنشانان ،کارمندان خدمات بهداشت و
کارمندان بخش حمل و نقل شهری تشکیل میدادند.

اتحادیهملیزنان
 8فروردیــن  58هیــات موســس «اتحــاد ملــی زنــان» بــا انتشــار بیانیــه
ای اعــام موجودیــت کــرد .در ایــن بیانیــه آمــده اســت:
«بــا هیــچ یــک از نیروهــای سیاســی وگروهــای وابســته بــه چیــن و
شــوروی همــکاری نمــی کنیــم و....صرفنظــر از اعتقــادات ایدولوژیکــی و
دینــی اعــام میکنیــم خواهــان ســهیم شــدن در تدویــن کلیــه قوانیــن
مملکتــی  ،خاصــه مقــررات مربــوط بــه خانــواده و کار هســتیم  .مبــارزه بــا
امپریالیســم را از اساســی تریــن اهــداف خــود میدانیــم ».

مــهـــر
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 :1393به دنبال محقق نشدن وعده پرداخت مطالبات معوقه جمعی از
کارگران پیمانکاری فازهای  ۱۷و  ۱۸عسلویه ،این کارگر از صبح امروز
اعتراضهای صنفی خود را از سرگرفتند.

در 22مــرداد در بخشــی از بیانیــه ای از ایــن ســازمان چنیــن نوشــته
شــده اســت ..." :محرومیــت زنــان از قضــاوت و لغــو دادگاههــای خانــواده
کــه خــود بــه خــود محدودیــت حقــوق زنــان جامعــه مــا را بــه همــراه دارد،
فــورا چــاره اندیشــه کننــد و اجــازه ندهنــد زنــان  ،ایــن نیــروی فعالــی نیمــی
از جامعــه  ،عمــا از جریــان فعالیــت هــای جامعــه و ســازندگی دور بماننــد
یــا حقــوق بــر حــق شــان ضایــع شــود.

تـا ریخ کارگری
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4
شنبه

سازمانملیپرستارانوبهیارانایران

مــهـــر
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ایــن ســازمان در دهــم خــرداد  58اعــام موجودیــت کــرد بخشــی از
مرامنامــه « ...ســازمانی اســت ملــی و مســتقل و بــه هیــچ گــروه و جمعیــت
سیاســی و غیــر سیاســی وابســته نیســت .شــرکت در مبــارزات ضــد
امپریالیســتی مــردم ایــران بــرای برقــراری حکمیــت ملــی و دموکراســی
واقعــی و از اهــداف خــود مــی دانــد»...

5
شنبه

جمعیتزنانمبارز

 :1393حدود  ۷۰۰نفر از کارگران مخابرات روستایی از چند استان کشور ،با
سفر به تهران در اعتراض به وضعیت قرارداد ،بیمه و دستمزدشان در مقابل
ساختمان مجلس تجمع کردند.
 :1393اجتماع  ۲۰۰نفره امروز کارگران بازنشسته و شاغل نساجی مازندران
در واکنش به محقق نشدن وعده مسئوالن وزارت خانههای صنعت ،معدن و
تجارت ،اقتصاد و دارایی و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس

ایــن جمعیــت در اوایــل اســفند مــاه  1357طــی اعالمیــه ای موجودیــت
خــود را اعــام کــرد .ایــن جمعیــت نشــریه ای بــه نــام " زن مبــارز"
منتشــر میکــرد .در شــماره دوم ایــن نشــریه چنیــن آمــده بــود... :اســاس
فعالیتهــای جمعیــت  ،آمــوزش و مــددکاری بــه زنــان زحمتکــش ایرانــی
 ،بــرای ارتقــای ســطح آگاهــی خــود و در گیــر شــدن در مبــارزات ضــد
امپریالیســتی و متشــکل شــدن بــرای احقــاق حقــوق حقــه تــوده هــای
زحمتکــش و ســتمدیده زنــان و هــم پایــی بــا مبــارزات ســایر قشــرهاو
طبقــات مترقــی جامعــه اســت".
بــه اعتقــاد ان جمعیــت ،زنــان بــدون رهایــی جامعــه آزاد نمــی شــوند و
خواســت هــای عمومــی جامعــه بــدون رهایــی زنــان بــه دســت نمــی آیــد.

30

مــهـــر

اتحادیهزنانمبارز
ایــن اتحادیــه در ســوم بهمــن  57اعــام موجودیــت کــردو خــود را چنیــن
معرفــی نمود:
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اتحادیــه زنــان مبــارز  ،ســازمانی اســت در برگیرنــده زنــان زحمتکــش،
اعــم از کارگــر (منظــور کارگــر کارخانــه ،کارگاه ،خدمــه بیمارســتانها
و مــدارس ،خدمــه منــازل و ادارات) دهقــان و زنــان خانــه دار محــروم،
کارمنــد ،دانشــجو و کلیــه زنــان مبــارز...
 :1393ادامه تجمع کارگران نساجی مازندران

هــدف اتحادیــه  ،حــل اختــاف بیــن زنــان و مــردان طبقــه اســتثمارگر
نیســت ،بلکــه مبــارزات مــا ،درســت علیــه ایــن طبقــات ،از زن و مــرد و
اربابــان امپریالیستشــان اســت .مــا معتقدیــم کــه آزادی زنــان ایــران ،جــدا از
آزادی مــردان نیســت و ایــن آزادی در گــرو قطــع دســت کلیــه امپریالیســت
هــا از ایــران اســت .ارگان ایــن اتحادیــه «ســپیده ســرخ» بــود کــه در تاریــخ
 30مــرداد 58توقیــف شــد.

تـا ریخ کارگری
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جـمعه
آبــــان

1
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 :1384اعتراض رانندگان شرکت اتوبوس رانی تهران به شرایط کاری
دشوار توسط نگرفتن بلیط از مسافران

سندیکایکارگرانشرکتنیشکرهفتتپهآبان۱۳۸۷

تـشکل کارگری
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کارخانـه نیشــکر هفتتپــه در نزدیکــی شــهر شــوش (اســتان خوزســتان)
 قــرار دارد و حــدود  50ســال اســت کــه کارگــران ایــن کارخانــه نســل بــه
نســل مشــغول تولیـدشــکر هســتند.

شنبه
آبــــان
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ایــن شــرکت دارای بیــش از  20هــزار هکتــار زمیــن بســیار حاصلخیــز
و ﺁب فــراوان بــرای ﺁبیــاری نیزارهــا اســت .در ایــن ســالها حاصــل کار
کارگــران ســودهای چشــمگیری بــوده کــه بــه حســابهای شــرکت
نیشــکر و از ﺁنجــا بــه حســابهای دولتــی و خصوصــی واریزشــدﻩ اســت.
در عــوض ﺁنچــه نصیــب کارگــران هفــت تپــه بــوده ،زندگــی بخــور و
نمیــر ،کمــر درد و یــا از کارافتادگــی بــرای کارگــران پیــر ،قطــع دســت
و انگشــتان و تحمــل حــوادث کارخانــه و جــان کنــدن زیــر بمبــاران و
موشــکباران دوران جنــگ بــوده اســت.
در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل واردات گســترده ،قیمــت شــکر در بــازار
داخــل ارزان شــد .کارفرمــای دولتــی کارخانــه هفتتپــه اعــام کــرد کــه
دیگــر تولیــد شــکر از نظــر اقتصــادی بــه صرفــه نیس ـت و بایــد کارخانــه
تعطیــل شــود و زمینهایــش بــه فــروش برســد و در نتیجــه همــه کارگــران
هفتتپــه بیــکار شــوند.
عواقــب واگــذاری بــه بخــش خصوصــی هــم مشــخص بــود :بخــش
خصوصــی تعــداد زیــادی از کارگــران را اخــراج مــی کــرد .نهایتا قدرت شــان

1
شنبه

3

آبــــان

کارگــران بــا کاهــش تعداشــان کمتــر میشــد ،بخــش اعظــم دســتگاﻩها
فروختــه مــی شــد و از زمیــن هــای حاصلخیــز اســتفاده ســودآور مــی شــد.
در ســال هــای  85و  86و  87در چنــد مرحلــه ،پرداخــت حقــوق کارگران
را بــه تعویــق انداختنــد و اعــام کردنــد کــه داریــم ورشکســته می شــویم!
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 :1393ادامه اعتصاب دو ماهه کارگران کارخانه تولید کفش در کامبوج
 :1393حدود  ۲۰۰نفر از کارگران کارخانه «ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی
تبریز» ،در اعتراض به پرداخت نشدن  ۲ماه حقوق و نامشخص بودن وضعیت
کارخانه مقابل درب ورودی این واحد صنعتی تجمع کردند.

2
شنبه

تـشکل کارگری

کارگــران در اعتــراض بـه نپرداختــن حقــوق هــای معوقــه خــود در چنــد
مرحلــه جلــوی ســاختمان اداریتجمــع کردنــد.
در ســال  86اعتــراض کارگــران شــدت بیشــتری یافــت .چنــد تــن از
کارگــران بازداشــت شــدند امــا اعتراضهــا ادامــه یافتــو کارگــران بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه بــرای نشــان دادن اعتــراض خــود بــه داخــل شــهر
بیاینــد و راهپیمایــی کننــد.
کارگــران بــه داخــل شــهر ﺁمدنــد و شــعار دادنــد « کارگــر هفتتپهایــم
 /گرســنهایم گرســنهایم» امــا مــورد تهاجــم نیــروی انتظامــی قــرار
گرفتند.کارگــران و خانــواده هایشــان هفتتپــه کــه تحــت فشــار اقتصــادی
شــدیدی بودنــد ،جــادﻩ بینالمللــی شــوش -اهــواز را مســدود کردنــد.
بــه دنبــال آن کارگــران از  16اردیبهشـت  87و بــه مــدت بیــش از 50
روز اعتصــاب کردنــد و بــرای اینکــه بهانــه دســت کارفرمــا ندهنــد ،برخــی
روزهــا نیمــی از کارگــران ســر کار مــی ماندنــد و نیــم دیگــر بــه محــل
تحصــن و تجمــع میرفتنــد .

آبــــان

4

در مراحــل بعــدی اعتــراض ،کارگــران ِهفتتپــه چنــد بــار تجمــع و طــی
طومــاری کــه بــه امضــای چن ـد هــزار کارگــر رســیدﻩ بــود و بــه مقامــات
دولتــی و اداری تحویــل دادﻩ شــدﻩ بــود ،اعــام کردنــد شــورایاســامی کار
را نمیخواهنــد.
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ﺁنهــا همچنیــن اعــام کردنــد کــه میخواهنــد چنــد نفــر از کارگــران
معتمدشــان پیگیــر ایجــاد تشــکلی دیگــر باشــند .
 :1393جمعی از کارکنان اداره حفاظت محیط زیست استان ایالم در
اعتراض به اخراج از کار با سفر به تهران صبح امروز در مقابل ساختمان
مجلس تجمع کردند.

در پاییــز ســال  87و باﻻخــرﻩ بعــد از بحثهــای متفــاوت ،هیــات
موســس ،تصمیــم گرفتنــد از میــان چنــد اساســنامه پیشــنهادی از جملــه
یــک اساســنامه شــورای کارگــری و چنــد اساســنامه مربــوط بــه تشــکلهای
موجــود دیگــر ،یکــی را کــه مــورد قبــول و توافــق خودشــان بــود ،مدنظــر
قــرار دهنــد.

3
شنبه

5

آبــــان

آنهــا روزی را بــرای مهلــت اعــام کاندیداتــوری و روزی را هــم بــرای
انتخــاب نماینــدگان کارگــری تعییــن کردنــد ٧٢ .کارگــر کاندیــدا شــدند و
در روز یکــم ﺁبانمــاﻩ ســال  ٧٨انتخابــات برگــزار شــد.
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 :1287اعتصاب کارگران دباغ تبریز
 :1342اعتصاب کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی زاینده رود اصفهان
 .کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی زاینده رود اصفهان به عالمت
اعتراض به عدم پرداخت حقوق سه ماهه دست به اعتصاب زدند و از
خروج پارچه های تهیه شده از انبار کارخانه جلوگیری به عمل آوردند و
برای احقاق حقوق و دریافت دستمزد معوقه کارخانه را اشغال نمودند.
۱۴۰ :1393کارگر آبفای آبادان که حقوق فروردین ،اردیبهشت ،مرداد،
شهریور و مهر را دریافت نکردهاند /.شرکت ارمغان نمای شوشتر به
تازگی آقای «رضا گلستانی» نماینده صنفی کارگران آبفا را به اتهام پی
گیری مطالبات معوقه همکارانش اخراج کرده است

4
شنبه

تـشکل کارگری

 13محرم
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نــام تشــکل را در اعالمیــهی پیــش از برگــزاری انتخابــات« ،انجمــن
صنفــی  -ســندیکایی» گذاشــتند کــه بعــد از در مکاتبههــا و نیــز در میــان
کارگــران بــه همــان نــام «ســندیکا» معرفــی و شــناخته شــد.
زیــرا پیــش ازانقــاب  57در ایــن شــرکت ســندیکای کارگــری تاســیس
شــدﻩ بــود و ایــن نــام در شــرکت و در میــان بخشــهایی از کارگــران ســابقه
داشــت و در واقــع کارگــران بــا تــاش خــود در صــدد بازگشــایی ســندیکا
برآمدنــد .

در روز انتخابــات ،در شــرایط فشــار و تهدیــد و تنهــا در ۴ســاعت،
اکثریــت کارگــران حاضــر در یــک شــیفت کاری (تقریبــا  1100نفــر
از مجمــوع حــدود 1300کارگــر ِ حاضــر در شــیفت) رای خــود را در ۴
صنــدوق انتخابــات ریختنــد و  ٩نفــر بــه عنــوان نماینــدﻩ و اعضــای هیــات
مدیــرﻩ انتخــاب کردنــد.
پــس از تشــکیل ســندیکا و اعتراضــات مســتمر دیگــر صحبــت از فــروش
کارخانــه نمیشــد .حقــوق معوقــه کارگــران پرداخـت شــد و چنــد مــاﻩ بعــد
حتــی حــدود  70هــزار تومــان بــه حقــوق کارگــران اضافــه شــد.

آبــــان

6

تعــدادی از کارگــران قــراردادی اســتخدام شــدند .نماینــدگان کارگــران،
پیگیــر اجــرای طــرح طبقــه بنــدی مشــاﻏل بودنــد کــه خواســت کارگــران
بــود .

28 october
2015

 14محرم
1437

94

 :1352اعتصاب کارگران ذغال سنگ شاهرود
 :1393تجمع کارگران شیشه آبگینه در محوطه کارخانه
در اعتراض به تعویق حقوق و اخراج همکارانشان:
 :1393اعتراض کارکنان رسمی مجتمع پتروشمی بوعلی پس از آن صورت
گرفت که مدیریت مجتمع در روزهای اخیر به کارگران گفته بود که از سوی
«هولدینگ خلیج فارس» به مجتمع پتروشیمی بوعلی هیچ دستوری برای
پرداخت پاداش بهرهوری شش ماهه نخست سال جاری ابالغ نشده است».

چنــد مــاﻩ از تشــکیل ســندیکا  ،در ماﻩهــای ﺁخــر ســال  87اکثــر
نماینــدگان و اعضایهیاتمدیــرﻩ ســندیکای کارگــران نیشــکر هفتتپــه
بازداشــت شــدند و هرکــدام بــه چنــد مــاﻩ زنــدان محکــوم شــدند کــه در
ســال هــای بعــد در زنــدان دزفــول حک ـم حبــس خــود را تحمــل کردنــد.
بســیاری از آنــان بــه کار بازگشــتند .فــروش زمیــن هــا منتفــی شــد.
کارخانــه مجــددا شــروع بــه کار کــرد ،حقــوق ومزایــای کارگــران پرداخــت
شــد ،نیشــکر کــه مــی رفــت دیگــر کشــت نشــود دوبــاره کشــت شــد.
 ...

5
شنبه
آبــــان
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 :1393حدود  ۱۰۰نفر از کارگرانی که به واسطه استخدام در شرکتهای
پیمانکاری دست سوم منطقه پارس جنوبی در احداث پروژههای
مجتمعهای پتروشیمی و پاالیشگاهی فازهای  ۱۷و  ۱۸پارس جنوبی مشغول
کار هستند در مقابل دفتر «شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ()I. P. M. I
تجمع اعتراضی برپا کردند.

جـمعه
آبــــان
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اعتصاب کارگران صنعت نفت در1357

تـا ریخ کارگری
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کارگــران شــرکت نفــت از آبــان مــاه اعتصابــات خــود را شــروع کردنــد.
خواســتههای ایــن کارگــران در آبــان  57عبــارت بــود از:

 لغو حکومت نظامی در سراسر کشور ،محاکمه ارتشبد نصیری آزادی بــی قیــد و شــرط کلیــه زندانیــان سیاســی و بازگشــتتبعیدشــدگان
 مجازات عاملین کشارهای اخیر در شهرها عدم دخالت ماموران انتظامی وساواک در کار شرکت نفت انحالل ساواک حمایت کامل از خواستههای فرهنگیان کشور آزادی احزاب به طور کامل قطع خرید اسلحه از خارج از کشور بیرون رفتن عوامل خارجی از ایران آزادی تمام کارکنانی که بازداشت شده اند ایرانی کردن کامل صنعت نفت در ایران انحــال ســندیکای کارگــران صنعــت نفــت و انتخــاب نماینــدگانواقعــی
 اضافــه دســتمزد جهــت تــوازن بــا ســطح زندگــی (حداقــل 50درصــدحقــوق)
 حــق ســالیانه بــه طــور یــک ســال در اول هــر ســال بــه کلیــه کراگــرانپرداخت شــود
 عدم وابستگی ریال به دالر -برآورده نمودن کلیه خواستههای صنفی ورفاهی

شنبه

9

آبــــان

 12آبان ماه 1386
بیانیهکارگرانشرکتکشتوصنعتنیشکرهفتتپه
به نام خداوند جان وخرد

 :1287پایان موفقیت آمیز کارگران دباغ تبریز وافزایش دستمزدها
 :1393کارکنان آتش نشانیهای انگلیس از مدتها قبل به وضع نامناسب
شرایط کاری خود اعتراض داشتهاند .آنها هشدار داده بودند که اگر به
اعتراضهایشان توجه نشود ،اعتصاب خواهند کرد.
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رســالت شــما خبــر رســانی اســت نــه دروغ پــردازی اخیــرا یکــی از
کانالهــای ماهــواره ای دریکــی از خبرهــای خــود اعــام کــرد ،کــه مبالغــی را
بــه کارگــران نیشــکر هفــت تپــه ارســال کــرده اســت  .بدیــن وســیله ضمــن
کــذب خوانــدن ایــن موضــوع اعــام مــی کنیــم کــه از هیــچ نهــاد ،دســتگاه،
حــزب و یــا ارگان داخــل و یــا خــارج از کشــور کمــک مالــی دریافــت
نکــرده و نخواهیــم کــرد و هرگونــه اظهــار نظــر در خصــوص وابســتگی هــای
فکــری ،تشــکیالتی نیــز را رد مــی کنیــم و درخواســت داریــم بــا ایــن گفتــه
هــای نابخردانــه بهانــه را بــه افــرادی کــه ســعی در ضربــه زدن وجــه مــا را
دارنــد ندهید.مــا نــه کمونیســتیم و نــه وابســته بــه ســایر جریانــات سیاســی
 .عــده ای کارگــر ســاده کــه فقــط خواســتار گرفتــن در یافــت حقــوق در
ازای کارمــان هســتیم .توصیــه مــا بــه رســانه هــای خبــری اینســت  :دروغ
نگوییــد ،رســالت شــما خبــر رســانی اســت نــه دروغ پــردازی .در بیــان گفته
هایتــان شــرافت خبــری را رعایــت کنیــد .
کارگران نیشکر هفت تپه

تجربههایکارگری
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بیانیهکارگرانکارخانهتراکتورسازیومساشینسازیتبریز1357
كارگران و زحمتكشان ایران
مــا كارگــران كارخانــه تراكتــور ســازی و ماشــین ســازی تبریــز چندیــن
ســال اســت كــه در بدتریــن شــرایط كار و زندگــی ،روزانــه بیش از 10ســاعت
رنــج كشــیده ایــم ،در بدتریــن مكانهــا زندگــی كــرده ایــم و بــا حداقــل
دســتمزد كــه حتــی شــكم یــك نفــر را ســیر نمیكــرد خــود و خانــواده مــان
را بــه زحمــت نــگاه داشــته ایــم.
در تمــام مــدت ایــن چنــد ســال كــه هــر روز آن برایمــان یكســال
میگذشــت رژیــم دیكتاتــوری و كارگركــش شــاه و ســرمایه داران زالــو صفــت
داخلــی و خارجــی هــر روز شــیره جانمــان را بیشــتر از روز پیــش مكیــده انــد
در حالــی كــه هیــچ حقــی برایمــان قائــل نشــده انــد و هــر وقــت هــم كــه
اعتــراض كــرده ایــم بــا زور ســر نیــزه و اخــراج ،صــدای حــق طلبانــه مــا
كارگــران ایرانــی را در گلــو خفــه كــرده انــد و خالصــه اینكــه طبقــه كارگــر
ایــران نــه نــان دارد ،نــه مســكن و نــه آزادی.
در همیــن امســال مــا چندیــن بار دســت بــه اعتصــاب زده ایم و خواســتهای
خــود را بــه گــوش مقامــات مــزدور كارخانــه و رژیــم ضــد كارگــری و ضــد
خلقــی شــاه رســانده ایــم.
ولــی بــه چشــم خــود دیدیــم بجــای آنكــه بخواســتهای برحــق مــا توجــه
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كننــد بازهــم مثــل دفعــات قبــل بــا وعــده و وعیــد و بــا تهدیــد و اخــراج،
بــا محاصــره نظامــی كارخانــه و تهدیــد بــه كشــتار و حتــی بــا شــلیك
مسلســل میخواســتند صــف متحــد مــا را درهــم بشــكنند و بــاز هــم مــا
را در فقــر و تنگدســتی و جهــل و بیســوادی نگــه بدارنــد…
دوســتان كارگــر! اگــر بــاز هــم ایــن وضــع نكبــت بــار و طاقت فرســا را
تحمــل كنیــم و بــا آن مبــارزه ننماییــم ،اگــر مــا كارگــران بــا یكدیگــر و بــا
دیگــر زحمتكشــان خلقمــان دســت اتحــاد ندهیــم و بــه مبــارزه مشــترك
برنخیزیــم ،همچنــان در بنــد اســارت و ســیه روزی خواهیــم مانــد .لــذا
بــرای مــا هیــچ راهــی جــز مبــارزه باقــی نمانــده اســت.
در ایــن شــرایط كــه خلــق ایــران بپــا خاســته اســت تــا از حقــوق مســلم
صنفــی و سیاســی خــود دفــاع نمایــد مــا نیــز حمایــت و پشــتیبانی همــه
جانبــه خــود را از مبــارزه بــر حــق و عادالنــه تمامــی كارگــران ،كارمنــدان،
معلمیــن ،دانشــجویان و محصلیــن ایــران اعــام نمــوده و مــادام كــه بــه
تمامــی خواســتهایمان جــواب مثبــت ندهنــد دســت از اعتصــاب برنخواهیم
داشــت.
بگذاریــد پشــت دشــمنان خلــق مــا از ایــن اتحــاد رنجبــران و
زحمتكشــان ایــران بلــرزد!
بگــذار ســرنگون گردنــد تمامــی زورگویــان ،مفــت خــوران ،جاسوســان
و نوكــران!
بدیــن وســیله مــا كارگــران تراكتــور ســازی و ماشــین ســازی اعتصــاب
خــود را از تاریــخ  57-8-13تــا بــه دســت آوردن تمامــی خواســتهایمان
اعــام میداریــم:
 -1لغو حكومت نظامی در سراسر ایران.
 -2آزادی بی قید و شرط كلیه زندانیان سیاسی.
 -3تامیــن خواســتهای صنفــی و سیاســی كارگــران ،معلمین ،دانشــجویان،
كارمنــدان و محصلین سراســر كشــور.
 -4قطــع فــوری كشــتارهای وحشــیانه مــردم و محاكمــه و مجــازات
مســببین كشــتارهای اخیــر.
 -5اخراج و تنبیه فوری مزدوران ضد كارگر كارخانه...

تجربههایکارگری

4
شنبه

آبــــان

15

 -7لغــو قراردادهــا و منــع ورود كاالهــای خارجــی كــه در ایــران
میتــوان تولیــد كــرد.
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 -8انحالل سازمان كارگران و سندیكاهای وابسته به آن.
 -9تشــكیل اتحادیــه و ســندیكاهای واقعــی كارگــری كــه از حقــوق و
حیثیــت اجتماعــی مــا كارگــران دفــاع نمایــد.
-10عدم دخالت ماموران انتظامی در امور داخلی كارخانهها.
 :1338اعتصاب کارگران زن کارخانه شهناز

-11رســیدگی بــه وضــع نكبــت بــار بیمــه و تامیــن دفترچــه خدمــات
درمانــی بــرای همــه.
-12اصالح طرح طبقه بندی مشاغل.
-13افزایــش دســتمزدها تــا تامیــن كامــل زندگــی كارگران(بــه دلیــل
بــاال رفتــن سرســام آور قیمتهــا).
-14پرداخــت و افزایــش حــق مســكن بــه تمامــی كارگــران 1000
تومــان بــرای افــراد متاهــل700 ،تومــان بــرای افــراد مجــرد.

شنبه

-15تصویب دو روز مرخصی در ماه ( 24روز در سال).

16

آبــــان

-16برای هر یك روز غیبت باید دستمزد همان روز كسر شود.
-17سلب اختیار اخراج بدون دلیل كارگران از كارفرما.
-18بازگشــت همكارانــی كــه بــه اتهــام نــاروای اخــال گــری اخــراج
شــده انــد و اعــام اســم آنهــا و ذكــر علــت اخــراج آنهــا در تابلــوی
اعالنــات.
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-19تقلیــل ســاعات كار از 48ســاعت بــه  40ســاعت در هفتــه (پنــج
روز كار در هفتــه روزی 8ســاعت).

 :1338اعتصاب کارگران شهناز و اعتراض به دستگیری دو کارگر

-20كوتــاه شــدن دســت دزدان و رســیدگی بــه دزدیهــای كالن چنــد
میلیونــی از بــدو تاســیس كارخانــه تــا كنــون و اعــام آن از رســانههای
گروهــی.
هرچه مستحكم تر باد اتحاد كارگران ایران.
پیروز باد مبارزات حق طلبانه كارگران و زحمتكشان ایران.
درود بی پایان به شهدای راه رهائی خلق ایران.

تجربههایکارگری
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 -6اخــراج كارشناســان خارجــی كــه وجودشــان ضــروری نیســت بــا
نظــر كارگــران و كارمنــدان.
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 :1393درهای کارخانه لوله و نورد صفا در ساوه بعد از گذشت  ۱۸روز به
روی نزدیک به یکهزار کارگر اعتصابی این واحد تولیدی باز شد.
 :1393کارگران لوله و نورد صفا صبح امروز با باز شدن درهای کارخانه و در
پی وعدههای کارفرما به اعتراض صنفیشان پایان داده و به کار بازگشتهاند.
 :1393پیادهروی  ۷۵۰کیلومتری کارگران موریتانی در اعتراض به پیمانکاران

اعتراض کارگران زن کارخانه شهباز1338
در ســال  1338کارگــران زن از مدیریــت کارخانــه شــهناز و همچنیــن
از اداره کار اصفهــان خواســتند کــه طبــق قانــون کار حقــوق آنــان را تــا 25
ریــال کــه حداقــل بــود افزایــش دهنــد (حقــوق زنــان  25 -22ریــال بــود).
ســایر کارگــران هــم تقاضــای اجــرای مــواد ده گانــه قانــون کار را
داشــتند .مدیریــت کارخانــه بالفاصلــه بــه ســازمان امنیــت مراجعــه نمــود.
آنهــا دو نفــر از کارگــران را توقیــف کردنــد.
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آبــــان

ولــی روز بعــد 16 -آبــان – کارگــران متحــدا اعتصــاب را آغــاز نمودنــد.
ماموریــن ســازمان امنیــت عــده ای از کارگــران را بــه عنــوان “محــرک”
دســتگیر و  18نفــر را بــه رفســنجان تبعیــد کردنــد .کارفرمایــان  80نفــر
را از کار اخــراج نمودنــد .ولــی ایــن اقــدام کارفرمایــان و دولتیــان نتوانســت
روح مبــارزه کارگــران را درهــم شــکند.
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در ســال  1339کارگــران کارخانــه “شــهناز” بــه اعتصــاب ایتالیائــی
(کــم کاری) دســت زدنــد .اعتصابیــون خواهــان تعییــن حداقــل دســتمزد
هــا ،پرداخــت مســتمری بــه کارگرانــی کــه دارای اطفــال زیــاد هســتند،
برگشــت مجــدد کارگــران اخراجــی بــه کار ،تامیــن مرخصــی  12روزه در
ســال بــا پرداخــت حقــوق و غیــره بودنــد.
 :1393تجمع کارگران فوالد سازی ترن ایتالیا در اعتراض به اخراج
همکارانشان

نیــروی ارتــش محوطــه کارخانــه را اشــغال نمــوده و رهبــران اعتصــاب
را دســتگیر نمودنــد .امــا کارگــران بــا اتحــاد و یگانگــی بــی نظیــری بــه
اعتصــاب ادامــه دادنــد و باالخــره پیــروز هــم شــدند .بعــد از  6روز
اعتصــاب هماهنــگ ،کارفرمــا مجبــور بــه عقــب نشــینی شــد.

تجربههایکارگری
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یکی از اولین اعتراض کارگری ایران

 :1393یک ماه بعد از پایان اعتراض صنفی ،سرانجام دو ماه حقوق معوقه
کارگران «واگن پارس» پرداخت شد

در تاریــخ  29آبــان  21 ( 1285نوامبــر  )1906رخ داد کــه در آن
 3000نفــر از کارگــران شــرکت شــیالت متعلــق بــه لیانــازوف اعتصــاب
کردنــد و در تلگــراف خانــه شــهر انزلــی متحصــن شــدند و اعــام نمودنــد
کــه از ایــن پــس همــه ماهیهــای صیــد شــده را بــرای خــود نگــه خواهنــد
داشــت .حکومــت ســپاهی بــرای ســرکوب کارگــران میفرســتد کــه در
درگیــری آنهــا و ســپاه حکومتــی یــک ماهیگیــر جــان میبــازد (.کتــاب
اتحادیههــای کارگــری و قانــون کار در ایــران  ،فلــور ص )14

5
شنبه

21

آبــــان

اعتصاب کارگران تبریز در آبان1357

:1325اعتصاب کارگران راه آهن تهران
 :1385اعتراض زنان شهرک فردیس به تاخیر در امر گاز رسانی و مساله
آب با بستن جاده مالرد
 :1393بعد ازگذشت حدودا ده روز از آخرین اعتراض صنفی  ۱۴۰نفر از
کارگران قرار دادی آبفای آبادان مقابل ساختمان مرکزی که در روز پنجم
ماه جاری انجام شد ،سرانجام پیمانکار شرکت «ارمغان نمای شوشتر» به
به حساب  ۲۳۳کارگر قرار دادی ورسمی این واحد مبلغ  ۲میلیون ۲۰۰
هزار تومان پرداخت کرد.
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در ایــن اعتصــاب خواســتههای سیاســی بــه خواســتههای صنفــی
کارگــران افــزوده شــده بــود .در شــعارها مســتقیما از شــاه اســم بــرده
میشــود" .ننگــت بــادای جــاد"" ،مــرگ بــر شــاه"" ،مــرگ بــر ایــن
حکومــت پهلــوی" "50 ،ســال ســلطنت 50-ســال جنایــت و خیانــت"،
و ...تکــرار میشــد 5 .آبــان مــاه درب کارخانــه را بــه روی کارگــران
بســتند .کارگــران در جلــوی درب کارخانــه بــا دو زره پــوش و چنــد
ماشــین ارتشــی روبــرو شــدند .کارگــران کــه حقــوق خــود را میخواســتند
بــه ســمت شــهر پیــاده حرکــت کردنــد.

ســربازان از حرکــت کارگــران جلوگیــری کردنــد و عــدهای از آنــان را
دســتگیر کردنــد .کارگــران بــا وســیلههایی کــه در جــاده بــود خــود را بــه
شــهر رســانده و در مقابــل مســجد تجمــع کردنــد .تمــام مغازههــای شــهر
تعطیــل بــود شــهر حالــت عــادی نداشــت .قــرار شــد ســاعت دو بــه مقابل
کارخانــه کبریتســازی توکلــی برونــد .ولــی کارگــران کبریتســازی دو
ســاعت جلوتــر دســت از کار کشــیده بودنــد .کارگــران در نقــاط مختلــف
شــهر دســت بــه تظاهــرات زدنــد و بــا پلیــس درگیــر شــدند .در ایــن روز
یــک نفــر کشــته شــد.

اعتراضــات عصــر آن روز هــم ادامــه یافــت .شــعارهایی ماننــد آب و
مســکن و بــرق میخواهیــم تانــک و تفنــگ نمیخواهیــم و ...داده مــی
شــد .در ایــن تظاهــرات حــدود  22نفــر از کارگــران دســتگیر شــدند .در
دو روز بعــد کارگــران بــاز هــم در نقاطــی از شــهر جمــع شــدند.
در همیــن روزهــا کارگــران لیفــت تــراک نیــز اعتصــاب کردنــد .در
برابــر اعتصــاب کارگــران کارخانــه لیفــت تــراک ،مدیرعامــل گفتــه بــود
کــه ظــرف  20روز حقــوق کارگــران ترمیــم خواهــد شــد .امــا یــک مــاه
بــود کــه اقدامــی جــدی در ایــن بــاره انجــام نشــده بــود.
وقتــی کارگــران متوجــه شــدند کــه مدیرعامــل گفتــه کــه ایــن مســاله
تــا دو مــاه دیگــر بــه تعویــق افتــاده ،بالفاصلــه دســت از کار کشــیدند و
خواهــان افزایــش حقــوق شــدند .ایــن اعتصــاب تــا  23آبــان مــاه ادامــه
داشــت .باالخــره مجبــور شــدند دســتمزد کارگــران را افزایــش دادنــد.
ایــن افزایــش حقــوق بیــن  320تــا  290تومــان بــود کــه باعــث تفرقــه
میــان کارگــران شــد .کارفرمــا قــول داد کــه مبلغــی نیــز بــه عنــوان بهــره
وری بــه کارگــران بدهــد.
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در آبــان  1341وزارت کار از ثبــت ســندیکای کارگــران ســاختمانی
تهــران امتنــاع کــرد ،ایــن کارگــران خواسـتهای خــود را طــی قطعنامـهای
بــه شــرح زیــر اعــام و اجــرای آن را خواســتار شــدند .در قطعنامــه آمــده
بــود:
 -1وزارت کار سندیکای صنفی ما را به رسمیت بشناسد،
 -2بــا آنکــه کارگــران ایرانــی در هــر رشــته از کارهــای ســاختمانی
تخصــص و تجربیــات کافــی دارنــد ،مــع الوصــف عــدهای خارجــی کــه بــه
کار گمــارده شــده انــد موجــب بیــکاری اســتاد کاران ایــران گردیــده انــد.
مــا جــدا خواســتار آنیــم کــه از بنــا و نجــار و اراماتورهــا و متخصصیــن
ایــران اســتفاده شــود.
 -3قانــون کار و قانــون بیمههــای اجتماعــی و مزایــای آن در بــاره
کارگــران ســاختمانی اجــرا شــود.
 -4حداقــل دســتمزد کارگــران ســاده و اســتاد کاران ســاختمانی بــر
اســاس اشــل متحــرک تعییــن گــردد.
 -5وزارت کار بــه منظــور مشــورت در بــاره بهبــود وضــع کار و زندگــی
بــه پیشــنهادهای قانونــی نماینــدگان ســندیکا توجــه کنــد.
 -6دولــت بــه منظــور جلوگیــری از شــدت بیــکاری کارگــران ســاختمانی
در فکــر ایجــاد کار بــوده و در شــروع کارهــای نیمــه تمــام ســاختمانهای
دولتــی اقــدام نمایــد".
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 :1393حدود  ۱۰۰۰کارگر ساختمانی در اعتراض به تغییر قانون بیمه اجتماعی
کارگران ساختمانی از ساعت  ۹صبح امروز به مجلس آمدند
 :1393تجمع اعتراضی ۱۰۰نفر از کارگران اخراجی پتروشیمی ایالم با سفر به
تهران این هفتاد نفر با سوابق کاری  ۲تا  ۱۰سال در تاریخ  ۷مردادماه بدون
هیچ دلیل موجهی اخراج شدند و کارفرما چند روز بعد از اخراج ما حدود ۱۰۰
کارگر جدید را به بهانه کمبود نیروی انسانی سریعا استخدام کرد

جــو هيــل در هفتــم اكتبــر
 1879بــه دنيــا آمــد .جــو در
جوانــي فعاليــت هــاي خــود عليــه
نابرابريهــاي اجتماعــي را شــروع
كــرد و در ايــن مســير ســالها
بعــد بــه عضويــت كارگــران
صنعتــي جهــان در آمــد و بــه
يكــي از كادرهــاي مهــم ايــن
ســازمان كارگــري تبديــل شــد.
جــو هيــل بــه عنــوان يــك فعــال
كارگــري و هنرمنــدي برجســته
ِ
جهــان موســيقي و مبــارزات
در
ضداســتثماري شــهرت بســياري
دارد..

ادبیات کارگری

آبــــان

جــو هيــل :بر مــرگ مــن زاري
نكنيد ،ســازماندهي كنيد!

جــو از كودكــي در معــادن ذغــال ســنگ و کارخانــه هــا بــه كار مشــغول
شــد .پــس از ورود بــه امریــکا جــو در جســتجوي كار و زندگــي ،سراســر
ایــن ســرزمين را زيــر پــا گذاشــت .هركجــا كاري پيــدا مــي كــرد ســعي
مــي كــرد كارگــران را متحــد كــرده تــا بــراي تغييــر شرايطشــان دســت
بــه اعتــراض يــا اعتصــاب بزننــد .بارهــا بــه خاطــر ايــن گونــه فعاليتهايــش
از كار اخــراج شــد .در ســال  1910بــه عضويــت كارگــران صنعتــي جهــان
پذيرفتــه شــد .وی بــراي جــذب تــوده هــا و جلــب توجــه بــه مســائل
كارگــري از موســيقي اســتفاده مــی کــرد .وی مــی گفــت" :يــك اطالعيــه
هرچقــدر هــم كــه عالــي نوشــته شــده باشــد بيــش از يــك بــار خوانــده نمي
شــود ،امــا مــردم ترانــه هــا را بــه خاطــر مــي ســپارند و آنهــا را بارهــا بــا
خــود زمرمــه مــي كننــد".
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 :1336اعتصاب کارگران پشم باف اصفهان

در ژانويــه  1914وی بــه اتهــام قتــل جان موريســون و پســرش دســتگير
شــد .جــان موريســون پليســي بازنشســته بــوده کــه عليــه انقالبیــون
خبرچينــي مــي كــرد .در دادگاه جــو هیــل فقــط ایــن را بــر زبــان آورد
کــه در قتــل موریســون شــرکت نداشــته و«بیگنــاه» اســت .امــا دادگاه او را
گناهــکار تشــخیص داد و در نوزهــم نوامبــر  1915وی بــه رغــم اعتراضــات
جهانــی اعــدام شــد .جســد وی ســوزانده شــد و خاکســترش در پاکــت هایــی
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بــه سراســر امریــکا فرســتاده شــد و در اول مــاه مــه طــی مراســمی رها شــد
و بــه ایــن ترتیــب بــه وصیــت وی عمــل شــد.
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وصیتنامهجوهیل
اجرای وصیت من آسان است
چون چیزی برای تقسیم ندارم
بستگانم نیازی به گریه نخواهند داشت
«خزه به سنگ غلطان نمی چسبد
«جسدم؟ آه اگر به اختیار من است
بسوزانیدش وخاکسترش را به نسیمی سبک خیز بسپارید
تا به آنجایش ببرید که رویشگاه گلهاست
شاید آنجا گل پژمردهای
به زندگی برگردد
و دوباره باز شکفد
این است آخرین خواست من
سعادت از آن همه شما باد!
جوهیــل ایــن وصیــت نامــه را یــک روز قبــل از اعــدام ،در  18نوامبــر
 1915ســروده اســت

آبــــان
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 :1285اولین اعتراض کارگری ایران در تاریخ  29آبان  21 ( 1285نوامبر
 )1906رخ داد که در آن  3000نفر از کارگران شرکت شیالت متعلق به
لیانازوف اعتصاب کردند و در تلگراف خانه شهر انزلی متحصن شدند و
اعالم نمودند که از این پس همه ماهی های صید شده را برای خود نگه
خواهند داشت (کتاب فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران
نوشته فریدون آدمیت ص . ) 88حکومت سپاهی برای سرکوب کارگران
می فرستد که در درگیری آن ها و سپاه حکومتی یک ماهیگیر جان می
بازد (.کتاب اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران  ،ویلم فلور ص )14
 :1328اعتصاب کارگران ریسباف قم برای دریافت دستمزدها

حــوادث ناشــي از عــدم اجــراي مســايل ايمنــي روزانــه جــان صدهــا
كارگــر را در ايــران و ســاير كشــورهاي جهــان در معــرض خطــر قــرار
مــي دهــد .بســياري از ايــن كارگــران جــان خــود را از دســت مــي دهنــد و
تعــداد زيــادي نيــز بــراي هميشــه ناقــص العضــو و از كارافتــاده مــي شــوند.
قوانيــن حمايتــي بــه خصــوص در كشــور مــا بــه هيــچ وجــه پاســخگوي
ايــن مشــكالت كــه مصــداق بــارز جنايــت عليــه نيــروي كار اســت ،نبــوده
اســت.
حفاظــت از نيــروي كار و ايمنــي جــان كارگــران وظيفــه اي اســت كــه
بــر دوش مســووالن قــرار دارد .امــا متاســفانه حــرص و آز ســرمايه داران
و ســكوت معنــي دار مســووالن در ايــن زمينــه هــر روز جــان انســان
هــاي شــريف و زحمتكشــي را مــي گيــرد كــه جرمــي جــز فــروش نيــروي
كارشــان ندارنــد .تنهــا ايجــاد تشــكل هــاي مســتقل كارگــري ضامــن حفــظ
ارزش هــاي انســاني اســت.

تجربههایکارگری
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قـانو ن کا رگری

2
شنبه

بنــد دوم از قوانيــن تاميــن اجتماعــي شــرايط وقــوع حادثــه ناشــي از كار
را بــر دو شــرط عمــده مشــروط مــي كنــد .شــرط اول ايــن كــه  :حادثــه
حيــن انجــام وظيفــه واقــع شــده باشــد و در غيــر ايــن صــورت حالــت
ناشــي از كار بــودن حادثــه از بيــن م ـيرود .بــه عبارتــي فقــط اوقاتــي كــه
بيمــه شــده در كارگاه يــا مؤسســات وابســته يــا ســاختمان هــا و محوطــه
آن مشــغول كار باشــد و يــا زمانــي كــه بيمــه شــده بــه دســتور كارفرمــا
در خــارج از محوطــه كارگاه مأمــور انجــام كاريباشــد حادثــه ناشــي از كار
تلقــي مــي شــود.
 و شــرط دوم ايــن كــه ،حادثــه بــه ســبب انجــام وظيفــه واقــع شــدهباشــد :حادثــه بــه ســبب انجــام وظيفــه عبــارت اســت از وجــود رابطــه
ســببيت بيــن كار و حادثــهاي كــه بــراي بيمــه شــده اتفــاق ميافتــد.

 در مــواردي كــه حادثــه در كارگاه يــا مؤسســات وابســته يــا ســاختمانهــا و محوطــه آن وقــوع مييابــد شــرط حيــن انجــام وظيفــه محقــق اســت،
ولــي ناشــي از كار بــودن حادثــه محــرز نيســت و در ايــن مــورد قطعيــت
ناشــي از كار بــودن حادثــه منــوط بــه ايــن اســت كــه وجــود رابطــه ســببيت
بيــن حادثــه و وظايــف و مســئوليتهاي بيمــه شــده محقــق گــردد.
بنابرايــن شــرط دوم ناشــي از كار بــودن وجــود رابطــه ســببيت بيــن كار
و حادثــه ميباشــد.
 البتــه هــم در قانــون كار و هــم در قانــون تاميــن اجتماعــي راه هــايفــرار از بــه رســميت شــناختن حــوادث كار پيــش بينــي شــده مثــا در
بخشــي از قانــون تاميــن اجتماعــي مــي خوانيــم" :صدهــا حادثــه حيــن انجــام
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 :1393آغاز اعتصاب دو روزه رانندگان تاکسی اروگوئه

 و يــا در بنــد ســوم همــان قانــون در رابطــه بــا مــدارك مــورد نيــاز درمــورد بررســي حــوادث ســاختماني و كارگاهــي اتبــاع بيگانــه مــي خوانيــم
" :جهــت بررســي حــوادث اتبــاع بيگانــه عــاوه بــر اخــذ مــدارك مذكــور
در فصــل اول مجــوز اشــتغال بــكار فــرد حادثــه ديــده نيــز اخــذ خواهــد
شــد و ميبايســت اطالعــات منــدرج در آن (نــوع كار ،محــل اشــتغال
و مــدت اعتبــار پروانــه كار) در بررســي حادثــه مدنظــر قــرار گيــرد .در
صــورت عــدم انطبــاق وضعيــت اشــتغال بــه كار فــرد حادثــه ديــده بــا
مجــوز اشــتغال بــه كار موضــوع بررســي حادثــه منتفــي خواهــد بــود.

قـانو ن کا رگری

 :1393جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در
اعتراض به دریافت نکردن تسهیالت مالی که قرار بود بصورت بالعوض
بابت کمکهزینه خرید مسکن به آنها پرداخت شود در مقابل ساختمان
شورای شهر و شهرداری تجمع کردند».
:1393بازگشت به کار کارگران پتروشیمی فجر پس از آن صورت گرفته
شد که بخشی از وعدههای مدیریت این مجتمع در پی اعتراضات کارگری
برآورده شد .طی روزهای یکم و دوم آذرماه  ۲۴۰نفر از کارگرانی که
از طریق شرکت پیمانکاری «رامپکو» در پتروشیمی فجر مشغول به کار
هستند در اعتراض به روند شدن تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود
دست از کار کشیده بودند.

وظيفــه بــه وقــوع ميپيونــدد ،ولــي بــه علــت فقــدان عامــل ســببيت ،حالــت
ناشــي از كار بــودن را از دســت ميدهــد نظيــر حادثــه بيمــه شــدهاي كــه
حيــن كار بــه شــوخي كــردن بــا دوســتان همــكار خــود مبــادرت مـيورزد
و غفلتــ ًا دچــار حادثــه ميشــود ،يــا بيمهشــدهاي كــه در حيــن كار بــه
دليــل عــدم رعايــت نــكات ايمنــي و حفاظتــي ،انفاركتــوس يــا عــوارض
مشــابه در كارگاه فــوت مينمايــد و يــا راننــدهاي كــه در هنــگام خــواب در
كابيــن كاميــون دچــار گازگرفتگــي ناشــي از روشــن كــردن گاز پيــك نيــك
(مســافرتي) ميگــردد و  ...بــه طــور كلــي وقتــي رابطــه ســببيت كار احــراز
نگرديــد حادثــه ،ويژگــي حادثــه ناشــي از كار را پيــدا نميكنــد.
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مقاولهنامه87
مقاولــه نامــه  87تحــت نــام «مقاولــه نامــه آزادي تشــکل و حمايــت از
حــق تشــکل» در روز  9ژوئيــه  1948در  21مــاده تصويــب شــده اســت.
مــواد مهــم ايــن مقالــه نامــه عبــارت انــد از:
آزادي تشکل
مــاده « :2کارگــران و کارفرمايــان ،بــدون هيــچ تمايــزي ،مــي بايــد ايــن
حــق را داشــته باشــند کــه تشــکل هــاي خــود را ،کــه مقــررات تشــکيال
تــي آنهــا تنهــا توســط خودشــان تدويــن و تعييــن مــي شــود ،بــه انتخــاب
خــود و بــدون کســب اجــازه قبلــي برپــا کننــد يــا بــه چنيــن تشــکل هايــي
بپيوندنــد».

جـمعه
آذر

6

 15صــفـر
1437
27 november
2015

94

قـانو ن کا رگری

مــاده « : 3بنــد  -1تشــکل هــاي کارگــران و کارفرمايــان مــي بايــد ايــن
حــق را داشــته باشــند کــه اساســنامه و مقــررات تشــکل را خــود تنظيــم
کننــد ،نماينــدگان خــود را در آزادي کامــل انتخــاب کننــد ،دســتگاه اداري و
فعاليــت هــاي آن را خــود ســازمان دهنــد برنامــه آن را خــود مــدون کننــد.
بنــد  -2مقامــات دولتــي مــي بايــد از مداخــا تــي کــه ايــن حــق را
محــدود مــي کنــد خــودداري کننــد»
مــاده « : 4تشــکل هــاي کارگــران و کارفرمايــان مشــمول انحــال يــا
تعليــق از جانــب مقامــات دولتــي نخواهنــد بــود»
مــاده « : 5کســب شــخصيت حقوقــي بــراي تشــکل هــاي کارگــران و
کارفرمايــان نبايــد منــوط بــه قيــد و بندهايــي شــود کــه اعمــال مفــاد مــواد
 3 ،2و 4را محــدود کنــد»

مــاده « : 6بنــد  -1کارگــران ،کارفرمايــان و تشــکل هــاي مربــوط بــه
آنهــا ،ماننــد کليــه اشــخاص و ســازمان هــاي اجتماعــي ديگــر ،در اســتفاده
از حقوقــي کــه ايــن مقاولــه نامــه فراهــم ميــآورد ،قانــون کشــور مربوطــه
را رعايــت خواهنــد کــرد.
بنــد  -2قانــون کشــور مربوطــه نبايــد چنــان باشــد ،يــا چنــان اعمــال
شــود ،کــه تضميــن هــاي تاميــن شــده در ايــن مقاولــه نامــه را مختــل کنــد.
مــاده  : 7در ايــن مقاولــه نامــه لفــظ «تشــکل» بــه معنــاي هــر نــوع
تشــکل کارگــران و کارفرمايــان بــا هــدف پيشــبرد يــا دفــاع از منافــع
کارگــران و کارفرمايــان اســت.
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 1343اعتصاب شانزدههزار نفر از تاكسيرانان .با اينكه دولت ميخواست
با كمك وسايل نقليه دولتي اين اعتصاب را بشكند ليكن موفق نشد و عقب
نشست و روزانه  10تومان از اجارهي تاكسي ها كاسته شد.

1
شنبه
آذر

8

 17صــفـر
1437
29 november
2015

94

از نامه های جوهیل در زندان
من یک شهروند این جهانم.
در کره ای به نام زمین متولد شدم،
اینکه در کدام گوشه این کره خاکی
دیده به جهان گشودم هیچ ارزش صحبت
کردن ندارد ....من چیزی در باره
خودم ندارم که بگویم .فقط بگویم
که همواره تالش کرده ام که هر چقدر
کوچک ،پرچم آزادی را به مقصدش
نزدیکتر کنم .من این افتخار را
داشتهام که زیر پرچم سرخ  -که اعتراف
میکنم به آن مفتخرم  -در این مبارزات
شرکت کرده ام.

قدرت توی خونه
قدرت توی خونه،
قدرت توی مشت کارگراییه که
دستاشونو توی دست همدیگر گره میزنن
آره اون قدرته ،او همون قدرت واقعیه
این قدرت باید توی همه کشورا فرمون برونه
آره ،فقط اتحادیه کارگرا!

ادبیات کارگری

94

2
شنبه
آذر

9

قانون کار در ایران
نخســتین متنــی کــه در ارتبــاط بــا مســائل کارگــران صــادر شــد
«فرمــان والــی ایالــت کرمــان و سیســتان و بلوچســتان دربــاره حمایــت
از کارگــران کارگاههــای قالیبافــی» در آذر 1302اســت کــه در یکــی از
نشــریههای دفتــر بینالمللــی کار منتشــر شــده اســت.

 18صــفـر
1437
30 november
2015

94

در ایــن فرمــان ســاعات کار بــرای کارگــران کارگاههــای قالیبافــی بــه
 8ســاعت در روز محــدود میشــود .روز جمعــه و ایــام تعطیــل رســمی
را بــا دریافــت مــزد کارگــران تعطیــل باشــند .پســران کمتــر از  8ســال و
دختــران کمتــر از  10ســال در ایــن کارگاههــا بــه کار گمــارده نشــوند– .
کارگاههــا در زیرزمیــن یــا اتاقهــای نمنــاک و مرطــوب احــداث نشــود و
کارگاه دارای دریچـهای رو بــه آفتــاب باشــد تــا نــور خورشــید از آنجــا به
درون بتابــد .کارفرمــا ،کارگــر بیمــار را بــه کار نگمــارد .رئیــس بهــداری یا
مامــور بهداشــت شــهرداری ،همــه ماههــا از کارگاه بازدیــد کنــد.

قـانو ن کا رگری

3
شنبه
آذر
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 19صــفـر
1437
1 december
2015

94

 :1393بیش از  ۱۴۰۰کارگر معادن البرز شرقی به همراه رانندگان اتوبوس
این معادن و رانندگان کامیون زغالکش و پیمانکاران جزئی در اعتراض به عدم
پرداخت  ۷۰روزه حقوق و مزایای کارگران این معدن در محل کارشان منطقه
طزره ،اعتصاب کردند و برای چند ساعت دست از کار کشیدند.

4
شنبه

11

آذر

اعتراض کارگری جاجم1393
ایــن اعتــراض صنفــی از روز هشــتم آذرمــاه وارد فــاز تــازهای شــده
اســت و کارگــران عــاوه بــر پیــادهروی جمعــی ،خــوردن غــذای کارخانــه
را نیــر تحریــم کردهانــد.

 20صــفـر
1437
2 december
2015

94

آذر

12

 21صــفـر
1437
3 december
2015

94

تـا ریخ کارگری

5
شنبه

 :1393حدود  ۳۰۰کارگر این معدن که در دل جنگلهای شهرستان مینو
دشت مشغول استخراج زغال سنگ اند بیش از دو ماه است که حقوقشان
همچون سایر  ۱۴۰۰کارگر معادن البرز شرقی به تاخیر افتاده است و به
همین دلیل امروز دست از کار کشیدند.
 :1393کارخانه آلومینای جاجم گزارش دادند؛ کارگران این کارخانه
از صبح روز  27آبان ماه تا امروز ( 11آذر) در واکنش به بیتوجهای
کارفرمای نسبت به درخواستشان برای بازنگری در محاسبه حقوق
و سایر مزایای قانونی ،اتوبوسهای سرویس کارخانه را در میانه راه
متوقف کرده و بخشی از مسیر رسیدن به سالنهای تولید (مسافت یک
کیلومتری) را دسته جمعی پیادهروی میکنند.

یکــی از کارگــران کارخانــه آلومینــای جاجــم اســتفاده از ایــن شــیوه
اعتراضــی را مرحلــه نخســت واکنــش کارگــران عنــوان کــرد و بــا تاکیــد بر
صنفــی بــودن اهــداف ایــن اعتــراض گفــت :در صــورت ادامــه بیتوجهــی
بــه خواســتههای حداقلــی کارگــران ،ناچــار میشــویم بــا اســتفاده از مــاده
 142قانــون کار تولیــد را متوقــف کنیــم .کارگــران متخصــص و فنــی ایــن
کارخانــه ماهانــه بــا  120ســاعت اضافــه کاری مبلغــی حــدود یــک میلیــون
و  400هــزار تومــان دریافــت مــی کننــد کــه ایــن رقــم بــا کســر اضافــه
کاری حــدود  700تــا  750هــزار تومــان میشــود .ایــن کارخانــه در پنــج
كیلومتــری حریــم شــهر جاجــم قــرار دارد و ســنگ معدنــی بوكســیت (كــه
از معــدن بوكســیت جاجــم واقــع در  2كیلومتــری كارخانــه اســتخراج
میشــود) را بــه پــودر آلومینــا تبدیــل میكنــد .بــه گفتــه وی ،آلودگــی
هــای ناشــی از اشــعه و شــدت تولیــد گــرد و غبــار باعــث شــده کارگــران
در معــرض انــواع بیماریهــا قــرار داشــته باشــند.

جـمعه
آذر

13

مطابــق مــاده  85قانــون كار ،كليــه كارگاه هــا و كارفرمايــان ،بــراي تاميــن
بهداشــت كار و كارگــر و محيــط كار موظــف بــه رعايــت دســتورالعمل
هــاي حفاظــت فنــي شــده انــد و مــاده  91هميــن قانــون كليــه كارفرمايــان و
مســئوالن واحدهــا را مكلــف مــي كنــد كــه بــراي تاميــن ايمنــي و ســامت
و بهداشــت كارگــران در محيــط كار ،وســايل وامكانــات الزم را تهيــه و
در اختيــار آنــان قــرار داده و چگونگــي كاربــرد لــوازم ايمنــي را بــه آنــان
بياموزنــد،

 22صــفـر
1437
4 december
2015

94

 :1393تجمع امروز کارگران بازنشسته نساجی مازندران در واکنش به
طوالنی شدن زمان وصول مطالباتشان است /.این تجمع حوالی ساعت ۱۱
به دلیل غیبت فرماندار به خیابانهای شهر کشیده شد».

آذر

14

 23صــفـر
1437
5 december
2015

94

 در قانــون تأميــن اجتماعــي حادثــه ی کار ایــن گونــه تعریــف شــدهاســت :حادثــه اتفاقــي اســت پيشبينــي نشــده كــه تحــت تأثيــر عامــل يــا
عوامــل خارجــي رخ ميدهــد و موجــب صدماتــي بــه جســم يــا روان بيمــه
شــده ميگــردد.
بديــن ترتيــب هــر اتفاقــي را نميتــوان حادثــه تلقــي نمــود مگــر داراي
ويژگــي  4گانــه زيــر باشــد -1 ،اتفــاق قابــل پيشبينــي نباشــد  -2وقــوع آن
ناگهانــي باشــد  -3متأثــر از عامــل يــا عوامــل خارجــي باشــد  -4باعــث وارد
آمــدن صدمــه بــه جســم و روان فــرد گــردد .بنابرايــن بــا توجــه بــه ايــن
ويژگيهــا اتفاقــي نظيــر خودكشــي كــه قابــل پيــش بينــي ميباشــد و يــا
ســكته كــه علياالصــول بــدون تأثيــر عوامــل خارجــي صــورت ميگيــرد
را نميتــوان حادثــه تلقــي كــرد.

قـانو ن کا رگری

شنبه

حادثهکار

1
شنبه
آذر

عکس هایی از  16آذر 1351
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 24صــفـر
1437
6 december
2015

94

 :1321تشکیل اتحادیه کارگران اصفهان توسط تقی فداکار
 :1393اعتراض جمعی کارگران مخابرات آمل نسبت به دریافت حقوق کم،
بستن قرارداد چند ماهه ،نگرفتن اضافه کار ،حق شیفت وماموریت

2
شنبه
آذر
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 25صــفـر
1437
7 december
2015

94

روز دانشجو
 :1393تجتمع اعتراضی کارگران نگهبانی پستهای برق وزارت نیرو در
اعتراض به نامشخص بودن شرایط استخدامی خود در مقابل ساختمان این
وزارت خانه واقع در بزرگراه نیایش.
 :1393اعتصاب دور روزه بیش از  ۱۵۰نفر از کارگران شاغل در معدن
کوشک بافق یزد برای دریافت معوقات سه ماهه
این کارگران خواهان دریافت سختی کار هستند .نزدیک به  ۱۰۰نفر از
کارگران که در عمق زمین کار میکنند و روزانه نزدیک به  ۶۰۰پله را
پایین میروند و سپس همین مسیر را بر میگردند اما در ازای کاری که
انجام میدهند هیچ سختی کاری به آنها داده نمیشود و حداقل حقوق را
دریافت میکنند.

3
شنبه
آذر
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 26صــفـر
1437
8 december
2015

94

 :1393آغاز اعتصاب کارگران پتروشیمی کارون

4
شنبه
آذر
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 27صــفـر
1437
9 december
2015

94

 :1335اعتصاب کارگران برق الوند برای حق بیمه و افزایش دستمزد
 :1393حدود  ۷۰۰نفر کارگران شرکت برق منطقهای تهران در اعتراض
به محروم شدن از برخی مزایای شغلی در مقابل ساختمان مجلس شورای
اسالمی تجمع کردند .آنان خواستار بازنشسته شدن طبق قانون مشاغل سخت
و زیان آور هستند.
 :1393آغاز تجمع سه روزه کارگران یاس خرمشهر در اعتراض به دو سال
بالتکلیفی در مقابل فرمانداری .این منابع کارگری به ایلنا گفتهاند ۵۰ :کارگر
رسمی و  ۳۵کارگر قراردادی صنایع بهداشتی یاس که دوسال پیش به دلیل
تعطیلی کارخانه بیکار شدهاند همچنان وضعیت شغلیشان نامشخص است و
هیچ کس مسئولیتی در قبال کارگران بیکار شدهای که بیش از  ۲۰سال سابقه
کار دارند نمیپذیرد .به همین دلیل حدود نیمی از کارگران بیکار این کارخانه
طی سه روز گذشته (شنبه تا دوشنبه  ۱۷آذر) در اعتراض به بیتوجهای
مسئوالن به بیکاریشان ظرف دو سال گذشته ،مقابل ساختمان فرمانداری
شهرستان خرمشهر تجمع کردهاند.
 :1393اعتصاب در بلژیک علیه سیاستهای ضدکارگری دولت

کارگر زن در پمپ بنزین خیابان کوروش (شریعتی) تهران در سال 1346

5
شنبه
آذر

19

 :1393نامه کارگران معدن کوشک به دو وزیر :این وضعیت غیر انسانی را
خاتمه دهید
 :1393پایان  ۲روز اعتراض کارگران پتروشیمی کارون با وعده افزایش
مزد

ادبیات کارگری

 28صــفـر
1437
10 december
2015

94

وارطانساالخانیان
زادروز ۶ :بهمن ۱۳۰۹تبریز
مرگ ۱۸ :اردیبهشت ۱۳۳۳

جـمعه
آذر

20

94

وارطــان یکــی از اعضــای ســندیکای کارگــران کفــاش بــود .همچنیــن از
وی بایــد یکــی از مبــارزان مطــرح کارگــری یــاد کــرد ،چــرا کــه اعتمــاد بــه
پیــروزی حرکــت هــای انقــاب چنــان در او ریشــه کــرده بــود کــه زیــر
شــکنجه هــای بــی انــدازه و وحشــیانه ســاواک حتــی کلمــه ای اقــرار نکــرد
و در ایــن راه جــان خــود را قربــان کــرد.

 29صــفـر
1437
11 december
2015

مقاومــت وارطــان در زنــدان چنــان بــود کــه احمــد شــاملو (شــاعر
معاصــر) شــعری در رثــای او ســرود .ایــن شــعر کــه بــا نــام نازلــی نیــز
منتشــر شــده را بایــد از مهمتریــن اشــعار معاصــر دانســت.
در ذیل شعر مذکور را می خوانیم:

وارطانسخننگفت
 :1393پایان موقتی اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق در پی دریافت
وعده پرداخت حقوق معوقه از فرمانداری و اداره کار
 :1393تظاهرات بازنشستگان یونان علیه سیاست اقتصاد ریاضتی دولت

وارطان
بهار ،خنده زد و ارغوان شکفت
در خانه ،زیر پنجره ،گل داد یاس پیر
دست از گمان بدار

شنبه

21

آذر

با مرگ نحس پنجه میفکن
بودن به از نبود شدن خاصه در بهار...

 30صــفـر
1437
12 december
2015

وارطان سخن بگو
مرغ سکوت ،جوجه مرگی فجیع را در آشیان به بیضه نشستهست
وارطان سخن نگفت؛ چو خورشید
از تیرگی درآمد و در خون نشست و رفت...
وارطان سخن نگفت
وارطان ستاره بود
یک دم در این ظالم درخشید و جست و رفت...
وارطان سخن نگفت
وارطان بنفشه بود ،گل داد و مژده داد:
«شکست» و رفت...
زمستان
				

1
شنبه
آذر
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 1ربیع االول
1437
13 december
2015

94

 :1393آغاز اعتصاب کارکنان پاالیشگاهی در فرانسه
 :1393اعتراض کارگران ایتالیایی به اصالح قانون کار ایتالیا

ادبیات کارگری

94

وارطان سخن نگفت؛
سرافراز ،دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت...

2
شنبه
آذر
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 2ربیع االول
1437
14 december
2015

94

3
شنبه

اعتراضپرستاران1393

تـا ریخ کارگری

 :1393تجمع صنفی جامعه پرستاری مقابل ساختمان ریاست جمهوری
 :1393تجمع امروز کارگران بازنشسته نساجی مازندران در واکنش به طوالنی
شدن زمان وصول مطالبات معوقهشان از سوی بانک ملی صورت گرفته
است /.بانک ملی به عنوان سهامدار اصلی نساجی مازندران میخواهد با خرید
قطعه زمینی  ۱۵هکتاری به ارزش  ۸۳میلیارد تومان مطالبات کارگران را
پرداخت کند.».
 :1393حدود یکصد نفر از کارگران شرکتهای چهارگانه سرمایه گذاری سبز
در اعتراض به وضعیت نامشخص مطالبات مزدی خود در محل این شرکت
تجمع کردند /پس از پیگیریهای نهاد صنفی سرانجام تامین اجتماعی پنجشنبه
گذشته دفترچه کارگران باقیمانده را بصورت مشروط برای مدت یک هفته
تمدید کرد
 :1393حدود پنجاه نفر از بازنشستگان کارخانه «نخ پارسیلون» خرم آباد در
اعتراض به بیتوجهای مالکان کارخانه پارسیلون در خصوص پرداخت سنوات
بازنشستگیشان ،در مقابل استانداری لرستان تجمع کردند».
 :1393اعتراض کارگران ترکیه به سیاستهای اقتصادی دولت

«مــا  ۹۳درصــد هســتیم» ۵« ،درصــد تیــم درمــان  ۹۵درصــد درآمــد را
میبرنــد»« ،مــا بــه بیعدالتــی اعتــراض داریــم»« ،بیتوجهــی مســئوالن،
افزایــش مهاجــرت پرســتاران» و ...پارچــه نوشــتههایی بودنــد کــه پرســتاران
در مقابــل ســاختمان نهــاد ریاســت جمهــوری در دســت داشــتند.
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 ۲۳آذر مــاه  ۹۳در اعتــراض بــه اختــاف فاحــش در پرداختهــا بیــن
پزشــک و پرســتار در واحدهــای درمانــی کشــور و همچنیــن عــدم اجــرای
قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری بــه صــورت همزمــان در بیــش
از  ۵اســتان کشــور برگــزار شــد.
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پرســتاران بــه اختــاف بیــش از  ۳۰۰برابــری دســتمزد خــود و پزشــکان
معترضانــد .آنهــا همچنیــن خواســتار اجــرای قانــون تعرفــه گــذاری
خدمــات پرســتاری هســتند.
 :1393اعتصاب کارکنان حمل و نقل بلژیک در اعتراض به ریاضت اقتصادی
 :1393تجمع حدود  48نفر از کارگران بازنشسته کارخانه شمع نور
که با وعده مذاکره خاتمه یافت
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شورش نان در آذر1321

تـا ریخ کارگری

آذر مــاه یــادآور یکــی از بزرگتریــن اعتراضــات خودانگیختــه مردمــی
در ایــران اســت .اعتراضــی کــه از  17آذر آغــاز و بــه "بلــوای نــان" معــروف
شــد .دادن نــام "بلــوا" بــه شــورش گرســنگان  ،از یــک ســو نشــان از آن
دارد کــه در تاریــخ نگاریهــای رســمی هــم بایــد نقــش مــردم و میــزان
تاثیرگــذاری آنــان در رویدادهــای سیاســی و اجتماعــی نادیــده گرفتــه شــود
و از ســوی دیگــر نشــان از ایــن دارد کــه حاکمــان چگونــه از ایــن گونــه
اعتراضــات خودانگیختــه ،اگــر بــا آگاهــی و ســازماندهی انقالبــی همــراه
نباشــد ،در جنــگ قــدرت میــان خــود اســتفاده میکننــد.
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در ســال 1321وضــع مــردم در سراســر جهــان بــه دلیــل جنــگ جهانــی
دوم بســیار وخیــم بــود .شــرایط زندگــی مــردم ایــران نیــز متفــاوت نبــود.
بیثباتــی سیاســی ،برکنــاری رضــا شــاه و اشــغال کشــور توســط قــوای
متفقیــن شــرایط را بیــش از پیــش دشــوار کــرده بــود .گنــدم  ،گوشــت و
ســایر محصوالتــی کــه در ایــران تولیــد میشــد صــرف تامیــن ارتشهــای
متفقیــن میشــد .ایــن مســاله ســبب قحطــی شــده بــود ،قحطــيای کــه از
شــهريور  1320آغــاز و دو ،ســه ســالي ادامــه داشــت.
ارتشهــاي اشــغالگر در ايــران کليــه غــات را بــه ســرعت و بــا زور
ســرنيزه و يــا پرداخــت حداقــل بهــاي ممکــن ،تصاحــب ميکردنــد .در آن
روزهــا ورود غلــه بــه تهــران ممنــوع بــود ،در حالــي کــه طبــق آئيــن نامــه
غلــه و نــان ( )38اجــازه حمــل بــه شهرســتان هــا وجــود داشــت ،زيــرا قيمت
گنــدم در بــازار آزاد ،خــرواري  200تومــان بــود ،ولــي ســيلو مــردم را وادار
ميکــرد کــه گنــدم را  60تومــان بفروشــند .در ســالهاي پيــش از 1322
قيمــت گنــدم در بــازار آزاد  500تومــان و قیمــت خریــد دولتــی آن 375
تومــان بــود .پــس از شــورش در ســال  ،1323گنــدم در بــازار آزاد بــه 700
تومــان خريــد و فــروش مــي شــد ،و قيمــت دولتــي آن  290تومــان بــود.

در فاصلــه بیــن ســالهای  1318تــا  22قیمــت هــای مــواد غذایــی در
ایــران 555درصــد افزایــش یافــت .قیمــت نــان در بــازار آزاد تهــران از
6ســنت در ســال  20بــه یــک دالر در اردیبشــهت  21افزایــش یافــت.
ایــن قیمتهــای رو بــه رشــد ســبب شــد کــه بســیاری بــه امیــد گــران
تــر شــدن و بــردن ســود بیشــتر گنــدم هــای خــود را احتــکار کننــد .ایــن
شــرایط ســبب شــد کــه اجنــاس مــورد نیــاز مــردم جیــره بنــدی شــود .بــازار
خریــد و فــروش ایــن اجنــاس در بــازار آزاد ســبب شــد کــه افــراد زیــادی
بــه شــدت پولــدار شــوند.
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تـا ریخ کارگری

1303نخستین بخشنامه در امور کارگری را رضاخان نخست وزیر در نتیجه
مداخله سازمان بین المللی کار صادر کردند .این بخشنامه خطاب به استاندار
کرمان بود». ...
 :1393اعالم حمایت قاطع کارگران معدن چادرملو با امضای طومار از نماینده
اخراجیشان که متعاقب اعتصاب یک ماهه کارگران در سال گذشته اخراج شده
بود..
 :1393تظاهرات نیروی کار بخش درمان در ایتالیا

قحطــی سراســر کشــور را در بــر گرفتــه بــود .مــواد مــواد مــورد نیــاز
مــردم بــا قیمــت هــای بســیار زیــاد وجــود داشــت امــا در جیــب مــردم
پولــی نبــود کــه آنهــا را تهیــه کننــد .نــان ارائــه شــده بــه مــردم بســیار
نامرغــوب و کــم بــود .مــردم بــرای تهیــهی همیــن نــان نامرغــوب کــه
مخلوطــی از شــن وریــگ و خــرده شیشــه بــود بایــد ســاعت هــای متمــادی
در صــف هــای طوالنــی مــی ایســتادند .نانــی کــه بــه نــان ســیلو معــروف
بــود( .بــا قیمــت ســه ســنت بــرای  400گــرم) در حالــی کــه نــان ســفید بــه
هــر میــزان بــا قیمــت بســیار بــاال (یــک دالر بــرای  400گــرم) در مغــازه
هــای خــاص وجــود داشــت .برخــی از نانوایــان ســبوس جــو و گنــدم را بــا
الــک کــردن جــدا کــرده و بــا آرد ســفید بهتریــن نــان را بــرای ثروتمنــدان
میســاختند .قطحــی بــرای کســانی کــه پــول داشــتند معنایــی نداشــت.

از بامــداد روز  17آذر ،دانــش آمــوزان مــدارس دارالفنــون و ايرانشــهر و
ســاير مــدارس تهــران ،در صفــوف منظــم ،بــه طــرف صحــن مجلــس روانــه
شــدند و شــعار آنهــا در آن روز "مــا نــان ميخواهيــم" بــود .پــس از انتشــار
ایــن خبــر دانشــجويان دانشــگاه و ســاير محصليــن نيــز کالسهــاي درس را
تــرک کردنــد و در بهارســتان حضــور يافتنــد.
در ظهــر ايــن روز ،بــه دســتور قــوام الســلطنه تمــام روزنامههــا ،اعــم
از موافــق و مخالــف دولــت ،توقيــف شــدند .یکــی از اولیــن گام هــا بــرای
ســرکوب مــردم بــه جــان آمــده ممانعــت از آزادی اطالعرســانی اســت.
صبــح روز  18آذر ،قــواي روس و انگليــس ،تهــران را اشــغال کردنــد.
مسلســلها و تانــک هــا را در تقاطــع هــاي مهــم مســتقر بــود .ســربازان
انگليســي و لهســتاني ،در ميــدان هــاي بــزرگ بــه چشــم مــي خوردنــد .از
بامــداد روز  18آذر ،بگيــر و ببندهــا آغــاز شــد .عــدهاي از کســاني کــه در
تظاهــرات شــرکت نمــوده بودنــد نيــز توســط پليــس شناســايي و بازداشــت
گرديدنــد.
شــورش ســه روز طــول کشــید و هــر روز شــدیدتر .مــردم در خیابانهــا
حرکــت میکردنــد و شــعار مــی دادنــد «نــون و پنیــر و پونــه ،قــوام
گشــنمونه»« ،قــوام فــراری شــده ،ســوار گاری شــده» .معترضــان درنهایــت
بعــد از مدتــی اعتــراض بیپاســخ ،بــه خانــۀ نخســتوزیر حملــه کــرده و
آنجــا را غــارت کردنــد .بــر اســاس آمارهایــی کــه بعدهــا منتشــر شــد در
ایــن درگیریهــا در مجمــوع ۲۰نفــر کشــته ۷۰۰ ،نفــر زخمــی و  ۱۵۰نفــر
بازداشــت شــدند .طبــق آمــار غیررســمی نیــز تعــداد کشتهشــدگان 400
تــن بــرآورد شــده بــود.

1
شنبه
آذر

29

 8ربیع االول
1437
20 december
2015

94

2
شنبه
آذر

30

تـا ریخ کارگری

 :1393پایان اعتصاب و اعتراض کارگران کاشی گیالنا و ادامه فعالیت کارخانه
کاشی گیالنا

تاریخچهقانونکار

در ســال «1361طــرح پيشنويــس قانــون كار» منتشــر شــد ،مبنــاي
رابطــه كارگــر و كارفرمــا (يــا بــه اصطــاح آن متــن كاربــر كارپذيــر و
صاحــب كار) توافــق ميــان طرفيــن تعييــن شــده بــود  .ايــن قانــون رابطــه
كارگــر و كارفرمــا را همــان رابطــه اجيــر و موجــر مــي دانســت كــه
براســاس احــكام اوليــه فقــه اســامي در چارچــوب قــرارداد خصوصــي
ميــان طرفيــن تنظيــم ميشــود در ا يــن پيــش نويــس هــر نــوع دخالــت
دولــت در روابــط كار و الــزام يــك طــرف -يعنــي كارفرمــا – را بــه تبعيت
از شــرايط قانونــي ،موافــق موازيــن شــرع نميدانســت .حقــوق کارگــران و
ســاعتهاي كار آنــان در ايــن پیــش نویــس بــا توافــق کارفرمــا و کارگــر
تعييــن شــده بــود.

در فصــل چهــارم آن كــه بــه شــرايط كار كــودكان پرداختــه بــود ،چنين
آمــده بود«:بــه كار گمــاردن كارپذيــر نابالــغ بايــد بــا عقــد قــرارداد كار
بــه وســيله ولــي يــا قيــم او صــورت گيــرد .نماينــده قانونــي مكلــف اســت
رعايــت غبطــه او را بنمايــد».
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« :1361طرح پيشنويس قانون كار» منتشر شد

بديــن ترتيــب ،نــه ممنوعيــت بــه كار گمــاردن كــودكان در ســنين
پاييــن مطــرح بــود و نــه تعييــن ســاعتهاي قانونــي كار يــا مرخصــي
بــا حقــوق و نــه حداقــل مــزد و غيــره  .در ایــن قانــون کارفرماهــا بــه
هیــچ کاری مجبــور نمــی شــدند .در ايــن قانــون بــراي کارگــران هیــچ
نــوع بیمــه درمانــی و بازنشســتگی در نظــر گرفتــه نشــده بــود .ايــن پيــش
نويــس بــا اعتراضــات گســترده اي روبــرو شــد و بــا جــو حاكــم بــر آن
ســالها و شــعار حمايــت از مســتضعفين ،قــرار شــد پيــش نويــس ديگــري
تهيــه شــود.
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اعتصابرانندگانشرکتواحداتوبوسرانیتهران
4دی ماه 1384
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تـا ریخ کارگری

 :1384بازداشت اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد

بيتوجهيهــا بــه خواســتهای كارگــران شــرکت واحــد و بازداشــت
اعضــای هیــات مدیــره ســندیکا ســبب شــد تــا بخشهایــی از راننــدگان
در جلســات هفتگــي تقاضــاي اعتصــاب كننــد .ســنديكا بــه ایــن منظــور
اطالعيـهی آمــوزش اعتصــاب منتشــر کــرد .در پــی آن ،رئيــس هيئتمديره
و چنديــن نفــر از اعضــاي هيئتمديــره دســتگير شــدند .ايــن بازداش ـتها
ســبب شــد کــه كارگــران رســم ًا و بــا اصــرار از ســنديكا بخواهنــد اعتصــاب
انجــام شــود .تعــدادي از اعضــای هيئتمديــره كــه هنــوز بازداشــت نشــده
بودنــد بــا صــدور اطالعيـهای ،روز  4دیمــاه 1384را روز اعتصــاب اعــام
كردنــد كــه پــس از آن بــاز هــم تعــداد ديگــری از اعضــاي هيئتمديــره
و اعضــای ســنديكا بازداشــت شــدند.
ایــن اعتصــاب کــه بــرای گرفتــن مطالباتــی از جملــه افزایــش دســتمزد،
اجــرای طــرح طبقهبنــدی مشــاغل ،دریافــت بــن کارگــری ،ایجــاد امکانــات
بهداشــتی ،رفاهــی و ورزشــی و  . . .بــود ،خواســتهی دیگــری نیــز داشــت کــه
آزادی اعضــای بازداشــتی بــود .هــر یــک از اعضــای هیئتمدیــره ،مأمــور
مناطــق خودشــان بودنــد و موظــف بودنــد اول صبــح و زودتــر از راننــدهگان
در منطقــه حضــور داشــته باشــند و راننـدگان را دعــوت بــه اعتصــاب کننــد.
یکــی از اعضــای هیئــت مدیــره در مــورد روز اعتصــاب چنیــن
میگویــد« :مــن هــم مســئول منطقــهای بــودم و صبــح زود و جلوتــر از
دیگــر راننــدهگان بــه همــراه یکــی از دوســتان در آن منطقــه حاضــر شــدم.
جلــوی منطقــه پــر از مأمــوران انتظامــی و لباسشــخصی بــود .تعــدادی
از راننــدگان تعرفههــای خودشــان را گرفتــه بودنــد امــا بــه طــرف
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اتوبوسهایشــان نرفتــه بودنــد .بعــد از مدتــی اعــام شــد کــه هیچکــس
اتوبــوس را از منطقــه خــارج نکنــد تــا بــا همــکاران مناطــق دیگــر هماهنــگ
باشــیم .مأمــوران لبــاس شــخصی وارد منطقــه شــدند و در تــاش بودنــد تــا
مــن و دیگــر دوســتان فعــال را دســتگیر کننــد .در نهایــت نیروهــای امنیتــی
بــا دســتگیری چنــد تــن دیگــر و بــا تهدیــد راننـدگان را بــه ســر کارشــان
بفرســتند.
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 :1384اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران برای افزایش دستمزد

تـا ریخ کارگری

 900 :1393کارگر واگن پارس در اعتراض به اخراج نماینده خود دست از
کار کشیدند

منطقـه  4تــا ســاعت  11بســته شــده بــود .فعــاالن اعتصــاب در منطقـ ه
 5نیــز بازداشــت و بــه کالنتــری منتقــل شــدند ،امــا کارگــران اعتصابــی
خواهــان آزادی آنهــا شــده و مأمــوران ســاعت  8صبــح آنهــا را بــه
منطقــه بازگردانــده بودنــد .در ایــن منطقــه اعتصــاب تــا ســاعت 12:30
ادامــه یافــت .کانــون اعتصــاب منطقــه  6بــود کــه یکــی از بزرگتريــن
مناطــق اتوبوســراني تهــران بــه شــمار ميرفــت؛ راننــدگان از مناطــق
دیگــر کــه اعتصابشــان شکســته بــود بــه آنجــا رفتــه بودنــد و حتــی
برخــی خانوادههــای خــود را نیــز آورده بودنــد .خانوادههــا نیــز از خــروج
اتوبوسهــا جلوگیــری میکردنــد .نایــب رییــس ســندیکا همــان روز از
زنــدان آزاد و بــه محــل اعتصــاب آمــد .شــهردار تهــران بــا حضــور در
محــل پذیرفــت کــه کارگــران اعتصابــی شــرکت واحــد  32خواســته بــه
حــق دارنــد .پــس از صحبتهایــی و بــا توجــه بــه فشــار عوامــل امنیتــی،
توافــق شــد کــه اعتصــاب شکســته شــود .یکــی دیگــر از اعضــای هیــات
مدیــره میگویــد« :ضعــف مــا ایــن بــود کــه در آن هنــگام (روز اعتصــاب)
جلســهی هیئتمدیــره برگــزار نشــد و تصمیمگیــری بــه صــورت فــردی
بــود و تنهــا بــه دهــان یکــی از افــراد ارشــد نــگاه میشــد!"

در آن روز تعــداد زیــادی از اعضــای هیئتمدیــره دســتگیر شــدند کــه
پــس از چنــد روز همگــی بــه جــز رییس هیــات مدیره آزاد شــدند .شــهردار
هــم بــا هیئتمدیــرهی ســندیکا جلســهاي گذاشــت و قــول همــكاري داد.
امــا پــس ازگذشــت چنــد هفتــه نــه رییــس هیــات مدیــره آزاد شــد و
نــه بــه خواســتهاي راننــدگان رســیدگی شــد .پــس از گذشــت مدتــی
شــهردار ترتيــب مالقاتــي را بــا كل راننـدگان در اســتاديوم  12هــزار نفــري
آزادي را داد .تعــداد زیــادی از رانن ـدگان بــه محــل ســالن  12هزارنفــري
آمدنــد .تمــام مســئوالن شــركت واحــد از جملــه مديــر عامــل شــركت
واحــد نیــز حضــور داشــتند .شــهردار تهــران در ســخنراني خــود ضمــن
دادن وعــدهی رســيدگي بــه مشــكالت راننــدگان ،ســعي داشــت كارگــران
را قانــع كنــد تــا بــا ســنديكاي کارگــران شــركت واحــد همــكاري نكننــد.
ايــن صحبتهــا خشــم راننــدگان را برافروخــت و راننــدگان شــعارهایي
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بــه نقــل از اطالعيــهی ســنديکای کارگــران شــرکت واحــد اتوبوسرانــی تهــران و
حومــه  ٢٥ -اســفند ١٣٨٤
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 :1393کارگران معدن طالی آق دره در اعتراض به اخراج  ۳۵۰نفر از
همکارانشان تجمع کردند .سه نفر از کارگران اخراجی معدن طالی آق دره
در شهرستان تکاب که اسامی دو نفر از آنان بنامهای« ،ی .ک» «ی .ر» است
در اعتراض به از دست دادن شغلشان دست به خود کشی زدند».

تـا ریخ کارگری

بــراي آزادي راننــده زندانــی و حمايــت از ســنديكا دادنــد .قاليبــاف محــل
را تــرك كــرده بــود و صــداي گــروه موزيــك بلنــد بــود امــا صــداي
راننــدگان بلندتــر کــه شــعار میدادنــد «قاليبــاف اعتصــاب يــادت نــره»
 ...بعــد از مراســم اســتاديوم ،در فــراز و فرودهایــی ســنديكا فعالیتهــای
خــود را ادامــه داد و کارگــران شــرکت واحــد توانســتند بــا پیگیــری
خواستههایشــان بــه بخشــی از مطالبــات خــود دســت یابنــد .برخــی از
ایــن دســتآوردها عبارتنــد از :افزایــش دســتمزد کارگــران ،دریافــت
بنهــای کارگــری ،دریافــت لبــاس کار ،احــداث مکانهــای بهداشــتی،
رفاهــی و ورزشــی ،احــداث ســرویسهای بهداشــتی در انتهــای خطــوط،
افزایــش حــق نهــار ،دریافــت شــیر و...
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اعتصاباتدیماه1340
چهــارم دیمــاه  1340گروهــی از بیــکاران تهــران در حالیکــه شــعاری در
دســت داشــتند در جلــوی کاخ نخســت وزیــری اجتمــاع کردنــد.

 16ربیع االول
1437
28 december
2015

94

 :1285اعتصاب تلکراف چیان تبریز برای حقوق عقب مانده
 :1393تجمع بیش از  60نفر از کارگران پارسیلون در مقابل اداره تامین
اجتماعی خرمآباد در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه ویژهی مشاغل
سخت و زیان آور
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 5دی مــاه  1340روزنامــه اطالعــات خبــری در مــورد تحصــن و
اعتــراض گروهــی از کارگــران اخراجــی کنسرســیوم بیــن المللــی نفــت در
جلــوی اداره کارگزینــی شــرکت نفــت منتشــر کــرد.
در ایــن خبــر آمــده اســت« :کارگــران اخراجــی بــا پرداخــت مبلــغ 4
هــزار ریــال بــه قاچاقچیــان خانــه و زندگــی و زن و بچههــای خودشــان
را تــرک کــرده و بــرای بــه دســت آوردن لقمــه نانــی بــه کویــت و ســایر
شــیوخ نشــینهای خلیــج فــارس پنــا میبرنــد.»...

در دی مــاه  1340اعتــراض  3000نفــره کارگــران بیــکار در بنــدر
معشــور .در پارچــه نوشــتههایی کــه در دســت داشــتند چنیــن آمــده
بــود« :هموطنــان عزیــز! مــا اســیر نیســتیم .مــا بــرادران زحمتکــش شــما
هســتیم .گرســنگی و بیــکاری خانوادههــای مــا را بــه مــرگ تهدیــد مــی
کنــد .کــودکان مــا از مــا نــان میخواهنــد .بــه صفــوف مــا بــه پیوندیــد و از
دولــت بخواهیــد کــه بــه بیــکاران توجــه کنــد و خانــواده آنهــا را از مــرگ
نجــات دهــد»
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تـا ریخ کارگری

در شــعار مذکــور نوشــته شــده بــود« :مــا کارگــران از متصدیــان امــور
کشــور بــه خصــوص نخســت وزیــر تقاضــا داریــم تــا هــر چــه زودتــر
فکــری بــه حــال مــا بکننــد» .تظاهــر کننــدگان ســپس در جلــوی در
بازرســی نخســت وزیــری اجتمــاع نمودنــد.
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 :1387تجمع هزار نفره کارگران نخ مه نخ و ناز نخ و بستن جاده قزوین
 :1393خروج ماموران از «واگن پارس» در پنجمین روز اعتراض کارگران

دی

9

اعتصاب غذا در شرکت پارس خودرو1393

تجربههایکارگری

4
شنبه

یکشــنبه  ٧تــا ســه شــنبه  ٩دی مــاه ،هفــت هزارکارگــر جــوان پــارس
خــودرو (جنــرال موتــورز ســابق) بــه شــکلی خودجــوش ،بــا توجه به شــرایط
عینــی زندگــی و کار خــود ســه روز اعتصــاب غــذا کردنــد .ایــن حرکــت در
اعتــراض بــه ســطح دســتمزدها بــود.

 18ربیع االول
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کارگــران از ابتــدای دی بــا هــم قــرار میگذاشــتند کــه از یکشــنبه
 ٧الــی  ٩دی اعتصــاب غــذا خواهنــد کــرد و چهارشــنبه  ١٠دی ســوار
ســرویسها نخواهنــد شــد و بــه جــای آن بــه ســمت جــاده مخصــوص
تهــران  -کــرج حرکــت خواهنــد کــرد و ایــن جــاده را خواهنــد بســت.
 :1300انتشار اولین شماره روزنامه حقیقت به مدیرمسئولی محمد دهگان
 :1393نزدیک به  ۲۵۰نفر از کارگران سایت صنعتی معدن چادرملو در
اعتراض به کاهش شدید کارانهها در محل کارخانه تحصن کردند«.در دو ماه
اخیر به دلیل کاهش میزان تولید به شدت از میزان کارانهها کاسته شده که
این مسئله منجر به اعتراض کارگران سایت صنعتی و «خط کوه» شده است».

5
شنبه

10

از یکشــنبه  ٧دی کارگــران هــر دو شــیفت از خــوردن غــذای شــرکت
خــودداری کردنــد و غذایــی را کــه همــراه خــود آورده بودنــد (کوکــو و
ســیب زمینــی و تخــم مــرغ و مربــا و پنیــر و )...صــرف کردنــد و بــه
همکارانــی نیــز کــه غــذا نداشــتند میدادنــد و بــه ایــن ترتیــب آنهــا را
بــه نخــوردن غــذای شــرکت تشــویق میکردنــد .همــکاران زن نیــز از
گرفتــن غــذای شــرکت خــودداری کردنــد .ابتــدا مدیریــت توجهــی بــه ایــن
حرکــت نکــرد .امــا بــا ادامــه اعتصــاب وزمانــی کــه بــه بیــش از هشــتاد
درصــد کارگــران رســید مدیریــت بــه دســت و پــا افتــاد.

دی

آنهــا کــه گفتــه بودنــد مــا بــه کارگرجماعــت بــاج نمیدهیــم همگــی
بــه دســت و پــا افتادنــد .مدیرانــی کــه بــه ســاده تریــن حرفهــای کارگــران
توجهــی نداشــتند از کارگــران تقاضــا میکردنــد کــه نهــار و شــام را بــا
آنهــا صــرف کننــد ،تقاضایــی کــه بــا بــی توجهــی کارگــران کارگــران
مواجــه شــد .خواهــش و تمنــای گاه تــوام بــا تهدیــد آنهــا هیــچ اثــری
نداشــت.

 19ربیع االول
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 :1393هفتمین روز تجمع صنفی کارگران واگن پارس در مقابل ساختمان اداری
کارخانه
 :1393اعتصاب  290کارگر معدن چشمه پودنه در اعتراض به تعویق  4ماه
حقوق

بــا نزدیــک شــدن چهارشــنبه  ١٠دی و احتمــال راه افتــادن کارگــران
بــه ســوی جــاده مخصــوص و راه پیمایــی بــه ســمت تهــران و بســته شــدن
اتوبــان تهــران  -کــرج میتوانــد عواقــب بــدی بــرای او و مشــاورانش
داشــته باشــد .لــذا از در تســلیم درآمــد و در نهایــت چهارشــنبه پیــش از
ظهــر عوامــل مدیریــت بــه ســالنها آمدنــد و بــه کارگــران اعــام کردنــد
بــا تمــام خواســتههای شــما مبنــی بــر افزایــش دســتمزد ،افزایــش آکــورد
و تغییــر وضعیــت تعــدادی از کارگــران بــا ســابقه از قــراردادی بــه رســمی
و از پیمانــکاری بــه قــراردادی موافقــت شــده اســت.

تجربههایکارگری

جـمعه
دی
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 20ربیع االول
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 :1393احضار مجدد  ۸کارگر معترض معدن طالی آق دره به دادگاه
 :1393از سرگیری اعتراض  1200کارگر معدن زغال سنگ البرز شرقی

شنبه
دی
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فازجدیداعتراضکارگرانآلومیناجاجم1393
ایــن اعتــراض صنفــی از روز هشــتم دیمــاه وارد فــاز تــازهای شــده اســت
و کارگــران عــاوه بــر پیــادهروی جمعــی ،خــوردن غــذای کارخانــه را نیــر
تحریــم کردهانــد.
یکــی از کارگــران کارخانــه آلومینــای جاجــم اســتفاده از ایــن شــیوه
اعتراضــی را مرحلــه نخســت واکنــش کارگــران عنــوان کــرد و بــا تاکیــد بــر
صنفــی بــودن اهــداف ایــن اعتــراض گفــت :در صــورت ادامــه بیتوجهــی
بــه خواســتههای حداقلــی کارگــران ،ناچــار میشــویم بــا اســتفاده از مــاده
 142قانــون کار تولیــد را متوقــف کنیــم .کارگــران متخصــص و فنــی ایــن
کارخانــه ماهانــه بــا  120ســاعت اضافــه کاری مبلغــی حــدود یــک میلیــون
و  400هــزار تومــان دریافــت مــی کننــد کــه ایــن رقــم بــا کســر اضافــه
کاری حــدود  700تــا  750هــزار تومــان میشــود .ایــن کارخانــه در پنــج
كیلومتــری حریــم شــهر جاجــم قــرار دارد و ســنگ معدنــی بوكســیت (كــه
از معــدن بوكســیت جاجــم واقــع در  2كیلومتــری كارخانــه اســتخراج
میشــود) را بــه پــودر آلومینــا تبدیــل میكنــد .بــه گفتــه وی ،آلودگــی
هــای ناشــی از اشــعه و شــدت تولیــد گــرد و غبــار باعــث شــده کارگــران
در معــرض انــواع بیماریهــا قــرار داشــته باشــند.

1
شنبه

13

دی

روزنامهحقیقتاولینروزنامهکارگری
شــعار بــاالی صفحــه اول نشــریه ایــن بود«:رنجبــر روی زمیــن
اتحاد.».اندکــی پــس از تاســیس شــورای مرکــزی اتحادیــه هــای کارگــری
ایــران  ،ســید محمــد دهــگان روزنامــه «حقیقــت» را بــه عنــوان ارگان
شــورای مرکــزی اتحادیــه هــای کارگــری منتشــر کــرد کــه تــا تیرمــاه
 1301منتشــر و پــس از آن توقیــف شــد.
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تـا ریخ کارگری

در شــماره اول ایــن نشــریه اهــداف آن چنیــن مطــرح شــده بــود…« :
مــا مــی خواهیــم بــه قــدر امــکان از حقــوق کارگــر ،فالح ،مســتخدم و ســایر
اصنــاف زحمــت کــش مدافعــه کنیــم  .ایــن اســت مقصــود و غــرض مــا …
مــا صاحبــان وظیفــه را یکــی مــی دانیــم  ،وزیــر بــه زارع وکیــل بــه کارگــر
حــق تفــوق نــدارد».
عمــر روزنامــه کارگــری حقیقــت کــه بــا  4000فــروش در تهــران
پرتیراژتریــن نشــریه زمــان خویــش بــود  ،زیــاد طوالنــی نبــود و شــش مــاه
بعــد از نخســتین انتشــار در تاریــخ  6تیــر ( 1301شــماره  106روزنامــه)
توســط دولــت قــوام الســلطنه بــرای همیشــه توقیــف گردیــد.

2
شنبه
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 :1393پایان موفقیتآمیز اعتصاب  ۱۲روزه کارگران کانال پاناما

3
شنبه

15

دی

مروری بر برخی اعتصاب های کارگران کرمان دی ماه1357
بیــش از  800نفــر از کارکنــان و کارمنــدان بــرق منطقهای کرمان دســت
از کار کشــیدند و در محــل بــرق منطق ـهای تحصــن کردنــد .همچنیــن 17
هــزار نفــر از کارگــران معــادن زغالســنگ کرمــان دســت از کار کشــیدند.
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 :1393خاتمه اعتصاب «واگن پارس» پس از ده روز

تـا ریخ کارگری

دوم دی مــاه  :1357جامعــه پزشــکان کرمــان راهپیمایــی کردنــد و
مراتــب تأســف خــود را از واقعــه بیمارســتان شــاهرضای مشــهد و همچنیــن
حمایــت خــود را از فرهنگیــان کرمــان اعــام کردنــد

پنجــم دی مــاه  :1357فرهنگیــان کرمــان کــه از  25آذر مــاه در آموزش
و پــرورش متحصــن شــده بودنـد در محاصــره نیروهــای شــاه قــرار گرفتنــد.
مــردم کرمــان در ایــن روز دســت بــه راهپیمایــی زدنــد کــه در نتیجــه
حلقــه محاصــره فرهنگیــان شکســته شــد.
هفتــم دی مــاه  :1357بیــش از یکهــزار نفــر از کارکنــان ذوبآهــن
و زغالســنگ کرمــان دســت بــه اعتصــاب زدنــد و بــه عنــوان اعتــراض
بــه بازداشــت چهــار نفــر از فرهنگیــان در کــوی ذوبآهــن تحصــن کردنــد.

 11دی مــاه  :1357بیــش از  100نفــر از کارگــران و کارکنان کارخانجات
ســیمان کرمــان دســت از کار کشــیدند و بــه فرهنگیــان در آمــوزش و
پــرورش پیوســتند .اســتادان دانشــگاه کرمــان کــه در اعتصــاب غــذا بــه
ســر میبردنــد خواســتار برکنــاری رئیــس دانشــگاه و آزادی چهــار نفــر از
فرهنگیــان بازداشــت شــده ،شــدند.

4
شنبه
دی

16

 12دی مــاه  :1357بیــش از  800نفــر از کارکنــان و کارمنــدان بــرق
منطقــهای کرمــان دســت از کار کشــیدند و در محــل بــرق منطقــهای
تحصــن کردنــد .همچنیــن  17هــزار نفــر از کارگــران معــادن زغالســنگ
کرمــان دســت از کار کشــیدند.
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 :1393صبح امروز جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در
اعتراض به دریافت نکردن تسهیالتی که قرار بود در سالهای گذشته بابت
خرید مسکن به آنان پرداخت شود در مقابل ساختمان شورای شهر تهران
تجمع کردند».
 :1393اعتصاب اتحادیه های دانشجویی و کارگری شیلی در اعتراض به
افزایش کرایه حمل و نقل

 15دی مــاه  :1357کارکنــان و کارگــران معــادن مس سرچشــمه دســت
از کار کشــیدند و همبســتگی خــود را بــا فرهنگیــان اعــام داشــتند.
 24دی مــاه  :1357کشــته شــدن افســر ســابق آمریکایــی در منــزل
مســکونی .مارتیــن بوکوتیــس افســر ســابق نیــروی هوایــی آمریــکا کــه در
شــرکت مــس سرچشــمه بــهکار اشــتغال داشــت در منــزل مســکونیاش
کشــته شــد ،ایــن افســر مدتــی جــزو مستشــاران آمریکایــی در ویتنــام
بــود و از چنــدی پیــش بــه مدیرکلــی شــرکت پارســون جــردن در مــس
سرچشــمه در کرمــان منصــوب شــده بــود.
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 ۵۰۰ :1393کارگر برق منطقهای با لباس کار مقابل مجلس تجمع کردند
کارگرانی که در تجمع امروز مقابل ساختمان مجلس حضور یافتهاند پارچه
نوشتهای دردست دارند که بر آن نوشته شده است «ما کارگران مظلوم
و مستضعف برای امر به معروف (اجرای قانون) و نهی از منکر (بیعدالتی)
آمدهایم».
 :1393جمعی از کارگران کارخانه «ایران تایر» صبح امروز اعتراض صنفی
خود را از جاده مخصوص کرج به بهارستان آوردند تا نمایندگان مجلس را از
جزئیات آنچه «قراردادهای کار ناعادالنه» میخوانند مطلع کنند .این کارگران
همچنین با صدور بیانیهای تالش اخیر مجلس برای کاهش مواد حمایتی قانون
کار تحت الیحه خروج از رکود اقتصادی را محکوم کردند
 :1393بیش از  ۱۰۰کارگر معدن سنگرود در عمق زمین تحصن کردند

جـمعه
دی

18

 27ربیع االول
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 :1393تحصن معدنکاران سنگرود در عمق زمین با دخالت ماموران
انتظامی خاتمه یافت

اعتصاب حق کارگر است

5
شنبه

شنبه

19

دی

شورایکارگراننفت
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 :1357تشکیل «سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت»

ایــن کمیتههــا ،تظاهــرات ،راه پیماییهــا و اعتصابــات را در صنعــت
نفــت ،هدایــت میکردنــد و از صــدور نفــت جلوگیــریکردنــد ،میــزان
تولیــد نفــت را کاهــش داده و ســپس بــه طــور کلــی ،قطــع نمودنــد؛ برخــی
از روســای دولتــی را اخــراج نمودنــد و ...در واقــع مــی تــوان گفــت کنتــرل
تولیــد را در دســت گرفتــه بودنــد.
روز نوزدهــم دی مــاه ،کارکنــان پاالیشــگاههای نفــت تهــران ،شــیراز،
تبریــز و کرمانشــاه بــا تشــکیل "ســندیکای مشــترک کارکنــان صنعــت
نفــت" کنتــرل امــور در ایــن پاالیشــگاهها را بــه دســت گرفتنــد.

1
شنبه

کارگــران نفــت اعــام کردنــد بــدون دخالــت مقامــات دولتــی و نظامــی
مســاله تامیــن ســوخت مــردم را حــل خواهنــد کرد.بــه ایــن ترتیــب
کارگــران توانســتند رژیــم شــاه را وادار بــه عقــب نشــینی کــرده و تولیــد
را بــه دســت گرفتنــد.

دی

20

در پاالیشــگاه آبــادان پــس از قیــام بهمــن  ،57کمیتــه اعتصــاب اداره
امــور پاالیشــگاهها را بــه دســت گرفــت" .کمیتــه پاســداران صنعــت
نفــت" کــه بــرای حفاظــت و نگهبانــی پاالیشــگاه توســط کارگــران نفــت
تشــکیل شــده بــود ،همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه داد .از اوایــل ســال
 ،58شــورا جایگزیــن کمیتــه اعتصــاب شــد.

 29ربیع االول
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 :1393وعده کارفرما برای اصالح نظام مزدی کارگران «پارس خودرو
 :1393پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ البرز
غربی(سنگرود) و دریافت  5ماه حقوق معوقه

کنتــرل امــور پاالیشــگاه توســط کارکنــان تــا اردیبهشــت  58همچنــان
ادامــه داشــت .در طــول ایــن مــدت 40 ،ســاعت کار و  2روز تعطیــل در
هفتــه ،توســط شــورا عملــی شــد .شــورا بســیاری از مدیــران ســر ســپرده و
ضــد کارگــر را اخــراج کــرد.
در اردیبهشــت  ،58بــا ورود مدیــران جدیــد منتخــب دولــت ،نقــش
شــورای کارکنــان پاالیشــگاه آبــادان ،از کنتــرل بــه نظــارت تنــزل یافــت
بــه تدریــج بســیاری از کارگــران آگاه از کار برکنــار شــدند.

تـشکل کارگری

کارگــران نفــت در آبــان  57بــا خواس ـتهای :لغــو حکومــت نظامــی،
آزادی زندانیــان سیاســی و اخــراج کارشناســان خارجــی ،دســت بــه
اعتصــاب زدنــد .ایــن اعتصابــات توســط کمیتههــای اعتصــاب هدایــت
میشــد کــه در مهــر در پاالیشــگاه آبــادان و نفــت اهــواز و ســایر مراکــز
نفتــی ایجــاد شــده بودنــد.

2
شنبه
دی

21
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3
شنبه

 اتحادیــه کارگــران پســت و تلگــراف ،دزدیهــا و ســتمهایریاســت بلژیکــی اداره تلگــراف خانــه و پســت بــه نــام مولیتــور را
افشــا کردنــد و اســناد اختــاس او را منتشــر نمودنــد .
ایــن باعــث شــد تــا دولــت قــوام در حمایــت از مدیــر
بلژیکــی عضویــت کارکنــان دولــت در ســندیکا را ممنــوع کنــد.
امــا تــاش کارگــران اتحادیــه تلگــراف ادامــه یافــت و روزنامــه
«حقیقــت» دزدیهــای مولیتــور مدیــر بلژیکــی تلگــراف خانــه را
کمــاکان فــاش کــرد.
بــا تــاش اتحادیــه ســرانجام دولــت مجبــور بــه اخــراج
مولیتــور شــد و پیــروزی دیگــری بــرای ســندیکای کارگــران رقــم
خــورد.
 شــورای مرکــزی اتحادیههــای کارگــری در زمــان خــود بــاانــواع فشــارها  ،ظلمهــا و تبلیغــات مخــرب مواجــه بــود.

22

دی

کتــک زدن فعالیــن ســندیکا توســط پلیــس  ،تکفیــر  ،تحریــک
مذهبــی مــردم علیــه روزنامــه حقیقــت بــا مخالف اســام دانســتن
آن و نســبت دزد و مــزدور اجنبــی دادن بــه ســید محمــد دهــگان
از جملــه ایــن اقدامــات ضــد کارگــری در آن ســالها اســت.

 1ربیع الثانی
1437
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2016

94

 :1393قسط اول مطالبات معوقه نزدیک به یک هزار کارگر لوله و
نورد صفا برخالف تعهد کارفرما به شورای تامین شهرستان ساوه ،هنوز
پرداخت نشده است .این در حالی است که کارفرما ابتدای هفته جاری به
شورای تامین شهرستان ساوه تعهد داده بود که قسط اول مطالبات معوقه
کارگران لوله و نورد صفا را روز گذشته (یکشنبه  ۲۱دی) پرداخت کند.

تـا ریخ کارگری

 :1300تظاهرات دانش آموزان و معلمان در دوران صدراعظمی قوام
السلطنه  ،معلمان تهران که  6ماه هیچ دستمزدی دریافت نکرده بودند،
 22روز دست از کار کشیدند و با همراهی دانش آموزان خویش اعتصاب
کردند .اعتصابی که تمام فضای سیاسی آن روزها را تحت تاثیر خود قرار
داد .تظاهرات  21دی ماه دانش آموزان و معلمان با حمله خشونت بار پلیس
پراکنده شد  ،اما کماکان اعتصاب ادامه یافت  .آخر همان ماه دولت قوام
سقوط کرد و با پرداخت بخشی از دستمزد معلمان آن ها به سر کالسهای
خود برگشتند.
 :1393تجمع  100کارگر کشت و صنعت بهکده رضوی در اعتراض به عدم
دریافت  8ماه حقوق و  4ماه بیمه مقابل استانداری خراسان شمالی
 108 :1393کارگر کشت صنعت بهکده رضوی  ۸ماه مزد و  ۴ماه بیمه
طلبکارند
 :1393اعتصاب همزمان کارگران لوله صفا مقابل فرمانداری ساوه و محوطه
کارخانه در اعتراض به تعویق  4ماه حقوق و  16ماه بیمه

برگهایــی از تاریــخ شــورای مرکــزی اتحادیه(ســندیکا)های
کارگــری

4
شنبه

23

دی

شوراهای کارگری و انقالب57

5
شنبه
دی
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 :1393قسط اول مطالبات معوقه یک هزار کارگر لوله و نورد صفا در
شهرستان ساوه غروب دیروز (دوشنبه  ۲۲دی) پرداخت شده است.
کارگران اعالم کردند فردا تا حوالی ظهر کار میکنند و بعد از آن در
صورتی تولید را ادامه میدهند که بیش از  ۱۶ماه بیمه معوقهشان
پرداخت شده باشد.
 :1393تجمع بازنشستگان پارس متال در محوطه کارخانه در اعتراض به
عدم دریافت مطالبات
 :1393تجمع کارگران سیمان سپاهان در اعتراض به اخراج نماینده
کارگران
 :1393تجمع اعتراضی کارگران معدن زغال سنگ قشالق شاهرود در
اعتراض به عدم دریافت 3ماه حقوق

اعتصابــات کارگــری ،از بهــار ســال  57گســترده تــر شــدند .ایــن
اعتصابهــا در ابتــدا ،محلــی ،صنفــی و مقطعــی بودنــد .پــس از 17
شــهریور ،مبــارزات کارگــران ،بــه خصــوص کارگــران واحدهــای بــزرگ
صنعتــی ،وســعت بیشــتری پیــدا کــرد .اعتصابهــای طوالنــی تــر و
اعتراضــات و تظاهــرات خیابانــی ،در میــان کارگــران رواج یافــت .در آن
روزهــا بــود کــه کارگــران تراکتورســازی تبریــز ،راه آهــن و ماشــین ســازی
اراک و کارگــران برخــی کارخانههــای تهــران ،بــا شــعار "اتحــاد ،مبــارزه،
پیــروزی" ،بــه راهپیماییهــای خیابانــی پرداختنــد .عــاوه بــر کارخانههــا،
دانشــگاهها ،مــدارس ،پســت و تلگــراف ،بانکهــا ،دخانیــات و ادارات نیــز
در اعتصــاب بــه ســر میبردنــد .اعتصــاب سراســری سیاســی کــه آغــاز
شــد ،پیوســتن کارکنــان صنعــت نفــت ،شــور و شــوق اعتصــاب کننــدگان
را چنــد برابــر کــرد .کمیتههــای اعتصــاب کــم کــم شــکل گرفتنــد .لغــو
حکومــت نظامــی ،آزادی زندانیــان سیاســی ،انحــال ســاواک ،مجــازات
عوامــل کشــتارها و برقــراری جمهــوری ،خواس ـتهای عمومــی اعتصــاب
کننــدگان بــود.
حرکــت کارگــران صنعــت نفــت ،از اواخــر تابســتان  57شــروع شــد.
ایــن تحــرکات بــه تدریــج تــا پاییــز  ،57بــه یــک حرکــت سیاســی در
سراســر صنعــت نفــت انجامیــد .نفتگــران در آبــان مــاه ســال  57بــا
خواســتهای :لغــو حکومــت نظامــی ،آزادی زندانیــان سیاســی و اخــراج
کارشناســان خارجــی ،دســت بــه اعتصــاب زدنــد .ایــن اعتصابــات توســط
کمیتههــای اعتصــاب هدایــت میشــد کــه در  22مهــر در پاالیشــگاه
آبــادان و در  30مهــر در صنعــت نفــت اهــواز و ســایر مراکــز نفتــی
ایجــاد شــده بودنــد .در ایــن مقطــع ،کمیتههــای اعتصــاب ،تظاهــرات،
راه پیماییهــا و اعتصابــات را در صنعــت نفــت ،رهبــری میکردنــد.
ایــن کمیتههــا ،عــاوه بــر ســازماندهی و هماهنگــی اعتصابــات ،همچــون
قدرتــی خودمختــار ،بــا وزرا و مقامــات حکومتــی (از جملــه بــا انصــاری،

تـشکل کارگری
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یکــی از تشــکلهایی کــه در جریــان انقــاب  57در محلهــای کار
بوجــود آمــد شــوراهای کارگــری بــود .ایــن شــوراها کــه در محلهــای
تولیــد و کار بــه شــکلهای مختلــف و در زمانهــای مختلــف در فاصلــه
ی ســالهای  57تــا  59بوجــود آمدنــد و بــه تدریــج بــا شــوراهای اســامی
کار کــه از بــاال ســاخته شــده جایگزیــن شــدند.

جـمعه
دی

25

 :1393تظاهرات هزاران کارگر در پرو در اعتراض به تغییر قانون کار

شنبه
دی
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روز نوزدهــم دی مــاه ،کارکنــان پاالیشــگاههای نفــت تهــران ،شــیراز،
تبریــز و کرمانشــاه بــا تشــکیل "ســندیکای مشــترک کارکنــان صنعــت
نفــت" کنتــرل امــور در ایــن پاالیشــگاهها را بــه دســت گرفتنــد .آنهــا
اعــام کردنــد آمــاده انــد امــر تولیــد نفــت بــرای ســوخت رســانی بــه
مــردم را پیــش ببرنــد ،در صورتــی کــه:
 -1مقامــات شــرکت نفــت و پاالیشــگاهها ،در امــور ایــن واحدهــا هیــچ
گونــه دخالتــی نداشــته باشــند (کنتــرل کامــل امــور پاالیــش و توزیــع و
پخــش و تخلیــه مــواد نفتــی)
 -2قــوای نظامــی بــه هیــچ وجــه ،در امــور پاالیشــگاهها دخالــت نکننــد
و از محــل پاالیشــگاهها و مناطــق نفــت خیــز ،خــارج شــوند.
 -3ارتش از نفت مصرفی مردم ،استفاده نکند
و...
رژیــم ناگزیــر شــد بــه اجبــار تمامــی ایــن شــرایط را بپذیــرد و کارگران
بــا تمــام قــدرت ،پاالیشــگاهها را در دســت گرفتنــد .از ایــن زمــان بــه بعد،
تشــکلهای موجــود ،در پاالیشــگاهها و موسســات مختلــف صنعــت نفــت
بــا هــر نامــی کــه فعالیــت میکردنــد (در پاالیشــگاه آبــادان و صنعــت
نفــت اهــواز بــا عنــوان کمیتــه اعتصــاب و در پاالیشــگاههای تهــران،
شــیراز ،تبریــز و کرمانشــاه بــا عنــوان "ســندیکای مشــترک") مضمــون
عملکــرد آنــان شــورایی بــود ،کنتــرل تولیــد را در دســت داشــتند و ظهــور
قــدرت دوگانــه را در واحدهــای خــود ،بــه نمایــش میگذاشــتند .پــس از
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مدیــر عامــل نفــت در زمــان شــاه) وارد مذاکــره میشــدند ،بــدون توجــه
بــه تهدیــدات دولــت ،از صــدور نفــت جلوگیــری کردنــد ،میــزان تولیــد
نفــت را کاهــش داده و ســپس بــه طــور کلــی ،قطــع نمودنــد؛ بــا جمعیــت
حقــوق دانــان ،نماینــدگان جمعیتهــای خارجــی و  ...بــه طــور رســمی وارد
مذاکــره شــدند و برخــی از روســای دولتــی را اخــراج نمودنــد .در مجمــوع
بــدون نظــر موافــق کمیتــه اعتصــاب ،کمتــر اقــدام صنفــی و یــا سیاســی در
صنعــت نفــت امــکان پذیــر بــود .در دی مــاه  ،57کمیتههــای اعتصــاب
نفــت ،بــه لحــاظ مضمــون فعالیــت خــود ،کامــا بــا شــوراهای کارخانــه
یعنــی ارگانهــای کنتــرل کارگــری ،هــم مــرز گشــته بودنــد و جلوههــای
روشــنی از کنتــرل کارگــری در حــرکات آنهــا مشــهود بــود.
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 :1393از سرگیری اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق مقابل وزارت صنعت
در اعتراض به خلف وعده کارفرما ،فرمانداری و اداره کار و همچنین عدم
دریافت حقوق دو ماه کار
 :1393از سرگیری اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا در پی خلف وعده
کارفرما

2
شنبه

28

...
در پاالیشــگاه آبــادان پــس از قیــام بهمــن  ،57کمیتــه اعتصــاب اداره
امــور پاالیشــگاهها را بــه دســت گرفــت" .کمیتــه پاســداران صنعــت
نفــت" کــه بــرای حفاظــت و نگهبانــی پاالیشــگاه توســط کارگــران نفــت
تشــکیل شــده بــود ،همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه داد .از اوایــل ســال
 ،58شــورا جایگزیــن کمیتــه اعتصــاب شــد .کنتــرل امــور پاالیشــگاه توســط
کارکنــان تــا اردیبهشــت  58همچنــان ادامــه داشــت .در طــول ایــن مدت،
 40ســاعت کار و  2روز تعطیــل در هفتــه ،توســط شــورا عملــی شــد .شــورا
بســیاری از مدیــران ســر ســپرده و ضــد کارگــر را اخــراج کــرد.

دی

...
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در اردیبهشــت  ،58بــا ورود مدیــران جدیــد منتخــب دولــت ،کارکنــان
در اثــر توهمــات خــود نســبت بــه حکومــت جدیــد ،قــدرت را دودســتی
بــه دولــت موقــت تحویــل دادنــد و از ایــن زمــان ،نقــش شــورای کارکنــان
پاالیشــگاه آبــادان ،از کنتــرل بــه نظــارت تنــزل یافــت .در پاالیشــگاه
تهــران ،پــس از بهمــن  ،57عناصــر آگاه از ســندیکای مشــترک تصفیــه
شــدند و پیــروان حکومــت ،جــای آنــان را گرفتنــد.
 :1357کارگران ارج خواستار آزادی سیاسی برای همه گروه ها شدند .کارگران
شرکت ساختمانی پرسیویون که  7ماه بود حقوق نگرفته بودند تهدید به تصرف
اموال شرکت کردند.
 :1393اعتراض کارگران پاالیشگاه مس خاتون آباد به برگزاری آزمون استخدامی
 :1393تجمع  ۳۰کارگر بازنشسته مقابل تامین اجتماعی سقز

...
شــوراها نشــان دادنــد کــه کارکــران اگــر باهمدلــی و هماهنگــی رفتــار
کننــد و دســت یــاری بــه یکدیگــر بدهنــد هیــچ نیــازی بــه ســرمایه داران
ندارنــد تــا آنــان را اســتثمار کــرده و حقــوق آنــان را پایمــال کننــد.

تـشکل کارگری

قیــام بهمــن  ،57حمایــت و پشــتیبانی کارکنــان صنعــت نفــت از شــوراهای
خــود و موفقیــت ایــن شــوراها در کنتــرل امــور ،قــوی تریــن شــوراها را در
ایــن صنعــت بــه وجــود آورد .حرکاتــی کــه از ایــن پــس در صنعــت نفــت
صــورت میگرفــت ،عمومــا تحــت رهبــری شــوراها بــود .هرچنــد در ایــن
بخــش ،ســندیکاها نیــز وجــود داشــتند و در برخــی قســمتها بســیار
فعــال بودنــد ،امــا حــرکات سیاســی حتــی در آن قســمتها ،بــا همــکاری
نزدیــک ســندیکا و شــورا و از طریــق شــوراها صــورت میگرفــت .شــوراها
امــور پاالیشــگاهها و ســایر موسســات وابســته بــه صنعــت نفــت را کنتــرل
میکردنــد و پاالیشــگاه آبــادان مرکــز ثقــل ایــن اعمــال کنتــرل بــود.

3
شنبه
دی
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 :1381هيات وزيران بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار ،معافيت كارگاه هاي زير
ده نفر را از شمول قانون كار تصويب كرد.
 :1393تجمع کارگران ماشین لنت در مقابل تامین اجتماعی سمنان
 :1393تجمع کارگران اخراجی فوالد آذربایجان مقابل فرمانداری میانهدر
اعتراض به خلف وعده کارفرما مبنی بر بازگشت به کار .این کارگران پس از
اتمام قرارداد کارشان در پایان آذر ماه و همزمان با واگذاری این کارخانه به
بخش خصوصی اخراج شدند.

جلســات شــوراهای کارگــری بــا حضــور هــم وبــه طــور منظــم در
ســاعات
شــورا در حقیقــت مجلــس قانــون گــذاری اجرایــی مســتقیم هســتند کــه
در آن تصمیــم گیــری بــا مــردم اســت و در آن مــردم تصمیــم میگیرنــد
و خودشــان اجــرا میکننــد وقضــاوت نهایــی عملکــرد نماینــدگان را خــود
شــوراها انجــام میدهنــد.
در شــورا هیــچ کــس بــر دیگــری برتــری نــدارد  .وهیــچ کــس
نمیتوانــد دیگــری را حــذف کنــد یــا رد صالحیــت کنــد .صالحیــت
نماینــدگان وعوامــل اجرایــی تنهــا بــه وســیله ی نشســت عمومــی اعضــای
شــورا مشــخص میشــود کــه هیــچ مرجــع دیگــری فراتــر از شــورا وجــود
نــدارد کــه بخواهــد صالحیــت افــراد را تعییــن کنــد .صالحیــت افــراد
تنهــا بــه وســیله ی رای عمومــی تاییــد میشــود.

4
شنبه
دی

30

شــوراها حــق دارنــد در هــر مرحلــه کــه بخواهنــد نماینــدگان یــا
عوامــل اجرایــی را تغییــر دهنــد و در هــر زمــان کــه الزم باشــد علمکــرد
نماینــدگان خــود را مــورد بازرســی قــرار داده و نماینــدگان را تغییــر دهند.
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 :1325تشکیل اتحادیه کارگران نفت
 :1340اعتصاب کارگران کارخانه حریربافی اصفهان .کارگران مزبور علت
اعتصاب خود را عدم اجرای خواست های قانونی خود از طرف کارفرمای
مربوطه اعالم داشتند.

نماینــدگان شــورا کــه کارهــای اجاریــی و یــا وظیفــه ی نمایندگــی را
انجــام میدهنــد حقــوق و مزایــای بیشــتر از دیگــران ندرانــد  .حداکثــر
حقــوق یــک کارگــر ماهــر و متخصــص را دریافــت میکننــد .درحقیقــت
آنــان همــان حقوقــی را دریافــت میکننــد کــه در هنــگام کار دریافــت
میکردنــد.
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شــوراهای کارگــری کــه بــه طــور مســتقیم در محوطــه ی کارخانههــا
یــا در محلهــای کار تشــکیل میشــد  ،بــه صــورت بالواســطه و در یــک
انتخــاب مســتقیمی و رو در رو نماینــدگان را انتخــاب میکردنــد و ایــن
نماینــدگان بــا شــرح وظایفــی کــه شــورا بــرای آنــان تعییــن میکــرد
بــه انجــام امــور محولــه میپرداختنــد .ایــن نماینــدگان تحــت نظــارت
مســتقیم شــورا قــرار داشــته و موظــف بودنــد گــزارش کارهــای خــود را
بــه طــور منظــم بــه کارگــران بدهنــد.
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 :1357تظاهرات کارگران شرکت الیاف در دانشگاه تهران
 :1393اعتراض صنفی معلمان ایران .شماری از معلمان نقاط مختلف کشور در
 30دی ماه و  1یهمن در اعتراض به وضع معیشتی خود از رفتن به کالسهای
درس خودداری کردند.معلمان که از شائبه افزایش  ۱۴درصدی حقوقشان
در سال  ۹۴نگران بودند در نقاط مختلف کشور طی دو روز گذشته در
اعتراض به وضع معیشتی خود از رفتن به کالسهای درس خودداری کردند.
شماری از معلمان شهرهای اسالمشهر ،رباط کریم ،شهر قدس ،کرج ،شهریار،
شیراز ،شاهرود ،سقز ،بانه و مریوان در دو روز گذشته (سه شنبه  ۳۰دی و
چهارشنبه  ۱بهمن) از رفتن به کالسهای درس خودداری کردند .همچنین
صدها معلم روز سه شنبه  ۳۰دی مقابل اداره آموزش و پرورش شاهرود و
روز چهارشنبه  ۱بهمن مقابل اداره آموزش و پرورش مریوان تجمع کردند.

جـمعه
بهمن
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احداث خط لوله نفت خام
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 :1357درخواست سندیکای بافنده سوزنی و کشباف برای راهپیمایی
 :1384تجمع کارگری مس خاتون آباد ،که به کشته و مجروح شدن
تعدادی ازکارگران شهربابک انجامید

1
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 :1357تظاهرات دانشجویان و کارگران در مقابل کفش ملی در اعتراض به اخراج
کارگران
 :1393تجمع کارگران «فوالد و چدن دورود» در اعتراض به  ۴ماه بیحقوقی.
کارگران حاضر در این تجمع که تعدادشان  ۵۰نفر برآورد میشود حقوق ماههای
مهر ،آبان ،آذر و دی را دریافت نکردهاند.
 :1393تجمع کارگران شرکت کمپرسور سازی تبریز و جلوگیری از خروج ماشین
آالت و سوخت موجود در کارخانه توسط کارفرما
 :1393تجمع کارگران نانوا مقابل فرمانداری سنندج در اعتراض به دستمزد
 :1393نزدیک به  ۱۵۰کارگر نانوا در سنندج مقابل فرمانداری این شهر تجمع
کردند .این کارگران به ثابت ماندن دستمزدشان از سال  ۹۱تاکنون معترضاند.
 :1393اعتصاب  1400کارگر معدن طزره (زغال سنگ البرز شرقی) در اعتراض
به تعویق  3ماه حقوق
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 :1310اعتصاب کارگران وطن اصفهان برای  8ساعت کار
 :1393ادامه اعتراض کارگران معدن طزره برای دومین روز متوالی
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94

 :1393آغاز اعتصاب دو روزه کارگران سیمان تجارت مهریز
 :1393تجمع کارگران آبفای اهواز در اعتراض به تعویق 4ماه حقوق و 5ماه
بیمه و دریافت وعده پرداخت مطالبات
 :1393تجمع کارگران «دربال» مقابل ساختمان فرمانداری میاندورود

5
شنبه
بهمن

8

 17ربیع الثانی
1437
28 january
2016

94

 :1357تشکیل کمیته دفاع از کارگران و زحمتکشان
 :1384اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
 :1393تجمع  200کارگر قند ورامین مقابل درب ورودی کارخانه
 :1393تجمع بازنشستگان «پارسیلون» مقابل استانداری لرستان
 :1393تجمع  450راننده کارخانه سیمان کیاسر مقابل کارخانه

جـمعه
بهمن

9

 18ربیع الثانی
1437
29 january
2016

94

 :1331اعتصاب کارگران کبریت سازی تبریز در اعتراض به اخراج سه کارگر
 :1393صبح امروز بیش از  ۲۰۰نفر از کارگران قراردادی شرکتهای تابعه
مس خاتون آباد برای سومین روز پیاپی در مقابل فرمانداری شهر بابک تجمع
کردند .برگزاری آزمون استخدامی شرکت مس ایران امنیت شغلیشان را با
تهدید جدی مواجه میکند.
 :1393آغاز اعتصاب کارگران صنایع فلزات ترکیه در اعتراض به پایین بودن
مزد

شنبه
بهمن

10

 19ربیع الثانی
1437
30 january
2016

94

 :1357کارگران نفت جنوب اعالم کردند کارگران می خواهند در شورای
انقالب نماینده داشته باشند.
 :1357اخراج  700کارگر کارخانه سیپورکس بدون دستمزد /سندیکای
کارکنان خط لوله ومخابرات نفت ری منافع کارگران در حکومت آینده باید
تامین شود
 :1393اعتصاب معدن چیان اوکراین در اعتراض به شرایط نامناسب کاری

1
شنبه
بهمن

11

 20ربیع الثانی
1437
31 january
2016

94

 :1393جمعی از کارگران شرکتهای برق ستانهای تهران ،البرز ،قم در
اعتراض به کسر نشدن حق بیمه از مزایای جانبی دستمزد ،صبح امروز در مقابل
ساختمان مجلس تجمع کردند .کارگران میگویند کسر نشدن حق بیمه از سایر
مزایا ،باعت کاهش مستمری آنها در هنگام بازنشستگی خواهد شد.
 :1393اعتصاب  500کارگر فصلی کارون شوشتر در اعتراض به دستمزدها
 :1393تجمع  100کارگر ذوب آهن اردبیل مقابل ساختمان استانداری در
اعتراض به تعویق  8ماه حقوق
 :1393چهارمین تجمع کارگران مس خاتون آباد به همراه خانواده های شان
در مقابل فرمانداری در اعتراض به سیاست های تعدیل ساختاری دولت

2
شنبه
بهمن

12

 21ربیع الثانی
1437
1 february
2016

94

 :1331اعتصاب کارگران نساجی ظفر و کلکته چی تبریز در حمایت از
کارگارن اعتصابی کبریت سازی ممتاز
 :1357اخراج  200کارگر بیسکویت سازی

3
شنبه

13

بهمن

سرودانترناسیونال

94

 22ربیع الثانی
1437
2 february
2016

برخیز ،ای داغ لعنتخورده ،دنیای فقر و بندگی!
جوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی.
باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند،
آنگه نوین جهانی سازیم ،هیچبودگان هر چیز گردند.
روز قطعی جدال است ،آخرین رزم ما.
انترناسیونال است نجات انسانها.
...
ایــن ســرود را احمــد شــاملو نیــز بــه فارســی برگردانــده اســت .متــن
کامــل ســرود «انترناســیونال» را در زیــر مــی خوانیــد:

4
شنبه

14

بهمن

برخیزید  ،دوزخیان زمین!
برخیزید زنجیریان گرسنگی
عقل از دهانهی آتشفشان خویش تندروار می غرد

94

 23ربیع الثانی
1437
3 february
2016

اینک! فوران نهایی است این.
بساط گذشته بروبیم،
به پا خیزید! خیل بردگان به پا خیزید!
جهان از بیناد دگرگون میشود
 :1331اعتصاب 2700کارگران دخانیات

هیچیم کنون ،همه َگردیم!
نبرد نهایی است این
به هم گرد آییم
و فردا بینالملل

ادبیات کارگری

ســرود انترناســیونال کــه بــه اکثــر زبانهــای دنیــا ترجمــه شدهاســت
اولیــن بــار توســط الهوتــی بــه فارســی ترجمــه شــد.

5
شنبه
بهمن

15

رهانندهی برتری در کار نیست
نه آسمان ،نه قیصر ،نه خطیب

 24ربیع الثانی
1437
4 february
2016

خود به رهایی خویش برخیزیم ،ای تولیدگران
رستگاری مشترک را برپا داریم!
تا راهزن ،آنچه را که ربوده رها کند
تا روح از بند رهایی یابد
خود به کوره ی خویش بردمیم
و آهن را گرما گرم بکوبیم
نبرد نهایی است این
به هم گرد آییم
و فردا بین الملل

جـمعه
بهمن

16

 25ربیع الثانی
1437
5 february
2016

94

طریق بشری خواهد شد
کارگران برزگران
فرقه ی عظیم زحمتکشانیم ما
جهان جز از آن آدمیان نیست
مسکن بی مصرفان جای دیگری ا ست
تا کی از شیره ی جان ما بنوشید!
اما  ،امروز و فردا
چندان که غرابان و کرکسان نابود شوند
آفتاب ،جاودانه خواهد درخشید
نبرد نهایی است این
به هم گرد آییم
و فردا بین الملل
طریق بشری خواهد شد

ادبیات کارگری

94

طریق بشری خواهد شد

شنبه

17

بهمن

مدارك مورد نياز جهت بررسي حوادث ناشي از كار

 26ربیع الثانی
1437
6 february
2016

94

 :1357درخواست پشتیبانی کارگران جنرال برای دریافت حقوق و تحصن در
دانشگاه

بررســي صحيــح ادعاهــاي راجــع بــه وقــوع حــوادث ناشــي از كار منــوط
بــه ايــن اســت كــه جريــان وقــوع حادثــه و كيفيــت آن بــه ترتيبــي كــه
قانــون تأميــن اجتماعــي در مــاده  65مقــرر داشــته اســت بالفاصلــه يــا
الاقــل در مهلــت متعــارف ،بــه واحدهــاي ســازمان گــزارش گــردد وقتــي
حادث ـهاي بــه موقــوع گــزارش نشــود طبع ـ ًا بازرســي و تحقيــق بــه موقــع
نيــز ممكــن نخواهــد بــود و بــه علــت تأخيــر در گــزارش حادثــه امــكان
وقــوف بــه واقعيــت از بيــن مـيرود .بــه ايــن منظــور فرمهايــي كــه در ايــن
زمينــه طراحــي شــده كــه در تمــام كارگاه هــا بايــد موجــود باشــد .فــرم
گــزارش حادثــه در ســه نســخه تنظيــم مــي شــود .نســخه اول ظــرف 3
روز بايــد بــه ســازمان ارائــه و نســخه دوم بــه ادارات كار و امــور اجتماعــي
محــل و نســخه ســوم فــرم نيــز بــه منظــور اســتفاده از خدمــات درمانــي
جهــت بيمــه شــده مصــدوم و پيگيــري موضــوع نــزد كارفرمــا نگهــداري
ميشــود.

1
شنبه

18

بهمن

گزارشحادثه

 27ربیع الثانی
1437
7 february
2016

94

 :1324اعتصاب کارگران حروفچین خودکار

قـانو ن کا رگری

عوامــل و مداركــي كــه در تشــخيص نــوع حادثــه ،بازرســان فنــي را يــاري
ميدهــد و ميبايــد در تهيــه و تنظيــم آنهــا دقــت الزم بــه عمــلآيــد بــه
شــرح زيــر تشــريح ميگــردد.

تنظيــم گــزارش حادثــه بــا توجــه بــه قوانيــن كار و تأميناجتماعــي
بــه عهــده كارفرمايــان يــا مســئولين كارگاه اســت .طبــق مــاده  65قانــون
تأميناجتماعــي كارفرمــا مكلــف اســت اقدامــات اوليــه را جهــت پيشــگيري
از تشــديد وضعيــت حادثــه ديــده بــه عمــل آورد .تشــخيص ناشــي يــا
غيرناشــي از كار بــودن حادثــه در حيطــه وظايــف وي نيســت درنتيجــه
هرگونــه حادثــه منجــر بــه مصدوميــت پيــش آمــده را ظــرف مــدت ســه
روز اداري بايــد كتبــ ًا بــه اطــاع ســازمان برســانند .مطابــق تبصــره يــك
مــاده  95قانــون كار كارفرمــا بايــد كليــه حــوادث ناشــي از كار را در دفتــر
ويــژهاي كــه فــرم آن از طريــق وزارت كار و امــور اجتماعــي دراختيــار وي
قــرار گرفتــه ،ثبــت و مراتــب را ســريع ًا بــه صــورت كتبــي بــه اطــاع اداره
كار و امــور اجتماعــي محــل برســانند.

2
شنبه

19

بهمن

نظرپزشكيقانوني
در مــواردي كــه حــوادث ناشــي از كار منجــر بــه فــوت بيمــه شــدگان
ميگــردد نظريــه پزشــك قانونــي در مــورد علــت فــوت يــا نظريــه پزشــك
يــا بيمارســتاني كــه بــا تعييــن علــت مــرگ اجــازه دفــن را صــادر نمــوده
اســت بايــد اخــذ شــود.

 28ربیع الثانی
1437
8 february
2016

94



گزارشمقاماتانتظامي
 :1320اعتصاب کارگران ساختمان وزارت دادگستری

قـانو ن کا رگری

در برخــي از مواقــع كــه بيمــه شــده بــه علــت تصــادف بــا اتومبيــل حادثه
ميبينــد گــزارش مأموريــن قضايــي و نيــروي انتظامــي ،نيــز ضــروري اســت.
چنانچــه فــرد حادثــه ديــده راننــده وســيله نقليه باشــد و دچــار حادثــه گردد
تصويــر گواهينامــه رانندگــي وي اخــذ شــود .البتــه ،چنانچــه بيمــه شــده فاقــد
گواهــي نامــه رانندگــي بــوده يــا گواهينامــه رانندگــي وي متناســب بــا وســيله
نقلي ـهاي كــه رانندگــي آن را بعهــده داشــته ،نباشــد و كارفرمــا يــا نماينــده
او بــدون در نظــر گرفتــن ايــن موضــوع وســيله نقليــه را در اختيــار او قــرار
داده كارفرمــا مقصــر شــناخته مــي شــود و بايــد جريمــه بپــردازد.

3
شنبه
بهمن

20

 29ربیع الثانی
1437
9 february
2016

94

 :1343به موجب ماده واحده «قانون اصالح قانون كار مصوب
 »1343/11/20دولت موظف گرديد قانون كار  1337را كه همچنان به
صورت آزمايشي اجرا ميگرديد ،به صورت اليحه تقديم مجلس كند ،اما
اجراي دستور قانوني مذكور بيش از ده سال به تاخير افتاد.

4
شنبه

21

بهمن

بیمهبیکاری

 1جمادی االول
1437
10 february
2016

94

 :1357طرح کارگران جنرال موتورز برای شوراهای کارگری و وظایف آنها

 از نظــر قانــون ،بيــکار ،بيمــه شــدهاي اســت کــه بــدون ميــل و ارادهخــود بيــکار شــده و آمــاده بــه کار باشــد .براســاس ايــن قانــون چنانچــه
بيمــه شــدهاي بــه علــت تغييــرات ســاختاري اقتصــادي کارگــروه مربوطــه
و بــه تشــخيص وزارتخانــه ذيربــط و تاييــد شــوراي عالــي کار ،بيــکار
موقــت شــناخته شــود و همچنيــن بيمــه شــدگاني کــه بــه علــت حــوادث
غيرمترقبــه ماننــد ســيل ،زلزلــه ،جنــگ و آتــش ســوزي بيــکار شــوند،
ميتواننــد از مقــررات ايــن قانــون اســتفاده کننــد ،تشــخيص ارادي بــودن
يــا غيــرارادي بــودن بيــکاري بيمــه شــده ،برعهــده کميت ـهاي متشــکل از
نماينــدگان ســازمان تاميــن اجتماعــي و اداره کار و امــور اجتماعــي محــل
اشــتغال بيمــه شــده اســت.

قـانو ن کا رگری

 طبــق قانــون بيمــه ي بيــكاري ،کارگــران فصلــي در صورتــي کــه درفصــل کار اخــراج شــوند و بيــکاري آن هــا بــدون اراده شــخصي تشــخيص
داده شــود ،مشــمول دريافــت مقــرري بيمــه بيــکاري خواهنــد بــود و نيــز
كارگــران بيــكار شــده اي كــه داراي قــرارداد کار بــا مــدت معيــن بــوده
انــد و پيــش از پايــان قــرارداد اخــراج شــده باشــند و همچنيــن كارگرانــي
کــه كارشــان ماهيــت دائمــي دارد و براســاس قــرارداد کار در مــدت
معينــي مشــغول کار بودهانــد در صورتــي کــه در پايــان قــرارداد بيــکار
شــوند مشــمول دريافــت مقــرري بيمــه بيــکاري مــي شــوند.

5
شنبه
بهمن

22

 2جمادی االول
1437
11 february
2016

94

 :1393تجمع 1000کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه مقابل
شهرداری دراعتراض به پایین بودن سطح دستمزد وواگذاری اتوبوس ها
به بخش خصوصی!

جـمعه
بهمن
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قواعــد دیــن مبیــن و اصــول فقاهتــی همیــن مذهــب قویــم ،عمــل مزارعــه
یعنــی قــرارداد اربــاب و رعیــت یــا کارگــر و صاحــب ســرمایه (مضاربــه)
را داخــل در عنــوان معامــات و در معاملــه نیــز تراضــی طرفیــن را شــرط
صحــت عمــل قــرار داده اســت.
و همیــن معنــی بــه مــا آشــکار مــی نمایــد کــه بــه موجــب احــکام محکمــه
اســام رعایــای ایــران یــک روز حــق دارنــد کــه بــا صــدای واحــد در مقابــل
کرورهــا ،مــاک عــدم رضایــت خــود را از ایــن معاملــه و مواضعــه کنونــی
خــود فریــاد کننــد ،و اســترداد حقــوق منصوبــه طبیعــی ترضیــه خاطــر خویش
و رفــاه معیشــت و بــه عبــارت اخــری تخفیــف حقــوق اربابــی را بــا نــوک
بیــل هــای خــود مطالبــه نماینــد.
تــا آســایش رعیــت و کارگــر در ایــران پیــش نــرود ،ترقــی ایــن مملکــت
بــه شــهادت حــس و تجربــه و علــم میســر نخواهــد شــد ،تمــام اقدامــات
هواخواهــان ترقــی ایــران ،تمــام ســعی و کوشــش طرفــداران علــو اســام ،و
کلیــه جــد و جهــد عاشــقین اصالحــات جدیــده بــا ایــن وضــع بدبختــی حالیــه
رعیــت هــای ایــران کلیــت بــی اثــر و عنقریــب بــه یــک یــأس و ناامیــدی
محیــر مبــدل خواهــد شــد.

روزنامهصوراسرافیل
شماره24

ادبیات کارگری

94

صوراسرافیل،پیشروآزادیخواهیمشروطه
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شنبه
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بهمن

وضعیت کارگران قالی باف1347
در ســندی از وزارت اقتصــاد ،دراجــرای اوامــر «شاهنشــاه آریامهــر»
دربــاره بهبــود وضــع قالــی بافــان و حمایــت از اطفــال قالــی بــاف آمــده کــه
هیاتــی مرکــب از مدیــر عامــل شــرکت ســهامی فــرش ایــران و نماینــدگان
وزارت خانــه هــای اقتصــاد وکار ماموریــت یافــت کــه مشــکالت را بررســی
کنــد.

 5جمادی االول
1437
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تـا ریخ کارگری

 :1393در چهاردهمین روز اعتصاب هزار کارگر نورد لوله صفا ،کارفرما با
اخراج ده کارگر توقف اخراجها را منوط به پایان اعتصاب کرد

درمــورد رعایــت اصــول بهداشــتی کارگاه هــا ،اشــتغال اطفــال خردســال،
قلــت دســتمزد ،ســوء تعذیــه کارگــران ،عــدم اجــرای مقــررات حمایتــی،
شــرایط نامطلــوب تولیــد کاال وعــدم اســتفاده از مــواد اولیــه مرغــوب و
فقــدان بــازار مناســب فــروش .ایــن هیــات ،طرقبــه ،یکــی از بخــش هــای
اطــراف مشــهد را بــرای ایــن مســاله در نظــر گرفتــه و گــزارش زیــر
وضعیــت قالــی بافــان ایــن منطقــه اســت:
 260دســتگاه قالــی بافــی در آن دایــر اســت کــه بــه طــور متوســط 3
الــی  4کارگــر روی هــر دار کار مــی کننــد.

2
شنبه

فــرش هــای تولیــدی از نوزظــر مرغوبیــت در پاییــن تریــن ســطح
هســتند در نتیجــه شــرایط کارگاهــی در بدتریــن وضــع باقــی مانــده قالــی
بافــان ایــن منطقــه اکثــرا کــودکان کمتــر از  12ســال هســتند و بــا وجــود
حداقــل  8ســاعت کار روزانــه بــه طــور متوســط  20ریــال د ســتمزد مــی
گیرنــد.

بهمن
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در ادامــه طرحــی بــرای تاســیس یــک کارخانــه بــا گنجایــش 70دار
قالــی داده شــده اســت.

 6جمادی االول
1437
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در ســند شــماره  139/3بــه تاریــخ بهمــن  47آمــده اســت :طــرح
وزارت اقتصــاد در مــورد صنعــت قالــی بافــی بــا توجــه بــه مســایل زیــر
پایــه گــذاری شــده اســت:

 :1393کارگران نورد لوله صفا به اعتصاب پایان دادند
 :1393تجمع 2روزمتوالی کارگران کارخانه کیان تایردردررابطه با
پرداخت مطالبات پایان سال ونداشتن امنیت شغلی!
 :1393پرداخت مطالبات کارگران تکاب نیروپس ازیک هفته اعتصاب!

 -1باتوجــه بــه ایــن کــه فــرش بــدون اســتفاده از وســایل ماشــینی تولیــد
مــی شــود و افزایــش مــزد بــه طــور مســتقیم روی قیمــت تمــام شــده اثــر
مــی گــذارد و بــا افزایــش بهــای فــرش توســعه و یــا حفــظ بــازار فــرش
ایــران در خــارج مشــکل خواهــد بــود لــذا بــه طــور دراز مــدت امــکان
افزایــش دســتمزد کارگــران قالــی بــاف بــه طــوری کــه متناســب بــا ســطح
دســتمزدکارگران ســایر صنایــع شــهری باشــد میسرنیســت.

3
شنبه

27

بهمن

آینــده ایــن صنعــت روشــن نمــی باشــد بدیــن جهــت صنعــت قالــی
بافــی بایــد در روســتاها متمرکــز گردیــد و تحــت هیــچ گونــه شــرطی ایــن
نقطــه تمرکــز بــه طــرف شــهرها تغییــر مــکان ندهــد.
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 7جمادی االول
1437
16 february
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از تمرکــز کارگــری در صنعــت قالــی بافــی کشــور بایــد جلوگیــری بــه
عمــل آیــد و ایــن صنعــت نبایــد بــه صــورت مانوفاکتــور عظیــم در آیــد.
در ادامــه آمــده کــه بــه جــای افزایــش دســتمزد بخشــی از ســود بــه
کارگــران تخصیــص یابــد کــه بــرای بهداشــتی شــدن شــرایط زندگــی آنــان
اســتفاده شــود.
 :1331اعتصاب کارگران پشمباف برای دریافت پاداش
 :1393طومار  ۱۰۰۰امضایی بازنشستگان تهران برای افزایش واقعی «حداقل
مستمری» ۹۴
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بــه ایــن ترتیــب کارگــران عالقــه منــد شــده و بــا دریافــت ســهم بیشــتر
بــازده کارشــان افزایش یابــد....
پــس از صــدور «اوامــر ملوکانــه» ! در مــورد اجــرای طــرح تقدیمــی
وزارت اقتصــاد شــرکت ســهامی فــرش ایــران مامــور اجــرای ایــن طــرح
شــد و عقــد قــرار داد تــک بافــی برقــرار شــد.
در ایــن ســند آمــده کــه مبنــای دســتمزد کارگــر قالــی بــاف در روز
واحــد «صــد نشــان» اســت کــه هــر نشــان شــامل  160ایلمــه یــا چیــن یــا
گــره اســت یعنــی در مقابــل بافــت  16000گــره در روز بــه کارگــر 60تا70
ریــال پرداخــت مــی شــود.
ولــی عمــا یــک کارگــر ســاده در روز نمــی توانــد روی یــک قالــی
ســاده صادراتــی بــا نقشــه ســاده و روزانــه ده ســاعت کار بیــش از  40تــا
 50نشــان کار کنــد و بــه ایــن ترتیــب دســتمزدی بیــن  25تــا  50ریــال
در تابســتان و مبلغــی کمتــر در زمســتان داده مــی شــود و چــون در هفتــه
بیــش از  4یــا  5روز کار نمــی کنــد در آمــد یــک هفتــه کارگــر ســاده بیــن
 125تــا  250ریــال مــی شــود.
بــرای کارگــر متوســط 50درصــد بــه ایــن مبلــغ اضافــه مــی شــود.
کارگــر ماهــر دســتمدز جداگانــه ای داردکــه گاه بــه  160ریــال در روز
هــم مــی رســد.
در مقابــل ایــن دســتمزد کــم کارگــر ســرمایه گــذار ســودی سرشــار مــی
بــرد کــه گاه در طــول یــک گــردش  45تــا  60روزه  100درصــد ســود
مــی بــرد.
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 :1393کانون صنفی معلمان تقاضای رسمی خود برای برگزاری یک تجمع
اعتراضی قانونی در روز  10اسفند از وزارت کشور را به این وزارت خانه
ارائه داده است .چند روز بعد از اتنشار این درخواست وب سایت سراسری
انجمن صنفی معلمان فیتلتر شد
 :1393با پرداخت بخشی از معوقات و تعهد کارفرما برای پرداخت بقیه
طلب ،کارگران شرکت پیمانکاری «استیم» به اعتصاب پایان دادند
 :1393پرستاران بیمارستان ها امسال روز پرستار را تحریم کردهاند (5
اسفتد مصادف با تولد حضرت زینب) به دلیل بیتوجهی به خواستههای به
حق پرستاران،

تنهــا کارگرانــی کــه کارشــان انحصــارا قالــی بافــی اســت و بــرای دیگران
کار مــی کننــد وضــع اســف انگیــزی دارنــد .در تاریــخ ایــن گــزارش قیمــت
گوشــت بــز بــا اســتخوان کیلویــی  130ریــال ،گوشــت گوســفند  140ریــال،
برنــج  45تــا  50ریــال  ،روغــن نباتــی  50ریــال ،هندوانــه  6تــا  7ریــال و
طالبــی  12ریــال.

تـا ریخ کارگری

 :1393اخراج ۲۶کارگر فصلی معدن طالی آقدره به دلیل عامالن اعتراضات
کارگری
 :1393اعتصاب کارگران شرکت «استیم» در پتروشیمی ایالم دو روز ه در
اعتراض به عدم پرداخت مزد ،.این کارگران مدت چهار ماه است دستمزدی
دریافت نکرده اند
 :1393تجمع اعتراضی کارگران کارخانه تبریز کف در محوطه کارخانه برای
2روزمتوالیدر واکنش به تعویق  ۶ماه حقوق وسایرمزایای جانبی خود ،در
محوطه کارخانه  .کف میانگین مطالبات معوقه این کارگران حدود  ۱۶تا ۱۷
میلیون تومان است.
 :1393اعتصاب جمعی از کارگران و رانندگان پلیاکریل اصفهان به پرداخت
نشدن مطالبات مزدی
 :1393هیچکدام از شرکتهای پیمانکاری فعال در معادن البرز مرکزی که بیش
از  ۱۲۰۰کارگر در آنها شاغلاند سهم  ۴درصدی خود را برای بازنشستگی
کارگران مشمول قانون مشاغل سخت وزیان آور پرداخت نکردهاند.

در ســند دیگــری آمــده اســت کــه کارگــران قالــی بــاف در اســتان
کرمــان اکثــرا کار دیگــری را ماننــد کشــاورزی باغــداری یــا مغــازه داری
را یــدک مــی کشــد و کارگاه هایــی کــه در روستاهســت اکثرامتعلــق بــه
خانــواده مــی باشــد و درحقیقــت کمــک هزینــه ای بــرای خانــواده اســت.

در ایــن منطقــه بــرای هــر  21هــزار نفــر یــک پزشــک اســت .راه هــای
ایــن بخــش مهــم بــه کرمــان از  60کیلومتــر راه درجــه  4و  120کیلومتــر
راه درجــه دو تشــکیل مــی شــود کــه در روز جــز یــک اتوبــوس مســافری
بیــن کرمــان وشــهداد وســیله ارزان دیگــری در اختیــار ندارنــد.
در ادامــه بــه عنــوان نتیجــه آمــده کــه از ســال  47کوشــش زیــادی
بــه منظــور ایجــاد کارگاه هــای متمرکــز و بهداشــتی نمــودن کارگاه هــا و
بهبــود وضعیــت کارگــران از نظــر دســتمزد و بیمــه و جلوگیــری از بــه کار
گمــاردن اطفــال کمتــر از  12ســال و ســالمندان بــه عمــل آمــده و در تیــر
مــاه ســال  48در یــک روز تعــداد  44کارگاه متمرکــز افتتــاح شــده اســت
ولــی ایــن کارگاه هــا بــه تدریــج بــه حــال تعطیــل یــا نیمــه تعطیــل درآمــده
و دوبــاره تــک بافــی ادامــه پیــدا کــرده اســت و شــرکت فــرش هــم امــروز
عــاوه بــر کارگاه هــای متمرکــز کارگاه هــای تــک بــاف هــم در روســتاها
دارد.

اســنادی از صنعــت فــرش ایــران (  1292تــا  /)1357بــه کوشــش علــی اکبــر علــی
اکبــری بایگــی /جلــد دوم /مرکــز اســناد ریاســت جمهــوری

شنبه
اسفند

1

بخــش هایــی از «بیانیــه تشــکلهای مســتقل کارگــری پیرامــون تعیین
حداقــل مزد»
مــا کارگــران بــا اتــکا بــه قــدرت اتحــاد و همبســتگی مــان لحظــه ای در
دفــاع از معیشــت خــود درنــگ نخواهیــم کــرد

 :1393عدم پرداخت 9ماه حقوق کارگران سدهای مارون و نازمکان
شهرستان کهگیلویه

1
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 :1393کارگران معدن کوشک بافق در حمایت از همکاران اخراجی خود
تولید را متوقف کرده و تجمعی اعتراضی برپا کردند ،از ابتدای ماه جاری
(اسفند) کارفرما  ۱۶نفر از کارگران را که در معادن زیرزمینی و روباز در
بخشهای انتظامات ،سنگ شکن و ...مشغول به کار بودند را اخراج کرده
است.و پرداخت حقوق دی و بهمن کارگران معدن کوشک بافق به تعویق
افتاد است ،این کارگران در اعتراضات کارگری دی و آذر شرکت داشتند.
 :1393تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه مینو مقابل کارخانه واستانداری
زنجان دراعتراض به اخراج ونداشتن امنیت شغلی
این کارخانه به تدریج  ۴۰۰نفر از کارگران فصلی کارخانه مینوی خرمدره
ظرف یک سال گذشته اخراج کرده است.
 :1393گروهی از کارگران یکی از شرکتهای پیمانکاری فاز  ۱۳عسلویه
در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود طی سه ماه گذشته،
با برپایی یک اجتماع اعتراضی در مقابل درب ورودی سایت ،مانع ورود و
خروج خودروها شدند.

تـا ریخ کارگری
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امــروز هــر انســان شــریف و منصفــی بــر ایــن واقعیــت غیــر قابــل انــکار
واقــف اســت کــه میلیونهــا کارگــر و انســان زحمتکــش از کارگــران صنایــع
بــزرگ و کوچــک تــا معلمــان و پرســتاران و بازنشســتگان در بدتریــن
وضعیــت معیشــتی ممکــن در تاریــخ  50ســاله اخیــر کشــور قــرار دارنــد،
 ...امــا انــگار کــه در ایــن مملکــت کارگــران حــق حیــات ندارنــد ،طــوری
کــه چرخــه تحمیــلِ حداقــل مــزدی خفــت بارتــر از پیــش ،هــر ســاله بــا
خیمــه شــب بــازی تشــکلهای دســت ســاز دولتــی و شــورایعالی کار بــا
زیــر پــا گذاشــتن مــاده  41قانــون کار بــه ســتمگرانه تریــن شــکلی تکــرار
میشــود و میلیونهــا خانــواده کارگــری در معــرض فقــر و فالکــت روز افــزون
تــری قــرار میگیرنــد .تــداوم چنیــن چرخــه توقــف ناپذیــری از تحمیــل
ســتم معیشــتی بــر مــا کارگــران در طــول ســالها و دهههــای گذشــته تــا
بدانجــا پیــش رفتــه اســت کــه امــروز در حالیکــه حداقــل مــزد کارگــران
 608هــزار تومــان اســت و بســیاری از آنــان حتــی همیــن حداقــل را نیــز
دریافــت نمیکننــد طبــق اذعــان کارشناســان و نهادهــای رســمی حکومتــی
ســبد هزینــه یــک خانــوار چهــار نفــره بــه بیــش از ســه میلیــون تومــان
رســیده اســت و بدیــن گونــه ادامــه حیــات و بقــا مــا کارگــران عمــا غیــر
ممکــن شــده اســت.
لــذا بــا عنایــت بــه ایــن واقعیــت محــرز و غیــر قابــل انــکار ،مــا امضــا
کننــدگان ایــن بیانیــه بــا یــادآوری اعتراضــات اخیــر معلمــان و کارگــران
صنایــع خودروســازی و عــزم و اراده خلــل ناپذیــر عمــوم کارگــران بــرای
برخــورداری از یــک زندگــی مطابــق بــا اســتانداردهای امــروزی بــه دولــت
و صاحبــان ســرمایه اعــام میداریــم چنانچــه بــه فوریــت فاصلــه ســبد
هزینــه بــاالی ســه میلیــون تومانــی بــا حداقــل مــزد خفــت بــار  608هــزار
تومانــی پــر نشــود ،روبــروز بــر عمــق و دامنــه اعتراضــات کارگــران افــزوده
خواهــد شــد و مــا بــا اتــکا بــه قــدرت اتحــاد و همبســتگی مــان لحظــه ای
در دفــاع از معیشــت خــود درنــگ نخواهیــم کــرد 2 .اســفند 1393

اســامی امضــاء کننــدگان بیانیــه بــه ترتیــب حــروف الفبــا-1 :اتحادیــه آزاد کارگــران
ایــران-2 ،کمیتــه پیگیــری ایجــاد تشــکلهای کارگــری-3 ،کانــون مدافعــان حقــوق کارگــر،
-4کمیتــه هماهنگــی بــرای کمــک بــه ایجــاد تشــکلهای کارگــری-5 ،ســندیکای کارگــران
نیشــکر هفــت تپــه -6 ،ســندیکای کارگــران نقــاش اســتان البــرز

اسفند
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اعتصاب کارگران ایران خودرو اسفند58
 :1393جمعی از پرستاران کشور مقابل مجلس تجمع کردند.
 :1393در تعداد زیادی از مدارس کشور ،معلمان در مدرسه حاضر شده
ولی از حضور در کالس درس امتناع کردند و در برخی مناطق معلمان در
اداره تحصن کردند.
 :1393دومین روز متوالی حدود  ۱۰۰نفر از اعتصاب کارگران معدن
کوشک بافق دراعتراض به اخراج همکارانشان و پرداخت نشدن دستمزد
طی  ۲ماه گذشته مقابل درب ورودی معدن تجمع کردند.
 :1393حدود  ۷۰۰کارگر معدن زغال سنگ «زمستان یورت» (شمال غرب)
واقع در فاصله  ۱۴کیلومتری شهرستان آزادشهر از توابع استان گلستان،
در اعتراض به تعویق  ۴ماه حقوق معوقه مقابل درب ورودی معدن تجمع
کردند..این کارگران عالوه بر تعویق  ۴ماه حقوق ،به کاهش حقوق و نوع
قرارداد کار و مشکالت دیگری همانند عدم اجرای طرح طبقه بندی
مشاغل ،پرداخت نشدن اضافه کاریها و ...اعتراض داشتند.
 :1393تجمع کارگران کارخانه پوشش مقابل ساختمان سازمان تامین
اجتماعی رشت دراعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوقشان
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 :1393ادامه اعتراض کارگران معدن کوشک  .از یکشنبه ،دستگاه ثبت ورود
خروج کارگران توسط عوامل کارفرما برداشته شده است تا روزهایی
که کارگران معترض کار را متوقف کردهاند به عنوان غیبت برای آنان
محسوب شود.
 :1393تجمع  70نفر از کارگران آبفای اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن
 ۵ماه مزد معوقه

تجربههایکارگری

2
شنبه

روز شــنبه چهــارم اســفند ،مديريــت ايــران ناســيونال (ایــران خــودرو
امــروز) كل مقــدار ســود ويــژه كاركنــان را اعــام كــرد« :هفتــاد و پنــج
ميليــون تومــان بــراى یــازده هــزار و هشــتصد نفــر كارگــر و كارمنــد،
حداقــل پرداختــى پنــج هــزار و پانصــد تومــان و حداكثــر نــه هــزار تومــان
مىباشــد .ايــن ضريــب بــر اســاس معيــار حقوقــى و بــا توجــه بــه ماليــات
متعلــق بــه ســود ويــژه و ســهم شــركت تعاونــى و يــا در نظــر گرفتــن
روزهــاى غيبــت كارگــران در طــول ســال ،كســر و پرداخــت مىشــود».
مديريــت اعــام کــرد كــه« :مــا بــراى پرداخــت ســود ويــژه و اداره امــور
كارخانــه ناچــار شــدهايم چهارصــد و هفتــاد ميليــون تومــان از وزارت نفــت
قــرض كنيــم ».در مقابــل ،زمزمههــاى مخالفــت و اعتــراض كارگــران
قســمتها آغــاز شــد.

در شــنبه یازدهــم اســفند ،بــا تمــام اعتراضاتــى كــه كارگــران نســبت
بــه پرداخــت ســود ويــژه و ديگــر مشــكالت خــود داشــتند ،مديريــت
بــا عجلــه ســود ويــژه تعييــن شــده از طــرف كارفرمــاى دولتــى را بــه
كارگــران شــيفت صبــح پرداخــت مىكنــد .كارگــران شــيفت صبــح ،پ ـس
از گرفتــن ســود ويــژه ،در اكثــر قســمتها طومــارى بــه عنــوان اعتــراض
جمــع مىكننــد و در آن مىگوينــد كــه« :چــرا ســیصد تومــان بابــت
دفترچــه شــركت تعاونــى از مــا كســر كردهانــد؟ شــركت تعاونــى تــا بــه
حــال معلــوم نيســت چــكار كــرده و كجــا هســت .چــرا تمــام كارخانههايــى
كــه امســال ســود كمتــرى از كارخانــه مــا داشــتهاند ،كارگرانــش ســود
بيشتــرى از مــا گرفتهانــد؟ تــازه آنهــا يــك مــاه حقــوق هــم عيــدى
گرفتهانــد ،كــه مــا نگرفتهايــم!» در ايــن طومــار ،كارگــران پيشــنهاد
مىكننــد كــه« :اوال ،ســیصد تومــان حــق خــوار و بــار شــركت تعادنــى
هرچــه زودتــر بــه كارگــران برگردانــده شــود .ثانيــا ،مثــل كارخانههــاى بنــز
خــاور و كفـش ملــى يــك مــاه حقــوق بابــت عيــدى بــه كارگــران پرداخــت
شــود و ايــن مبلــغ بــه طــور مســاوى ،بــه همــه نفــرى پنــج هــزار تومــان
پرداخــت شــود».
بعــد از ظهــر همــان روز ،وقتــى كارگــران شــيفت عصــر بــه كارخانــه
مىآينــد و از موضــوع گرفتــن ســود ويــژه توســط كارگــران صبــح باخبــر
مىشــوند ،بــه كارگــران شــيفت صبــح اعتــراض مىكننــد كــه چــرا ايــن
مقــدار ســود ويــژه را قبــول كردهايــد؟ كارگــران صبــح كار مىگوينــد:
«اگــر ايــن پــول را نمىگرفتيــم ،هميــن مقــدار را هــم بــه مــا نمىدادنــد.

تجربههایکارگری
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اسفند

مــا ايــن پــول را مىگيريــم و بــه مبــارزه خــود ادامــه مىدهيــم ».بــه
دنبــال آن ،شــيفت بعــد از ظهــر كار در قســمتهاى ســوارى ســازى
شــمالى و جنوبــى و ســیصد و دو و ســیصد و نــه ،بــه عنــوان اعتــراض
بــه مقــدار ســود ويــژه و ديگــر مشــكالت كارگــرى دســت بــه اعتصــاب
مىزننــد.
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توليــد بــه دليــل سيســتم زنجيــرهاى در تمــام قســمتهاى فــوق
مىخوابــد و كارگــران بقيــه قســمتها هــم بــا قســمتهاى اعتصابــى
دربــاره موضــوع اعتصــاب بــه بحــث و گفتگــو مىپردازنــد.

 :1393در آستانه روز پرستار نزدیک به  100نفر از پرستاران از شهرهای
مختلف یزد،خوزستان،گلستان،اصفهان و تهران در اعتراض به عدم اجرای
تعرفه گذاری خدمات پرستاری و افزایش اختالف پرداختی بین پزشکان
و پرستاران پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت مقابل مجلس تجمع
کردند.
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 :1393اعتصاب صدها کارگر پیمانکاری فازهای  ۱۵و  ۱۶منطقه ویژه
عسلویه در اعتراض به طوالنی شدن مطالبات مزدی خود از چهار روز
پیش

در ايــن ميــان ،بخشهايــى از كارگــران نــاآگاه و محافظــه كار بــا
اعتصــاب مخالفــت مىكننــد و مىگوينــد« :اعتصــاب كار كفــار و شــياطين
اســت« ، ».دولــت انقالبــى وضــع خوبــى نــدارد ،مــا بايــد صبــر انقالبــى
داشــته باشــيم و بــا امپرياليســم مبــارزه كنيــم ».كارگــران در پاســخ گفتنــد
كــه« :در گذشــته هــم هميــن حرفهــا را مىزدنــد و مــا گوشمــان
از ايــن حرفهــا پــر اســت .بــه جــاى شــعار و درگيــرى بياييــم بــا هــم
بــا منطــق حــرف بزنيــم .مــا نمىگوييــم تمــام درآمــد كارخانــه را بــه
مــا بدهنــد ،مــا مىخواهيــم بدانيــم كارخانــه چقــدر توليــد داشــته ،چقــدر
ســود كــرده ،ايــن ســود كجــا رفتــه ،مقــدار ســود ويــژه مــا چگونــه و
بــه دســت چــه كســانى تعييــن شــده و چــرا ايــن مقــدار شــده اســت؟»
كارگــران مىخواهنــد جلــوى دزدىهــا گرفتــه شــود .ايــن بحــث تــا شــب
بيــن كارگــران موافــق و مخالــف ادامــه پيــدا مىكنــد.
صبــح يــك شــنبه دوازدهــم اســفند ،اكثريــت قســمتها دســت از كار
مىكشــند و مىخواهنــد مديريــت بــه ســئواالت كارگــران پاســخ دهــد:
«یــک :بــا همــه آن كــه در ســال گذشــته توليــد بيشتــر از چهــار مــاه
تعطيــل بــوده و دزدهايــى مثــل خيامــى هــم ســر كار بودنــد و توليــد
امســال بيشتــر از ســال پنجــاه و هفــت اســت و هزينههــاى زندگــى
امســال نســبت بــه پارســال بــاال رفتــه ،چــرا بايــد نســبت بــه پارســال ســود
كمتــرى بگيريــم؟ ايــن نشــان مىدهــد كــه دزدىهايــى صــورت گرفتــه
اســت ،كــه امســال كمتــر از ســابق ســود ويــژه مىدهنــد؛دو :خيامــى
بــراى ســرمايه گــذارى روى ماشــين ســازى پــژو ،ميليونهــا تومــان پــول
در بانكهــا ســپرده بــود و طلبهايـش را وصــول نكــرد و موقــع فــرار هــم
نتوانســت ايــن پولهــا را بــا خــودش بــه خــارج ببــرد .چــرا حســابها را
روشــن نمىكنيــد؟ چطــورى مىگوييــد چهارصــد و هفتــاد ميليــون تومــان
ض گرفتهايــم؟ مــا مىخواهيــم بدانيــم كارخانــه چقــدر
از وزارت نفــت قــر 
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تجربههایکارگری

جـمعه

توليــد كــرده؟ چقــدر درآمــد داشــته و چقــدر ســود كــرده و ايــن ســودها
كجــا رفتــه؟ تــا بدانيــم كــه مقــدار ســود ويــژه چطــورى حســاب شــده و
چــرا ايــن قــدر كــم اســت؟
هــم چنيــن كارگــران اعتــراض مىكردنــد كــه در دوران رژيــم گذشــته،
چهــارده ميليــون تومــان پــول بابــت حــق عضويــت ســنديكاى آريامهــرى
از دســت مــزد مــا كارگــران برداشــتهاند ،چــرا ايــن پــول را بــه مــا
برنمىگردانيــد؟ در مقابــل داليــل قبلــى مديريــت كــه مىگويــد پــول در
بانكهــا نگــه دارى مىشــود و دســت شــوراى انقــاب اســت ،كارگــران
مىگفتنــد :يــا ايــن چهــارده ميليــون تومــان پــول را بــه مــا پ ـس بدهيــد،
يــا بــه صــورت وام مســكن در اختيــار كارگــران بــى مســكن قــرار دهيــد
و يــا ايــن كــه فيـش موجــودى آن را بــه مــا نشــان بدهيــد .مــا حاضريــم
رســما از طريــق مطبوعــات و تلويزيــون اعــام كنيــم ،كــه كارگــران ايــن
پــول خودشــان را _ كــه در بانكهــاى دولتــى اســت _ بــراى ســازندگى
روســتاها و زحمــت كشــان جنــوب شــهر تقديــم مىنماينــد».

مديريــت بــه ســئواالت كارگــران پاســخ نمىدهــد .ســنديكايىهاى
وابســته بــه كارفرمــا در مقابــل مبــارزه كارگــران میگفتنــد« :ولـش كنيــد
بابــا ،دو ســاعت ديگــر ايــن كارگــران خســته مىشــوند و خودشــان ســر
كار مىرونــد ».انجمــن اســامى كارخانــه هــم در مقابــل کارگــران موضــع
گرفــت .آنهــا مىگفتنــد« :وقتــى كــه شــما كارگــران كار را مىخوابانيــد،
از ســود كارخانــه بيشتــر كــم مىشــود و ايــن پــول بيتالمــال اســت
كــه شــما داريــد حــرام مىكنيــد ».و بــه ایــن ترتیــب تــاش مىكردنــد
دودســتگى بيــن كارگــران را شــدت دهنــد.
اعتــراض كارگــران شــدت گرفتــه و آنــان بــه ســوى كارخانــه شــمالى
راه پيمايــى میكننــد .مديريــت حــدود ده صبــح بــه قســمتهاى اعتصابــى
رفتــه تــا بــراى كارگــران توضيــح دهــد .راه پيمايــى متوقــف مىشــود.
مديريــت مىگويــد« :همــه مشــكالت مربــوط بــه شــوراى انقــاب اســت
و بــه مــا مربــوط نيســت .دســتور شــوراى انقــاب اســت کــه ایــن میــزان
بدهیــم و مــا مامــور و معذوريــم .مــا نمىتوانيــم مبلغــى غيــر از آن مقــدار
كــه تعييــن شــده بدهيــم،
كارگــران از مديريــت ســئوال مىكننــد« :اگــر ايــن شــوراى انقــاب
اســت كــه دربــاره امــورات كارخانــه و ســود ويــژه و مســايل كارگــرى
تصميــم مىگيــرد ،پ ـس ديگــر شــوراى كارگــرى و ســنديكا چــه صيغ ـهاى
اســت؟ گفتــن ايــن كــه اگــر شــوراى انقــاب دســتور بدهــد بــاز هــم بــه
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شــما خواهيــم داد، نشــان مىدهــد كــه كارخانــه پــول دارد و نمىدهــد و
موضــوع قــرض كارخانــه دروغ اســت ».امــا مديريــت پاســخی نمیدهــد.
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1
شنبه
 :1393تجمع کارگران معدن کوشک برای دومین بار طی یک هفته  .این
کارگران خواستار بازگشت به کار  ۱۷کارگر اخراجی این معدن و رسیدگی
به مطالباتشان شدند.
 :1393حدود  ۵۰۰نفر از مجموع  ۱۴۰۰کارگر معدن طزره ،از معادن
زغال سنگ البرز شرقی در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از  ۲ماه حقوق
و و همچنین دریافت نکردن حق عیدی دست از کار کشیده و در محوطه
معدن تجمع کردند.

دوشــنبه ســیزدهم اســفند ،اعتصــاب ادامــه مىيابــد و كارگــران در
صــدد راه پيمايــى بــه ســوى قســمت كارخانــه شــمالى هســتند کــه ناگهــان
حــدود ســاعت نــه و پنــج دقیقــه الــى ده صبــح ،انبــار اتــاق رنــگ بــه طــور
مشــكوكى آتــش مىگيــرد.
ماشــينهاى آتــش نشــانى زوزه كشــان بســوى كارخانــه مىآينــد،
هليكوپتــرى بــاالى كارخانــه بــه پــرواز درمىآيــد ،مامــوران مســلح ســر
مىرســند .بــه رغــم آنکــه كارگــران اعــام کردنــد آتــش ســوزى كار
همانهايــى اســت كــه دزدى كردهانــد ،تــا روز  14اســفند حــدود شــصت
نفــر از كارگــران اعتصابــى بازداشــت مىشــوند ...بــه ایــن ترتیــب بــا حاکــم
شــدن فضــای رعــب و وحشــت ایــن اعتصــاب ناموفــق خاتمــه مییابــد.
«خبر كارگر» شماره هفتم ،اسفند 1358

2
شنبه

اعتصاب کارگران ایران خودرو اسفند93
در پــی اطالعیــه ی مدیریــت ایــران خــودرو در ایــن بــاره کــه پــاداش
تولیــد خــودرو «دنــا»  200هــزار تومــان خواهــد بــود ،کارگــران بســیاری
از ســالن هــا و در رأس آنهــا ســالن شــاتل (بدنــه ســازی) دســت از کار
کشــیدند و در خیابــان هــای داخــل کارخانــه تجمــع کردنــد.

اسفند

10

ایــن مبلــغ در مــورد تولیــد خودروهــای دیگــر حداقــل  500هــزار تومان
بــوده و کارگــران در ایــن مــورد نیــز انتظــار چنیــن مبلغــی را داشــتند.
بــه دنبــال ایــن حرکــت کارگــران« ،مدیریــت حــوزه ی مدیــر عامــل» ،از
کارگــران خواســت کــه در ســالن غذاخــوری شــاتل جمــع شــوند تــا در
مــورد اطالعیــه توضیــح دهــد .وی گفــت ایــن  200هــزار تومــان صرف ـ ًا
هدیــه ناچیــزی از طــرف مدیریــت اســت و اصــل مبلغــی کــه قراراســت
تــا پیــش از عیــد بــه شــما پرداخــت شــود بســیار بیــش از ایــن اســت».
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 :1350اعتصاب  500نفر از کارگران زن کارگران قرقره زیبا
 :1393در پی تعویق پنج ماه حقوق  ۸۲۰کارگر دو کارخانه «کنتور سازی ایران»
ایرانیان» در قزوین،که تحت مدیریت یک کارفرما فعالیت
و «صنایع کم مصرف
ّ
دارند ،صبح امروز کارگران این دو واحد صنعتی دست از کار کشیدند و در
سالن غذا خوری تجمع کردند.

او ضمــن صحبــت هایــش مبلغــی را کــه قــرار اســت تــا پیــش از عیــد
پرداخــت شــود مربــوط بــه پــاداش شکســتن رکــود 600هــزار خــودرو در
ســال و نیــز مبلــغ قابــل توجهــی علــی الحســاب بابــت طــرح طبقــه بنــدی
مشــاغل ذکــر کــرد.

3
شنبه
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قطعنامه
(کارگرانزیرآب)
مــا امضــاء کننــدگان زیــر کارگران معــدن زیــر آب که در اثر دســائس
شــوم خوانیــن مازنــدران بــه جــرم فعالیــت بــرای بهبــودی وضــع رقــت
بــار کارگــران پــس از مدتــی زندانــی شــدن اکنــون در تهــران در حــال
تبعیــد بــه ســر میبرنــد ،ورود نماینــدگان فدراســیون ســندیکای جهانــی
را بــه عمــوم کارگــران ایــران مخصوصــا کارگــران مازنــدران کــه عــده ای
از آنهــا در زنــدان بســر میبرنــد ،تبریــک گفتــه و امیدواریــم نماینــدگان
فدراســیون ســندیکای جهانــی بــرای مشــاهده اوضــاع اسـفآور کارگــران
و زندانیــان بیگنــاه شــمال و مطالبــی کــه بــه وســیله هیئــت حاکمــه در
بــاره ســازمان کارگــری در شــمال بــه عمــل آمــده بــه مازنــدران عزیمــت
نمــوده و مشــاهدات خــود را بــه ســمع عمــوم کارگــران و زحمتکشــان
دنیــا برســانند .اینــک بــا تصویــب قطعنامــه زیــر تقاضــای خــود را بــه
ســمع هیئــت اعزامــی فدراســیون ســندیکای جهانــی میرســانیم:
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 :1393حدود  500نفر از کارگران کارخانه کنتور سازی ایران (شامل کنتور
سازی و صنایع کم مصرف ایرانیان) در شهرستان البرز استان قزوین در
اعتراض به پرداخت نشدن  5ماه از مطالبات معوقه خود از انجام کار
خودداری کرده و در سالن غذا خوری تجمع کردند.
 :1393کارگران نورد لوله صفا با مشاهده خلف وعده کارفرما در پرداخت
یکماه از دستمزد معوقه خود دست به اعتصاب زدند.
 :1393اعتصاب و تجمع  80نفر از کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان
در اعتراض به آنچه تاخیر و تبعیض در نحوه پرداخت حقوق

 -1مــا زحمــات طاقــت فرســا و فعالیتهــای رضــا روســتا دبیــر
مســئول شــورای متحــده مرکــزی را در بــاره متشــکل نمــودن طبقــه
کارگــر تاییــد و تقدیــر مینمائیــم.
 -2مــا نســبت بــه شــورای متحــده مرکــزی ماننــد همیشــه وفــادار
بــوده و شــورای متحــده مرکــزی را یگانــه تشــکیالت کارگــری ایــران
میشناســیم.
 -3ما آزادی تشکیالت کارگری را در سرتاسر ایران خواستاریم.
 -4مــا نســبت بــه تضیقاتــی کــه از طــرف ســندیکای دولتــی و حــزب
وابســته بــه آن بــه شــورای متحــده مرکــزی و احــزاب آزادیخــواه اعمــال
میگــردد ابــراز تنفــر نمــوده و بــه ایــن قبیــل عملیــات فاشیســتی شــدیدا
اعتــراض مینمائیــم.
زنــده بــاد فدراســیون ســندیکای جهانــی ســتاد اردوی زحمتکشــان
جهــان
زنده باد هیئت اعزامی سندیکای جهانی
زنده باد شورای متحده مرکزی یگانه سازمان کارگری ایران
مندرجه در فرشته آزادی مورخ  11اسفند 1331
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 :1393کارگران شرکت پایدار سازه در پروژه مسکن  800واحدی نیروی
انتظامی در شهر کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت مزد دست به
اعتصاب زدند.
 :1393حدود  ۶۰۰کارگر کارخانه کنتور سازی ایران از روز سه شنبه ۱۲
اسفند ماه تاکنون با برپایی تجمع در محوطه این کارخانه خواستار پرداخت
سه ماه حقوق معوقه (ماههای آذر ،دی و بهمن) و همچنین حقوق اسفند و
عیدی و پاداش پایان سال خود شدهاند.

جـمعه
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 :1393حدود  ۸۰نفر از کارکنان شرکت «عرف ایران» صبح امروز شنبه
در اعتراض به تاخیر در پرداخت حق بیمه و تهدید امنیت شغلی کارگران
پس از تغییرات مدیریتی این شرکت ،در مقابل شورای شهر تهران تجمع
کردند.

دخترشورشی،شعریازشاعرکارگریامریکاجوهیل
در این دنیای پر از شگفتی
همهگونه زنی را میتوان یافت
آنانــی را کــه در خانههــای بــزرگ و درندشــت و یــا در کاخهــا زندگــی
میکننــد
لباسهایشان لطیف است و رنگ بهرنگ
شهبانوان و شهدختانیاند با رگهایی نیلگون
که چون الماس و زمرد گیرایند و دلربا
اما تنها بانوی اصیل ،آن دخترک شورشی است کر:
شورشیست ،شورشی ست
او دختری شورشی است
مرواریدی گرانبهاس
او پیک امید ،دلیری ،غرور و شادی
برای مردان شورشی است
پیشترها ،شیرزنانی هم سراغ داشتیم
اما این شورشی ،امیدی دیگرست
در میان کارگران ،جستجوگر امیدیم
تا مهیا شویم برای پیکارهای بزرگ
برای آزادی
در کنار یک دختر شورشی
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آری ،دستهایش از تالش و کار
ظرافت زنانگی زنان خانهنشین را از دست داده و
عضالنی و زمخت شدهاند
لباسش نازک و لطیف نیست
اما در سینهاش دلی در تپش است
که نشان از طبقه او دارد
آنگاه که او بهکینخواهی و مبارزه برمی خیزد
سرمایهداران بر خود می لرزند
آری ،فقط این دختر اصیل ،دخترک شورشی است کر:
آن دختر شورشی ،او یک دختر شورشی است
او مرواریدی گرانبهاست
او پیام آور دلیری
غرور
و شادمانی
برای مردان شورشی پیکارگر است
بیش از این دختران بسیاری را دیدهایم
اما  ،ما
در انبوه کارگران جهان ،پیجوی چیزی دیگریم
برای پیکاری بزرگ برای آزادی
همراه با یک دختر شورشی
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 :1393کارگران بخش شمال غرب معدن زغال سنگ زمستان یورت صبح
امروز با تجمع در محوطه معدن برای چهارمین بار طی پنج روز گذشته،
خواستار پرداخت مطالبات معوقهشان شدند.
 :1393دور جدید اعتراض کارگران پیمانکاری فازهای  ۱۵و  ۱۶منطقه
ویژه عسلویه در واکنش به پرداخت نشدن دو تا پنج ماه مطالبات مزدی
که دیروز آغاز شده بود ،امروز نیز ادامه یافت .به دنبال اقدام اعتراضی
 6اسفندگروهی از کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای  ۱۵و  ۱۶منطقه
عسلویه بار دیگر کارگران با اجتماع در پشت درب ورودی سایت تاسیسات
پتروشیمی از حضور در محل کار خودداری کردند.معترضان با بستن درب
ورودی کمپ کارگری ،از ورود و خورج هرگونه خودرو به داخل کمپ
خودداری کردند.
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 : 1337كارگران بندر شاپور براي اضافه دستمزد اعتصاب كردند و پس
از  5روز موفق شدند روزانه  20ريال به دستمزد خود اضافه نمايند.
 :1393جمعی از کارگران معدن سنگرود (البرز غربی) در اعتراض به تعویق
 ۲ماه حقوق و حق عیدی پایان سال و همچنین درج نشدن حدود  19ماه
از سوابق بیمهای شان تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور امروز (۱۸
اسفند) با سفر به تهران در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کردند.
 :1393رئیس اتحادیه کارگران نفتی کلمبیا (یواساو) اعالم کرد که اعضای
این اتحادیه در اعتراض به تعدیل نیروی گسترده در صنعت نفت این
کشور اعتصاب میکنند.
 :1393جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صبح
امروز با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
حمایت خود را از افزایش واقعی حداقل مزد سال  ۹۴اعالم کردند.

افراشته،شاعرتودههایکارگری
افراشــته در ســال  ۱۲۷۱در روســتای "بازقلعــه" در حومــه رشــت به دنیا
آمــد .بــرای گــذران زندگــی بــه شــغلهایی ماننــد گــچ فروشــی -شــاگرد
پادوئــی شــرکتهای ســاختمانی -شــاگردی بنگاههــای معامــات امــاک-
معمــار شــهرداری -آموزگاری -هنرپيشــگی تئاتر -مجســمه ســازی -نقاشــی
و ســرانجام روزنامــه نــگاری و شــاعری پرداخــت .چهرههــا و ســوژههای
شــعر افراشــته مــردم محــروم ايــران انــد .اودر شــعرش نیازهــا ،و دردهــای
زندگــی آنــان را بــا طنــزی تلــخ و گزنــده بیــان میکــرد کــه گاهــی خواننــده
را میخندانــد و گاه میگريانــد .بيکاریهــا ،دربدریهــا ،محروميتهــا،
تبعيضهــا ،رشــوه خواریهــا و فســاد حاکــم بــر دســتگاه حاکمــه ،مايــه
اصلــی شــعر او بــود .از  ۱۹اســفند  ۱۳۲۹افراشــته روزنامــه چلنگــر را
منتشــر کــرد .نــام روزنامــه را صــادق هدايــت بــه افراشــته پيشــنهاد کــرده
بــود .شــعرهای "بــرف"" ،آ ميــرزا" و "عريضــه" از شــاهکارهای شــعری
افراشــته اســت ۱۴ .آذر ســال  ،۱۳۳۰بــه خان ـهاش حملــه کردنــد .درايــن
حملــه منــزل و دفتــر کار افراشــته غــارت شــد .پــس از کودتــای  ۲۸مــرداد
بــردن نــام او در مطبوعــات و حتــی در مقــاالت جــرم شــناخته میشــد .
در اواخــر ســال  ۱۳۳۴از ايــران مجبــور بــه خــروج از کشورشــد و در ۱۶
ارديبهشــت مــاه  ،۱۳۳۸در بلغارســتان فــوت کــرد.
"دمــاغ شــاه" مجموعــه نــه داســتان کوتــاه طنــز اســت کــه افراشــته
در ســالهای آخــر عمــر بــه رشــته تحریــر درآورده اســت .مجموعــه
داســتان"دماغ شــاه" را میتــوان یکــی از نخســتین آثــار ادبــی نســل
پیشــین تبعیدیــان ایرانــی دانســت
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 :1393نزدیک به  50نفر از کارگران به نمایندگی از  100کارگر کارخانه
کرمانیت کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و معوقات  9ماه
گذشته خود در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند..
 :1393تعدادی از کارگران کارخانه «کاغذسازی کارون» در اعتراض به
بیتوجهای مسئوالن به مشکالت صنفیشان ،در مقابل فرمانداری شوشتر
دست به تجمع زدند

...
یک دو سه سالی که برگشته ورق
یک کمی شد کشور جم ،تق و لق
گبر و ترسا و مسلمان و یهود
ترک ،گیلک فارس لر هر تیره بود
..
ترک هم با فارس میجوشد مگر
کی شوند این دو رفیق یک دگر
حرفهای شاخداری میزنید
فعله را با ما برابر میکنید
کردهاید آسایش ما را خراب
فکر ما  ،روحیهی ما در عذاب
مردمان آبرومند و نجیب
آنکه دستش میرود آسان به جیب
دست وپای خویش را کردند گم
سخت افتادند اندر جم وجم
...
ادعاتان بی پر وپی هست و سست
بر خالف نص قانون ،نادرست
بی سروپا کجا ،اعیان کجا؟
برزگر لختی کجا و خان کجا؟
آنکه دارد خانه و باغ و چمن
فرق با لُختی ندارد ،مرگ من؟
آنکهلمدادهتویماشینهمچوخوک
غبغبی پر باد کرده همچو غوک
او ندارد فرق با آن چرخکش
کو به زیر بار سنگین کرده غش؟
آنکه دائم هست خیاطش به کار
خط شلوارش بعینه سیم تار
او ندارد فرق با آن ژنده پوش؟
لخــت و لــرزان گونــیای بگرفتــه
دوش؟

ادبیات کارگری
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تخته کن افراشته مغازه را
این ادا اطوارهای تازه را
ما نفهمیدیم اندر این دیار
تــو چــه کاره هســتی ایــن گوشــه
کنــار
هر دقیقه میزنی ساز دگر
هر زمان میخوانی آواز دگر
گه نویسنده ،گهی آموزگار
گاه معماری  ،گهی پیکر نگار
تازگی شاعر شدستی نم نمک
چیزکی میسازی اما کم نمک
ای میان شاعران شاعرمجاز
نه گواهینامه داری نه جواز
...
اغنیا را سخت دلخور میکنی
صفحهها بر ضد ما پر میکنی
خرمنان
خر ُ
صنف خرپوالن ،صف ُ
میکشند از بهر تو خط ونشان
کارخانهچی از اشعارت ملول
تاجر از این بمبپردازت ملول
دیدهام شعر تو در دکان ده
رخنه کرده بر همه ارکان ده
یک نفر میخواند با صوت بلند
مردها زنها همه کف میزنند
در تمام کارخانه ،کارگر
خستگی را میکند با شعرت در
بدتر از سیل ملخ اشعار تو
هست عزرائیل ما ،گفتار تو
تخم غوغای غریبی کاشتی
جای یک سانت آشتی نگذاشتی
میروم پیش وزیر داخله
مینمایم سخت از دستت گله
می فرستد گوشهی زندان ترا
میکند تبعید آبادان تو را
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آنکه در عمرش ندیده رنگ ده
می نویسد :ده که گندم را بده
او ندارد فرق با آن برزگر
کو برابر میبرد با گاو نر؟
حرف بیمنطق نبایستی زدن
دشمن عادت نبایستی شدن
گر نباشد مالک و سرمایهدار
کارگر بهر که خواهد کرد کار؟
...
غیر از این بر هم خورد نظم جهان
میشود پاشیده از هم آسمان
کارگر از بیغذایی ُمردُ ،مرد
برزگر از بیدوایی ُمردُ ،مرد
دولت از ما ،مجلس از ما اغنیاست
ریشه و اعصاب توده دست ماست
ما به دست بچههای کارگر
اسلحه دادیم بر ضد پدر
ما به آن سرباز میگوییم  :به پیش
تیر خالی کن به همکاران خویش
هست آن ژاندارم در کوه و کمر

بچههای برزگر یا کارگر
پاسبان از فعله میسازیم  ،ما
با همان ،بر فعله میتازیم ما
کم اگر هستیم اما محکمیم
دزد اگر هستیم اما باهمیم
رنجبر هر جا که دارد اتفاق
نقشه میچینیم از بهر نفاق
ترک را با فارس در جنگ افکنیم
جنگشانوقتیکهشدحظمیکنیم
جنگهای مذهبی بر پا کنیم
از نفاق توده بشکن میزنیم
...
وای از آن ساعت که قوم رنجبر
گردد از طراری ما باخبر
یکدلویکجانبگویدپیشپیش
آمدیم از بهر حق و مزد خویش
ترس داریم از قیام کارگر
از هجوم و ازدحام کارگر
اول جنگ است ،جنگ کار و پول
تا که فاتح آید از این کارزار!
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شرایط زندگی کارگران شرکت نفت در سالهای 1306تا1308
“… ایــن کارگــران از حداقــل زندگــی محــروم بــوده و عــده ای بــه
علــت نداشــتن مســکن زیــر ســایه درخــت خرمــا زندگــی مــی کردنــد.
بعضــی از آنــان اتــاق هایــی از بوریــا ســاخته و در زمســتان و تابســتان بــا
چنــد خانــوار دیگــر در آن زندگــی مــی کردنــد.
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 :1393همزمان با تجمع روز گذشته کارگران کارخانه شیشه آبگینه در
مقابل ساختمان فرمانداری قزوین ،کارفرمای این واحد تولیدی دو ماه از
مطالبات معوقه  ۳۳۰کارگر را پرداخت کرد
 :1393حدود  ۵۰نفر از کارگران کارخانه نساجی کاشان ،صبح امروز در
اعتراض به آنچه سختگیریهای تامین اجتماعی در خصوص بازنشستگی
پیش از موعد کارگران این واحد صنعتی میخواندند ،مقابل ساختمان اداره
تامین اجتماعی این شهر تجمع کردند
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 :1393حداقل مزد کارگران برای سال آینده با  ۱۷درصد افزایش
 ۷۱۲۴۲۴تومان تصویب شد و سایر سطوح مزدی نیز  ۱۷درصد افزایش
خواهند یافت .همچنین برای سال آینده حق مسکن  ۴۰هزار تومان و پایه
سنوات در ماه  ۳۰هزار تومان تعیین شده است .جلسه شورای عالی کار
با افزایش  30هزار تومانی حق بن خوار و بار کارگران در سال آتی خاتمه
یافت .به این ترتیب حق بن کارگران از  80هزار تومان به  110هزار تومان
افزایش یافت.

محلــه کارگــران (احمدآبــاد) بــه علــت نداشــتن آب و مســتراح بــه
قــدری کثیــف و متعفــن بــود کــه اغلــب امــراض در آنجــا شــیوع پیــدا
مــی کــرد .شــرکت نفــت تنهــا حــدود  150خانــه یــک اتاقــی و دو اتاقــی را
در اختیــار برخــی کارگــران متخصــص و باســابقه گذاشــته بــود کــه نســبتا
تمیــز و قابــل ســکونت بــود… فاصلــه محــل ســکونت عــده ای از کارگــران
تــا تصفیــه خانــه آبــادان بیــش از دو کیلومتــر بــود… ظاهــرا ســاعت کار
شــرکت نفــت روزی  8ســاعت بــود ولــی از روی حســاب دقیق  11ســاعت
وقــت کارگــران در کارخانــه و بیــن راه تلــف مــی شــد …
کارگــران نفــت جنــوب نــه فقــط غــذا و پوشــاک و مســکن کافــی
نداشــتند ،حتــا از داشــتن امنیــت نیــز محــروم بودند .هــر آن مســترها اراده
مــی کردنــد مــی توانســتند کارگــران را از کارخانــه اخــراج کننــد … .آزار
واذیــت کارگــران و کتــک زدن کارگــر جــزو کارهــای عــادی انگلیســیها
بــود بــه دفعــات اتفــاق افتــاده بــود کــه انگلیســیها کارگــری را بــه ضــرب
مشــت و لگــد کشــته و متاســفانه مــورد تعقیــب هــم واقــع نشــده بودنــد.
در ســال  1306حداقــل حقــوق کارگــران ماهــی شــش تومــان و حداکثر
 9تومــان بــود .حقــوق بهتریــن متخصصــان ایرانــی از ماهــی  45تومــان
تجــاوز نمــی کــرد … .عــاوه بــر آن هــر مــاه مبلغــی از ایــن حقــوق ناچیــز
کارگــران بــه عناویــن مختلــف (جریمــه و تاخیــر) و غیــره کســر مــی شــد.
چــون حقــوق کارگــران را در پاکتهــای دربســته تحویــل مــی دانــد و آنــان
حــق نداشــتند جلــوی باجــه آن را بشــمارند .کســانی کــه بــه عمل شــرکت
اعتــراض کــرده و در صــدد احقــاق حــق مــی آمدنــد فــورا از طــرف
شــرکت بــه خدمــت آنهــا خاتمــه داده و گاهــی بــرای عبــرت ســایرین
نــام او را در لیســت ســیاه قیــد میکردنــد کــه تــا آخــر عمــر حــق کار در
شــرکت نفــت را نداشــتند .قبــل از اعتصــاب  1308عــده ایــن کارگــران
فقــط در آبــادان بــه  500نفــر مــی رســید .در ایــن زمــان قیمــت یــک
کیســه آرد در آبــادان  5تومــان بــود چــون کارگــران قــادر بــه معاملــه
نقــدی نبودنــد ایــن آرد رابــه کیســه ای  6تومــان مــی خریدنــد .در ظــرف
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ســال خــوراک کارگــران ســیاه ،آنــان کــه تخصــص نداشــتند ،جــز نــان
خالــی چیــز دیگــری نبــود.
اســتفاده زنــان کارگــر ازتفالــه نفــت منظــره ی اســف بــاری داشــت.
زنــان کارگــران پیتهــای نفــت را بــا آن مایــع ســیاه کــه معــروف بــه تفالــه
نفــت بــود پــر کــرده و روی ســر گذاشــته و بــرای پختــن نــان و ســیر
کــردن بچــه هــای صغیــر و لخــت و گرســنه خــود بــه طــرف اتــاق هــای
بوریایــی روانــه مــی شــدند.
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 :1329میتینگی علیه دخالتهای شرکت نفت در امور داخلی ایران برگزار شد.
پرتو علوی و اتابکی از طرف جمعیت ملی مبارزه با شرکت نفت از تهران آمده
بودند که سخنرانی کنند .ماموران شهربانی به آنها گفته بودند که این میتینگ
غیر قانونی است مردم حق ندارند جمع شوند و شما هم حق ندارید صحبت
کنید .آنها هم گفته بودند خیلی خوب صبر کنید وقتی مردم جمع شدند ما به
آنها میگوییم که باید متفرق شوند.

پوشــاک آنــان عبــارت از یــک پیراهــن بلنــد و پــاره پــاره بــود کــه
قســمت کمــی از بــدن را مســتور مــی کــرد .مایــع ســیاهی کــه روی ســر
گذاشــته بودنــد در اثــر حرکــت بــه صــورت آنهــا ریختــه تمــام اعضــای
بدنشــان را آلــوده مــی کــرد.
انگلیســیها بــا زنهــای شــیک پــوش خــود جلــوی زنــان ســتمدیده و
صاحبــان اصلــی ثــروت نفــت را گرفتــه و از مناظــر رقــت بــار آنــان عکــس
مــی گرفتنــد .عکــس اســکلتهای نفــت آلــود و متحــرک هــر بیننــده ای را
متاثــر مــی کــرد … .بــا ایــن مایــع ســیاه کــه بــه طریــق بــاال بــه دســت مــی
آوردنــد ســوخت نانشــان مجانــی تامیــن مــی شــد..
شــرکت نفــت بیمارســتانی داشــت کــه وضــع آن از حیــث دوا و طبیــب
رضایــت بخــش بــود .امــا کارگــران تــا دم مــرگ نمــی رســیدند در ایــن
بیمارســتان بســتری نمــی شــدند.
کارگــران مــی گفتنــد بیمارســتان شــرکت حتــا بــرای نمونه و ظاهرســازی
هــم کــه باشــد کارگــری رامعالجــه نکــرده و شــفا نــداده اســت.دراغلب نقاط
خوزســتان در فصــل تابســتان زندگــی بــدون یــخ و آب خنــک مشــکل و
گاهــی طاقــت فرســا اســت.
شــرکت نفــت باایــن کــه در ایــن تاریــخ کارخانــه ی یــخ داشــت یخــی
دراختیــار کارگــران قــرار نمــی داد .حتــا آب آشــامیدنی شــهر هــم تصفیــه
شــده نبــود.
ایــن کارگــران بــا ایــن شــرایط دشــواراز مرخصــی هــم بهــره منــد نبودند.
کارگرانــی کــه در حیــن کار معلــول مــی شــدند بــدون دریافــت دینــاری از
کار برکنــار مــی شــدند و مجبــور بــه گدایــی بودنــد.
به نقل از خاطرات یوسف افتخاری
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 : 1337كميسيون كار مجلسين شوراي ملي و سنا اليحه كار تازهاي را تصويب
كرد كه جايگزين قانون كار مصوب سال 1328شد.
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«آگوســت اســتریندبری» ،نویســندهی ســوئدی به روشــی بســیار ســاده و
روشــن رابطـهی میــان کارگــران و کارفرمایــان را در ســاختار ســرمایهداری
چنیــن تشــریح میکنــد:

 اونجا به اون مرده چی گفتی؟ بهش گفتم که او باید تندتر کار کنه. چه کسی این حق رو به شما داده که به اون دستور بدی؟ حقوق اونو من میدم. چقدر بهش حقوق میدی؟ روزی  ١۰کرون. پولی رو که به اون میدی از کجا میاری؟ من سنگ میفروشم. چه کسی این سنگارو برات میشکونه؟ اون انجام میده. در روز چه مقدار سنگ برات میشکونه؟ اوی تو عرض روز مقدار زیادی سنگ میشکونه. چقدر شما برای این کار میگیری؟ تقریبا  ۵۰کرون. پــس دیگــه ایــن اونــه کــه  ۴۰کــرون میــده بــه خاطــر اینکــه شــمافقــط دور و بــر پرســه میزنــی و بــه اون دســتور میــدی کــه ســریعتر کار کنــه.
 بله ولی مالک ابزار کار و ماشینها من هستم. چطوری صاحب اونا شدی؟ مــن ســنگها را فروختــم و اونقــدر پــول گرفتــم کــه تونســتم باهاشــونابــزار و ماشــین آالت بخرم.
 چه کسی سنگها را شکونده بود؟ -ساکت شو احمق!
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روز ملی شدن صنعت نفت
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دریافت حقوق کارگران نفت در مسجد سلیمان 1289

فروردین

1
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ورود ارتش انگلیس به پاالیشگاه نفت آبادان
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