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 :فھرست
 چرا ما کارگران به نشريه نيازمنديم؟)١
چرا ايجاد اتحاديه و سنديکا از نان شب برای ما مھم ) ٢

 تر است؟
 آموزش) ٣
 اخبار کارگری)۴
 معرفی تشکل ھای موجود کارگری  - ۵

 !شعر

 تا به حال

 ؟!افتادن شاه توت را ديده اي

 كه چگونه سرخي اش را

 با خاك قسمت مي كند

 ]ھيچ چيز مثل افتادن درد آور نيست[

 من كارگر ھاي زيادي را ديدم

 از ساختمان كه مي افتادند

 .                      شاه توت مي شدند

کارگران ايجاد تشکل مستقل واعتصاب حق قانونی شما در برابر  )١
 .گرسنگی ،ستم و بھره کش است

 ميليونی کارگران ايران، با ايجاد فدراسيون و اتحاديه ھای ١۴طبقه  )٢
 .سراسری مبارزه و مقاومت خود را در سطح ملی تقويت کنيد

کارگران امنيت شغلی ،بيمه ھای درمانی،بيکاری،بازنشستکی،تحصيل  )٣
 .و مسکن رايگان حق قانونی شما است

عليه خصوصی )  خودمانی سازی( عليه خصوصی سازی اقتصاد )۴
سازی آموزش،درمان،ورزش و خدمات عمومی توسط مافيای ثروت و 

 .قدرت مبارزه خود را تشديد کنيد
آزادی بيان،قلم،مطبوعات و نظارت و کنترل تشکل ھای کارگری و  )۵

مردمی بر توليد،توزيع و واردات تنھا راه مقابله با فساد و رانت 
 .خوارھای دولتی و موسسات اقتصادی است

کارگران و ھيئت ھای موسس اقدام به ايجاد اتحاديه ھا و سنديکاھای  )۶
 .کارگری در کارخانجات و محيط ھای کارگری کنيد

حقوق قانونی کارگران و راه ھای 
 پيشنھادی

karegare.sakhtoman@gmail.com 

 :راه ارتباطی با نشريه 
کارگران برای بھبود نشريه خود پيشنھادات و انتقادات خود را به ايميل ذکر شده بفرستيد چرا که اين نشريه تنھا با ھمکاری 

 :چرا که .شما  در جھت رسيدن به حقوق حقه ما کارگران پيش خواھد رفت 
 

 .چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است 

متشکل از نقاشان سنديکائی ” تابتا” نشريه مشترکی است که زير نظر ھيات ھای موسس سنديکائی  ”  کارگر ساختمان ” ماھنامه  
ی  تبريز ، سنديکای نقاشان استان البرز، نقاشان سنديکائی بندر عباس، ھيات بازگشايی سنديکای نقاشان تھران و حومه، نقاشان سنديکائ

رای ھر .  منشر می گردد، و از تمامی کارگران ساختمان دعوت به ھمکاری می کند)اردبيل دوستان و ھمکاران کارگران ساختمانی ب
 .موردی که الزم ديديد می توانند از طريق ايميل زير با ما تماس حاصل نمايند

karegare.sakhtoman@gmail.com 
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 سخن روز به بھانه ماھنامه کارگران ساختمان

 :چرا ما کارگران به نشريه نيازمنديم 
ومی، مسکن ۵٠ ميليونی کارگران ايران با بيش از ١۴دوستان کارگر ما طبقه  اج عم حت اي  ميليون خانوار مولد تمام اقالم م

به مثابه قلب تپنده جامعه که اگر لحظه ای دست از کار بکشيم جامعه از حرکت باز می ايستد، که خود از ... ،دارو،تغذيه و 
 ميليون کارگران ساختمان بايد با شکم گرسنه و بچه ھای      ٨ما کارگران مخصوصا . اين نعمات کوچکترين بھره ای نمی بريم

نظاره گر خانه ھای مجلل، ماشين ھای گرانقيمت و تفريحات سرمايه داران و فرزندانشان باشيم و کار ما تنھا انباشت سرمايه 
د حق  ن ان ی م ان دگ رای زن برای آنان و بی آيندگی برای خودمان شده است، درچنين شرايط نابرابر ما از کوچکترين حقوقی ب
ار بی  تشکل،اعتصاب،اعتراض و دستمزدھای متناسب با تورم، بيمه بيکاری و درمانی ، بيمه بازنشستگی و قانون مترقی ک

ر )سرمايه داران( دولت سرمايه داری به عنوان چماق طبقه  طبقه حاکم . بھره ايم گت ن ھر روز عرصه را برای ما سخت و ت
ا دردست  می کند به طوريکه ھر گونه اعتصاب ،اعتراض و تشکل مستقل کارگری با خفقان و سرکوب مواجه می شود و ب
م  گرفتن وسايل ارتباط جمعی و منع ازادی مطبوعات ما را از داشتن ھرگونه تريبونی برای ارتقاء آگاھی ،کسب اطالع از ھ
ا دامن  ه م رق ف و ايجاد تشکل ھای مستقل برای گرفتن حقوق خود از طريق گرد ھم آمدن جلوگيری ميکند وبه پراکندگی و ت

الزم می ... ميزند، در چنين شرايطی داشتن نشريه ای برای ارتقاء آگاھی و آموزش چگونگی  ايجاد تشکل ھای مبارزاتی و 
 . ميليون کارگر ساختمانی را با ھم  و سپس با کل طبقه ايجاد کند٨باشد نشريه فوق قصد دارد ارتباط بين 

اھی  بی شک ھمکاری فعاالن کارگری و پيشروان درارائه تجارب مبارزاتی خود باعث ارتقاء سطح کمی و کيفی نشريه و آگ
 .    کارگران در ايجاد ھم بستگی طبقاتی  خواھد شد که نويد آينده سعادتمند را برای طبقه کارگر خواھد داشت

 :مطلب اصلی 
 چرا ايجاد اتحاديه و سنديکا از نان شب برای ما مھم تر است؟

اتی بی  م ع ن ن ري اين سوال بايد با سوال ھای ديگر ترکيب گردد که چرا ما کارگران مولدين تمامی نعمات جامعه از کوچکت
ن  ي وان می رسد؟ چرا ق جه ن ي ت بھره ھستيم؟ و در کشوری ثروتمند در حال مرگ تدريجی می باشيم ؟ چرا مبارزات ما به ن
ون  ان حمايتی گفته شده نه تنھا اجرا نمی شود بلکه به نفع سرمايه داران توسط قانون کار تغيير داده می شود؟ چرا اصول ق
ای  ي اف ع م داف ان م ب گھ اساسی در موارد درمان،بيمه ھمگانی ،مسکن و يا امنيت شغلی نه تنھا اجرا نمی شود بلکه شورای ن

چرا ديوان عدالت پيشنھاد کارگران را برای دستمزد متناسب با تورم را .ثروت و قدرت بيمه کارگران ساختمان را رد ميکند؟
 ... ميليونی ما در مقابل تعداد انگشت شمار سرمايه داران ناتوان و عاجر است؟ چرا؟ چرا؟چرا؟ ۵٠رد ميکند؟ چرا نيروی 

 درصد ٩٩در مقابل) سرمايه داران( درصد جامعه١ سال عمر ننگين  سرمايه داری ھمواره جنگ طبقاتی بين ٢٠٠در طول 
حظه تشکل و ) کارگران(جامعه ن ل صاحب فقط نيروی کار برای فروش بھتر امری طبيعی جلوه داده شده و ميشود و در اي

 .اگاھی طبقاتی ما تنھا وسيله برای مقابله با ھجوم سرمايه داری و سياست ھای ضد کارگری معنی می شود
گی در  ست ب احزاب ،سنديکا ھا ،اتحاديه ھا ،فدراسيون ھا و کنفدراسيون در سطح ملی و سراسری تنھا ابزارھای ما برای ھم

ن . مقابل دشمن طبقاتی می باشد که می توانيم بوسيله آنھا به خواست ھا و مطالبات قانونی خود برسيم  ه اي در ھر کشوری ک
وده  ر ب ت ان سازمان ھا قويتر بوده اند مبارزه آسانتر بوده و به ھمان اندازه توان مبارزاتی مخصوصا در سطح سراسری آس

م  ي اش جی می ب دري ران . است و در کشوری مانند ايران که سرکوب شديدتر می باشد ما کارگران در حال مرگ ت ارگ ا گ م
ن  ري دت ساختمان که مشمول قوانين ضد کارگری و دچار بيکاری در تمام دنيا  می باشيم در نبود اتحاديه ھا و سنديکا ھا در ب
ارزات خود  ب شرايط قرار داريم و شرمنده زن و بچه ھايمان ھستيم برای اينکه از اين بن بست و پراکندگی رھا شويم و از م
ه  ول ار،ل اشی ک ا،ک اھ ن اش،ب ق ان،ن م ران ساحت ارگ نتيجه مثبت بگيريم بايد تشکل ھای موجود ويا ھيئت ھای موسس سنديکا ک

 .کارگران ايجاد تشکل مستقل واعتصاب حق قانونی شما در برابر گرسنگی ،ستم و بھره کش است
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 . ھمسو و ھم جھت در ساختن اتحاديه کارگران ساختمان حرکت کنيم.... کش،برقکارو 

ه  فی ک جمن ھای زرد صن اری از ان اين کار بوسيله کارگران پيشرو و سنديکاھای موجود شدنی است و در اين ميان بسي
از طرفی ھمگام با اين کار پيشروان کارگری بايد در رشته . کارگران شاھد آن می باشند اماده تبديل شدن به سنديکا می باشند

گر و ... ھای خود مانند پتروشيمی و حمل و نقل ،ماشين سازی و  کدي ه ي جارب خود ب ال ت ق ت ا ان داوم داده ب اين کار را ت
 .ھمکاری ھای سراسری و با تقويت يکپارچگی خود سرمايه داران را وادار به عقب نشينی کنند

اقی  ف م ات يک ھ ه در صورت شل طبقه کارگر در صورت نبود تشکل مانند گلوله بدون چاشنی  يا تفنگ بدون گلوله است ک
 :برای غلبه به بی برنامگی و دوری از تفرقه . نخواھد افتاد

 .چاره ما کارگران وحدت و تشکيالت است 
 .    و ايجاد اين تشکل ھا از نان شب ھم واجب تر است

 
 

 :بخش اموزش 

 موارد قانونی فعاليت صنفی کارگران

ا  اسب ب ن ت زد ھای م طبقه کارگر ايران بايد برای رسيدن به مطالبات گوناگون خود، بيمه ھای اجتماعی ،امنيت شغلی ،دستم
اسد  ن د بش تورم،حق اعتصاب،تشکل،اعتراض در شرايطی که دولت سرمايه داری آنھا را آگاھانه مورد سرکوب قرار می دھ
يت  ال ع ه سرکوب و ف ان ھ ن ب و توان حمايتی نھادھای سرمايه داری که زير فشار طبقه کارگر صورت گرفته اند برای گرفت

 .مشروع و قانونی از آنھا دارای اھميت ويژه ای می باشد، که به بعضی از انھا اشاره ميکنيم

ايت  ھ کارگران بايد از اين قوانين پايه ای مورد قبول به عنوان تنھا ابزار تشکيالتی در جھت رسيدن به حقوق قانونی خود  ن
قوانين پايه ای مورد قبول تمام دنيا می باشد ايجاد حق تشکل مستقل،اعتصاب در مقابل بھره کشی و تبيعض . استفاده را بکنند

زدھای  م و سياست ھای ضد کارگری دولت ھای سرمايه داری که اين سياست ھا مانند قراردادھای سفيد امضا ،موقت ،دست
ای ۴/١ ي اف  زير خط فقر ،مايحتاج ضروری مردم،خصوصی سازی يا خودمانی سازی ،انباشت ثروت ھای ميلياردی توسط م

ه  ق ل طب اب ق ارزه در م ب ه م ه ادام ادر ب ثروت و قدرت بوده اند که طبقه کارگر بدون داشتن تشکل ھای صنفی و سراسری ق
 :سرمايه دار نخواھد بود ما به چند نمونه از اين قوانين در اينجا اشاره ميکنيم 

م ٣ قانون اساسی در ايجاد تشکل،اصل ٢۶اصل  اشد و ھ ا می ب  قانون اساسی در حق اعتصاب و تظاھرات از اين نمونه ھ
وان عضو  ه عن رای جمھوری اسالمی ب چنين مھمتراز اين ھا مخصوصا برای کارگران مقاوله نامه ھای بين المللی که ب

 .سازمان ملل متحد الزم االجراء است و قابل اجرا در ايران می باشد

 سازمان جھانی کار در مورد ازادی تشکل ھای مستقل و حمايت از حق ايجاد تشکل ميباشدکه در زير قسمت ٨٧مقاوله نامه 
 :ھايی از ان  را می آوريم 

 ٢آزادی تشکل ھا ماده ) ١

ل خود )٢ کارگران و کارفرمايان بدون ھيچ گونه امتياز و بدون اجازه می توانند اقدام به ساخت و تشکيل سازمان ھايی به مي

 ميليونی کارگران ايران با ايجاد فدراسيون و اتحاديه ھای سراسری مبارزه و مقاومت خود را ١۴طبقه 
 .در سطح ملی تقويت کنيد
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 .بپردازند يا به تشکل و سازمان ھای ديگر بپيوندند

يت  ال ع اين سازمان ھا حق دارند اساسنامه خود را تنظيم و تدوين و نمايندگان خود را آزادانه انتخاب نمايند و اداره امور و ف
 .خود را تنظيم و برنامه عملی خود را اعالم نمايند

 .مقامات دولتی بايد از ھرگونه مداخله که ممکن است اين حق را محدود يا منع کند خود داری نمايند)٣

 .اين سازمان ھا را نمی توان از طريق اداری منحل يا توقيف نمود)۴

ز ) ۵ ي انی ن اين سازمان ھا حق تشکيل اتحاديه ،فدراسيون با کنفدراسيون را دارند و ھم چنين می توانند به سازمان ھای جھ
 .بپيوندند

 ”مورد حق تشکل و مذاکره دست جمعی ” در ١٩۴٩ ژوئن ٨ سازمان جھانی کار در ٩٨مقاومنامه ) ب

 کارگران بايد در برابر اقدامات ضد سنديکايی و تبعيض آميز در خصوص اشتغال، از حمايت کافی ١-١ماده 
  برخوردار باشند

رد -٢ ي رگ ر را در ب دھای زي ن د ب اي ژه ب وي ی ب کاي دي دامات ضد سن ر اق راب ران در ب ارگ ايت از ک  :حم
ف ا؛) ال ھ ا از آن ف ع ت ه اس ا ب ری ي ارگ ای ک اھ ک دي ن ت در س دم عضوي ه ع ران ب ارگ دام ک خ ت  شرط اس
ا ) ب ارگری ي اخراج کارگران يا ايجاد مزاحمت برای آنان به ھر وسيله، به علت عضويت در سنديکاھای ک

قت  واف ا حتی در صورت م ار ي به علت شرکت در فعاليت ھای تشکيالتی سنديکايی در غير ساعت ھای ک
  .کارفرما در زمان کار

 سنديکاھای کارگری و کارفرمائی بايد در مقابل ھرگونه اقدام مداخله گرانه در تشکيالت و فعاليت امور ١-٢
امال مصون  اداری آنھا از سوی اعضاء و يا نمايندگان طرف مقابل چه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم ک

  باشند؛

 :اقدامات زير از جمله اقداماتی است که از لحاظ مقرراتی اين ماده مداخله غير موجه تلقی می شود 

ارگری  ه ھای گ ادي ح اقدامات تحريک آميز به منظور ايجاد طرح ھای کارگری ديگر تحت نفوذ کارفرمايان، پيشتيبانی از ات
 .بوسيله کمک مالی بدين منظور که تحت حمايت کارفرمايان قرار بگيرد

ه  حوی ک ه ن درصورت نياز بايد سازمان ھايی که با شرايط ھر کشور متناسب بوده و احترام به حقوق آزادی اتحاديه ھا را ب
 . توضيح داده شد تامين نمايد١در ماده 

ل  ق اد تشکل ھای مست ج ورد اي دوستان کارگر مخصوصا ھيئت ھای موسس سنديکا ھا می توانند ازطريق موارد باال در م
 .استفاده نمايند

 .کارگران امنيت شغلی ،بيمه ھای درمانی،بيکاری،بازنشستکی،تحصيل و مسکن رايگان حق قانونی شما است
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 :اخبارکارگری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

عليه خصوصی سازی  يا خودمانی سازی آموزش،درمان،ورزش و خدمات عمومی توسط مافيای ثروت و 
 .قدرت مبارزه خود را تشديد کنيد

 کارگر ساختمانی در اعتراض به تغيير قانون بيمه ١٠٠٠حدود ) ١
اين .اجتماعی کارگران ساختمانی از در مقابل مجلس دست به تحسن زدند

ھا برای حمايت از  کارگران معتقدند تالش مجلس برای تغيير قانون بيمه آن
. گيرد ھا انجام می گويند، بساز و بفروش انبوه سازان يا آنطور که خود می

گويند در صورت اعمال تغييرات مورد نظر مجلس در  اين کارگران می
قانون بيمه کارگران ساختمانی، اگر چه در ظاھر بستری برای بيمه اين 
کارگران فراھم است اما به دليل ساز و کار غير قابل اجرای دريافت حق 
بيمه سھم کارفرما، عالوه بر آنکه عمال ھيچ کارگر ساختمانی جديدی بيمه 

 ھزار کارگر ساختمانی بيمه شده، بيمه خود را از ۴٠٠نخواھد شد، حدود 
 .دست خواھند داد

 
ی ٣/١٠/١٣٩٣روز چھارسنبه  )  ٢ کارگران شرکت معدن

فی چادرملو  جمن صن ر ان ي ايت خود را از دب با امضای طوماری حم
ه  اعتصاب يک ماھه کارگرانکارگری اين معدن که متعاقب  ذشت در سال گ
ران ۶۵۶در اين طومار حمايتی .اخراج شده بود، اعالم کردند ارگ  نفر از ک

نھايت سعی   اند تا  ٔپيمانی معدن چادرملو از ھيئت مديره اين شرکت خواسته
رام  ھ ٔو تالش خود را در جھت ابقاء و زمينه سازی برای ادامه ھمکاری ب

ز )  آذر٢٣( روز يکشنبه .نژاد به کار گيرند حسنی ي تجمع اعتراض آميزی ن
از سوی کارگران اين معدن در اعتراض به شايعه انتخاب دبير جديد انجمن 

ه .صنفی کارگران اين معدن برگزار شده است رئ ب ه حکم ت ٔدر شرايطی ک
ر خوشحال  آقای حسنی ن خب نژاد به تازه گی صادر شده و کارگران از اي

نژاد منتفی شده و قرار است  رسد بازگشت آقای حسنی ھستند اما به نظر می
خاب شود ت فی ان ر .دبير جديدی برای انجمن صن ن خب دن اي ي ن پس از ش

ار ۶٠٠حدود زی خواست ي راض آم  نفر از کارگران چادرملو در تجمع اعت
و  ابقاء بھرام حسنی ل ران چادرم ارگ فی ک نژاد در سمت دبيری انجمن صن

کر  ٔبه محض اينکه حکم تبرئه آقای حسنی.شدند ه ف ان ب اي نژاد صادر شد آق
اطع . اند دبير جديد انتخاب کنند افتاده در حالی که کارگران ھمواره حمايت ق

د شان نشان داده نژاد به عنوان نماينده خود را از حسنی ان ذکر است .ان اي ش
اين طومار در اختيار واحد حراست معدن چادرملو، بازرسان انجمن صنفی 

و  ل تی چادرم ع مع صن جت ريت  کارکنان آسفالت طوس، مديريت م دي و م
 .شرکت آسفالت طوس قرار گرفته است
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ه ٩٠٠) ٣ خودداری  کارگر واگن پارس اراک در اعتراض ب
دی دست  ي ول کارفرما از تمديد قرارداد کار رئيس نھاد کارگری اين واحد ت

ا در .از کار کشيده و توليد را متوقف کردند رم بر اساس اين گزارش، کارف
که  ادامه تغيبرات خود به تازگی مدير انتظامات واگن پارس را با وجود آن
رده است و  دو ماه به پايان قرارداد کارش باقی مانده بود از کار منفک ک

رده است ن او ک گزي ران .يک نظامی بازنشسته را جاي ارگ ه ک طور ک آن
رات  گزارش کرده ف ار شده و ن اند مدير جديد از صبح امروز مشغول به ک

رده است ن ک گزي انی جاي ران .جديدی را در واحد انتظامات و نگھب ارگ ک
گويند اين تغيير مديريتی در واگن پارس به قصد اعمال محدوديت بيشتر  می

ه .بر کارگران در کارخانه است ان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارخ
ھای کارفرما برای پايان دادن به اعتراضات صنفی  واگن پارس که از وعده

ارس .پيشين کارگران بود متوقف شده است ران واگن پ ارگ نی است ک گفت
ه   شھريور ماه امسال و بارديگر  اراک يکبار در اه ب خ مھر م اري  در ت

ران  دي د م مدت يک ھفته دراعتراض به تعويق سه ماھه حقوق و عملکرد ب
ران واگن . بودند کارخانه دست از کار کشيده ارگ آخرين اعتراض صنفی ک

ه و  ان پارس در پی پرداخت بخشی از مطالبات، استعفای مدير داخلی کارخ
افت وعده ان ي اي ا پ رم ارف م .ھای مثبت ک ات اه خ رارگ ه ذکر است ق الزم ب

ن  ي ي ع ارس اراک است و ت ه واگن پ ان ارخ ی ک دار اصل ام االوصياء سھ
 .کارفرمای اين واحد توليدی بر عھده اين قرارگاه نظامی قرار دارد

ھای  اتحاديه نيروی کارگری فرانسه در خصوص سياست) ۴
به نوشته روزنامه فرانسوی فيگارو، اتحاديه .اقتصادی به دولت ھشدار دادرياضت 

ھای کارگری اين کشور  ترين اتحاديه نيروی کارگری فرانسه به عنوان يکی از بزرگ
شنبه مقابل جمع کثيری از فرانسويان در پاريس، طی ھشداری به دولت  روز سه

فرانسه خواستار توقف سياست رياضتی آن شد و اعالم کرد که در صورت عدم توقف 
» ژان کلود ميلی.اين سياست از سوی دولت اعتصاب عمومی برگزار خواھد شد

: مسئول حزب نيروی کارگری فرانسه در اظھاراتی در اين خصوص اعالم کرد
دولت بايد از سياست رياضتی خود که کشور را در معرض خودکشی اجتماعی، «

ما «: وی در ھشدار به دولت افزود«.اقتصادی و دموکراتيک قرار داده، دست بردارد
ھای آينده رد  ھا و ماه ھيچ چيز را در خصوص برگزاری اعتصاب عمومی طی ھفته

 «.ھايی را ترتيب دھيم ايم در صورت امکان اعتصاب کنيم و آماده نمی

ه  ھا نفر از پزشکان، پرستاران و کارکنان بيمارستان صد) ۵ ران ي است سخت گ داوم سي ه ت راض ب ھای شھر رم در اعت
وت  کارکنان بيمارستان.اقتصادی دولت ايتاليا به ويژه در بخش بھداشت و درمان، تظاھرات کردند اب ن ت ادي م ع ن ھا با تشي

اران  قربانيان بحران اقتصادی در برابر وزارت بھداشت ايتاليا، به تداوم کاھش بودجه اين بخش و اخراج پزشکان و پرست
ا است اين تابوت«: اعتراض کردند يکی از معترضان گفت ي ال ت ان در اي داشت و درم ھ ا . ھا، نمادی از مرگ بخش ب ب

 شود   ھزار بيمار فقط در بخش اورژانس پذيرفته می٢۵وجودی که در بيمارستان ائورليا ھاسپيتال، ساليانه نزديک به 
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ه ده  ميليون يورو از بودجه آن را کاھش داده٢٠اما در سه سال گذشته نه فقط  ذشت ه گ ت ف ن  اند بلکه ھ ان اي ن ارک ر از ک ف ا ن ھ

ه  تظاھرکنندگان اعالم کردند ادامه سياست.«اند بيمارستان به ويژه پرستاران را اخراج کرده ن ي ن زم ھای رياضتی دولت در اي
ه «: يکی از پزشکان ايتاليايی نيز گفت. موجب کاھش بيشتر خدمات به بيماران خواھد شد ان ت ه در آس واقعا شرم آور است ک

د١۶٠ھای کريسمس و سال نو ميالدی  جشن ن حران دراز مدت .« نفر را در سه بيمارستان شھر رم از کار اخراج کن داوم ب ت
 .اقتصادی در ايتاليا موجب بيکاری نزديک به دو ميليون شاغل شده است

 
————————————————————————————————

——————————————- 
 
 
 

 :ستون معرفی تشکل ھای موجود کارگری 
 
 
 
 
 
 

 
خود را متشکل کرده در مبارزات " یکی از تشکلھای کارگری که در دوره جدید رشد جنبش کارگری توانسنه مجددا

این سندیکا نه . کارگری جایگاه خوبی کسب کند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه است 
تنھا در ميان کارگران ، رانندگان  و کارمندان شرکت واحد تھران و حومه شناخته شده و مورد احترام است بلکه 
بعنوان تشکل و یک نيروی محبوب در تمامی سطح جنبش و طبقه کارگر و تمامی مردم بعنوان تشکل کارگری مبارز 
و دارای احترام و محبوبيت زیادی است، الزم است بدانيم چنين محبوبيتی را با مبارزات خود کسب کرده است برای 

 :درک بھتر موضوع مختصری، به تاریخ ایجاد ، بازگشایی و مبارزات این سندیکا اشاره ميکنيم 
درسال .  اولين انتخابات ھيات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه برگزارشد١٣٣٧در مھر 
مندی خودداری کرده و روز جمعه را روز کار و نيامدن به سرکار موجب کسر کار  شرکت واحد از دادن حق عایله١٣٣٩

پليس آگاھی تھران به محض اطالع . در مخالفت با این مساله رانندگان دست به اعتصاب زدند. و جریمه اعالم نمود
از این موضوع با دستگيری رانندگان اعتصاب را شکسته و شرکت واحد نيز با اخراج دست جمعی ھيات مدیره و 

در حالی که برخی از رانندگان در بازداشت به سر می بردند، . اعضای فعال سندیکا به این حرکت واکنش نشان داد
ھيات مدیره به دبيری یوسف ساروخانيان با کارفرما وارد مذاکره شد، و با حمایتی که ازطرف رانندگان و کارگران می 
شدند حق عایله مندی را به کارفرما قبوالنده و رانندگان زندانی آزاد شدند و ھمگی به کار بازگشتند، طی دوره 

 تشکل ھای کارگر بسيار فعال شدند و در کل کشور سندیکا ھا ، وشوراھای انقالبی کارگری و غيره ١٣٥٧انقالب 
تشکيل شدند که سندیکا شرکت واحد نيز به فعاليت خود ادامه می داد تا اینکه به مرور قدرت جمھوری اسالمی در 

جامعه بيشتر و بيشتر شد ھرچه جمھوری اسالمی قوی تر می شد سرکوب انقالبيون و کارگران شدت بيشتری   
 و حاکم شدن جمھوری اسالمی به مرور  سرکوب  تشکل ھای ١٣٥٧می یافت تا اینکه  بعد از شکست انقالب 

کارگری توسط جمھوری اسالمی به شکل ھای مختلف تا آن حدی ادامه یافت که ھر گونه  فعاليت مستقل کارگری 
از جمله سندیکاھای کارگری نيز مشمول سرکوب شدید گردیدند و در پی سرکوب تشکل ھای مستقل کارگری ، 

جایگزین شوراھای ...  تشکل ھای وابسته دولتی یعنی خانه کارگر و تشکل ھای جانبی ان شوراھای اسالمی و 
بنا براین سندیکای کارگران شرکت واحد نيز بدون اعالم انحالل به تعطيلی . کارگری وسندیکاھای کارگری شدند

 با تالش ھيات موسس و رانندگان، شرکت واحد توانستند سندیکا کارگران ١٣٨٤ و ١٣٨٣کشانده شد ، در سالھای 
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه بازگشایی شد ١٣٨٤در سال . شرکت واحد را احيا کنند

. البته مثل ھميشه این فعاليت ھا ھمراه با سرکوب و زندان و شکنجه بوده و ھستند. شروع به کار کرد" و مجددا
 دست به اعتصاب زدند این اعتصاب در پی آن ١٣٨۴کارگران شرکت واحد برای کسب مطالبات خود در ھشتم بھمن 

. انجام گرفت که شھردار تھران، قاليباف و مدیرعامل وقت شرکت واحد حاضر نشد  خواست کارگران را عملی کند

 ھمگام با دیگر تشکلھای کارگری
 

 این قسمت سندیکای شرکت واحد
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سال ھا بود که رانندگان شرکت واحد “: داود رضوی در مورد مشکالتی که منجر به این اعتصاب شده است می گوید

و با . اتوبوسرانی از ابتدایی ترین حقوق و مزایا خود محروم بودند و کمترین مزد را جھت بيشترین کار دریافت ميکردند
صراحت ميتوان گفت ھيچ مزایایی جز حداقل حقوق دریافتی نداشتنند و حتی دریافتی پول ناھارشان ماھانه برابر 

ھيچ اميد و روزنه ای جھت مسکن وجود نداشت و ميتوان گفت نود درصد کارگران بخصوص . بود با یک عدد ساندویچ
با توجه به اینکه رانندگان در آلودگی شدیدھوا کار . رانندگان مستاجر بودند آنھم در حاشيه و شھرھای اطراف تھران

و یا حتی لباس کار نداشتند و با لباس شخصی خودشان باید کار . ميکنندد اما از مزایای شير روزانه محروم بودند
به اجبار باید ھم رانندگی ميکردند و ھم کار کمک راننده را انجام ميدادند و در اصل دو نوع کار انجام ميدادند . ميکردند

در واقع تمام این . رانندگان از مزایای واقعی مددکاری و امکانات پزشکی محروم بودند. و یک حقوق دریافت ميکردند
کاستی ھا و بی توجھی به مشکالت کارگران زمانی بود که شوراھای اسالمی کار که تحت پوشش خانه کارگر، 

در روز شش بھمن به بعد اکثر اعضای ”.بازوی کار فرما بودند و نقش نماینده کارگر را در شرکت واحد بازی ميکردند
اطالعيه سندیکا مبنی بر اعتصاب به شکل وسيعی در سطح شھر بين . ھيات مدیره سندیکا بازداشت شدند

ھشتم بھمن، سپيده دم سرد زمستان است و رانندگان معموال ساعت پنج صبح در . رانندگان پخش شده بود
قرار است که رانندگان با حضور در توقفگاه ھا دست از کار . توقفگاه ھای اتوبوس ھای شرکت واحد حاضر می شوند

: داود رضوی فعال سندیکایی آن سپيدم را چنين توصيف می کند. بکشند و اتوبوس ھا را به شھر حمل نکنند
شاید بتوان گفت بعد از وقایع کوی . ھا بود که تھران چنين فضای امنيتی را در سطح شھر به خود ندیده بود سال“

ھا در  ھای ویژه و مامورین لباس شخصی ای از یگان  این اولين باری بود که حضور گسترده٧٨دانشگاه در سال 
گانه شھر تھران قرار دارد، به دليل این  ٢٢ھای شرکت واحد در مناطق  توقفگاه. خورد ھای تھران به چشم می خيابان

ھا ھزار نيروی یگان ویژه در سرکوب  پراکندگی و اھميت سرکوب این اعتصاب که بسيار مھم بود شایدبتوان گفت ده
بطور مثال توقفگاه منطقه یک و دو در آن زمان در خيابان ھنگام بعد از ميدان رسالت . این اعتصاب شرکت داشتند

ھا ازپل سيد خندان بطور پراکنده و فشرده در کل بزرگراه رسالت تا  قرار داشت، اما حضور مامورین و لباس شخصی
خواستند و ھر که راننده  خورند، در ميدان رسالت از رھگذران کارت شناسائی می درب توفقگاه به چشم می

در مناطق مختلف اتوبوسرانی در . شد سندیکائی شرکت واحد بود قبل از رسيدن به محل کار ش بازداشت می
ھای ویژه حتی از تعداد رانندگان بيشتر بود، در منطقه چھار اتوبوسرانی در محله نازی  ھا حضور یگان داخل توقفگاه

آباد تونلی بزرگ از مامورین یگان ویژه در مقابل درب توقفگاه درست شده بود و رانندگان باید از این تونل عبور 
کردند تا ته صف برسند  ھا ئی که کار نمی کنی یا نه؟ آن کردند آیا کار می رفتند و سوال می کردند تا به داخل می می

شدند، معموال اکثرا از این ضربات  ھای از قبل آماده شده انداخته می گرفتند، و داخل اتوبوس زیر ضربات باتون قرار می
 اتوبوسرانی آنقدر حضور مامورین یگان ویژه زیاد بود که سطح توقفگاه از این ٩در منطقه . شد نصيبشان می

 نفر از رانندگان شب قبل از اعتصاب و روز اعتصاب ۵٠٠ در این اعتصاب بيش از ”.حضورسياه رنگ به نظر می رسيد
 تن از کار اخراج شدند که با پایداری و تالش اعضای سندیکای شرکت واحد و حمایت ۴٠٠دستگير شدند و بيش 

ھای فعالين کارگری و فعالين دیگر جنبش ھا و تشکل ھا و نھاد ھای جھانی  تقربيا اکثرا از زندان آزاد و بعد از مدتی 
به سر کار خود بازگشتند، ضمن اینکه کارگران شرکت واحد به برخی از مطالبات خود دست یافتند  اما سرکوب 

 .سندیکا و اعضای آن و دیگر فعالين  کارگری بشدت ادامه دارد و صد البته مبارزه نيز ھر روز گسترده تر می شود
بزرگترین دستاورد مبارزه طی ده سال گذشته احترام و محبوبيتی است که سندیکای کارگران شرکت واحد در ميان 
کارگران و نيروھای فعال و مبارز کسب کرده و به الگویی برای کارگران تبدیل شده است،اکنون در جھت تاثير 
مبارزات، بسياری از کارگران درک کردند که علی رغم خطرھای زیادی در مسير مبارزه ھيچ راھی برای زنده ماندن، 
کسب حقوق ھای معوقه ، امنيت شغلی ، مقابله با اخراجھا ،افزایش دستمزد،بيمه ، ودھھا مطالبه دیگر جز مبارزه 
راھی وجود ندارد و بسياری از کارگران درک کردند راھی که سندیکا ی شرکت واحد برای کسب مطالبات خود 
شروع کرده است باید با ھمبستگی بيشتر در ميان صفوف کارگران ادامه یابد از این جھت است که بسياری از 
کارگران در تالشند که تشکلھای خود را ایجاد کنند تا به آن حدی از ھمبستگی طبقاتی دست یابند که دشمن 
نتواند تشکل ھا و فعالين را سرکوب کرده وبرخی از انھا را زندانی کند، از کارگران ساختمانی می خواھيم در جھت 

بدون شک تنھا راه نجات . یافتن راه حل ھای مبارزه و متشکل شدن از تجربيات کارگران شرکت واحد استفاده کنند
وحدت طبقاتی کارگران نياز اوليه برای کسب مطالبات و قدرت کارگری است و صد . کارگران وحدت و تشکيالت است

البته چنين وحدت و ھمبستگی فقط از طریق ھمبستگی ميان تشکلھای توده ای کارگران مانند سندیکاھا ، اتحادیه 
 ھا و دیگر اشکال تشکل کارگری به صورت ایجاد اتحادیه ھا و فدراسيونھای سراسری و ھم چنين ایجاد و گسترش 
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تشکيالت سراسری طبقه کارگر ممکن خواھد شد با توجه به اینکه دولت سرمایه داری جمھوری اسالمی ھر گونه 
تشکل یابی را سرکوب می کند الزم است دوستان کارگر با تاسيس ھيات ھای موسس از یک طرف اقدام به ایجاد 
تشکل ھای کارگری کنند و از طرف دیگرتوسط ھيات ھای موسس اقدام به سازماندھی تشکل ھای موجود جھت 

 .گردد ) فدراسيون (ایجاد تشکل سراسری کارگری 
صنفی کارگران و تشکيالت مدافع منافع کل طبقه آنھا مکمل یکدیگرند و ھر  –به یاد داشته باشيم تشکلھای توده 

در حال حاضر .  کدام از آنھا وجود نداشته باشد طبقه کارگر دچار مشکل شده  به خواسته ھایش نخواھد رسيد  
فرصت زمينه ھای عينی برای ایجاد ھر دو شکل تشکيالت طبقاتی کارگران مھيا است ما به عنوان کارگران 
ساختمانی اکنون در جھت ایجاد تشکل ميان کارگران ساختمانی تالش می کنيم و از دیگر دوستان کارگر می 

 . خواھيم دست ما را برای ساختن تشکل کارگری بگيرند 


