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 :فھرست
 )در ضرورت اتحاديه های سراسری(سرمقاله )1
 سرپناه سازان بی سرپناه) 2
 با خصوصی سازی مبارزه کنيم) 3
 نامه های رسيده از دوستان) 4
 اخبار کارگری) 5
 )فلز کار ومکانيک(معرفی تشکل های موجود کارگری )6

ی  )1 کارگران ایجاد تشکل مستقل واعتصاب حق قانونی شما در برابر گرسنگ
 .،ستم و بھره کش است

ای  14طبقھ  )2 ھ ھ ادی ح ون و ات دراسی اد ف ج ا ای ران، ب ران ای میلیونی کارگ
 .سراسری مبارزه و مقاومت خود را در سطح ملی تقویت کنید

ل و  )3 ی ص ح ی،ت کارگران امنیت شغلی ،بیمھ ھای درمانی،بیکاری،بازنشستک
 .مسکن رایگان حق قانونی شما است

ی سازی )   خودمانی سازی(  علیھ خصوصی سازی اقتصاد )4 ھ خصوص علی
درت  روت و ق ای ث ی اف وسط م آموزش،درمان،ورزش و خدمات عمومی ت

 .مبارزه خود را تشدید کنید
ری و  )5 ارگ ای ک کل ھ رل تش ت ن ارت و ک ظ آزادی بیان،قلم،مطبوعات و ن

ای  مردمی بر تولید،توزیع و واردات تنھا راه مقابلھ با فساد و رانت خوارھ
 .دولتی و موسسات اقتصادی است

ای  )6 اھ ک دی ن ا و س ھ ھ ادی ح اد ات ج ھ ای کارگران و ھیئت ھای موسس اقدام ب
 .کارگری در کارخانجات و محیط ھای کارگری کنید

 حقوق قانونی کارگران و راه ھای پیشنھادی

karegaran.sakhteman@gmail.com 

 :راه ارتباطی با نشریھ 
یدن رس کارگران برای بھبود نشریھ خود پیشنھادات و انتقادات خود را بھ ایمیل ذکر شده بفرستید چرا کھ این نشریھ تنھا با ھمکاری شما  در جھت

 :چرا کھ .بھ حقوق حقھ ما کارگران پیش خواھد رفت 

 .چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است 

دی  30س ھایی از اغتصابات معلمان در تاریخ عک
 و اول بھمن ماه

 کارگری                             
 شغل شرافتمندانه ای است

 انسان نان بازوهایش را می خورد
 هرچند خيلی وقت ها گرسنه مانده ام
 دروغ و ناسزا شنيده ام، بيکار بوده ام

 اما هرگز حاضر نيستم
 در ساختمانی کار کنم که قرار است

 :روزی بر سر در آن بنویسند
 زندان مرکزی

——————— 

 برای کارگر شدن
به هيچ مدرک تحصيلی، گواهينامه یا کارت 

 خدمت سربازی نياز نداری
 به صالحيت و تجربه ای هم همينطور

شما نباید بترسيد، گزینشی وجود ندارد و 
 مهم نيست چه دینی داری

 هيچ اهميتی ندارد به کسی دروغ بگویی
 !یا کسی را در زندگی ات کشته باشی

 تنها کمی شرافت می خواهد
 !درست برعکس ریيس جمهور شدن

ظر “  کارگر ساختمان “  ماهنامه  ر ن ه زي رکی است ک ه مشت نشري
ی “  تابتا“  هيات های موسس سنديکائی  ائ ک دي ن اشان س ق متشکل از ن

اس،  تبريز ، سنديکای نقاشان استان البرز، نقاشان سنديکائی بندر عب
ان  اش ق ه، ن وم ران و ح ه ان ت اش ق ای ن ک دي ن ی س اي ازگش ات ب ي ه

کائ دي لѧسن ي ران )  ی اردب ارگ امی ک م ردد، و از ت شر می گ ن م
ران .  ساختمان دعوت به همکاری می کند ارگ دوستان و همکاران ک

ق ѧرای هѧساختمانی ب د از طري ر موردی که الزم ديديد می توانن
 . ايميل زير با ما تماس حاصل نمايند

karegare.sakhtoman@gmail.com 
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 بھ قلم والھ زمانی:                                                                                                                  سرمقالھ 

 در ضرورت اتحادیھ ھای سراسری

پارس واگن اراک ، پارس خودرو تھران ، پروفیل : اخبار افزایش بی سابقھ اعتصابات کارگری طی ماه ھای اخیر مانند
ساوه ، معادن بافق ، چادر ملو و دیگر بخش ھایکارگری در مقابلھ با ھجوم ضد بشری طبقھ سرمایھ داری و اخراج و 
گرسنگی تدریجی در زندگی کارگران بھ اوج خود رسیده و ھر روز دامنھ آن گسترده تر می شود در این راستا مھمترین 
سوالی کھ فکر ھر کارگر مبارز و حق طلب رابھ خود مشغول می دارد این است کھ چرااعتصابات فوق بھ نتیجھ 
مطلوب و کار ساز در تحقق مطالبات اساسی کارگران نمی انجامد ؟ چرا ما کارگران با وجود اینکھ تمام بار سنگین 
تولید و ادامھ حیات مردم را در عرصھ ھایی چون مسکن ، تغذیھ ، آب ، برق و غیره را بھ دوش میکشیم و علی رقم 
محرومیت ھا و بھره کشی سرمایھ داران باید عاجزانھ نظاره گر این ھمھ بدبختی خود و خانواده ھای خودمان باشیم آیا 

ساعتھ برای لقمھ ای نان توجیھ  24این ناتوانی را می توان صرفا با شدت خفقان و سرکوب دشمن طبقاتی و دوندگی 
کرد؟  آیا باید ھمچنان بھ نا آگاھی از منافع طبقاتی مان و تشکل گریزی و درماندگی خودمان ادامھ بدھیم واقعییت این 
است کھ مسائلی چون شدت سرکوب در منع حق ایجاد اعتصاب و تشکل و تزریق گرسنگی و دوندگی بی اما برای لقمھ 

و فعالییت آگاھانھ را از ما میگیرد و ھمچنین رقابت درونی و پراکندگی و نا آگاھی در درک  رای نان کھ فرصت فک
مطالبات پایھ ای مان و تشکل ھای متناسب با این مطالبات و مسائلی از این دست باعث می شود مبارزات و اعتصابات 

در مقابلھ . کنونی در حد پراکنده و خود بھ خودی ، بی ھدف و برنامھ درجا زده و بھ نتایج محسوس و دلخواه نرسند 
طبقھ ی چند میلیون نفری ما کارگران ، طبقھ و دولت چند ھزار نفری سرمایھ داری دارای تشکیالت ، برنامھ و سازمان 
یافتگی درسطح ملی و سراسری می باشد اما ما در مقابل یک ارتش مادی و معنوی و سرکوب سرمایھ و سرمایھ داری 
در حد اتحادیھ و سندیکا با برنامھ ی عملی مشخص برای مقابلھ و مقاومت با تشدید بھره کشی و سرکوب آنھا نداریم و 
مصیبت بار اینکھ از دشمن قسم خورده طبقاتی مان کھ زندگی مرفھ و انگلی آنھا مرھون بھره کشی و گرسنگی خانواده 
ھای کارگران می باشد انتظار داریم کھ بھ کمبود ھا و مشکالت ما رسیدگی کنند ، بھ زبان دیگر طبقھ میلیونی کارگران 
درمقابل قدرت اندک اما سازمان یافتھ مافیای قدرت و ثروت ، دارای ستاد فرماندھی برای منظم کردن ارتش ده ھا 
میلیونی خود ندارند بنابراین نیروھایش درمقابل یک ارتش منظم ، با برنامھ و سراسری علی رقم برتری صدھا برابری 
و عددی کارگران ، بی برنامھ بی ھدف و پراکنده درجا زده و نمی تواند متشکل شود ما با علم بھ نیروی بی کران و 
قدرتمان بایستی مقاومت و مبارزه ی متحد و سراسری مان را در مقابل دشمن طبقاتی مان در جھت ایجاد اتحادیھ ھای 

 .سراسری گام برداشتھ و برای رسیدن بھ ھدف انسانی خود مسائل زیر را بھ پیش ببریم 

اگر ارتش میلیونی ما ستاد فرمانده ندارد در قدم اول باید با ایجاد مراکز سازماندھی از طریق فعالین و تشکل ھای  – 1
مستقل موجود ، برنامھ ، عملی معینی را برای پیش برد وظایف مان در جھت ایجاد اتحادیھ ھای سراسری از طریق 

 .گرد آوری جسورترین ، آگاه ترین و منظم ترین نمایندگان کارگران از تمامی بخش ھای آن  پیش ببریم 

نقاشان بھ " شورای موسس اتحادیھ سراسری باید از طریق گسترش سندیکا ھای موجود بھ طرف اتحادیھ ھا مثال – 2
کل رشتھ ھای ساختمان ،  شرکت واحد بھ کل حمل و نقل ، فلزکار مکانیک بھ کل کارخانھ ھای صنعتی و ایجاد ھیئت 
ھای موسس در دیگر رشتھ ھا ازطریق کمک بھ فعالین بخش ھا مانند ماشین سازی آب و برق  و پتروشیمی و نفت 

 .کارگران ایجاد تشکل مستقل واعتصاب حق قانونی شما در برابر گرسنگی ،ستم و بھره کش است
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 - 1درجھت ھدف اصلی یعنی فدراسیون سراسری حرکت کنیم در این رابطھ ما باید با سھ انحراف مھم مبارزه کنیم 
دوستانی کھ در مقابل برنامھ و قدرت سراسری طبقھ و دولت سرمایھ داری بھ صنف ھای محدود و با دلخوش کردن بھ 

 . اعتصابات خود جوش و تکی و پراکنده بھ سدی در مقابل ایجاد تشکیل اتحادیھ ھای سراسری تبدیل می شوند

ظاھری کارگران کھ اعتقادی بھ ارتباط  با کارگران در محیط ھای کارگری و زندگی آنھا بھ عنوان نیرو  مدافعین - 3
ھای اصلی مبارزه و سازماندھی یعنی امر مشخص و نھ کلی مبارزه ی طبقاتی نداشتھ و بھ نوعی خود را قیم کارگران 

 .می دانند 

جریاناتی کھ دست ساز طبقھ و دولت سرمایھ داری بوده و جنبش مستقل کارگری را بھ دنبالھ روی از قدرت ھا و  – 4
 .جناح ھای ثروت می کشند 

ما بھ دور از ھرگونھ تفرقھ و در اتحاد عملی با تمام طیف ھای موجود کارگری کھ بر اساس منافع صنفی و طبقاتی و 
مستقل کارگری در مبارزه با طبقھ و دولت سرمایھ داری در جبھھ واحد کارگری برای ایجاد اتحادیھ ھای سراسری 
موثر ھستند اما با گرایشات انحرافی موجود کھ از برنامھ ریزی ، ھدف گذاری و سازماندھی عملی ایجاد فدراسیون 

 .جلوگیری میکنند بھ دور از ھر ھوچی گری و جنجال و حل مسئلھ بھ طور دوستانھ و منطقی مبارزه ی فکری میکنیم 

ما از تمامی تشکل ھای مستقل کارگری مانند سندیکاھای شرکت واحد ، ھفت تپھ ، فلزکار مکانیک ، خبازان ، اتحادیھ 
ی کارگران آزاده ، کمیتھ ھای مستقل کارگری و دیگر تشکل ھا و فعالین و پیش روان کارگری کھ در عمل اعتقاد بھ 
آزادی کارگران بھ دست خودشان و ارتباط زنده با بدنھ ی کارگری ازطریق شرکت در مبارزات جاری آنھا در ایجاد 
ھیئت ھای موسس سندیکائی در محیط ھای کارگری دعوت می کنیم در جھت ایجاد شورای موسسان و فدراسیون 
سراسری مرکب از تمام بخش ھای کارگری جھت طراحی ، برنامھ ریزی و عملیاتی کردن مراحل اجرایی ھیئت ھای 

گذار از پراکندگی و درجا زدن مبارزات کنونی . از یاد نبریم . موسس ایجاد سندیکاھا دست اتحاد و برادری بھ ھم بدھند 
و ھمچنین تاثیرگذار بودن فعالیت برای تحقق مطالبات اساسی کارگران فقط و فقط در سایھ ی تشکل ھای مستقل و 

 .اتحادیھ ھای سراسری میسر می باشد 

 فرصت را از دست ندھیم کھ فردا دیراست

 

 

میلیونی کارگران ایران با ایجاد فدراسیون و اتحادیھ ھای سراسری مبارزه و مقاومت خود را  14طبقھ 
 .در سطح ملی تقویت کنید

 
ما کارگران برای کسب مطالبات خود تنها یک ابزار داریم و آنهم 
تشکل های ماست ، بدون ابزار نمی توان با سرمایه داران و 

.کارفرمایان که همه گونه ابزار دارند مبارزه کرد   
 

 با ساختن تشکل های خود و ایجاد فدراسيون سراسری به مبارزه بر خيزیم 
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 .کارگران امنیت شغلی ،بیمھ ھای درمانی،بیکاری،بازنشستکی،تحصیل و مسکن رایگان حق قانونی شما است

 با خصوصی سازی مبارزه کنیم
 

 . آموزش و پرورش در اولوییت خصوصی سازی امسال 

ای  زد ھ م ت طبقھ ی انگل ، رانت خوار و دالل سرمایھ داری در کنار تشدید بھره کشی روز مره ی کارگران از طریق دس

ودی  اب ول و ن ج ن ای ب یک چھارم خط فقر ، بردگی کارگران از طریق قرارداد ھای سفید امضا و موقت ، واردات کاال ھ

ا سی  ج ت ن ست و پ ی ھفتاد و پنج درصدی تولید وبیکارسازی میلیونی کارگران ، تبدیل بانک ھا بھ ابزار نزول خواری ب

ھ  ا ک انک ھ ول ب درصدی مافیای ثروت و قدرت  دزدی ھزاران میلیاردی بطور نمونھ بیست و دو ھزار میلیارد تومان پ

ار  ن ور ، در ک ودجھ کش دزدان سر گردنھ حکومت پس نمیدھند ، پولی نزدیک بھ دویست و شصت ھزار میلیارد تومان ب

ان  سیاست ھای ضد مردمی تمامی عرصھ ھای حیاتی ستم دیدگان مانند نان ، آب ، برق ، گاز و ورزش و تصحیالت درم

ردم  د م اد درص ت ودن ھش ر خط ب ای زی ھ ھ ب و بھداشت را تبدیل بھ کیسھ ی زر اندوزی و انباشت ثروت ھای نجومی ب

ای .  زحمت کش تبدیل کرده اند  است ھ ھ ی سی ی در ادام ان اب روح دولت حالل و کلید مشکالت آقای رئیس جمھور جن

طھ و   وس ت وزش م د آم دی ان و در دور ج د ن ن ان دولت ھای قبلی در گرانی چھل درصد تا چند برابری نیاز ھای حیاتی م

ق  ھ طب ی ک ال ابتدایی را ھدف بھ اصطالح خصوصی سازی یا ھمان کیسھ ی پول مافیای ثروت و قدرت کرده است درح

ت :  آمار روزنامھ ھا  کشور دارای یازده میلیون بیسواد بوده کھ ھمین اول امسال سیصد ھزار نفر بچھ ھای دبستانی بھ عل

ن  ی ای دروغ ده ھ ام وع م تنگدستی تنوانستند بھ مدرسھ بروند و بھ آمار باال اضافھ شده اند دولت سرمایھ داری برخالف ت

طرحی ارائھ کرده کھ در عرض چھار سال کلیھ مدارس را بھ مردم تحویل دھد این مسئلھ بھ قدری شوک آور است کھ در 

 .ترس از حرکات عمومی اعتراضی از طرف جناح اصول گرای دولت سرمایھ داری بھ دولت اخطار شده است

روزنامھ کیھان در مقالھ ای خصوصی سازی مدارس با کدام مجوز کلید خورد با اخطار و مخاطرات امنییتی ، فرھنگی و 

د در :  اجتماعی نوشت  ن دولت تصمیم دارد در ظرف چھار سال نود درصد مدارس دولتی را بھ بخش خصوصی واگذار ک

 . حال حاضر نود دو درصد دانش آموزان کشور در مدارس دولتی اشتغال بھ تحصیل دارد 

م  اک درت ح روت و ق ای ث ی اف ان م سالخی تحصیل عمومی عین تمام عرصھ ھای گفتھ شده با اسم واگذاری بھ مردم یا ھم
ھ .  میباشد  ای ت خواران و سرم زیاد دور نرویم بیشتر مالکان و ھیئت امنای مدارس غیر انتفاعی پول چاپ کن عمدتا ران

د  رده ان ل ک دی ب ارت ت . داران  حکومتی میباشند کھ تمام زمینھ ھای احتیاجات حیاتی مردم را بھ حیات خلوت دزدی و غ
ال باتوجھ بھ تمرکز قدرت ثروت در دست آنھا و منع آزادی اعتراض و تشکل و بیان و قلم و مطبوعات در ر اعم کنترل ب

ده ،  اد ش ای ی ھ ھ ن ی ام زم م ان درت ایش ارت ھ ای دزدی و غ ا و افش ھ  آن
دم و  ھ ق دم ب آنھا ابتدا برنامھ ریزی کرده سپس بھ قول روزنامھ کیھان برای جلوگیری از مخاطرات امنییتی و اجتماعی ق

اختالف الیھ ھای مختلف سرمایھ داری در دارا .  تدریجی نابودی تمام امکانات قانونی و حمایتی را بھ اجرا در می آورند 
 قربانی اصلی این سیاست ھا تشدید بھره کشی و دزدی . بودن سھم بیشتر در قدرت و ثروت یا تو نخور من بخورم است 
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ھ .    علنی حقوق ما طبقھ پنجاه میلیونی کارگران و دیگر مزد بگیران و ارتش عظیم بیکاران میباشد  ل اب ق تنھا راه نجات ما در م
ای  با خصوصی سازی ، گرانی و تورم نجومی ، بیکار سازی میلیونی در ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری در قالب اتحادیھ ھ

حق قانونی تحصیل ، مسکن ، درمان رایگان و .  می باشد  سراسری بھ عنوان یکی از مھمترین ابزار سازماندھی مبارزات ما
کاری ،  ی ی ، ب ادگ ت ار اف ی ، ازک ان افزایش دستمزد متناسب با تورم ، اشتغال دائم ، تامینات اجتماعی از جملھ بیمھ ھای درم
ا  ط ب ق ھ ف م ھ و ھ م بازنشستگی ، تدوین قانون کار مترقی توسط نمایندگان واقعی کارگران ، حق بستن قرارداد دستھ جمعی ھ
می و  ی روش ت تشکیل اتحادیھ ھای سراسری مستقل کارگری مرکب از تمام بخش ھای کارگری از جملھ ساختمان حمل ونقل، پ

ل .  غیره میسر میباشد  اب ق طبقھ ی کارگر بدون تشکل سراسری توان برنامھ ریزی و سازماندھی مبارزات سراسری خود در م
تنھا باھمبستگی طبقھ چھارده میلیونی کارگران در تشکل ھای .  طبقھ و دولت یکپارچھ و متحد سرمایھ داران را نخواھد داشت 

ض  ی سراسری می باشد کھ جویبار ھای کوچک و پراکنده مبارزات و اعتراضات کارگری بھ رودخانھ عظیم و توفنده علیھ تبع
ھ ، در .  و ناعدالتی حاکم تبدیل خواھد شد  ق ی ل الف در س ما اتحاد طبقاتیمان را باید از سرمایھ داران بیاموزیم کھ علی رقم اخت

 . بردن سھم و استثمار ھیچ اختالفی در پیاده کردن سیاست ھای تشدید بھره کشی ندارند 
 :بھ قول سرود بین المللی کارگران

 برما نبخشد فتح و شادی ، نھ شھ نھ بت نھ آسمان                    بادست خود گیریم آزادی در پیکارھای بی امان 

 
 والھ زمانی

علیھ خصوصی سازی  یا خودمانی سازی آموزش،درمان،ورزش و خدمات عمومی توسط مافیای ثروت و 
 .قدرت مبارزه خود را تشدید کنید
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 سرپناه سازان بی سرپناه
  

 ترين زحمتکشان کارگران ساختمانی؛ محروم
 

  بازد های اجتماعی در هياهوی ثروت رنگ می حمايت
  

ها و  ايستد گوشه غربی ميدان تجريش، نزديک ترمينال تاکسی بعدازظهر می ۶صبح تا  ۶اسماعيل از ساعت /  گيس  بنفشه سام
بعدازظهر، ايستاده يا چمباتمه زده روی  ۶صبح تا  ۶نفر مثل اسماعيل، هر روز از ساعت  ١۵اسماعيل و .  اول خيابان رودخانه

يی از لباس کار و يک کلنگ دسته کوتاه و چند تکه نان خشک و يک جفت جوراب سفيد از گچ ماسيده،  رو، با توبره آسفالت پياده
ان  ١٢ماشينی که در اين  ٣٠٠٠، ٢٠٠٠، ١٠٠٠ها تا از بين آن  ماند به رد الستيک ماشين شان خيره می چشم اب ي ساعت وارد خ

رون می شوند و باالی دور برگردان، مسير کج می رودخانه می ي د  کنند، کدام راننده سرش را از شيشه ماشين ب زن ه داد ب آورد ک
ه  نفر بقيه بدوند و آويزان شيشه ١۵و اسماعيل و آن  «…کارگر… کارگر» ن ا رخ های ماشين شوند و هرکدام، از باالی سرها ي

ش می ها و تن کرده در فشردگی دست د و اوج می ها، با التماسی که در صداي ن اری شک رد، خودش را ک ي ر و  گ اهرت ر و م ت
م می بسته های پينه اسماعيل دست.از بقيه نشان دهد تا راننده راضی شود او را انتخاب کند «کارگرتر» خار  اش را به ه د و ب ال م

ان می های پوست دست ترک.  دمد هايش می سرمازده دهان را به مشت ت ه درخ ن وست ت ای پ اره دازد هايش آدم را ياد شي يک .  ان
ی .هايش از سوز سرد شميران به اشک افتاده است کاپشن نازک و پيراهن پشمی به تن دارد و چشم ب ل ت ح ي بعضی روزها يک پ

ه چوب و .  اما بايد برای چوب و الوار هم پول داد.  کنيم تا اين همه ساعت را يخ نزنيم حداقل آتش درست می اشد ک ی ب ول بايد پ
د، .  کند سه سال است اسماعيل کارگری می«.الوار تهيه کنيم ران آم ه ه ت وهدشت ب رشته حسابداری دانشگاه که قبول شد و از ک

ری  ٣پايش را که روی زمين ترمينال آزادی گذاشت و شنيد که راننده تاکسی برای يک مسير  ت وم ل ه  ١۵کي راي ان ک وم هزار ت
ا  گيرد، فهميد نه او و نه پدر کارگرش از پس مخارج دانشگاه و زندگی او در اين شهر گرفتار در پيچ درپيچ رقابت دربستی می ه

ر از دو روزی «.برو کارگری کن»ها برنمی آيند و پيشنهاد خانواده همزمان شد با ايده خودش  و طمع از آن موقع، اسماعيل غي
 از جارو زدن کف کارگاه و . همه کار کردم.ايستد برای کارگری ساختمان که کالس دانشگاه دارد، بقيه روزها را پای ميدان می

گزارش زیر بر گرفته شده از روز نامه اعتماد است  ما این روز نامه را نيز بخشی از ابزار های تبليغاتی کارفـرمـایـان و 
سرمایه داران می دانيم که تالش می کنند  با فریب و تبليغات حاکميت سرمایه داری را به جامعه تحـمـيـل کـرده و 
ادامه آن را ممکن کنند و سرمایه داری را تنها روی کرد بشری نشان بدهند و مبارزه  را در حـد مـيـان جـنـاح هـای 
مختلف سرمایه داری  محدود نشان بدهند اما در این گزارش که توسط خانم بنفشه کـمـالـی تـهـيـه شـده اسـت 
حقایقی وجود دارد بيان آنها الزم است البته با اندکی  دقت که متاسفاته خانم کمالی نيز تـحـت تـاثـيـر تـبـلـيـغـات 

تحت تاثير همان تبليغات سرمایه  داری  از زبان خود کارگران  نيز جاری می شود و یکـی از “  سرمایه داری که  بعصا
عوامل  تفرقه ميان کارگران است، مانند اینکه حکومت تالش می کند از طریق دست اندکاران خود ، وسایـل ارتـبـاط 
جمعی و تشکل های کارگری وابسته به دولت  وانمود می کنند که بودن کارگران افغانی باعث بيکـاری اسـت و از 
این طریق ميان کارگران نفاق و پراکندگی را بيشتر می کنند و به افکار محتلف  اندیشه هـای راسـيـسـتـی و نـژاد 
پرستانه که در کل دنيا ابزار تفرقه عليه کارگران است دامن می زنند ، در حالی که سرمایه مرز نـمـی شـنـاسـد و 
همه مليت ها را هر چه که می تواند استثمار می کند ولی در مقابل با هر وسيله ای که شده تـالش مـی کـنـنـد 
نگذارند کارگران  متحد شده و با هبستگی طبقاتی حق و حقوق خود را کسب کنند ، ما ضمن تشکر از خانم کمالی 
نظر ایشان را به این نقض و نقص موضوع جلب می کنيم  البته با علم بر اینکه خبر نگاران در ایران نمی توانند ازادانه 
بنویسند و برای اینکه نوشته هایشان منتشر شود و بتوانند زندگی کنند تابع سياست های یـکـی از جـنـاح هـای 
سرمایه داری که در ایران  بصورت عمده یا اصول گرا هستند ویا اصالح طلب که علی رغم داشتن اختالفاتی باهم در 
مورد استثمار کارگران هر دو جناح  دست در دست هم دارند فقط گاهی اوقات در نوع  و ابزار های استثمار   بـاهـم 

 . اختالف سليقه ای پيدا می کنند

کارگران ما باید برای بدست آوردن مطالبات خود اقدام به ایجاد هيات های موسس سندیکا در نتيجه 
 فعاليت آنها اقدام به ایجاد تشکل های کارگری کنيم
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سال  ٣٠سال کارگری ساختمان،  ١5« .کنيم خيلی خيلی خوشبختيم اش را کار می ايم تهران و از يک ماه، يک هفته ما که آمده
روز  ٢۵هفته بيکاری،  ٣سال کارگری ساختمان، يک هفته بيکاری،  ١٧سال کارگری ساختمان،  ١٠کارگری ساختمان، 

 «.مان بيمه نيستيم خانم هيچ کدام». شنوم به اضافه يک جمله مشترک ها را می روز بيکاری، همين ۴٠بيکاری، 
 آخرين انتخاب؟ آخرين اميد؟

کارگری ساختمان؛ شغلی که حتی در فهرست مشاغل غيررسمی هم جا و مکان مشخصی ندارد، آخرين انتخاب مردانی است 
آخرين انتخابی که در واقع، نخستين انتخاب است وقتی از هياهوی . شوند می «درمانده»که برای تامين معاش خود و خانواده، 

يی  بينند و چاره اند هم، تصوير متفاوتی نمی اند و از کنج پناهی که در پايتخت جسته بيکاری در شهر و ديار خودشان فرار کرده
يی که به علت خست کارفرماها در تامين هزينه الزامات ايمنی، روی باالترين پله  ندارند آن هم در راسته «کارگر شدن»جز 

های مزايا  کارگری ساخت و ساز، مهارت زيادی الزم ندارد جز آنکه بلد باشند حداقل.آمار تلفات جانی نيروی کار ايستاده است
شغلی که نهايتش؛ اگر ماندگار شوند و سالم بمانند، . وحرمت انسانی را بپذيرند و از هر اميد به ارتقا و پيشرفت دل بکنند

نه فقط . ، بيشترين قربانيان حوادث شغلی هستندکارگران ساختمانی، .آتيه است که آن هم باز فطير و بی «استاد بنايی»رسد به  می
درصد از هزينه ساخت و ساز برای تامين ايمنی کارگران  ٢۵در باقی کشورها، . با دو تفاوت عمده اما. در ايران که در تمام کشورها

درصد هزينه ساخت پای الزامات  ۵افتد اما در ايران، فقط  درصد حوادث شغلی برای کارگران ساختمان اتفاق می ١٧شود و  هزينه می
کارگرانی که . درصد حوادث شغلی در ايران مربوط به کارگران ساختمان است ۵٠رود و به همين دليل،  حفظ امنيت نيروی کار می

يی های کهنسالی هم در ادبياتش جا اند که بازنشستگی و تامين آتيه در سال اند، شغلی را به ناچار پذيرفته بهره تنها از مزايای قانونی بی نه
هزار کارگر  ۶٠٠های صنفی کارگران ساختمانی در يک مطالعه ميدانی برآورد کرده که حدود يک ميليون و  کانون انجمن. ندارد

ترين  های ساختمانی در ايران فعال هستند اما از جمع اين تعداد، در خوشبينانه هزار کارگر مشغول در شرکت ٣٠٠ساختمانی و حدود 
رود و اين محروميت  سال فراتر نمی ۵هزار نفر از بيمه بازنشستگی برخوردارند که البته عمر اين بيمه هم از  ٨٠٠وضع، حداکثر 

های ساخت و ساز بوده و عمری بيش از  گذاری شده در ايران، برای کارگران شاغل در بخش تحميلی در حالی است که نخستين بيمه پايه
با اين حال . تر از بيمه کارگران ساخت و ساز است سال جوان ٢٠سال دارد و حتی بيمه تامين اجتماعی برای عموم مشموالن، حداقل  ٨٠

فعاالن عرصه کارگری معتقدند علت اصلی پايمال شدن حق کارگران ساختمانی و محروميت آنها از بيمه بازنشستگی طی سه دهه گذشته، 
اندازی در مقابل قوانين موجود  های برخی نمايندگان در ادوار مجلس بوده که با مسکوت گذاشتن قوانين، سنگ طمع کارفرمايان و حمايت

اند حداقل مزايای موجود را همچنان در چاله بيندازند تا  يا تالش برای منفعل کردن قوانين انتفاعی برای کارگران ساختمانی، تالش کرده
 .بيرون کشيدن پيکر نحيف و زخم خورده اين تعهدات، اجرای آن را دشوار يا غيرممکن کند

 موج تخلف روی ديوارهای شهر
گويد که  کارگر دارد و می ١۵. کشی نرسيده کند و کارفرمای ساختمانی است که هنوز به تيغه خودش را منصور معرفی می .«منصور»

گيری کارگر افغان ممنوع است و تمام کارگران فنی هم بايد بيمه باشند وگرنه  طبق توافقی که با شهرداری و اداره کار داشته، به کار
من هم . شود بيمه به من گفته که کارگر بعد از سه ماه کار مداوم بيمه می».شهرداری و اداره کار اجازه متوقف کردن پروژه را دارند

کنند  احساس می. ترسند خودشان از قرارداد می. خودشان پايبند کار نيستند. ماند اما هيچ کارگری سه ماه در يک ساختمان نمی. قبول کردم
خواهند و کافی است يک ساختمان ديگر، يک شرايط ديگر با  شب به شب مزد می. رود اگر قرارداد امضا کنند امنيت مزدشان از بين می

نام دارم که  بی  نفره ٣٠تنها کاری که از دستم بر آمد اين بود که يک ليست . روند بدون خداحافظی می. مزدی بيشتر برايشان جور شود
تخلف برای کارفرما از خوردن «.های درمانش را از محل همان ليست بيمه پرداخت کنم يی اتفاق افتاد بتوانم هزينه اگر برای کارگر حادثه

داند بيمه  داند به کار گرفتن کارگر افغان بدون کارت اقامت تخلف است، کارفرمايی که می کارفرمايی که می. تر است يک ليوان آب آسان
داند تامين نکردن ايمنی کارگاه و شرايط امن کار تخلف است،  نکردن کارگر و فرار از تعهدات قانون کار تخلف است، کارفرمايی که می

آيد  وقتی مامور بيمه می.شود داند درست کردن فهرست بيمه بدون نام تخلف است اما همه اين تخلفات را مرتکب می کارفرمايی که می
کارفرما گفت اگر بيمه «.گويد برويم پشت ساختمان تا به مامور بگويد کار خوابيده و فقط يک سرايدار در ساختمان است کارفرما به ما می

هيچ . نفريم ۶ما ».هزار تومان است ۴٠مزد کارگر ساختمان روزی . کنم ات می دهم و بيمه هزار تومان مزد می ٣٠٠خواهی ماهی  می
. دهد هزار تومان مزدمان می ٣٠روزی . کارفرما گفت چون غيرقانونی هستيد مزدتان از ايرانی کمتر است. کدام کارت اقامت نداريم

 .نما فرستيم افغانستان برای خانواده اش را با دالل می بقيه. داريم هزار تومانش را برای خودمان نگه می ٣٠٠
 معاش مشروط

ايستد به انتظار کارفرمايی  صبح گوشه ميدان هروی می ٧روز است که از ساعت  ٢٧. روز است بيکار است ٢٧. ساله است ٢٩رضا 
دارد تا قبل از ساعت ممنوعه، خودش را به گرمخانه  اش را برمی تر از صبح، توبره که بيايد و کارگر بخواهد و غروب، با دستی خالی

اند يعنی  بيکاری برای رضا و همه آنهايی که کنار رضا ايستاده. شهرداری برساند و يک وعده غذای گرم بگيرد و جايی برای خواب
روز و  ٢٠آور، همين مرد جوان يا ميانسالی است که  نفر کمتر نيست و تنها نان ۶و  ۵و  ۴يی که ابعادش از  خانواده. گرسنگی خانواده

 های  پله ساختمان کيلويی سيمان از راه ٣٠کيلويی و  ٢٠های  شستن لباس کارگرها تا بردن کيسهماند  سه هفته از ماه بيکار می

 چاره ما کارگران  وحدت و تشکيالت است 
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حاال بعد از سه سال که فقط يک ترم به پايان دوره ليسانسش «.های قير در حال جوش کاره و آجر چينی و ايستادن پای بشکه نيمه
خورد  نامه چيده، کارت دانشجويی توی جيبش فقط به درد اين می يی از ذهنش، فهرستی از موضوعات پايان باقی مانده و گوشه

تمام ترسم در اين سه سال اين ».که بتواند روزهای دانشگاه، دو سه پرس غذای ارزان از آشپزخانه دانشگاه بخرد برای کل هفته
ها که کارگری ساختمان گيرم  بعضی وقت. سرنوشت است و هزار بازی. دانم يا نمی. بوده که يکی از دانشجوها، مرا اينجا ببيند

اسماعيل که «.های دانشگاه باشد ها، خانه يکی از بچه يک وقت يکی از همين خانه. روم برای نظافت خانه مردم آيد می نمی
جمع کارگرانی است که با کوره سوادی  «شاه»خورد،  ماند و روزی نيم وعده غذای گرم می ها در خوابگاه دانشگاه می شب

سوز زمستان، به اميد کار،  صبح، در گرمای نفسگير تابستان و سرمای استخوان ۶کمتر از ششم ابتدايی، هر روز از ساعت 
ايستند و رد رسوب حسرت توقف يکی از آن هزاران ماشينی که از خيابان  يی ندارد، گوشه ميدان تجريش می کاری که هيچ آتيه

کنيم اتوبوس  شويم، دعا می وقتی از روستايمان راهی تهران می.شان دنبال کرد شود در نگاه افسرده گذرند را می رودخانه می
 «.مان مان برسد به زن و بچه تصادف کند و بميريم و ديه
 گذرد روزهايی که با بيکاری می

چد شوند و صدايشان درهم می مردها دور اسماعيل جمع می ي کاری و .  پ ي د از حال و روز ب ون ن ه بش ي ق ه ب د ک دارن ی ن شرم
رد راهی  اند و شکايت شان از غرب کشور آمده اغلب.  شان پولی بی شان از تراکم بيکاری در شهر خودشان است که وادارشان ک

ان  هايی می حاال در اين تودرتوی گرانی و بيکاری و رندی، خودشان را رانده شده.  پايتخت شوند به اميد واهی بينند که حسرت ن
ه .  شود صدای بقيه اکبر می.دغدغه را هم بايد به فهرست بقيه دردهايشان اضافه کنند خوش و آب بی ی ک مردی در آستانه ميانسال

ر از  بينی خانم هيچ کدام ما را که می.روز بيکاری، يعنی جيبی پر از قرض و بدهی ٢٧روز است بيکار است و  ٢٧ شت ي ان ب م
م اگر آنقدر پول ته جيب.  هزار تومان در ماه مزد نداريم ۶٠٠يا  ۵٠٠ ي ت.  مان را بگيرد خيلی هم راضی هست ه  يک وق ی ک اي ه

ا را .  مان را نگرفته در يک ماه هزار تومان هم ته جيب ٢٠٠بينی  می گر چشمش م ا دي رم ارف ه ک آنقدر کارگر افغان هست ک
 . آنجاها خانم، شهرهای ما کار نيست. ايم آمده... بيند که از پل دختر و کرمانشاه و لرستان و بجنورد نمی

مردمی که فقط به سبب داشتن پول بيشتر در  -شناسد چون کارفرمايان و سازمان تامين اجتماعی هم هويت شغلی او را به رسميت نمی
های بيمه کردن کارگر را به جان بخرند و رگ خواب اين مردان فقير و  حاضر نيستند سختی –اند  يی باالتر از رضا و امثال او ايستاده پله

شان کمرنگ کنند يا در جواب اصرارشان برای  هزار تومان، انگيزه بيمه را برای ۴٠اند که با وعده مزد روزی  محتاج را هم پيدا کرده
کاره  های مجاور ساختمان نيمه دستگاه جوش، تن آسفالت و اعصاب همسايه .ات کنم کنم تا بيمه دو سوم مزدت را کم می»: بيمه بگويند

. مجوز گرفتم»: کشد ها فرياد می ساله که خودش را به نشنيدن زده در جواب ناسزای همسايه ٢٧لرزاند و کارفرما؛ يک پسر  بدقيافه را می
از . زند رنگ صورتش به سرخی می«.بميريد و اين سر و صدا را تحمل کنيد. هيچ کس هم حق شکايت ندارد. سازم می. مجوز دارم

اند و مامور هم آمده تا به کارفرما بگويد روز روشن اجازه خالی کردن بار  ها و مامور نيروی انتظامی که صدا کرده شکايت همسايه
بيمه .به جای هر اسم، يک فحش. کند ها را ندارد آنقدر عصبانی است که کارگرها را هم با ناسزا صدا می تيرآهن و مزاحمت برای همسايه

خودم که . دانند بيمه چيست آنهايی هم که پاسپورت دارند اصال نمی. درصد کارگرهايم هم افغان هستند و کارت هم ندارند ٩٠. کنم نمی
خواهند خودشان بروند امتحان مهارت بدهند و  اگر بيمه می. تا حاال هم نديدم کارفرما کارگرش را بيمه کند. کارفرما هستم هم بيمه نيستم

شان  وقتی بيمه باشند، يک شکايت. هزار تومان است ۵٠هزار تا  ٣۵مزد کارگرهای من از . بيمه برای کارفرما دردسر دارد. بيمه شوند
قرار است هر واحد .شوند خواهند و پررو می کار می سنوات و عيدی و پاداش و اضافه. کافی است که هر چه داری برای آن شکايت بدهی

جوشکار ساختمان که نبش کوچه ايستاده . متر ١۵٠واحد و هر واحد،  ٣٠. هزار تومان فروش برود ۵٠٠ميليون و  ٧اين ساختمان متری 
ها پرت شد و  شش ماه قبل يکی از کارگرهای افغان از پله»: گويد کند طوری که کارفرما نشنود می و ضايعات ميلگردها را باال و پايين می

همان بيمه مسووليت خرج دوا و دکترش را  اينجا بيمه مسووليت ساختمان داريم که اگر کارگر در کارگاه دچار حادثه شد با. دستش شکست
کارفرما هم آن افغان را با همان دست شکسته اخراج کرد و کارگرها را . دهد کارگر افغان بود و بيمه گفت که يک لایر هم نمی. بدهيم

 «.خبريم ايم و بی دانيم و نديده از ما هم امضا گرفت که نمی. کند تهديد کرد که اگر جايی بروز بدهند همه شان را اخراج می
 جای خالی وجدان
کند و صرفا  رسد از هيچ توافق و قراردادی پيروی نمی بسته رضا و اسماعيل و هزاران کارگر ساختمانی می های پينه مزدی که به دست

يی بازرسان  های سليقه حداکثر اقدامی که کارفرما برای فرار از گير و گره. يک قرار کالمی است بدون هيچ تعهد مازاد از سوی کارفرما
نفره بدون نام است تا هر وقت کارگری دچار سانحه شد، بتواند بدون آنکه  ٣٠، ٢٠دهد درست کردن يک فهرست بيمه  اداره کار انجام می

البته (از جيبش ريالی خرج کند، کارگر را به دست بيمه بسپارد و مخارج مداوا و تاوان دوران نقاهت کارگر را از جيب بيمه تامين کند
بيمه هم که فقط اسمش مانده است خودش معضلی شده برای کارگران و بخصوص که کارگران ساختمان همان بيمه الکی را هم 

 آيد که  اند يادشان می مردانی که کنج ميدان هروی ايستاده«.اينکه زندگی نيست. ماشين. غذا. بيمه. مان حسرت چيز شده برای همه.)ندارند

کارگران در شرایط کنونی باید برای ایجاد فدراسيون از به  هم پيوستن تشکل های  موجود اقدام 
 کرد
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هايش را سرما زد و از کار افتاد و با دست خالی راهی واليتش  زمستان سال قبل، محمود چطور از فرط ايستادن در سرمای دی ماه کليه
اش قرار است راهی  ساله ١۵کند و حاال پسر  شد و حاال شده يک بيمار دياليزی که توان کار هم ندارد و هيچ نهادی هم از او حمايت نمی

کارگر . تنها آرزويم اين است که پسرم مثل خودم نشود. هيچ چيز. خواهم برای خودم هيچ چيزی نمی.تهران شود تا جای پدر را پر کند
 «يک نفر آمد صدا کند کارگر؟. اين همه ساعت کنار ما ايستادی. نشود که مجبور باشد مثل من گوشه اين ميدان بايستد

 پولدارها مخالف بودند
، ١٣٠٩سال . ها آنقدر برای اجرا نشدنش تالش شد الزام کارفرما به تامين حق بيمه کارگران ساختمانی اصال اتفاق عجيبی نبود که اين سال

دولت وقت تشخيص داد که کارگران راهسازی عالوه بر آنکه شغل دشواری را بر عهده دارند، با مخاطرات زيادی هم در مقايسه با ساير 
 .شوند کارگران مواجه می

و برای کارگران راهسازی ايجاد شد، نخستين سنگ بنای حمايت از نيروی  ١٣٠٩که در سال  «صندوق احتياط کارگران طرق و شوارع»
يی به بيمه حوادث کار تغيير  مدت کوتاهی بعد اما، اين پوشش بيمه. گذاشت کاری بود که جان خود را بر سر تامين معاش خانواده می

يی باشد که صرفا در  نظر موافق دولت بر اين بود که کارگر ساختمان در مقابل حوادث کار تحت پوشش بيمه ١٣۵٧ماهيت داد و تا سال 
مرور تاريخ هشت دهه .صورت وقوع حادثه و پس از تاييد اداره کار، هزينه مداوا و از کارافتادگی او از سوی اين بيمه پرداخت شود

دهد که کارگر ساختمان هيچگاه بخت بهره از بيمه اجتماعی و چشيدن طعم ابالغ حکم بازنشستگی و دريافت حقوق دوران  گذشته نشان می
يی به مجلس  ، عبدالرضا مصری، وزير وقت رفاه و تامين اجتماعی با استناد به مصوبه دولت، اليحه١٣٨۵سال . کهولت را نداشته است

های فراوان، در سال  يی که با آمد و رفت بيمه. کرد ارائه داد که لزوم بيمه بازنشستگی و اجتماعی برای کارگران ساختمان را موکد می
، جمع قابل توجهی از کارگران ٩٢تا  ٨٩های  هم به اجرا درآمد و طی سال ١٣٨٩به تصويب و ابالغ نهايی رسيد و از مهر ماه  ١٣٨٧

که برف بحران بر اقتصاد  ٩١از سال . بار تحت پوشش بيمه اجتماعی قرار گرفتند برای نخستين –هزار نفر  ٨٠٠حدود  –ساختمانی 
يی شد برای کارگران ساختمانی که  هايش، خاطره رکود بازار مسکن در تمام زاويه. ساز هم ماتم گرفت کشور نشست، عرصه ساخت و

چه روزهايی بود که حتی فرصت نداشتند با تلفن يا  ٨٠و  ٧٠های  رفت که مثال در دهه فنجان عمرشان پرتر از بقيه بود و يادشان نمی
های گذشته و  طی سال.ريزی و بنايی شان پر بود از آجر چينی و بند کشی و پی شان بگيرند آنقدر که وقت نامه، احوالی از خانواده در غربت

 دردسر به عرصه ساخت  در همين دوران سوگواری بازار ساخت و ساز اما با ورود پولدارهای يک شبه و آماده بلعيدن يک وعده پول بی
زحمت و  يی از سود بی خواستند بدانند بلکه حاضر هم نبودند ذره دانستند و نمی و ساز که از حق و حقوق نيروی کار نه تنها چيزی نمی

کالنی که وامدار تيشه زدن به هويت و پيکر تاريخی شهر بود، به جيب غير برود، برخی حاميان اين گروه در مجلس، به صرافت تغيير 
که  »خودمالکان«مختصات قانون افتادند و تالش داشتند با حذف سهم کارفرما از حق بيمه کارگران ساختمان، عرصه سودآوری به نفع 

درصد فعاالن ساخت و ساز را تشکيل داده و بدون پرداخت حتی يک لایر ماليات در قبال دريافت سودهای ميليارد تومانی از  ۵٠بيش از 
دست انداز شود که با  اند، هموار و بی شان مهر ابطال زده های توجهی هاست که با بی ضابطه، الفبای قانون را مدت بازار آجر چينی بی

آذر ماه امسال مجلس که کارفرما را ملزم به تامين  ١۶متوقف کردن بيمه اجتماعی کارگران ظرف يک سال گذشته و تا پيش از مصوبه 
 .يی کارگر ساختمانی کرد، در اين جوالن موفق هم بودند حق بيمه کارگر و سازمان تامين اجتماعی را ملزم به ايجاد پوشش بيمه

 کنم من بيمه نمی
اند که بوی چلوکباب از درزهايش بيرون  و به چارچوب کانکسی نصب کرده «اتاق کارفرما»اند  روی يک ورق آهنی با ماژيک نوشته

 .زند می
، يک برج در ٩۴کند که قرار است از پايان سال  کاره اعالم می تابلوی زرد رنگ کنار بنای نيمه. مشغول غذا خوردن است «کارفرما»

بست را برای  متری، تمام ساکنان ضلع شرقی اين بن ١۵٠واحد  ١٠طبقه ارتفاع و در هر طبقه  ٧متری با  ١٢بست  منتهااليه يک بن
نفر  ١۵فعال برای کارفرمای ساخت اين برج متجاوز بدقواره .هميشه از نعمت ديدن طلوع آفتاب و تماشای ارتفاعات شمال شهر محروم کند

 .نفرشان افغان هستند ٧کنند که  کار می
اش به افغانستان  همين قدر که کمی پول توی جيب خودش بماند و چند اسکناسی هم برای خانواده. خواهد افغان حق و حقوق زيادی نمی

ام با اين کار سخت، ناهارشان نان و ماست و خرما  بارها ديده. دهند ها مردم قانعی هستند و همه کار هم انجام می افغان. بفرستد راضی است
اين . باقی کارگران ايرانی بيمه نيستند. پرتوقع است و تنبل. آيد از کارگر ايرانی به همين خاطر خوشم نمی. بوده که هرچه کمتر خرج کنند

داند که بيمه، الزام به پرداخت سنوات و پاداش و عيدی و پرداخت حقوق مطابق قانون کار  آيد چون می کارفرما از بيمه کردن خوشش نمی
آورد و اين کارفرما مانند بسياری  و حتی پرداخت بن خواروبار ساالنه و حق اوالد و حق مسکن و حتی حق ازکارافتادگی را هم با خود می

 ۵٠تومان مزد شاگرد ساده و روزی  ٣٠همان اول باهاشان شرط کردم که روزی .يی به اين صف طويل بايدها ندارد از همتايانش عالقه
داری نشسته که قرار است چند ماه بعد پلکان ورودی  دو خيابان باالتر، محمود روی سطح شيب«.کنم من بيمه نمی. تومان مزد استاد کار

تر از  پشت دست راستش، کمی پايين. الی دود سيگار رود البه هايش می تکاند و کلمه خاکستر سيگارش را روی زمين می. ساختمان باشد
سالگی  ١۴من از . اينجا هيچ کس بيمه نيست.انگشت سوم، يک خط عميق، جای زخمی کهنه است که تا باالی مچ دست ادامه دارد

 از جيب خودم گذاشتم و . سال قبل موقع کار انگشتم قطع شد ۵. وقت بيمه نبودم ام هيچ ساله شده ٣٣کارگری کردم و تا امروز که 

اتحاد و همبستگی کارگران وقتی شروع ميشود که کارگران یک قسمت یا رشته برای حمایت از 
اعتراض و اعتصاب کارگران بخش دیگری اقدام به اعتراض و اعتصاب می کنند امروز با حمایت از 

قدمی در جهت همبستگی است ... کارگران بافق و   
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کارفرما پول . دستکش کار داشتم وگرنه دستم از وسط دو نصف شده بود. دو سال قبل هم لته شيشه افتاد روی دستم. انگشتم را پيوند زدند
حاال . داد مان را دستی می حقوق. من هم سند نداشتم که ثابت کنم. آمد اداره کار و گفت توی کارگاه من اين اتفاق نيفتاده. شکايت کردم. نداد

  «.گويد اخراج آيد کارفرما می اسم بيمه می. کند کنم بيمه نمی هم هرجا کار می
 سازد فقر برای کارگران ساختمانی خانه می

ساعت ايستادن و همين گرمای کم جان  ١٢، ١٠تواند طاقتی بدهد برای  يی از ميدان ايستاده که آفتاب پرزورتر است و می علی گوشه
کارگری که گوشه  ١٠علی و . شوند، تحمل کنند کند که بتوانند گرسنگی و تشنگی را تا غروب که راهی اتاقک سرايداری می کمک می

ساز توافق  با سرايدار يک ساختمان نيمه. پولی ندارند که بتوانند جای مجزا و مستقلی اجاره کنند. اند جايی برای ماندن ندارند ميدان ايستاده
متری شب بخوابند و  ١٢نفر بروند در يک اتاق  ١٠هزار تومان بدهند و بدون اينکه کارفرما بويی ببرد،  ٣اند که هر کدام هر شب  کرده

 .صبح آفتاب نزده خارج شوند که کارفرما خبردار نشود
هايی را داشتم  سال حسرت تمام خانه ١٠سال است کارگر ساختمان هستم و در اين  ١٠. ليسانس دارم نامه فوق دو هفته ديگر دفاع پايان»

شان چقدر بود؟ چه شغلی داشتند؟ همه  کردند؟ ثروت ها زندگی می آمدند و در اين خانه هايی می چه آدم. که برای ساختنش کارگری کردم
کنم تا چند هفته  گيرم فکر می شود و آخرين مزد را که از کارفرما می هر خانه که تمام می. سال با من همراه بوده ١٠ها در اين  اين خيال

 .دوباره بايد بيکار بمانم
. شوند اندازند و دور می شنوند سری پايين می های علی را که می حرف. اند که هرچه بگويد همان شود بقيه مردها چشم به دهان علی دوخته

اين عدالت است »: دهد گيرد و سری تکان می شان در حال رفتن دستش را رو به علی می فقط يکی. حتی حوصله اعتراض هم ندارند
يعنی هيچ جای خالی برای او ندارند که مجبور باشد بيايد . ليسانس است اين بچه که فوق. کنند مان نمی سواديم و جايی حساب خانم؟ ما که بی

 «کنار ما و کارگری ساختمان کند؟
 مرور

يی به رييس فراکسيون کارگری مجلس نسبت به ادامه رويه غيرقانونی  های صنفی کارگران ساختمانی در نامه تشکل: ١٣٩٢خرداد  ۵
بندی برای بيمه کارگران ساختمانی هشدار دادند و اعالم کردند پس از برگزاری  سازمان تامين اجتماعی در خصوص اعمال سهميه

فروردين  ١6.جمهوری، در مقابل ساختمان مجلس، سازمان تامين اجتماعی و ديوان عدالت اداری تجمع خواهند کرد انتخابات رياست
بندی بيمه کارگران ساختمانی به علت ذکر نشدن  های صنفی کارگران ساختمانی کشور از منتفی شدن سهميه رييس کانون انجمن: ١٣٩٣

کارگران ساختمانی به   تن از نمايندگان مجلس؛ طرح دو فوريتی اصالح بيمه ٨٠با امضای : ١٣٩٣تير  ٢٣.خبر داد ٩٣آن در بودجه 
ها از ماليات بر ارزش افزوده  ها و شهرداری ميليارد تومان ازمحل سهم دهداری ٧٠٠هيات رييسه مجلس تقديم شد تا بر اساس اين طرح، 

طرح تغيير : ١٣٩٣مرداد ٢1.هزار کارگر ساختمانی معاف شوند ٧٠٠برداشت شود و با اين رقم، سازندگان مسکن از پرداخت حق بيمه 
رای موافق در دستور کار مجلس قرار گرفت وبر اساس اين طرح، حق بيمه کارفرمايان  ١۵٠قانون بيمه کارگران ساختمانی با 

شود و در صورتی که اين بودجه کافی نباشد، از ماليات بر ارزش افزوده  های ساختمانی تامين می درصد کل مبلغ پروانه ١٢ساختمانی از 
هزار  ٨٠٠سازمان تامين اجتماعی هم اکنون : تقی نوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعی: ١٣٩٣مرداد ٢2.جبران خواهد شد

هزار نفر نيز بدون پوشش بيمه هستند اما سازمان به دليل تعادل نداشتن منابع و  ٩٠٠تا  ٨٠٠کارگر ساختمانی را بيمه کرده است و 
قانون بيمه  ۵شورای نگهبان مصوبه مجلس مبنی بر تغيير ماده : ١٣٩٣شهريور  ٢٢.تواند کارگران بيشتری را هم بيمه کند مصارف نمی

دمحم حسن زدا، معاون فنی و درآمد : ١٣٩٣مهر  ٧.قانون اساسی رد کرد ٧۵اجتماعی کارگران ساختمانی را به علت مغايرت با اصل 
های اجتماعی کارگران ساختمانی بر  از آنجا که سازمان تامين اجتماعی از تاثير اصالحيه اخير قانون بيمه: سازمان تامين اجتماعی

 ١۶.اطالع است، در حال حاضر تشکيل پرونده بيمه برای کارگران ساختمانی جديد متوقف شده است وضعيت منابع مالی اين قانون بی
قانون بيمه کارگران ساختمانی مقرر کرد سهمی از محل منابع ماليات  ۵مجلس با رای به حذف تبصره يک طرح تغيير ماده : ١٣٩٣مهر 

های صنفی کارگران ساختمانی کشور در  کانون انجمن: ١٣٩٣مهر  ١9.بر ارزش افزوده به بيمه کارگران ساختمانی اختصاص داده نشود
يی خطاب به شورای نگهبان از اين نهاد نظارتی خواست مصوبه مجلس مبنی بر تغيير قانون بيمه کارگران ساختمانی را به دليل  نامه

های  انجمن صنفی کارگران ساختمانی به همراه کانون عالی انجمن ٣۵٠: ١٣٩٣آبان  ٢.قانون اساسی ابطال کند ٢٩مغايرت با اصل 
 ٢٩و اصل  ٣اصل  ٩صنفی کارگران ايران مصوبه مجلس نهم برای تغيير قانون بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی را بر خالف بند 

قانون بيمه اجتماعی کارگران  ۵شورای نگهبان با رد مجدد مصوبه مجلس برای تغيير ماده : ١٣٩٣آبان 8.قانون اساسی دانستند
های صنفی کارگران ساختمانی کشور  کانون انجمن: ١٣٩٣آبان  ٢۴.قانون اساسی دانست ٧۵ساختمانی، اين مصوبه را مغاير با اصل 

يی خطاب به نمايندگان مجلس نسبت به تغيير قانون بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی که در کميسيون بهداشت و درمان مجلس کليد  درنامه
کارگر ساختمانی  ١٠٠٠حدود : ١٣٩٣آبان  ٢۵.ها دانست خورده است اعتراض کرد اين طرح را در راستای حمايت از بساز و بفروش

 .صبح در مقابل مجلس تجمع کردند ٩قانون بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی از ساعت  ۵در اعتراض به تغيير ماده 
هم اکنون آنچه تامين اجتماعی تحت عنوان بيمه : جمهوری و رييس سازمان نظام مهندسی اکبر ترکان، مشاور عالی رييس: ١٣٩٣آذر  ۵

 رای  ١٧٢نمايندگان مجلس با : ١٣٩٣آذر  ١۶.گيرد، بيشتر شبيه پول زور است تا حق بيمه برای اين کارگران ها می از ساخت و ساز

 کارگران متحد همه چيز      کارگران  پراکنده هيچ چيز
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طرح جديد مجلس، سازمان تامين . قانون بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی را در صحن علنی تصويب کردند ۵موافق، طرح تغيير ماده 
درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک  ١۵کند با دريافت هفت درصد حق بيمه سهم بيمه شده از کارگر و  اجتماعی را مکلف می

شورای نگهبان ادامه بيمه کارگران ساختمانی را تاييد و اعالم : ١٣٩٣آذر  ٢۶.نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند
قانون بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی با توجه به اصالحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی  ۵کرد که طرح تغيير ماده 

قانون بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی ضمن ابالغ از سوی رييس مجلس، در روزنامه ) ۵(قانون اصالح ماده : ١٣٩٣دی  ١٧.نيست
را برای اجرا به  «قانون بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی) ۵(قانون اصالح ماده »جمهوری  رييس: ١٣٩٣دی  ٢٢.رسمی منتشر شد

 .وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ابالغ کرد
 
 

 

 .کارگران ایجاد تشکل مستقل واعتصاب حق قانونی شما در برابر گرسنگی ،ستم و بھره کش است
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 نامھ ھای رسیده دوستان 
 م  از نصیر آباد شھریار،. نامھ اول از ش

متری و ھم چنین بیقولھ ھای بھ نام مدرسھ  40متری و  20شھرک نصیراباد در حومھ تھران با نبود آب بھداشتی و سالم و خانھ ھای محقر  
 .پذیرای ھزاران نقاش و کارگر ساختمان می باشد 

شب بھ خانھ بر می  8-9صبح از خانھ راه افتاده و ساعت  30/4الی  4پاتوق ما کارگران نقاش میدان امام حسین تھران است ما از ساعت 
گردیم اغلب شیر خواره ھا را نمی بینیم از فرط خستگی اغلب غذا نخورده بھ خواب می رویم چھ سرکار باشیم یا نھ باید ھر روز ساعت 

پاتوق باشیم اگر بچھ ھایمان مریض شوند باید بھ شھریار یا تھران برویم ھر سالھ چند نفر بچھ یا زن باردار را تا بھ بیمارستان برسند  30/6
  7الی  6در بھترین شرایط در سال . جان می سپارند در چنین اوضاعی از بیمھ درمانی یا بیمھ بیکاری و ھزینھ ایاب و ذھاب خبری نیست 

ن ماه کار می کنیم ھیچ بخشی از کارگران مثل ما فاصلھ فقیر و غنی را نمی داند چرا کھ در جاھایی کار می کنیم کھ با پول یک خانھ می توا
کل شھرک نصیر آباد را خرید یا با پول لباسھایشان خرج چند ماه کارکردن در می آید علی رغم شعارھای دولت ھر روز کھ می گذرد 
فاصبھ ما با سرمایھ داران بیشتر و بیشتر می شود برای من در طول زندگی تجربھ شده است ھیچ چاره ای بھ جز اتحاد و ھمدلی و تشکیل 

 .سندیکا نداریم 
 

 م  از خاک سفید، . نامھ دوم از م
من از اعضای ھیئت بازگشایی سندیکای نقاش و تزئینات تھران ھستم ما در دوره گذشتھ با چاپ نشریھ دو برگی و رفتن بھ پاتوق ھای 
رھبر و ایستگاه در تھران پارس ،امام حسین ،منوچھری بھ منازل کارگری در این محیط ھا و ھم چنین نظام آباد فعالیت گسترده ای پیش 
بردیم متاسفانھ در شرایط کنونی بھ علت فشار زندگی و شدت سرکوب و نبود دبیر سندیکا و کارگر مبارز خسرو جھانشاھی و دستگیری 
شاھرخ زمانی عضو و مسئول تشکیل سندیکا از فعالیت ما بسیار کاستھ شده است کھ انتشار نشریھ جدید علی رغم فشار زندگی امری 

 .ضروری برای فعالیت سندیکایی میباشد تا با ایجاد سندیکا نیروھای پراکنده  شده را جمع کرده  و با امید بھ آینده نگاه کنیم 
 

 ه از بندر عباس ،.نامھ سوم از م
ما کارگران ساختمان مخصوصاً نقاشان در گرمای تابستان و سرمای زمستان در ساختمان ھای بی در و پنجره در فضای گرد و خاک و 
بوی تینر در بدترین شرایط کار می کنیم و از کلیھ حقوق ھای قانونی مانند بیمھ درمانی ،از کار افتادگی ،بیکاری و بازنشستگی محروم 

نشریھ جدید می تواند دردھا ،مشکالت و راه حل ھا را بھ گوش ھمھ رسانده ، بین ما  کارگران پراکنده پلی ساختھ و با انتقال تجارب .ھستیم 
 .مبارزه  بھ ایجاد تشکل ھای مستقل و واقعی کمک کند 

 
 نامھ چھارم از آیدین قره داغی از تبریز ،
میلیون خانوار در کل جمعیت کشور ھستند کھ درکنار دیگر برادران و خواھران کارگر  8بنا بھ آمار روزنامھ ھا ،کارگران ساختمان با 

میلیون کارگر راحتی زندگی مردم را ممکن می سازدکھ متاسفانھ بھ علت نداشتن  14مانند نفت و پتروشیمی ،ماشین سازی ھا بھ طور کلی 
تشکل ھای سراسری مرسوم در دیگر کشور ھا بھ عنوان وسیلھ ای برای دفاع از حق مشروع خود در بدترین شرایط بخور و نمیرحیاتی با 

میلیونی کارگران در  14نشریھ جدید کمک بزرگی است تا ما خانواده ھای .بچھ ھای محروم و ناکام از تمام نعمت ھای موجود وجود دارند
اتحادیھ ھای سراسری مثل یک تن واحد در مقابل ثروتمندان متحد و با برنامھ دقیق عمل کنیم تا بتوانیم حقمان را بگیریم در کنار ایجاد 

ط  تباتشکل ھای واقعی من پیشنھاد می کنم ما نباید بھ انجمن ھای صنفی دولتی با دید تحریم کامل نگاه کنیم ما باید با بدنھ کارگری آن در ار
ای کاھباشیم و با کار درمیان آنھا مانند گچ کاران و بنایان تبریز و سراب و دیگر شھر ھا آن ھا  را بھ سندیکا تبدیل کرده و اتحادیھا وسندی

من نشریھ کارگران ساختمان را در کافھ باستان پاتوق کارگران ساختمان توزیع کردم کھ مورد استقبال آنھا قرار . منطقھ ای بوجود آوریم 
 .گرفت 

 
 ق از یکی از روستای آذربایجان شرقی ،. نامھ پنجم از علی 

ما کارگران کھ از شھرستان ھای کوچک و روستاھا آواره .من نشریھ را دیدم و باور کنید خوشحال شدم تماماً دردھای ما را نوشتھ بودند 
نفر زندگی می کنیم خودمان  در  شھر ھا و خانواده ھایمان در  10تا  4با اتاق ھای اجاره ای زندان مانند  –تھران و مراکز استان ھا شدیم 

من شنیدم انجمن صنفی دولتی ساختمان بھ اسم تعاونی مسکن نقاشان زمین مفت و .روستا در فالکت بار ترین شرایط موجود زندگی می کنند 
نفر نقاش ھم تحویل داده  5واحد خانھ بھ اسم کارگران نقاش در مارلیک و شھریار ساختھ کھ حتی بھ  450. وام ھای میلیاردی گرفتھ است

تا زمانی کھ ما کارگران پشت ھم نبوده غم و شادی ھایمان را با ھم تقسیم نکنیم و خودمان تشکل مستقل در مقابل سرمایھ داری و .نشده است
 .درست است ایجاد سندیکا کار سخت و دشواری است ولی ما غیر از این چاره ای نداریم. . دولت نداشتھ باشیم وضع ھمین خواھد بود 

میلیونی کارگران ایران با ایجاد فدراسیون و اتحادیھ ھای سراسری مبارزه و مقاومت خود را  14طبقھ 
 .در سطح ملی تقویت کنید
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 م قلعھ حسن خان ، .نامھ ششم از ت 

من عضوھیئت بازگشایی کارگران نقاش ساختمان و تزئینات تھران و حومھ ضمن تبریک برای انتشار نشریھ بھ عنوان تریبون برای گفتن 
میلیونی کارگران ایرانی باید بدانیم بدون تشکل  50میلیونی کارگران ساختمان از کل خانوار  8مشکالت، درد ھا و راھکارھا ما خانواده 

آگاھانھ طبقاتی ،بدون اتحاد سراسری در فدراسیون سراسری ما  توان مقاومت در مقابل طبقھ سرمایھ داری حتی در زمان گسترش فضای 
 ما باز مانند اوایل انقالب و توان استفاده از شرایط را نخواھیم داشت عین آن زمان فریب خورده و دنبال رو و برده سرمایھ داری خواھیم شد

 باید درک کنیم کھ تمام منابع سرمایھ داری حاکم و غیر حاکم ھیچ کدام بھ فکر ما نبوده و ضامن بھره کشی از ما با تعیین حقوق یک چھارم
 .زیر خط فقر و نابودی امنیت  شغلی ،نابودی صنعت توسط ورود بی رویھ کاالھای میباشد

میلیون خانوار کارگران برای رسیدن بھ اشتغال دائم ،بیمھ ھای بیکاری تا بازنشستگی و درمانی ،از کار افتادگی ،دستمزد ھای متناسب  50
با تورم و شایستھ زندگی انسانی ،حق اعتصاب ،حق تشکل حق قانون کار مترقی برای رسیدن بھ این خواستھ ھا باید در اتحادیھ ھای 

نیاز حیاتی بھ ایجاد کمیتھ . سراسری جمع شده  و نیروھای پراکنده خود را متحد و یکپارچھ کرده و قدرت مبارزاتمان را سراسری کنیم 
برای مقابلھ با دزدی ،غارت ،کالھبرداری و اختالس مافیای ثروت و قدرت در نظام سرمایھ داری مبتنی بر مقدس شمردن مالکیت 
خصوصی افراد و باند ھای قدرت و ثروت در غالب اقتصاد تک پایھ ای نفتی ،داللی ،رانتی کھ تولید را در حاشیھ قرار داده و کل منابع 

مشکالت ایجاد شده . اصلی و ثروت کھ در دست عده ای سرمایھ دار تشنھ ی پول و قدرت تنھا در سایھ تشکل ھای مستقل تحقق می یابد
توسط طبقھ طفیلی برای الپوشانی و حفظ این مناسبات غارتگرانھ در کوچکترین اشکال شرایط قانونی فعالیت را مثل حق ایجاد تشکلھای 
مستقل کارگری و حق اعتراض واعتصاب بھ عنوان تبلور اراده جمعی آنھا بھ عنوان تنھا وسیلھ مقاومت و مقابلھ با منع مطبوعات و حق 
 آزادی بیان و قلم مردم ستمدیده کھ بتوانند اعمال غارتگران را مورد انتقاد ، باز خواست و کنترل قرار دھند در چنین وضعی در زمان ستم
شاھی بھ نام سایھ خدا و االن بھ نام نماینده خدا سرمایھ داری حاکمیت خود را وصل بھ خدا کرده و بدون ترس از حساب پس دادن بھ مردم 
حتی در حد دیگر کشورھای  سرمایھ داری بھ چپاول ھزاران میلیاردی ادامھ می دھند و برای اینکھ مردم بی اراده بھ عنوان رعیت یا امت 

از را اسالمی تابعھ قوانین متصل بھ آسمان بوده وحق سوال و جواب ندارند در چنین شرایط برده وارانھ کھ تولید کننده اندازه تولید کار مفید 
دست داده ھرگونھ ھمکاری ، ھمیاری و ھم دردی جای خود را بھ چاپلوسی ، تملق و بلھ قربان گویی بھ اربابان ثروت و قدرت داده کھ بھ 

ھر گونھ . و ھر لحظھ صاحبان ثروت و قدرت برای چپاول کارگران بھ رقابت می پردازند .  بوروکراسی باند ھای حاکم تبدیل شده است
اظھارات قاضی القضات کمک سرمایھ داری  بھ ھمھ مسئولین و بھ . اعتراض بھ آنھا در حکم محاربھ با خدا و حاکمیت او حساب می شود 

بھ این معناست کھ وارد بھ مرزھای ممنوعھ این غارت ھای بی حساب کتاب نشوید در مناسبات حاکمیت . روز نامھ ھا کھ سیاه نمایی نکنند 
میلیارد دالر ھشت سالھ دوره احمدی نژاد بجای سرمایھ گذاری در تولید و فناوری کھ با رشد  720کنونی پول ھای باد آورده نفتی مانند 

ناخالص داخلی و کاھش قدرت خرید مردم توسط مافیای انگلی حاکم از طریق واردات کاال ھای بنجل و رسیدن بھ ثروت ھایی نجومی منجر 
کھ بھ بیکاری ...  درصد کل تولید مانند رشتھ کشاورزی گندم ، برنج ، چای ، تولید صنعتی قطعھ سازی ، نساجی و 90تا  70بھ نابودی 

ماه گذشتھ در کنار واردات ماشین ھای چند صد میلیونی و  8بنابھ گزارش مطبوعات حکومتی طی . سازی میلیونی کارگران انجامیده است
میلیون تن گندم از کل مصرف ده میلیون تنی وارد شده است  5/7چند میلیاردی کاالھای عمومی مثل سنگ قبر چھار برابر مصرف داخلی و 

بعضی از عزیزان دوردونھ دولت با اجازه و ارادت . در کنار این روند نابودی تولید بھ بھای ثروتمند تر شدن عده ای مولتی میلیادر میباشد
بنا بر اعترافات روزنامھ ھا سھ نفر صراف در مرکز پایتخت در کمتر از یک . تریلیون یورو یک شبھ صدھا میلیارد بھ جیب می زنند  650
ھزار میلیارد تومان بھ جیب زدند کھ وزیر صنعت و معدن با ھزار میلیارد ثروت و چھل مرکز بزرگ دولتی عضو ھیئت مدیره می  7ماه 

نگاھی بھ آمار اختالس و دزدی علنی و افشای دزدی ھای میلیاردی در زبان مطبوعات حکومت تکان دھنده است این در شرایطی . باشند 
است کھ مسئولین از کمبود بوجھ می نالند و ھمچین دیوان عدالت اداری شکایت کارگران از حقوق یک چھارم زیر خط فقر و یا شورای 
نگھبان بیمھ بیکاری یا مجلس بیمھ کارگران ساختمان را رد می کند و وزارت کار قانون کار را در جھت منافع سرمایھ داری تغییر می دھد 

 :میلیون تنزل پیدا می کند اما اغلب پرونده ھای فساد ھزار میلیاردی مانند  3میلیون بھ  5، وام جوانان از 
میلیارد  9000 –میلیارد بیمھ  70-میلیارد عسلویھ  6000 –میلیارد صنایع مس  1860 –میلیارد بنیاد شھید  15میلیارد قاضی مرتضوی،  94

تایی تحت پوشش تامین اجتماعی با وساطت برادران الریجانی می خواست یک چک بدھد 140نفت بانک زنجانی کھ برای کلیھ کارخانجات 
ھزار میلیارد 260ھزار میلیارد بانک ھا، نمونھ ای از فساد ھای مالی می باشد معاون اول رئیس جمھوری گفت بھ اندازه کل بوجھ 12000تا 

پس داده نمی شود معاون قضایی گفت ) شما بخوانید دزدی مافیای ثروت و قدرت(ھزار میلیارد توسط عده ایی  220تومانی یکسالھ کشور 
ھزار  670نزدیک بھ ھفتصد پرونده اختالس چند صد میلیاردی ھنوز بھ جریان نیافتاده است و قائم مقام بانک مرکز ی از کل نقدینگی 

 . است ) شما بخوانید مافیای ثروت و قدرت(موسسھ غیر مجاز  6ھزار میلیارد در اختیار  94یعنی % 15میلیاردی 
 . میلیارد تومان فعالیت می کند  200موسسھ غیر مجاز با گردش مالی  950مدیر کل آموزش و پرورش 

میلیارد سھام  90000ھزار میلیارد تومان سرمایھ بطور غیر قانونی با تبلیغات رادیو و تلویزیون جمھوری اسالمی  3تا  2پدیده شاندیز با 
 ھمھ این نمونھ ھای باال بعنوان .میلیارد دالر رسیده است 25میلیارد دالربھ  1/2پدیده قاچاق از . است) شما بخوانید دزدیده اند(گذاری شده 

 .کارگران امنیت شغلی ،بیمھ ھای درمانی،بیکاری،بازنشستکی،تحصیل و مسکن رایگان حق قانونی شما است
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در این راستا ما کارگران ساختمان و ستم دیده گان ، چاره ای جز وحدت و تشکل . مشت نمونھ خروار است کھ مطبوعات حکومتی گفتھ اند 
کھ . در اتحادیھ ھای سراسری و کنترل بر تولید و مصرف، مبارزه سازمان یافتھ از طریق افشاء و بھ پایین کشاندن مفسدین و دزدان نداریم

 .تنھا راه مقابلھ با آنھا مبارزه سازمان یافتھ با ایجاد سندیکا و اتحادیھ ھای سراسری و تشکل سیاسی کارگران است
بدون اداره و کنترل تولید و توزیع و مصرف نعمات اجتماعی توسط خود کارگران بھ عنوان بدنھ اصلی تولید جامعھ این قصھ ھم چنان بھ 

 . درازا خواھد کشید بدون شک ایجاد کمیتھ مبارزه با مافیای ثروت و قدرت ضرورت حیاتی دارد 
 

 نامھ ھفتم چگونھ ھیئت موسس سندیکایی سازیم ؟
 
با زنده یاد دبیری و شیرینی  60پیشنھادی در مورد وظایف صنفی از آیدین قره داغی من قبالً عضو سند یکای کارگران نقاش تبریز دردھھ  

کھ متاسفانھ با ھجوم باند ھای سرکوبگر سرمایھ داری بھ دفتر سندیکا دستگیر و عده ای بھ ھمراه علیزاده .دل علیزاده معلم کارگران بودم 
ولی متاسفانھ در .مجروح و محکوم شدند علیزاده تا آخرین لحظھ زندگی پربار خود لحظھ ای از فکر ایجاد تشکل ھای مستقل بیرون نیامد 

 . حوادث کار از بلندی حین انجام کار افتاده جان سپرد کھ یادش گرامی و راھش پر رھرو باد
در صورت فقر و فالکت ما کارگران برای لقمھ ای نان تمامی زندگی را ترک کرده وفرصت فکر و اندیشھ رھایی و مبارزه را از دست داده 
و در نبود و منع آزادی فعالیت و ایجاد تشکل اعتصاب ،سرکوب و دستگیری، زندان و از این ھا مھمتر شورا ھای زرد دولتی یا ھمان 
انجمن ھای صنفی در چنین شرایطی کھ سدی برای ایجاد سندیکا میباشند بھ دور از تعارفات مخصوصاً در مرحلھ اول برای ایجاد سندیکا 
مرد عمل میدان می خواھیم کھ از وقت و پول خود زده و کمر ھمت بستھ با وجود سختی ھای یاد شده با پیگیری ،برنامھ ریزی و انظباط 

کنار این مشکالت یاد شده مھمترین چیزی .آھنی با ایجاد یک ھیئت موسس در میان تمامی مشکالت ھم و غم خود را روی ایجاد آن بگذارد 
کھ نسبت بھ دوران قبل االن بھ عنوان نقطھ قوت عمل میکنند عبارتند از بر خالف قبل تحت فشار ھای اقتصادی شدید ما کارگران در عمل 
بھ ضرورت ایجاد تشکل رسیدیم اثبات این مسئلھ این است کھ دولت سرمایھ داری در مقابلھ با ایجاد تشکل ھای مستقل تالش می کند انجمن 
ھای زرد صنفی وابستھ خود را بسازد دوم نسبت بھ دور قبل توان مبارزاتی کارگردان بسیار باال رفتھ و با توجھ بھ ارتباطاتی وسیع 

دسترسی اینترنتی بھ آگاھی و رسیدن بھ تشکل سریع و آسان تر شده است بطوریکھ کارگران بدون انرژی زیاد می توانند با ھم تشکالت   
ً گرایشات .مستقل بوسیلھ سایت و ایمیل ارتباطی مستقیم برقرار کنند در دوره ما کارگران تحت تاثیر جناح ھای سرمایھ داری مخصوصا

مذھبی در مقابل ھم زنجیرانمان قرار می گرفتیم بطوریکھ من یادم ھست چندین بار مجمع سندیکای تبریز را بھ ھم زدند اما االن شعور و 
غریضھ  طبقاتی کارگران بسیار تقویت شده است و می دانند جناح سرمایھ داری حاکم چھ اصول گرا و چھ اصالح طلب فقط بھ فکر بھره 
کشی و انباشت ثروت ھای خودشان می باشند و فریب ھای آن ھا رنگ باختھ است با توجھ بھ نقاط منفی و مثبت یاد شده ما باید کارھای زیر 

 :را انجام دھیم
در میان ھر صنف کارگری باید بھترین نیروھای کارگری نھ در شعار بلکھ در عمل معتقد بھ ایجاد تشکل مستقل ھستند و دریک جا گرد  
آمده با ھمکاری دیگر کارگران برنامھ عملیاتی ، اساسنامھ چگونگی جذب ، ، چگونگی تبلیغات ، برگزاری جلسات و مسائل مالی را تحلیل 

 . و با توجھ بھ شرایط موجود بھ مرحلھ اجرا در آوردند 
نسبت بھ درک مسائل ھر شخصی نسبت بھ توانایی ھایش تقسیم وظیفھ کرده و ھر شخص مسئولیتی را بر عھده بگیرد و صادقانھ بھ آن عمل 

 . کند 
 . گزارش منظم پایھ و اساس پیشبرد وظایف است و ھر شخص باید توضیح کامل درباره پیشرفت وظایف و چگونگی انجام آن بدھد

 . تنظیم آئین نامھ داخلی در ارتباط با نحوه ی پیشبرد وظایف و انضباط آھنی از اھمیت ویژه ای بر خوردار است 
بھ تدریج ستون فقرات و ضمانت اجرایی برنامھ ھای فوق در برگزاری منظم دوره ای جلسات می باشد کھ در این جلسات پیشرفت و عدم 
پیشرفت کارھا و چگونگی فعالیت ھا و رسیدن بھ اھداف اصل ایجاد سندیکا بررسی  و برنامھ ریزی عملیاتی شده و بھ اعضا ارائھ می 

این جلسات در میان کارگران ساختمان بھ . ھرچھ برگزاری جلسات منظم تر و با تمامی اعضا باشد راندمان کار بیشتر خواھد شد. گردد
راحتی می توان در محل کار ، ارتباطات خانوادگی ، کوه و گلگشت باشد اما در کارخانھ ھا کھ حکومت نظامی برقرار می باشد  عمدتا 
جلسات پس از ارتباطات اولیھ خارج از کارخانھ در محافل خانوادگی ،کوه،پارک ،و یا از طریق اینترنت و ایمیل مشترک پیش برده می 

 .شود
صندوق ھای مالی ھمیاری و انجمن ھای ھنری ،ورزشی ، . در شرایط سرکوب کھ جلوی تشکل ھای مستقل سندیکای گرفتھ می شود -1

 .فرھنگی ،بھ عنوان محل ارتباطی افراد دارای اھمیت فراوان است
ھمیت ھای موسس باید بھ عنوان نقطھ ثقل سندیکا در حین شرکت در سازماندھی مبارزات کارگران بھ عنوان ھدف اصلی خود، باید -2

 .براساس تبلیغ ، ارتباطات و تدارکات مالی در صورت وجود وبالگ و سایت تقسیم کارکرده و بھ ھر کس مسئولیتی داده شود
ملیون کارگر ایجاد و گسترش سندیکا و ارتباط دادن رشتھ ھا بھ یکدیگر مانند حمل و نقل و  14تنھا چاره ما برای اتحاد طبقاتی صنفی کل 

  ایجاد اتحادیھ ھای سراسری یا فدراسیون بھ عنوان نماد کل کارگران در مبارزه صنفی میباشد تا در مقابل دولت و طبقھ سازمانیافھ سرمایھ

با توجه به شرایط و اوضاع موجود اعتراضات و اعتصابات رو به گسترش است خود را 
 برای سازماندهی آن آماده کنيم 
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خود را یکپارچھ کنیم و از یاد نبریم گذشتگان پر افتخار ما شھید دمحم حجازی در صورتی کھ حتی یک صدم % 99در صدی نیروی  1داران 
 172با  1323اتحادیھ و در سال  32اتحادیھ و سپس  16اعتصاب سراسری را ابتدا با  1332تا سال  1296این امکانات نبود در سال 

و در دورھای خود در کنار مبارزه برای ملی شدن نفت در نبرد با ناوھای انگلیسی مترقیترین قانون کار خاورمیانھ را .اتحادیھ تشکیل دادند
حق تشکل،اعتصاب،امنیت شغلی،مسکن رایگان حق بستن قراردادھای رسمی را بھ رسمیت می شناخت را بھ دولت سرمایھ داری وقت 

ما کارگران باید بدانیم علت ھمھ این بدبختی ، ناآگاھی و نبود تشکل ھای مستقل طبقاتیمان می باشد برای رھایی از این ھمھ . تحمیل کردند
مطلب دیگری کھ من می خواھم پیشنھاد کنم اغلب بدنھ انجمن ھای صنفی در سازمان ھای دولتی . درد و رنج راھی جز ایجاد آن نمی باشد

موجودکارگری بوده و این کارگران  از دزدی و چاپلوسی نمایندگان وابستھ بھ دولت بھ تنگ آمده و خواھان تغییر آن می باشد دوستان 
  ن وسندیکایی ما باید در ارتباط با بدنھ آن تبلیغ منظم و برنامھ ریزی شده در میان کارگران گیر افتاده در این انجمن ھا در جھت انحالل آ

و با افشاء و ترد عناصر خود فروش توزیع چگونگی و ویژگی ھای سندیکای مستقل کارگری برای . ایجاد سندیکای مستقل حرکت کنیم
 .پیشبرد مبارزه طبقاتی کارگران و در نھایت ایجاد سندیکا و ایجاد فراکسیون در میان این تشکل ھای زرد از اھمیت اساسی برخوردار است

 در پایان دوستان از یاد نبریم کھ ما ھم بھ لحاظ نفرات،ھم بھ لحاظ تولید مایحتاج اساسی جامعھ قدرت بیکرانی ھستم کھ در صورت ھمبستگی
 .طبقاتی در اتحادیھ ھای سراسری قادر ھستیم دشمن طبقاتی را عقب رانده و در جھت تحقق مطالبات خود حرکت کنیم

 

 کارگر متحد ھمھ چیز، کارگر پراکنده ھیچ چیز،
 

 ا  از جنوب.نامه هشتم از  ا
 

 نامه اول 
انرا برايم ارسال نماييد من نسخه ازدر صورت امکان يک   سالم دوستان گرامی و گرانقدر ضمن تبريک به نشر روزنامه کارگری تان ، با
  " ا نماينده بخشی از کارگران جنوب می باشم و اين ادرس صفحه فيس بوکم می باشد .ا

قدرت ما در تعداد ما و در اتحاد و جمع شدن ... ايران   با تشکر از شما به لحاظ تالش برای اتحاد و گرد امروری بخشی از طبقه کارگران
 ...ماست 

 

 نامھ دوم 
 

 با سالم مجدد
 

 اميد وارم که روز بروز طبقه کارگر و کليه مزد بگيران بتوانند خود را در هرگونه تشکل کارگری مستقل از دولت اعم از نماينده کارگر يا
شورا های کارگری تعاوانی های مختلف کارگری اتحاديه ها و سنديکا های کارگری مستقل از حکومت که بر اساس ارای عمومی و 

بقات حاکم و ظبقه مزد بگير ، متشکل و متشکل تر متمرکز و متمرکز تر نمايند و اين طمجامع عمومی و با در نظر گرفتن توازن قوا بين 
هدفی است که امثال من جانشان را حاضرند بر سر ان بگذارند چون می دانيم تنها راه نجات انسان از بربريت و توجش است و ان تجمه و 

درود برشما دوستان عزيز و .... درصد جوامع انسانی را تشکيل ميدهند  99تمرکز مزد بگران و در راس انها کارگران است که بيش از 
با اجازه تون من شماره های نشريه رو که . درود بر تمام انسانهای زحمتکش و مبارزی که مانند شما فکر می کنند و عمل می نمايند 

 ...بدستم برسه را در صفحه ام به اشتراک می گذارم 
هزار  500با سالم و درود بی پايان من نشريه شمارا مطالعه نمودم و مطالب را بسيار خوب در ان درج نموده ايد من می خواهم مبلغ 

تومان به اين نشريه کارگری کمک نمايم تا شايد بتواند کمکی در اين جهت باشد و البته با اجازه شما من اين نشريه را هم در محل کار و 
رندگيم در بين کارگران توزيع ميکنم و صندوقی را جهت کمک به اين سنديکا فراهم می اورم و البته گزارش کارهايم را در مورد در 

طرفدار هرگونه تشکيالت مستقل کارگری هستم و در جهت رشد و تکثير ان تا انجا که در   اختيار شما قرار ميدهم با تشکر اميد اميدوار،
 ....توان دارم تالش خواهم نمود دستانتان را می فشارم و روی ماهتان را می بوسم 

 جواب نشريه به رفقای کارگر
اسگذاريم اين پ رفقای عزيز همانطور که گفته ايد قدرت ما در اتحاد و همبستگی مان می باشد  ما صميمانه از همکاری و صداقت شما س

نشريه برای تمامی کارگران و زحمتکشان است اين نشريه خود شما ميباشد پس بياييم رفقا در پيشبرد نشريه به هر شکلی که می توانيم 
 سهيم باشيبم تا بتوانيم با ايجاد تشکل های مستقل کارگری به اهداف خود برسيم

علیھ خصوصی سازی  یا خودمانی سازی آموزش،درمان،ورزش و خدمات عمومی توسط مافیای ثروت و 
 .قدرت مبارزه خود را تشدید کنید
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 اخبار  
اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو در پی اعتصاب غذای موفق کارگران پارس خودرو شکل گرفت کھ در   

ما در اینجا چگونگی شکل گیری اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو و . روی داد ١٣٩٣دی ماه  ١٠تا  ٧روزھای 
-کنیم، و سپس بھ درس ھایی کھ باید از این جنبش اعتراضی بگیریم، می-روز را گزارش می ١٠ادامھ ی آن طی 

 . پردازیم
 ۴ھاشم یکھ زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، برای بازدید بھ سالن بدنھ سازی  ١٣٩٣دی ماه  ١٣شنبھ 

کارگران شیفت صبحِ این سالن از فرصت استفاده کرده و خواست ھای خود و در رأس . می رود) بدنھ ی پژو پارس(
اما یکھ زارع با اشاره بھ این کھ وضعیت دریافتِی کارگران مناسب است بھ . آنھا افزایش حقوق را با او مطرح می کنند

نطفھ ی . خواست ھای کارگران پاسخ منفی می دھد و، بھ این ترتیب، آب پاکی را روی دست کارگران می ریزد
. زمینھ ی قبلی آن ھم موفقیت اعتصاب غذای کارگران پارس خودرو بود. اعتصاب غذای کارگران در ھمین جا بستھ شد

کارگران این سالن پس از تبادل نظر با ھم تصمیم می گیرند از فردا بھ عنوان اعتراض بھ سطح پایین دستمزدشان غذای 
آنھا، ھنگام خروج از کارخانھ، موضوع را با کارگران شیفت عصر در میان می گذارند، و اینان نیز . شرکت را نخورند

بھ نوبھ ی خود مسئلھ را با کارگران شیفت شب مطرح می کنند و، بھ این ترتیب، ھر سھ شیفت در جریان امر قرار می 
این حرکت بھ سرعت و بھ شکلی موج . اعتصاب غذا را شروع می کند ۴دی، سالن بدنھ سازی  ١۴از یک شنبھ . گیرند

 . وار تمام طول و عرض کارخانھ حتی قسمت ھای اداری و آموزشی را در می نوردد
سیاست مدیریت در برخورد با اعتصاب غذای کارگران از ھمان ابتدا سیاستی دوسویھ بود؛ از یک سو، عقب نشینی و 

سویھ ی نخست خود را بھ صورت انتشار . پذیرش خواست ھای کارگران و، از سوی دیگر، تھدید از طریق حراست
بھ کارگران فروختھ شده بود، اما  ١٣٨۶اطالعیھ ای نشان داد کھ مضمون آن آزادسازی سھامی است کھ در سال 

بر اساس این اطالعیھ، بھ ھر کارگری کھ در ). ١ضمیمۀ شمارۀ (مدیریِت وقت آنھا را بھ این کارگران واگذار نکرده بود
، ٨۶کھ در سال (سھم شرکت ایران خودرو  ٦٨۵٣یک سال سابقھ کار در ایران خودرو داشتھ است تعداد  ٨۶سال 

تعلق می گیرد، و شرکت وجھ این سھام را بھ صورت قسطی از حقوق کارگران کسر ) سھم بوده است ۴٨٠٧تعدادش 
خواست اصلی . شد-کارگران این اطالعیھ را جدی نگرفتند، زیرا بھ خواست اصلی آنھا مربوط نمی. خواھد کرد

سویھ ی دوِم سیاست مدیریت را نیز حراست عملی کرد، بھ این شکل کھ چندین تن . کارگران، افزایش پایھ ی حقوق بود
از کارگرانی را کھ اعتصاب غذا را آشکارا تبلیغ می کردند و در مرتبط کردن قسمت ھای مختلف کارخانھ نقش فعال 

این کارگران را خبرچینان قسمت ھای مختلف لو . تری داشتند با ھدف ایجاد رعب و ھراس در میان کارگران فراخواند
 . داده بودند

دستور می دھند کھ با پرسنل مجموعھ ی خود بی )رؤسا و مسئوالن و سرپرستان تولید(مدیران بھ رده ھای پایین تر خود
نمایندگان مدیریت در این جلسات ضمن دادِن وعده و وعید بھ شکلی . درنگ جلسھ تشکیل دھند و غائلھ را ختم کنند

از . ملتمسانھ و عاجزانھ عنوان می کنند کھ بھ اعتصاب پایان دھید، زیرا مدیریت با خواست ھای شما موافقت کرده است
کھ معلوم نیست چھ کسی آنھا  -سالن ھای تولیدی «نمایندگان»سوی دیگر، محسن ناقدی، قائم مقام اجرایی مدیرعامل، با 

جلسھ می گذارد و ضمن  -انتخاب کرده است و ظاھراً افراد مورد اعتماد انجمن اسالمی ھستند  «نماینده»را بھ عنوان 
دادِن قول ھای مساعد، بھ این نمایندگان مأموریت می دھد کھ بھ سالن ھا بروند و اعالم کنند کھ بھتر است کارگران بھ 

اما . اعتصاب خود پایان دھند، زیرا بھ زودی طرح طبقھ بندی مشاغل اجرا و پاداش افزایش تولید پرداخت خواھد شد
را نقش بر آب می کنند و بھ اعتصاب  «نمایندگان»کارگران با برخوردھای سنجیده مأموریت اعتصاب شکنانھ ی این 

 . خود ادامھ می دھند
در این زمان، زمزمھ ھایی مبنی بر سوارنشدن بھ سرویس ھای ایاب و ذھاب در میان کارگران درگرفت، با این ھدف 

 اما این پیشنھاد با استقبال گسترده ی کارگران رو بھ رو . کھ حرکت اعتراضِی خود را بھ بیرون از کارخانھ بکشانند

کارگران در شرایط کنونی باید برای ایجاد فدراسيون از به  هم پيوستن تشکل های  موجود اقدام 
 کرد
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نشد، زیرا بسیاری از کارگران برای رفت و آمد بھ کارخانھ مسافت ھای بسیار طوالنی را طی می کنند و سوار نشدن   
 .بھ سرویس عالوه بر صرف ھزینھ، مستلزم صرف زمان زیادی برای رفت و آمد آنھا بود

دی، دمحمرضا انتظاری مقدم، معاون مدیر عامل در توسعھ ی منابع انسانی، اطالعیھ ی دیگری صادر می  ٢٠روز شنبھ 
کارگران اعتصابی با آن ). ٢ضمیمۀ شمارۀ (کند کھ بھ اجرای طرح بازنگری شده ی طبقھ بندی مشاغل مربوط می شود 

کھ این اقدام مدیریت را نیز نتیجھ ی اعتراض متحدانھ ی خود می دانند، اما ھمچنان بر این خواست خود پای می فشارند 
عقب نشینی بعدِی مدیریت، . کھ مدیریت باید وعده ی خود درباره ی افزایش دستمزد را نیز بھ صورت کتبی اعالم کند

بھ کارگران است کھ اطالعیھ ی آن را باز ھم معاونت توسعھ ی ) شکستن رکورد تولید(اختصاص پاداش افزایش تولید 
اما، ھمان طور کھ گفتیم، مدیریت در عین حال از ). ٣ضمیمۀ شمارۀ (صادر می کند  ٩٣/١٠/٢٢منابع انسانی در تاریخ 

ھمزمان با اطالعیھ ی فوق، حراست کارخانھ نیز اطالعیھ صادر می کند و کارگران فعال و . اھرم تھدید نیز غافل نبود
). ۴ضمیمۀ شمارۀ (معترض را، کھ اعتصاب شکنان را مورد تمسخر قرار می دھند، بھ برخورد تنبیھی تھدید می کند 

-با توجھ بھ فرامین دین مبین اسالم کھ سرتاسر حاکی از رعایت اخالق و گفتار می»: در این اطالعیھ چنین آمده است
ً مشاھده می گردد کھ تعداد اندکی از افراد، بعضی از ھمکاران را مورد اھانت و تھدید قرار می دھند، لذا  باشد بعضا
ضمن تذکر بھ این دستھ و توصیھ آنھا بھ رعایت اصول اسالمی، بھ اطالع می رساند در جھت صیانت از حقوق فردی 
سایر کارکنان، این واحد بھ منظور تعدیل و حذف این رفتار، اقدامات الزم را بر اساس ضوابط تعریف شده بعمل خواھد 

پس از تحمیل عقب نشینی ھای فوق بھ مدیریت، محور بحث کارگران در روزھای آخر اعتصاب غذا پافشاری  «.آورد
با توجه به فعاليت شدید  .بر این امر است کھ مدیریت باید در مورد افزایش پایھ ی حقوق نیز اطالعیھ صادرکنند

مدیران و سرپرستان قسمت ها و تهدید و فشار به کارگران و در نهایت شکسته شدن اعتصاب 
غذا از طرف کارگران توليد وانت ایران خودرو در بخش شمال کارخانه ، از دیروز کارگران ایران 

بهمن به مدیران برای افزایش پایه حقوق و تسویه پاداش عقب  ١۵خودرو با دادن مهلت تا روز 
کارگران منتظرند تا . افتاده و طبقه بندی مشاغل ، اعتصاب غذا را به حالت تعليق در اوردند

 .ببينند مدیریت در طی این چند روز چه خواهد کرد
در پی اعتصاب کارگران پارس خودرو و بھ نتیجھ رسیدن آن و ادامھ اعتصاب کارگران ایران خودرو مبنی بر کم بودن 

 .کھ منجر بھ عکس العمل شدید مدیریت این شرکت شد . حقوق و دستمزد ، کارگران زامیاد نیز اقداماتی انجام داده اند 
در پی شایعاتی مبنی بر اعتصاب بھ صورت نخوردن غذا در زامیاد در ابتدا در محل غذا خوری دوربین نصب شده 

سپس با گروھی از معترضین . سپس مبلغی بھ عنوان پاداش و عنایت مدیر عامل بھ حساب کارگران شارژ گردید .است 
کھ در نتیجھ منجر بھ نوشتن نامھ ھایی بھ مدیر عامل از . توسط نماینده کارگران صحبت ھایی شد تا انھا را ارام کنند 

در نھایت مدیر عامل نیز طی اعالمیھ ای از کارگران خواست کھ در جلسھ ھم اندیشی در محل . طرف کارگران گردید
در جلسھ مذکور برخی کارگران با اعتراض بھ وضیعت حقوق خود خواستار افزایش پایھ حقوق . نمازخانھ شرکت کنند

شدند اما مدیر عامل با گالیھ از کارگران آنھا را بھ کج فھمی و طمع ورزی و غرض ورزی متھم کرد و آنھا را بھ 
قناعت دعوت کرد و اخطار کرد کھ کارگران در صورت اخراج کار جدیدی گیرشان نخواھد آمد و باید این وضعیت را 

ایشان وضعیت اقتصادی شرکت را برای افزایش حقوق مناسب ندانست و تاکید کرد برخی از اقداماتی کھ . تحمل کنند
در حالی کھ این شرکت در . . برای تامین معیشت کارکنان انجام داده است غیر قانونی بوده و بعدا زیر سوال خواھد رفت

اما میزان حقوق و مزایای کارگرانش در رتبھ بسیار پایینی قرار .سال جاری سوده ترین شرکت خودرو سازی بوده است
در حالی کھ این جلسھ نتیجھ ملموسی در پی نداشت بھ نظر میرسد بسیاری از کارگران تصمیم بھ عدم حضور . دارد

 .برای صرف وعده ھای غذا گرفتھ اند 

اتحاد و همبستگی کارگران وقتی شروع ميشود که کارگران یک قسمت یا 
رشته برای حمایت از اعتراض و اعتصاب کارگران بخش دیگری اقدام به 

قدمی در ... اعتراض و اعتصاب می کنند امروز با حمایت از کارگران بافق و 
 جهت همبستگی است 
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 اعتصاب سراسری معلمان
دی ماه و اوایل بھمن ماه دست بھ اعتصاب سراسری و گسترده زند و دلیلش  30معلمان در سراسر کشور در روزھای 

را وضعیت معیشتیشان اعالم کردند کھ این اعتصاب در اکثر شھر ھای کشور جریان داشت کھ در برخی شھر ھا عالوه 
 .بر نرفتن بھ سر کالس درس دست بھ تجمع در مقابل اداره آموزش و پرورش زدند

دوستان و رفقا با افزایش اعتصابات کارگران ،معلمان،پرستاران و دیگر مشاغل حرکت بسوی اعتصابات سراسری 
 نیاز 

بھ وجود اتحادیھ ھا و فدراسیون ھای سراسری بیش از پیش احساس می شود پس بیاییم با ھمدلی و اتحاد بھ سوی این 
 .امر حیاتی قدم برداریم

 
 
 

 معرفی تشکل های موجود کارگری 
 
 سنديکای کارگران فلزکار مکانيک  
 

سنديکای فلزکارمکانيک ميراث دار بيش از هفت دهه مبارزه کارگران فلزکار و مکانيک در مسير تحقق آرمان ها، خواست ها 
جمعی از کارگران مکانيک  1323دربهار سال . اجتماعی، حق طلبانه و قانونی شان می باشد -و شعارهای انسانی، کارگری

اتحاديه کارگران مکانيک اتومبيل در چارچوب صفوف کنفدارسيون . اتومبيل ،اتحاديه کارگران مکانيک اتومبيل را پايه گذاشتند
 28بعد از کودتای . شورای متحده کارگران و زحمتکشان ايران توانست در مبارزه برای تصويب اولين قانون کار نقش ايفا کند

مرداد ، بازماندگان اين اتحاديه در همکاری با ديگر کارگرانی که بر روی فلز کار می کردند سنديکای کارگران فلزکارمکانيک 
سنديکای فلزکارمکانيک در جريان . به ثبت وزارت کار رساندند 34با شماره  1339تشکيل داده و در سال  1337را در سال 
در مسير تشکل کارگران در مبارزه برای خواست هايشان، برای تصويب يک قانون کار مترقی و  1362تا  1357سال های 

اجرای خواسته هايی همچون کمد لباس، .پاسخگو به خواست های زحمتکشان و تغييرهای پايه ای به نفع آنان مبارزه کرد
در داخل کارخانه ها و کارگاهها از جمله کارهای سنديکای کارگران .... رستوران، آب ، کولر، سرويس، صابون و حمام

با يورش به سنديکاهای کارگری و دستگيری جمعی از فعاالن اين سنديکا و  1362متاسفانه در سال . فلزکارمکانيک است
 80از اوايل دهه . سپس اعدام هدايت اله معلم عضو هيات مديره سنديکا، سنديکای کارگران فلزکار مکانيک از فعاليت باز ماند

بار ديگر پيشکسوتان سنديکايی با تشکيل هيات موسسان سنديکاهای کارگری و راهنمايی پيشگامان سنديکايی به فعاليت های 
 21با موج نوين سنديکاخواهی در کشور، سنديکای کارگران فلزکارمکانيک در  1384در سال . سنديکايی جانی ديگر دادند

با برگزاری اولين جلسه، کار خود را آغاز نموده و از آن تاريخ تاکنون در مسير تشکل وسيع و کارآ و دفاع  1384ارديبهشت 
از حقوق قانونی کارگران فلزکارمکانيک وجنبش کارگری ايران در چارچوب قانون و مقاوله های سازمان جهانی کار و 

 .منشور جهانی سنديکاها عمل کرده است
سنديکای فلزکارمکانيک ايجاد سنديکاهای کارگری و فعاليت قانونمند و عاری از تعرض های غير قانونی به تشکل های 
مزدبگيران را در مسير تغييرات بنيادين اقتصادی و اجتماعی، حق قانونی و خدشه ناپذير همه کارگران يدی و فکری ايران می 

 .داند
، که تز جمله .سنديکای کارگران فلزکارمکانيک تالش کرده است با اتکا به اعضايش بند بند اساسنامه سنديکا را اجرايی کند   

، تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانيک را احيا کرد ای کارگران فلزکارمکانيکسنديک.می توان به تالش های زير اشاره کرد
کارگر عضو  ۴٧ و توانست با حمايت از رييس هيات مديره تعاونی مسکن، تعاونی مسکن را از سقوط نجات داده و برای

 .عضو، در شهرک پرند خانه بگيرد ١۵٠ از
 .سنديکای فلزکار ابتدا خبرنامه فلزکار و سپس ماهنامه پيام سنديکا را منتشرکرد

 کارگران متحد همه چيز      کارگران  پراکنده هيچ چيز
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 .سنديکای کارگران فلزکارمکانيک با سنديکای کارگران شرکت واحد، هفت تپه، نقاش و نيروی کار پروژه ای متحد شد ه است

ت فرانسه از ورود .ژ.سنديکای کارگران فلزکارمکانيک و هفت تپه و نقاش با نوشتن نامه به برادران کارگرشان در ث
 .در سال گذشته ،جلوگيری کردند  ILO نمايندگان قالبی کارگری ايران به جلسه ساليانه

سابقه برای بازنشستگی کارگران ،  ١٠ سنديکای کارگران فلزکارمکانيک با جمع آوری امضا و فرستادن آن به مجلس، عليه لغو
در اين جمع آوری امضا برای اولين بار اعضای سنديکا با نوشتن شماره های تماس خود . آن را دوباره به تصويب رساند

 .شرکت کرده بودند
اعضای . مورد کار پيدا کرده و آنان را شاغل کرديم ۵٠ ما برای کارگران سنديکايی مان که بيکار بودند تا به حال بيش از

سنديکای کارگران فلزکارمکانيک با اتحاد و همبستگی و پيگيری توانسته اند تاکنون کارگران کارخانه هايی زيادی را به 
 .عضويت سنديکا در آورند

سنديکای کارگران فلزکارمکانيک با فعال کردن گروه کوهنوردی خود در سال گذشته، نه تنها جان پناه کارگر توچال را با 
امين سال ساخت جان پناه کارگر توچال را که ۵٠ همکاری گروههای کوهنوردی کارگری ترميم و بازسازی نمود، بلکه جشن

سال پيش با دست توانای کارگران سنديکايی  ۵٠ توسط گروه کوهنوردان فلزکار وابسته به سنديکای کارگران فلزکارمکانيک در
کوهنورد و کارگر در آن شرکت داشتند  ١۵٠ بيش از. متری، را جشن بگيرد ۴٠٠٠ فلزکارمکانيک ساخته شده بود، در ارتفاع

 و از دوتن از سازندگان کارگر اين جان پناه تجليل کرد
دهسال است که سنديکای کارگران فلزکارمکانيک در امر تکثير آموزش های کارگری فعال است و با تهيه کتابهای مناسب و 

دهسال است که با تمام وجود برای اتحاد . کارگری و رساندن آن به سنديکاهای برادر در افزايش آگاهی نقشی موثر داشته است
 .بين کارگران می کوشيم و از نهال اين اتحاد همچون مردمک چشم پاسداری می کنيم

در حال حاضر سايت دو زبانه اينترنتی فلزکارمکانيک، انعکاس دهنده خبرها، نقطه نظر ها و بيانيه های رسمی سنديکای 
برای تماس با ما  com.sfelezkar://http/   .کارگران فلزکارمکانيک ايران و ساير سنديکاهای کارگری ايران می باشد

و همچنين برای تماس با نشريه  com.gmail@1961sfelezkar و com.yahoo@felezkar_s کارگران می توانند با
تماس  Metalworkers/com.facebook.www  و فيسبوک رسمی سنديکا) پيام سنديکای انگليسی(انگليسی زبان مسنجر 

 .بگيرند

اتحاد و همبستگی کارگران وقتی شروع ميشود که کارگران یک قسمت یا 
رشته برای حمایت از اعتراض و اعتصاب کارگران بخش دیگری اقدام به 

قدمی در ... اعتراض و اعتصاب می کنند امروز با حمایت از کارگران بافق و 
 جهت همبستگی است 

 
 

.تشکل کارگری برای کارگران از نان شب هم واجبتر است   
 
 
 

 برای ایجاد تشکل و فدارسيون سراسری  اقدام کنيم  
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ن  ی ن چ دوست و ھمرزممان شاھرخ زمانی عضو ھیات بازگشایی سندیکای نقاشان تھران و حومھ  و ھم
اشان  ق کای ن دی ن خاری س ت عضو شورای نمایندگان کمیتھ پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری و عضو اف

ر دشت کرج   وھ دان گ ارگری  در زن استان البرز است و  اکنون بھ جرم فعالیت برای ایجاد تشکل  ک
دردی و  راز ھم مبحوس می باشد طی ماه گذشتھ مادر فدا کار و رزمنده خود را از دست داد ما ضمن اب

 .تسلیت  می گوییم شاھرخ عزیز ، ھمھ ما شریک غم تو بابت از دست دادن مادر ھستیم 
ن  ی ال ع ارگری و ف ای ک و در زیر برخی از بیانیھ ھای ابراز ھمدردی با شاھرخ کھ از طرف تشکل ھ

 .منتشر شده اند را می آوریم 
=========================== 

 مادر همرزمان شاهرخ زمانی در گذشت،
 

 شاهرخ جان ما را شريک غم خود بدان،
 

نجاتی مادر شاهرخ زمانی سه روز قبل ديده بر جهان فروبست ، مادر شاهرخ طی سه سال گذشته که   خانم زرين تاج
شاهرخ زمانی در زندان است و برای آزار و اذيت او را از زندانی به زندان ديگری می بردند ، هر دو هفته يک بار 

از تبريز تا يزد را " برای ديدن شاهرخ مجبور بود مسبر طوالنی بين شهر های مختلف از جمله تبريز تا تهران و قبال
طی کند و بيشتر مواقع نيز به او اجازه مالقات نمی دادند اما مادر شاهرخ هر گز نا اميد و خسته نمی شد ، بعدها طی 

... سال است که دائمان در مسير زندانها ، دادگاهها و  40صحبت های مختلف متوجه شديم که خانم نجاتی بيش از 
برای ديدن عزيزانش فعاليت و مبارزه کرده است ، و تجربه دارد که هرگز نبايد خسته شد ، اميد واريم بتوانيم از او يا 

 .بگيريم استقامت ، پشتيکار داشته و فداکار باشيم
به شاهرخ زمانی عضو شورای نمايندگان کميته پيگيری و عضو هيات باز گشايی سنديکای نقاشان تهران فوت 
مادرش را تسليت گفته و ضمن اعالم اينکه خانم نجاتی را همچون مادر خود دانسته ، تالش و کوشش ، اراده و 

الگويی خود می دانيم ، همچنين اعالم می کنيم برای اينکه ديگر انسانها بخصوص خانواده   فداکاری های او را
زندانيان از اين همه ظلم و ستم نجات يابد ، تنها يک راه وجود دارد همه تالش و فعاليت در تمامی عرصه ها را 

ببريم، لذا از تمامی فعالين می خواهيم در جهت متشکل شدن اقدام نمايند ، و اقدام به ايجاد تشکل های   متشکل پيش
 خود کنند، بدون شک اگر کارگران متشکل باشند هيچ حکومتی نمی تواند کارگران را زندانی کند،

 
 به اميد روزی که کارگران متشکل باشند ،

 و هيچ کارگری زندانی نباشد،
 

 کميته پيگيری ايجاد تشکلهای کارگری
6/11/1393 

=========================== 

تشکل کارگری و صنفی خطاب به شاهرخ زمانی ۶پيام تسليت   
هرگز مپرس تابوت چه کسی را …مرگ هر انسان شریفی پاره ای از وجود مرا با خود می برد 

 تابوت مرا و آرزوهای تو را می برند.…به گورستان می برند 
با خبر شدیم مادر دوست گرامی مان کارگر زندانی ،شاهرخ زمانی عضو موسس سندیکای 

به دادگاه کشاندن کارگرانی که برای گرفتن حقوق خود دست به اعتصاب زدند  جنایت عليه طبقه 
 کارگر است با اعتراضات متحدانه  نگذاریم کارگران اعتصابی را محاکمه کنند 
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این مادر دردمند با چشمانی که در آرزوی . کارگران نقاش و تزیينات تهران، فوت نموده است
دیدار فرزند می سوخت ،چشم بر این دنيا بست و آرزوی دیدار درآزادی شاهرخ زمانی را با خود 

ما ضمن تسليت به خانواده این کارگر زندانی ،اميدواریم که حداقل این امکان برای شاهرخ . برد
 .زمانی فراهم شود که در مراسم مادر دلبندش شرکت کند

 .رفيق عزیز شاهرخ زمانی در غم از دست دادن مادرت با تو همدردیم
 هيات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیينات تهران و حومه

 سندیکای کارگران نقاشان استان البرز
 سندیکای کارگران رفوگر فرش تهران

 اتحادیه نيروی کار پروژه ای
 کانون صنفی معلمان ایران

 سندیکای کارگران فلزکارمکانيک
١٣٩٣/١١/٠۵ 

 
=========================== 

 

 تشکل کارگری خطاب به شاهرخ زمانی ۵پيام تسليت 

 
متن اين . دردی کردند تشکل کارگری در ايران طی پيامی کوتاه به مناسبت درگذشت مادر شاهرخ زمانی با وی هم ۵

 :پيام به شرح زير است
 

 شاهرخ عزيز،
او که . ای طوالنی با بيماری سرطان از ميان ما رفت خبردار شديم که خانم زرين نجاتی، مادر عزيزت، پس از مبارزه

های مادران فداکار و مبارز بود، تمام زندگی خود را در دفاع از حق زندانيان سياسی طی کرده و در نهايت  از نمونه
 .ی تو بود درگذشت نيز در حالی که چشم به راه آزادی دوباره

اما از سوی ديگر نيز اطمينان داريم که با صبر و . برای ما واضح است که فقدان وی برای تو چقدر تلخ و جانکاه است
 .ی يک فعال کارگری و انقالبی، اين سختی را نيز پشت سر خواهی گذاشت متانت شايسته

ها و فعالين کارگری دعوت  چنين از تمامی تشکل هم. گوييم ما اين فقدان بزرگ را به تو و پدر مبارزت تسليت می
 .کنيم که با وحدت و اتحاد عمل در مبارزه در جهت آزادی کارگران زندانی و زندانيان سياسی تالش کنند می
 

 سنديکای نقاشان کرج
 هيات بازگشايی سنديکای نقاشان و کارگران تزئينات تهران

 انجمن سالمت آذربايجان
 کارگران پيشرو آذربايجان

 کارگران سنديکايی تبريز و اردبيل
 

=========================== 

 .کارگران ایجاد تشکل مستقل واعتصاب حق قانونی شما در برابر گرسنگی ،ستم و بھره کش است
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 پيام تسليت اتحاديه آزاد کارگران ايران به شاهرخ زمانی

 شاھرخ عزیز،

میدانیم اینکھ در آخرین لحظات زندگی . از دست دادن مادر برای ھر انسانی یکی از غم انگیزترین لحظات زندگی است
مادر در کنارش نباشی و سپس این غم را در کنار خانواده و عزیزان پشت سرنگذاری فراتر از تحمل ھر انسان شریفی 

و مصائبی است کھ نظام ضد انسانی  ستم  روا کردن چنین شرایط سخت و طاقت فرسائی بر شما، از بیشمارھا . است
باوری  تو خود بیش از ھر کسی بر این امر واقفی و ما با . سرمایھ داری بر ما کارگران و زحمتکشان تحمیل کرده است

کھ این غم بزرگ را نیز پشت سر  کھ بھ عزم و اراده شما برای ایستادگی در برابر مشقات و سختی ھا داریم میدانیم 
مااعضای اتحادیھ آزاد کارگران ایران نسبت بھ شرایطی کھ بر شما تحمیل شده است بشدت معترضیم، . خواھی گذاشت

بھ شما رفیق عزیز صمیمانھ تسلیت می  خود را شریک غم تو میدانیم و درگذشت مادر گرامیتان خانم زرین نجاتی را 
 گوییم

 1393نھم بھمن ماه  -اتحادیھ آزاد کارگران ایران 
 

=========================== 
 

 پيام تسليت کميته هماهنگی خطاب به شاهرخ زمانی

مطلع شديم که خانم زرين نجاتی مادرگرامی شاهرخ زمانی،کارگر در بند بعد از چند ماه دست و پنجه نرم کردن با 
 بيماری سرطان در تاريخ

اين مادر گرامی همواره در طول زندگی نه تنها همراه و پشتيبان مبارزات همسر و فرزندان و . درگذشت  4/11/93
 ساير اعضای خانواده بودند

بلکه يار و غمخوار خانواده های زندانيان سياسی و فعالين کارگری چه قبل از انقالب و چه بعد از انقال ب بودندبه 
 طوری که به دليل تالش جهت

 دو بار دستگيرشدند  سازماندهی خانواده های زندانيان سياسی قبل ازانقالب

حانم زرين نجاتی يکی از هزاران مادری است که زندگی خود را در راه آزادی و عدالت صرف کرده و فشارهای 
بسياری را در اين راه متحمل شده اند و به همين دليل الگو ونمونه ای برای همه انسانهای آزادی خواه و عدالت طلب و 

 .خانواده های زندانيان سياسی و کارگران در بند ميباشند
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری در گذشت اين مادر مبارز و فداکار و خستگی ناپذيررا به 
شاهرخ زمانی کارگر دربند و خانواده و دوستان اين عزيز، تسليت گفته، ادامه راه ايشان را که بهترين گراميداشت 

 چنين انسان شريفی می باشد وظيفه ی همه فعالين و تشکلهای کارگری می داند
 کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

10/11/1393 

به دادگاه کشاندن کارگرانی که برای گرفتن حقوق خود دست به اعتصاب زدند  جنایت عليه طبقه 
 کارگر است با اعتراضات متحدانه  نگذاریم کارگران اعتصابی را محاکمه کنند 


