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اولین روزنامه کارگری جنبش کارگری ایران روزنامه اتحادیه کارگران چاپخانه ها سال   1289

صدایی که طنین انداز است وخاموشی نمی گیرد
روزجهانــی کارگــر بــرای طبقــه کارگرمعنــای خاصــی دارد.درایــن روزهمــه ی مزدبگیــران 
ــا  ــاد زده ،ت ــترده فری ــای گس ــی ه ــا راهپیمای ــود را ب ــتگی خ ــی همبس ــر گیت در سراس

تاکیــدی باشــد براتحــاد هــر روزه کارگــران.
ــه  ــه ب ــرای 8ســاعت کار ودســتمزدی عادالن  از ســال 1886 کــه کارگــران شــیکاگویی ب
رگباربســته شــدند و رهبــران شــان پــس از محاکمــه ای نمایشــی در بیــدادگاه محکــوم 
ــه در ازای  ــرای دســتمزدی عادالن ــران ب ــم کارگ ــوز ه ــروز هن ــه ام ــرگ شــدند،تا ب ــه م ب
8ســاعت کار مبــارزه مــی کنند.آنچــه اســپایز،کارگرقهرمان شــیکاگویی بــه ســرمایه داران 
ــان(1886 اســپایز درحالــی  ــه حقیقــت پیوســته اســت.در 11نوامبــر) 21آب گفت،امــروز ب
کــه بــه طــرف ســکوی اعــدام مــی رفــت باصــدای بلنــدی گفت:»صدایــی کــه امــروز مــی 
خواهیــد بــه ســکوت وادار کنیــد، روزی درجهــان طنیــن انــداز خواهــد شــد«امروز بعــداز 
گذشــت 127 ســال ایــن صــدا پـُـر شــورتر ازهمیشــه در سراســر جهــان طنیــن انــداز شــده 
ــن  ــد اولی ــا تول ــال1285 ب ــم درس ــال آن ه ــس از بیســت س ــدا پ ــن ص اســت.هرچند ای
ســندیکا بــه همــت کارگــران  چاپخانــه هــا و راد مــرد ایــن عرصــه محمــد پروانــه در ایــران 
انعــکاس یافت.ولــی اولیــن گرامیداشــت اول مــاه مــه ،بعــداز 36 ســال میســر شد.خواســته 
هایــی کــه درســال 1301 در اولیــن گرامیداشــت اول مــاه مــه عنــوان شــده اســت،بازهم 

خواســت مــا بعداز90ســال اســت:
آزادی داشــتن ســندیکا - آزادی بیــان ومطبوعــات- آزادی اعتصــاب وراهپیمایــی- داشــتن 
ــر  ــه تغیی ــا ازجمل ــری ه ــم گی ــی- شــرکت درتصمی ــن اجتماعیــی مترق ــون کار وتامی قان



قانــون کار ورفــع بیــکاری - جلوگیــری ازاخــراج کارگــران- شــرکت فعــال در امورکارخانــه 
هــا درجهــت بهبــود وضعیــت کاری کارگــران و واحدهــای تولیــدی وخدماتــی- شــرکت 
درتصمیــم گیــری هــای کالن بــرای داشــتن قوانیــن مترقــی وانســانی بــرای طبقــه کارگــر 
ــس-  ــری درمجل ــی کارگ ــدگان واقع ــتن نماین ــران- داش ــردم ای ــران وم ــزد بگی ــه م وهم
بــودن نماینــدگان واقعــی زحمتکشــان درهیــات مدیــره ســازمان تامیــن اجتماعی،شــورای 

عالــی کار،وزارت کار....
ــه  ــت،اگرکارگران وهم ــتیابی اس ــل دس ــا قاب ــته ه ــن خواس ــی ای ــتان! همگ ــا دوس ام

مزدبگیــران درســندیکاهای کارگــری متشــکل شــده باشــند.
پــدران ومادرانمــان بــرای دســتاوردهایی کــه امــروز برایمــان بســیار عــادی اســت راه پُــر 
فــراز ونشــیبی را از ســر گذرانــده انــد. هنــوز هســتند پدرانــی کــه فرامــوش نکــرده انــد 
ــی  ــه درســال1325کارگران وزحمتکشــان خواســتار 8 ســاعت کار وتعطیل ــه ک ــی ک زمان
روزجمعــه باحقــوق ،تعطیلــی ســالیانه باحقوق،بازنشســتگی و... تــالش مــی کردند.،بودنــد 
ــی شــود روز  ــر م ــی کردندکه:»مگ ــوان م ــه عن ــری ک ــای فک ــده ه ــب مان بســیاری ازعق
ــی  ــوان تعطیل ــه عن ــری ب ــوق بگی ــی حق ــه بخواب ــت. درخان ــزد گرف ــرد وم ــه کارنک جمع
ســالیانه.کار کــرده ای وحقوقــت را گرفتــه ای حــاال مــی خواهــی کار نکنــی پــول حــرام 
بگیــری بــه عنــوان بازنشســتگی.می خواهندتنبلــی را رواج بدهند،اینهــا کافرند،ایــن 

ــه بچــه هــای مــا یــاد مــی دهنــد.« ــاج خواهــی را ب ازخدابــی خبرهــا پــول مفــت وب
ــی  ــه دریوزگ ــن ب ــه چنی ــد ک ــی مان ــه آنان ــیاهی ب ــت و روس ــتان رف ــتان زمس ــا دوس ام
بــه دامــان ســرمایه آویختــه بودنــد. امــا هنوزکارهــای بســیاری مانده.هنــوز هــم 
ــرمایه  ــه س ــورد حمل ــی م ــن اجتماع ــون کار وتامی ــتمزدهای ناچیز،قان بیکاری،اخراج،دس
ــران را  ــد کارگ ــد دارن ــه قص ــرمایه داری  ک ــای س ــرجهان قراردارد.نهاده داری در سراس
بــه بردگــی بگیرنــد مانندصنــدوق بیــن المللــی پول،ســازمان تجــارت جهانی،بــا 
هماهنگــی ســرمایه داری داخلــی کشــورها بــرای دزدیــدن نــان خانــواده هــای کارگــری 
ــا  ــه ه ــن حمل ــه ای ــان ب ــران جه ــه مزدبگی ــر وهم ــه کارگ ــخ طبق ــده اند.پاس ــد ش متح
همبستگی،اعتصاب،همدردی،ســازماندهی بــرای تصاحــب نهادهــای قــدرت اســت.در کوبــا، 
ویتنام،قبرس،حکومــت هــا در دســت طبقــه کارگراست.دراکثرکشــورهای اروپایــی ماننــد 
فرانســه،آلمان، انگلیس،سویس،سوئد،فنالند،روســیه وکشــورهای آمریــکای جنوبــی ماننــد 
نیکاراگوئه،پرو،برزیــل، ونزوئــال، و آفریقــای جنوبی...کارگــران درمجلــس ودرحکومــت دارای 
وکیــل و وزیرهســتند.در 2ســال اخیــر فدراســیون ســندیکاهای کارگری ث- ژ- ت فرانســه 
توانســته اســت اکثرنهادهــای مردمــی ازجملــه  شــوراها وشــهرداری را تصاحــب کنــد و در 
برابرخواســته هــای ســرمایه داری کشــورش نــه تنهــا ایســتادگی ،بلکــه آنهــا را درجهــت 

ــد. ــه عقــب نشــینی وادارکن اعمــال سیاســت هــای ضدکارگــری ب
ــورمان درس  ــری کش ــوتان کارگ ــات پیشکس ــات وتجربی ــن تجربی ــر! ازای ــتان کارگ دوس



ــم.   ــد زنی ــم پیون ــه ه ــان را ب ــه دســت هایم گرفت
اعضای هیات های مدیره سندیکاهای کارگری ایران!

سالهاازبازگشــایی وفعالیــت ســندیکاهای کارگــری شــرکت واحــد – هفــت تپــه – 
ــروژه ای مــی گذرد.متاســفانه مــا جــز در مــواردی  ــه پ فلزکارمکانیــک – نقــاش – اتحادی
ــت یکدیگــر بصــورت قاطــع ومتحــد  ــوده اســت واز حمای ــده ب ــاه تالشــهایمان پراکن کوت
برخــوردار نبــوده ایــم .در ســال جــاری کوشــش هایمــان را افــزون کــرده و امیدواریــم در 
ســال جدیــد مبارزاتمــان راپیرامــون دســتمزد هــای حقیرانه،گرانــی ،بیکاری،حقــوق هــای 
عقــب افتــاده ،قانــون کاری مترقــی وبــه ســود زحمتکشــان وقانــون تامیــن اجتماعیــی در 
ــران، آزادی زندانیــان کارگــری وازهمــه مهمتــر آزادی برپایــی  حدشــخصیت کارگــران ای
وفعالیــت آزادنــه ســندیکاهای کارگــری متحــد شــویم. بــا توجــه بــه پیشــنهاد دوســتان 
ســندیکایی در ســندیکاهای دیگر،هیــات تحریریــه پیــام فلــزکار در اولیــن قــدم تصمیــم 
گرفــت از نــام پیــام فلــزکار صــرف نظــر کــرده ونــام نشــریه را بــه پیــام ســندیکا تبدیــل 
ــن ســندیکایی وســندیکاهای کارگــری  ــاب نظــرات همــه فعالی ــن نشــریه بازت ــا ای کند،ت
باشــد. همــه دوســتداران جنبــش ســندیکایی ،کارگــران، فعالین ســندیکایی و ســندیکاهای 
ــام خودشــان  ــا ن ــه ایــن نشــریه ب ــا ارســال مقاله،خبر،نقد،شــعر ب کارگــری مــی تواننــد ب
ــترده  ــزارده ودرگس ــت گ ــندیکایی هم ــتگی س ــه همبس ــر وب ــرات یکدیگ ــش نظ در پاالی
ــانی  ــی و همپوش ــم اندیش ــه ه ــال را ب ــد. بیاییدامس ــش کنن ــریه کوش ــن نش ــدن ای ترش
ــا  ــارزه ب ــه مب ــترک درعرص ــای مش ــته ه ــالم خواس ــه اع ــری درعرص ــتگی کارگ وهمبس
ــل  ــی  تبدی ــن اجتماع ــون کار و تامی ــی قان ــس ارتجاع ــش نوی ــتمزدهایی حقیرانه،پی دس
کنیــم. متحــد شــویم وسرمشــقی قــدرت مندانــه ازتــالش هــای کارگــری وســندیکایمان 

ــه نمایــش بگذاریــم.                                               در پهنــه جامعــه ب
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 خواهران و برادران زحمتکش!
نــان فرزندانمــان بازیچــه دســت عــده ای بــی خبــر و ســودجو قرارگرفتــه اســت.بااجرای 
دســتورات صنــدوق بیــن المللــی پــول درصحنــه اقتصــاد واجتمــاع ،همانطــور کــه پیــش 
ــی  ــش خصوص ــان بخ ــت( وکارفرمای ــای بزرگ)دول ــق کارفرم ــا تواف ــد ب ــی ش ــی م بین
،حداقــل دســتمزد ماهیانــه بــرای ســال جدیــد 25 درصــد افزایــش یافت،کــه 2 
برابرزیرخــط فقــر اعــالم شــده توســط منابــع دولتــی اســت. ایــن افزایــش حقــوق ازطــرف 
ــای  ــواده ه ــری و خان ــه کارگ ــای جامع ــته ه ــه خواس ــی ب ــی اعتنای ــی کار،ب ــورای عال ش
ــی  ــر درحال ــه کارگ ــای طبق ــته ه ــن خواس ــخره گرفت ــت.به س ــان اس ــریف زحمتکش ش
صــورت مــی گیــرد کــه بیــش از 30 هزارامضــای اعتراضــی بــه وضعیــت معیشــتی خانــواده 
ــت. 2  ــده اس ــرده ش ــس و وزارت کارب ــه مجل ــان ب ــکالت زحمتکش ــری ومش ــای کارگ ه
هزارامضــای اعتراضــی در 2 هفتــه قبــل ازطــرف ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد بــه 
ــده وســفره  ــی هــر روزه ،امــان کارگــران را بری وزارت کار داده شــد. درســال جــاری گران
هــای مــا هــر روز خالــی تــر از روزقبــل مــی شــود.طی 3 مــاه گذشــته بــا افزایــش قیمــت 
ارز نیمــی ازقــدرت خریدمــان بــه جیــب دالالن رفــت. 3 درصــد ارزش افــزوده بــه کاالهــا 
ــوق  ــان حق ــد برایم ــال بع ــرای س ــال ، ب ــورم امس ــرخ ت ــد.باکمتراز ن ــل ش ــا تحمی ــه م ب
تعییــن مــی کنند،یعنــی حداقــل حقــوق اعــالم شــده توســط شــورای عالــی کار،همیشــه 
یکســال عقــب تــر از تــورم ســال بعداســت.توجیهات آقــای عباســی رییــس شــورای عالــی 
کاربســیار توهیــن آمیــز است.ایشــان اعــالم مــی کنند:»اگــر بــا تــورم امســال بــرای ســال 
بعــد حقــوق تعییــن مــی کنیم،بــرای ایــن اســت کــه ممکــن اســت درســال آینــده اصــال 
ــا چنیــن درجــه هوشــی در شــورای  تــورم نداشــته باشــیم«)به نقــل از ایلنــا(. افــرادی ب
عالــی کار پــس از امضــا کــردن ســند مــرگ خانــواده هــای کارگــری ،ســفر تفریحــی بــه 

دوبــی پــاداش مــی گیرند.)بــه نقــل ازایلنــا(.
خواهران وبرادران زحمتکش!

کارگــران فلزکارمکانیــک ضمــن اعتــراض بــه چنیــن مصوبــه ی تحقیرآمیــزی اعــالم مــی 
کنــد:

1-بــرای مبــارزه بابــی عدالتــی هاهیــچ چــاره ای جزتشــکیل ومتحــد شــدن درســندیکاها 
را نداریــم.

2- بــرای مبــارزه باگرانی،دســت بــه ایجــاد تعاونــی هــای مصــرف زده وایــن تعاونــی هــا 
راتقویــت کنیــم.

3- بــرای رســیدن بــه خواســته هایمــان وموفقیــت درمبارزاتمان،هیــچ پشــتیبانی 
ــتیبانی  ــرده وازپش ــگ ک ــتمر،اعتراضاتمان راهماهن ــاس مس ــر نداریم.باتم ــر ازهمدیگ بهت

یکدیگربرخــوردار باشــیم.



4- از هــم اکنــون بــرای بزرگداشــت وهــم اندیشــی مبــارزات پدرانمــان در روزکارگر،گــرد 
هــم آییــم.

اتحاد رمز پیروزی است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک     1391/12/25

رونوشت به: سندیکای کارگران شرکت واحد تهران وحومه
                سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه اهواز

               هیــات موســس ســندیکای کارگــران نقــاش وترئینــات تهــران 
وحومــه

               سندیکای کارگران ساختمانی وبنایان تهران وحومه
               اتحادیه کارگران پروژه ای 

               اتحادیه کارگران آزاد
               کانون مدافعان حقوق کارگر

اعتراض سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني 
تهران و حومه به حداقل دستمزد کارگري سال 1392

ــازي،  ــکار،دالل ب ــواري، احت ــت  خ ــي ،تورم،بیکاري،ران ــم گران ــول بیرح ــه غ ــي ک در حال
ــر و فســاد اقتصــادي پیکــر  ــم کاري، تبعیــض و فق رشــوه خــواري ، هــرج و مــرج و ندان
رنجــور و الغــر اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کارگــران و زحمتکشــان و بازنشــتگان و دیگــر 
دارنــدگان در امــد ثابــت و مردمــان فرودســت را پیاپــي تکــه پــاره مــي کنــد و خــط فقــر 
زندگــي نزدیــک بــه 2میلیــون تومــان شــده اســت و هــم زمــان غوغــا و فریــاد مســئوالن 
مبنــي  بــر عدالــت خواهــي و رعایــت کرامــت انســاني و حقــوق نــه تنهــا محرومــان ایــران 
ــر خــالف شــعار اقتصــادي  بلکــه محرومــان جهــان گــوش فلــک را کــر کــرده اســت . ب
ســال 1391نــه تنهــا نیــروي کار مــورد حمایــت قــرار نگرفتــه بلکــه بــا شــرایط طوفانــي 
ــرار  ــر اقتصــادي معیشــت حداقلــي نیــروي کار مــورد هجــوم همــه جانبــه ق و ســخت ت



گرفتــه اســت. اکنــون بــه مصــداق ضــرب المثــل گل بــود بــه ســبزه نیــز اراســته گشــت، 
ــه  ــوان و بریــده از بدن ــه اصطــالح نماینــده کارگــري نات شــوراي عالــي کار دولتــي کــه ب
کارگــري کــه بــا روش هــاي غیــر دموکراتیــک و نــا عادالنــه در ان جایگزیــن شــده انــد 
، علیــر غــم در خواســت هــاي گســترده کارگــران جهــت تعییــن دســتمزد عادالنــه کــه 
هزینــه زندگــي انســاني یــک خانــوار کارگــري را تامیــن کنــد، حداقــل دســتمزد کارگــري 
ســال 1392 را ماهیانــه نزدیــک بــه پانصــد هزارتومــان تعییــن کــرده و بدین وســیله حلقه 
محاصــره را علیــه معیشــت و زندگــي کارگــران تنــگ و تنــگ تــر کــرده اســت. ایــن اوضاع 
و احــوال تلــخ و طاقــت فرســا بــا اقــدام نــا عادالنــه شــوراي عالــي کار دولتــي ،بــا ســرکوب 
گســترده حقــوق بیــن الملــي کارگــران نظیــر حــق تشــکیل ســندیکاي کارگــري و حــق 
اعتــراض و راهپیمایــي و اعتصــاب کارگري-انچنانکــه در دنیــا مرســوم و متــد اول اســت-

تشــدید شــده و میشــود. ســندیکاي کارگــران شــرکت واحــد بــه عنــوان یــک نهاد مســتقل 
مردمــي کارگــري بــا تحمــل همــه ي ازارهــا و اذیــت هــا و ســختي هــاي گوناگــون نظیــر 
زنــدان ،بازداشــت ،اخــراج، تهدیــد ، تعقیــب و مراقبــت و پرونــده ســازي و غیره....همچنــان 
تــالش مــي کنــد از حقــوق کارگــري دفــاع کنــد و در ایــن راســتا اعتــراض شــدید خــود را 
علیــه پاییــن بــودن حداقــل دســتمزد ســال 1392 اعــالم میــدارد و ایــن عمــل را توهیــن 
و تحقیــر بــه طبقــه کارگــر مــي دانــد. ســندیکاي کارگــران شــرکت واحــد  مــي خواهــد و 
مســئوالن وظیفــه دارنــد شــکاف گســترده حداقــل دســتمزد و هزینــه و مخــارج زندگــي 
ــه  ــد ب ــا امی ــران ب ــن راســتا کارگ ــد. در ای ــن نماین ــري را تامی ــره کارگ ــوار 4نف ــک خان ی

نیــروي خویــش حــق پــي گیــري و اعتــراض را بــراي خــود محفــوظ مــي دارنــد.

سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبسراني تهران و حومه
92/12/23

پیکرها بر خاک ، اما ایده ها برپاست!
  ویکتور هوگو



روز کارگر 

یک روز می آید به جای کینه،مردم               درسینه هاشان،عشق را می پرورانند
درسفره هاشان فقر وفاقه،خالی است                    آن روز وارث زمین، نان آورانند
با صلح می گیرند عکس یادگاری                     تا خواب را در عین آرامش ببینند
آن روز دیگر چشم ها با گریه قهرند                  لبخند می کارند،تا شادی بچینند
در معدن دلها،پی کشف حقیقت                   کاوش گر اندیشه ها تا مرز خورشید
در دشتهای عشق ،پی جوی تفاهم                      در شوره زار زندگی، دنبال امید
آن روز ،وحدت بهترین نوع سالح است             جایی برای اسلحه بر دوشها نیست
مسوولیت را می کشند بر دوش                    از نا نجیبی پنبه ای درگوشها نیست
آن روز، روز کارگر،روز رهایی است               ازقید وبند هرچه استبداد وظلم است
باید ازاین پس،در پی آن روز باشیم            باید از این پوچی،از این تکرارها  رست
ای کارگر،روز تو در تقویم ها نیست             روز تو در اندیشه سندیکالیستی است

باور کن، بسیار نزدیک است،آن روز         باور بکن آن روز در یک هم صدایی است.  
                                                                      

خسرو جها نشاهی )کارگر نقاش(



                                                                                                   
جشن روزکارگر درگفتگوبا محمدقاضی زاده                                                                                                                         

ازفعالین جنبش سندیکایی ایران         

ــدم  ــده ام .تول ــه دنیاآم ــی ب ــواده روحان ــک خان ــتم و در ی ــی زاده هس ــد قاض ــن محم م
ــه درآن شــرکت  ــه ک ــاه م ــن جشــن م ــاله ام.اولی 22 بهمــن 1298 اســت وحــاال 93 س
داشتم،ســال 1322بود.ایــن جشــن ازســوی شــورای متحده که از بهــم پیوســتن دواتحادیه 
کارگــران وکشــاورزان وکارگــران وزحمتکشــان بــه وجودآمــده بود،ترتیــب داده شــد. پــس 
از ائتــالف نخســتین جشــن در ده ونــک صــورت پذیرفت.دوراســتخری جمــع شــدند ویــک 
پیــک نیــک برگزارکردند.کســانی مثــل جمشــید کشــاورز وپدربیــژن جزنــی میــدان داری 
ــه همیــن صــورت ،مراســم  ــد. درســال 1323و1324 نیــز ب کردندوآهنــگ وآواز اجراکردن
ــا دفترشــورای متحــده برگزارمــی شد.ســال 1324 امــا اوج  درمحیــط هــای کارگــری وی
ــا شــد وکســانی چــون رضــا روســتا  ایــن مراســم بود.درایــن ســال میتینــگ بزرگــی برپ
وکشــاورز ســخنرانی کردند.درســال 1329 تصمیــم گرفتیــم کــه بــرای برگــزاری جشــن 
ــت ســازی  ــم کنیم.ســندیکای کارخانجــات چی ــه ســال1330،برنامه ای تنظی ــاه م اول م
ــتند.محلی  ــی بفرس ــه هیات ــرد ک ــالم ک ــری اع ــای کارگ ــه ه ــه اتحادی ــه ای دادوب اعالمی
ــرای  ــه دو نفــر ب ــم.از هــر اتحادی ــد تعییــن کردی ــر بارب ــه زار،درتئات رابیــن فردوســی والل
تعییــن کمیتــه اول مــاه مــه آمــده بودند.جمعــا 145نفرشــده بودیم.یــک هیــات 11نفــره 
ــده شدم.درجلســه  ــاه مــه برگزی ــه اول م ــوان صدرکمیت ــه عن راانتخــاب کردندکــه مــن ب
ــال  ــه هرح ــیج کردیم.ب ــان رابس ــم نیروهایم ــا ه ــس بود،م ــت پلی ــال دخال ــون احتم چ
پلیــس جــرات نکــرد دخالــت کند.ماهمیــن طورجلســات مــان را ادامــه دادیم.ایــن هیــات 
11نفــره نماینــدگان کارخانــه هــای دخانیات،ســیمان ری،چیــت ســازی،راه آهن،وچاپخانــه 
ــزی مراســم اول  ــه ی ماجلســه تشــکیل مــی شــد.برنامه ری هــا بودند.گاهــی هــم درخان
مــاه مــه خــوب پیــش مــی رفــت، البتــه در اســتراتژی درازمدتمان،مــی خواســتیم یــک 



میتینــگ عمومــی برگزارکنیــم.

البتــه دولــت اعــال مانــع برگــزاری میتینــگ مــی شــد.وقتی درســال 1329 قضیــه اعتصاب 
کارگــران نفــت درآبــادان پیــش آمد،حــدود70 تــا80 نفــراز رهبــران اعتصــاب بــه چیــت 
ســازی تهــران تبعیــد شــدند.آمدن آنهاباعــث تقویــت نیــروی ماشــد.بعدکه 8 اردیبهشــت 
،دکترمصــدق نخســت وزیرشــد ،اعــالم کردکــه کارگــران آزادندکــه میتینــگ برگزارکننــد.

مامیتینــگ را درمیــدان بهارســتان گذاشــتیم.خیلی وســیع وگســترده شــده بود.روزنامــه ی 
ــا ســه راه  ــه کرد.ازمسجدسپهســاالر ت ــده مفصــل ازآن عکــس و گــزارش تهی بســوی آین
ژالــه پُــر ازجمعیــت شــده بود.متاســفانه چهــل تــن ازکارگــران معــدن شمشــک هــم کــه 
ــه  ــد وهم ــه دره ســقوط کردن ــی آمدند،ب ــون داشــتند م ــرای شــرکت درمراســم باکامی ب
جــان باختند.بــه هرحــال ایــن میتینــگ خیلــی خــوب برگزارشد.ســخنران اول مــن بــودم 
ــان درآن دوره  ــد نیســت ازهمــکاران کارگرم وبعــد چندنفردیگــر هــم ســخنرانی کردند.ب

یــادی بکنیــم: محســن لطیف،محمــد رشــتی وکاراپتیــان.



خاطــرات محمدصفــوی از اعضــای ســندیکای کارگــران 
پــروژه ای وفصلــی آبــادان

از برگزاری جشن روزکارگر 1358 

ــن  ــزاری جش ــد،یکی برگ ــندیکا برگزارش ــه در س ــی ک ــن های ــم وجش ــورد مراس در م
ــاه  ــه در روز اول م ــر دارم ک ــد.به خاط ــکوه برگزارش ــه بسیارباش ــود ک ــی کارگرب روزجهان
مه)یــازده اردیبهشت(ســال 1358هــزاران نفــر از مــردم آبــادان درمقابــل ســندیکا 
تجمــع کردنــد واز»ایســتگاه هفت«تــا مرکزشــهر کــه مســافت طوالنــی اســت، اقــدام بــه 
راهپیمایــی کردند.درپایــان راهپیمایــی تعــدادی لبــاس شــخصی بــا چــوب وچماق وســنگ 
ــت  ــدند ودس ــی ش ــن نفرزخم ــی آن چندی ــه ط ــد ک ــورش آوردن ــران ی ــع کارگ ــه جم ب
ــاق شکست.شــب هنگام،درمحــل سندیکاجشــن  ــت چم ــر اصاب ــازو براث ــر از ب ــک کارگ ی
ــردم درآن شــرکت  ــواده هــای کارگــران و م ــادی از خان ــی برگزارشــد کــه تعدادزی مفصل
کردنــد.درآن شــب یــک صحنــه تاتــر توســط کارگــران اجراشــد.گروه ُکــر کــه همگــی از 
کارگــران بودند،شــعرمعروف»اول مــاه مــه«را دســته جمعــی خواندند،کــه مــردم نیزبــا آنان 
همراهــی مــی کردند.ســپس یکــی از افرادهیــات موســس ســندیکا)مصطفی آبکاشــک(در 
مــورد تاریخچــه اول مــاه مــه و مبــارزات کارگــران در سراســرجهان،صحبت کرد.همچنیــن 
ــی  ــرد کمپان ــر عملک ــورد تاثی ــتانی( در م ــندیکا)بیژن خوزس ــران س ــر ازکارگ ــی دیگ یک
ــه داد. ــل فهــم ارای ــده و قاب ــران صحبــت هــای آموزن ــی نفــت در ای هــای معــروف جهان
ســخنگوی رســمی ســندیکا»محمدعلی ابرندی«نیــز بــه ســخنرانی وشــعرخوانی پرداخــت.

وی بــا ســخنرانی هــای پُرشــور کــه هــم بــه زبــان عربــی وهــم بــه زبــان فارســی ارایــه 
ــود.وی  ــی نم ــا م ــران ایف ــن کارگ ــترگی در وحــدت و همبســتگی بی ــش س ــی کرد،نق م
ــود کــه یکــی از ســتون هــای بســیار محکــم  ــادان ب ــارز در آب ــران باســابقه و مب از کارگ

ــی شــد.ابرندی درســال 1367 جــان خــود را از دســت داد. ســندیکا محســوب م



ازبرگــزاری جشــن روزکارگــر توســط  ای  خاطــره 
کمیســیون هــای ورزشــی ســندیکاها

   مازیار گیالن نژاد
کارگــران  ســندیکای  ازجملــه  کارگــری  1360ســندیکاهای  ســال  نــوروز  بعــداز 
فلزکارمکانیک،ســندیکای کارگــران کفاش،ســندیکای کارگــران خیاط،ســندیکای کارگــران 
ــندیکای  ــران ساختمانی،س ــندیکای کارگ ــاد، س ــران قن ــندیکای کارگ ــده سوزنی،س بافن
انجمــن  در  کــه  ازســندیکاهایی  وبســیاری  کتابفروشــان  بنا،وســندیکای  کارگــران 
همبســتگی ســندیکاها وشــوراهای کارگــری عضــو بودند،بــه پیشــنهاد زنــده یــاد حســین 
ــران  ــال ای ــی فوتب ــی ســابق تیــم مل ــال در دهــه ســی ومرب ــزرگ فوتب فکــری بازیکــن ب
وازخوشــنام تریــن ورزشــکاران ایــران ، تصمیــم بــه برگــزاری لیــگ فوتبــال بزرگداشــت 
ــندیکای  ــی در س ــه های ــر جلس ــن خاط ــه همی ــد. ب ــه راگرفتن ــه درامجدی ــاه م اول م
کارگــران کفــاش ،خیاط،بافنــده ســوزنی، در اللــه زار برگزارشــد. درایــن جلســات مربیانــی 
چــون پرویزقلیــچ خانــی کاپیتــان ســابق تیــم ملــی فوتبــال ومربــی فوتبــال ســندیکای 
ــر مالکــی دروازه  ــی فوتبال،اکب ــم مل کارگــران کفاش،مهــدی لواســانی بازیکــن ســابق تی
بــان ســابق تیــم ملــی ایــران بــا هماهنگــی مســولین ورزشــی ســندیکاها همچــون جــواد 
مســنا وجاللــی ویکــی از باشــگاههای ورزشــی ،اقــدام بــه تمریــن دادن کارگــران وافــرادی 
کــه هــوادار عضویــت درتیــم هــای ورزشــی ســندیکاهای کارگــری بودنــد ،نمود.تمرینــات 
ــین  ــت حس ــا درای ــه ب ــهر ک ــالم ش ــر اس ــای بای ــن ه ــری در زمی ــای کارگ ــم ه ــن تی ای
فکــری تقســیم شــده بود،انجــام مــی پذیرفــت وســپس درزمیــن چمــن شماره2اســتادیوم 
امجدیــه ادامــه مــی یافت.بازیکنــان تیــم هــا بــا ســازماندهی حســین فکــری و دوســتان به 
موقــع در ســر زمینهــای خاکــی اســالم شــهر حاضرشــده وتوســط ایــن مربیــان هوادارطبقه 
کارگــر تمریــن داده مــی شــدند.با گذشــت زمــان تیــم هــا آمــاده مســابقات فوتبــال لیــگ 
اول مــاه مــه شــدند.این مســابقات،یکی از باشــکوه تریــن نمایشــات شــخصیت کارگــری 
وروحیــه ورزشــکاری بــود. در روز اول مــاه مــه پس از مســابقه نهایــی کــه درحضورکارگران 
ســندیکایی و ورزشــکاران بنــام وپیشکســوتان درعرصــه ورزش انجــام پذیرفــت، بــه تیــم 
برنــده جوایــزی توســط حســین فکــری وجمعــی از بــزرگان ورزش ایــران داده شــد.آنچه 
ــاط  ــخصیت وانضب ــه ،ش ــزاردن روحی ــش گ ــه نمای ــری وب ــتگی کارگ ــود همبس ــم ب مه

ــود. کارگــری ب



* بعــد ازانتخابــات هیــات مدیــره ســندیکاها ،یکــی ازاعضــای هیــات مدیره، مســول ورزش 
ســندیکا انتخــاب مــی شــد. بــه عنــوان نمونــه در دوره هــای مختلــف مــی تــوان از آقایــان 
عــزت چمنــی مســوول ورزش ســندیکای خیــاط قبــل از انقــالب جــواد مســنا ویوســف 
نــوری مســوول ورزش ســندیکای بافنــده ســوزنی بعــد از انقــالب جاللــی مســوول ورزش 

ســندیکای کتابفــروش هــا نــام بــرد.

برگزاری مستقل اول ماه مه درکارخانه
ازهمــکاران  یکــی  درخانــه ی  را  روزکارگــر  بــار  اولیــن  بــرای  بودکــه   64 ســال 
برگزارکردیــم.درآن زمــان روز کارگرتعطیــل نبــود و روزکاربــود.آن روزهــا بــرای اکثریــت 
کارگران،هنوزضــرورت برگــزاری مراســم بطــور مســتقل جــا نیفتــاده بود.بــه همیــن دلیــل 
ــم. ــزار کنی ــکاران زن برگ ــدودی ازهم ــرکت تعدادمح ــط باش ــم را فق ــدیم مراس مجبورش

ــم  ــزاری مراس ــرای برگ ــا ب ــکل اول م ــی برگزارشد.مش ــزم وپایکوب ــورت ب ــه ص ــم ب مراس
ــن روزنداشــتند ومشــکل  ــه آشــنایی باای ــچ گون ــت همکارانمــان هی ــه اکثری ــود ک ــن ب ای
ــه  ــن ک ــودن خــود نداشــتند وازای ــه کارگرب ــی نســبت ب ــه آنهااحســاس خوب ــن ک دوم ای
ــی  ــارت م ــی فرودســت داشتند،احســاس حق ــب اجتماعی،جایگاه در نظــام سلســله مرات
ــان کارگــران جــوان زن  ــه خصــوص درمی ــار ارزشــی منفــی ،ب ــودن یــک ب کردند.کارگرب
ــرده  ــت ک ــودن خودافتخارنمــی کرد،بلکــه خودشــان رالعن ــه کارگرب داشــت. هیچکــس ب
ونفریــن شــده مــی دانســتند وازایــن کــه از بــی موقعیتــی  وبــد حادثــه بــه درون کارخانــه 
پرتــاب شــده اند،متاســف بودند.متاســفانه هنــوز هــم نــه تنهااقشــار وطبقــات دیگر،ارزشــی 
بــرای کارگــران قائــل نمــی شــوند،بلکه خودمــا نیزاهمیــت جایــگاه خــود را نمــی دانیــم.

ــان را  ــکاران م ــتری ازهم ــال تعدادبیش ــترش داده،هرس ــم راگس ــد مراس ــالهای بع در س
دعــوت مــی کردیــم وهرســال ضــرورت برگــزاری مراســم ازســوی تعدادبیشــتری ازشــرکت 
کننــده هــای ســالهای قبــل پیگیــری مــی شــد.تااین کــه بالخــره تصمیــم گرفتیم مراســم 
ــیرینی  ــش ش ــر باپخ ــاله روزکارگ ــان هرس ــم.و ازآن زم ــه برگزارکنی روزکارگررادرکارخان
ــه مــی شد.درســالهای بعــد  ــر روی دستگاهها،جشــن گرفت ــه ویاگذاشــتن گل ب درکارخان
توانســتیم مراســم را باحضورتعــدادی ازکارگــران چندکارخانــه برگزارکنیــم تاازایــن طریــق 
ــه هــای دیگــر  ــالش هــای کارگــری ســایرهم سرنوشــتان خــود درکارخان ــات وت باتجربی
آشناشــویم.برگزاری مراســم روزکارگربــرای مــا بــه صــورت عــادت هرســاله درآمــده بــود 
وضــرورت برگــزاری ایــن روز بــه صــورت مســتقل بــرای کارگــران کارخانــه ی ما جــا افتاده 
ــه اعمــال  ــر روی آن بخــورد ومســتقل از هرگون بود.مراســمی کــه ُمهــر خــود کارگــران ب



ــدگان درمراســم ،برخــالف  ــای وابســته باشد.ماشــرکت کنن ــی یاتشــکل ه ــوذ مدیریت نف
ســالهای اول ،ازکارگربــودن خــود نــه احســاس شــرم وحقارت،بلکــه احســاس وجــد وغــرور 
مــی کردیم.مــا طــی آن ســالها مراســم روزکارگــر را بــه اشــکال گوناگــون برگزارکــرده ایــم.

ولــی وقتــی بــه گذشــته نــگاه مــی کنم،مــی بینــم کــه یکــی از مســایل مهمــی کــه مــا بــا 
آن مواجــه بــوده وهســتیم،عدم اطــالع وآگاهــی اســت کــه ایــن خودرابــه اشــکال گوناگــون 
نشــان مــی دهد.مثــال هرچنــد کــه درایــن چندســال گذشــته،خواندن روزنامــه ها،بیــش از 
گذشــته درمیــان مــا کارگــران رواج یافتــه اســت، اماهنــوز هــم رایــج تریــن روزنامــه هــا 
میــان کارگران،روزنامــه هــای ورزشــی است.بخشــی از ایــن عــدم آگاهــی برمــی گــردد بــه 
عــدم امکانــات کارگران.امابخشــی ازآن بــه خــود کارگــران برمــی گــردد ومــا نمــی توانیــم 
ســهم خــود را نادیــده بگیریم.مــی تــوان گفــت هنوزاکثریــت کارگران،قانــون کار را نمــی 
دانند.ماهنوزچنــدان اطالعــی از وضعیــت کارگــران وتشــکل هــای کارگــری درکشــورهای 
دیگــر نداریم.طبیعــی اســت کــه نتوانیــم ازتجربیــات آنهااســتفاده کنیم.متاســفانه بســیاری 
هــم کــه امکانــات فرهنگــی دارنــد،آن را دراختیــار کارگــران قــرار نمــی دهنــد. چراعناصــر 
عدالتخــواه طبقــات دیگــر کــه دســت انــدر کار کارهــای فرهنگــی هستند،بخشــی 

ازتولیــدات فرهنگــی خــود را بــه کارگــران اختصــاص نمــی دهنــد؟ 

 مریم محسنی  



پال کارت
کارگرهای به جان آمده از جور وستم

ستم بهره کشان،
جمع گشتند و پس از شور

دست کشیدند از کار
خواسته گشت شعار، به پالکارت نوشتند:

»هشت ساعت کار«.
بهره کش دید و بلرزید از آن خشم

از آن کینه ونفرت،از آن چشم و از آن دست
دستان گره خورده وصفهای فشرده.

از پشت فرستنده پُر قدرت وبا رعشه ، به گفتار ُغرید:
»برگردید،متفرق بشوید،گفتم که سرکار«.

مزدور مسلح به صف ایستاده خبردار.
ارباب: »این بار دگربار

گفتم که سر کار واال....«
بنمود نظر جایگه جوخه آتش.

 فریاد بلند از دژ مستحکم زحمت:
»پالکارت بباال

 از بهر زنان مزد مساوی چو مردان  و و و «
چهره برافروخت ستمگر، :» آماده آتش

آتش «
تاق تاق تاق تاق تاق .

زخمی شد وافتاد
ندا داد :» بگیرید
پالکارت نیفتد«.

گرفتند رفیقان پُرشور،مصمم
تا دومی وسومی افتاد،گرفتند

چارمی و پنجمی ودهمی افتاد،گرفتند
افتاد هزاران برخاست میلیون
پالکارت به منشور بدل شد

منشور عدالت پی آزادی وآسایش انسان
ستیز حق وناحق چو پیکار شب و روز

گهی ُکند و گهی تُند
بسرعت گهی آرام

چو امروز
چو فردا

چو دیروز چو آن روز.                       
  )شهرک میرزا(کارگر فنی تراکتورسازی تبریز 



قهرمانان گمنام جنبش کارگری ایران

                                    میرزا محمد آخوندزاده 
                                    رییس اتحادیه حماالن بندرانزلی 1302

  سیدجعفر پیشه وری 
                                   سردبیر اولین روزنامه اتحادیه های کارگری ایران 

                                   )حقیقت( 1301

                                   

                                   یوسف افتخاری کارگر صنعت نفت و از 
                                   رهبران اتحادیه کارگران صنعت نفت 1308

                                   
                                  فرخی یزدی رییس اتحادیه مستاجران تهران 1310



                                   رضا روستا دبیرشورای متحده مرکزی کارگران
                                   و زحمتکشان ایران  1324

                                   مهدی کیمرام کارگرکفاش از بنیان گزاران شورای
                                   متحده مرکزی کارگران وزحمتکشان ایران  1324

                                    صمد حکیمی راننده لوکوموتیو و رییس اتحادیه 
                                    کارگران راه آهن سراسری ایران 1324

                                   علی جعفری مرندی آهنگر و عضوهیات مدیره 
                                   اتحادیه کارگران معدن شمشک 1324



                                    
                                    علی امید کارگر صنعت نفت و رهبراعتصاب بزرگ

                                    صنعت نفت در سالهای 1308 و1325

                                    عزت اله باقری کارگر بافنده و دبیر شورای متحده
                                    کارگران و زحمتکشان اصفهان و اولین نماینده 

                                    اعزامی کارگران ایران به کنگره سندیکاهای 
                                    کارگری جهان   1331

                                    محمد کریمی گلدسته ای کشاورز مبارز واولین 
                                    نماینده اعزامی اتحادیه های دهقانی ایران به 

                                    فستیوال پراگ  1332

                                     وارطان ساالخانیان کارگرکفاش وعضو اتحادیه 
                                     کارگران کفاش 1332



کارت شناسایی کمک راننده صادق نیلچیان 1335

عکس دست جمعی هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد  1338/12/28 
از راست به چپ : غالمحسین نصیری کارگرمکانیک شرکت واحد ودبیرآینده سندیکای 

کارگران فلزکارمکانیک در دهه چهل ، محمد اسماعیلی، سید حسین درکه ، یوسف 
ساروخانیان دبیر سندیکا، قاسم مستعلی ، محمد مهرعلی،  علی مخبریان نجات، عباس 

گودرزی، اسماعیل امام قلی زاده ، علیرضا فرهادی



                            جلیل انفرادی  عضو هیات مدیره سندیکای
        کارگران فلزکارمکانیک 1345

                                     محمد علی گیالنی نژاد  عضو فعال سندیکای 
                                     کارگران ساختمانی ونقاش  1345

                                    خسرو جهانشاهی عضو فعال سندیکای
                                     کارگران نقاش 1350

                                   خلیل پرن عضوفعال سندیکای 
                                   کارگران فلزکارمکانیک  1353



                            یداله خسروشاهی)کارگر پاالیشگاه و رهبر
                            اعتصاب  بزرگ صنعت نفت 1357( ،
                            مصطفی آب  کاشک ،مصطفی ابرندی ،
                            علی چهارمحالی، کریم ساعی از بنیان و
 فعالین سندیکای کارگران پروژه ای و فصلی آبادان 1358

                            

                                      محمد فراهانی
                                   عضو هیات مدیره سندیکای کارگران خیاط تهران 1362

                                                       علیرضا فرهادی و علی اکبر خبازها ،  دبیر  
                                                                و رییس هیات مدیره سندیکای کارگران

                                                                 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 1362                                                          

                             هدایت اله معلم 
                                 عضو هیات مدیره سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 1362






