تقویــم حاضــر ســومین ســری از روزشــمارهای مبــارزات کارگــران و زحمتکشــان
در ایــران اســت .مبــارزات کارگــران کــه از دوران مشــروطه تــا بــه امــروز ادامــه
داشــته اســت ،در هــر دورهای ویژگیهــای خــاص خــود را دارد و گنجانــدن همــه
ایــن مبــارزات ،متناســب بــا اوج و اعتــا و دوران افــول و پراکندگــی ،آن چنــان
پرحجــم اســت کــه در یــک جلــد نمیگنجنــد.
در ایــن مجموعــه تــاش بــر آن اســت تــا بــه آن دســته از مبارزاتــی پرداختــه
شــود کــه بــرای جنبــش مبارزاتــی امــروز کارگــران و زحمتکشــان مفیــد باشــد.
اکنــون کــه شــاهد گســترش و اوجگیــری مبــارزات کارگــران و زحمتکشــان در
ابعــاد مختلــف هســتیم ،ایــن تجربیــات از ســازماندهی و تشــکلیابی کارگــران،
میتوانــد راهگشــا باشــد.
نظــام ســرمایهداری هــر روز بــر تجربیــات خــود در مقابلــه بــا کارگــران میافزاید
و هــزاران متخصــص را بــه کار میگیــرد تــا بتوانــد هــر چــه بیشــتر بــا ترفندهــای
مختلــف ،حقــوق کارگــران و زحمتکشــان را پایمــال کنــد و هــر روز نیــروی کار
را ارزانتــر از روز گذشــته در اختیــار گیــرد و بــا اســتثمار روزافــزون نیــروی کار،
بــر ســرمایه خــود بیافزایــد .در مقابــل ،کارگــران و زحمتکشــان بایــد تمــام تــاش
خــود را بــه کار برنــد تــا از حقــوق حقــه خــود دفــاع کننــد و از پیشــرفت جامعــه
و گســترش تکنولــوژی ،بــرای بهبــود زندگــی خــود اســتفاده کننــد .ایــن مهــم
جــز بــا دانســتن تجربیــات گذشــته و گســترش همبســتگی در درون تشــکیالت
کارگــران و زحمتکشــان امــکان پذیــر نیســت .ضمــن تشــکر فــراوان از دوســتانی
کــه در تهیــه ایــن تقویــم مــا را یــاری رســاندند ،امیــد اســت کــه ایــن مختصــر
بتوانــد در ایــن امــر مهــم یاریرســان طبقــه کارگــر باشــد.
کانون مدافعان حقوق کارگر
بهار 1398

دشمنانمان میتوانند همه گلها را بچینند
ولی هرگز
نخواهند توانست
بر بهار چیره شوند...
پابلو نرودا

گرچــه ســالها اســت زمســتان پشــت زمســتان و محروميــت بــه
دنبــال محروميــت ،زندگــي کارگــران و زحمتکشــان را هــر روز
بدتــر کــرده اســت و هــر چــه آيــد ســال نــو ،گوييــم دريــغ از
پارســال؛ امــا بــا ايــن همــه ،مــروري بــر مبــارزات گذشــته کارگران
و زحمتکشــان در ادوار مختلــف نشــان ميدهــد کــه بــاز هــم
روزگار ســياهي بــه ســر خواهــد آمــد ،هــر چنــد کــه ايــن بــار
طوالنيتــر از گذشــته باشــد .
ســالی کــه گذشــت ،پــر از تجربیاتــی گرانبهــا بــرای مبــارزات
کارگــران و زحمتکشــان و معلمــان و ســایر تهیدســتان شــهری بــود.
گرچــه نظــام ســرمایهداری بــا تحمیــل فقــر و بیحقوقــی ،یورشــی
را بــر ســفره خالــی مــردم تــدارک دیــده و آن را بــه مــورد
اجراگــذارد ،امــا کارگــران و زحمتکشــان بــا تقابــل همــه جانبــه
بــه اعتراضــات و مبــارزات سراســری مبــادرت کردنــد .کارگــران
فــوالد اهــواز و نیشــکر هفــت تپــه بیــش از یــک مــاه خیابانهــا را
تســخیر کــرده و بــه زنــدان و غــل زنجیــر نظــام ســرمایهداری
لبخنــد زده و آن را بــه ســخره گرفتنــد تــا اتحــاد و همبســتگی
طبقاتــی را هــر روز گســتردهتر کننــد.
برگهــاي تاريــخ بيانگــر آن هســتند کــه نظــام ســرمايهداري هــر
بــار کــه فرصــت يافتــه اســت بــر زندگــي محرومــان تاختــه و تــا

آنجــا کــه توانســته اســت بــر ســفره تهيدســتان فشــار آورده و
حداکثــر بهرهکشــي را از نيــروي کار بــرده اســت .امــا ،هــر زمــان
کــه محرومــان و بــه فقــر کشــيده شــدگان اراده کــرده و صفــوف
خــود را متشــکل کردهانــد ،توانســتهاند اســتثمارگران را بــه عقــب
براننــد و بــه بخشــي از حقــوق از دســت رفتــه خــود برســند.
تجربــه مبــارزات گذشــته بيانگــر آن اســت کــه کارگــران،
زحمتکشــان و تهيدســتان همــواره توانســتهاند بــا ايجــاد تشــکلها
و سازمانهايشــان نظــام اســتثمارگرانه را بــه عقــب براننــد و
زندگــي بهتــري را بــراي خــود رقــم زننــد .
در بهــار پيــش رو نيــز اميــد اســت آنــان کــه بــه جــز نيــروي
کارشــان چيــزي بــراي فــروش ندارنــد ،بــا همبســتگي و ايجــاد
تشــکلهاي مســتقل و سراســري خــود بتواننــد تــا رســيدن بــه
زندگــي بهتــر و بــر قــراري جامعــه اي کــه در آن ارزشهــاي
انســاني و حــق يــک زندگــي شــرافتمندانه و برخــوردار از نعــم
مــادي بــراي همــگان فراهــم باشــد ،بــه مبارزاتشــان ادامــه
دهنــد.
مبــارزات ســال گذشــته نشــان داد کــه ســرمایهداران در برابــر
اتحــاد و همبســتگی کارگــران چــارهای جــز عقبنشــینی ندارنــد و
همیــن امــر را کارگــران و زحمتکشــان در تــداوم مبارزاتشــان در
ســال آینــده نیــز سرمشــق قــرار داده و هــر روز صفــوف خــود را
متشــکلتر خواهنــد کــرد .
بــا اميــد بــه فردايــي بهتــر ،بــه اســتقبال بهــار ميرويــم و بــر
زمســتانهايي کــه گذشــت نــام بــي بازگشــت ميگذاريــم.
کانون مدافعان حقوق کارگر
 29اسفند1398
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تاریخچه تشکیل اولین تشکلها و انجمنهای ایران
1285

تاریخ کا رگری

ن ســالهای انقــاب مشــروطه ،در بســیاری از شــهرهای
در اولیــ 
ایــران ســازمانهای انتخاباتــی بــه نــام انجمــن شــکل گرفــت .هــر
ایالتــی میبایســت نماینــدگان خــود را بــه مجلــس بفرســتد .در واقع،
میتــوان ایــن انجمنهــا را اولیــن تشــکلهایی مشــابه بــا شــورا یــا
ســندیکا و اتحادیــه دانســت کــه در بســیاری از آنــان نماینــدگان
اصنــاف شــرکت داشــتند .در اکتبــر  ،1906انجمــن تبریــز تاســیس
شــد .بــه دنبــال آن ،در تهــران و ســایر شــهرها انجمنهــا تاســیس
شــدند :انجمــن اصفهــان در پایــان ســال  ،1906در رشــت در ســال
 1907و ژانویــه همــان ســال در شــیراز .دولــت ایــران بــه هــر نحــو
ممکــن در راه ایجــاد ایــن انجمنهــا مانعتراشــی میکــرد .امــا روز
بــه روز بــه تعــداد ایــن انجمنهــا افــزوده میشــد.
یکــی از مهمتریــن بخشهــای متمــم قانــون اساســی ،مشــخص
کــردن وضعیــت انجمنهــای ایالتــی و والیتــی بــود .مــاده 90
متمــم ایــن قانــون چنیــن اســت« :در سراســر ایــران ،شــوراهای
(انجمنهــای) ایالتــی و والیتــی در ارتبــاط بــا وضعیــت ویــژه آنهــا
تشــکیل میگــردد» .در مــاده  ،90از اصــول انتخــاب نماینــده ســخن
میگویــد« :نماینــدگان انجمنهــای ایالتــی ،منطق ـهای و والیتــی بــه
انتخــاب مســتقیم مــردم و در ارتبــاط بــا وضعیــت ایــن انجمنهــا
برگزیــده میشــوند» .مــاده  92نیــز تصریــح میکنــد« :شــوراهای
والیتــی و ایالتــی حــق اتخــاذ تدابیــر مســتقل بــرای منافــع عامــه
در حوزههایــی را کــه قانــون مشــخص کــرده دارنــد» و مــاده 93
حــق شــوراهای ایالتــی و والیتــی را بــه رســمیت شــناخته اســت
کــه نظــارت بــر دخــل و خــرج ایالــت را برعهــده دارنــد .بــه رغــم
محدودیتهــای اعمــال شــده ،اکثریــت ایــن انجمنهــا بــه مرکــز
نیروهــای دموکراتیــک و ارگان قــدرت محلــی تبدیــل شــدند.
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دکتر فروتن در سخنرانی خود چنین گفت" :برابر دستور و مرامنامه ما

کلیه کارمندان ادارات و اشخاصی که حقوقبگیر هستند کارگر میدانیم و
پاسبان هم از ماست .باید ما از دولت کار بخواهیم ،مالکین زمین خود را به
زارعین بفروشند تا با پولش کارخانه وارد کنند ،هر ناالیقی به وسیله پارتی
و رشوه باال نرود و یک نفر رفتگر و پاسبان تا عمر دارد با بیچارگی هم

آغوش نباشد .ما کارگرها عید نداریم ،عید مال آن کسیست که 5000
تومان اسباب بازی خریداری نموده...عید ما وقتی است که مرام ما در دنیا
عملی شده باشد".

فروردین

4

 :1324در جلسه اتحادیه کارگران و زحمتکشان استان پنجم (کرمانشاه) با
حضور  200نفر ،اعالم شد :کلیه کارگرانی که تمایل به عضویت در اتحادیه
دارند ،دو قطعه عکس تحویل دفتر شورا بدهند .در این جلسه  30نفر از
رانندگان در اتحادیه ثبت نام کردند.
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 :1358تشکیل سندیکا در کارخانه ی پی یو( ).P.Uسازنده کفی کفش .در پی

آن کارگران توانستند مقداری از خواستههای خود را که سود ویژه و حق
مسکن بود از کارفرما بگیرند.

تاریخ کا رگری

در کنــار ایــن انجمنهــای رســمی ،همــه جــا انجمنهــای غیررســمی
نیــز بــه وجــود آمــد .بــه گونــهای کــه در پایــان ســال  1907در
تهــران بیــش از  120انجمــن شــمارش شــده اســت .ملــکزاده
اشــاره دارد کــه در تهــران در مــدت کوتاهــی  200انجمــن ســازمان
یافتــه اســت.
گارتویــگ ،نماینــده روســیه تــزاری در ایــران ،نوشــت :در ژانویــه
 1908کارگــران ترامــوا انجمــن خــود را تشــکیل و اعتصابــی را
نیــز ســازمان دادنــد .خدمتــکاران ایرانــی کــه نــزد اروپاییــان کار
میکردنــد ،انجمــن خــود را تاســیس کردنــد.
در مــارس  1908خبــر تشــکیل انجمــن محلــی بــا عنــوان اتحــاد
مســاوات در مینــاب منتشــر شــد.
مــدارک موجــود در بایگانیهــا صراحــت دارد کــه در قفقــاز ،مــاورا
خزر،کنســتانتین پــول ،بمبئی،کلکتــه و مناطــق دیگــر ،انجمنهــای
پناهنــدگان سیاســی ایرانــی و کمیتههــای انقالبــی تشــکیل شــده کــه
وظیفــه آنــان همــدردی و یاریدهــی بــه انقالبیــون ایرانــی بــوده
اســت.
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 :1330به دنبال اعتصاب گسترده کارگران شرکت نفت در خوزستان
(آبادان ،مسجد سلیمان ،آغاجاری ،نفت سفید الله) در هفت نقطه نفت خیز
خوزستان حکومت نظامی برقرار شد.
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اتحادیه و سندیکا

آموزه های کارگری

خواســتههای مشــترک صنفــی هــر جمعــی کــه در یــک مجموعــه
اقتصــادی یــا اجتماعــی مشــغول بــه فعالیــت هســتند ،بــه ضــرورت
بایــد از طــرف نماینــدگان آنــان پیگیــری شــود کــه شــامل میــزان
دســتمزد ،ســاعت کار و مزایــای کار اســت کــه بایــد بــه کارفرمــا یــا
مســئول موسســه انتقــال یاب ـد .ایــن خواســتهها کــه جنبــه عمومــی
دارد همــواره بایــد از طریــق نهــادی کــه متشــکل از افــراد مــورد
اعتمــاد کارکنــان باشــد پیگیــری شــود.
هــر اتحادیــه یــا ســندیکا دارای ارگانهــای مخصــوص بــه خــود
اســت .در ابتــدا یــک هیــات موســس بــرای تدویــن اســاسنامه و
آئیننامــه آن تشــکیل شــده و ســپس بــا دعــوت از یــک مجمــع
عمومــی از کارگــران یــا کارکنــان آن موسســه ،بــر طبــق اســاسنامه
همــان مجمــع ،نمایندگانــی بــرای پیشــبرد اهــداف و خواســتههای
افــراد مشــغول بــه کار در آن موسســه بــرای مدتــی معیــن انتخــاب
میشــدند تــا پیگیــر مطالبــات آن مجموعــه باشــند.
اتحادیــه و ســندیکا هــر چند قدمــت تاریخی دارد و در جوامع باســتانی
نیــز بــه نوعــی ســابقه داشــته اســت ،امــا بــه لحــاظ بینالمللــی ،پــس
از جنــگ جهانــی دوم بــه طــور کامــل از جانــب جامعــه بینالمللــی
بــه رســمیت شــناخته شــد و تمامــی اعضــای ســازمان ملــل متحــد
در قراردادهــای جمعــی متعهــد بــه رســمیت دادن بــه آن و آزادی
تشــکیل آن در محیطهــای کار شــدند .اســاس آن بــر اســتقالل از
دولــت و کارفرمــا قــرار دارد و برطبــق توافقنامههــای بینالمللــی
هیــچ کــس را نمیتــوان مجبــور بــه عضویــت یــا منــع از تشــکیل
یــا عضویــت در اتحادیــه یــا ســندیکا کــرد.
دفــاع از حقــوق کارگــران و افــراد شــاغل در یــک موسســه اقتصــادی
و اجتماعــی ،بــر عهــده همــان اتحادیــه خواهــد بــود.
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 :1358شورای منتخب کارکنان کارخانه بارسیلون در پی اعتراض کارگران،
اداره کارخانه را در دست گرفت.
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تشکلهای سراسری صنفی(فدراسیون و کنفدراسیون)

شوراهای کارگران
نــوع دیگــری از تشــکلهای شــناخته شــده کــه در قــرن بیســتم
در کشــورهای مختلــف بــه وجــود آمــد ،شــوراهای کارگــران و
کارکنــان یــک موسســه اقتصــادی و اجتماعــی اســت .شــوراها
هنگامــی عملکــرد پیــدا میکننــد کــه دولــت و نظــام ســرمایهداری
ناتــوان از اداره موسســات اقتصــادی و اجتماعــی اســت و بــرای حفــظ
آن موسســات ،شــورایی از کارگــران و کارکنــان اداره آن را بــه دســت
میگیرنــد .در حقیقــت ایــن شــوراها جایگزیــن کارفرمــا میشــوند
و مجموعــه ایــن شــوراها میتواننــد نمایندگانــی بــرای اداره دولــت
نیــز تعییــن کننــد .در ایــن نــوع مدیریــت ،در حقیقــت وحدتــی میــان
کارکنــان و کارگــران و مدیریــت بــه وجــود میآیــد.

آموزه های کارگری

فدراســیونهای کارگــری از تجمــع و اتحــاد چنــد اتحادیــه و یــا
ســندیکا در یــک صنعــت و یــا رشــتههای شــغلی متفــاوت (ماننــد
خودروســازی ،مــواد غذایــی ،صنایــع شــیمیایی ،هتــلداری ،حمــل
و نقــل و )...در شــهرها و اســتانهای مختلــف تشــکیل میشــود
کــه همــان اهــداف و سیاســتهای اتحادیههــا و ســندیکاهای
زیرمجموعــهاش را بــه پیــش مــی بــرد.
همچنیــن جمعــی از فدراســیونها و اتحادیههــا تحــت نــام
«کنفدراســیون» ،از حقــوق اولیــه و شــناخته شــده اعضــای شــاغل در
یــک یــا چنــد رشــته تولیــدی و خدماتــی ،دفــاع میکنــد.
حــق اعتصــاب ،بســتن قراردادهــای دســتهجمعی بــرای اســتخدام
از حقــوق مســلم تمامــی اتحادیههــا و ســندیکاها چــه بــه لحــاظ
بینالمللــی و یــا قوانیــن داخلــی بســیاری از کشــورها اســت.
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انجمنهای ارتجاعی یا ضدمردمی
بــا تقســیم ایــران مطابــق بــا قــرارداد  ،1907ضدانقــاب نیــز تقویــت
شــد و ضدانقالبیــون هــم انجمنهــای خــود را تاســیس کردنــد .بــه
قولــی انجمنبــازی بــاب روز بــود و گاه اســباب تطهیــر دغلکارانــی
کــه میخواســتند آب پاکــی روی گذشــته خــود بریزنــد .حبلالمتیــن
هــم بــه ایــن مطلــب اشــاره داشــت" :اگــر توعمــری بــه نوکــری
دولــت ســرکردهای ...اگــر پــول هنگفــت در بانکهــا انباشــتهای...
اگــر امــاک و دهــات بیشــمار دســت و پــا کــردهای ...اگــر هــزاران
خیانــت و خطــای جبرانناپذیــر مرتکــب شــدهای ...بــاز ناامیــد
نشــو ...هرچــه زودتــر فکــر برپایــی انجمــن کــن و آب ُکــر بــر جملــه
گناهــان بریــز ".از جملــه میتــوان بــه «بنیــاد انجمــن والیتــی» در
شــیراز«،انجمن اســامیه» و «انجمــن قاجاریــه» کــه شــاهزادگان قاجار
بوجــود آورده بودنــد ،اشــاره کــرد .دیکتاتــوری حاکــم بــه تشــکیل

آموزه های کارگری

مدیریــت شــورایی در هــر لحظــه قابــل تغییــر اســت و تــا هــر
زمــان کــه مدیــران کارهــا را بــه درســتی انجــام دهنــد ،بــه کارشــان
ادامــه میدهنــد .تغییــر مدیــران در جلســات عمومــی صــورت
خواهــد گرفــت .در دوران جنــگ جهانــی اول و دوم ایــن شــوراها
در کشــورهای مختلــف تشــکیل و وظایــف دولتهــا را بــر عهــده
داشــتند .مجموعــه ایــن شــوراها میتوانــد جایگزیــن پارلمانهــای
دوران حاکمیــت ســرمایهداری باشــد و افــرادی را بــرای حضــور
در دولــت تعییــن کنــد .در ایــران ایــن شــوراها ،در ســالهای
 1357و  ،58بســیاری از امــور جــاری کارخانههــا ،ادارات ،مــدارس،
دانشــگاهها و بخشــی از ارتــش را برعهــده گرفتنــد و حتــا روســای
دانشــگاهها و فرماندهــان نظامــی را تعییــن میکردنــد .البتــه در
دوره حاکمیــت نظــام ســرمایهداری ،ایــن شــوراها بــه دلیــل ماهیــت
دموکراتیکشــان ،از جانــب دولتهــا و حاکمــان ســرمایهداری
تحمــل نمیشــوند.
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تاریخ کا رگری
آموزه های کارگری

انجمنهــای ضدانقالبــی کفایــت نکــرد و بــا هــدف تضعیــف فعالیــت
انقالبیــون ،نیروهایــی را بــه انجمنهــای مردمــی نفــوذ داد.
در دهــه بیســت شمســی نیــز کــه فعالیتهــای کارگــری گســترش
بســیاری یافــت و تعــداد زیــادی تشــکل ،اتحادیــه و ســندیکا تشــکیل
شــده بــود ،تشــکلهای زرد و دولتســاخته نیــز بــه عنــوان ابــزاری
بــرای ســرکوب ،بــه شــکل گســتردهای فعــال شــده بودنــد .از جملــه
میتــوان بــه اتحادیــه اســکی ،امــکا ،حــزب دموکــرات و ...اشــاره
کــرد .در اطالعیـهای بــا امضــای جمعیــت فداییــانراهآهــن در ســال
 ،1327اقدامــات ضدکارگــری اتحادیــه اســکی افشــا شــده اســت .در
ایــن اطالعیــه آمــده اســت:
" ...امــروز عــده معــدودی جانــی و خائــن تحــت عنــوان اســکی...
در بنــگاهراهآهــن ریشــه دوانــده و بــا غصــب پســتهای حســاس
و موثــر و واگــذار کــردن مشــاغل مهــم بــه عــدهای بیســواد...
کــوس ورشکســتگیراهآهــن را بــر ســر هــر بــازاری اعــام خواهنــد
ســاخت ...مــا اعــام میکنیــم ســندیکای اســکی روزی بــا غــارت و
چپــاول کانــون رســمی لکوموتیورانــانراهآهــن و روز دیگــر بــا تبعیــد
دســتهجمعی کارمنــدان و کارگــران صالــح و هنگامــی بــا گــذاردن
چنــد دزد نشــاندار در راس پســتهای موثــر بنــگاه و زمانــی بــا
تهدیــد و تخویف(ترســاندن) کارگــران معصــوم و وقتــی بــا زجــر
و شــکنجه کارمنــدان مظلــوم و موقعــی بــا اخــراج دســتهجمعی
کارمنــدان صالحــی کــه بــا خانــواده خــود بــه نــان شــب محتاجنــد،
وحشــیانهترین رفتــار و ظالمانهتریــن روش را در بــاره کارکنــان
راهآهــن معمــول مــیدارد .مــا بــا صــدای بلنــد اعــام میکنیــم
کــه فجایــع دارو دســته جنایتــکار اســکی جنایــات چنگیــز مغــول و
تیمــور را از یــاد میبــرد ...مــا ایــن نالههــای جانســوز را بــه گــوش
وکالی مجلــس و مقامــات عالیــه کشــور رســانده و اعــام میکنیــم
در صورتــی کــه بــه تقاضــای قانونــی مــا ترتیــب اثــری داده نشــود ،به
اقدامــات مهمتــر و عملیــات موثــری مشــغول خواهیــم شــد".
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 :1358اعتصاب ملوانان کشتیرانی ملی آریا در خرمشهر به دنبال تشکیل سندیکا

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران اصفهان
 20فروردین1332

تاریخ کا رگری

ایــن اعتصــاب از بهمــن مــاه شــروع شــده بــود .کارفرمایــان
میخواســتند بــا پراخــت مبلــغ ناچیــزی بــه عنــوان مســاعده
کارگــران را فریــب دهنــد .امــا کارگــران صنایــع پشــم اعــام نمودند
کــه تــا پیــروزی قطعــی دســت از اعتصــاب برنخواهنــد داشــت .بــه
زودی  6800کارگــر از کارخانههــای ریســباف ،زاینــدهرود ،شــهناز،
رحیــمزاده پشــمباف ،اتحــاد شــهرضا و نختــاب بــه ایــن اعتصــاب
پیوســتند و خواســتار ایــن شــدند کــه مدیــران کارخانــه عــاوه بــر
پرداخــت یــک مــاه پــاداش ســالیانه ،حــق اعتصــاب را بــه رســمیت
بشناســند و کســانی را کــه اخــراج کــرده بودنــد ،بــه کار بازگرداننــد
و مزایــای قانونــی کارگــران را پرداخــت نماینــد.
اداره کار طــی بیانیـهای وقیحانــه از مدیــران کارخانــه طرفــداری کــرد
تــا بــا تهدیــد و تملقگویــی کارگــران را وادار بــه تســلیم نمایــد.
بــرای درهــم شکســتن اعتصــاب از اعتصابشــکنها اســتفاده شــد.
کارگــران زن کارخانــه شــهناز ،اعتصابشــکنهای وابســته بــه حــزب
ایــران را بــا افتضــاح و رســوایی از کارخانــه راندنــد .در زاینــدهرود
آنهــا جــرات نکردنــد کــه ماشــینها را روشــن کننــد .در کارخانــه
پشــمباف کارگــران ،آنهــا را گوشــمالی دادنــد .مــردم شــهر بیــش از
پیــش نســبت بــه کارگــران اعتصابــی همــدردی کردنــد.
در نهایــت بعــد از مذاکــرات نماینــده مخصــوص دولــت و اداره کار
کتبــا متعهــد شــدند کــه یــک مــاه پــاداش بالعــوض بپردازنــد و
بــرای رســیدگی بــه ســایر خواســتهای کارگــران ظــرف ده روز
قــدام نماینــد .ســرانجام در عصــر  20فروردیــن مــاه کارگــران در
تمــام کارخانههــای اعتصابــی اصفهــان بــا بــه صــدا درآوردن ســوت
ممتــد ،ایــن پیــروزی را جشــن گرفتــه و اعتصــاب خاتمــه یافــت.
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 :1358تشکیل شورای کارگران کارخانه گلوکوزان

1358
در روز تشــکیل شــورا ،کارگــران کارخانــه جلــوی نگهبانــی جمــع
شــده بودنــد و فریادهــای بلنــد مــرگ بــر شــاه ،مــرگ بــر بختیــار،
مــرگ بــر مدیرعامــل طنینانــداز بــود .رژیــم ســلطنتی ســقوط کــرده
بــود .از یــک مــاه پیــش کــه کارخانــه بــه صــورت نیمــه تعطیــل
درآمــده بــود ،کارگــران در کارخانــه جمــع میشــدند و جمعــی بــه
بحــث میپرداختنــد و از اتحــاد در مقابــل کارفرمــا جهــت احقــاق
حقــوق خــود صحبــت میکردنــد .ابتــدا جلســات شــلوغ بــود و
نظمــی نداشــت امــا قــرار شــد یــک نفــر اداره جلســه را بــه عهــده
گیــرد و یکــی دیگــر از کارگــران نیــز نظریــات را یادداشــت کنــد .در
ایــن جلســه پــس از صحبتهــای طوالنــی ،یکــی از کارگــران گفــت:
«بایــد اداره کارخانــه را خــود در دســت گیریــم و بــرای اینــکار
بایــد عــدهای از خــود مــا انتخــاب شــوند» .بدیــن ترتیــب «شــورای
کارگــران» مطــرح شــد.
روز انتخابــات ،چــون  70درصــد کارگــران بیســواد بودنــد ،قــرار
شــد ســه نفــر از کارگــران بــا ســواد انتخــاب شــوند و بــا ســوال از
یــک یــک کارگــران بیســواد ،رأی آنهــا را روی کاغــذ بنویســند.
از ژتــون غــذا بــه عنــوان کارت رأیگیــری اســتفاده کردنــد.
باالخــره  9نفــر کــه اکثریــت آراء را داشــتند بــه عنــوان نماینــدگان
شــورای کارگــران انتخــاب شــدند .در پــی تشــکیل شــورا و تصویــب
خواســتههای کارگــران ،انــواع کاالهــای ســاخته شــده در اختیــار
شــورا قــرار گرفــت و جلــوی درب کارخانــه فروختــه شــد .تمــام
ایــن عملیــات در دفاتــر کارخانــه ثبــت گردیــد .از پولــی کــه بــه
ایــن ترتیــب بــه دســت آمــد حقــوق عقبافتــاده کارگــران و حــق
مســکن آنــان پرداخــت شــد.

تشکل یابی

تشکیل شورای کارگران کارخان ه گلوکوزان
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 :1299قیام شیخ محمد خیابانی
 :1358تشکیل شورا توسط 800کارگر پیمانی شرکت نفت مسجد سلیمان و
صدور قطعنامهای به شرح زیر:
 -1رسمی شدن کلیه کارگران؛
 -2برکناری رؤسای مزدوری که در گذشته با رژیم شاه زد و بند داشتند؛
 -3عامل قراردادهای شرکت نفت یا کارفرمایان به دادگاهها سپرده شودتا زد
و بندهای مسئولین برای باالکشیدن حق کارگران پیمانی برمال شود.

تشکل یابی
آموزه های کارگری

انجمنهای صنفی ،مذهبی ،قومی و فرهنگی
ایرانیــان از دیربــاز انجمنهایــی بــر پایــه صنعــت و مذهــب
داشــتهاند .حتــا برخــی ،منشــا ایــن نهادهــا را بــه دوره ساســانیان
میرســانند .دولــت خــود مشــوق ایــن نهادهــا بــود و در جهــت
تســهیل اخــذ مالیــات از طریــق ریشســفید هــر انجمــن ،حاکمیــت
اقتصــادی خــود را تامیــن میکــرد .از نیمــه دوم قــرن  19بــه بعــد
نیرومندتریــن تشــکلها از آن تجــار بــود و نقــش بانــک را ایفــا
میکردنــد .انجمنهــای صنفــی بارهــا مقابــل حکومــت ایســتادند.
بستنشــینی و اعتــراض بــر ســر مالیاتهــای تــازه از جملــه امــور
رایــج بــود .بــه عنــوان مثــال در ســال  1890صنــف کشبــاف،
نســاج ،مســگر ،و صــراف یــک صــدا علیــه بانــک شــاهی کــه کار
و بارشــان را کســاد کــرده بــود ،برخاســتند و خواهــان برچیــده
شــدن بانــک شــدند .در دوره مشــروطه ،انجمنهایــی نیــز بــر
پایــه مذهــب شــکل گرفــت .از جملــه انجمــن ارامنــه ،اتحادیــه
زرتشــتیان ،اتحادیــه بنیاســرائیل و انجمــن بابیــه کــه مخفــی بــود.
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 :1358اخراج رئیس کارخانهی چینیسازی پارس توسط شورای کارگران
 :1358اجتماع هزاران کارگر بیکار در حیاط خانه کارگر واقع در خیابان
ت اهلل طالقانی
ابوریحان و راهپیمایی به سمت خانه آی 
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 :1330کارگران کارخانه نور در اصفهان که همه روزه برای گرفتن نان در محل
کارخانه جمع می شدند ،ضمن تهیه شعارهایی قصد داشتند که به طرف شهر
حرکت کنند .این حرکت کارگران با مقابله خشونتبار ماموران شهربانی روبرو
شد .در مقابله با این سرکوب خشن ،تعدادی از کارگران زن و کودک که در
صف اول بودند تهدید کردند که خود را به زاینده رود خواهند انداخت.
 :1358تجمع بیش از  5هزار کارگر در مقابل ساختمان دادگستری و صدور
بیانیهای علیه بیکاری و سرکوب کارگران
.

تشکل یابی
آموزه های کارگری

همچنیــن انجمنهــای صنفــی ماننــد اتحادیــه تلگــراف ،اتحادیــه
اصنــاف ،انجمــن تجار مشــروطه خــواه ،انجمــن غالمــان آزاد ،انجمن
جرایــد ،انجمــن دانشــمندان ،انجمــن مســتوفیان ،انجمــن معمــاران،
اتحادیــه لشکرنویســان ،انجمــن ســردارها .همچنیــن هموالیتیهــا
دور هــم جمــع میشــدند .انجمنهایــی نظیــر انجمــن شــیرازیان،
اصفهانیهــا ،آذربایجانیهــا ،دروازه قزویــن ،انجمــن قاجاریــان و
انجمــن تفرشــیان تشــکیل شــد کــه دکتــر مصــدق هــم عضــو آن
بــود .ایــن انجمــن دارای یــک کمیســیون حــزب بــود کــه در آن
بیشــتر از مســایل جنگــی صحبــت میشــد و بــه قصــد دفــاع از
مشــروطیت برپــا شــده بــود.
انجمنهــای فرهنگــی هــم تشــکیل شــده بودنــد ماننــد انجمــن
صفــا ،کانــون جوانــان و انجمــن فرهنــگ کــه بــه فکــر کنگــره
سراســری انجمنهــا افتــاد و فراخوانــی در روزنامــه مجلــس
منتشــر کــرد .انجمــن فالحــت کــه شــعباتی در شهرســتانها
داشــت و افــزون بــر تعلیــم و ترویــج فنــون کشــاورزی ،بــه نشــر
افــکار آزادیخواهــی هــم میپرداخــت.
انجمــن ســواد نیــز بیشــتر روزهــای هفتــه را بــه آمــوزش علــوم
گوناگــون اختصــاص مــیداد و جمعههــا هــم جلســات ســخنرانی
و بحــث آزاد داشــت و عمــوم میتوانســتند در آن نشســتها
شــرکت کننــد.
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 :1397تجمع  ۳۰۰نفر از کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر
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 :1358تشکیل شورای  61نفره کارگران در «انبارهای عمومی ایران» شرکت
سهامی عام ،واقع در  20کیلومتری جاده تبریز-مرند پس از دو ماه تالش
کارگران
 :1397تجمع 150کارگر به دنبال تعطیلی کارخانه متالورژی پودر ایران در
مقابل استانداری قزوین

بخشهایی از اطالعیه کارگران کارخانه پشمینه تبریز
فروردین 1324

"وای اگر از پس امروز بود فردایی"

تاریخ کا رگری

«خواطــر عمــوم هموطنــان و اهالــی غیــور و باعاطفــه آذربایجــان را
مســتحضر مـیدارد ،وضعیــت مالــی کارخانــه پشــمینه در اثــر ســوءاداره
هیــات مدیــره آن بــه بــن بســت رســیده اســت.
تقریبــا یــک مــاه و نیــم اســت کــه بــه کارگــران ایــن کارخانــه اصــا
حقوقــی نرســیده ،فقــط بــا هــزار بــرو و برگــرد و ســماجت قریــب 25
هــزار تومــان نقــد و مقــداری پارچــه کــه در بــازار بــه نصــف قیمــت
فروختــه شــده ،بابــت حقــوق بــه کارگــران رســیده اســت.
فعــا حقــوق اســفند مــاه و حــق مرخصــی عیدانــه کــه اداره شــرکت تــا
بــه حــال بایســتی پرداخــت میکــرد ،داده نشــده .در ایــن شــب عیــد
نــوروز 800 ،کارگــر کــه بــا در نظــر گرفتــن خانوادههــای آنــان 4500
نفــر مــرد و زن و بچــه معصــوم میباشــند ،گرســنه و حتــا بعضیهــا
هســتند کــه کوپــن جیرهبنــدی خــود را نیــز فروختــه و خوردهانــد...
آقایــان بــا خانوادههــای خــود بــا انــواع و اقســام نــاز و نعمــت شــب
عیــد را گذراندهانــد.
 ...لــذا مــا کارگــران کارخانــه پشــمینه ...مســتحضر میداریــم کــه از
تاریــخ ســه شــنبه  17فروردی ـن ...در محوطــه کارخانــه جمــع و اعــام
گرســنگی مینماییــم و از عمــوم طبقــه کارگــر و زحمتکــش و شــورای
متحــده کارگــران حــزب تــوده ایــران و جبهــه آزادی در ایــن خصــوص
اســتمداد مینماییــم...
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 :1329در پــی اعتصــاب کارگــران بنــدر معشور(خرمشــهر) و حملــه پلیــس دو زن
کشــته و  20مــرد زخمــی شــدند .اعتصــاب عمومــی دانشــجویان دانشــگاه تهــران
بــه عنــوان همــدردی بــا کارگــران
 :1330بــار دیگــر کارگــران بنــدر ماهشــهر و آبــادان دســت بــه اعتصــاب و
شــورش زدنــد کــه ایــن امــر منجــر بــه کشــته و زخمــی شــدن چنــد تــن از
کارگــران شــرکت نفــت شــد.
 :1337دوازده هــزار نفــر از تاكســي رانــان تهــران (بــراي احقــاق حقــوق و
تقاضــاي حق ـهي خــود) دســت بــه اعتصــاب زدنــد ايــن اوليــن اعتصــاب بعــد از
كودتــاي  28مــرداد  32بــود.
 :1358راهپیمایی کارگران بیکار اصفهان ،کشته شدن یک کارگر
 :1358تجمــع  30کارگــر اخراجــی گیــارد سیســتان در مقابــل اداره کار شوشــتر
در اعتــراض بــه اخــراج غیرقانونــی بــه جــرم اعتصــاب  4ماهــه علیــه رژیــم شــاه
 :1387اعتصاب غذای جمعی کارگران ایران خودرو
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 :1330اعتصاب کارگران کارخانه های اصفهان .کارگران اعتصابی که زنان کارگر در صف
اول آن بودند به سمت اصفهان حرکت کردند .در این حرکت اعتراضی ،یک کارگر
کشته و هفت نفر مجروح شدند
 :1397اعتراض سه روزه کارگران پاالیشگاه گاز ایالم که منجر به بازگشت بدون شرط
هفت نفر از کارگران اخراجی شد.

انتخابــات ســندیکای راننــدگان و کمــک راننــدگان گنبــدکاووس
برگــزار شــد و طــی آن هفــت نفــر بــا رأی مخفــی بــه عنــوان هیــأت
نماینــدگان ســندیکا انتخــاب شــدند .در نخســتین جلســه هیــأت
نماینــدگان ،یــک نفــر بــه عنــوان دبیــر ســندیکا و رابــط بــا شــوراهای
کارگــری انتخــاب گشــت و ســندیکا همــکاری خــود را بــا شــوراها و
ســندیکاهای سراســر کشــور اعــام کــرد.
قسمتی از وظایف عمومی سندیکا:
-1کوشش در راه لغو قوانین ضدکارگری و ضدانسانی؛
-2جلوگیــری از اخــراج راننــدگان و حمایــت از آنهــا در مواقــع
بیــکاری و بیمــاری؛
-3تقلیــل حــق بیمــه و دریافــت خســارت بیمــه بــدون ســرگردانی و
مزاحمــت بــرای راننــدگان؛
-4ســازماندهی و شــرکت دادن راننــدگان و کمــکراننــدگان در
جشــنهای کارگــری ،دهقانــی و مذهبــی؛
-5ایجــاد فروشــگاههای ابــزارآالت ماشــین و شــرکتهای تعاونــی
مصــرف و صندوقهــای وام؛
-6انحالل اداره کاریابی و ادغام آن در اداره کار و امور اجتماعی؛
-7ارتباط با سندیکاهای رانندگان و کارگران در سطح ایران؛
-8ایجاد کار برای رانندگان بیکار (در مرحله اول کار نوبتی)؛
-9نظــارت بــر کار گاراژهــا و کارخانهدارهــا در رابطــه بــا مســائل
مربــوط بــه راننــدگان و حمــل بــار؛
-10دولــت حــق اعتصــاب را بــه رســمیت بشناســد و قانونــی اعــام
کنــد.

تشکل یابی

برگــزاری انتخابــات ســندیکای راننــدگان و کمــک راننــدگان
گنبــدکاووس
1358
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 :1330جمع آوری اعانه برای کارگران اعتصابی نفت آغاجاری ،توسط صندوق
اعتصاب کارگران صنایع پشم و زاینده رود اصفهان
 :1358گردهم آیی اعضای سندیکای نویسندگان و خبرنگاران
 :1358اخراج رئیس کارخانه چینی سازی پارس توسط کارگران
 :1387مسدود کردن جاده تهران اسالمشهر توسط کارگران کیان تایر(الستیک
البرز) ،در اعتراض به توقف توليد ،تصميم کارفرما برای انحالل کارخانه و
دريافت نکردن چهار ماه حقوق معوقه
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تشکل یابی

تشکیل شورای موقتی در کارخانه داروسازی شیمیکو تهران
1358
در ایــن کارخانــه ،شــورایی  5نفــره متشــکل از چهــار قســمت
(حســابداری ،آزمایشــگاه ،انبــار و ســاخت) بــا وظایــف زیرتشــکیل
شــد:
-1کنترل تولید و توزیع؛
-2رفع تبعیض بین کارگران؛
-3تغییر قانون کار فعلی؛
-4جلوگیری از اخراج کارگران؛
-5ایجاد صندوق اعتصاب؛
-6ایجاد شرکت تعاونی ،کتابخانه ،نمازخانه؛
-7بهبود وضع بیمه و بهداشت کارگران؛
-8دو روز تعطیــل و  40ســاعت کار در هفتــه بــا پرداخــت حقــوق
کامــل؛
-9مرخصی سالیانه از سه هفته تا یک ماه؛
-10افزایــش حقــوق ســالیانه کارگــران مطابــق بــا افزایــش هزینــه
زندگــی و نظــارت کارگــران بــر آن؛
-11تشکیل جلسه کارگران و نمایندگان هر  15روز یکبار؛
-12بــه رســمیت شناســاندن حــق اعتصــاب و تشــکیل اجتماعــات
کارگــری.
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 :1358پایان تحصن  5روزه کارگران بیکار در دادگستری با قول وزیرکار مبنی
بر طرح نظرات کارگران در هیات دولت
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 :1342تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد
 :1358فروهر وزیر کار ،عنوان کرد طرح پیشنهادی کارگران بیکار در هیات
دولت بررسی می شود.
 :1358اجتماع  200کارگر شرکت ایران پوپلین رشت
 :1397پهن کردن سفره خالی در بلوار شهرداری توسط کاسبکاران بانهای در
اعتراض به بسته شدن مرزها

تاریخ کا رگری

بخشهایی از گزارش شهربانی اصفهان درمورد اعتصاب و
تظاهرات کارگران و بیکاران شهر اصفهان
24فروردین 1330
"پیــرو گزارشــات قبلــی راجــع بــه تشــنجات کارخانجــات و بیــکاری
کارگــران و تحریــک عمــال حــزب منحلــه تــوده و عناصــر ماجراجــو
و فاســد بیــن کارگــران و تهیــه صنــدوق اعانــه و جمــع آوری پــول
جهــت کارگــران اعتصابکننــده خوزســتان از شــب گذشــته کــه
رادیــو وضعیــت اعتصــاب کارگــران نفــت جنــوب را بــا مقتــول
شــدن چنــد نفــر اطــاع داد ،وضــع کارگــران تغییــر و تشــنج
بیشــتری در آنــان حاصــل شــد...امروز اطــاع حاصــل شــد کلیــه
کارگــران کارخانجــات بــه عنــوان پشــتیبانی از کارگــران خوزســتان
قصــد تظاهــرات و دادن متینــگ را دارنــد ...ابتــدا نماینــده کارگــران
بــه اســتانداری احضــار و آنــان را از دادن متینــگ منــع نمودیــم...
بــه رادیــو هــم دســتور داده شــد کــه اعــام شــود کــه از تظاهــرات
و میتینــگ جلوگیــری خواهــد شـد ...همچنیــن دو گروهــان ســرباز از
ســربازخانه بــه شــهر آمــده بــا ماموریــن انتظامــی کمــک و تشــریک
مســاعی نماینــد ...مامــور درب کارخانجــات و در محــل میــدان 24
اســفند گمــارده شــد .لیکــن کارگرانــی کــه ســر کار بودنــد در
ســاعت  12غفلتــا دســت از کار کشــیده و بــا کارگــران بیــکار بــه
حــال اجتمــاع ،شــروع بــه آمــدن بــه طــرف شــهر گذاردهانــد.
مامــوران روی پــل  33چشــمه جلــوی آنهــا را گرفتــه و مانــع شــدند.
ضمنــا کارگــران کارخانــه رحیــم زاده از محــل کارخانــه ...بــه طــرف
چهاربــاغ آمــده کــه بــه ســایرین ملحــق شــوند .هــر چــه ماموریــن
جدیــت کردنــد و انــدرز و نصیحــت ،متفــرق نشــدند و بــه ماموریــن
حملــه نمودنــد و دو پاســبان را بــا اســلحه مضــروب ،یکــی از آنــان
مقتــول و دیگــری مجــروح ،ناچــارا از طــرف مامورین انتظامی شــروع
بــه تیرانــدازی شــد در ضمــن یــک نفــر از کارگــران مقتــول و یــک
نفــر مجــروح شــده....
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 :1323اعتصاب کارگران ریسباف و شهرضا و درگیری بین کارگران و نیروهای
کارفرما دو کشته و سی مجروح در پی داشت.
 :1358اعالم همبستگی جمعیت بیداری زنان با زنان کارگری که در خانه کارگر
متحصن شده بودند.
 :1358اجتماع هزاران تن از کارگران بیکار درخانه کارگر .یکی از نمایندگان
کارگران اعالم کرد از یک میلیون نفری که وزیر کار اعالم کرده فقط  5500نفر
از وام بیکاری استفاده کرده اند.
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 :1358سندیکای کارگران صنعت نفت اعالم کرد :کارگران نفت را مقابل
کارگران بیکار قرار ندهید.
 :1358تشکیل سندیکای کارگران شهرداری بندر ترکمن و برگزاری انتخابات با
رأی مخفی
 :1397تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان در اعتراض
به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل استانداری

تاریخ کا رگری

 25فروردین 1330
جنــازه کارگــر مقتــول کمــاکان در مســجد شــاه بود...چــون جمعیت
فوقالعــاده بــود و بیــم آن میرفــت بــه شــهربانی حملــه نمــوده...
تقاضــا شــد عــدهای ســرباز جهــت جلوگیــری از بــروز اتفــاق ســوء
بــه شــهر اعــزام شــود ...عــدهای شــروع بــه ســخنرانی کردنــد،
ســربازانی فرســتاده شــد و بــا نصــب مسلســل در بــام و محوطــه
شــهربانی از ورود جمعیــت بــه شــهربانی جلوگیــری و بــا نصایــح
و مذاکــرات قــرار شــد؛ ده نفــر نماینــده بــه شــهربانی بفرســتند...
بــه هیــج وجــه مذاکــره بــا آنــان منتبــح بــه نتیجــه نشــد .جمعیــت
درحالــی کــه مجروحــی را روی تخــت حمــل میکردنــد بــه
تلگرافخانــه و از آنجــا بــه بیمارســتان کارگــران رفت ـه ...فعــا بــه
صــورت ظاهــر آرامــش برقــرار ولــی اذهــان عمومــی تــا انــدازهای
از رویــه نامطلــوب کارگــران متزلــزل اســت و بناســت کارگــران،
صبــح فــردا پــس از تجمــع در میــدان مجســمه و تظاهــرت دیگری
در مجلــس ختــم کارگــر مقتــول در مدرســه چهاربــاغ حضــور بــه
هــم رســانند.
در ضمیمــه هفتــه نامــه اســرار حــق ،متــن قطعنام ـهای از ســوی
60هــزار نفــر مــردم اصفهــان کــه بــرای بــه خــاک ســپردن
شــهیدان خــود ،کارگــران شــرافتمند و مبــارزی کــه شــهید شــدند،
خطــاب بــه مجلــس شــورای ملــی آمــده اســت:
-1فــورا در خواســتهای قانونــی کارگــران دالور خوزســتان را
اجابــت کننــد-2 ،حکومــت ِنظامــی خونآلــود و پســت را از
صفحــه خوزســتان برچیننــد-3 ،قاتلیــن منفــور شــهدای آبــادان و
اصفهــان را در برابــر چشــم مــردم محاکمــه و بــه دار مجــازات
بیاویزنــد-4 ،اعضــای دولــت حســین عــا را بــه جــرم خیانــت بــه
ملــت و ســاخی فرزنــدان ملــت تســیلم بــه محاکمــه کننــد،
-5دســت توطئهگــران خونخــوار آمریــکا و انگلیــس را از کشــور
مــا کوتــاه ســازند-6 ،آزادی احــزاب ،اجتماعــات و ســندیکاها را
اعــام کننــد.
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 :1323اعتصاب بیش از  15هزار کارگر نساجی در اصفهان

 :1329اعتصاب کارگران کارخانه نساجی شاهی
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تعطیل

 :1337اعتصاب کارگران نفت جزیره خارک

آموزه های کارگری

آشنایی با قوانین :قرارداد كار
ط اساسـي
فصــل دوم قانــون کار بــه تعريـف قــرارداد كار و شــراي 
انعقــاد آن و فصــل ســوم آن بــه شــرایط کار اختصــاص دارد کــه
شــامل مــواد 7تــا  69قانــون کار میشــود.
ط بستن آن چگونه است؟
قرارداد كار چیست و شراي 
ت از قــرارداد كتبـي يــا شــفاهي كـه بهموجب
قــرارداد كار عبارتسـ 
آن كارگــر در قبــال دريافــت حقالســعي ،كاري را بــراي مــدت
موقـت يــا مــدت غيرموقـت بــراي كارفرمــا انجــام ميدهــد.
ي كـه طبيعـت آنهــا جنبـه مســتمر دارد ،در صورتيكـه
در كارهايـ 
ي تلقـي ميشــود.
ي در قــرارداد ذكــر نشــود ،قــرارداد دائمـ 
مدتـ 
شــرایطی کــه در قــرارداد كار ذکــر میشــود و يــا تغييــرات بعــدي
آن در صورتـي قابــل اجــرا خواهــد بــود كـه بــراي كارگــر مزايايـي
كمتــر از امتيــازات مقــرر در ايـن قانــون در نظــر نگرفتــه باشــد.
هنگام بستن قرارداد کار چه شرایطی را باید رعایت کرد؟
ت كليـه قراردادهــاي كار اسـت ،مگــر آنكـه بطالن
اصـل بــر صحـ 
ع قانونـی بـ ه اثبــات برســد .تمــام قراردادهایــی کــه
آنهــا در مراجـ 
موضــوع آن خــاف قوانیــن جــاری و کار باشــد از درجـهی اعتبــار
خــارج اســت ،حتــا اگــر کارگــر آن را امضــا کــرده باشــد.
یــک قــرارداد کار هنگامــی از نظــر مراجــع قانونــی معتبــر شــناخته
میشــود کــه مــوارد زیــر در آن آمــده باشــد:
ع كار يــا حرفـه يــا وظيفـهاي
معيـن بــودن موضــوع قــرارداد  -نــو 
كـه كارگــر بايــد بـه آن اشــتغال يابــد.
حقــوق يــا مــزد مبنــا و مزایــای آن  -ســاعات كار ،تعطيــات و
مرخصيهــا.
محــل انجــام كار  -تاريــخ انعقــاد قــرارداد  -مــدت قــرارداد،
چنانچــه كار بــراي مــدت معيــن باشــد.
ت شــغل يــا محــل ،ايجــاب
مــوارد ديگــري كــه عــرف و عــاد 
نمايــد.
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 :1322اعالم تشکیل اتحادیه کارگران گیالن
 :1358تحصن حدود  500نفر از کارگران بیکار شده شرکت های ساختمانی و
راه سازی زاهدان
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 :1301اعتصاب کارگران نساج .در این سال صاحبان نساجی ها قصد داشتند
به کارگران در برابر بافتن هر ذرع پارچه یک عباسی کمتر از سابق بپردازند.
کارگران بافنده که در گرماگرم ایجاد اتحادیه بودند ،به پشتگرمی این
همبستگی ،علیه کاهش دستمزدها اعتصاب کردند .این اعتصاب موجب عقب
نشینی کارفرمایان شد و کارگران روز بعد با موفقیت به سر کار برگشتند.
 :1323ادامه اعتصاب کارگران اصفهان و زخمی شدن  40نفر

پــس از انقــاب فوریــه  ،1917بــه ابتــکار گروهــی از کارگــران ایرانی
کــه در معــادن نفــت باکــو کار میکردنــد ،حــزب عدالــت ایــران
تشــکیل شــد .ایــن حــزب بــا حــزب بلشــویک ارتبــاط نزدیکــی
داشــت و ســه ســال بعــد خــود را حــزب کمونیســت ایــران نامیــد.
در اردیبهشــت  ۱۲۹۶سوســیال دمکراتهــای ایرانــی (اجتماعیــون
عامیــون) ،حــزب "عدالــت" را رســم ًا تشــکیل دادنــد و مرامنامــه
خــود را بــه دو زبــان آذربایجانــی (مفصــل) و فارســی (مختصــر)
در باکــو چــاپ و منتشــر کردنــد .در بخــش فارســی ایــن مرامنامــه
چنیــن آمــدهاســت" :از جملــه مطالبــات عدالــت آنســت کــه
اصــول حیــات و معیشــت بایــد اساســ ًا موافــق قانــون سوسیالیســم
(اجتماعیــت) باشــد ،تــا اینکــه بــه ثمــره زحمــت زحمتکشــان تنهــا
دولتمنــدان صاحــب نباشــند".
در دوســال بعــد ،حــزب نفــوذ شــگرفی در میــان کارگــران ایرانــی
مقیــم باکــو بــه دســت آورد .کمیتــه حــزب عدالــت اعضــای خــود
را بــرای کارهــای تبلیغاتــی و تشــکیالتی بــه ایــران میفرســتاد و در
آنجــا حوزههــای حزبــی تشــکیل م ـیداد .اندکــی بعــد در ترکســتان
نیــز ســازمانهای مشــابهی در میــان کارگــران ایرانــی بهوجــود
آمــد .در 23ژوئــن  ،1920بــه ابتــکار کمیتــه ایالتــی حــزب عدالــت
در ترکســتان ،کنگــره حــزب در شــهر انزلــی تشــکیل شــد .کنگــره
کمیتــه مرکــزی حــزب را انتخــاب کــرد و بــه آن ماموریــت داد کــه
بیــش از هــر چیــز در خــاک ایــران فعالیــت کنــد ،ســازمانهای
موجــود را تقویــت و ســازمانهای جدیــد تشــکیل دهــد .در مــاه مــه
 ،1922ایــن حــزب قریــب 1500عضــو داشــت.

تشکل یابی

حزب عدالت
1296
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 :1308نخستین اعتصاب بزرگ و فراگیر کارگران نفت جنوب

 :1329كارگران نساجي شاهي (قائم شهر) اعتصاب كردند كه با عكسالعمل
خشن نيروهاي انتظامي مواجه شدند و در نتيجه پنج نفر از كارگران كشته و
تعدادي نيز مجروح شدند.
مهای
 :1397اعتصاب غذا و تجمع شبانه روزی کارگران کارخانه سیست 
صنعتی تاکستان در اعتراض به عدم پرداخت ما هها حقوق ،حق بیمه،

5
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 :1397تجمع خانوادگی کارگران اخراجی شهرداری منطقه  9مشهد برای
بازگشت به کار مقابل شرکت خدمات شهری اطلس پاک

-تجمع بازنشستگان بانکهای دولتی دراعتراض به عدم همسانسازی حقوق

تشکل یابی

هنگامــی کــه خطــر اشــغال باکــو توســط انگلیســیها میرفــت،
در ۱۷ژوئیــه ( ۱۹۱۸تیــر ،)۱۲۹۷کنفرانــس انقالبیــون برگــزار شــد.
در قطعنامــه آن ،هــر دو حــزب «عدالــت» و «همــت» همــه اعضای
خــود را بــرای دفــاع از انقــاب بــه خدمــت ارتــش دعــوت کردنــد.
یــک مــاه پــس از اشــغال باکــو توســط انگلیســیها (اوت ،)۱۹۱۸
اولیــن کمیتــه حــزب عدالــت در شــهریور  ۱۲۹۷منحــل شــد ،امــا
فعالیــت حــزب ادامــه یافــت تــا مــاه مــارس ( ۱۹۱۹اســفند )۱۲۹۷
کــه دومیــن کمیتــه عدالــت تشــکیل شــد و انتشــار مطبوعــات
زیرزمینــی خــود بــه نامهــای «حرمــت» و «یولــداش» بــه
زبانهــای فارســی و آذربایجانــی را شــروع کــرد.
در روزهــای اول تیرمــاه  ،۱۲۹۹کنگــره حــزب عدالــت در انزلــی
برگــزار شــد و رســم ًا نــام «حــزب کمونیســت ایــران» راپذیرفــت.
در ایــن کنگــره 51نماینــده و  9مهمــان حضــور داشــتند.
در ایــن کنگــره ،حــزب تاکتیــک کوتــاهمــدت خــود را تــا ســرنگونی
حکومــت شــاه و طــرد امپریالیســم انگلیــس ،برپایــه اتحــاد همــه
طبقــات ،اعــام کــرد و خواهــان همــکاری بــا شــیخ محمــد خیابانــی
و میــرزا کوچــک خــان شــد .حــزب در جمهــوری گیــان نقــش
عمــده ای داشــت و حیدرعمواوغلــی از اعضــای آن بــه ســمت وزیــر
خارجــه انتخــاب شــد.
در پــی تــرور حیدرخــان ( ۷مهــر  )۱۳۰۰و کشــته شــدن کوچــک
خــان و مهاجــرت احســان الــه خــان ،مقاومــت نیروهــای انقالبــی
گیــان در هــم شکســت و دوران مخفــی فعالیــت حــزب آغــاز شــد.
در  ۵بهمــن  ،۱۳۰۰جلســه مشــترکی از نماینــدگان مراکــز مختلــف
تشــکیل شــد و تــدارک پلنــوم ســال  1301در دســتور کار قــرار
گرفــت.
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 :1332اعتصاب  1200کارگر وطن اصفهان برای دریافت حقوق معوقه
 :1358آغاز اعتصاب کارگران کوره آجرپزی خاتون آباد در اعتراض به
دستمزد
 :1397تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی خطوط شهری سلماس مقابل سازمان
تاکسیرانی و حمل و نقل عمومی سلماس
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ما هم بسیاریم
ما هم روزی
دور هم جمع خواهیم شد
تاریکی را از همه کوچهها
منها خواهیم کرد.
ما هم مثل زندگی
ضرب در ضرب
روی نومیدی ضربدر میکشیم.
ما سرانجام
حاال دستت را به من بده
از سکو باال بیا

روی تخته کالس ِباران و بنفشه بنویس:
اینجا
هر کسی
حق دارد رویایی داشته باشد.

سیدعلی صالحی

ا دبیات کارگری

آزادی را میان همه تقسیم خواهیم کرد.
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9

کارخانه آزمایش شیراز

 :1358اعتصاب کارگران کارخانه پارچه بافی مقدم در اعتراض به  12ساعت کار
روزانه ،دستمزد ،اخراج مستمر کارگران و نبود سرویس ایاب و ذهاب و سالن
غذاخوری .صاحب کارخانه کارگران را سه چهار ماه یک بار اخراج میکرد تا به
این ترتیب از پرداخت حق بیمه بازنشستگی و سایر مزایا خودداری کند.
 :1358آغاز اعتصاب دوروزه در صنایع فوالد در اعتراض به عدم دریافت
مطالبات پیشین و عدم دریافت اضافه حقوق از پیش توافق شده
 :1397تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت
و صنعت شمال نسبت به بالتکلیفی شغلی ،معیشتی و نیز برای بازگشت به کار

اردیبهشت

2
شنبه

 :1350اعتصاب و تظاهرات  4000کارگر چیت کرج و کشتار کارگران از سوی
نظامیان
 :1358حمله عوامل ضدکارگری و عوامل کارفرما به اتوبوس کارگران متحصن
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 :1308دستگیری  ۹٣نفر از فعالین اتحادیه کارگران نفت جنوب توسط کمپانی
انگلیسی نفت ،جهت جلوگیری ازاعتصاب احتمالی.

تاریخ کا رگری

بخشــی از مقالــه روزنامــه حقیقــت (ارگان شــورای مرکــزی
اتحادیههــای کارگــری)
 8اردیبهشت۱٣۰۱
"اول مــاه مــه بایــد تعطیــل شــود .ایــن تعطیلــی هــرج ومــرج
نیســت .ایــن تعطیلــی انقــاب هــم نیســت .ایــن تعطیلــی اســت کــه
بایــد ملــت از حکومــت بــا زور حقــوق خــود را مســترد دارد .ایــن
عیــد نیســت ،بلکــه دادخواهــی اســت .ایــن روزی اســت کــه دولــت
بایــد موجودیــت ملــت را بفهمــد .بایــد بــه حکومــت فهمانــد کــه
تــو نوکــر ملــت هســتی .بایــد موافــق خواهــش ملــت رفتــار کنــی.
تــو نمیتوانــی از آزادی قلــم ،آزادی مطبوعــات و آزادی اجتماعــات
جلوگیــری کنــی زیــرا آن حــق مشــروع ملــت اســت .تــو نبایــد
بــدون رضــا و خواهــش ملــت برخــاف مصالــح ملــت بــا اجانــب
معاهــده عقــد کنــی .زیــرا آن حــق را ملــت بــه تــو نــداده اســت .تــو
نبایــد و نمیتوانــی حکومــت را بــرای شــخص خــود آلــت اســتفاده
قــرار داده ،اوالد اتبــاع خــود را وکیــل کنــی و قــوم و خویــش خــود
را در ادارات دولتــی جابجــا نمایــی".
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 ،1301به مناسبت اول ماه مه نمایش کمدی اخالقی در سه پرده به افتخار
کارگران در تهران برگزار شد .در بین نمایش استاد حسین سیاسی از طرف
کارگران تبریک عید به حاضران گفته ،سپس اسمعیل حروفچین نطق مختصری
از طرف «اتفاق جوانان» ایراد نمود که با غریو «نابود باد ظلم ،زنده باد
مساوات» خاتمه پذیرفت.
 :1358شورای هماهنگی برگزاری جشن اول ماه مه فراخوانی برای برگزاری
جشن اول ماه مه و تظاهرات کارگران از مقابل خانه کارگر داد .این شورا
مرکب از سه گروه سندیگایی کارگری :شورای موسس اتحادیه مرکزی
سراسری کارگران پروژه ای ،شورای موسس اتحادیه های سراسری کارگران
ایران و کانون هماهنگی سندیکاهای کارگران ایران بود.

 :1306یورش به کارگران چاپخانه که برای جشن اول ماه مه جمع شده بودند
 :1340اعتصاب کارگران نختاب و شهناز اصفهان
 :1388دستگیری حدود  200نفر در پارک الله قبل از برگزاری مراسم روز
کارگر .دراین تجمع که برای اولین بار پس از سی سال تشکلهای مستقل
کارگری فراخوان برای برگزاری روز کارگر داده بودند ،نیروهای امنیتی با
یورش به تجمع کنندگان و ضرب و جرح و خشونت بسیار زیاد این تجمع
را برهم زدند و با احکام قضایی عده ای را به قید وثیقه آزاد و تعدادی را
محکوم کردند.

عاشقی را شرط تنها ناله و فریاد نیست
تا کسی از جان شیرین نگذرد ،فرهاد نیست
تا نشد رسوای عالم ،کس نشد استاد عشق
نیم رسوا عاشق ،اندر فن خود استاد نیست
ای دل از حال من و بلبل چه میپرسی ،برو
ما دو تن شوریده را کاری به جز فریاد نیست
به به از این مجلس ملی و آزادی فکر
من چه بنویسم ،قلم در دست کس آزاد نیست

ای خدا این مهد استبداد را ویران نما
گر چه در سرتاسرش یک گوشهای آباد نیست
گر چه جمهوری است این اوضاع ،برگیر و به بند
هیچ آزادیطلب بر ضد استبداد نیست
قلب «عشقی» بین که چون سرتاسر ایران زمین
از جفای گلرخان ،یک گوشهاش آباد نیست
میرزاده عشقی

ا دبیات کارگری

رای من این است کاندید از برای انتخاب
اندرین دوره مناسبتر کس از شداد نیست
حرفهای تازه را فرعون هم ناگفته بود
بلکه از چنگیز هم تاریخ را در یاد نیست

سال شمار برگزاری جشن اول ماه مه در ایران:
 11اردیبهشت
 1279تا 1330
 :1279ایرانیــان بــرای نخســتین بــار روز اول مــاه مــی را در باکــو و آن هــم بــه
طــور مخفیانــه برگــزار کردنــد .در ایــن مراســم  ۱٣نفــر حضــور داشــتند.
 :۱۲۹۹نخســتین بــار جشــن روز کارگــر بــه همــت حــزب سوســیال دمکــرات
ارمنــی برپــا گردیــد .ایــن جشــن بــرای اعضــای حــزب برگــزار شــد.
 :۱۲۹۹گرامیداشــت روز کارگــر در عمــارت خیریــه تبریــز بــا شــرکت شــیخ
محمــد خیابانــی برگــزار شــد و از باســکرویل ،معلــم آمریکایــی کــه در جریــان
جنــگ مقاومــت تبریــز در زمــان انقــاب مشــروطه بــه شــهادت رســیده بــود،
تجلیــل شــد.
 :۱٣۰۱اطالعیه اتحادیه کارگران چاپخانهها منتشر شد و در آن آمده که:
"اتحادیــه کارگــران مطابــع بــه ســمع عمــوم کارگــران میرســاند بــه موجــب
تصمیمــی کــه بــا اکثریــت آرا اتخــاذ شــده اســت اول مــاه مــه ،امــروز  ۱۱ثــور،
بــه مناســبت عیــد کارگــران بــا عمــوم کارگــران هــم آواز و کارگــران مطابــع
تعطیــل نمــوده اند".
 عصــر روز دوشــنبه میتینــگ کارگــران در مســجد سپهســاالر .بعــد از نطــقآقــای کاوه ،اســتاد حســین سیاســی نطقــی درمــورد بدبختــی و فالکــت طبقــه زارع،
کارگــر و مظالــم اشــراف و نتیجــه نگرفتــن از مشــروطیت و قانــون اساســی بیــان
نمودنــد .همزمــان بــا گردهمایــی کارگــران در مســجد سپهســاالر ،جلس ـهای در
مخالفــت بــا کارگــران برگــزار شــد کــه منجــر بــه درگیــری میــان کارگــران و
مخالفیــن گردیــد.
 :۱٣۰۱انتشــار خواســتهای کارگــران در روزنامــه حقیقــت« :بــه عقیــده مــا:
 -۱فــردا بایــد بــدون تأخیــر درتمــام نقــاط ایــران حکومتهــای نظامــی لغــو
شــود زیــرا مخالــف قانــون اساســی اســت -۲ .محبوســین سیاســی کــه بــه جــرم
آزادیخواهــی یــا هرنــوع مســلک سیاســی در ایــران توقیــف شــدهاند آزادگردنــد.
 -٣جرایــدی کــه تــا بــه حــال بــدون محاکمــات هیئــت منصفــه در مرکــز والیات
توقیــف شــدهاند منتشــر گردنــد-۴ .اصــول امتیــاز روزنامــه کــه برخــاف قانــون
اساســی اســت ،ملغــی گــردد.

 -۵نظــارت و جلوگیــری از هــر قبیــل آزادیخواهــی لغــو بشــود-۶ .
کنفرانــس ،میتینــگ و اجتماعــات در همــه جــا آزاد باشــد -۷ .مأموریــن
دولتــی کــه بــه آنهــا اتهــام دزدی و خیانــت ،زده شــده ،اعــم از وزیــر و
وکیــل یــا مستشــار تحــت محاکــم بیــرون آینــد -٨ .قانــون بــرای تعییــن
حــدود کارگــر و کارفرمــا وضــع شــود -۹ .از تعدیــات مالکیــن نســبت
بــه رعایــا کامــ ً
ا جلوگیــری شــده و قانــون معینــی بــرای حــدود آنهــا
وضــع شــود کــه مالکیــن نتواننــد بــر آنهــا تحمیــل کننــد -۱۰ .اراضــی
خالصــه بیــن رعایــا تقســیم گــردد -۱۱ .اصــول مالیــات بــر عایــدات
تعییــن شــده و مالیاتهایــی کــه تحمیــل بــه فقــرا اســت ملغــی گــردد.
 -۱۲انتخابــات انجمــن هــای ایالتــی و والیتــی و بلــدی (شــهرداری) شــروع
شــود -۱٣ .ادارات کشــوری از اختیــار مأمــوران لشــگری خــارج شــود-۱۴ .
مســافرت آزاد و جــواز ملغــی شــود -۱۵ .در مناســبات تجــاری و قوانیــن
گمرکــی تجدیــد شــود -۱۶ .بــه طــور کامــل از مظالــم و غارتگــری حــکام
و مأموریــن دولــت عموم ـ ًا جلوگیــری و در صــورت تجدیــد فجایــع آنهــا،
مجــازات بــه آنهــا داده شــود".
 :1302کارگــران مطابــع (چاپخانههــای) طهــران بــه مناســبت عیــد اول
مــاه مــه اعتصــاب نمودنــد و دو ســاعت بــه غــروب مانــده ازطــرف  ۲نفــر
از کارگــران در میــدان توپخانــه و محــل ســابق ایــران آزاد نطقــی مبنــی بــر
عالــم کارگــری بیــان گردیــد.
 :۱٣۰٣برگــزاری جشــن روز کارگــر در رشــت و انزلــی توســط اتحادیــه
کالهــدوزان ،کرجیبانــان ،حمــاالن ،حلبیســازان .یــورش مامــوران
شــهربانی در تهــران بــه چاپخانههــا و ضبــط اعالمیههــای مربــوط بــه
جشــن اول مــاه مــه.

 :۱٣۰۴بــا روی کار آمــدن رضــا خــان پهلــوی ،برگــزاری جشــن اول مــاه مــه بــا
برخوردهــای ســخت اداره نظمیــه روبــرو شــد.
 :1305برگزاری با شکوه جشن روزکارگر توسط اتحادیههای کارگری
 :۱٣۰۶برگــزاری مراســم روز جهانــی کارگــر و دســتگیری تعــدادی از کارگــران
در  12ادریبهشــت .اســامی تعــدادی از کارگــران بازداشــت شــده :مهــدی کمیرام،
بهــرام قلــی مســگرزاده ،ســلمان قالــب در تهران تراش از کفاشــان ،حســین ســیافی
از بنایــان ،باقــر نوابــی ،محمــد پروانــه ،علــی آقــا کاوه ،علــی اصغــرکاوه ،زیرونــی،
اوهــان ماطــاوس از چاپخانــه در تهــران در تهــران هــا .کیمــرام ،مســگرزاده،
ســلمان قالبتــراش  ٣۲مــاه در زنــدان ماندنــد.
 :۱٣۰۷برگــزاری نیمــه مخفــی جشــن روزکارگــر بــا حضــور صدهــا کارگــر در
باغــی در دروازه دولــت ۶۰۰ ،نفــر در ایــن جنبــش حضــور داشــتند .ســازمان
دهنــدگان مراســم اردشــیر آوانســیان ،میرزاعلــی طرفــدار ،عطاالــه عبدالــهزاده
بودنــد .جشــن بــا ســخنرانی میــرزا علــی طرفــدار ،کارگــر بنــا و رییــس اتحادیــه
کارگــران بناخانــه تهــران شــروع شــد .ایــن کارگــران بعــد از ظهــر بــه مراســم
کلــوب سوسیالیسـتها ،در خیابــان فردوســی کــه متعلــق بــه علــی اکبــر دهخــدا
بــود پیوســتند.
 :1307حملــه بــه روزنامــه بــرق و دســتگیری کارکنــان آن و ۲۵۰نفــر از فعالیــن
کارگــری ،بــه اتهــام پخــش اعالمیــه روز کارگــر.
 :۱٣۰٨اعتصــاب یــازده هــزار کارگــر صنعــت نفت برای دســتمزد بیشــتر ،هشــت
ســاعت کار ،مرخصــی ســاالنه بــا اســتفاده ازحقــوق ،خانــه ســازمانی و رســمیت
یافتــن اتحادیــه .در ایــن اعتصــاب پانصــد نفــر دســتگیر شــدند.
 جشــن روزکارگــر درگیــان بــا حضــور اتحادیــه حمــاالن و کرجیبانــان ،درمشــهد توســط حــزب کمونیســت ایــران شــاخه خراســان و در تهــران توســط
اتحادیــه کارگــری در بــاغ معینیــه تهــران برگــزار شــد.
 :۱٣۰۹برگــزاری جشــن روزکارگــر بــه صــورت مخفــی درکوههــای بیــرون
مشــهد و همچنیــن درکوههــای حومــه تبریــز بــا شــرکت کارگــران اتحادیــه
صابونســازان ،بافنــدگان و کارگــران دیگــر صنــوف .در ایــن روز ،بیانیــه اتحادیــه
کارگــران ایــران

خطــاب بــه کارگــران آذربایجــان ،در شــهر تبریــز منتشــر شــد کــه خواســتار:
قانــون کار ،آزادی مطبوعــات و اجتماعــات کارگــری ،علنــی شــدن اتحادیههای
کارگــری ٨ ،ســاعت کار ،جلوگیــری ازکار اطفــال ،بهداشــت درکارخانههــا،
بیمــه کارگــران ،تأمیــن معــاش بیــکاران شــهر و دهــات بــود.
 در اصفهــان در مراســمی بــه دعــوت تشــکیالت ســری کارگــران کارخانــهنســاجی وطــن اصفهــان ،شــصت تــا هفتــاد نفــر شــرکت داشــتند .در مراســم
فــوق پارچــه ســرخی کــه روی آن عبــارت «رنجبــر روی زمیــن اتحاد» نوشــته
شــده و بــه دیــوار نصــب گشــته بــود .در جلســه «زیانهــای کنتــرات در
تهــران نامــه» برشــمرده شــده و پیرامــون فشــارهایی کــه بــه کارگــران وارد
میشــود و زمینــه اعتصــاب را فراهــم آورده ،توضیحاتــی داده شــد .آنــگاه
مراســم بــا شــعار «زنــده بــاد اتحــاد کارگــران کارخانــه وطــن» ،پایــان یافــت.
 :۱٣۱۵پخــش اعالمیــه روز جهانــی کارگــر درکارخانــه وطــن اصفهــان،
پاالیشــگاه آبــادان و راه آهــن شــمال و برگــزاری جشــن روز کارگــر در خیابــان
شــاهآباد تهــران توســط اتحادیههــای کارگــری.
 :۱٣۲٣تشــکیل شــورای متحــده مرکــزی اتحادیههــای کارگــران و زحمتکشــان
ایــران با شــرکت  ۴ســازمان ســندیکایی.
 :۱٣۲۴برگــزاری جشــن اول مــاه مــه توســط شــورای متحــده مرکــزی
زحمتکشــان ایــران در تهــران.
 :۱٣۲۴تظاهــرات کارگــران نفــت بــا خواســته افزایــش دســتمزد ،افزایــش
ســهمیه خواربــار ،بهبــود شــرایط کار و معیشــت و وضــع مســکن.
 :۱٣۲۵برگــزاری اول مــاه مــه توســط شــورای متحــده همــدان ،کرمــان،
شــیرگاه ،ناییــن ،رفســنجان و کرمانشــاه.
 :۱٣۲۵اعتصــاب سراســری کارگــران لکوموتیــو بــه دلیــل فحاشــی سرپرســت
انگلیســی بــه ایرانیــان.
 :۱٣۲۹حملــه نظامیــان بــه تظاهــرات اول مــاه مــه کارگران شــاهی و شــهادت
عــدهای از کارگران.
 :۱٣٣۰دکترمصدق برگزاری روز اول ماه مه را آزاد اعالم کرد.
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جمعه

روز معلم
 :1340کشته شدن دکتر خانعلی در گردهمایی اعتراضی معلمان در میدان
بهارستان
 :1358اعتصاب کارگران لرد ماکارون
 :1397اعتصاب کارگران شیفت شب شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
دراعتراض به عدم پرداخت حقوق بهمن ماه
اعتصابات کارگران سد مخزنی کهیر دراعتراض به عدم پرداخت  8ماهحقوقشان
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 :1304اعتصاب  14هزار کارگر تصفیه خانه نفت آبادان
 :1325افتتاح اتحادیه کارگران و دهقانان حمیدیه و صدور قطع نامهای
که در آن برکناری استاندار و رییس شهربانی خواسته شده بود .در کنار
آن خواستههایی نظیر ایجاد پست بهداری برای درمان بیماران ،بستن
سد کرخه برای جلوگیری از بیکاری و گرسنگی کارگران و دهقانان ،ایجاد
دبستان کشاورزی برای تعلیم اطفال کشاورزان و تقسیم بالعوض اراضی
خالصه حمیدیه به رعایای شورای متحده کارگران و دهقانان حمیدیه.

 :1358اعالم همبستگی کارگران بیکار شهسوار با سایر کارگران بیکار
 :1358پایان اعتصاب موفقیت آمیز کارگران کوره آجرپزی خاتون
آباد

انتخاب روز معلم به مناسبت بزرگداشت دکتر خانعلی
1340

تاریخ کا رگری

قیــام تاریخــی جامعــه معلمــان .در ایــن روز معلمــان کشــور بــا
یــک اعتصــاب عمومــی علیــه بیعدالتیهــا و خفقــان بــه پــا
خاســته و در انــدک مدتــی توانســتند پشــتیبانی دیگــر اقشــار
جامعــه را جلــب کننــد .حملــه و تیرانــدازی قــوای نظامــی بــه
شــرکتکنندگان در گردهمایــی میــدان بهارســتان موجــب
قتــل دکتــر ابوالحســن خانعلــی ،معلــم مبــارز شــد .قتــل دکتــر
خانعلــی و زخمــی شــدن گروهــی از معلمیــن و دانشآمــوزان
خشــم عمومــی مــردم را برانگیخــت و رژیــم شــاه را مجبــور
بــه عقبنشــینی و آزاد کــردن عــدهای از زندانیــان سیاســی
نمــود .دولــت شــریف امامــی برکنــار شــد و مجلــس بیســتم
در نتیجــه طغیــان مــردم منحــل گشــت 12 .اردیبهشــت بــه
دلیــل تجلیــل از دلیــری خانعلــی از طــرف جامعــه معلمــان و
مــردم بــه عنــوان "روز معلــم" اعــام شــد.
جامعــه معلمــان ایــران پــس از ســقوط و تبعیــد رضــا شــاه
در  1320تشــکیل گردیــد .ایــن جامعــه در انــدک زمانــی
توانســت معلمیــن زیــادی را گــرد هــم جمــع کنــد و در 1327
بــا انتشــار روزنامــه "مهــرگان" و تاســیس باشــگاه مهــرگان
در زمــان حکومــت ملــی دکتــر مصــدق ( )1330-1332بــه
فعالیتهــای خــود شــدت بخشــد و در بــاال بــردن ســطح
فرهنــگ و آگاهــی معلمیــن نقــش خوبــی ایفــا کنــد .بعــد از
کودتــای  28مــرداد  ،1332جامعــه معلمــان بــه فعالیــت علنــی
خــود ادامــه داد و در اســفند همــان ســال محمــد درخشــش را
بــه عنــوان نماینــده خــود راهــی مجلــس هجدهــم ســاخت .در
ایــن مجلــس ،نماینــده جامعــه معلمــان دولــت ســپهبد زاهــدی
را بــه دلیــل زندانــی کــردن دکتــر مصــدق اســتیضاح نمــود.
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 :1308اعتصاب  20هزار نفر ازکارگران نفت آغاجاری
 :1332اعتصاب  2700نفر از کارگران دخانیات برای اضافه دستمزد و وضع
بیمه
 :1358اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان
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 :1308ورود کشتیهای جنگی دولت انگلیس به آبهای ایران جهت جلوگیری
از اعتصاب کارگران نفت
 :1310اعتصاب موفقیت آمیز  ۴۰۰کارگر کارخانه نساجی اصفهان ،به رهبری
حزب کمونیست ایران ،در اعتراض به شرایط کار و ۲۰درصداضافه دستمزد،
کاهش ساعات کار به  ۹ساعت در روز و توقف تفتیش کارگران به هنگام
خروج .رهبران کارگران اعتصابی درکارخانه وطن اصفهان ،نصراله اصالنی و
سید محمد تنها بودند.
 :1330پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران خوزستان
 :1358تجمع شرکت ساختمانی مهک در اعتراض به عدم دریافت  6ماه حقوق
 :1358آغاز تحصن دو روزه  120کارگر شرکت بهمن شیر وابسته به صنایع
چوب و کاغذ مازندران در اعتراض به عدم دریافت  3ماه آخر سال 57
 :1358آغاز تجمع سه روزه کارگران بیکار مهاباد در کلوپ تربیت بدنی در
اعتراض به دستمزدها و نداشتن دفترچه بیمه

1308
ایــن اعتصــاب ســه روزه بــه دعــوت اتحادیــه مخفــی کارگــران
نفــت بــه رهبــری یوســف افتخــاری ،رحیــم همــداد ،رمضــان کاوه،
حســن علــی ثابتــی ،وفایــی ،علــی امیــد ســازماندهی شــده بــود کــه
کارگــران بیــکار نیــز بــه ایــن اعتصــاب پیوســتند.
خواسته اتحادیه کارگران:
 باالبردن دستمزدها تا  ۱۵درصد؛ به رسمیت شناختن اتحادیه کارگری؛ به رسیمت شناختن عید اول ماه مه؛ دخالــت دادن کارگــران و نمایندگانشــان در مــورد اخــراج وقبــول کارگــران
 -هفت ساعت کار برای جوانان کمتر از  ۱٨سال

تجربههایکارگری
تاریخ کا رگری
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 :1301افتتاح رسمی اتحادیه کارگران نساج .در آن زمان تعداد کارگران نساج
تهران 700نفر بود که از میان خود  3عضو به شورای مرکزی اتحادیه ها اعزام
کردند.
 :1338درگذشت محمد علی افراشته شاعر طنزپرداز شعر کارگری
 :1358تشکیل سندیکای کارگران چاپخانه های کرمانشاه و حومه و تدوین
اساسنامه این سندیکا
 :1358اعتصاب های سراسری در کوره پزخانه های اطراف تبریز.خواسته
کارگران افزایش دستمزد ،ایجاد مسکن برای کارگران ،پرداخت حق اوالد و
بیمه ،سالن غذاخوری و حمام بود.
 :1358اعتصاب سراسری کارگران کوره پزخانه های آمل

 :1353یورش نیروهای دولتی به کارگران اعتصابی دخانیات دستگیری  51نفر
 :1353اعتصاب کارگران پاالیشگاه شیراز
 :1358تحصن  240نفر از کارگران شرکت آرمه-تسا در اعتراض به بیکاری و
عدم دریافت 4ماه حقوق در دفتر مرکزی شرکت
 :1358اجتماع دیپلمه های بیکار شهرستان رشت در استانداری و صدور
قطعنامه ای جهت تشکیل اتحادیه دیپلمه های بیکار و همچنین دریافت وام
بیکاری .در پایان این تجمع استاندار قول داد که تا تاریخ  10خرداد وام را در
اختیار آن ها بگذارد.
 :1397تجمع شبانه روزی کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس در اعتراض
به خصوصی سازی و عدم پرداخت مطالبات
تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته پتروشیمی نسبت به عدم پرداختمطالباتشان مقابل فرمانداری آبادان

سرکوبی اعتصاب کارگران پاالیشگاه نفت آبادان
 ۱۴اردیبهشت۱٣۰٨

تاریخ کا رگری

بــه دنبــال ســرکوب اعتصــاب کارگــران آبــادان ،پنــج هــزار کارگــر
اخــراج ۱۵۰ ،کارگــر زخمــی ۲۰۰ ،کارگــر بازداشــت شــدند .از
جملــه دستگیرشــدگان :علــی امیــد ،رحیــم همــداد ،یوســف افتخاری
بودنــد کــه تــا ســال  ۱٣۲۰در زنــدان رضاشــاهی ماندنــد .ایــن
اعتصــاب تحــت رهبــری حــزب کمونیســت ایــران ســازماندهی
شــده بــود .گــزارش روزنامــه ســتاره ســرخ از جریــان اعتصــاب:
"روز  ۴مــاه مــه  ۱۹۲۹ســاعت  ٨صبــح اعتصــاب شــروع شــد.
دســتجات پلیــس کــه در محــل آمــاده بودنــد ،بــه علــت کمــی،
جــرأت حملــه بــه کارگــران ننمودنــد.
کمپانــی زورقهــای موتــوری خــود را بــرای حمــل قشــون از بنــادر
و شــهرهای دیگــر بــه کار انداخــت .کارگــران آمــدن قشــون را بــا
خوانــدن ســرودهای انقالبــی و فریــاد "محــو بــاد کمپانــی انگلیــس
و ایــران"" ،محــو بــاد عمــال امپریالیســم"" ،محــو بــاد امپریالیســم
انگلیــس" تالفــی کردنــد .پاســبانان و ســربازان بــا شمشــیر و
قمههــای برهنــه بــه کارگــران حملــه وکارگــران بــا ســنگ و
چــوب مقاومــت کردنــد .درنتیجــه ،بیســت کارگــر و  ۱۵پلیــس
زخمــی شــدند.
از ده هــزار کارگــر۹ ،هــزار کارگــر در اعتصــاب شــرکت کردنــد.
عملیــات معــدن بــه کلــی فلــج و دکاکیــن همــه بســته و کارگــران
بیــکار بــه صــف اعتصابیــون پیوســتند .جمعیتــی قریب بیســت هزار
کارگــر و کســبه در برابــر قشــون پلیــس ترتیــب دادنــد .در همیــن
روز در مســجد ســلیمان و نواحــی دیگــر نیــز اعتصاب شــروع شــد".
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 :1333کشته شدن وارطان ساالخانیان عضو سندیکای کارگران کفاش
 :1335تاسیس سندیکای کارگران کفاش
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 :1397تجمع اعتراضی کارگران صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) نسبت به
عدم پرداخت 3ماه حقوق و مشکالت بیمه
تجمع چندین باره بیماران «امپیاس» به همراه خانوادهایشان ،مقابلساختمان وزارت بهداشت تحت عنوان«میخواهیم زنده بمانیم و زندگی
حق ماست»

 :1308اعتصاب کارگران نفت جنوب که مدت سه روز طول کشید .عده زیادی
از کارگران نفت در این اعتصاب شرکت داشتند .اعتصاب برای اضافه دستمزد
و تقلیل ساعات کار ،بهبود شرایط کار و زندگی ،به رسمیت شناختن اتحادیه و
تعطیل اول ماه مه بود .قوای نظامی رضاشاه به سرکردگی سپهبد امیراحمدی
به اشاره کمپانی نفت جنوب این اعتصاب را خاموش و بیش از  500نفر از
شرکت کنندگان آن را به نقاط دور دست تبعید کرد.
 :1325اعتصاب کارگران نفت جنوب و پیروزی موفقیت آمیز آنان
 :1358اجتماع بیش از هزار کارگر ساختمانی «مهک» چابهار در تهران به
نمایندگی از بیش از  5هزار کارگر
 :1397اعتصاب و تجمع صدها کارگر فاز 12کنگان در اعتراض به عدم پرداخت
ماه ها حق کمپ
اعتصاب و تجمع دو روزه کارگران کارخانه کیان کرد در اعتراض به عدمپرداخت  6ماه حقوق و 3سال عیدی

اقدامات شورای کارگران «تی یو»
18اردیبهشت1358

تاریخ کا رگری

شــورای کارگــران تصمیــم گرفــت از ارســال محصــوالت تولیــدی
کارخانــه جلوگیــری کنــد .پــس از ایــن تصمیــم کارفرمــا بــا حیلــه
پیشــنهاد کــرد کــه نماینــدگان کارگــران را بــرای مذاکــره بــا خــود
بــه تهــران بــرده و در مــورد خواستههایشــان بــا آنهــا خصوصــی
صحبــت کنــد .امــا کارگــران بــا ایــن پیشــنهاد مخالفــت کردنــد
و در نهایــت کارفرمــا در مقابــل تشــکل و یکپارچگــی کارگــران
تســلیم خواســتههای آنــان بــه شــرح زیــر شــد:
-1افزایش دستمزد به میزان 50درصد؛
-2حق مسکن  500تومان؛
-3حــق خواربــار بــرای کارگــران مجــرد  150تومــان و بــرای
کارگــران متاهــل  200تومــان؛
-4حق اوالد سه برابر دستمزد پس از افزایش دستمزدها؛
 40-5ساعت کار در هفته؛
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 :1325ده هزار نفر از كارگران نفت آغاجاري اعتصاب كردند .اين اعتصاب پس
از  14روز با موفقيت به پايان رسيد .خواست كارگران شامل اضافه دستمزد,
تامين حداقل وسايل بهداشتي ,تامين آب آشاميدني و يخ بود.
 :1358اجتماع  150کارگر مترو(قسمت میدان آرژانتین) در مقابل شهرداری در
اعتراض به بیکاری و عدم دریافت حقوق

شنبه
اردیبهشت
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 :1397تجمع معلمان شاغل و بازنشسته سراسر کشور به دنبال فراخوان
«شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران» و یورش وحشیانه
نیروهای امنیتی و لباس شخصی به تجمع کنندگان مقابل سازمان برنامه و
بودجه
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 :1332اعتصاب کارگران پارچه بافی آذربایجان قزوین برای اضافه دستمزد
 :1397تجمع اعتراضی کارگران راه آهن استان آذربایجان شرقی نسبت به
واگذاری شرکت به بخش خصوصی ،نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت به
موقع حقوق

پیشه آنان ،همه آرام و خواب
قسمت ما ،درد و غم و ابتالست
حاصل ما را ،دگران میبرند
زحمت ما ،زحمت بیمدعاست
از چه شهان ملک ستانی کنند
از چه به یک کلبه ترا اکتفاست
گشت حق کارگران پایمال
بر صفت غله که در آسیاست

پروین اعتصامی

ا دبیات کارگری

کار ضعیفان ز چه بیرونق است
خون فقیران ز چه رو بیبهاست
عدل ،چه افتاد که منسوخ شد
رحمت و انصاف ،چرا کیمیاست

1
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2
شنبه

روز جهانی پرستار
 :1358آغاز اعتصاب  700کارگر نیروگاه رامین در  30کیلومتری بین
مسجد سلیمان و اهواز برای افزایش حقوق ،مدت مرخصی سالیانه و حق
اوالد
 :1397تجمع اعتراضی کشاورزان اهواز نسبت به بیکاری هزاران نفر به
دنبال ممنوعیت کشت تابستانه برنج مقابل استانداری خوزستان

اردیبهشت
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 :1358اعتصاب و راهپیمایی کارگران مس سرچشمه
 :1387تجمع چند هزار نفر کارگران نیشکر هفت تپه
 :1397تجمع اعتراضی کارگران کارخانه هپکو نسبت به بالتکلیفی شغلی و
وعده های توخالی مسئوالن کشور ،استان مرکزی و کارفرما
اعتصاب صدها کارگر نیروگاه و سد چم شیر گچساران در اعتراض بهعدم پرداخت7ماه حقوق برای دومین روز متوالی
تجمعات دامنه دار180کارگر اخراجی کارخانه صدر فوالد برای بازگشتبه کار و پرداخت مطالبات

چند اعتصاب کارگری

اعتصاب کارگران چاپخانهها اردیبهشت 1338
کارگــران چاپخانههــا مبــارزه در راه  50درصــد افزایــش حقــوق
را بیــش از پیــش تشــدید کردنــد و چــون کارفرمایــان از اجــرای
خواســت آنــان ســرباز میزدنــد ،کارگــران تهدیــد بــه اعتصــاب
کردنــد و باالخــره  25اردیبهشــت موافقتنامـهای بیــن طرفیــن بــه
امضــاء رســید کــه بــه موجــب آن قــرار شــد قانــون کار در بــاره
کارگــران چاپخانههــا بــه موقــع اجــرا گــذارده شــود و  25درصــد
بــه مــزد آنــان افــزوده گــردد.
اعتصاب کارگران اصفهان و تبریز اردیبهشت 1340
در جریــان انتخابــات دوره بیســتم ،هنگامــی کــه دولــت عــدهای
از دانشــجویان را زندانــی کــرد ،کارگــران اصفهــان و تبریــز و
پــارهای دیگــر از مراکــز صنعتــی بــه عالمــت اعتــراض اعتصــاب
 24ســاعته اعــام نمودنــد.

تاریخ کا رگری

اعتصاب کارگران اصفهان اردیبهشت 1323
شــورای مرکــزی اتحادیــه کارگــران اصفهــان طــی نامــهای بــه
مجلــس شــورای ملــی اعــام کــرد کــه  15هــزار کارگــر ایــن
شــهر بــا خواســت اجــرای وظیفــه قانونــی ادارات دولتــی در
جلوگیــری از حملــه بــه کارگــران ،در اعتصــاب هســتند.
در ایــن ســالها ،یکــی از شــیوههای خشــونتآمیز بــرای
از میــان برداشــتن اتحادیههــای کارگــری ،ایجــاد نزاعهــای
دســتهجمعی در کارخانههــا چمــاقداران کارفرمایــان کــه از
روســتاها میآوردنــد و اعضــای احــزاب دولتــی و شــبه دولتــی
مثــل حــزب نهضــت ملــی بــود.
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4

شنبه

 :1397اعتصاب و تجمع کارگران خطوط ابنیه راه آهن مشهد ،لرستان،
زاگرس ،رباط کریم ،اسالمشهر ،زنجان و چندین شهر دیگر دراعتراض به
عدم پرداخت مطالبات و نداشتن امنیت شغلی
تجمع کارگران بازنشسته پتروشیمی آبادان در اعتراض به عدم پرداختمطالباتشان مقابل فرمانداری برای دومین بار
تجمع اعتراضی کارگران نی بر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهنسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق
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 :1323اعتصاب کارگران قماش در تهران با خواسته اضافه حقوق
 :1323تصویب طرح اولین قانون کار در هیات وزیران
 :1397کارگران کارخانه هپکو درسومین روز اعتراضشان با تجمع مجدد
درمسیر راهآهن سراسری شمال-جنوب عزم راسخشان را در راه دستیابی به
مطالباتشان به نمایش گذاشتند.

اعتصاب کارگران کارخانه پشم اصفهان خرداد 1343
کارگــران کارخانــه پشــم اصفهــان بــه علــت عــدم آزادی تشــکیل
ســندیکا ،اجبــارا در ســندیکای دولتــی گــرد آمــده و پیمان دســت
جمعــی بــا کارفرمــا منعقــد ســاختند .ولــی کارفرمــا از اجــرای
مــواد پیمــان ســرپیچید،کارگران متفقــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه اعتصــاب را آغــاز کننــد و چــون متشــکل بودنــد توانســتند
اراده خــود را بــر کارفرمــا تحمیــل نماینــد.

تاریخ کا رگری

اعتصاب کارگران نفت مسجد سلیمان اردیبهشت 1340
در اردیبهشــت  1340کارگــران نفــت مســجد ســلیمان اعتصــاب
کردنــد .در همــان روزهــا  800نفــر راننــده شــرکت ملــی نفــت
میتینــگ همبســتگی بــا کارگــران اعتصابــی تشــکیل داده و طــی
قطعنام ـهای خواهــان تعییــن حداقــل دســتمزدها شــدند.
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 :1383اعتصاب پرستاران بیمارستان مدرس
 :1394اعصاب  1500کارگر شرکت خودروسازی رنو فرانسه در غرب ترکیه
در اعتراض به کم بودن حقوق و مزایا
 :1397اعتصاب و تجمع کارگران پسماند و خدمات شهری شهرداری آبادان در
اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق ،حق بیمه و مطالبات دیگر

جمعه
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 :1325اولين قانون كار كه به شكل تصويب نامه هيات دولت تنظيم گرديده
بود ,به اجرا گذاشته شد و سازماني براي اجراي آن با نام اداره كل كار تشكيل
شد.
 :1358افتتاح خانه کارگر سنندج توسط شورای سندیکای کارگران سنندج.
در اولین نشست که در خانه ی کارگر تشکیل شد اعضای صنف قصاب و خوراک
پزی شرکت کردند و سندیکای خود را به وجود آوردند.
 :1358آغاز اعتصاب کارگران کارخانه ی پارس الکتریک رشت در اعتراض به
دستمزد
 :1358آغاز اعتصاب کارگران «ایران ترمینال» خرمشهر در اعتراض به
دستمزدها
 :1397تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فیلتر البرز مقابل استانداری قزوین و
تجمع کارگران سد مخزنی هراز در فرمانداری آمل در اعتراض به بالتکلیفی
شغلی و معیشتی

حقوق ،دستمزد و مزایای قانونی کارگران چیست؟

آموزه های کارگری

در قانــون کار آمــده اســت کــه کارگــر در مقابــل کارش حقالســعي
دریافــت خواهــد کــرد.
از نظــر قانــون كلي ـه دريافتهــاي قانون ـي ك ـه كارگــر ب ـ ه اعتبــار
قــرارداد كار اعـم از مــزد يــا حقــوق ،كمــك عائلهمنــدي ،هزينههــاي
ي غيرنقــدي ،پــاداش
مســكن ،خواربــار ،ايــاب و ذهــاب ،مزايــا 
ش توليــد ،ســود ســاالنه و نظايــر آنهــا دريافــت ميکنــد
افزايــ 
حقالســعي نامیــده میشــود .و مــزد عبــارت اس ـت از وجــوه نقــدي
يــا غيرنقــدي و يــا مجمــوع آنهــا كــه در مقابــل انجــام كار بــه
كارگــر پرداخــت ميشــود.
مــزد بايــد در فواصـل زمانـي مرتـب و در روز غيرتعطيـل و ضمـن
ســاعات كار بــه وجهنقــد رايــج كشــور يــا بــا رضایــت طرفيــن
ف كارگاه پرداخــت
بهوســيله چــك و براســاس قــرارداد يــا عــر 
شــود کــه ممکــن اســت در پايــان روز يــا هفتـه يــا پانــزده روز يــك
بــار بـه نســبت ســاعات كار و يــا روزهــاي كاركــرد پرداخــت شــود.
ف كارگاه ،پرداخـت مــزد
در صورتــي كـه براســاس قــرارداد يــا عــر 
بهصــورت ماهانـه باشــد ،ايـن پرداخـت بايــد در آخــر مــاه صــورت
گير د .
در ايــن حالــت مــزد مذكــور حقــوق ناميــده ميشــود .مزايــاي
رفاهـي و انگيــزهاي از قبيـل كمــك هزينـه مســكن ،خواربــار و حــق
عائلهمنــدي ،پــاداش افزايــش توليــد و ســود ســاالنه جــزو مــزد
محســوب نميشــود.
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 :1358دستگیری سه تن از کارگران صنعت نفت
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 :1397تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آکیا خودرو نسبت به بالتکلیفی شغلی و
معیشتی مقابل استانداری آذربایجان شرقی

پایــان تحصــن و اعتصــاب غــذای کارگــران شــرکت تولیــدی
شــن و ماســه "متوســاک" بــا بــه دســت گرفتــن و کنتــرل کارگاه
1358

تاریخکارگری
تاریخ کا رگری

پــس از اخــراج  10کارگــر بــه طــور دســتهجمعی در تاریــخ 15
فروردیــن کارگــران بــرای اعتــراض بــه کارفرمــا مراجعــه کردنــد
امــا عوامــل کارفرمــا بــا مسلســل یــوزی از آنــان اســتقبال کــرد.
کارگــران نترســیدند ،مقاومــت کــرده و در همــان جــا متحصــن
شــدند و از خــروج کارفرمــا جلوگیــری کردنــد ،هــر چنــد بعــدا بــه
وســیلهی مأمــوران مســلح کمیتــه فــراری داده شــد.
پــس از اینکــه بــه وزارت کار و دادگســتری و همچنیــن کمیتــه
امــام مراجعــه کــرده و خواهــان رســیدگی بــه ایــن کار شــدند ،امــا
نتیجــهای حاصــل نشــد .ســپس دســت بــه اعتصــاب غــذا زدنــد.
پــس از  25روز تحصــن و  4روز اعتصــاب غــذا تصمیــم بــه در
دســتگیری و کنتــرل کارگاه گرفتنــد.
در یازدهــم اردیبهشــت قطعنامــهای توســط کارگــران شــرکت
تولیــدی شــن و ماســه «متوســاک» بــه شــرح زیــر صــادر شــد:
-1مــا قــادر بــه تولیــد نــه تنهــا برابــر بلکــه بیشــتر از ســابق هــم
هســتیم؛
-2می توانیم هزینه ها را به حداقل برسانیم؛
-3بــدون وجــود عاملیــن کارفرمــا عــاوه بــر نحــوهی صحیح تقســیم
کار ،محیــط کار صمیمانـهای هــم برایمــان ایجــاد شــده اســت؛
-4مــا خــود میتوانیــم کنتــرل تولیــد و فــروش را دســت داشــته
باشــیم.
ایــن کارگــران نشــان دادنــد که اگــر کنتــرل تولیــد و توزیــع کارخانه
بــه دســت کارگــران بیافتــد و کارگاههــا بــه دســت کارگــران اداره
شــود ،تــا چــه انــدازه میتوانــد در پیشــبرد کارهــا مفیــد باشــد.
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 :1330اعتصاب کارگران معدن گاجره برای دریافت حقوق معوقه که موفقیت
آمیز بود.
 :1340اعتصاب کارگران رادیو
 :1358آغاز اعتصاب کارگران و کارمندان شرکت خدمات فنی «نوسا» در
اعتراض به اخراج  34نفر از همکاران شان به بهانه نبودن کار
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 :1397اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری شادگان در اعتراض به عدم پرداخت
9ماه حقوق

ســازمان تاميــن اجتماعــي و صندوقهــای بیمــهای کــه
متولــی امــر ارائــه خدمــات بهداشــتی و بازنشســتگی
هســتند ،در ســالهاي اخيــر مــورد چپــاول و غــارت

عــدهای از دولتمــردان قــرار گرفتــه و در نتيجــه هــر
روز در ارائــه خدمــات بــه كارگــران و زحمتكشــان كــه

صاحبــان اصلــي آن هســتند ،ناتــوان تــر شــدهاند.
ـار
ـد در اختيـ
ـه بايـ
ـای بیمـ
ـه صندوقهـ
ـازمان و کلیـ
ـن سـ
ايـ

ـد و دولتمردان
ـرار گيرنـ
ـران قـ
ـب كارگـ
ـدگان منتخـ
نماينـ
حــق هيــچ گونــه دخالتــي در آن نداشــته باشــند.
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 :١٣٠١تعطیل شدن روزنامه حقیقت به مدیریت محمد دهگان ،این اولین
روزنامه کارگری بود که به وسیله حکومت رضاخانی تعطیل شد.
 :1325یورش به کارگران اعتصاب نفت آغاجاری و کشته شدن عده ای از
کارگران مرد و خانواده هایشان
 :1397اعتصاب و تجمعات اعتراضی رانندگان کامیون در سراسر کشور
اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به عدم پرداخت  4ماهحقوق ،حق بیمه و مطالبات دیگر
 تجمع کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت برای جلوگیری از خروج ابزارتولید از کارخانه

 :1358تجمع کارگران شرکت «سد الر» در مقابل ساختمان وزارت کار در
اعتراض به پایین بودن دستمزدها
:1358شورای کارگران اسکله بندرعباس (تخلیه و بارگیری) پس از تشکیل،
نسبت به اضافه دستمزد و تعیین ساعت کار محدود در روز اقدام نمود اما پس
از آن کارفرمایان در صدد این برآمدند تا کارگران جدید را با مزد زیادتر در
مقابل ساعت کار بیشتر در روز استخدام کنند .هدف از این کار تضعیف قدرت
شورا و رو در رو قرار دادن کارگران جدید در مقابل شورای کارگری بود.
 :1397تجمع اعتراضی بیش از هزار کارگر نی بر کشت و صنعت نیشکر هفت
تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی
-تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه پیام نور مشهد نسبت به کاهش حقوق

اعتصاب ،حق مسلم کارگران

جمعه
خرداد

3

24 May
2019

 19رمضان
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 :1397اعتصاب و تجمع کارگران راه آهن مشهد دراعتراض به عدم پرداخت
حقوق و حق بیمه برای دومین روزمتوالی
تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی کرج در اعتراض به عدم پرداخت 6ماه حقوق برای پنجمین بار

شنبه
خرداد

4

25 May
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 :1358آغاز تحصن سه روزه کارگران سازمان آب دزفول

باید پرسید:

آموزه های کارگری

چــرا امــروزه کارگــران بایــد از حقوقــی کــه ســالها پیــش در
قانــون بــدان دســت یافتهانــد محــروم شــوند؟
مگــر وظایــف و عملکــرد ســندیکاها چــه بــوده اســت کــه از
تشــکیل آنــان جلوگیــری میشــود؟
برای بدست آوردن حقوق سندیکایی خود چه باید کرد؟
چه نهادهایی مسئول ایجاد تشکلهای کارگری هستند؟
چــرا بایــد قوانیــن کار مــا مخالــف بــا قوانیــن بینالمللــی کار
باشــد؟
چــرا بایــد امــروزه کارگــران ایرانــی از داشــتن تشــکلهای
کارگــری کــه از حقــوق ابتدایــی کارگــران اســت و بــرای آن
ســالها در جهــان جنگیدهانــد محــروم شــوند؟
وظایــف کارگــران در ایجــاد تشــکلهای کارگــری و اتحادیههــا
چیست ؟
تــا کنــون در محــل کارخــود چقــدر بــرای تشــکیل تشــکلهای
کارگــری یــا اتحادیــه فعالیــت کردهایــد؟
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تعطیل

2

شنبه
خرداد

6

27 May
2019

 22رمضان
1440

98

 :1397تجمع اعتراضی واحدهای مختلف کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه
و مقابل دفتر مدیریت
تجمع خانوادگی کارگران اخراجی شهرداری طبس برای بازگشت به کارمقابل شهرداری
تجمعات اعتراضی کارگران ریخته گری ساوه نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی
تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته استان لرستان نسبت به پرداخت نشدن بهموقع حقوق و عدم همسان سازی حقوق مقابل اداره کل تامین اجتماعی

 :1333اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رشت در اعتراض به قتل وارطان و
کوچک شوشتری
 :1358اولین اعتصاب  150راننده شرکت فسان در اعتراض به عدم افزایش
حقوق و اضافه دستمزد
 :1358اعتراض و اعتصاب موفقیت آمیز کارخانه چای سازی «بهرنگ املش»
حقوق کارگران از  30تومان به میزان  49تا  67تومان افزایش یافت.
 :1380اجتماع اعتراضی  1700کارگر چیت ری در برابر ساختمان بنیاد جانبازان
به علت واگذاری این واحد به بخش خصوصی و عدم دریافت حقوق

در خبرهــای منتشــره در نشــریات عمومــی از "شــورای هماهنگــی
زنــان در امــور مربــوط بــه حقــوق زنــان" نــام بــرده شــده اســت.
ایــن شــورا در  ١٢خــرداد اعــام موجودیــت کرد و طــی اطالعیهای
از احــزاب و جمعیتهایــی کــه خواســتار تســاوی حقــوق زن و
مــرد هســتند دعــوت بــه عمــل آورده اســت .ایــن شــورا ،زنــان
را بــه شــرکت فعــال در اعتــراض بــه محدودیتهــای اعمــال
شــده علیــه زنــان و حمایــت از کارآمــوزان قضایــی زن کــه مانــع
قضــاوت آنــان شــده بودنــد ،تشــویق میکــرد .در  ٢٣خــرداد ایــن
شــورا از دولــت خواســت کــه تصمیمهــای عجوالنــه و ناهماهنــگ
در مــورد زنان(،ماننــد پاییــن آوردن ســن ازدواج دختــران و
ممنوعیــت تحصیــل دختــران ازدواج کــرده در کالسهــای روزانــه
و )...نگیــرد.
سازمان ملی پرستاران و بهیاران ایران
 ١٠خرداد ٥٨
ســازمان ملــی پرســتاران و بهیــاران ایــران کــه در دهــم خــرداد
 ،٥٨اعــام موجودیــت کــرد ،در مرامنامـهی ایــن ســازمان چنیــن
آمــده اســت :
«ســازمانی اســت ملــی و مســتقل و بــه هیــچ گــروه و جمعیــت
سیاســی و غیــر سیاســی وابســته نیســت .شــرکت در مبــارزات
ضدامپریالیســتی مــردم ایــران بــرای برقــراری حاکمیــت ملــی
و دموکراســی واقعــی و کوشــش بــرای ایجــاد و توســعه ارتبــاط
منطقــی بیــن پرســتار و بیمــار بــر مبنــای انتخابــات آزاد و
دموکراتیــک ،از مــوارد ذکــر شــده در مرامنامــه اســت».

تشکل یابی

شورای هماهنگی زنان در امور مربوط به حقوق زنان
 ١٢خرداد ٥٨

3
شنبه
خرداد

7

28 May
2019

 23رمضان
1440

98

4

شنبه
خرداد

8

29 May
2019

 24رمضان
1440

98

 :1324تشکیل اتحادیه کارگران راه آهن در شاهی
 :1325اعتصاب کارگران نساجی اصفهان
 :1340اعتصاب کارگران نفت جنوب ،اختصاص یک روز حقوق از طرف
کارگران برای کارگران اعتصابی
 :1358اعتصاب دو هزار کارگر اداره تعمیرات در آبادان
کارگران شرکت پیمانکاری اداره تعمیرات مستغالت شرکت ملی نفت ایران
در آبادان دست به اعتصاب زدند و با صدور بیانیه ای اعالم داشتند تا تحقق
خواستهایشان از رفتن به سر کار خودداری خواهندکرد :رسیدگی به وضع
استخدامی کارگران پیمانی -تأمین مسکن یا دریافت حق مسکن با توجه به
سطح اجاره مسکن در شهر آبادان  -افزایش حقوق و دستمزد مطابق با
افزایش هزینه زندگی و استفاده از جیره های غذایی ،خواربار ،مانند سایر
کارگران شرکت ملی نفت.
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 :1324کارگران شرکت نفت ایران و انگلیس در کرمانشاه دست به اعتصاب
بزرگی زدند .در این اعتصاب انگلیسي ها  400نفر از  600کارگر اعتصابی را
اخراج کردند.
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 :1324اجرای قانون بیمه کارگران

مروری بر اعتراضات مردمی به کم آبی و کیفیت بد آب
1397

تاریخ کا رگری
قانون کا رگری

 18فروردیــن ،مــردم و کشــاورزان اصفهــان در پــل خواجــو و در
مقابــل ســاختمان آب منطقــه ای ،در اعتــراض بــه قطــع شــدن حــق
آبــه دســت بــه تجمــع زدنــد.
آنهــا شــعار مــی دادنــد« :عــزا عزاســت امــروز ،روز عزاســت امــروز،
زندگــی کشــاورز روی هواســت امــروز»« ،آب زاینــده رود حق مســلم
ماســت»« ،نالــه ایــن کشــاورز نالــه زنــده رود اســت».
 30خــرداد :تجمــع مــردم آبــادان در اعتــراض بــه کــم آبــی و
کیفیــت بــد آب آشــامیدنی در مقابــل شــرکت آب و فاضــاب
آبــادان.
22تیــر :اعتــراض مــردم روســتای بــوران دشــت مغــان بــه کــم
آبــی بــا بســتن جــاده اصلــی اردبیــل بــه مغــان
 28مــرداد:1397 :تجمــع اهالــی روســتای خــون در اعتــراض بــه بــی
آبــی مقابل اســتانداری بوشــهر
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 :1343کارگران کارخانه صنایع پشم اصفهان به عنوان اعتراض نسبت به عدم
پرداخت  20درصد سود کارگران دست از کار کشیدند.
 :1331اعتصاب کارگران کارخانه درخشان برای افزایش دستمزد
 :1358تظاهرات هزار کارگر بیکار و اخراجی و فصلی تبریز
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 :1358آغاز سومین تحصن  150کارگر شرکت ویلیام برادرز به نمایندگی از
 1200کارگر
 :1358آغاز اعتصاب کارگران آذرالکتریک تبریز

اشعاری از فرخی یزدی (تاج الشعرا)
( ۱۲۶۸شمسی ۲۵ -مهر )۱۳۱۸

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
این دو صف را کامال از هم جدا باید نمود
تا مگر عدل و تساوی در جهان مجری شود
انقالبی سخت در دنیا به پا باید نمود

ا دبیات کارگری

هرگز دلـم برای کـم و بیش غـم نداشـت
آری نداشت غم ،که غم بیش و کم نداشت
در دفـتر زمـانه فـتـد نامـش از قـلـم
هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت
در پیشگاه اهل خرد ،نیست محترم
هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت
با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی ست
ما را فراغتی ست که جمشید جم نداشت
انصاف و عدل داشت موافق بسی ،ولی
چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت

2
شنبه
خرداد

13
3 June
2019

29رمضان
1440

98

3

شنبه
خرداد

14
4 June
2019

30رمضان
1440

98

تعطیل

 :1325اعتصاب کارگران انبار شرکت نفت در تهران
.

1299
ایــن جمهــوری بــه رهبــری میــرزا کوچــک خــان در ۱۸
رمضــان  ۱۳۳۸قمــری ۱۵ /خــرداد  ۱۲۹۹شمســی در گیــان
اعــام موجودیــت کــرد .هیــات دولــت انقالبــی شــکل گرفــت
کــه در آن میــرزا کوچکخــان مقامهــای سرکمیســر و کمیســر
جنــگ را بــر عهــده داشــت .مرامنامــه جمهــوری جنــگل
«آســایش عمومــی و نجــات طبقــات زحمتکــش ممکن نیســت
مگــر بــه تحصیــل آزادی حقیقــی و تســاوی افــراد انســانی بــدون
فــرقنــژاد و مذهــب در اصــول زندگانــی و حاکمیــت اکثریــت
بــه واســطه منتخبیــن ملــت .پیشــرفت ایــن مقاصــد را فرقــه
«اجتماعیــون» بــه مــوارد ذیــل تعقیــب مینماینــد.
ماده اول
-۱حکومــت عامــه و قــوای عالیــه در دســت نماینــدگان ملــت
جمــع خواهــد شــد.
-۲قــوای مجریــه در مقابــل منتخبیــن مســئول بــوده و تعییــن
آنهــا از مختصــات نماینــدگان متنــاوب ملــت میباشــد.
-۳کلیــه افــراد بــدون فــرقنــژاد و مذهــب از حقــوق مدنیــه
بــه طــور مســاوی بهرهمنــد خواهنــد بــود.
-۴آزادی تامــه افــراد انســان در اســتفاده کامــل از قــوای
طبیعــی خــود.

تشکل یابی

جمهوری شورایی گیالن

4
شنبه
خرداد

15
5 June
2019

 1شوال
1440

98

تعطیل
روز جهانی محیط زیست
 :1299اعالم جمهوری شورایی در گیالن توسط جنگلی ها به رهبری میرزا
کوچک خان

5
شنبه
خرداد

16
6 June
2019

 2شوال
1440

98

تعطیل
 :1324تظاهرات هزاران کارگر بیکار به رهبری شورای متحده آذربایجان

-۶مصونیــت شــخصی و مســکن از هــر نــوع تعــرض و حریــت
اقامــت و مســافرت.
-۷آزادی فکــر ،عقیــده ،اجتماعــات ،مطبوعــات ،کار ،کالم و
تحصیــل.
-8هریــک از افــراد ملــت کــه بــه ســن  ۶۰ســالگی برســد از
طــرف حکومــت حقــوق تقاعــد خواهــد گرفــت و در مقابــل آن
ترویــج ادبیــات و اصــاح اخــاق جماعــت را عهــدهدار خواهــد بود.
-9تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی
ماده سوم :انتخابات
-10انتخابــات بایــد عمومــی و متناســب و مســاوی و مســتقیم
باشــد.
-11هریــک از افــراد  ۱۸ســاله حــق انتخــاب کــردن و  ۲۴ســاله
حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن را دارا هســتند.
ماده چهارم :اقتصاد
-12منابــع ثــروت از قبیــل خالصجــات ،رودخانههــا ،مراتــع و
جنگلهــا ،دریاهــا ،معــادن ،طــرق و شــوارع و کارخانجــات جــزء
عالقــه عمومــی اســت.
-13مالکیــت ارضــی بــا مالحظــه تأمیــن معیشــت عمومــی تــا
حــدی تصدیــق میشــود کــه حاصــل آن عایــد تولیدکننــده شــود.
 -14ممنوع بودن انحصار و احتکار ارزاق و سرمایه.

تشکل یابی

ماده دوم :حقوق مدنیه

جمعه
خرداد

17
7 June
2019

 3شوال
1440

98

 :1358پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران پارس الکتریک رشت
شورای کارگران طی مذاکراتی که با نماینده ی وزارت کار و کارفرما داشتند
بر موارد زیر توافق کردند:
افزایش پول غذای کارگران شب کار ماهیانه  150تومان ،پرداخت کمک هزینه
مسکن ،نیم ساعت وقت نماز جزء ساعت کار محسوب شود.

شنبه
خرداد

18
8 June
2019

 4شوال
1440

98

ماده پنجم :معارف ،روحانیت ،اوقاف
-۱۶تعلمات ابتدایی برای کلیه اطفال مجانی و اجباری است.
-۱۷تحصیــات متوســطه و عالیــه بــرای اطفالــی کــه اســتعداد داشــته
باشــند مجانــی و حتمــی اســت.
تبصره :محصلین در انتخاب هر فنی از فنون آزادند.
-۱۸انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی.
-۱۹دیانــت چــون از عواطــف قلبیــه اســت بایــد مصــون از تعــرض
باشــد.
-۲۰ضبــط و اداره کل اوقــاف در دســت عامــه و تخصیــص عوایــد
آنهــا بــه مصــارف عمومــی و امــور خیریــه و صحیــه و تأســیس
کتابخانههــای عمومــی.
ماده ششم :قضاوت
-۲۱قضاوت باید سریع ،ساده و مجانی باشد.
-۲۲تبدیل تنبیهات به اصول تکدیری.
-۲۳حبــس مقصریــن بــه اعمــال شــاقه بایــد بــه مدرســه و دارالتربیــه
اخالقــی تبدیل شــود.
ماده هفتم :دفاع
-۲۴ورزش و مشق نظامی برای مدارس ابتدایی و متوسطه

تشکل یابی

-۱۵تبدیل مالیاتهای غیرمستقیم به مستقیم تدریجا.

1

شنبه
خرداد

19
9 June
2019

 5شوال
1440

98

 :1358آغاز اعتصاب کارگران شرکت آکام با خواست ملی کردن صنایع
 :1358پایان اعتصاب موفقیت آمیز کارگران کوره پزخانه آمل و در دست
گرفتن تولید کوره ها توسط کارگران
 :1358آغاز اعتصاب هزاران کارگر پیمانی بشکه سازی پاالیشگاه آبادان با
خواست رسمی شدن

2
شنبه
خرداد

20

10 June
2019

 6شوال
1440

98

ماده هشتم :کار
-۲۷ممنــوع بــودن کار و مــزدوری بــرای اطفالــی کــه سنشــان بــه
۱۴ســال نرســیده.
-۲۸برانداختــن اصــول بیــکاری و مفتخــواری بــه وســیله ایجــاد
مؤسســات و تشــکیالتی کــه تولیــد کار و شــغل مینماینــد.
-۲۹ایجــاد و تکثیــر کارخانجــات بــا رعایــت حفــظ الصحــه
کارگــران.
-۳۰تجدیــد ســاعات کار در شــبانهروز منتهــی بــه هشــت ســاعت،
اســتراحت عمومــی و اجبــاری در هفتــه یــک روز.
ماده نهم :حفظ الصحه
تأسیس دارالعجزه و مریضخانههای عمومی و مجانی.
-۳۲رعایــت نظافــت و حفظالصحــه در مجامــع ،منــازل ،مطبخهــا،
کارخانجــات و غیــره.
-۳۳انتشار قوانین ِصحی در بین عامه.
-۳۴جلوگیــری از امــراض مســریه و مســکرات ،منــع اســتعمال
افیــون و ســایر مــواد مخــدره.

تشکل یابی

اجباری است.
-۲۵بــرای تحصیــل فنــون نظــام ،مــدارس عالیــه تأســیس خواهــد
شــد.
-۲۶در مقابــل تهاجمــات ضــد اصــول اجتماعــی و تجــاوزات
ِ
وظایــف عمومــی و اجبــاری اســت.
کشورســتانی ،دفــاع از

3

شنبه
خرداد

21

11 June
2019

 7شوال
1440

98

4
شنبه

 :1326پایان اعتصاب کارگران دخانیات
 :1358پایان موفقیت آمیز اعتصاب سندیکایی  8ماهه کارگران کارخانه
مارگارین در خصوص افزایش حقوق ،مرخصی ،سرویس ایاب و ذهاب ،عیدی و
سهمیه ی روغن نباتی.
 :1380اعتراض کارگران چیت ری ،شادان ،بافندگی کاشان و پرستاران دانشگاه
تهران در مقابل مجلس نسبت به واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی و
بیکاری کارگران

خرداد

22

12 June
2019

 8شوال
1440

98

روز جهانی مبارزه با کار کودک،
 :1310تصویب قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقالل مملکت
که به «قانون ضد اشتراکی» یا به قول تقی ارانی «قانون سیاه» نیز
معروف گشت.
 :1338اعتصاب نساجی وطن اصفهان

بــا توجــه بــه ســرکوبهای رضاخانــی مراحــل شــکلگیری
جنبــش کارگــری ملــی از نــو آغازیــدن گرفــت .ابتــدا اتحادیههــا
و ســندیکاهای کوچــک ،ســپس تشــکل کارگــران در ســازمان
وســیع ســندیکایی ،در ادامــه «شــورای مرکــزی اتحادیههــای
کارگــران» ایــران در  ۱۳۲۱بــا  ۳۰هــزار عضــو ،و درنهایــت
«شــورای متحــده مرکــزی اتحادیههــای کارگــران و زحمتکشــان»
ایــران در اول مــاه مــی ۱۳۲۳از اتحــاد چهــار مرکــز ســندیکایی
شــکل گرفتنــد .چنــدی نگذشــت کــه ســندیکای کارگــران نفــت
خوزســتان نیــز بــه شــورای متحــده پیوســت و بدیــن وســیله بیــش
از  ۳۰۰هــزار نفــر از کارگــران ایــران زیــر پرچــم شــورای متحــده
مرکــزی گــرد آمدنــد و بــه بزرگتریــن ســازمان ســندیکایی
خاورمیانــه بــدل گشــتند .ایــن تشــکیالت در  ۱۳۲۵بــه عضویــت
«فدراســیون ســندیکاهای جهانــی» در آمــد .کلیــه احــزاب سیاســی
موجــود در ایــران در فاصلــه ایــن ســالها اعــم از حــزب تــوده
ایــران ،حــزب ایــران ،حــزب سوسیالیســت ایــران ،حــزب جنــگل
و فرقــه دموکــرات آذربایجــان ،ایــن شــورا را بــه عنــوان یگانــه
مرکــز ســندیکایی ایــران بــه رســمیت میشــناختند .از زمــره
اعتصابــات مهــم ایــن دوره کــه زیــر نظــر شــورای متحــده صــورت
میپذیرفــت میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 اولیــن اعتصــاب  ۶روزه  ۱۰۰۰نفــر از کارگــران نفــت در خــرداد ۱۳۲۴در نفــت کرمانشــاه
 اعتصــاب  ۱۴روزه  ۱۰۰۰۰نفــر از کارگــران آغاجــاری دراردیبهشــت ۱۳۲۵
 اعتصابهــای عظیــم ۱۰۰هــزار کارگــر صنعــت نفــت بــه دنبــالرد خواســتههای کارگــران بــرای اجــرای مفــاد قانــون کار

تشکل یابی

شــورای متحــده مرکــزی اتحادیه هــای کارگــران و زحمتکشــان
1323

5
شنبه
خرداد

23

13 June
2019

 9شوال
1440
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 1700 :1338نفر کارگران کارخانه وطن اصفهان اعتصاب کرده و خواهان
اضافه دستمزد شدند .ولی آنها هم مانند کارگران کورهپزخانه های تهران با
سر نیزه سازمان امنیت و پلیس مواجه شدند و در نتیجه  10نفر کارگر کشته
و عده ای زخمی شدند.
 :1380بستن خیابان فدائیان اسالم توسط کارگران چیت ری ،شادان پور و
عالءالدین

جمعه
خرداد

24

14 June
2019

 10شوال
1440

98

 :1358آغاز اعتصاب کارگران کارخانه ی نساجی قائم شهر(در اعتراض به رفع
تبعیضات موجود در کارخانه
 :1358تحصن  832نفر از کارکنان تأسیسات آکام وابسته به گروه صنعتی
بهشهر برای دریافت بدهی  60میلیونی دولت به الجوردی سرمایه دار و
صاحب فراری این شرکت.
 :1379مسدود کردن اتوبان کرج تهران توسط کارگران شرکت عالءالدین در
اعتراض به عدم دریافت حقوق

مقابله رضا خان با تشکل های مستقل کارگری
تصویب قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقالل مملکت
1310

مــاده اول  -مرتکبیــن هــر یــک از جرمهــای ذیــل بــه حبــس مجــرد
از ســه تــا ده ســال محکــوم خواهنــد شــد:
-1هــر کــس در ایــران بــه هــر اســم و یــا بــه هــر عنــوان دســته یــا
جمعیــت یــا شــعبه جمعیتــی تشــکیل دهــد و یــا اداره نمایــد کــه مــرام
یــا رویــه آن ضدیــت بـا ســلطنت مشــروطه ایــران و یــا رویــه یــا مــرام
آن اشــتراکی اســت و یــا عضــو دســته یــا جمعیــت یــا شــعبه یــا جمعیتــی
شــود کــه بــا یکــی از مــرام یــا رویههــای مزبــور درایــران تشــکیل شــده
باشــد.
-2هــر ایرانــی کــه عضــو دســته یــا جمعیــت یــا شــعبه جمعیتــی باشــد
کــه مــرام یــا رویــه آن ضدیــت بــا ســلطنت مشــروطه ایــران یــا مــرام
یــا رویــه آن اشــتراکی اســت اگــر چــه آن دســته یــا جمعیــت یــا شــعبه

تاریخ کا رگریآموزه های کارگری

بــا اســتقرار و تحکیــم دیکتاتــوری رضــا شــاه ،پیگــرد و ســرکوب حــزب
کمونیســت ایــران ،کــه در ایــن دوره تنهــا نیــروی متشــکل اپوزیســیون
در ایــران بــود ،تشــدید یافــت .رضــا شــاه بــرای انهــدام کامــل حــزب
و اتحادیههــای کارگــری در ســال  1310متوســل بــه گذرانــدن قانــون
ضــد اشــتراکی « مجــازات مقدمیــن بــر علیــه امنیــت و اســتقالل مملکــت
« گردیــد .بعــد از تصویــب ایــن «قانــون ســیاه» ،تــرور و تضییــق علیــه
شــخصیتهای مترقــی و کمونیســتها و اتحادیههــای کارگــری دامنــه
گســتردهای یافــت .در ســالهای بعــد از  ،1310بــه دلیــل اعمــال ایــن
قانــون ،بســیاری از کمونیس ـتها و رهبــران کارگــری بعــد از شناســایی،
بازداشــت ،زندانــی و یــا اعــدام شــدند .مفــاد ایــن قانــون ســیاه بــه شــرح
زیــر اســت:

در خــارج ایــران تشــکیل شــده باشــد.
مــاده دوم  -هــر کــس بــه نحــوی از انحــاء بــرای جــدا کــردن
قســمتی از ایــران یــا بــرای لطمــه وارد آوردن بــه تمامیــت یــا اســتقالل
آن اقــدام نمایــد محکــوم بــه حبــسمؤبــد بــا اعمــال شــاقه خواهــد
شــد.
مــاده ســوم  -هــر کــس خــواه بــا مشــارکت خارجــی خــواه مســتق ً
ال بر
ضــد مملکــت ایــران مســلح ًا قیــام نمایــد محکــوم بــه اعدام میشــود.
مــاده چهــارم  -هــر کــس عضــو دســته یــا جمعیــت باشــد کــه بــرای
ارتــکاب یکــی از جنایــات مذکــور در مــواد قبــل تشــکیل شــده و قبــل
ف مأموریــن دولتــی قصــد جنایــت و اســامی اشــخاصی
از تعقیــب از طــر 
را کــه داخــل آن دســته و جمعیــت بودهانــد بــرای دولــت یــا مأموریــن
دولتــی افشــاء نمایــد از مجــازات معــاف خواهــد بــود.
تبصــره  -مقصــود از دســته و جمعیــت مذکــور در ایــن قانــون عــده
از دو نفــر بــه بــاال اســت.
مــاده پنجــم  -هــر کــس بــرای یکــی از جرمهــا و یــا مجرمیــن
مذکــوره در مــواد  1و  2و  3در ایــران بــه نحــوی از انحــاء تبلیــغ نمایــد
و هــر ایرانــی کــه بــر علیــهســلطنت مشــروطه ایــران یــا بــر لــه یکــی
از جرمهــا و یــا مجرمیــن مذکــور در مــواد فــوق بــه نحــوی از انحــاء
در خــارج از ایــران تبلیــغ کنــد محکــوم بــه یــک ســال تــا سهســال
حبــس تأدیبــی خواهــد شــد.



مــاده ششــم  -اشــخاصی کــه جرمهــای مذکــوره در مــواد  2و  3را در
خــارج از ایــران مرتکــب شــوند و ایرانیــان مذکــور در قســمت اخیــر
مــاده  5پــس از ورود بـه خــاک ایــران تعقیــب و مجــازات خواهند شــد.

تاریخ کا رگری
آموزه های کارگری

مــاده هفتــم  -مــاده  60و مــاده  79قانــون مجــازات عمومــی نســخ و
ایــن قانــون از اول تیــر مــاه  1310بــه موقــع اجــرا گــذارده میشــود.
چــون بــه موجــب قانــون  24فروردیــن مــاه ( 1310وزیــر عدلیــه
مجــاز اســت کلیــه لوایــح قانونــی را کــه بــه مجلــس شــورای ملــی
پیشــنهاد مینمایــد پــس از تصویبکمیســیون فعلــی قوانیــن عدلیــه
بــه موقــع اجــرا گــذارده و پــس از آزمایــش آنهــا در عمــل نواقصــی
را کــه در ضمــن جریــان ممکــن اســت معلــوم شــود رفــع و قوانی ـن
مزبــوره را تکمیــل نمــوده ثانی ـ ًا بــرای تصویــب بــه مجلــس شــورای
ملــی پیشــنهاد نمایــد) علیهــذا (قانــون مجــازات مقدمیــن بــر علیــه
امنیــت و اســتقالل مملکــت) مشــتمل بــر هفــت مــاده کــه در تاریــخ
 22خــرداد مــاه یــک هــزار و ســیصد و ده شمســی بــه تصویــب
کمیســیون قوانیــن عدلیــه مجلــس شــورای ملــی رســیده اســت قابــل
اجراســت.
رییس مجلس شورای ملی  -دادگر

شنبه
خرداد

25

15 June
2019

 11شوال
1440

98

 :1332اعتصاب کارگران قزوین برای اصالح روند کار در کارخانه

1
شنبه
خرداد

26

16 June
2019

 12شوال
1440

98

 :1358تحصن  65کارگر جنگلداری کرمان در اعتراض به اضافه حقوق
عقب افتاده
 :1358تحصن  700کارگر اخراجی «ویلیام برادرز» در اعتراض به اخراج
غیرقانونی و عدم دریافت مطالبات مزدی

سید اشرف الدین گیالنی معروف به نسیم
شمال
طنزپرداز بزرگ عصر مشروطه
(تولد -1241مرگ 18خرداد 1306شمسی)

ا دبیات کارگری

تا چند کشی نعره که قانون خدا کو؟
گوش شنوا کو؟
آنکس که دهد گوش به عرض فقرا کو؟
گوش شنوا کو؟
در خانه ٔ همسایه عروسی است آمال
به به بارک اﷲ
آن شاخ نباتی که شود قسمت ما کو؟
گوش شنوا کو؟
پرسید یکی رحم و مروت به کجا رفت ؟
گفتم به هوا رفت
مرغی که برد کاغذ ما را به هوا کو؟
گوش شنوا کو؟
حلوای معارف که جوانان همه بردند
در مدرسه خوردند
آلوطی حسن قسمت درویش کته پا کو؟
گوش شنوا کو؟
یک نیمه ٔ ایران ز معارف همه دورند
نیمی شل و کورند
اندر کف کوران ستم دیده عصا کو؟
گوش شنوا کو؟

2
شنبه
خرداد

27

17 June
2019

 13شوال
1440

98

 :1333اعتصاب کارگران سرم سازی کرج

3

شنبه
خرداد

28

18 June
2019

 14شوال
1440

98

 :1358اعتصاب  11هزار کارگر کفش ملی به دعوت سندیکای کارگران و
کارمندان کارخانه های گروه صنعتی ملی
خواسته های آنان بدین شرح بود:
 -1هیئت نظارتی که از طرف وزارت کار برای اداره ی امور کارخانه تعیین
شده بود و اعضای آن به دلیل دخالت مدیران سابق در امور کارخانه
استعفا کرده اند ،به سرکار بازگردند.
 -2اخراج عوامل سرسپرده و مزدور که وابسته به ایروانی (مدیر سابق)
هستند.
 -3جلوگیری از بازگشت ایروانی از سرسپردگان رژیم سابق
 :1358پایان اعتصاب کارگران آذرالکتریک تبریز .نتیجه اعتصاب افزایش
دستمزد و اخراج دوکارگر

مقاوله نامه  87سازمان جهانی کار

آموزه های کارگری قوانینکارگری

ماده 2
کارگــران و کارفرمایــان بــدون هیــچ گونــه امتیــاز میتواننــد
برطبــق تمایــل خــود و بــدون ارادهی قبلــی اقــدام بــه تشــکیل
ســازمانهایی بــه میــل خــود نمــوده و یــا بــه ایــن ســازمانها
بپیوندنــد .بــه شــرط آن کــه اساســنامهی آنهــا را رعایــت کننــد.
ماده 3
ســازمانهای کارگــران و کارفرمایــان حــق دارنــد اساســنامه و
آییننامههــای خــود را تدویــن و نماینــدگان خویــش را آزادانــه
انتخــاب و اداره امــور و فعالیــت خــود را تنظیــم و برنامـه عملــی
خــود را اعــام نماینــد .مقامــات دولتــی بایــد از هــر گونــه
مداخل ـهای کــه ممکــن اســت ایــن حــق را محــدود و یــا مانــع
اعمــال قانونــی آن باشــد ،خــودداری نماینــد.
مقاوله نامه 98
ماده 1
کارگــران بایــد در مقابــل اعمــال ضــد اتحادیـهای تبعیــض آمیــز
در زمینـه اشــتغال از حمایــت کافــی برخــوردار باشــد .ایــن گونــه
حمایتهــا بــه ویــژه در مــوارد زیــر بایــد اعمــال گــردد :مشــروط
نمــودن اســتخدام یــک کارگــر بــه ایــن کــه عضــو یــک اتحادیــه
نشــود یــا از عضویــت یــک اتحادیــه مســتعفی گردد.اخــراج یــک
کارگــر ،یــا ایجــاد مزاحمــت بــرای او بــه وســایل مختلــف ،بــه
علــت عضویــت وی در یــک اتحادیــه و یــا بــه علــت مشــارکت
وی در فعالیتهــای تشــکیالتی در غیــر ســاعات کار و یــا در
صــورت موافقــت کارفرمــا در جریــان ســاعات کار.
ماده 2
اتحادیههــای کارگــری بایــد در مقابــل هرگونــه اقــدام و فعالیــت
طــرف مقابــل کــه جنبـه مداخلــه در تشــکیالت و فعالیــت و امور
اداری آنهــا را دارد ،کامــا مصونیــت داشــته باشــند.

4
شنبه
خرداد

29

19 June
2019

 15شوال
1440

98

 :1380اعتصاب موفقیت آمیز کارگران اتحادیه بوشهر با حضور  1500نفر
حداقل مزد از ده ریال به  25ریال افزایش یافت.
 :1380کارگران چیت ری موفق شدند چکی به مبلغ  160میلیون تومان به
عنوان حقوق معوقه از بنیاد بگیرند.

5
شنبه
خرداد

30

20 June
2019

 16شوال
1440

98

 :1358تحصن کارگران شرکت «ایران سرعت» در اعتراض به عدم
دریافت حقوق و مزایای عقب افتاده
 :1358تحصن و اعتراض کارگران مبارز صنعت نفت در اعتراض به
بازداشت رهبران اعتصابات علیه رژیم شاه
 :1358اجتماع صد تن از کارگران بیکار شرکت سدسازی در وزارت کار به
نمایندگی از کلیه کارگران بیکار شده

با میهنم چه رفته است
با میهنم چه رفته است
که زندانها
از شبنم و شقایق سرشارند
و بازماندگان شهیدان
در سوگ اللههای سوخته
میبارند
با میهنم چه رفته است
که گلها هنوز سوگوارند
سعید سلطانپور

ا دبیات کارگری

-انبوه ابرهای پریشان سوگوار-

جمعه
خرداد

31

21 June
2019
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 :1358دومین تحصن کارگران و کارمندان شرکت «ایران سرعت» در اعتراض
به عدم دریافت حقوق مکفی ،حق مسکن ،خواربار ،بیمه و اضافه کاری در تهران
 :1380اعتصاب کارگران کارخانه تخته سه الیی به عدم دریافت حقوق و تعطیلی
کارخانه

آموزه های کارگری

آیا میدانید که:
ت خدمـت نظــام وظيفـه (ضــرورت ،احتيــاط و ذخيــره) جــزء
 مــد ســوابق خدم ـت و كار آنــان محســوب ميشــود .در دوران خدم ـت
نظاموظيفــه ،قــرارداد كار بــ ه حالــت تعليــق درميآيــد ،ولــي
كارگــر بايــد حداكثــر تــا دو مــاه پــس از پايــان خدمــت بــهكار
ســابق خــود برگــردد و چنانچ ـه شــغل وي حــذف شــده باشــد در
شــغلي مشــابه آن بــهكار مشــغول ميشــود.
 در پايــان كار ،كليــه مطالباتـي كـه ناشـي از قــرارداد كار و مربــوطبــ ه دور ه اشــتغال كارگــر در مــوارد فــوق اســت ،بــه كارگــر و در
صــورت فــوت او ب ـه وارث قانون ـي وي پرداخ ـت خواهــد شــد .تــا
ن تكليــف وراث قانونــي و انجــام مراحــل اداري و برقــراري
تعييــ 
ن ســازمان موظ ـف
ط ســازمان تأمي ـن اجتماع ـي ،اي ـ 
مســتمري توس ـ 
اسـت نســبت بـه پراخـت حقــوق متوفـي بـه ميــزان آخريـن حقــوق
ت س ـه مــاه ب ـه خانــواده
دريافت ـي ،بهطــور عليالحســاب و ب ـه مــد 
وي اقــدام نمايــد.
ي از فوت،
 كارگــر از لحــاظ دريافـت حقــوق يــا مســتمريهاي ناشـ ي و جزئي و
بيمــاري ،بازنشســتگي ،بيــكاري ،تعليـق ،ازكارافتادگـي كلـ 
يــا مقــررات حمايتـي و شــرايط مربــوط بـه آنهــا تابـع قانــون تأميـن
اجتماعــي خواهــد بود.
در صــورت خاتمــه قــرارداد كار ،كار معيــن يــا مــدت موقــت،
كارفرمــا مكلــف اســت بــه كارگــري كــه مطابــق قــرارداد ،يــك
ســال يــا بيشــتر ،بــهكار اشــتغال داشــت ه اســت بــراي هــر ســال
س آخريـن حقــوق مبلغـي
م از متوالـي يــا متنــاوب براســا 
ســابقه ،اعـ 
معــادل يــك مــاه حقــوق بهعنــوان مزايــاي پايــان كار بــ ه وي
پرداخــت نمايــد.
 هــرگاه قــرارداد كار بــراي مــدت موق ـت و يــا بــراي انجــام كارمعيــن ،منعقــد شــده باشــد هيچيــك از طرفيــن بــه تنهايــي حــق
فســخ آنرا نــدارد.
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 :1324اعتصاب كارگران پااليشگاه آبادان براي اضافه دستمزد با موفقيت به
پايان رسيد و دستمزد از  24ريال به 38ريال افزايش يافت.
 :1328اعتصاب کارگران اصفهان به دلیل نگرفتن دستمزد
 :1332اعتصاب کارگران نفت
 :1379اجتماع کارگران کفش ملی در اعتراض به سوءمدیریت وعدم
دریافت حقوق و مزایا
 :1379تحصن کارگران بیکار شده کارخانه شهید رجایی در مقابل استانداری
مازندران به علت عدم دریافت حقوق و مزایا و تعطیلی کارخانه
 تجمع کارگران گروه ملی در اعتراض بهادامه بازداشت  6کارگرتجمع اعتراضی مردم آبادان در مقابل اداره آبفا و اعتراض نسبت به شوریآب آشامیدنی
تجمع اعتراضی جوانان جویای کار بندر دیلم با بستن جاده گچساران به بندردیلم و گناوه
پنجمین روز تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دراعتراض به احکام غیرقانونی قوه قضاییه علیه چند تن از دانشجویان

اعتصابکارگرانکفاش
1تیر1333

در ایــن بیانیــه بــه بیمهكــردن صنــف كفــاش ،حقــوق روزهــای جمعه و
همچنین تعطیالت رســمی كارگران اشــاره شــده بــود .دومیــن روز اعتصاب
همــراه بــا اعالمیههــای پشــتیبانی ســایر ســندیكاهای كارگــری شــركت
نفــت تهــران ،دخانیــات،ســیمان،راه آهــن،نســاجیها،كورهپزخانههــا و
ســندیكاهای كارگــران بــود .پشــتیبانیها از ایــن اعتصــاب موجــب خشــم
حكومــت شــده و تعــداد دیگــری از كارگــران شــدند.
بنــد  4بیانیــه اشــاره داشــت كــه كلیـ ه كارگــران كفــاش اســتان تهران
كــه بـ ه ه ردلیــل از روز  28مــرداد  32تاكنــون دســتگیر و زندانــی شــدهاند،
بایــد آزاد شــوند و كارگــران كفــاش تا حصــول نتیج ه مطلوب بــه اعتصاب
خــود ادامه خواهنــد داد. .
پــس از مذاکــرات مســؤولین حكومــت نظامــی تهــران بــا نماینــدگان
اعتصابــی و كارفرمایــان در وزارت كار ،زندانیــان سیاســی و غیرسیاســی
كارگــران كفــاش آزاد شــدند و اعتصــاب خاتمــه و مذاکــره بــرای ســایر
خواســتهای کارگــران ادامــه یافــت.

ـک حرکت
ـی هتـ
ـون اساسـ
ـل  39قانـ
ـق اصـ
بر طبـ
ـتگیر و یا
ـون دسـ
ـم قانـ
ـه حکـ
ـه بـ
ـی کـ
ـت کسـ
و حیثیـ
ـورت که
ـر صـ
ـه هـ
ـود ،بـ
ـی میشـ
ـت و زندانـ
بازداشـ
ـت.
ـب مجازات اسـ
ـوع و موجـ
ـد ممنـ
باشـ

تاریخ کا رگری

در اعتــراض به دســتگیری یکی از نماینــدگان کارگران کفــاش ،اعتصاب
نامحــدود چهــل هــزار كارگــر كفاش با صــدور اعالمیـ های آغاز شــد.
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 :1358تحصن  80کارگر شرکت اس-پی-باتینیول مارفاکو پیمانکار شرکت
نفت در اعتراض به دستمزد
 :1358دومین اعتصاب  150راننده شرکت فسان در اعتراض به عدم افزایش
حقوق و اضافه دستمزد
 :1397تجمع اعتراضی  ۸۰کارگر شهرداری اشتهارد (استان البرز) به دلیل
اخراج در مقابل فرمانداری
 تجمع دوباره کارگران کارتن مشهد مقابل استانداری در اعتراض بهپرداخت نشدن حقوقهای معوقه
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 :1397تجمع اعتراضی کارگران بیکار شده فاز  ۱۹پارس جنوبی
تجمع اعتراضی کارگران کشتو صنعت شمال و پارسمیللنگ تاکستاناعتراض کارگران معدن مس «درهزار» سیرجان نسبت به پایین بودن حقوقتجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد عضو پروژه مسکن سپیدار۲و ۳بهدلیل تاخیر بیش از  5سال
تجمع زنان ایرانشهر در مقابل مسجد این شهر در اعتراض به متجاوزینتجمع دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی در اعتراض به احکام سنگین قضاییصادر شده وبرای دانشجویان وامضای طوماردر اعالم همبستگی با دانشجویان
-تجمع کارگران فضای سبز منطقه  ۱۱به دلیل عدم دریافت سه ماه حقوق

الفبای جنگ
کارگران برای نان و
بازرگانان برای بازار فریاد میزنند.
بیکاران گرسنه بودند و حاال
کارگران گرسنهاند.
دستانی که بیکار نشسته اند ،دوباره دست به کار شدهاند،
حاال صدفهای سیمانی میتراشند
باال نشینان میگویند
پاییننشینانمیگویند:
راه گور است
رژه میروند به گاه رژه رفتن نمیدانند
که دشمن در کاسههای سرشان رژه میروند.
صدایی که به آنها دستور میدهد
صدای دشمنشان است.
و آنکه حرف از دشمن میزند
خود دشمن است
برشت

ا دبیات کارگری

راه سعادت است
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 :1358تحصن هزاران کارگران پیمانی بشکه سازی پاالیشگاه آبادان
 :1376تصویب طرح بازنشستگی زنان کارگر مشمول تامین اجتماعی با 20سال
سابقه و  42سال سن
اخراج  150کارگر کارخانه جنرال با بیش از  20سال سابقه کار
 1397تجمع اعتراضی کارگران پاکبان شهرداری سنندج و فضای سبز
شهرداری اراک
بستن اتوبان شیراز ـ بوشهر در اعتراض بیآبی شهرک وحدتیهتجمع اعضای تعاونی مسکن کارگران شرکت برق تهرانتجمع کارکنان فوالد بویراحمد در اعتراض به وضعیت شغلی و حقوقیشانتجمع نانوایان شهر مشهد در اعتراض به پایین بودن نرخ نان ودیگر خواستههای صنفی خود مقابل اتحادیه صنف نانوایان مشهد
تجمع کارگران شهرداری در اعتراض به دو ماه دستمزد معوقه شان درمقابل استانداری سنندج
تجمع کارگران تولید پارس میل لنگ تاکستان در اعتراض به وضعیت معوقاتمزدی و دیگر مطالباتشان در محل شرکت
-تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه برای دریافت سنوات
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 :1289انتشار اولین نشریه کارگری ایران با نام «اتفاق کارگران»
 :1358آغاز اعتصاب کارگران آجر ماسنی ارومیه در اعتراض به اخراج
نمایندگان شان
 :1358آغاز اعتصاب بیش از صد کارگر پارسونز جردن در اعتراض به عدم
دریافت حقوق خود و اخراج  3500کارگر وابسته به مس سرچشمه
 :1397تجمع جمعی از معلمان حق التدریسی اردبیل در اعتراض به شرایط
معیشتی خود

تعریف اعتصاب

آموزه های کارگری

اعتصــاب در واقــع هنگامــی رخ میدهــد کــه کارگران با دســت کشــیدن
از کار خواستههایشــان را از کارفرمــا طلــب میکننــد .اعتصــاب ،رونــد تولیــد
و ارائــه خدمــات را مختــل میکنــد و ســود کارفرمــا دچــار وقفــه میشــود.
معمــوال قبل از شــروع اعتصــاب خواســتههای کارگران توســط کمیته کمیته
اعتصــاب یــا خــود کارگــران یــا تشــکل آنهــا بــرای کارفرمایــان و یــا دولت
توضیــح داده میشــود .اعتصــاب میتوانــد بــه شــکل کــم کاری ،بــه صورت
موقــت و دارای محدودیــت زمانــی یــا طوالنــی مــدت باشــد .کارفرماهــا
ســعی میکننــد اعتصــاب ضدمــردم جلــوه داده شــود ،در مقابــل ایــن اقــدام
کارگــران ممکــن اســت در دوران اعتصــاب تصمیــم بگیرند کــه بخشهایی
از موسســه ،بــه کار خــود ادامــه دهنــد تــا ضــرر اساســی بــه محیــط کار
و مــردم وارد نشــود .بــه عنــوان مثــال در اعتصــاب مراکــز خدماتــی ماننــد
بیمارســتانها ،تصمیــم گرفتــه میشــود کــه خدمــات اورژانســی همچنــان
بــه دور از اعتصــاب باقــی بمانــد و یــا در اعتصــاب نفتگــران در ســال ،57
بــه منظــور تهیــه ســوخت مــردم ،بخشهایــی از شــرکت نفت همیشــه در
حــال کار بــود .مهمتریــن زمینــه یــک اعتصــاب ،وجــود اتحــاد و تشــکل
(حداقــل در شــکلهای ابتدایــی) میــان کارگران اســت .در حقیقــت اعتصابی
موفــق اســت کــه همبســتگی کارگــران پــس از اعتصــاب بیشــتر از قبــل از
آن باشــد ،حتــا اگــر آن اعتصــاب موفقیتآمیــز نباشــد .برخــی اعتصابــات
محلــی اســت و برخــی دیگــر سراســری اســت .اعتصــاب سراســری توســط
کارگــران یــک بخــش و یــا بخشهــای مختلــف بــه طــور همزمــان صورت
میگیــرد کــه دلیــل آن خواســتههای مشــترک یــک یــا چنــد رشــته از
تولیــد یــا خدمــات اســت .ماننــد اعتصــاب مــدارس ،ادارات و شــرکت نفت
در ســال  .1357بــرای شــکلگیری یــک اعتصــاب سراســری ،وجــود ارتباط
بیــن بخشهــای مختلــف یــک رشــته یــا چنــد رشــته خدماتــی و تولیــد
ضــروری اســت کــه ایــن امــر از طریــق وجــود تشــکلهای سراســری و
ارتبــاط میــان تشــکلهای منطقــهای یــا صنفــی امکانپذیــر اســت.
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 :1301توقیف روزنامه حقیقت اولین روزنامه کارگری
 :1332اعتصاب  25هزار نفری کوره پزخانه ها
 :1358اعتصاب و تشکیل شورای کارگری توسط کارگران کارخانه تولیدی
پوشاک سنندج جهت جلوگیری از سوء استفاده و نظارت بر تولید
 :1397تجمع اعتراضی کامیونداران در شهرهای مشهد و سرخس
تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته نیشکر هفتتپه و پارس میللنگ تاکستاناعتراض کارگران بیکار شده کارخانه فوالد میانه به وضعیت شغلی خودتجمع اعتراضی کارگران «ناز نخ» و کارگران فنی شرکت حملونقل رجا تجمع کارگران شهرداری یاسوج مقابل ساختمان شورای شهر در اعتراض بهنحوه پرداخت بیمه
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 :1382اعتصاب کارگران کوره سوزان  / 1332تجمع کارگران کوره پزخانه
محمودآباد

کمیته اعتصاب

در واقــع میتــوان گفــت کمیتــه اعتصــاب تشــکیالتی موقتــی اســت که
از دل اعتصــاب بیــرون میآیــد .کار کمیتــه اعتصاب نظــم و ســازمان دادن و
برنامهریــزی بــرای اعتصــاب اســت ،هــر چنــد تصمیمگیریها در جلســات
عمومــی کارگــران گرفتــه میشــود.
کمیتــه اعتصــاب میتوانــد وظایــف افــراد را در زمــان اعتصــاب تعییــن
کــرده ،صنــدوق اعتصــاب یــا حرکتهــای ضــروری بــرای تــداوم اعتصاب
را ســازماندهی کنــد .ایــن کــه اعتصــاب در درون کارخانــه یــا بــه بیــرون
کارخانــه کشــیده شــود از تصمیمات کمیته اعتصاب اســت که در جلســات
عمومــی کارگــران بــه بحــث گذاشــته میشــود .همچنیــن کمیتــه اعتصاب
وظایــف نظرخواهــی و تشــکیل جلســات عمومــی کارگــران را برای تــداوم یا
قطــع اعتصــاب و پشــتیبانی از کارگرانی را برعهــده دارد که ممکن اســت در
جریــان اعتصــاب دســتگیر یــا نیــاز به کمکهــای مالــی و ...داشــته باشــند.
یکــی دیگــر از وظایــف کمیتــه اعتصــاب اطالعرســانی و ارتبــاط بــا
محیطهــای دیگــری بــه منظــور جلــب حمایــت عمومــی اســت .رســانهای
کــردن و رســاندن خواســت کارگــران بــه گــوش مــردم ،از طریــق نوشــتن
بیانیــه از جملــه مــواردی اســت کــه میتوانــد در حمایــت از اعتصــاب موثر
با شد .

آموزه های کارگری

بــرای شــکلگیری یــک اعتصــاب ،ابتــدا کمیتــه اعتصــاب شــکل
میگیــرد کــه در واقــع رهبــری اعتصــاب را دســت دارد .ایــن کمیتــه یــا
از درون خــود کارگــران و در محــل کار شــکل گرفتــه و یــا تشــکل کارگران
(اتحادیــه ،ســندیکا و )...مبــادرت بــه تشــکیل کمیتــه اعتصــاب میکنــد .به
طــور معمــول ،پیشــروان و آگاهتریــن رهبــران عملی کارگــران ایــن کمیته را
شــکل میدهنــد تــا اعتصــاب جنبــه واقعــی و کامـ ً
ا جــدی بگیــرد.

شنبه
تـــیـــر
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تعطیل

 :1323اعتراض کارگران قندکهریزک نسبت به گران بودن نان وگوشت
 :1397تجمع کارگران شهرداری اشتهارد در اعتراض به اخراج خود و عدم
دریافت حقوق معوقه
اعتراض کارگران شرکت وارنا به عدم پرداخت دستمزد در مقابل فرمانداریورامین
اعتصاب کارگران کارخانه ایران تایر در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشانتجمع جمعی از دانشجویان نوشیروانی بابل در اعتراض به صدور احکام قضاییسنگین برای دانشجویان و فعاالن صنفی

1
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تـــیـــر
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 :1325اعتصاب کارگران نساجی به علت عدم اجرای قانون کار
 :1358اعتصاب موفقیت آمیز کارگران کارگاه میل لنگ تراشی موتور کار با
در دست گرفتن اداره کارخانه
 :1358اشغال دفتر مرکز شرکت بنز خاورطی و اخراج  9تن از مزدوران
ساواک ،مدیران و سرپرستان ضدکارگر توسط کارگران در اعتراض به
دستمزدها
 :1397تظاهرات مردم آبادان به وضعیت بی آبی و شوری بیش از حد آن

1324
اتحادیــه راننــدگان وابســته بــه شــورای متحــده کارگــران
و زحمتکشــان گیــان طــی بیانیــهای از راننــدگان زحمتکــش
گیــان بــرای ثبــت نــام در اتحادیــه دعــوت کــرد .بــه گــزارش
رئیــس شــهربانی رشــت ،در روز  23تیرمــاه راننــدگان عضــو
اتحادیــه راننــدگان بــا چنــد اتومبیــل بــا شــعار «زنــده بــاد
اتحادیــه کارگــران» در خیابانهــای رشــت بــه تظاهــرات
پرداختنــد .در ادامــه هیئــت موســس اتحادیــه ،از راننــدگان
عضــو مبلــغ  37000ریــال بــرای تشــکیل کلــوپ راننــدگان
جمــعآوری کــرد.
در آن ســالها راننــدگان عضــو اتحادیــه در شیشــه
جلــو اتومبیــل خــود جملــه «اتحادیــه راننــدگان گیــان» را
مینو شــتند .

تشکل یابی

اتحادیه رانندگان گیالن

2
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 :1336ادامه اعتصاب کارگران کوره پز خانه
 :1354اعتصاب کارگران خونین نساجی شاهی
 :1358توقیف  80میلیون تومان ماشین آالت توسط کارگران شرکت
ساختمانی و تأسیساتی گیلکان و ممانعت از خروج آن ها توسط کارگران ضمن
حفاظت از ماشین آالت خواهان دریافت حقوق عقب افتاده خود بودند.
 :1358اخراج عامل کارفرما از شورای کارگری توسط  1200کارگر «ایران
دوچرخ» در قزوین

3
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 :1325اعتصاب 6هزار کارگر نفت آبادان
 :1331اعتصاب کارگران کارخانه ناهید اصفهان در اعتراض به جیره نان
 :1358اعتصاب و اعتراض کارگران پیمانی پاالیشگاه تبریز برای باال بردن دستمزد و
لغو قراردادهای قبلی به جهت عوض شدن کارفرما
 :1358اعتصاب کارگران کارخانه «می می کو» شهر صنعتی رشت در اعتراض به عدم
دریافت حقوق

1327
مــاده :1کوشــش بــرای بهبــود حــال کارگــر و ایجــاد حــس
همــدردی و صمیمیــت مابیــن کارگــران.
مــاده  :2اجــرای قانــون کار و تکمیــل آن بــه وســیله وضــع
مقــررات و آییــن نامههــای مــا بــه نفــع کارگــران.
مــاده  :3مبــارزه شــدید بــا بیســوادی بــه وســیله ایجــاد
کالسهــای اکابــر مجانــی.
مــاده :4کوشــش بــرای اجــرای صحیــح قوانیــن و آییننامههــای
بیمــه و بهداشــت کارگــران.
مــاده  :5تعییــن ســاعت کار کمتــر از  8ســاعت بــرای کارگرانــی
کــه بــا مــواد ســمی ســر و کار داشــته یــا کارهــای خطرنــاک انجــام
میدهنــد.
مــاده  :6کارفرمایــان موظفنــد بــه کارگرانــی کــه بــا مــواد ســمی
کار میکننــد هــر روز شــیر حیوانــی بدهنــد.
مــاده  :7مبــارزه شــدید بــا بیــکاری و تدویــن طرحهــای ایجــاد
کار و پیشــنهاد آن بــه دولــت.
مــاده  :8ایجــاد صندوقهــای تعــاون در کارگاههــا بــه منظــور
دســتگیری و کمــک بــه کارگــران در هنــگام پیــری و از کارافتادگــی.
مــاده :9تاســیس شــرکتهای تعــاون بــه منظــور کمــک بــه
کارگــران.

تشکل یابی

اساسنامه سندیکاهای کارگران ایران
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5

شنبه

 :1354تجمع کارگران کارخانه نوکار بندرعباس برای افزایش دستمزد.
 :1358اعتصاب کارگران ساده شرکت سهامی سنگین جاده مخصوص کرج در
اعتراض به دستمزدها و نرخ افزایش مزد
 :1380اجتماع کارگران پشم بافی کشمیر کرمانشاه در اعتراض به رأی هیات
تشخیص اداره کار مبنی بر اخراج کارگران
 :1397اعتراض کارگران پلیاکریل اصفهان نسبت به عدم پرداخت دستمزدهای
عقبافتاده
اعتراض کارگران سد شفارود نسبت به معوقات مزدی و اخراج  ۷تن ازکارگران این سد
تجمع اعتراضی مردم خور موسی ،بندر ماهشهر در حمایت از اعتراض مردمخرمشهر که به بی آبی
اعتصاب کارکنان شرکت فوالد سیرجان ایرانیان در اعتراض به پرداخت نشدنحقوق و مزایا

تـــیـــر
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 :1397اعتصاب کارگران راهسازی بروجرد به اراک در اعتراض عدم پرداخت
 ۶ماه حقوق خود
اعتصاب کارکنان شرکت فوالد سیرجان و اعتراض کارگران نازنخ و فرنخقزوین به معوقات مزدی

مــاده  :11ســاختمان خانههــای ارزان و مناســب بــا اصــول
بهداشــت بــه وســیله کارفرمایــان در مجــاورت کارگاههــا.
ماده  :12تاسیس باشگاه برای کارگران در نزدیکی کارگاه.
مــاده  :13معمــول داشــتن اصــول اســتخدام رســمی کارگــران
در کارگاههــا.
مــاده  :14تهیــه لبــاس کارگــر و وســایل بهداشــت ،احــداث
زمینهــای ورزشــی و فراهــم نمــودن وســایل ورزشــی بــرای
کارگــران بــه وســیله کارفرمــا.
مــاده  :15اخــراج جاسوســان و کســانی کــه قصــد اســتثمار
کارگــران را داشــته و یــا نظــم کارگاه را مختــل ســازند.
مــاده  :16ایجــاد کمیســیونهای معاضــدت عمومــی و قضایــی
در ســندیکاها بــرای دفــاع از حقــوق کارگــران.
مــاده  :17رعایــت حقــوق تســاوی در مقابــل کار مســاوی بــرای
کارگــران زن و مــرد.
مــاده  :18تاســیس کودکســتان و دبســتان بــرای اطفــال کارگران
در مجــاورت کارگاههایــی که دور از شــهر باشــند.
مــاده  :19تاســیس نشــریات و روزنامههایــی بــرای نشــر افــکار
کارگــر و عقایــد کارگــران و دفــاع از حقــوق آنهــا.
ماده  :20تعیین حداقل و اکثر سن کارگران.

تشکل یابی

مــاده :10ایجــاد نانواخانــه و خواربــار فروشــی در کارگاههایــی
کــه دور از شــهر و آبــادی میباشــد.
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 :1325اعتصاب کارگران آبادان ،کشته شدن  5کارگر و زخمی شدن  125نفر
 :1325اعتصاب کارگران قند کرج
 :1333اعتصاب  40هزار کارگر کفاش تهران
 :1397اعتراض کارگران فاز  ۸شهر جدید پردیس نسبت به مطالبات مزدی
اعتراض کارگران پیمانکاری شهرداری «الوند» نسبت به عدم پرداخت سه ماهحقوق معوقه
تاخیر شش ماهه در پرداخت دستمزد کارگران راهسازی بروجرد به اراکتجمع اعتراضی اهالی روستای قیالب تابع اندیمشک ،به دلیل بی آبی تانکرهای
حمل آب
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 :1328اعتصاب کارگران چوب بری تمیشان مازندران و تحصن سه روزه در
تلگراف خانه
 :1332توافق میان وزارت کار با نمایندگان اعتصابی کوره پز خانه مبنی بر افزایش
دستمزد 25درصدی
 :1397اعتراض کانون صنفی معلمان تهران نسبت به وضعیت و نحوه پرداخت
پاداش بازنشستگان

در جریــان اعتصــاب همــواره کارفرمایــان و یــا کســانی کــه
بــا اعتصــاب مخالفنــد اعــم از دولــت و مراکــز قــدرت ،تــاش
دارنــد تــا بــا ایجــاد تفرقــه در میــان اعتصابیــون قــدرت آن
را در هــم شکســته و بــه هــر ترتیــب از آن جلوگیــری کننــد.
ایجــاد تفرقههــای قومــی و دینــی میــان اعتصابگــران یــا
تطمیــع و خریــد افــراد بــا وعــده و وعیــد (وعــده دادن شــغل
رســمی بــه کارگرانــی کــه دارای شــغل موقــت هســتند) یکــی
از روشهــای معمــول بــرای شکســتن اعتصــاب اســت .در کنار
ایــن ترفنــد ،تهدیــد ،دســتگیری ،ضــرب و شــتم و ارعــاب
نیــز همیشــه از طــرف کارفرمایــان و نهادهــای قــدرت بــرای
مقابلــه بــا اعتصــاب اســتفاده میشــود .دفــاع از رهبــران و
نماینــدگان کارگــران اعتصابــی و خانوادههایشــان ،از وظایــف
مبــرم اعتصابیــون اســت.

آموزه های کارگری

مقابله با ترفندهای کارفرما برای شکستن اعتصاب
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 :1358اعتصاب موفقیت آمیز کارگران شرکت ساختمانی فرکار در شوشتر
 :1358آغاز اعتصاب  62کارگر یازده نانوایی در ماهشهر
کارگران که خواستار دریافت حقوق خود در روزهای تعطیل بودند پس از دو
ماه دست به اعتصاب زدند که در نهایت نیز با موفقیت همراه شدند.
 :1358اعتصاب کارگران «ایران کنف» رشت در اعتراض به عدم دریافت مابه
التفاوت حقوق(از فروردین ماه)
 :1358تحصن  200کارگر و کارمند کارخانه پارس مینو در مسجد جامع خرم
دره و دستگیری  17نفر از کارگران روز بعد از تحصن
 :1397تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی گچساران در اعتراض به اخراج و
عدم پرداخت مطالبات معوقه
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 :1397تظاهرات بزرگ مردم برازجان در اعتراض به بیآبی
 تجمع کارگران شهرداری مریوان و اعتراض کارگران کارخانه چوب کیش،نسبت به مطالبات مزدی
 اعتصاب وتجمع کارگران مقابل شرکت خمش ،که عهده دارکانال انتقال و آبرسانی شهرستان خدا آفرین در آذربایجان شرقی به دلیل پرداخت نشدن
دستمزد وحقوقشان
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اصفهان در مقابل ساختمان شهرداری دراعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران
 -تجمع اعتراضی کارگران شرکت پارت کاغذ و کارتن مشهد

برخی اقدامات اتحادیه کارگران کرمانشاه
1324

صبــح روز  8تیــر مــاه از طــرف اتحادیــه کارگــران یــک کامیــون
بــرف وارد قصــر شــده کــه بــا بهــای ارزانــی بفروشــند ،شــخصی کــه
بــرف مصرفــی قصــر را از طــرف انجمــن شــهرداری مقاطعــه بــه انحصار
نمــوده بــا چنــد تــن از کارمنــدان حــذب عدالــت بــر واردکننــدگان
بــرف حملــه و ســر و دشــت شکســته و بــازار بســته شــد».
(برای خنک شدن در آن سالها ،از برف استفاده میکردند).

تاریخ کا رگری

طبــق گــزارش شــهربانی قصرشــیرین« ،فــردی از طــرف اتحادیــه
کارگــران کرمانشــاه بــرای تشــکیل اتحادیــه کارگــران بــه قصــر رفتــه...
و متینگــی در آنجــا داده؛ بــه عــاوه  6تیرمــاه آگهــی در قصــر منتشــر
نمــوده کــه از روز هشــتم ،نانواهــا بایــد بهــای نــان را از  10ریــال بــه 8
ریــال تنــزل دهنــد .از طــرف شــهربانی بــه او اخطــار شــده حــق مداخله
در ایــن گونــه کارهــا را نــدارد.
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 :1397تجمع اعتراضی کارگران نیبر شرکت نیشکر هفتتپه
تجمع اعتراضی کارگران بویرصنعت یاسوج ،شهرداری اصفهان و رانندگاناتوبوس بخشخصوصی
تجمع مرغداران گناباد جلوی اداره برق در اعتراض به قطعی برق و تلفات درمرغداری ها
تجمع و اعتصاب کارگران شهرداری منطقه  ۵ ،۴و  ۶شهر اهواز در مقابلشهرداری این شهر بابت پنج ماه حقوق معوقه
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 :1397اعتراض کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی به شرایط دشوار
شغلی و دستمزد پایین

صندوق اعتصاب

صنــدوق اعتصــاب فقــط بــه دوران اعتصــاب تعلــق نــدارد و بعــد از
اعتصــاب هــم ميتوانــد فعاليــت کنــد و وامهــاي مــورد نيــاز کارگــران
را تاميــن نمايــد .وجــود هميشــگي صنــدوق اعتصــاب ،کارگــران را بــه
دور خويــش متشــکل و متحــد ســاخته و شــرايط را بــراي اعتصــاب
بعــدي آســانتر ميســازد.

آموزه های کارگری

تشــکيل صنــدوق اعتصــاب بــه منظــور حمايــت مالــي از کارگــران در
دوران اعتصــاب يکــي از مــواردي اســت کــه کمــک ميکنــد تبعــات
اعتصــاب فشــار کمتــري بــر کارگــران و خانوادههايشــان داشــته باشــد.
صنــدوق اعتصــاب کمکهــاي مالــي بــه کارگــران زندانــي و اخراجــي
و خانوادههــاي آنــان و تاميــن مالــي امــور تبليغــي اعتصــاب را در
دســتور کار خــود دارد .کمکهــاي داوطلبانــه ،حــق عضويــت منظــم از
جملــه منابــع مالــي صنــدوق اعتصــاب اســت .هيــات مديــره صنــدوق
در مجمــع عمومــي کارگــران و بــا راي مســتقيم کارگــران برگزيــده
ميشــوند و توســط مجمــع کارگــران قابــل برکنــاري و حسابرســي
اســت.
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 :1358اعتصاب و تحصن شبانه روزی کارگران کارخانه کالباس سازی
رشت برای اخراج مدیر کارخانه و رسیدگی به خواسته های بر حق
کارگران
 :1358اعتصاب کارگران کارخانه فدیشا رشت و بارسون
 :1397اعتراض کارگران اخراجی کارخانه آریا فوالد تاکستان نسبت به عدم
وصول مطالبات معوقه
اعتراض کارگران حفاری شمال و ماشینآالت صنعتی تبریز نسبت بهکاهش اضافهکار و مطالبات
اعتراض کارگران شرکت گیربکس سازی میانرو در شهر میانهتجمع غارتشدگان مؤسسه کاسپین رشتتجمع اعتراضی کارگران شهرداری دزفول-اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس به دلیل عدم پرداخت حقوق
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 :1358اعتصاب کارگران شرکت ساختمانی «آبور» تهران در اعتراض به عدم
دریافت حقوق ،حق مسکن و بیمه و همچنین میزان افزایش حقوق
 :1397تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دزفول در اعتراض به معوقات مزدی،
عیدی و پاداش چندینماهه
-تجمع اعتراضی کارگران رسانور و فراخوان به تجمع کارگران در مقابل مجلس

نقش خانواده کارگران در اعتصابات

آموزه های کارگری

خانوادههــا بــه عنــوان همسرنوشــت اصلــی کارگــران
میتواننــد نقــش مهمــی در پیــروزی اعتصــاب داشــته باشــند.
آنــان میتواننــد صــدای اعتــراض کارگــران را در جامعــه
منعکــس کننــد و بــا اطالعرســانی دقیــق از خواســتهای
اعتصابیــون ،حمایتهــای مــردم را جلــب کننــد .همزمــان
در تجمعهــای اعتراضــی در مقابــل مراکــز دولتــی و ...شــرکت
کننــد.

شنبه
تـــیـــر

22

13 July
2019

 10ذوالقعده
1440

98

 :1325اعتصاب کارگران برای اجرای قانون کار
 :1358اعتصاب و جلوگیری از خروج آجر از کوره پزخانه توسط کارگران قالب
سازی گرمسار در اعتراض به دستمزد
 :1397مسدود کردن جاده مغان به اردبیل توسط اهالی روستای بران در
اعتراض به نداشتن آب آشامیدنی
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 :1325اعتصاب کارگران نفت خوزستان
 :1397تجمع کارگران فضای سبز شهرداری دزفول در اعتراض به عدم
پرداخت مطالباتشان
 تجمع کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی فومنات در اعتراض به تهدیداخراج

اعتصاب کارگران نفت آبادان
1325

 -1بركنارى مصباح فاطمى استاندار خوزستان،
 -2خلــع ســاح عشــاير خوزســتان كــه در خدمــت شــركت
نفــت بودنــد،
 -3جلوگيــرى از دخالتهــاى شــركت نفــت در امــور ايــران،
 -4الغــاى شــعبه سياســى شــركت نفــت و  -5اجــراى كامــل
قانــون كار.
دولــت بــراى درهــم شكســتن اعتصــاب در آبــادان حكومــت
نظامــى اعــام كــرد .عشــاير مســلح جنــوب بــه تحريــك شــركت
ش بردنــد،
نفــت ايــران و انگلي ـس بــه كارگــران اعتصابــى يــور 
خــون چهــل و هفــت كارگــر بــر زميــن ريختــه شــد و  173تــن
نيــز زخمــى شــدند.
كشــتىهاى انگليســى بــراى تهديــد كارگــران در آبــادان پهلــو
گر فتند .
سرانجام اعتصاب با وعده و وعيد دولت پايان يافت.

تاریخ کا رگری

اعتصــاب شــش هــزار كارگــر نفــت آبــادان از  11تیــر شــروع
شــد و بــه سراســرمناطق نفــت خيــز جنــوب گســترش يافــت ،بــه
طــورى كــه تــا بیســت و ســه تيــر مــاه شــمار اعتصابكننــدگان
از دههــا هــزار تــن گذشــت .ايــن اعتصابهــا از لحــاظ مضمــون،
خواسـتهاى سياســى و صنفــى و نيــز از نظــر شــركت كننــدگان
تــا آن زمــان در تاريــخ جنب ـش كارگــرى ايــران بىســابقه بــود.
خواســتهاى اعتصابكننــدگان عبــارت بــود از:
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 :1358تحصن کارگران چای سیاهکل
 :1397تجمع کارگران شرکت آب و فاضالب روستایی استان خوزستان به منظور
رسیدگی به مطالبات شان
 تجمع کشاورزان و باغداران غرب اصفهان مقابل سازمان آب در اعتراض بهخشک شدن درختانشان
 تجمع جمعی از کارگران شرکت آب وفاضالب روستایی استان خوزستان دراعتراض به عدم دریافت  ۵ماه حقوق خود
 تجمع جمعی از معلمان استان فارس مقابل اداره کل استان در اعتراض بهصدور احکام حقوقی ظالمانه

 :1325نخستین الیحه کار را دولت ساعد در  25تیرماه  1323و دومین را دولت
بیات در  26بهمن  1324تقدیم مجلس کرد و آخرین اصالحیه توسط دولت قوام
در مورخه  29اردیبهشت  1325صورت گرفت .در این قانون مذاکره دسته
جمعی اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته شد .در  18فروردین  1325در
جلسه ای که رهبران شورای متحده مرکزی با نخست وزیر قوام داشتند ،این
مواد به تصویب رسید.
 :1397اعتصاب سهامداران شرکت «سیر طوس ماندگار» اتوبوسرانی مشهد در
اعتراض به عدم دریافت یکسال حقوقشان
تجمع کارگران بیکار شده کارخانه رنگین نخ سمنان برای چندمین بار مقابلاستانداری
-تجمع اعتراضی کارگران وبازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل وزارت بهداشت
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 :1358تحصن  500کارگر رسمی به نمایندگی از  1500کارگر شرکت ساختمانی
آپادانا برای دریافت شش ماه حقوق عقب افتاده خود از دی ماه  ،57افزایش
مرخصی سالیانه و حق اوالد
 :1397تجمع بازنشستگان مخابرات در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات
بازنشستگی در ساختمان مرکزی مخابرات ایالم
 تجمع و تحصن کارمندان و کارگران سازمان عمران شهرداری اصفهان به دلیلپرداخت نشدن حقوق و مزایای خود (حدود  ۶ماه)
 تجمع حدود هشتاد نفر از کارگران پیمانکاری حاتمی شاغل در معدن چادرملودر اعتراض به برآورده نشدن وعدهها و توافقات
 -تجمع اعتراضى مردم ،مقابل اداره برق آزاد شهر در اعتراض به نبود برق
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 :1397تظاهرات کارگران شهرداری فسا (فارس) در اعتراض به عدم دریافت
حقوق خود مقابل ساختمان شورای شهر
تجمع کارگران بازنشسته کیان تایر در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دربرابر وزارت صنعت،معدن و تجارت .
تجمع و آتش زدن فیش های حقوقی معلمان شیراز در مقابل اداره آموزش وپرورش استان فارس در اعتراض به صدور احکام حقوقی
 جاده طرقبه مشهد توسط زنان به جان آمده در اعتراض به بیآبی-تجمع اعتراضی شماری از کارگران راهآهن تبریز

آنچه کارگران باید بدانند
قرارداد کار

موارد ذیل از حقوق اولیه کارگران است:
 -1دوره آزمایشــی طبــق قانــون کار مصــوب  1368تنهــا دو مــاه
اســت و در ایــن مــدت حقــوق کارگــر نبایــد کمتــر از حداقــل
حقــوق مصــوب ســاالنه باشــد .در دوره آزمایشــی ،حــق بیمــه،
عیــدی ،ســنوات و مرخصــی نیــز بــه کارگــران تعلــق میگیــرد و
از نظــر قانــون هیــچ فرقــی بــا دیگــر کارگــران یــا پرســنل ندارنــد.
 -2هــر قــرارداد کاری ،بــه محــض انعقــاد ،کلیــه حقــوق کار را
بــرای کارگــر تضمیــن میکنــد .ایــن حقــوق کار شــامل حداقــل
دس ـتمزد بــرای کارگــر ســاده اســت ،یعنــی هــر قــراردادی کــه

آموزه های کارگری

تعــدادی از کارگــران بــر اثــر ناآشــنایی بــا قوانیــن کار هنــگام
بســتن قــرارداد ،آنچــه را کــه کارفرمــا میخواهــد بــا چشــم
بســته امضــا میکننــد.
عــدهای از کارفرمایــان نیــز از ناآگاهــی کارگــران و همچنیــن از
احتیــاج کارگــران بــه کار ،سوءاســتفاده کــرده و هنــگام اســتخدام،
ازآنهــا یــا ضامنشــان ســفته ،ســند معتبــر یــا کاغــذ ســفید امضــا
میگیرنــد  .کارگــران نیــز بهعلــت نیــاز شــدید بــه کار ،ایــن
شــرایط را میپذیرنــد.
همچنیــن اخیــرا مرســوم شــده کــه تعــدادی از کارفرمایــان
بــا سواســتفاده از بــیکاری بســیاری از کارگــران ،یــک دوره 2تــا
3ماهــهی آزمایشــی ،بــدون پرداخــت هیــچ حقوقــی میگذارنــد.
ایــن کار کامــا خــاف قانــون اســت.

جمعه
تـــیـــر
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 :1358ادامه اعتصاب یک ماهه و مبارزات کارگران جوراب بافی رشت
 :1358کارگران شرکت تولیدی بالموران(فدسا) در حمایت از شورای کارگران
و در اعتراض به دستمزد ،عدم دریافت وام ،عدم اجرای طرح طبقه بندی
مشاغل و ...دست به اعتصاب زدند.
 :1358اعتصاب کارگران کوره پزخانه های دزفول در اعتراض به دستمزد،
بیمه ،تغذیه ی نامناسب و بهداشت محیط در اثر مرگ تدریجی چند کارگر
 :1358اعتصاب  400کارگر کوره پزخانه های مراغه به دلیل کاهش دستمزد و
اخراج چهار نفر از کارگران
 :1397تجمع اعتراضی مردم ایوان طرق بخاطر قطعی آب ایوان در جاده اصلی
بهشت رضا به مشهد

شنبه
تـــیـــر
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 :1358آغاز تحصن بیش از  355کارگر شهرداری بانه در ساختمان شهرداری

آموزه های کارگری

کمتــر از حداقــل حقــوق در آن ذکــر شــده باشــد غیرقانونــی
اســت و کارگــر میتوانــد تمــام حقــوق خــود را مطالبــه کنــد،
حتــا اگــر آن قــرارداد را امضــا کــرده باشــد.
همچنیــن عــاوه بــر حداقــل حقــوق ،بــر طبــق مــاده  7قانــون
کار مصــوب  1368و تاییــد آن در ســالهای بعــد ،هــر کارگــر
بــا هــر قــراردادی بایــد حــق اســتفاده از  2/5روز مرخصــی غیــر
از تعطیــات رســمی در هــر مــاه و همچنیــن معــادل  2/5روز
حقــوق بهعنــوان عیــدی و پــاداش و  2/5روزحــق ســنوات
برخــوردار باشــد.
ایــن مزایــا بــه خــودی خــود بــا بســتن قــرارداد کاری بــه کارگــر
تعلــق میگیــرد .افــزون بــر اینکــه کارفرمــا مکلــف اســت ازهــر
زمانــی کــه کارگــر شــروع ب ـهکار میکنــد ،حــق بیم ـه او را بــه
ســازمان تامیــن اجتماعــی پرداخــت نمایــد.
برخــی از کارفرمایــان در قراردادهــای موقــت مــادهای را
میگنجاننــد کــه مفهــوم آن پرداخــت کلیــه حقــوق منــدرج در
قانــون کار اســت مثــا چنیــن مینویســند " :پــس از پایــان ایــن
قــرارداد ،کارگــر هیــچ حــق دیگــری نخواهــد داشــت ".

1
شنبه
تـــیـــر
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 :1358آغاز اعتصاب  45روزه  600کارگر و کارمند شرکت گسترش مسکن و
خانه سازی در ماهشهر
 :1397تجمع اعتراضی کارگران شهرداری فسا استان فارس مقابل شهرداری بابت
عدم دریافت چندین ماه حقوق و مطالبات خود
 اعتصاب کارگران راه آهن شمالشرق شاهرود دامغان و سمنان تجمع اعتراضی و اعتصاب جوشکاران در مشهد -تجمع کشاورزان خواهان حق آبه دائمی در برابر اداره آب اصفهان

2
شنبه
تـــیـــر
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 :1358آغاز اعتصاب چندروزه کارگران تعمیرگاه های شماره ی  1و  2ایران
ناسیونال رشت
 :1397تجمع جمعی از مهمانداران و ماموران فنی پشتیبانی شرکت رجا در
اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود
تجمع دوباره کارگران بازنشسته کیان تایر در مقابل وزارت صنایع به علتعدم اجرای تعهدات داده شده بابت مطالباتشان
تجمع اعتراضی کارگران سد الستیکی تالش در اعتراض به چهار ماه معوقاتمزدی خود
تجمع بازنشستگان صنعت فوالد کشور مقابل ساختمان صندوق بازنشستگیفوالد
تجمع جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی تهران در اعتراض به وضعیتاستخدامی خود مقابل مجلس

سرنوشت همه دیگرگون خواهد شد …
به هنگام برخاستن آنان !
آنان که به فراوانی
مورچگان در خاک،
ماهیها در آب،
و پرندگان در آسمانند؛

ا دبیات کارگری

ترسو و بیباک،
نادان و عاقل
و کودکانند.
و خشمگینان.
و آفریننده که آنهایند…
تنها حکایت آنان است در حماسه ما.

ناظم حکمت

3
شنبه
مــــرداد
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4
شنبه
مــــرداد

2

 :1397تجمع اعتراضی کارمندان صندوق بیمه کشاورزی مقابل مجمع تشخیص
شروع اعتصاب کامیونداران درنقاط مختلف ایرانتجمع کارگران آب و فاضالب روستایی خوزستان در اعتراض به عدم پرداختحقوق های معوقه خود ،مقابل اداره کل آب و فاضالب استان در اهواز
تجمع اعتراضی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی منطقهاسالمشهر

24 July
2019
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 :1353اعتصاب  12ساعته موفقیت آمیز کارگران کارخانه نساجی شماره  2شاهی
برای دریافت سود ویژه
 :1358تجمع کارگران کوره پزخانه آریا واقع در جاده میاندوآب بوکان
 :1358پیوستن کارگران پیمانی قسمت های مستغالت ،حفاظت ،باغبانی و...شرکت
نفت به اعتصاب کارگران حمل و نقل مسجد سلیمان در اعتراض به اخراج ،وجود
کارفرمایان مزدور و وابسته و کمی دستمزدها

تظاهرات مردم و مقابله پلیس ،تهران تیر 1330

5
شنبه
مــــرداد
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 :1358راهپیمایی کارگران و کارمندان کارخانه پارس مینو از کارخانه به سمت
میدان یادبود شهر خرم دره در اعتراض به زیر ماشین گرفته شدن نمایندگان
کارگران توسط عوامل کارفرما هنگام خروج از خانه
 :1397تجمع همزمان کارگران تراورس در مناطق لرستان ،کرج ،آذربایجان،
زاگرس ،شاهرود ،دامغان و سمنان

جمعه
مــــرداد
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 :1397تجمع اعضای تعاونی مسکن مهر ادارات ورامین در اعتراض به  ۱۲سال
بالتکلیفی و غارت اموال آنان
اعتصاب کارگران خط وابنیه تراورس لرستان دورود و راه آهن شمال شرقسمنان و شاهرود و دامغان در اعتراض به عدم دریافت  3ماه حقوق با بستن
خط اصلی
تجمع اعتراضی کارگران و کارمندان پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به معوقاتتجمع اعتراضی صیادان میگو در اعتراض به عدم مجوز خروج توسط پلیسدریابانی مقابل فرمانداری بوشهر
 -تجمع کارگران بانتا آبیدر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی

 1300شمسی
فرقــ ه سوسیالیســت ایــران در ســال  ۱۳۰۰شمســی و در
مجلــس چهــارم مشــروطه برپــا شــد .پــارهای از بانیــان ایــن
حــزب از پیشکســوتان جنبــش سوســیال دمکراســی ایــران
بودنــد کــه پیشــینهفعالیتشــان بــه مجلــس دوم مشــروطیت
میرســید .مجلــس دوم ،مجلــس احــزاب بــود و احزابــی از چــپ
و راســت و میانــه توانســتند صدایــی در ایــن مجلــس بیابنــد.
از میــان احــزاب چــپ مجلــس دوم ،فرق ـه دمکــرات ایــران
پیونــدی تنگاتنــگ بــا جنبــش سوســیال دمکراســی ایــران و
حــزب میانـه اجتماعیون-اعتدالیــون داشــت و عمدتـ ًا کنشــگران
ایــن دو حــزب بــه رهبــری ســلیمان میــرزا اســکندری ،بــه
برپایــی فرقــهی سوسیالیســت ایــران همــت گذاشــتند.
آنچــه در مرامنامـه ایــن حــزب برجســته اســت ،تأکیــد بــر
آزادی زنــان اســت کــه از آن بــا عبــارت «آزادی نســوان» نــام
میبــرد و از «تســاوی حقــوق افــراد ایرانــی اناثــا و ذکــورا ،بــدون
فــرق نــژاد ،دیــن ،ملیــت در پیشــگاه قانــون» یــاد میکنــد.
پیشتــر پــارهای از احــزاب پیشــرو ،چــون فرقــه دمکــرات
ایــران از «تســاوی همــه افــراد ملــت در مقابــل دولــت و قانــون
بــدون فــرق نــژاد ،مذهــب و ملیــت» یــاد کــرد بودنــد.
فرق ـ ه سوسالیســت ایــران نــه تنهــا در طــرح ایــن خواســت
یگانــه بــود بلکــه یکــی از خواســتههای مهــم ایــن ســازمان
«موقوفــی مجــازات اعــدام» بــود.

تشکل یابی

فرق ه سوسیالیست ایران

شنبه
مــــرداد
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1
شنبه

مــــرداد

6

 :1323اشغال کارخانه کبریت سازی توسط کارگران و درخواست پرداخت پاداش
تولید اضافه
 :1381تحصن کارگران قرقره زیبای تهران
 :1384بستن جاده توسط کارگران زن پشم بافی آسیا
 :1397کشته شدن یک کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروی انتظامی در مرز ارومیه
-اعتصاب کارگران و کارکنان راه آهن زنجان و بستن مسیر قطار
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 :1331اعتصاب کارگران ریسباف اصفهان
 :1397تجمع موفقیت آمیز  23نیروی کار تعدیل شده شرکت زمزم
آذربایجان
 تجمع اعتراضی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی خراسان اعتراض یک هفتهای کارگران پروژه راهسازی بروجرد به اراک برایمعوقات مزدی

کانــون کارگــران راهآهــن کــه در مــرداد  ،۱۳۲۲تشــکیل گردیــد،
در حقیقــت بازسازیشــده اتحادیــه کارگــران راهآهــن بــود کــه
رضــا ابراهیــمزاده (کارگــر راهآهــن) ســالها پیــش ،آن را از بــدو
راهانــدازی راهآهــن در ایــران ،تاســیس کــرده بــود.
ابراهیــمزاده ،اهــل تبریــز بــود .وی در ســال  ،۱۳۱۰در مازنــدران
بــه جــرم ســازماندهی نخســتین اعتصــاب در راهآهــن ،دســتگیر شــد
و در زنــدان بــا گــروه پنجاهوســهنفر آشــنا گردیــد .او پــس از
شــهریور  ،۱۳۲۰بــا اتحادیــه وابســته بــه حــزب تــوده بــه همــکاری
پرداخــت.

تشکل یابی

کانون کارگران راهآهن
مرداد ۱۳۲۲

2
شنبه
مــــرداد
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شنبه
مــــرداد
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 :1331اعتصاب کارگران کارخانه ریس باف اصفهان در اعتراض به تاخیر در
پرداخت حقوق.
 :1358اعتصاب موفقیت آمیز کارگران و رانندگان پیمانی شرکت حمل و
نقل حاج نرین (پیمانکار شرکت نفت در اهواز) ،به دلیل عدم دریافت حقوق
و رسمی نشدن و عدم پرداخت هزینه مسکن و فوق العاده .کارگران اعتصابی
مانع از خروج  255اتومبیل شدند.
 :1358آغاز اعتصاب کارگران کارخانه شوفاژکار در اعتراض به دستمزدها
 :1358پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران پیمانی شرکت نفت در مسجد
سلیمان

بخشهایی از بیانیه کارگران اعتصابی ریس باف اصفهان
 5تا 8مرداد 1331

ایــن اعتصــاب تــا دهــم مــرداد مــاه ادامــه داشــت .امــا از نتیجــه
ایــن اعتصــاب خبــری در دســت نیســت.

تاریخ کا رگری

کارگــران اعتصابــی ایــن کارخانــه در بیانیـهای خطــاب بــه کارگــران
و زحمتکشــان اصفهــان چنیــن نوشــتند:
« 1800کارگــر کارخانــه ریسبــاف کــه ماننــد همــه شــما در
ســختترین شــرایط زندگــی میکنیــم ،در برابــر  12ســاعت
کار کشــنده دســتمزد ناچیــزی داریــم .گذشــته از محرومیتهــای
فــراوان دیگــر ،نداشــتن بهداشــت و دارو و بیمـه ،حتــا تامیــن زندگــی.
همــواره بــا کارشــکنیهای بیحــد کارفرمایــان روبــرو هســتیم.
دســتمزدها را بــا چنــد روز تاخیــر ،آن هــم فقــط بــه قدرت مبــارزات
دســته جمعــی و متشــکل کارگــران میپردازنــد....
مــا از صبــح دیــروز تصمیــم گرفتیــم کــه بــه نیــروی اتحــاد و قدرت
آخریــن اســلحه قانونــی خــود (اعتصــاب) حقــوق خــود را بــه دســت
آوریم...
ماموریــن قانونشــکن شــهربانی دســت بــه مداخــات نــاروا زده و
میزننــد .مــا اعــام میکنیــم کــه شــهربانی بــه هیــچ وجــه حــق
دخالــت در امــور صنفــی مــا را نــدارد.
ما میخواهیم:
روز  5و  20هر ماه پرداخت قطعی حقوق تعیین گردد.حقوق سر موعد بدون تاخیر پرداخته شود.دست شهربانی از مداخالت ضدکارگری کوتاه گردد،مبارزیــن صنفــی مــا را کــه مدتهاســت از کار برکنــار کردهانــد،مجــددا ســر کار برگرداننــد».
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پرورش استان
 :1397تجمع فرهنگیان خوزستان مقابل اداره کل آموزش و
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 :1358اعتصاب دو ساعته و موفقیت آمیز کارگران قسمت های مونتاژ کولر،
بخاری ،آبگرمکن ،لباسشویی و اجاق گاز در کارخانه ارج در اعتراض به افزایش
دستمزدها و هزینه زندگی
کارگران که پیش تر نیز قبل از تعطیالت تابستانی در تیر ماه دست از کار کشیده
بودند؛ به دنبال این اعتصاب موفق شدند ساعت کار را از  8ساعت به  6ساعت در
روز کاهش دهند و شیفت شب نیز اضافه کاری به کارگران تعلق گرفت.

تشکل یابی

کانون مستقل معلمان تهران
1358
 ۱۷مــرداد مــاه کانــون مســتقل معلمــان تهــران از کلیــه اعضــای خود
دعــوت کــرد کــه در انتخابــات ســاالنه هیــأت اجرایــی کانــون کــه در
باشــگاه معلمــان تهــران برگــزار میشــود ،شــرکت کننــد .انتخابــات
هیــأت اجرایــی جدیــد انجــام شــد ،امــا جلســه  ۳۱مــرداد کــه قــرار
بــود بــرای معرفــی هیــأت اجرایــی جدیــد تشــکیل شــود بــه دلیــل
بســته شــدن درهــای باشــگاه معلمــان بــه روی کانــون مســتقل انجــام
نشــد .در جلســه عمومــی شــهریور ،مشــکالت بــه وجــود آمــده طــرح
و گزارشــی از پیگیریهــای مســئوالن کانــون بــرای اســتفاده مجــدد
از باشــگاه معلمــان داده شــد .بــه رغــم پیگیریهــا و مالقــات بــا
آقــای رجایــی ،سرپرســت جدیــد وزارت آمــوزش و پــرورش ،اعــام
شــد کــه چــون کانــون مســتقل معلمــان تشــکیالتی دولتــی نیســت،
آمــوزش و پــرورش نمیتوانــد بــه آنهــا جــا بدهــد؛ ایــن در حالــی
بــود کــه انجمــن اســامی معلمــان از امکانــات آمــوزش و پــرورش
اســتفاده میکــرد .نداشــتن جــا و عــدم تشــکیل جلســات عمومــی
ســبب شــده بــود کــه بــرای برخــی از معلمــان ایــن تصــور پیــش آیــد
کــه کانــون بــه صــورت مخفــی فعالیــت میکنــد .در ایــن جلســه
عمومــی مطــرح شــد کــه کانــون نمیتوانــد مخفــی باشــد زیــرا بنــا
بــر اساســنامهاش یــک ســازمان صنفــی سیاســی علنــی اســت.
نحوه اداره کانونهای مستقل معلمان
از نحــوه اداره و ســازمان ایــن کانونهــا اطالعــات دقیقــی در دســت
نیســت .ظاهــرا ً کمیتههــای مختلفــی مســئولیت انجــام کارهــای
کانــون را برعهــده داشــتهاند .اطالعــات و اســنادی از کانونهــای
مســتقل معلمــان شهرســتان جــز خبرهــای انــدک منتشــر شــده در
مطبوعــات آن روزهــا در دســت نیســت امــا در مــورد کانــون مســتقل
معلمــان تهــران اطالعــات بیشــتری وجــود دارد.

جمعه
مــــرداد

11

2August
2019

 30ذولقعده
1440

98

 :1358اعتصاب مجدد کارگران قسمت مونتاژ کولر-بخاری در اعتراض به نحوه
تقسیم اضافه حقوق

شنبه
مــــرداد
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 1ذوالحجه
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 :1354اعتصاب کارگران سیمان صوفیان
 :1397تجمع کارگران هفت تپه در مقابل دفتر مدیریت

تشکل یابی

کانــون مســتقل معلمــان تهــران توســط یــک هیــأت اجرایــی
انتخابــی اداره میشــد .کمیتــه هــای تــدارکات مالــی تنظیــم امــور
مالــی کانــون ،چــاپ و پخــش نشــریه و دریافــت حــق عضویــت
را برعهــده داشــت ،کمیتــه ارتباطــات وظیفــه ارتبــاط بــا نواحــی
مختلــف آمــوزش و پــرورش و کمیتــه نشــر کــه تهیــه مقــاالت
نشــریه کانــون ،پیامهــا ،اعالمیههــا را برعهــده داشــت .کمیتــه
نشــر شــامل  ۶کمیتــه فرعــی بــه شــرح زیــر بــود :کمیتــه بررســی
مســائل صنفــی معلمان،کمیتــه بررســی مســائل آموزش،کمیتــه
بررســی مســائل دانــش آموزشــی،کمیته تحقیــق و ترجمه،کمیتــه
فرهنــگ ،کمیتــه خبــر و گــزارش.
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 :1332اعتصاب کارگران شمال
 :1358صدور بیانیه محکومیت دستگیری سه نماینده کارکنان ایران ترمینال
(خرمشهر) توسط سندیکای کارکنان شرکت ایران ترمینال
 :1359لغو قانون سهیم کردن کارگران در منافع واحدهای صنعتی توسط
شورای انقالب

 :1397تجمع تاکسیرانان قرچک مقابل فرمانداری
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مــــرداد
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 :1325روز امضای فرمان مشروطیت
 :1331اعتصاب کارگران ناهید اصفهان
 :1358اعتصاب کارگران کارخانه شوفاژکار تهران-کرج
 :1397گسترده شدن اعتراضات کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن

تجمع زنان بیوه در اعتراض به تعویق حقوق
1286شمسی

تاریخ کا رگری

زنــان ایــران همــواره نقــش موثــری در تولیــد اجتماعــی داشــتهاند.
آنــان درکنــار کار خانــه و نگهــداری از فرزنــدان و ســالمندان ،بــا
تولیــد صنایــع دســتی ،قالــی ،کشــاورزی و ...کســب درآمــد میکــرده
انــد و اشــتغال زنــان یکــی از منابــع درآمــد خانوادههــای کشــاورز
و کارگــر محســوب مــی شــد .بــا وجــود ایــن کــه کار زنــان و
سوءاســتفاده از آن چنیــن گســترده بــود ،امــا هیــچ مورد ســازماندهی
و تشــکل زنــان کارگــر ثبــت نشــده اســت و گزارشهــای بســیار
اندکــی از اعتراضــات آنــان وجــود دارد .در خبــری در روزنامــه
حبــل المتیــن در مــورد اعتــراض زنــان بیــوه ای میخوانیــم کــه
حقــوق بازنشســتگی آنــان بــه تعویــق افتــاده بــوده اســت .آنهــا در
مــرداد  1286در میــدان توپخانــه نزدیــک مجلــس تحصــن کــرده و
بســت نشســته بودنــد:
«زنــان ایرانــی بدبختتریــن و مظلومتریــن مردمــان جهــان
هســتند؛ خصوصــا ســاکنان شــهرهای بــزرگ و باالخــص زنــان
تهرانــی کــه در جامعــه ســرپناهی ندارنــد ...زندگــی آنهــا بــه ایــن
دلیــل متزلــزل اســت کــه بــه شوهرانشــان کامــا وابســتهاند و لــذا
بدرفتــاری شــوهران و ادعاهــای تنگنظرانــه آنهــا را میپذیرنــد.
هنــوز عملکــرد ظالمانــه مــردان بــه گونـهای اســت کــه گویــی زنــان
موجودیــت انســانی ندارنــد».
ایــن مقالــه بــا عنــوان «خوارشــمردگان» اســتدالل میکنــد کــه
ملــت ایــران بــا ایــن رفتــار در حــق زنــان ،موجــب بدنامــی خــود
شــده اســت .حبــل المتیــن خواســتار شــده بــود در صــورت امتنــاع
وزرا و ثروتمنــدان جامعــه از توجــه فــوری بــه اوضــاع وخیــم زنــان،
صندوقــی جهــت فراهــم آوردن وجــه بــرای زنــان فقیــر متحصــن در
میــدان توپخانــه تاســیس شــود.
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 :1368اعتصاب کارگران مهستان در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی
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 :1358اعتصاب  85کارگر کارخانه اسپید سازنده بتون های جدول جوی

1358
ش ملــى ،شــوراى كارخانــه
در ســال پنجــاه و هشــت ،شــوراى كف ـ 
مينــو ،شــوراى شــركت خانــه ســازى آريــا و گــروه صنعتــى رنــا كــه
خــود شــامل كارخانجــات گــروه توليــدى زر و ولــوو و زاميــاد بــود از
س بــا ســاير كارخانجــات و مراكــز توليــد توانســتند ،اوليــن
طريــق تمــا 
ش ملــى برگــزار نماينــد .در
مجمــع عمومــى شــوراها را در كارخانـ ه كفـ 
ايــن مجمــع عمومــى تعــداد زیــادی از كارگــران غــرب تهــران شــركت
كردنــد .در ايــن گردهــم آيــى «شــوراهاى متحــده غــرب تهــران»
تشــکیل شــد .كارگــران در یــک انتخابــات آزاد ،اعضــاى اصلى شــوراى
متحــده را برگزيدنــد.
شــوراى متحــده بــا طــرح خواس ـتهاى كارگــران (از قبيــل چهــل
ســاعت كار در هفتــه ،حــق اعتصــاب ،تغييــر قانــون كار ،طــرح طبقــه
بنــدى مشــاغل ،شــركت شــوراها در مديريت ،ملـــى كــردن كارخانهها،
ســود ويــژه ،پــاداش ،حــق بيمــهى بيــكارى و غيــره) بــه فعاليــت خــود
ادامــه داد.
خواستهاى كارگران در شوراى متحده:
 -1ملـى شدن كارخانهها؛
 -2تشــكيل شــوراها و حضــور ايــن شــوراها در برنامــه ريــزى و
مديريــت كارخانــه؛
 -3چهــل ســاعت كار در هفتــه و ســی و شــش ســاعت بــراى
كارهــاى ســخت؛
 -4طرح طبقه بندى مشاغل در هم ه سطوح كارى؛

تشکل یابی

تجربه شوراى متحده غرب تهران
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 :1358اعتصاب  6ساعته ی کارگران شرکت تولیدی کیان تایر در اعتراض به
برخورد توهین آمیز نماینده ی وزارت کار و دستمزدها
 :1397تجمع کارگران شهرداری سردشت در اعتراض به معوقات مزدی

جمعه
مــــرداد
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 7ذوالحجه
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98

 :1332اعتصاب و تظاهرات کارگران ریسندگی اهواز
 :1358تحصن کارگران قالیباف شرکت سهامی فرش سقز در محل کارگاه در
اعتراض به دستمزدها
 :1397در پی اعتصاب  21روزه کارگران راه آهن ،یک ماه از طلب کارگران
پرداخته شد.

 -6دريافــت ســود ويــژهى ســالهاى پنجــاه و هفــت و پنجــاه و
هشــت؛
ش دست مزد؛
 -7افزاي 
يكــى از بحثهــاى اساســى در «شــوراى متحــده غــرب تهــران»،
پيونــد كارگــران شــاغل و كارگــران بيــكار بــود.
در ســال پنجــاه و نــه ،شــوراى متحــده غــرب تهــران در هماهنگــى با
كانــون شــوراهاى شــرق تهــران و كارگــران بيــكار از طريــق برگــزارى
جلســات متعــدد ،قــرار شــد اول مــاه مــه توســط ايــن ســه نهــاد بــا
ص برگــزار گــردد .در راه پيمايــى اول مــاه مــه ،حــدود
شــعارهاى مشــخ 
هفتــاد الـــى نــود هــزار كارگــر شــركت نمودند.
در ایــن ســال ،طــرح طبقــه بنــدى مشــاغل يكــى از موضوعــات مهم
س
اعتراضــات كارگــرى شــد و شــوراى متحــده نيــز طرحــى بــر اســا 
شــناخت خــود از كارخانجــات تهيــه كــرده و در اختيــار شــوراهاى
كارخانههــا گذاشــت كــه از طــرف وزارت كار مــورد قبــول واقــع نشــد.
بــا شــروع ســال شــصت ،شــوراى متحــده در تــدارك روز اول مــاه
مــه بــود ،امــا شــمار زيــادى از شــوراهاى كارخانــه هــا از بیــن رفتــه
بودنــد و تنهــا تعــداد اندكــى از شــوراها در جلســات مجمــع عمومــى
شــركت مىكردنــد .شــوراى متحــده تصميــم گرفــت بــا راننــدگان
كاميــون روز اول مــاه مــه را برگــزار نمايــد .راه پيمايــى اول مــاه مــه
ايــن ســال از كيلومتــر بیســت و دو جــادهى كــرج آغــاز شــد .در ايــن
راه پيمايــى تعــداد كمــى از كارگــران شــركت كردنــد و در ميدان ولـــى
عصــر بــا خوانــدن قطــع نام ـهاى بــه راه پيمايــى خــود پايــان دادنــد.

تشکل یابی

 -5تغييــر قانــون كار و شــركت نماينــدگان كارگــران در تهيــهى
قانــون كار جديــد؛
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 :1314تصويب «نظامنامه كارخانجات و موسسات صنعتي» که توسط اداره كل
صناعت و معادن تهیه شده بود.
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 :1358اخراج مدیران کارخانه تراکتورسازی تبریز و در دست گرفتن اداره
کارخانه توسط شورای منتخب کارگران
 :1358اعتصاب کارگران پیمانی بندر بوشهر بعد از  8ماه بالتکلیفی
خواسته های کارگران عبارت بودند از:
 -1مشخص نمودن وضع استخدامی آن ها -2پرداخت  750تومان حق مسکن
 -3پرداخت اضافه حقوق تصویب شده به آن ها

اعــام همبســتگی شــورای کارگــری کارخانــه لولــه ســازی
خوزســتان بــا کارگــران بیــکار
 23مرداد 1358

 -1نظــارت کامــل اعضــای شــورای کارخانــه در کلیــه امــور
کارخانــه؛
 -2تصفیه عناصر ناصالح از محیط شرکت؛
 -3تعیین حداقل دستمزد طبق ضوابط جدید وزارت کار؛
 -4تهیه دفترچه خدمت وزارت کار؛
 -5تشــکیل کالسهــای آموزشــی جهــت کارآمــوزان و تهیــه
وســایل مــورد نیــاز؛
 -6پرداخت کلیه مطالبات عقب افتاده کارگران؛
 -7تشــکیل انجمــن اســامی بــرای بــاال بــردن ســطح فرهنــگ
اســامی در ســطح کارخانــه؛
 -8تهیه برگ حوادث جهت کارکنان؛
 -9دادن حکــم رســمی بــه کلیــه کارکنــان طبــق ضوابــط وزارت
کار؛
 -10لغو قرارداد شش مادهای تحمیلی کارفرما.

تاریخ کا رگری

شــورای کارگــری کارخانــه لولــه ســازی خوزســتان بــه اخــراج
 100تــن از کارگــران دیپلم ـهای کــه پــس از عیــد بــرای کمــک
بــه پایــان یافتــن مونتــاژ اســتخدام شــده بودنــد ،اعتــراض کــرد.
شــورا ضمــن اعــام همبســتگی ،قطعنامــه ای بــه شــرح زیــر
صــادر کــرد:

2
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 :1358اعتصاب کارگران تونل هجدک در اعتراض به شرایط سخت کاری و
میزان افزایش دستمزدها
 :1397تجمع مربیان پیش دبستانی شهرستان کارون در اعتراض به نابسامانی بیمه

سمینار بررسی ماهیت نقش مدارس ملی
کانون مستقل معلمان تهران
مرداد 1358

تاریخ کا رگری

کانــون مســتقل معلمــان تهــران در ۱۰مــرداد  ۵۸ســمیناری بــا عنــوان
بررســی ماهیــت نقــش مــدارس ملــی ،بــا حضــور چنــد صــد نفــر
برگــزار کــرد .در ایــن ســمینار شــعارهایی زیــر بــر در دیــوار محــل
ســمینار نوشــته شــده بــود“ :بــا الغــای مــدارس خصوصــی تبعیــض در
توزیــع امکانــات آموزشــی را از میــان بردارید””،پیــش بــه ســوی ایجــاد
برابریهــای آموزشــی در سراســر کشــور””،با الغــای مــدارس خصوصــی
بســاط فــروش علــم و دانــش را برچینیــد” ،اداره محیــط آمــوزش بایــد
بــه دســت شــوراهای معلمــان و دانشآمــوزان ســپرده شــود.
اولیــن ســخنران ســمینار ضمــن طــرح ایــن ســوال کــه هــم اکنــون
آمــوزش و پــرورش چــه روشهایــی را بــرای وصــول بــه هدفهــای
فرهنگــی بایــد دنبــال کنــد ،گفــت ” :اگــر خواهــان دگرگونــی عمیــق
در آمــوزش هســتیم .بایــد تمامــی برنامههــا ،سیســتمها روشهــا و
وســایل آموزشــی گذشــته را از نــو مــورد بررســی همــه جانبــه قــرار
داده و بــه بازســازی انقالبــی آن بپردازیــم .بــه بیــان دیگــر مقامــات
حــق ندارنــد ســال تحصیــل آینــده ماننــد ســالهای گذشــته  ۹میلیــون
دانشآمــوز مــا را بــه کالسهایــی بفرســتند کــه کیفیــت آموزشــی
آنهــا همــان باشــد کــه درگذشــته بــود .وی افــزود جوهــر بســیاری از
نابســامانیهای آموزشــی مــا را طبقاتــی بــودن آن تشــکیل میدهــد
و ســایر علــل و مصایــب گریبانگیــر آن بــه مثابــه حلقههــای زنجیــر
بــا ایــن علــت مرکــزی رابطــه ارگانیــک دارنــد .ایــن گونــه اســت کــه
مــدارس روســتاها و حتــا شــهرهای بلوچســتان ،کرمــان ،آذربایجــان و
خراســان در مقایســه بــا مــدارس نورچشــمیهای شــمال شــهر تهــران
بیغولــهای بیــش نیســت .نامگــذاری مــدارس ملــی سرپوشــی اســت
بــرای فریــب مــردم”.
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 :1358اعتصاب کارگران تونل اشکلی در اعتراض به شرایط سخت کاری و
میزان افزایش دستمزدها
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 :1397تجمع کارگران کمپروسورسازی تبریز در اعتراض به معوقات مزدی

تاریخ کا رگری

یکــی دیگــر از ســخنران ایــن ســمینار ضمــن اشــاره بــه پیــش نویــس
قانــون اساســی کــه شــعار آمــوزش “یکســان “را مـیداد گفت“:ایــن امر
در ایــن برهــه از زمــان بــدون در هــم شکســته شــدن ســاخت اقتصادی
جامعــه ســرمایهداری وابســته نمــی توانــد نقشــی در دگرگونــی مســایل
آموزشــی داشــته باشــد .دولــت و گروههایــی کــه خــود را خدمتگــزار
مــردم زحمتکــش قلمــداد میکننــد و ســنگ مســتضعفین را بــه ســینه
میزننــد بایــد در فکــر تدویــن آنچنــان برنامـهای باشــند ...کــه بتوانــد
جنبههــای زایــد و ســوداگرانه فرهنــگ گذشــته را نابــود کنــد و بــه
جــای آن فرهنگــی بالنــده کــه محــور اصلــی آن ســازندگی انســان
جامعــه انقالبــی باشــد ،جایگزیــن نمایــد .در بخشــی از قطعنامــه ســمینار
آمــده اســت:
 -۱هــر چــه زودتــر بــا الغــای مــدارس خصوصــی بســاط خریــد و
فــروش علــم و دانــش برچیــده و امکانــات الزم آموزشــی بــه طــور
برابــر در اختیــار تمــام مــدارس گذاشــته شــود.
 -۲رایــگان بــودن مــدارس درتمــام ســطوح و اجبــاری شــدن تحصیــل
(حداقــل تــا پایــان دوره ی راهنمایــی) در قانــون اساســی ،تصریــح شــود.
 -۳انتخــاب از بــاال و اداره مــدارس از طریــق مدیــران انتصابــی در
آمــوزش و پــرورش منســوخ گــردد و اداره محیــط آمــوزش بــه دســت
شــوراهای دانــش آمــوزان و معلمــان ســپرده شــود.
 -۴مســاله آمــوزش خلقهــا بــه زبــان مــادری در چارچــوب حــق
خودمختــاری آنهــا ،در قانــون اساســی بــه صراحــت قیــد شــود.
 -۵تدویــن کتابهــای درســی بــدون دخالــت و نظرخواهــی از معلمــان
و تشــکلهای فرهنگــی موقــوف گــردد.
 -۶تقســیم معلمــان بــر مبنــای تراکــم و احتیــاج هــر منطقــه صــورت
گیــرد .عــاوه بــر تغییــر سیســتم تربیــت معلــم و منظــور د اشــتن
دورههــای بازآمــوزی بــرای کلیــه معلمــان ،امکانــات رفاهــی بــه گونــه
ای در اختیــار آنهــا قرارگیــرد کــه ناگزیــر از اضافــه کاری و تــن دادن
بــه مشــاغل دیگــر نباشــند( .آینــدگان مــرداد )۵۸
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 :1331اعتصاب کارگران ناهید اصفهان
 :1380اعتصاب کارگران نساجی بارش اصفهان و بستن جاده تهران برای
دریافت حقوق معوقه
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 :1397کارخانه تولی پرس با  ۱۵۰کارگر موقتا تعطیل شد /تجمع کارگران مقابل
در ورودی

1358
«اتحادیــه شــوراهای کارکنــان صنایــع گســترش ایــران» نمونــه دیگــری
از حاصــل تالشهــای کارگــران پیشــرو و روشــنفکران انقالبــی در جهــت
ایجــاد شــورای چندیــن واحــد تولیــدی اســت« .صنایــع گســترش ایــران»
 ۱۳۵کارخانــه و واحــد تولیــدی و متجــاوز از  ۵۰هــزار کارگــر و کارمنــد را
تحــت پوشــش داا« ،اتحادیــه شــوراهای» ایــن ســازمان تــا تیــر مــاه ســال
 ۵۸ســه کنگــره برگــزار نمــود ،در ایــن کنگرههــا نماینــدگان شــوراهای
کارخانههــای مختلــف تحــت پوشــش «ســازمان صنایــع گســترش»
شــرکت نمودنــد.
در ســومین کنگره«اتحادیــه شــوراها» قریب  ۲۰۰نماینــده از کارخانجات
مختلــف از قبیــل ماشــین ســازی و آلومینیم ســازی اراک ،ماشــین ســازی،
تراکتورســازی ،موتــوژن ،هاکســیران ،دیــزل و لیــف تــراک تبریــز ،چوب و
کاغــذ گیــان ،کشتیســازی خلیــج فــارس ،چیــت ســازی تهــران ،گونــی
بافــی شــاهی ،ســیمان ری ،قنــد ورامیــن و دههــا کارخانــه دیگــر شــرکت
نمودند.
ایــن کنگــره شــورای مرکــزی منتخــب را موظــف ســاخت بــرای
کارگــران تحــت پوشــش ،صنــدوق مشــترک اعتصابــات و صنــدوق بیمــه
بیــکاری ایجــاد نمایــد ،در زمینــه مســائل مربــوط بــه روابــط صنعتــی و
قوانیــن کار تحقیقــات بــه عمــل آورد .قراردادهــای «ســازمان گســترش
صنایــع» بــا شــرکتها ،و ســرمایه گذاریهــای خارجــی و داخلــی آن را
بررســی نمایــد ،در جهــت تضمیــن شــغلی بــرای همــه اعضــا و تامیــن
نیازهــای مــادی و اجتماعــی کارگــران کوشــش کنــد.

تشکل یابی

اتحادیه شوراهای کارکنان صنایع گسترش ایران
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 :1332کودتای نظامی علیه دولت دکتر مصدق
 :1397تجمع چهار روزه کارگران هفت تپه برای مطالبات عقب افتاده
تجمع معلمان خرید خدمات آموزشی سراسر کشور مقابل مجلس

کودتای  28مرداد ،چماقداران در خیابان های تهران
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 :1358شصت و هفتمین روز اعتصاب  600کارگر شرکت ساختمانی لوشان
این کارگران در این مدت هر روز از ساعت  7/5صبح تا  3بعد از ظهر در محل
شرکت اجتماع می کنند .شرکت لوشان پیمانکار ساختمانی کارخانه واگن سازی
اراک می باشد.
 :1397تجمع کارگران گروه ملی فوالد اهواز در اعتراض به  ۴ماه معوقه مزدی
و کمبود مواد اولیه در مقابل شعبه سرپرستی بانک ملی اهواز

تشکل یابی
ا دبیات کارگری

شوراهای دهقانی
1358-1357
 ۲۶بهمــن « ،۵۷کانــون فرهنگــی و سیاســی خلــق ترکمــن»
تشــکیل شــد .پــس از آن ،مصــادره زمینهــای بــزرگ و تشــکیل
شــوراهای روســتائی در سرتاســر ترکمــن صحــرا آغــاز شــد.
شــوراها در اتحادیههــای شــورائی متمرکــز شــدند و یــک مــاه
بعــد« ،ســتاد مرکــزی شــوراهای ترکمــن صحــرا» تشــکیل شــد.
کلیــه اراضــی زمینــداران بــزرگ و درباریــان شــاه مصادره شــده و
توســط دهقانــان زحمتکــش بــه شــیوه شــورائی کشــت و برداشــت
میشــد .صیــادان ترکمــن صحــرا در شــوراهای خــود متشــکل
شــده بودنــد ،تشــکلهای دمکراتیــک معلمــان ،دانــش آمــوزان،
زنــان ،کارگــران و نیــز کانونهــای فرهنگــی و هنــری و شــبکه
کتابخانههــای محلــی و روســتائی و تمــام ایــن تشــکلها ،تحــت
رهبــری «ســتاد مرکــزی شــوراها» قــرار داشــتند.
در کردســتان ،در روســتاهای اطــراف قــم ،خراســان ،توابــع یــزد،
گیــان ،مازنــدران ،شــهرکرد ،ارومیــه ،ایرانشــهر و ...شــوراهای
روســتائی زمینهــای مالکیــن را مصــادره میکردنــد و اتحادیــه
شــوراهای روســتائی را تشــکیل میدادنــد.
شــوراهای دهقانــی روســتاهای خراســان ،کــه در اواخــر ســال ۵۸
شــکل گرفتنــد ،کشــت دســته جمعــی را ســازمان دادنــد و بــر
کشــت و برداشــت محصــول کنتــرل اعمــال میکنــد و مبنــای
تقســیم محصــول ،میــزان کاری بــود کــه هــر روســتائی در جریــان
کاشــت و برداشــت ،انجــام مــی داد .دهقانــان زحمتکــش روســتای
حکیــم آبــاد و روســتاهای اطــراف بــرای تضمیــن پایــداری
حرکتشــان ،و بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده احتمالــی مالکیــن از
تضادهــای قومــی و در جهــت از بیــن بــردن تبعیضــات قومــی ،در
اتحادیــه شــوراهای خــود ،از هــر ملیــت (کــرد ،تــرک ،بلــوچ) بــه
تعــداد مســاوی نمایندگانــی را برمیگزیننــد.
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 :1397ششــمین روز اعتصــاب و اعتــراض کارگــران نیشــکر هفــت تپــه در
اعتــراض بــه واگــذاری شــرکت بــه بخــش خصوصــی ،تفکیــک زمیــن هــا،
پرداخــت مطالبــات انباشــته و تغییــر نــوع قراردادهــا

در مــرداد  ،1322ســردبیر نشــریه آژیــر ،همــراه بــا ســردبیران و
مدیــران مســوول چندیــن نشــریه مختلــف دیگــر طــی نشســتی ،یک
ائتــاف مطبوعاتــی بــه اســم «جبهــه آزادی» تشــکیل دادنــد کــه
تــا آن زمــان در تاریــخ سیاســی مطبوعــات ایــران ســابقه نداشــت.
ایــن ائتــاف ضدفاشیســتی تحــت همــان اســم یــک روزنامــه یومیــه
منتشــر میکــرد کــه تــا دو ســال ادامــه یافــت .نشــریات درون
ائتــاف عبــارت بودنــد از آزادگان ،آژیــر ،باختــر امــروز ،تجــدد،
خورشــید ایــران ،داد ،دماونــد ،رهبــر ،ســتاره ،صــدای ایــران ،مــردم،
نجــات ایــران ،محیــط ،فرمــان .جبهــه آزادی در عــرض یــک ســال
بــه یکــی از بزرگتریــن مراکــز ائتالفــی ایــران تبدیــل شــد و در
آغــاز ســال  1325نزدیــک بــه  50روزنامــه و مجلــه کــه عمدتــا
ضــد انگلیــس بودنــد ،در ایــن ائتــاف عضویــت داشــتند.

تشکل یابی

جبهه آزادی (ائتالف مطبوعاتی)
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 :1324فرماندار نظامی دفاتر شورای متحده مرکزی در تهران را اشغال و
تفتیش کرد و رهبران آن را دستگیر نمود ،این حکومت نظامی تا  22بهمن
 1324برقرار بود.
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 :1326اعتصاب کارگران کوره پز خانه
 :1397اعتصاب کامیونداران مشهد و اصفهان
 راهپیمایی کارگران گروه ملی اهواز در هشمین روز اعتصاب با شعار«کشور ما دزد خونه است ،توی جهان نمونه است»
 تجمع اعتراضى مردم مريوان در پى جان باختن شریف باجور و چند نفردیگر از فعالين زيست محيطى «انجمن سبز چیا» در حادثه مهار آتش در
جنگلهای مریوان
 تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران شهرداری الوند مقابل شهرداریقزوین در اعتراض به بیکاری و اخراج به بهانه تعدیل با ورود پیمانکار جدید

ســازمان اجتماعیــون عامیــون قفقــاز ســازمان مجاهدیــن را بــه
عنــوان «جبهــه واحــد» تمــام نیروهــای ضــد ارتجــاع و اســتعمار
ایجــاد کــرد .ایــن ســازمان در شــهرهای مشــهد ،تهــران ،تبریــز،
اصفهــان ،رشــت و تفلیــس شــعبه داشــت 5 .شــماره نشــریه
مجاهــد بــه عنــوان ارگان ایــن ســازمان در رشــت منتشــر شــد.
در روزنامــه مجاهــد ایــن گــروه ایــن گونــه معرفــی شــده اســت:
«فرقــه مقــدس مجاهدیــن را جــز امنیــت مملکــت و آســایش
عامــه و حفــظ شــرف افــراد ملــت دیگــر قصــدی و نیتــی نبــوده
و نیســت .جمیــع افــراد مجاهدیــن چــه مقیمیــن شــهر و چــه
ســایر شــعبات گیــان بــر حســب دفتــری کــه اســامی کلیــه در
آن منــدرج اســت در تحــت قانــون و مرامنامــه خــود و نگاهبــان
مجلــس مقــدس شــورا و مامــور احقــاق حقــوق بــوده و خواهنــد
بــود».
اساســنامهای از ایــن ســازمان موجــود اســت کــه در ابتــدای آن
چنیــن آمــده اســت :
«از طریــق تجربــه و تفکــر معلوم شــده اســت کــه بــدون برقراری
انتظــام و بــدون یــک نظامنامــه معینــی ترقــی جامعــه مــا محــال
اســت .آن مقرراتــی کــه در اینجــا تدویــن گردیــد بــا وضــع فعلــی
امــور وفــق نمیدهــد .لــذا اکنــون ضــروری میدانیــم بــا اطــاع
شــعب فرعــی ،نظامنامــه تفصیلــی جدیــدی تدویــن شــود کــه
بــرای همــه مجاهدیــن حتمیاالجــرا باشــد.
در ایــن اساســنامه بــا تصویــب کمیتــه مرکــزی جمعیــت ،توســط
منتخبیــن کمیتــه مرکــزی بــه اتفــاق نماینــدگان شــعب فرعــی و
اکثریــت آرا مقــررات ذیــل تدویــن گردیــد کــه هــر مــاده آن را

تشکل یابی

سازمان «مجاهدین»
 31شهریور 1286شمسی
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 :1326اعتصــاب کارگــران دخانیــات در حمایــت از اعتصــاب کارگــران کــوره
پزخانــه هــا
 :1397تجمــع  ۲۵۰نفــر از کارکنــان بیمارســتان فــوق تخصصــی امــام خمینــی
کــرج .معترضــان ســفره خالــی انداختنــد.
 اعتصــاب نزدیــک بــه  ۶۰۰کارگــر خطــوط ابنیــه فنــی در نواحــی ریلــیجلفــا ،هادیشــهر ،مرنــد و عجبشــیر
تجمــع ۲۰۰کارگــر قــرادادی و پیمانــی الســتیک خوزســتان بــه علــت تامیــننشــدن مــواد اولیــه بــرای بازگشــت بــه کار
 تجمــع اعتراضــی کارگــران شــهرداری زابــل مقابــل فرمانــداری ایــن شــهردر اعتــراض بــه عــدم پرداخــت حقــوق
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 :1397راهپیمایی کارگران گروه ملی فوالد اهواز ،در اعتراض به عدم پرداخت
 ۴ماه معوقات مزدیشان و تامین نشدن مواد اولیه الزم جهت راهاندازی مجدد
فعالیت شرکت مقابل استانداری خوزستان با شعار «کارگر می میرد ،ذلت نمی
پذیرد»
 تجمع مردم روستای جفير از توابع شهر هویزه شهرستان دشت آزادگان در ۵۰کیلومتری غرب اهواز به دلیل قطعی آب
 -اعتصاب و تجمع رانندگان تاکسی خرم آباد در اعتراض به وضعیت بد معیشتی

تشکل یابی

مجاهدیــن بایــد قویــا اجــرا کننــد و عــدم اجــرای آن مســتوجب
اخــراج از جمعیــت و مجــازات خواهــد بــود .مرکــز کلــی اداره
مجاهدیــن در قفقــاز اعــام شــد .اعضــای کمیتــه مرکــزی نبایــد
کمتــر از  15نفــر باشــند و از بیــن افــراد باشــعور و تحصیــل کــرده
انتخــاب گردنــد.
در ایــن اساســنامه حیطــه حقــوق و وظایــف کمیتــه مرکــزی
مشــخص شــده اســت .همچنیــن حقــوق و وظایــف شــعب ،مجلــس
عمومــی ،نحــوه عضویــت و حقــوق و وظایــف هــر عضــو ســازمان.
در مــاده  28حقــوق و وظایــف هــر مجاهــد (عضــو ســازمان) چنیــن
آمــده اســت:
 .1از آنجــا کــه ایــن ســازمان بــه منظــور تامیــن اهــداف سیاســی
پایــه گــذاری شــده اســت ،مجاهدیــن بایــد تــا ســرحد امــکان
ناشــناخته بماننــد.
 .2هــر گاه کســی بــه منظــور منافــع شــخصی یــا ایفــای نقــش
رهبــری در میــان مــردم ،عضویــت خــود را در ســازمان مجاهدیــن
آشــکار ســازد ،مجــازات خواهــد شــد.
 .3هــر ســال حداقــل دو نفــر بایــد بــه رهبــری مرکــزی اضافــه
شــوند.
 .4هیــچ مجاهــد حــق نــدارد بــه کســی کــه بــه او صدمــهای
نرســانده ،آزار برســاند .بلکــه برعکــس رفتــار او بایــد نســبت
بــه مــردم مودبانــه و متیــن باشــد تــا مــردم نســبت بــه آنــان
احســاس نفــرت نکننــد و مجاهدیــن بتواننــد بــه نشــر اعتقــادات
خــود بپردازنــد و نشــان دهنــد کــه ســازمان تــا چــه حــد خــوب
اســت.
 .5هــرگاه یکــی از اعضــای ســازمان مطلــع شــود کــه شــخصی
مرتجــع و ظالــم اســت ،بایــد شــعبه مربوطــه را آگاه ســازد.
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 :1397کارگران شرکت کارتن ایران (واقع در محله شادآباد تهران) از روز
دوشنبه تاکنون در اعتراض به اخراج چهارنفر از نیروهای کار شرکت دست
از کار کشیده و تحصن کردهاند.
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 :1397چهارمین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی کچساران در اعتراض به
حقوقهای معوقه
 تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فوالد اهواز مقابل دادگستری و حسینیهارشاد در امانیه با شعار« :مرگ بر ستمگر ،درود بر کارگر»
 -اعتراض کارکنان بیمارستان امیرالمؤمنین زابل به دلیل عدم پرداخت معوقات

تشکل یابی

 .6هــر مجاهــد میتوانــد بــه عضویــت ســازمانهایی در آیــد کــه
بــرای آزادی مبــارزه میکننــد و اهدافشــان بــا اهــداف مــا در
تضــاد نیســت.
 .7اگــر کســی در موقــع اجــرای وظیفــه توقیــف شــود ،جمعیــت بایــد
بــرای اســتخالص او اتخــاذ تدبیرکنــد و مخــارج مربوطــه از صنــدوق
کل پرداخــت میشــود.
 .8اگــر کســی در موقــع انجــام وظیفــه مقتــول یــا مجــروح شــود
جمعیــت موظــف اســت بــه خانــواده او کمــک مــادی کنــد و ایــن
بــرای خانــواده مجــروح تــا زمانیســت کــه صحــت نیافتــه باشــد.
 .9کســی کــه خدمــت مخصوصــی بــه جمعیــت کنــد ،در صورتــی
کــه از شــعبه خــود تصدیــق نام ـهای در ایــن مــورد ارائــه دهــد از
کمیتــه مرکــزی پــاداش خواهــد گرفــت.
 .10هــر عضــو جمعیــت بایــد دقیقــا نظــام نامــه را رعایــت کنــد ،واال
طبــق قــرار محکمــه مجــازات خواهــد شــد.
در مــورد عایــدات کمیتــه مرکــزی و شــعب در مــاده  25آمــده
اســت کــه ورقــه عضویــت  5قــران یــا یــک منــاب ،حــق عضویــت
ســاالنه بــر حســب ثــروت از یــک قــران تــا صــد تومــان ،در قفقــاز
از  50کوپــک تــا  50منــات .اعانــه از ثروتمنــدان عالقهمنــد و آنچــه
از اشــرار و دشــمنان اخــذ میشــود.
در مــاده  34آمــده« :جمعیــت مجاهدیــن بایــد بــا اشــاعه دانــش از
طریــق مطبوعــات ،حمایــت از جرایــد ســفید ،افتتــاح مــدارس کــه
بیــش از هــر چیــز موجــب ترقــی و حفــظ حقــوق مــردم اســت کمــک
و مســاعدت کنــد» .
در یکــی از شــمارههای نشــریه مجاهــد مطلبــی درج شــده اســت کــه
در بخشــی از آن پیشــنهادی بــرای آمــوزش کــودکان طــرح شــده
اســت:
«خواهشــمندم ایــن مطلــب را در روزنامــه گرامــی درج نماییــد .مدتــی
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 :1326دستگیری 42کارگر کوره پزخانه ها و دخانیات و راه آهن
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 :1347سالروز کشته شدن صمد بهرنگی
 :1397تجمع تعدادی از رانندگان تاکسی بیسیم در تهران در پاسخ به
فراخوان قبلی مقابل سازمان تاکسیرانی در تهران در اعتراض به وضعیت
نابهنجار معیشتی خود

تشکل یابی

اســت کــه شــهر مغشــوش از هــر طــرف صداهــای مختلــف
بلنــد ،بــازار فتنــه رواج ،مملکــت هــرج و مــرج ،تمــام حــرکات
وحشــیانه ،همــه تیشــه گرفتــه بــه قــوت هــر چــه تمامتــر بــه
پــای خــود میزننــد ...در رشــت حداقــل دو هــزار بــاب دکان
اســت .هــر دکاندار از هــر صنــف و هــر قــدر هــم فقیــر باشــد
میتوانــد روزی صــد دینــار اعانــه بدهــد کــه در هــر راســته
بــازار یــک صنــدق اعانــه به توســط شــخصی امیــن گذارده شــود،
روزی بیســت تومــان ،ماهــی شیشــصد تومــان ،ســالی هفــت هــزار
و دویســت تومــان خواهــد شــد .بــا ایــن پــول درکمــال راحــت
ممکــن اســت دو معلــم خانــه تشــکیل نمایندکــه اطفــال فقــرا در
آنجــا مجانــا تحصیــل الســنه خارجــه و علــوم نصایــع نمــوده ،بعــد
از ده ســال دیگــر بــه امیــدواری  ...از هــر معلــم خانــه ســی و
چهــل نفــر شــاگرد کامــل بیــرون آینــد».
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شنبه

 :1397تجمه جمعی از کارگران کارخانه «تولی پرس » در اعتراض به بالتکلیفی
در وضعیت شغلی خود و کارخانه ،مقابل ساختمان اداره کار و فرمانداری
شهرک صنعتی
 -تجمع اعتراضی  ۴روزه رانندگان کامیون در شهر مهران و گرگان
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 :1331اعتصاب کارگران ریسندگی سمنان کشته شدن  8نفر و بازداشت 200
نفر
 :1388اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

مروری آماری بر اعتراضات کارگری
دهه  40و  50شمسی

تاریخ کا رگری

در دهههــای  1340و  1350شــمار کارخانههایــی کــه بیــش از صــد
کارگــر داشــتند از حــدود  200واحــد بــه  770واحــد رســید .رژیــم از
تــرس انقــاب کارگــری کــه چــپ آن را تبلیــغ میکــرد ،سیاســت
چمــاق و هویــج را در برخــورد بــا طبقــه کارگــر صنعتــی برگزیــد.
در هــر کارخانــه شــعبه حفاظــت زیــر نظــر ســاواک تشــکیل شــد و
کارفرمایــان را کــه بــه ســبب حمایــت بیدریــغ دولــت از قــدرت
مالــی زیــادی برخــوردار بودنــد ،وادار میکــرد بــه طــور نســبی بــه
رفــاه کارگــران توجــه کننــد .گســترش بیمــه هــای اجتماعــی ،ســود
ویــژه و ســهیم کــردن کارگــران در ســهام کارخانههــا بــا همــه
کاســتیها بــه پیدایــش قشــر کارگــر نســبتا مرفــه انجامیــد بــه
طــوری کــه از ســال  1349تــا  ،1351ســالی ســه اعتصــاب برپــا
شــد .از ســال  1352تــا 1355شــمار متوســط ســاالنه اعتصابهــا
بــه  22و در ســال  55بــه  35اعتصــاب رســید .در ســال  56بــه 15
مــورد و در هشــت ماهــه نخســت ســال  1357بــه ده مــورد کاهــش
یافــت و در ماههــای آذر و دی افزایــش یافــت.
خواســتهای اعتصابکننــدگان درغالــب مــوارد ،مالــی و رفاهــی و
فقــط ســه درصــد تامیــن شــغل بــود .شــیوه غالــب مبــارزه در ایــن
دوره اعتصــاب بــود .غالــب اعتصابــات مســالمتآمیز و در کمتــر
از یــک ســوم مــوارد درگیــری و خشــونت بــه کار رفتــه اســت.
در 6درصــد مــوارد حــدود  1458تــن از کارگــران پــس از خاتمــه
مبــارزه اخــراج شــدند و در 9درصــد مــوارد از نیــروی انتظامــی بــرای
ارعــاب کارگــران اســتفاده شــده اســت .در 9درصــد دیگــر حــدود
 340تــن دســتگیر ،در  2درصــد مــوارد درگیــری بــه زخمــی شــدن
 120کارگــر و در  4درصــد باقیمانــده  17کارگــر کشــته شــدند.
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 :1358اجتماع بیش از  300کارگر چینی سازی ایرپرسالن در استانداری
گیالن در اعتراض به عدم دریافت حقوق ،مابه التفاوت و خواسته های
رفاهی
 :1358تأسیس شورای کارگران کارخانه صنعتی مهر
 :1397تجمع کارگران پتروشیمی فارابی در اعتراض به عدم اجرای طرح
طبقهبندی مشاغل،
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 :1397کارگران خدماتی منطقه دو شهرداری آبادان در اعتراض به چند ماه از
معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این
شهر تجمع کردند.
 تجمع گروهی از کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه تهران ،در اعتراض به تصرفغیرقانونی اراضی کارگران این کارخانه در منطقه تهران پارس

در ســالهای  ،1324-1323جــو سیاســی در تبریــز و بعضــی از
دیگــر شــهرهای آذربایجــان بــه شــدت تحــول یافتــه و احساســات
ضددولــت مرکــزی جنبــه غالــب در افــکار عمومــی مــردم پیــدا
کــرده بــود.
ر ّد اعتبــار نامــه پیشــهوری (نماینــده اول شــهر تبریــز) از طــرف
مجلــس شــورای ملــی (دوره چهاردهــم) در تیــر مــاه  ،1324بــه
تشــدید ایــن جــو کمــک کــرد .پیش ـهوری کــه از قربانیــان قانــون
ضــد اشــتراکی  1310بــود و نزدیــک بــه ده ســال را در اســارت
زیســته بــود ،بعــد از آزادی بــا انتشــار روزنامــه «آژیــر» در سلســله
مقاالتــی بــا انتقــاد از سیاســتهای حــزب تــوده از نبــود حــزب
واقعــی مردمــی نوشــت.
بــه دنبــال تأســیس حزبــی مردمــی کــه حــق تعییــن سرنوشــت را
بــرای اقــوام بــه رســمیت بشناســد ،پیشــهوری بــا کمــک یــاران
قدیمــیاش از جملــه دکتــر ســام اهلل جاویــد ،جعفــر کاویــان و
محمــد بیریــا (رهبــر شــورای اتحادیــه اصنــاف تبریــز) دســت بــه
تــدارک ایجــاد «فرقــه دموکــرات آذربایجــان» زدنــد.
فرقــه برنامــه سیاســی خــود را کــه شــامل  12مــاده بــود انتشــار
داد .ایــن برنامــه سیاســی خواســتار خودمختــاری فرهنگــی و سیاســی
بــرای مــردم آذربایجــان در چهارچــوب حاکمیــت ملــی ،تمامیــت
ارضــی و اســتقالل ایــران بــود.
مفــاد دیگــر ایــن برنامــه شــامل اصالحــات دموکراتیــک و مترقــی و
تغییــر اساســی در اوضــاع اجتماعــی و اقتصــادی مــردم آذربایجــان،
کــه در طــول ســلطنت رضاشــاه مــورد تبعیــض و ســتم ملــی قــرار
گرفتــه بودنــد میشــد.

تشکل یابی

اعالم تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان
 12شهریور 1324
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 :1331حمایت نمایندگان  43سندیکای کارگری و تشکیل کمیته کمک به
کارگران اعتصابی سمنان به ابتکار کارگران چیت سازی تهران
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 :1358اعتصاب کارگران نفت
 :1358پایان اعتصاب  45روزه  600کارگر و کارمند شرکت گسترش مسکن
و خانه سازی در شاپور-ماهشهر .کارفرما با اعالم ورشکستگی و پرداخت 10
میلیون تومان اعتصاب کارگران را در هم شکست.
 :1358اعتصاب و تحصن دوروزه بیش از چهار هزار کارگر شرکت اتوبوسرانی
واحد .این کارگران متشکل از راننده ها ،کمک راننده ها ،بلیط فروشی ها و
تعمیرکاران بودند به نمایندگی از 15هزار کارگر شرکت واحد خواهان افزایش
پایه حقوق ،استخدام رسمی ،کاهش ساعات کار و سه شیفتی کردن کار ،تأمین
مسکن و بیمه بودند .کارگران تا اول مهر ماه به دولت وقت دادند تا به خواسته
های آنان رسیدگی کند.

تشکل یابی

ایــن برنامــه سیاســی بــه زودی تودههــای تهیدســت و دهقانــان
بیزمیــن را بــه ســوی خــود جلــب کــرد.
در اواخــر آبــان مــاه  ،1324قیــام مســلحانه آغــاز گشــت« .فدائیلــر»
تحــت رهبــری فرقــه دموکــرات ،بــا محاصــره پادگانهــای نظامــی و
بســیج تودههــای مــردم علیــه دولــت و ارتــش مرکــزی ،در عــرض
یــک هفتــه موجــب ســقوط پــادگان تبریــز شــدند.
در جریــان یــک ســال حکومــت دموکراتهــا ،آذربایجــان در
زمینههــای اجتماعــی و اقتصــادی دســتخوش تحــوالت شــگرفی شــد.
دولــت پیش ـهوری بعــد از معرفــی برنامــه اصالحاتــی بــه مجلــس و
تصویــب آن بالفاصلــه اقــدام بــه اجــرای آنهــا نمــود .زبــان ترکــی
آذربایجانــی بــه عنــوان زبــان رســمی اعــام شــد ،بانکهــا ملــی
گشــته و دولــت موکــرات شــروع بــه تقســیم اراضــی بیــن دهقانــان
نمــود.
اصالحــات مهــم دیگــر عبــارت بــود از آمــوزش اجبــاری بــرای
تمــام کــودکان ،افتتــاح دانشــگاه تبریــز و تأســیس ایســتگاه رادیــو
تبریــز ،برقــراری قانــون کار ،لغــو روابــط ارباب-رعیتــی ،حمایــت از
حقــوق اقلیتهــای ملــی و مذهبــی غیــر آذری ســاکن آذربایجــان
و شناســایی حقــوق اجتماعــی و سیاســی زنــان و تشــکیل «ســازمان
زنــان فرقــه دموکــرات» در آذربایجــان.
بــا همــه ایــن دســتاوردها ،عمــر فرقــه دموکــرات بــه دلیــل
کارشــکنیها و حملــه نظامــی قــوام الســلطنه ،خیانتهــا و عــدم
اســتقالل فکری-سیاســی خــود اعضــا در حــدود یــک ســال بیشــتر
دوام نیــاورد.
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 :1357اعتصاب کارگران پاالیشگاه نفت تهران و آغاز اعتصاب های سراسری در
ایران

اعتصــاب در کارخانههــا و معــادن منطقــه الـهوردی در قفقــاز توســط
کارگــران ایرانــی و آذربایجانــی برپــا شــد و بیــش از  16روز ادامــه
یا فت .
بــه رغــم پایــداری کارگــران اعتصابــی ،ایــن اعتصاب شکســت خورد
و حــدود  2500کارگــر ایرانــی –آذری را بــه شــکل توهینآمیــزی
هماننــد احشــام بــه واگنهــای قطــار حمــل بــار ســوار کــرده و بــه
ســوی مرزهــای ایــران اعــزام کردنــد.
مدیریــت کارخانــه منــازل ایــن کارگــران را کــه هــر کــدام  200تــا
 250روبــل ارزش داشــت ،تصاحــب کردنــد.
گومت
در ســال ،1904کمیتــه بلشــویکهای باکــو ،ســازمان سوســیال
دموکــرات «گومت»(بــه معنــی انــرژی) را بــا هــدف جــذب کارگران
ایرانــی و آذربایجانــی در مبــارزات انقالبــی و ترویــج کار جمعــی بیــن
ایشــان ،تاسســیس کــرد.
آلــش جاپاریــدزه و مشــهدی عزیــز بیــک اف نریمانــف اف در راس
ایــن ســازمان قــرار داشــتند.
فعالیــت ایــن ســازمان بــه زودی درخــارج از مرزهای باکو گســترش
یافــت و کارگــران مســلمان بســیاری از شــهرهای دیگــر ماوراءقفقــاز
بــه ایــن ســازمان وارد شــدند.
گومــت شــعب خــود را در مراکــز کارگــری قفقــاز در تفلیــس
وباتومــی و  ...دایــر کردنــد و انبــوه کارگــران تاتــار ،ایرانــی ،لزگــی در
آن عضــو بودنــد .معمــوال ایــن ســازمان شــب نامــه منتشــر میکــرد.

تشکل یابی

اعتصاب کارگران ایرانی در قفقاز
مرداد و شهریور 1285
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تعطیل

 :1358دومین اعتصاب  500کارگر رادیو شهاب در اعتراض به پایین بودن
دستمزد
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تعطیل

 :1397گروهی از کارگران کارخانه «پارس میلنگ» تاکستان در اعتراض به تعدیل
 ۴۰نفر از همکارانشان در محوطه و مقابل کارخانه تجمع کردند
 کارگران سد چمشیر گچساران به خاطر آنچه آنها عدم پرداخت مطالباتو حقوق خود عنوان کردهاند ،مقابل محوطه کارگاه محل کار تجمع کرده و
خواستار رسیدگی به مشکالت خود شدند

هم مرگ هم بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد
وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب
بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

باد خزان نکبت ایام ناگهان
بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد
بیش از دو روز بود از آن دگر کسان
بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد

بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم

ا دبیات کارگری

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
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 :1357اعتصاب 30هزار کارگر پاالیشگاههای اصفهان ،تبریز ،آبادان،
و پیوستن به اعتصابیهای پاالیشگاه تهران .این اعتصاب توسط 24
سندیکای عضو شورای همکاری سندیکاهای نفت تصویب شد و به
اجرا در آمد ،که در اعتراض به کشتار مردم در  17شهریور بود.
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 :1357اعتصاب  700تن كارگران و كاركنان پااليشگاه نفت تهران با خواست اضافه
دستمزد و لغو حكومت نظامي

تا سختی کمان شما نیز بگذرد
در باغ دولت دگران بود مدتی
این گل ،ز گلستان شما نیز بگذرد
آبیست ایستاده درین خانه مال و جاه
این آب ناروان شما نیز بگذرد

ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع

ا دبیات کارگری

این گرگی شبان شما نیز بگذرد
پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست
هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

ای دوستان خواهم که به نیکی دعای سیف
یک روز بر زبان شما نیز بگذرد

سیف فرغانی
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 :1357اعتصاب کارگران سیمان تهران که خواستار اضافهحقوق و لغو حکومت
نظامی و آزادی زندانیان سیاسی بودند.
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اعتصاب کارگران کارخانه شهناز اصفهان
 15شهریور 1331

تاریخ کا رگری

روز اول شــهریور کارگــران کارخانــه شــهناز بــا انتشــار بیانیــهای
اعــام اعتصــاب کردنــد .خواســتههای آنــان تقلیــل ســاعات کار
بــه  8ســاعت و تعییــن حداقــل دســتمزد طبــق قانــون کار ،پرداخــت
حقــوق روزهــای تعطیــل ،صــدور کارت کارگــری ،تامیــن وضعیــت
بهداشــت کارگــران ،قبــول و برگشــت بــه کار کارگــران اخراجــی،
ســاخت ســالن نهارخــوری و کالس اکابــر بــرای کارگــران و کار
نکــردن کارگــران زن و خردســال از ســاعت  22تــا  6صبــح طبــق
قانــون کار .کارگــران کارخانههــای نــوروز و زاینــدهرود و ریســباف
صنایــع پشــم نیــز طــی اطالعیههایــی از ایــن کارگــران حمایــت
کــرده و اعــام کردنــد کــه در صورتــی کــه بــه خواســتههای ایــن
کارگــران رســیدگی نشــود ،اعــام اعتصــاب خواهنــد کــرد .در
بیانیــه شــماره ،2ایــن کارگــران اعــام کردنــد کــه بــرای نشــان
دادن حســن نیــت و پشــتیبانی از دولــت مصــدق بــه مــدت 48
ســاعت اعتصــاب خــود را خواهنــد شکســت.
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 :1337اعتصاب کارگران شهرضا
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 :1352اعتصــاب کارگــران دخانیــات  .خواســت ایــن کارگــران عبــارت بــود از
تامیــن وضــع مســکن و تشــکیل کمیســیونی بــرای تعییــن دســتمزد و بهبــود
وضعیــت بهداشــت
 :1358ادامــه اعتصــاب کارگــران شــرکت لوشــان اراک در اعتــراض بــه عــدم
دریافــت  3مــاه حقــوق
 :1397اعتصــاب کارگــران ســازمان عمــران شــهرداری آبــادان ،در اعتــراض بــه
تاخیــر در پرداخــت مطالبــات مــزدی
 تجمــع کارگــران ســهامدار کارخانــه ایــران پوپلیــن رشــت بــرای روشــن شــدنوضعیــت ســهام شــان

تاریخ کا رگری

اعتصاب کارگران صنایع فوالد «فاسترویلر»
1358
اعتصــاب و تجمــع هــزار کارگــر صنایــع فــوالد «فاســترویلر»
بــه دعــوت شــورای کارگــران در مقابــل دفتــر شــرکت .یکــی از
نماینــدگان شــورای کارگــران در ســخنرانی خــود اعــام کــرد:
«مــا دیگــر گــول تبلیغــات کارفرمــا و عوامــلاش را نخواهیــم
خــورد؛ هــر وقــت مــا بــرای گرفتــن حــق خــود جمــع شــدیم
فــورا ً طرفــداران کارفرمــا گفتنــد کــه « :ضــد انقــاب در شــما
رخنــه کــرده» مــا بــا هــم برادریــم .مــا حــق مــان را میگیریــم»
کارگــران خاطرنشــان کردنــد تــا روز  27شــهریور بــه مســئولین
فرصــت رســیدگی میدهنــد در غیــر ایــن صــورت اعتصــاب
مجــدد میکننــد .برخــی ازخواســتههای کارگــران :
 -1تغییــر حــق مســکن از  2200ریــال مجــردی و  2400ریــال
متاهلــی بــه بیــن  10000تــا  15000ریــال
 -2تعدیل شغلی کارگران
 -3پرداخــت اضافــه کاری حقــوق کارگــران( 8مــاه اســت کــه
اضافــه حقــوق کارگــران عقبافتــاده)
 -4داشتن کانتین غذاخوری در محل کارگاه
 -5پرداخــت  7500ریــال ماهانــه (مــا بــه التفــاوت دســتمزدها)
همچــون بقیــه کارگــران ،مخصوصـ ًا کارگــران نفــت
 -6گذاشتن  4آمبوالنس در  4منطقه کاری از کارگاه
 -7مجهــز بــودن اورژانــس بهــداری واقــع در محــل صنایــع
فــوالد ،اعــم از دکتــر و پرســتار
 -8کسر نکردن مالیات از حقوق کارگران
 -9در اختیار گذاشتن وسایل ایمنی مجهز جهت کار.
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 :1397اعتراض پرستاران استان گلستان به عدم پرداخت مطالبات مزدیشان

کارهای سخت و زیان آور

آموزه های کارگری

ماده :52
در كارهــاي ســخت و زيــانآور و زيرزمينــي ،ســاعات كار نبايــد از
شــش ســاعت در روز و  36ســاعت در هفتــه تجــاوز نمايــد.
تبصــره :كارهــاي ســخت و زيــان آور و زيرزمينــي بــه موجــب آييــن
نامــه اي خواهــد بــود كــه توســط شــوراي عالــي حفاظــت فنــي و
بهداشــت كار و شــوراي عالــي كار تهيــه و بــه تصويــب وزراي كار و
امــور اجتماعــي و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــكي خواهد رســيد.
ماده :61
ارجــاع كار اضافــي بــه كارگرانــي كــه كار شــبانه يــا كارهــاي
خطرنــاك و ســخت و زيــانآور انجــام مــي دهنــد ممنــوع اســت .مــاده
 :65مرخصــي ســاليانه كارگرانــي كــه بــه كارهــاي ســخت و زيــانآور
اشــتغال دارنــد  5هفتــه مــي باشــد .اســتفاده از ايــن مرخصــي ،حتــي
االمــكان در دو نوبــت و در پايــان هــر شــش مــاه كار صــورت ميگيرد.
چگونگــی ارایــه درخواســت اعتــراض بــه آراء کمیتــه بدوی مشــاغل
ســخت و زیــان آور:
 -1رای کمیتــه بــدوی مشــاغل ســخت و زیــانآور کــه بــه کارگــر و
کارفرمــا از ســوی ســازمان کار و اموراجتماعــی اســتان ابــاغ میگــردد،
ظــرف مهلــت  15روز از زمــان ابــاغ قابــل اعتــراض مــی باشــد .لــذا
متقاضیــان درصــورت داشــتن اعتــراض بایــد در مهلــت مذکــور بــه
ســازمان کار و امــور اجتماعــی اســتان مراجعــه و ضمــن دریافــت فــرم
شــماره  4نســبت بــه تکمیــل آن اقــدام و بــا ذکــر دالیــل خــود در
فــرم مذکــور آن را بــه ســازمان کار و امــور اجتماعــی تحویــل داده و
ثبــت نماینــد.
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 :1357اعتصاب رفاهي  -سياسي كاركنان شعبه مركزي بانك ملي
 :1358تحصن کارگران غیر رسمی قسمت های مختلف هواپیمایی ملی
ایران
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1358
این سندیکا پس از سرنگونی رژیم سلطنت تشکیل شد .در
ماههای پس از بهمن  ،57عموم ًا کارگران پروژهای به دلیل آنکه
طی ماههای بیکاری درآمدی نداشتند .همواره تأمین مخارج زندگی
یکی از مشغلههای فکری آنان بود .بسیاری از شرکتهای خارجی و
همچنین سرمایهداران بزرگ داخلی بدون پرداخت حقوق کارگران از
ایران فرار کردند و پروژهها متوقف ماندند و کارگران پروژهای در
سطح وسیع بیکار میشدند .این مسئله مهمترین پایه عینی شکلگیری
سندیکای پروژهای بود.
کارگران بیکار اولین اجتماع خود را در محوطه «دانشگاه نفت
آبادان» برپا کردند .بعد از مشورتهای جمعی و تودهای با کارگران،
ایده تشکیل سندیکا شکل گرفت و هیئت مؤسس فعالیتهای خود
را آغاز کرد .پس از آنکه مسووالن نسبت به واگذاری محلی برای
سندیکا بیتوجهی کردند ،کارگران محل سابق سندیکای کارگران
شرکت نفت را تصرف کرده و از آن به عنوان مرکز سندیکا استفاده
کردند .اساسنامه سندیکای کارگران پروژهای توسط هیات موسس
تهیه و در مجمع عمومی کارگران به تصویب رسید .این اساسنامه
شامل 20ماده بود.
الف) تامين کار و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران عضو
ب) تالش در راه ایجاد اتحادیه کارگران پروژهای و فدراسيون
کارگران ایران
ج) باال بردن سطح دانش و آگاهی حرفهای و اجتماعی کارگران
عضو از طریق انتشار خبرنامه ،نشریات کارگری ،نمایش فيلم،

تشکل یابی

سندیکای کارگران پروژهای آبادان
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 :1358اعتصاب و تجمع کارگران شرکت مهک در مقابل وزارت کار
 :1358آغاز اعتصاب و راهپیمایی دو روزه کارگران کشت و صنعت کارون
خواســته هــای کارگــران عبــارت بــود از :اخــراج مدیریت شــرکت ،تشــکیل شــورای
کارکنــان ،بازگشــت کارگــران اخراجــی به ســر کار
 :1359شروع جنگ ایران وعراق
 :1397شــروع دور دوم اعتصــاب سراســری راننــدگان کامیــون در اعتــراض بــه
عــدم پرداخــت مطالباتشــان در بســیاری از شــهرها از جملــه قــم ،تهــران ،دزفــول،
زرینشــهر ،شــهرضا ،آبــاده ،ایــام ،اهــواز ،همــدان ،نیشــابور ،مشــهد ،اصفهــان،
آذرشــهر ،بروجــرد ،کنــگاور ،خــرم آبــاد ،مرنــد ،مالیــر ،بندرعبــاس و زنجــان.

د) ایجاد تشکیالت و سازمانهای جنبی از قبيل ایجاد صندوقهای
اعتصاب،کمک و تعاونی کارگران.
در این مجمع هفت نفر از کارگران به عنوان نماینده و مسئول
سندیکا انتخاب شدند.
اصلیترین خواسته کارگران که توسط سندیکا پیگیری میشد،
گرفتن حقوق بیکاری بود .از جمله دیگر خواستههای سندیکا
راهاندازی پروژههای نیمهتمام به عنوان راهحلی برای پایان دادن به
بیکاری کارگران بود .استخدام کارگران از طریق سندیکا ،خواستهای
بود که دست مقاطعهکاران و کارفرمایان را برای استثمار بیش از حد
کارگران میبست.
این سندیکا برای رسیدن به این خواستهها با سایر تشکلهای
مستقل مانند شورای بیکاران تهران و سایر شهرها در ارتباط بود و
باالخره توانستند پرداخت حق بیکاری به دست آورند .هر چند مبلغ
آن از میزان درخواستی کارگران بسیار کمتر بود .سندیكا مبلغی حدود
 ٥تا  ٦هزار تومان را تعيين كرده بود و دولت فقط با  ٩٠٠تومان برای
كارگران متاهل و  ٤٥٠تومان برای كارگران مجرد موافقت كرد.
سندیکا تیمی از کارگران با تجربه را برای دفاع از کارگران اخراجی
سازمان داد .همچنین کالسهای آموزش فنی برای باال بردن سطح
دانش فنی کارگران ساده نیز در دفتر سندیکا برپا میشد .در سال
 58و در جریان سیل ،سندیکا فعالیت زیادی در کمکرسانی به
مردم آسیبدیده منطقه داشت .پس از شروع جنگ ،فعالیتهای این
سندیکا متوقف شد.

تشکل یابی

سخنرانی ،ایجادکتابخانه و باشگاههای فرهنگی و ورزشی و
گردشهای دسته جمعی علمی،
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 :1397تجمع نمایندگان کارکنان تعاونی سهام عدالت کشور مقابل ساختمان
سازمان خصوصیسازی برای پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود
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 :1397تجمع اعتراضی کارگران «تولی پرس» و«بستهبندی البرز» در محوطه
و مقابل کارخانه در شهرک صنعتی البرز قزوین در اعتراض به افزایش
تعطیلیهای مکرر کارخانه ،به تاخیر افتادن موعد پرداخت مطالبات مزدی و
یک ماهه بودن زمان اعتبار قراردادهای کار
 تجمع گروهی از کارگران شرکت تعاونی «وفای سپهر» وابسته به موسسهخیریه سپهر بم در اعتراض به بالتکلیفی وضعیت شغلی در نتیجه متوقف شدن
فعالیت تولیدی محل کار خود

ـت
ـا کیفیـ
ـگان و بـ
ـاری ،رایـ
ـوزش اجبـ
آمـ
ـودکان
ـه کـ
ـرای همـ
بـ
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 :1322اعتصاب کارگران پشمینه و کبریت سازی تبریز
 :1358اعتصاب کارگران ماشین سازی تبریز در محل کارخانه
برخی از خواسته های کارگران به شرح زیر است :تقلیل ساعت کار از 48
ساعت به  40ساعت در هفته ،به کارگرانی که در خانه های سازمانی نمی
نشینند حق مسکن داده می شود.
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 :1357درجلسه ای با وزیر کار نمایندگان کارگران مسایل و مشکالت
خود را در زمینه قانون سهیم کردن کارگران در کارخانه ها ،نابرابری
مزد کارگر ایرانی با خارجی ،بهداشت محیط کار ،نارسایی طرح طبقه
بندی مشاغل ،ایجاد مسکن سازمانی ،پرداخت حق مسکن ،مشکالت مربوط
به عرضه وفروش سهام ،عدم پرداخت به موقع دستمزد ،کمک هزینه
غذا ،نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات وهزینه های صندوق و بانک رفاه ،
بدرفتاری و عدم حضور برخی از مدیران و مسووالن وزارت کار و تغییر
سن بازنشستگی مطرح شد .وزیر کار اعالم کرد اتحادیه های کارگری از
مصونیت وحمایت های قانونی برخوردار خواهند شد.

تشکل یابی
تـا ریخ کارگری

اعتصاب کارگران نساجی کردستان
مهر و آبان 84
پــس از اخــراج  ۳۷نفــر از کارگرانــی کــه قــرارداد موقــت شــان
بــه پایــان رســیده بــود ،کارگــران تمــام بخشهــای کارخانــه
شــامل ســالن ریســندگی ،ســالن بافندگــی ،پرســنل فنــی کارخانــه
(مجموعــا  ۴۰۷نفــر) دســت از کار کشــیدند و طــی بیانیــهای
خواســتهای خــود را بــه اطــاع کارفرمــا رســاندند.
ایــن اعتصــاب دو مــاه طــول کشــید .در ایــن دو مــاه کارفرما حتی
ریالــی حقــوق بــه کارگــران نپرداخــت ،از ســوی دیگــر نیروهــای
امنیتــی هــر روز فشــار و تهدیــد بیــش تــری را بــر نماینــدگان
کارگــران وارد میکردنــد ۲۸ .آبــان  ،۸۴کارگــران بــار دیگــر در
جلســه مجمــع عمومــی خــود تصمیــم بــه راهپیمایــی و تحصــن در
مقابــل اســتانداری گرفتنـد ۱۳۸ .کارگــر کارخانــه نســاجی شــاهو
کــه ماههــا حقــوق نگرفتــه بودنـد ،تصمیــم بــه همراهــی بــا آنــان
گرفتنــد .امــا پلیــس هــر دو کارخانــه را محاصــره کردنــد و مانــع
از راهپیمایــی کارگــران و مــردم شــدند .در پــی مذاکــرات انجــام
شــده ،توافقهــای رســمی و کتبــی بیــن طرفیــن صــورت گرفــت
و اعتصــاب پایــان یافــت .در توافــق نامــه ،مطالبــات کارگــران بــه
شــرح زیــر بــه رســمیت شــناخته شــد:
کارفرمــا قراردادهــای قبلــی را فســخ و قراردادهــای جدیــد را بــا
اجــرای کامــل طــرح طبقه بنــدی مشــاغل تنظیــم نماید .بازگشــت
بــه کار  ۳۷کارگــر اخراجــی ،پرداخــت بیمــه و مزایــای روزهــای
اعتصــاب کارگــران ،پرداخــت هزینــه مــداوای کارگــران بیمــار
توســط کارفرمــا  ،واریــز مبلــغ  ۱۸میلیــون تومــان بدهــی کارفرمــا
بــه صنــدوق وام کارگــران و حقــوق معوقــه کارگــران .همچنیــن
کارفرمــا متعهــد شــد کــه بهداشــت و ایمنــی دســتگاههای
کارخانــه را تامیــن کــرده و جهــت کاهــش گــرد و غبــار موجــود
در کارخانــه سیســتمهای تهویــه را بــه روز و مجهــز کنــد.
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 :1323اخراج  150کارگر زن و مرد که تا  7سال سابقه کار دارند از
کارخانه آذربایجان قزوین و تعطیلی کارخانه قزوین
 :1357اعتصاب کارگران نفت خارک
 :1393اعتراض کارگران «واگن پارس» به تعویق  ۳ماه حقوق
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 :1393در ششمین روز اعتصاب  ،رانندگان سرویس معدن سنگرود از
کارگران معترض حمایت کردند و کارگران معدن سنگرود برای ادامه
اعتراض به تهران آمدند

1327
سازمان سندیکاهای ایران

مــاده  :7در هــر کارگاه کــه بیــش از  10نفــر کارگــر در آنجــا
مشــغول کار باشــند میتــوان حــوزه کارگــری تشــکیل داد.
مــاده  :8وظایــف حوزههــا عبارتنــد از  :بحــث و تبلیــغ در
اطــراف مــرام و هــدف ســندیکاهای کارگــران  ،اجــرای تعلیمــات
و تصمیمــات شــورای مرکــزی ،همــکاری عملــی و تعــاون کارگــران
نســبت بــه یکدیگــر و وصــول شــهریهها.
مــاده  :11هــر کارگاه و صنــف بــه خصــوص در صورتــی کــه
عدهشــان کمتــر از  200نفــر باشــد  ،در یــک جلســه کنفرانــس
عمومــی هیــات عاملــه و تفتیش(بــازرس) انتخــاب مــی نماینــد...
شورای سندیکاها
مــاده  :20از اجتمــاع هیاتهــای عاملــه ســندیکاهای کارگرانــی
کــه کارشــان بــا هــم بســتگی دارد ،شــورای ســندیکا بــه وجــود
میآیــد .مــاده  :23وظایــف شــورای ســندیکا نظــارت در اعمــال
هیاتهــای عاملــه و طــرح پیشــنهادهایی بــرای پیشــرفت کار
ســندیکا میباشــند.

آموزه های کارگری

مــاده  :6ســندیکای کارگــران ایــران دارای ســازمانهایی بــه
شــرح زیــر میباشــد  -1 :حوزههــا  -2هیئــت عاملــه و تفتیــش
 -3شــورای ســندیکاها و یــا شــورای صنفــی  -4شــورای شهرســتان
 -5شــورای اســتان  -6شــورای مرکــزی  -7کنگــره عمومــی

تشکل یابی

برخی از مواد نظامنامه سندیکاهای کارگران ایران
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 :1322تحصن کارگران نفت برای آزادی یوسف افتخاری
 :1397تجمع گروهی از کارگران دو کارخانه تولی پرس و بستهبندی البرز
در اعتراض به  ۲تا ۳ماه حقوق معوقه و تامین نشدن مواد اولیه ازسوی
کارفرما در محوطه کارگاه
 تجمع گروهی از کارگران پیمانی فضای سبز منطقه هشت شهرداری اهوازکه طی چند ماه گذشته حقوق نگرفتهاند ،مقابل ساختمان مرکزی شهرداری
اهواز

 1صفر
1441
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 :1393سومین روز اعتراض کارگران معدن سنگرود در مقابل مجلس
 :1394دوازدهمین روز اعتصاب ،به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه کارگران
فوالد و چدن درود

اوليــن اتحادیــه رســمی کارگــران ايرانــی در چاپخانههــای تهــران
بــه همــت محمــد پروانــه تشــکیل شــد .نشــريه اتفــاق کارگــران
بــه عنــوان ارگان ايــن اتحاديــه انتشــار میياف ـت .ايــن تشــکل
بــا ســازماندهی يــک اعتصــاب در ميــان کارگــران چاپخانههــا
توانســت  ٨ســاعت کار در روز ،پرداخــت اضافــه دســتمزد بــرای
ســاعات کار اضافــه بــر  ٨ســاعت ،ارائــه خدمــات بهداشــتی
و جلوگيــری از اخــراج بــی رويــه کارگــران چاپخانههــا را بــه
کارفرمايــان تحميــل کنــد.
از جملــه ديگــر اقدامــات دیگــر ايــن اتحاديــه ،ســازماندهی
اعتصــاب موفقیــت آمیــز يــک هفت ـهای در ميــان چاپخانههــا و
کتابفروشــان ،در اعتــراض بــه تعطيلــی روزنامــه حبلالمتيــن در
ســال  ١٢٨٦بــود کــه بــا فشــار اتحاديــه انتشــار مجــدد روزنامــه
حبلالمتيــن ممکــن شــد.
بــه دنبــال آن تشــکلهای دیگــری چــون اتحاديــه کارگــران
ســاختمانی ،اتحاديــه کفاشــان ،اتحاديــه معلميــن ،اتحاديــه
کارگــران بنــدر در انزلــی ،و اتحاديــه کارکنــان پســت و تلگــراف
تشــکیل شــد .در پاییــز ســال  ١٣٠٠ايــن تشــکلها بــا همــکاری
هــم و ســایر اتحادیههــا ماننــد نســاجان ،بنایــان ،خبــازان و
کارکنــان شــهرداری «شــورای مرکــزی اتحاديههــای کارگــران»
را تشــکیل دادنــد .اکثريــت ســازماندهندگان و رهبــران آن مانند
محمــد دهــگان ،حجــازی ،پروانــه ،پيشــه وری و ...از اعضــا و
فعاليــن حــزب کمونيســت ايــران بودنــد.
هــر اتحاديــه در ایــن شــورا ســه نماينــده داشــت .روزنامــه
حقيقــت بــه عنــوان ارگان شــورای مرکــزی اتحاديههــای

تشکل یابی

شورای مرکزی اتحادیههای کارگران
1286
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 :1325اعتصاب کارگران برق رشت
 :1357اعالم شد به موجب الیحه تامین آزادی راه پیمایی و متینگ ها بدون
اجازه ممنوع است .و از سه تا ده هزار تومان جریمه دارد .تمام احزاب و
جمعیت ها باید در وزارت کشور به ثبت برسند.
 :1358به خشونت کشیده شدن تجمع کارگران بیکار تبریز
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 :1357كارگران صنايع نفت در خارك ،كاركنان سازمان آب تهران و
كاركنان راه آهن و كاركنان كارخانه سيمان تهران ،به اعتصاب كنندگان
رفاهي  -سياسي پيوستند.
 :1357اعالم شد که کارکنان شرکت ملی نفت از  100تا  3600تومان کمک
هزینه مسکن دریافت می گنند .این کمک هزینه قرار است از اول شهریور
ماه به کارگران تعلق گیرد.

تشکل یابی

کارگــری ايــران منتشــر میشــد کــه در تهــران روزانــه تــا 4
هــزار نســخه تــک فروشــی داشــت .در تهــران آن زمــان حــدود
 16درصــد کارگــران تهــران عضــو ســندیکاها بودنــد.
ایــن شــورا اعتراضــات متعــددی را ســازمان داد کــه میتــوان
بــه اعتصــاب معلمــان در زمســتان ســال  ١٣٠٠اشــاره کــرد
کــه منجــر بــه ســقوط دولــت قــوام الســلطنه گرديــد ،همچنيــن
اعتصــاب کارکنــان پســت و تلگــراف در اعتــراض بــه ممنوعيــت
عضويتشــان در اتحاديــه ،توســط رئيــس بلژيکــی پســت و تلگــراف
کــه منجــر بــه عــزل وی و کوتــاه آمــدن دولــت وقــت در مقابــل
اعتصابيــون شــد .در اکثــر اعتصابهــای ســازماندهی شــده
توســط اتحاديههــای عضــو شــورای مرکــزی ،رهبــری شــورا و
اطــاع رســانی روزنامــه حقيقــت نقــش مهمــی برعهــده داشــته
انــد .در ســال  ١٣٠١بــا روی کار آمــدن مجــدد دولــت قــوام
و توقيــف بســياری از روزنامههــا و نشــريات از جملــه روزنامــه
حقيق ـت ،شــورا فراخــوان اعتصــاب داد .بــه ایــن ترتیــب کلیــه
روزنامههــای دولتــی نیــز منتشــر نشــد .در اثــر ایــن اعتصــاب
دولــت عقــب نشــینی کــرده و انتشــار کلیــه نشــریات بــه جــز
حقیقــت را آزاد اعــام کــرد.
از دیگــر اقدامــات ایــن شــورا ایجــاد مدرســه ســوادآموزی و
کتابخانــه بــرای کارگــران ،برگــزاری جشــن روز جهانــی کارگــر و
در خواســت تعطیلــی آن روز بــود.
از ســال  ١٣٠٤و بــا بــه قــدرت رســیدن رضاخــان ،ســرکوب
تشــکلهای کارگــری شــدت گرفــت و فعالیتهــای شــورا کــم
شــد.
گفتــه میشــود شــورای متحــده تــا ســال  ١٣٠٧هــم بــه صورتــی
نيمــه علنــی فعاليــت داشــت.
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 :1357در پی رسیدن به خواسته هایشان ،اعتصاب کارمندان بانک ملی در
سراسرکشور پایان یافت .این خواسته ها عبارت بودند از افزایش فوق العاده
شغل و وام مسکن ،کلیه فرزندان کارکنان از بخشودگی خواربار استفاده کنند.
نمایندگان کارکنان درکمیته های انتصابات شرکت داده شوند.
 :1357کارگران پاالیشگاه آبادان با مسووالن توافق کردند افزایش حق مسکن و
جیره غذایی از  50ریال به  100ریال  ،فوق العاده کارگاهی کارگران نسبت به
مزد ثابت ده درصد بیشتر شود.
 :1357تظاهرات فرهنگیان در  12شهر استان کرمانشاه ،زنجان  .ماموران
ساواک معلمان متحصن را کتک زدند .معلمان و دانش آموزان اعتراض را
تشدید کردند .مقامات مجبور به معذرت خواهی از معلمان شدند.
 :1397دومین روز اعتصاب کارگران احیاصنعت واگن پارس اراک در اعتراض به
پاسخ نگرفتن برای مطالبات شان
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 :1357اعتصاب کارکنان سازمان آب و برق  ،شرکت نفت خوزستان ،
مخابرات ،دخانیات

موادی از قانون اساسی در رابطه با حقوق فردی و اجتماعی

طبق اصل  24نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند.
طبــق اصــل  ، 25بازرســي و اســتراق ســمع مکالمــات تلفنــي؛
سانســور و هــر گونــه تجســس ممنــوع اســت.
طبــق اصــل  26احــزاب ،جمعيــت هــا ،انجمنهــاي سياســي و
صنفــي  ....آزادنــد .هيچکــس را نميتــوان از شــرکت در آنهــا
منــع کــرد و يــا بــه شــرکت در يکــي از آنهــا مجبــور ســاخت.
طبــق اصــل  27تشــکيل اجتماعــات و راه پيماييهــا آزاد اســت
طبــق اصــل  37اصــل بــر برائــت اســت و هيچکــس از نظــر قانون
مجــرم شــناخته نميشــود مگــر اينکــه جــرم او در دادگاه صالــح
ثابــت گــردد .
طبــق اصــل  38هــر گونــه شــکنجه بــراي گرفتــن اقــرار و يــا
کســب اطــاع ممنــوع اســت ،اجبــار شــخص بــه شــهادت اقــرار
و يــا ســوگند مجــاز نيســت و چنيــن شــهادت و اقــرار و ســوگندي
فاقــد ارزش و اعتبــار اســت.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود .

آموزه های کارگری

طبــق اصــل  23قانــون اساســي :تفتيــش عقايــد ممنــوع اســت
و هيچکــس را نمــي تــوان بــه صــرف داشــتن عقيــدهاي مــورد
تعــرض و مؤاخــذه قــرار داد ،يعنــي تقســيم بنــدي خــودي و
غيرخــودي از طــرف رژيــم و گزينــش هــا و تفتيــش عقايــد و
تجســس در مــورد عقايــد برخــاف قانــون اساســي ميباشــد.
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روز جهانی معلم
 :1394اعتصاب غذای  100کارگر پتروشیمی فارابی در کارخانه در
اعتراض به عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و همچنین عدم اضافه
کردن  ۳۰درصدی حقوق خود مشابه آنچه در برخی از پتروشیمیهای
منطقه اجرا شده است.
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 :1397تجمــع اعتراضــی بیــش از  ۲۵۰نفــر از کارکنــان بیمارســتان امــام خمینــی
کــرج در اعتــراض بــه عــدم پرداخــت معوقــات مــزدی یــازده ماههشــان و
تعییــن تکلیــف نشــدن وضعیــت ایــن مرکــز بــزرگ درمانــی ،در خیابــان اصلــی
مقابــل بیمارســتان

«اتحادیــه غیبــی زنــان» حوالــی ســال  )1907( 1286تشــکیل گردید
و فعالیتهــای آن تــا دوره دوم مجلــس نیــز ادامــه داشــت امــا بــه
دلیــل مخفــی بــودن فعالیتهــای آن ،اطالعــات زیــادی از ایــن
اتحادیــه و فعالیتهایــش در دســت نیســت.
در شــماره  70روزنامــه «نــدای وطــن»  8مهــر  ،1286نامهــای
از ایــن انجمــن خطــاب بــه نماینــدگان مجلــس بــه چــاپ رســیده
اســت .در ایــن نامــه از نماینــدگان خواســته میشــود کــه هــر چــه
زودتــر متمــم قانــون اساســی را تصویــب کننــد.
از محتــوای نامــه چنیــن بــر میآیــد کــه اتحادیــه غیبــی نســوان
دارای گرایشــات تنــد انقالبــی بــوده و از جانــب تهیدســتان و ضعفای
جامعــه ســخن گفتــه اســت.
چنیــن بــر میآیــد کــه ایــن انجمــن بیــش از آن کــه بــه دنبــال
مطالبــات خــاص زنــان باشــد ،در پــی اصــاح امــور مملکــت و
بهبــود وضعیــت مــردم بــوده اســت.
در ایــن نامــه آمــده اســت کــه مــردم نســبت بــه ایــن مجلــس
حــق دارنــد و بــه ایــن دلیــل وظیفــه دارنــد تــا بــه مجلــس فشــار
آورنــد و خواســتههای خــود را مطــرح کننــد.
در انتهــای نامــه نیــز مهلتــی را تعییــن میکنــد تــا وکال بــه کارهــا
ســرو ســامان دهنــد و از نماینــدگان میخواهنــد کــه اگــر از عهــده
ایــن کار بــر نمیآینــد کارهــا را بــه دســت زنــان و اتحادیــه غیبــی
نســوان بســپارند.

تشکل یابی

اتحادیه غیبی نسوان
1286
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 :1339اعتصاب کارگران سد دز
 :1357از اواسط مهرماه موج اعتصاب و تظاهرات سياسي در تهران و
شهرستانها باال گرفت.معلمان ،دانشگاهيان ،كاركنان اداره بنادر و كشتيراني
بندر شاپور ،تراكتورسازي تبريز ،راديو تلويزيون رضائيه ،كارخانه ذوب
آهن اصفهان ،كارخانه جنرال موتور ،كارخانه زامياد ،كارمندان اداري برنامه
و بودجه اعتصاب كردند.
 :1357مدارس به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آمدند .در هیچ یک از
دانشگاه ها کالس درس تشکیل نشد
 :1357اعتصاب تاکسیران های تهران  .خواسته های آنان عبارت بودند از
جمع آوری مسافرکش ها ،توجه به وضع مسکن رانندگان تاکسی ها
 :1357اعتصاب کارکنان راه آهن.
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روز جهانی کودک
 :1357اعتصاب ماهیگیران گیالن
 :1357اعتصاب کادر درمانی بیمارستان ها
 :1384اعتراض رانندگان شرکت واحد به شرایط کاری نامناسب رانندگان
شرکت واحد با روشن کردن چراغهای اتوبوسها
 :1397تجمع کارگران آبفای خوزستان مقابل ساختمان اداره کل .آنها به
پرداخت نشدن  ۷تا ۱۲ماه حقوق و عیدی و پاداش سنوات خود معترض شدند.

دنیا را به بچهها بدهیم
دست کم برای یک روز
مانند بادکنک رنگارنگی به دستشان بدهیم که بازی کنند
آوازخوانان در میان ستارگان بازی کنند
دنیا را به بچهها بدهیم
مانند یک سیب درشت و مانند یک قرص نان گرم
دست کم یک روز شکمشان سیر شود

برای یک روز هم که شده دنیا با دوستی آشنا شود
بچهها دنیا را از دست ما خواهند گرفت
و درختان جاودان بر آن خواهند کاشت
ناظم حکمت

ا دبیات کارگری

دنیا را به بچهها بدهیم
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5
شنبه

 :1357اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان گمرک جلفا و بندر شاهپور
 :1357دومین روز اعتصاب معلوالن کرمانشاه خواسته ها :تاسیس کانون
معلولین ،استخدام پزشک و متخصص ،تامین بودجه برای رفع نیازهای
فوری ،ترمیم حقوق کارآموزان ،احداث بیمارستان معلولین

مــهـــر
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روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام
 :1352اعتصاب کارگران ماشین سازی تبریز
 :1357به دنبال شدت یافتن اعتصابات اعالم شد که در دونوبت حقوق
کارکنان دولت 25درصد اضافه می شود .کمک های غیر نقدی افزایش می
یابد و شامل کلیه کارمندان می گردد .حقوق بازنشستگان ترمیم خواهد
شد.
 :1397تجمع کارگران دخانیات علیآباد کتول در اعتراض به بیکار شدن
صد نفر بعد  ۲۰سال کارگری روزمزد
 -اعتراض کارگران آب و فاضالب روستایی آبادان به معوقات مزدیشان

سیاست
همیشه بزرگترین اتفاقها
به سادگی هر چه تمامتر اتفاق میافتند
پای همه کارگرها را
به سیاست باز کردند
از وقتی که
جرثقیلها چوبه دار شدند!

ا دبیات کارگری

سابیر هاکا
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 :1357زندانيان سياسي كشور ،به نشانه همنوايي با ديگر اعتصاب كنندگان،
اعتصاب غذا كردند.كارگران بنادر و كشتيراني خرمشهر ،شيالت بندر
پهلوي ،نساجي يزد ،پااليشگاه شيراز ،نيروگاههاي اتمي ،معادن زغال سنگ
دامغان به پشتيباني از قيام مردم ،به ديگر اعتصابيون پيوستند.
 :1357پایان اعتصاب کارکنان مطبوعات در اعتراض به حضور ماموران
سانسور که از روز سه شنبه  18مهر آغاز شده بود.
 :1397تجمع مردم شاوور شهرستان شوش روستاى خلف عزيز در
اعتراض به بىآبى
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 :1397اعتراض کارگران «کاشی میبد» به سه ماه مزد معوقه شان
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 :1357اعتصاب كاركنان پااليشگاه آبادان
 :1397آغاز اعتصاب دو روزه معلمان در سراسر کشور.
اعتصاب کارگران «پارس میل لنگ» قزوین به  ۴ماه و نیم مزد معوقهشان از کارفرما

 22و  23مهرماه 1397
بــه دنبــال فراخــوان شــورای هماهنگــی تشــکلهای صنفــی
فرهنگیــان ایــران ،معلمــان سراســر کشــور در روزهــای یکشــنبه
و دوشــنبه 22 ،و  23مهرمــاه  ،1397در اعتــراض بــه وضعیــت
معیشــتی و فشــارهای اقتصــادی وارد بــر معلمــان ،کارگــران و
دیگــر زحمتکشــان در دفتــر مــدارس تحصــن  و از رفتــن بــه ســر
کالسهــای درس خــودداری کردنــد .فرهنگیــان بازنشســته نیــز
اعــام کردنــد کــه از برگــزاری ایــن تحصــن حمایــت میکننــد.
اتحــاد معلمــان ایــن فراخــوان را تبدیــل بــه اعتصابــی سراســری
در کل کشــور کــرد .آنــان تصاویــر خــود را در دفتــر مــدارس به
همــراه پالکاردهــای شعارهایشــان در شــبکههای اجتماعــی بــه
اشــتراک گذاشــتند کــه موجــب بازتــاب جهانــی ایــن حرکــت در
رســانهها شــد .همیــن مســئله ســبب شــد تعــدادی از معلمــان
از جملــه محمدرضــا رمضانــزاده ،مســئول شــورای هماهنگــی
تشــکلهای صنفــی ایــران ،دســتگیر شــوند .دانشــجویان،
کارگــران و کامیونــداران ،کــه خــود در آن زمــان در اعتصــاب
بودنــد ،نیــز از تحصــن معلمــان حمایــت و برخوردهــای امنیتــی
بــا آنــان را محکــوم کردنــد .خواســتههای معلمــان متحصــن:
:بودجــه عادالنــه بــرای افزایــش ســرانه دانشآمــوزی در
راســتای تامیــن آمــوزش رایــگان ،باکیفیــت و عادالنــه بــرای
تمــام کــودکان بهخصــوص دانشآمــوزان مناطــق محــروم،
بازمانــده از تحصیــل و مهاجــر؛

تشکل یابی

تحصن معلمان سراسر کشور
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4
شنبه

 :1337پایان موفقت آمیز اعتصاب پنج روزه کارگران بندر شاهپور  .کارگران
که برای گرفتن اضافه دستمزد اعتصاب کرده بودند ،کارفرمایان را وادار
کردند که  20ریال بر حقوق آنها بیفزایند .اعتصاب کارگران یکپارچه بود ،به
طوری که در دوران اعتصاب هشت کشتی در اسکله متوقف مانده و نتوانستند
بار خود را تخلیه کنند.
 :1357پاالیشگاه شیراز و نساجی یزد
 :1357اعتصاب مطبوعات
 :1357اعتصاب در کارخانه قند شیروان
 :1357آغاز اعتصاب معلمان و دانش آموزان
 :1397تجمع کارگران شرکت «کنتورسازی ایران» در اعتراض  17ماه معوقات
مزدی

مــهـــر
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 :1357ضوابط جدید پرداخت وام مسکن به کارگران اعالم شد.
:1357گسترش اعتصاب فرهنگیان در شهرهای مختلف
 :1357اعالم یک پایه ترفیع برای کارکنان آموزش و پرورش.
 :1357اعتصاب پرستاران و بهیاران بیمارستان شماره  2تهران .خواست ها
عبارت بودند از به رسمیت شناخت دیپلم بهیاری برای ادامه تحصیل ،اضافه
شدن گروه در بدو استخدام ،احتساب دوسال تصیل در آموزشگاه بهیاری
جزو سابقه ی کار ،افزایش حقوق به میزان 50درصد ،مزایا 40درصد ،وام
مسکن بابهره  4درصد ،افزایش کمک های غیرنقدی و پرداخت حق اوالد
 :1397اعتراض کارگران شهرداری شوشتر برای 6ماه دستمزد معوقه
 -اعتراض کارگران معدن آق دربند برای  ۱۴ماه مزد معوقه

کاهش تراکم دانشآموزان در کالسها،اختصــاص بودجــه عادالنــه بــرای تحقــق یــک بیمــه درمانــیو تکمیلــی کارآمــد و جامــع؛
اعتراض به حقوق و دستمزد ناعادالنه،آنــان میگوینــد گرانــی و تــورم افسارگســیخته شــده و قــدرت
خریــد معلمــان چــون اکثریــت زحمتکشــان جامعــه بســیار
پاییــن آمــده ،آمــوزش هزینـهاش گــزاف شــده ،قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری بیــش از ده ســال اســت اجــرا نمیگــردد.
رتبــه بنــدی ســه ســال اســت کــه هــر مــاه بــه مــاه بعــد حوالــه
داده میشــود .صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان بــه تــاراج رفتــه اســت
و از ســهم هــر عضــو طبــق آمــار کمیتــه تحقیــق صنــدوق ،حــدود
 ۱۸میلیــون تومــان دزدیدهانــد؛
تدریــس زبــان مــادری در مناطــق دو زبانــه بــر اســاس اصــل ۱۵قانــون اساســی،
حضــور مــددکار اجتماعــی و مربــی بهداشــت در راســتایکاهــش آســیبهای اجتماعــی از جملــه خشــونت در مــدارس،
اختصــاص بودجــه عادالنــه بــرای گســترش و تامیــن فضاهایآموزشــی اســتاندارد و ایمن،
برچیده شدن مدارس غیر استاندارد و کپری؛-آزادی همه معلمان دستگیر شده.

تشکل یابی

-مخالفت با خصوصیسازی،
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 :1328اعتصاب کارگران شاهی برای دریافت حقوق عقب افتاده سه ماه
:1397اعتراضکارکنان شهرداری مسجد سلیمان در اعتراض به عدم
پرداخت مطالباتشان
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روز جهانی ریشه کنی فقر
 :1337اعتصاب کارگران گمرک بندر شاهپور
 :1357نفت آبادان و اهواز و گروه صنعتی بهشهر
 :1357در پی ادامه اعتصابات دولت اعالم کرد که حقوق و فوق العاده
و مزایای کارمندان افزایش یافته است .ظریف حقوق از  80به  90ریال،
افزایش  750هزار تومان به فوق العاده شغل همه کارمندان ،افزایش
کمک های نقدی از  200ریال به  500ریال ،افزایش بدی آب و هوا به
میزان 20درصد ،رسمی شدن کارمندان پیمانی ،روزمزد ،افزایش حقوق
بازنشستگان
 :1357ادامه اعتصاب کارکنان و کارگران سیتروئن و سایپا از سه روز پیش
آغاز شده بود .خواستها :اضافه حقوق ،حق اوالد ،ایجاد شرکت تعاونی و
دریافت  60ساعت اضافه کار

اعتصاب پنج روزه کارگران بندر شاهپور
 23مهر 1337

اعتصــاب کارگــران یکپارچــه بــود ،بــه طــوری کــه در دوران
اعتصــاب هشــت کشــتی در اســکله متوقــف مانــده و نتوانســتند
بــار خــود را تخلیــه کننــد.

اعتصاب کارگران ساختمانی سد دژ
مهر 1339
کارگــران ســاختمانی ســد دژ بــرای تامیــن اضافــه دســتمزد و
تقلیــل ســاعات کار دســت از کار کشــیدند.
در دی مــاه همــان ســال پــس از حادثــه انفجــار در معــدن زغال
ســنگ شمشــک کــه منجــر بــه قتــل  21نفــر شــد ،کارگــران،
ماشــین مهنــدس معــدن را ســنگباران کــرده و بــه تظاهــرات
علیــه ظلــم کارفرمایــان و دولتیــان پرداختنــد.

تاریخ کا رگری

اعتصــاب پنــج روزه کارگــران بنــدر شــاهپور بــا موفقیــت پایان
یافــت و کارگــران کــه بــرای گرفتــن اضافــه دســتمزد اعتصــاب
کــرده بودنــد ،کارفرمایــان را وادار کردنــد کــه  20ریــال بــر
حقــوق آنهــا بیفزاینــد.
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تعطیل

 :1357ادامه اعتصاب کارگران کارخانه چیت ری که از دو هفته قبل آغاز
شده است .خواست ها حداقل حقوق بر مبنای حداقل سطح زندگی با توجه
به تورم ،کمک هزینه مسکن و خواربار و تجدید طرح طبقه بندی مشاغل
 :1357ادامه اعتصاب کارگران و کارمندان دخانیات
 :1357اعتصاب  5000کارگر و کارمند شرکت نفت
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 :1397جمعی از آتشنشانان شهرداری شادگان در مقابل استانداری
خوزستان برای رسیدگی به وضعیت مطالبات  9ماهه مزدی شان

ا دبیات کارگری

ای دریغ! ای دریغ
که فقر
چه بهآسانی احتضا ِر فضیلت است
به هنگامی که تو را
از بودن و ماندن
گزیر نیست.
ماندن           ــ آری! ــ
و اندو ِه خویشتن را
شامگاهان
به چاهساری متروک
درسپردن،
فریا ِد در ِد خود را
در نعرهی توفان
رها کردن،
زاری ِ
ِ
جان بیقرار را
و
با هیاهوی باران
درآمیختن.
ماندن           ــ آری! ــ
ماندن و به تماشا نشستن
آری  به تماشا نشستن
دروغ را
که عمر چه شاهانه میگذارد
به شهری که
ریا را
پنهان نمیکنند
ِ
صداقت همشهریان
و
تنها در همین است.

احمد شاملو
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 :1357ادامه اعتصاب  40شرکت وابسته به گروه صنعتی بهشهر شامل روغن
شاه پسند ،پودر سپید ،صابون گلنار ،پاکسان ،صنایع کاشان ،اراک  ،ابریشم
کاشان و...
 :1357خواست های کارگران شرکت واحد :افزایش کمک هزینه مسکن ،از
 150به  300تومان ،افزایش پاداش سالیانه از  45روز به  2ماه ،کمک غیرنقدی
خواربار به  80تومان و نهار به  150تومان
 :1357نمایندگان 5000کارگر اعتصابی دخانیات برای اعالم همبستگی و
پشتیبانی از روزنامه اطالعات در دفتر این روزنامه حاضر شدند.
 :1357با اعتصاب  2392کارمند و کارگر صنعت نفت در آبادان و اهواز
پاالیشگاه آبادان در خطر تعطیلی قرار گرفت .خواست های کارگران :برکناری
رییس حفاظت پاالیشگاه ،مسببین حادثه ورود ماموران انتظامی به پاالیشگاه
آبادان و اهانت به کارگران ،تضمین عدم دخالت ماموران در محیط کار
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 :1357ادامه اعتصاب فرهنگیان و معلمان
 :1357پایان یافتن اعتصاب سیتروئن و سایپا با رسیدن به خواسته هایشان
 :1357ادامه اعتصاب شرکت سهامی خاص خدمات صنعت نفت .این
اعتصاب به پشتیبانی از خواست های فرهنگیان ودانشگاهیان شروع و ادامه
یافت.
 :1357ادامه اعتصاب کارگران وکارمندان صنعت نفت آبادان .در اجتماع
اعتصابیون تعداد زنان کارمند بیشتر بود.

1386

 .1حق اشتغال و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه
 .2حق برخورداری از امنیت شغلی
 .3حق برخورداری از پوشش تامین اجتماعی مناسب
 .4حــق برخــورداری از آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی (آزادی
بیــان ،اندیشــه و هرگونــه اعتــراض)
 .5برخــورداری آزادانـه حــق ایجــاد تشــکلهای مســتقل بــرای
همـه کارگــران و مــزد و حقوقبگیــران
 .6حق برخورداری از مسکن مناسب
 .7شــرکت موثــر نماینــدگان واقعــی کارگــران در جریــان
قانونگــذاری در زمینــه حقــوق کارگــران
 .8رفع هرگونه تبعیض در محیط کار و منع کار کودکان

آموزه های کارگری

بــه منظــور دفــاع از حقــوق بنیــادی کارگــران ،کــه در ایــن
منشــور ،مــزد و حقــوق بگیــران تعریــف شــده انــد ،کانونــی بــه
نــام “کانــون مدافعــان حقــوق کارگــر” در چارچــوب مندرجــات
ایــن منشــور و اساســنامهای کــه بــه تصویــب مجمــع عمومــی
خواهــد رســید ،تشــکیل میگــردد .برخــورداری از کلیــه حقــوق
و مزایــای منــدرج در اعالمیــه و میثاقهــای جهانــی حقوقبشــر،
کنوانســیونهای بینالمللــی حقــوق کار و حقــوق اجتماعــی قانــون
اساســی و قوانیــن داخلــی ،بدیهیتریــن حــق کارگــران اســت.
مهمتریــن ایــن حقــوق عبارتنــد از:

تشکل یابی

منشور کانون مدافعان حقوق کارگر

4

شـنبه
آبــــان

1

23 october
2019

 24صفر
1441

98

 :1357اعتصاب مجدد کارمندان بخش تولید تلویزیون
 :1357ادامه اعتصاب بیش از  6هزار نفر از کارکنان و کارگران رنا (زامیاد،
فنرسازی و رادیاتورسازی ) پس از ده روز ،خواست های ترمیم حقوق ،حق
مسکن ،سنوات و خواربار از اهم خواسته های آنان است.
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 :1357آزادی درخشش ،تظاهرات بزرگ دانش آموزان در دانشگاه تهران.
 :1357تجدید نظر در طرح تغذیه رایگان
 :1357پایان یافتن اعتصاب سه هفته ای کارکنان شرکت پست با دادن
مهلت دوماهه برای رسیدگی به خواسته هایشان
 :1357اعتصاب مجدد کارکنان رادیو وتلویزیون ملی ایران .این اعتصاب را
شورای موسس اتحادیه کارکنان سازمان رادیو وتلویزیون سازمان داده
بود.

اعتصاب کارگران ساختمانی تهران
آبان 1341

« -1وزارت کار سندیکای صنفی ما را به رسمیت بشناسد؛
 -2بــا آنکــه کارگــران ایرانــی در هــر رشــته از کارهــای
ســاختمانی تخصــص و تجربیــات کافــی دارنــد ،مــع الوصــف،
عــدهای خارجــی کــه بــه کار گمــارده شــدهاند موجــب بیــکاری
اســتادکاران ایــران گردیدهانــد .مــا جــدا خواســتار آنیــم کــه از
بنــا و نجــار و آراماتورهــا و متخصصیــن ایــران اســتفاده شــود؛
 -3قانــون کار و قانــون بیمههــای اجتماعــی و مزایــای آن دربــاره
کارگــران ســاختمانی اجرا شــود؛
 -4حداقــل دســتمزد کارگــران ســاده و اســتادکاران ســاختمانی
بــر اســاس اشــل متحــرک تعییــن گــردد؛
 -5وزارت کار بــه منظــور مشــورت دربــاره بهبــود وضــع کار
و زندگــی بــه پیشــنهادهای قانونــی نماینــدگان ســندیکا توجــه
کنــد؛
 -6دولــت بــه منظــور جلوگیــری از شــدت بیــکاری کارگــران
ســاختمانی در فکــر ایجــاد کار بــوده و در شــروع کارهــای نیمــه
تمــام ســاختمانهای دولتــی اقــدام نمایــد».

تاریخ کا رگری

کارگــران ســاختمانی تهــران ،کــه وزارت کار از ثبــت ســندیکای
آنــان امتنــاع میکــرد ،خواســتهای خــود را طــی قطعنامــهای
بــه شــرح زیــر اعــام و اجــرای آن را خواســتار شــدند:

جمعه
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 :1357اعتصاب ناخداهای نیروی دریایی نیز به همراه کارگران روزمزد و
کارمندان تازه کار اسکو در جزیره خارک.

شنبه
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 :1393تجمع کارکنان اداره حفاظت محیط زیست استان ایالم در اعتراض به
اخراج از کاردر مقابل ساختمان مجلس
 :1394تجمع کارگران اعتصابی قطار شهری اهواز مقابل شرکت کیسون
در بیست و دومین روز اعتراضات

مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه
1397

تاریخ کا رگری

در پــی خصوصیســازی شــرکت نیشــکر هفــت تپــه در زمســتان
 ،1394کارگــران نیشــکر هفــت تپــه بارهــا بــه ایــن مســاله  
اعتــراض کردنــد.
در آذر  ،۱۳۹۶در اعتــراض بــه عــدم پرداخــت طوالن ـی مــدت
دستمزدهایشــان دســت بــه اعتصــاب زدنــد .ایــن اعتصــاب در
دیمــاه نیــز همزمــان بــا اعتراضــات مــردم در شــهرهای مختلف
ادامــه یافــت.
کارگــران خواســتار برگشــت شــرکت بــه بخــش دولتــی و
پرداخــت حقــوق چنــد مــاه معوقــه خــود بودنــد .آنــان عنــوان
میکردنــد در دو ســال گذشــته برخــی مزایــای حقوقشــان
کــم شــده یــا ک ً
ال متوقــف شــده و حــق بیمــه نیــز بــرای آنهــا
پرداخــت نشــده اســت.
در ســال  ،97بارهــا صدهــا نفــر از کارگــران هفــت تپــه در
بخشهــای مختلــف شــهر از جملــه مقابــل فرمانــداری تجمــع
کردنــد.
دور چنــدم اعتراضــات کارگــران هفــت تپــه از  14آبــان آغــاز
شــد .ایــن بــار همســران و فرزنــدان کارگــران نیــز در اعتراضــات
شــرکت داشــتند.
 ۲۸آبــان ۱۹ ،نفــر از کارگــران معتــرض بازداشــت شــدند.
بــه تدریــج مابقــی کارگــران بازداشــت شــده نیــز آزاد شــدند.
در نهایــت ،اســماعیل بخشــی در  21آذر آزاد شــد؛ ولــی پــس
از اعتــراض بــه شــکنجه شــدن درحیــن بازداشــت ،بــار دیگــر
دســتگیر شــده اســت.
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تعطیل

 :1287اعتصاب کارگران دباغ تبریز
 :1342اعتصاب کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی زاینده رود اصفهان
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 :1352اعتصاب کارگران ذغال سنگ شاهرود
 :1357اعتصاب کارمندان شرکت سهامی خاص خدمات اهواز به منظور پشتیبانی
از خواست های فرهنگیان و دانشجویان

من کارگرم ،کارگری دین من است
دنیا ،وطن است و زحمت ،آیین من است
گفتم به عروس فتح ،کابین تو چیست؟
گفت :آگهی صنف تو کابین من است

من از عائلۀ رنجبرم
زاد ه رنجم و پروردهی دست زحمت
نسلم از کارگران
حرف من اینکه :چرا کوشش و زحمت از ماست
حاصلش از دگران؟
این جهان یکسره از فعله و دهقان برپاست
نه که از مفتخوران!
ابوالقاسم الهوتی ( 20مهر  ۱۲۶۴کرمانشاه  ۲۵ -اسفند  ۱۳۳۵مسکو)
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تعطیل

 :1397اعتصاب نزدیک به ۹۰کارگر پیمانکاری بخش حمل و نقل پاالیشگاه
آبادان برای پیگیری وصول مطالبات مزدی خود
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 :1322تجمع حدود  2هزار کارگر در میدان سنگلج تهران و سخنرانی خلیل انقالب
 :1357اعتصاب کارگران شرکت آ .ا .گ .تلفونکن ،آنان خواهان افزایش
درصد افزایش حقوق و میزان حق مسکنی شدند که هفته قبل شرکت با
آن موافقت کرده بود.
 :1357دست از کار کشیدن هزاران نفر از کارگران صنایع نفت در اهواز
 :1357اعتصاب ناخداهای نیروی دریایی در ترمینال صادراتی خارک خاتمه
یافت.

اعتصاب بعد از سه روز با موفقیت نسبی پایان یافت .انجام تقاضاهای
 8 ،1و  10از طرف کارفرما مورد قبول واقع شد.

تاریخ کا رگری

اعتصاب سه کارخانه چرمسازی در تبریز
 7آبان 1287
 150کارگــر تحــت رهبــری سوســیال دموکراتهــا دســت بــه
اعتصــاب زدنــد .در واقــع ،انتخــاب دباغخانههــا بــرای اعتصــاب
نشــانگر آگاهــی و شــناخت سوســیال دموکراتهــا از موقعیــت ایــن
صنعــت بــوده اســت .زیــرا چــرم ســازی یکــی از صنایــع صادراتــی
ایــران محســوب میشــد و رونــق فراوانــی داشــت.
در ایــن اعتصــاب ،کارگــران بــا وحــدت عمــل قابــل توجهــی ،صندوق
اعتصــاب تشــکیل دادنــد و کمیســیونی بــرای مذاکــره بــا کارفرمایــان
انتخــاب کردند.
مطالبات کارگران عبارت بودند از:
افزایش مزد برای هر قطعه از یک به یک و نیم شاهی؛
.1
استخدام و اخراج کارگران و شاگردان با موافقت کارگران؛
.2
ایجاد شرایط بهداشتی برای محیط کار؛
.3
تأمین مداوای بیماران در مدت بیماری از طرف صاحب
.4
کارخانه؛
پرداخت نصف مزد در طول  مدت بیماری؛
.5
کاهش زمان اضافه کار؛
.6
پرداخت دو برابر مزد معمولی برای ساعات اضافه کار؛
.7
عدم اخراج کارگران در طول مدت اعتصاب؛
.8
پرداخت مزد ایام اعتصاب؛
.9
 .10خودداری از هرگونه اخراج.
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 :1287پایان موفقیت آمیز کارگران دباغ تبریز و افزایش دستمزدها
 :1357با دست از کار کشیدن کارگران ترمینال های جزیره خارک ،بندر
شاهپور و بندر ماهشهر تولید وصدور نفت به کلی متوقف شد.
 :1397آغاز دور سوم اعتراض کارگران پتروشیمی فارابی در اعتراض به
عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و همچنین تاخیرهای طوالنی در پرداخت
معوقات مزدی

جمعه
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 :1394تجمع خیابانی  600کارگر قطار شهری اهواز(کیسون) در اعتراض به
عدم دریافت  9ماه حقوق
 :1394تجمع بیش از  100مربی پیش دبستانی در مقابل مجلس در
اعتراض به وضعیت استخدامی خود

مبارزات کارگران کارخانه حریربافی چالوس
1331

تاریخ کا رگری

در گــزارش رییــس شــهربانی نوشــهر بــه وزارت کشــور و اداره
اطالعــات در بــاره مبــارزات کارگــران کارخانــه حریــر چالــوس
چنیــن  آمــده اســت:
«کارگــران کارخانــه چالــوس از دو قســمت تشــکیل میشــوند
کــه یــک عــده از بــدو تاســیس بــه خدمــت گمــارده شــدند و
در حفــظ انتظامــات و برقــراری امنیــت کوشــا هســتند و یــک
عــده مخصوصــا مهاجریــن و اشــخاص ماجراجــو کــه اســتخدام
شــدند و بــه واســطه اختــاف عقیــده و تبعیضــی کــه از روی
بیاطالعــی از طــرف روســای مربوطــه بــه طرفیــن میشــود،
تخــم نفــاق تولیــد و در اثــر جزئــی کــدورت یکــی از طرفیــن،
کارخانــه دچــار خســارت و شــهر نیــز متشــنج میشــود .آقــای
خاکســار(مدیر) کــه نیــت پاکــی داشــتند ،بــدون توجــه بــه روحیه
کارگــران دســتور مــی دهنــد کــه هــر دســتگاهی کــه میتوانــد
از مقــدار ســوخت ذغــال و ســایر مصــارف صرفــه جویــی کنــد،
اضافــه مــزد بــه کارگــران داده میشــود .متصدیــان نیــز شــروع
بــه صرفهجویــی کردنــد ،چــون ایــن اضافــات بــه طــور دایــم
داده نشــد،اختالفات شــدیدی در کارخانــه پیــدا شــده کــه منجــر
بــه اعتصــاب بیوقــت گردیــد»...
در گــزارش دیگــری چنیــن آمــده اســت« :ســاعت  2بعدازظهــر
روز شــنبه  17آبــان کــه کارگــران از خدمــت آزاد میشــوند،
دم درب کارخانــه جلــوی پاســگاه انتظامــی 500،بــرگ بیانیــه بــه
عنــوان «بیانیــه هیــات موســس ســندیکای کارگــران کارخانــه
حریربافــی چالــوس» پخــش می شــود .بــرای حفظ نظــم و آرامش
کارخانــه وجــود یــک افســر با20ســرباز ضــروری اســت».
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 :1357پس از سه روز اعتصاب گروهی از اعضای تحریریه و کارگران
چاپخانه و کارکنان اداری روزنامه آیندگان صبح این روز این روزنامه
بدون سردبیر و با مسوولیت شورای منتخب اعضای تحریریه منتشر شد.
این اعتصاب در اعتراض به روش های غیردموکراتیک ی آغاز شد که
درجریان تهیه و تنظیم و چاپ خبر حاکم است.
 :1357پایان اعتصاب کارکنان بانک ملی .در این اعتصاب شورای عالی بانک
تصویب کرد که از اول مهر  57مبالغی که حداکثر آن در گروه های پایین
تر به 35درصد و در گروه های باالتر به 20درصد بالغ می شود به حقوق
پرداختی اضافه می شود .در ادامه سایر خواسته ها نیز در موعد مقرر
اجرایی خواهد شد.

آبــــان
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 :1357در این روز ماموران فرمانداری نظامی کارکنان اعتصابی را به
اداره مرکزی شرکت نفت راه ندادند و اعتصابیون به ناچار در بیمارستان
شرکت نفت اجتماع کردند .آنها قصد پراکنده کردن کارکنان اعتصابی
را داشتند که با اعتراض تند پزشکان و پرستاران روبرو شدند .کارکنان
نیروگاه اتمی دارخوین و نمایندگان دیگر گروههای اعتصابی نیز به جمع
کارکنان اعتصابی نفت پیوسته بودند.

آنچه کارگران باید بدانند:

آموزه های کارگری

 چنانچــه كارگاه بــر اثــر قــوه قهريــه (زلزلــه ،ســيل و امثــالث غيرقابــل پيشبينــي (جنــگ و نظايــر آن)
اينهــا) و يــا حــواد 
تعطيــل گــردد و كارگــران آن بيــكار شــوند پــس از فعاليــت
مجــدد كارگاه ،كارفرمــا مكل ـف اس ـت كارگــران بيــكار شــده را
در همــان واحــد بازســازي شــده و مشــاغلي كـه در آن بهوجــود
ميآيــد بــهكار اصلــي بگمــارد.
 مطابــق بــا اصـل بيسـت و نهـم قانــون اساسـي و تبصــره مــاده 30قانــون کار دولـت بایــد بــا اســتفاده از درآمدهــاي عمومـي و
ي حاص ـل از مشــاركت مــردم و نيــز از طري ـق ايجــاد
درآمدهــا 
صنــدوق بيمــه بيــكاري نســبت بــه تأميــن معــاش كارگــران
بيــكار شــده امكانــات الزم را بــراي اشــتغال مجــدد آنــان فراهـم
نمايــد.
 ســاعات كار كارگــران در شــبانهروز نبايــد از  8ســاعت تجــاوزنمايــد .كارفرمــا بــا توافــق كارگــران ،نماينــده يــا نماينــدگان
قانونــي آنــان ميتوانــد ســاعات كار را در بعضــي از روزهــاي
هفتـه كمتــر از ميــزان مقــرر و در ديگــر روزهــا اضافـه بــر ايـن
ن تعيي ـن كنــد ب ـه شــرط آنك ـه مجمــوع ســاعات كار هــر
ميــزا 
هفت ـه از  44ســاعت تجــاوز نكنــد.
 در كارهــاي ســخت و زيــانآور و زيرزمينــي  ،ســاعات كارنبايــد از شــش ســاعت در روز و  36ســاعت در هفتــه تجــاوز
نمايــد.
 كارگرانـي كـه بـه هــر عنــوان بـه ايـن ترتيـب روزهــاي جمعهكار ميكننــد ،در مقابــل عــدم اســتفاده از تعطيــل روز جمعــه
40درصــد اضافـه بــر مــزد دريافـت خواهنــد كــرد.
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 :1357در نتیجه اعتصاب کارکنان هما پرواز هوایی 20هزار مسافر مختل
شد .کارکنان هما از پذیرفتن هر گونه پیشنهاد در باره پایان دادن اعتصاب
خودداری کردند و اعالم نمودند تنها راه شکستن اعتصاب انجام خواسته
های سیاسی شان است .به دنبال این اعتصاب قسمتهای حساس فرودگاه را
نظامیان اشغال کردند.
 :1357ادامه اعتصاب کارگران شرکت دخانیات واحدهای مستقر در خیابان
قزوین پس از اتمام مهلت  15روزه قبل و عدم رسیدگی به خواسته
هایشان
 :1357هیات اجرایی موقت کانون معلمان ناحیه  9آموزش و پرورش
تهران طی ارسال نامه ای خواستار آزادی چند دانش اموزان و یکی از
دبیران دبیرستان شهنایی شدند که در سوم آبان توسط نیروی انتظامی
دستگیر شده بودند.
 :1357ادامه اعتصاب کارکنان سازمان آب
 :1357اطالعیه شماره ده جامعه معلمان در حمایت از قضات دادگستری
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 :1357اعالم اعتصاب در شرکت واحد اتوبوس رانی توسط سندیکای
رانندان ،کارگران و کارمندان شرکت واحد خواسته های افزایش دستمزد،
پرداخت حق مسکن ،ده درصد اضافه حقوق نوبتی ،لغوحکومت نظامی
مجازات کسانی که در دانشگاه صحنه ی اخیر را بوجود آورده اند .مجازات
سواستفاده کننده گان در شرکت واحد
 :1357تیر اندازی و حمله با گاز اشک آور به کارگران اعتصاب شرکت
نفت و زخمی شدن  11نفر در آبادان
 :1357ادامه درگیری و برخورد خونین نظامیان با مردم تهران و
شهرستان ها ،حمله ماموران حکومت نظامی با گاز اشک آور و گلوله به
تشیع جنازه دو دانشجوی کشته شده در روز قبل
 :1397تجمع اعتراضی حدود  ۱۰۰نفر از کارگران پیمانی پروژه خط شش
قطار شهری تهران ،در اعتراض به عدم دریافت شش ماه حقوق و بیمه
معوقه در مقابل دفتر مرکزی کارفرما

اعتصاب کارگران زن کارخانه ریسندگی شهناز (اصفهان)
 15آبان 1338

تاریخ کا رگری

کارگــران زن از مدیریــت کارخانــه شــهناز و همچنیــن از اداره کار
اصفهــان خواســتند کــه طبــق قانــون کار حقــوق آنــان را تــا 25
ریــال ،کــه حداقــل بــود افزایــش دهنــد (حقــوق زنــان 25 -22
ریــال بــود) .ســایر کارگــران هــم تقاضــای اجــرای مــواد دهگانــه
قانــون کار را داشــتند.
مدیریــت کارخانــه بالفاصلــه بــه ســازمان امنیــت مراجعــه نمــود.
آنهــا دو نفــر از کارگــران را توقیــف کردنــد .ولــی روز بعــد (16
آبــان) ،کارگــران متحــدا اعتصــاب را آغــاز نمودنــد.
ماموریــن ســازمان امنیــت عــدهای از کارگــران را بــه عنــوان
«محــرک» دســتگیر و  18نفــر را بــه رفســنجان تبعیــد کردنــد.
کارفرمایــان  80نفــر را از کار اخــراج نمودنــد .ولــی ایــن اقــدام
کارفرمایــان و دولتیــان نتوانســت روح مبــارزه کارگــران را درهــم
شــکند.
در ســال  1339کارگــران کارخانــه شــهناز بــه «اعتصــاب
ایتالیایــی» (کــم کاری) دســت زدنــد .اعتصابیــون خواهــان تعییــن
حداقــل دســتمزدها ،پرداخــت مســتمری بــه کارگرانــی کــه
دارای اطفــال زیــاد هســتند ،برگشــت مجــدد کارگــران اخراجــی
بــه کار ،تامیــن مرخصــی  12روزه در ســال بــا پرداخــت حقــوق و
غیــره بودنــد .نیــروی ارتــش محوطــه کارخانــه را اشــغال نمــوده و
رهبــران اعتصــاب را دســتگیر نمودنــد .امــا کارگــران بــا اتحــاد و
یگانگــی بینظیــری بــه اعتصــاب ادامــه دادنــد و باالخــره پیــروز
هــم شــدند .بعــد از  6روز اعتصــاب هماهنــگ ،کارفرمــا مجبــور
بــه عقبنشــینی شــد.
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تعطیل

 :1338اعتصاب کارگران زن کارخانه شهناز
 :1357آغاز اعتصاب بزرگ مطبوعات
 :1397تجمع و اعتصاب حدود  ۹۴۵کارگرکارخانه رینگسازی مشهد به دلیل
ادامه بیتوجهی کارفرما به وصول مطالبات صنفی کارگران در محدوده
کارخانه
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 :1338ادامه اعتصاب کارگران شهناز در اعتراض به دستگیری دو کارگر
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 :1393بعد از گذشت  ۱۸روز،کارگران لوله و نورد صفا صبح امروز با باز
شدن درهای کارخانه و در پی وعدههای کارفرما به اعتراض صنفیشان پایان
داده و به کار بازگشتهاند.
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ا دبیات کارگری

چه ننگ و عار کسی را ز بند و زنجیر است
که در مبارزۀ صنف فعله چون شیر است
از آن زمان که شنیدم به جرم رنجبری
به کنج محبس شه ،دوستم زمینگیر است
به شب نشینی زندانیان برم حسرت
که نُقل مجلسشان ،دانههای زنجیر است
بگو به تودۀ ایران که ترک ِشکوه کنند
جواب ظلم فقط آبداده شمشیر است
به ضد جور و ستم ،اتحاد و تشکیالت
برای صنف ستمکش ،یگانه تدبیر است
ببین چسان شکم خواجه سیر از آن نانیست
که رنجبر ،پی تحصیل آن ز جان سیر است
ستم نگر ،که ز محصول خویش نان خوردن
برای فعلۀ ایران بزرگ تقصیر است
اسارت زن ،بیداد شاه و غفلت خلق
حکایتیست که بیرون ز حد تحریر است
به جنگ ظلم ،جوانست روح الهوتی
سفید مو شده اما ،گمان مبر پیر است

ابوالقاسم الهوتی
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 :1397اعتراض کارگران قطار شهری اهواز مقابل دفتر اداری شرکت
کیسون با شعار ۱۷ :ماه حقوق معوقه طلبکاریم.

در ایــن اطالعیــه گزارشــی از تظاهــرات کارگــران نســاجی شــاهی
(قائــم شــهر) آمــده اســت:
«در ایــن میتینــگ کارگــران و کشــاورزان بــا صفــوف منظــم ...
هــر دم بــا صــدای بلنــد میگفتنــد  :زنــده بــاد ایــران  ،مــرده بــاد
ارتجــاع .
ایــن صفــوف منظــم در میــدان مقابــل بیمارســتان قــرار گرفتــه از
طــرف کلیــه کارگــران و کشــاورزان ،جوانــی کــه  18ســال بیــش
نداشــت ،الیحــهای مبنــی بــر فجایــع دولــت ننگیــن ســاعد و
اقدامــات بیرویــه فرمانــدار نظامــی را خوانــد.
...در ایــن حیــن عــده ای از بربریهــای مهاجــر تبعــه دولــت
خارجــی کــه عضــو حــذب وطــن و پشــبینان ســید ضیــاء هســتند،
شــروع بــه ســنگپرانی کردنــد.
چنــد نفــر از زارعیــن محلــی و کارگــران در صــدد بودنــد کــه بــا
مشــت جــواب آنهــا را بدهنــد ولــی از نظــر عالقهمنــدی کامــل بــه
حفــظ انتظامــات جلوگیــری بــه عمــل آمــد.
ســپس جمعیــت بــه طــرف تلگرافخانــه رفــت .در آنجــا نیــز
ســخنرانی از طــرف رهبــر تشــکیالتها شــد.
 ...تلگرافــی کــه قبــا آمــاده شــده بــود ،بــه پیشــگاه شــاه  ،مجلــس،
احــزاب و اتحادیــه هــا و جرائــد آزادیخــواه مخابــره گردیــد».

تشکل یابی

بخشهایــی از اطالعیــه شــورای متحــده مرکــزی اتحادیههــای
کارگــران و زحمتکشــان ایــران
آبان 1323

3
شـنبه
آبــــان

21

 14ربیع االول
1441
12 november
2019

98

 :1325اعتصاب کارگران راه آهن تهران
 :1385اعتراض زنان شهرک فردیس به تاخیر در امر گاز رسانی و مساله
آب با بستن جاده مالرد
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تاریخ کا رگری

بیانیه شورای متحده ایالتی گرگان
1325
در بخشــی از بیانیــه شــورای متحــده  ایالتــی گــرگان کــه خطــاب
بــه رنجبــران ،کارگــران  ،زحمتکشــان ،برزگــران ،روشــنفکران
گــرگان و دشــت نوشــته شــده چنیــن آمــده اســت  « :رضاشــاه
غاصــب و دیکتاتــور کــه تمــام هســتی مــا را بلعیــده ،فقــط یــک
چهــار دیــوار رنــگ و رو رفتــه کــه تنهــا مایــه تســلی و یــادگار
اجــدادی و پناهــگاه اطفــال مــا بــوده و گــردش چــرخ مجــال
بلعیــدن آن را بــه او نــداده  ،بــرای مــا باقــی مانــد.
ش ـبها در پنــاه آن بــه زندگــی مرگبــار ادامــه میدادیــم ولــی
قهــر طبیعــت و زلزلــه نــا بــه هنــگام  ،ظلــم رضاخــان را تکمیــل
و ایــن چهــار دیــوار یــادگاری نیــز روی هــم فــرو ریخــت.
تمــام ملــل متمــدن و ســایر بــرادران کارگــر و رنجبر و روشــنفکر
بــه خصــوص دولــت دوســت و متحــد شــمالی کــه کمکهــای
شــایانی نمودنــد ...متاســفانه چــون ایــن کمکهــا بــه دســت
افــراد ســودجو افتــاد  ...نتوانســت کلبههــای خــراب و ویــران
مــا را در عــرض  10مــاه ولــو موقتــا تعمیــر نمایــد کــه زیــر
بــاران ســرد و بــرف زمســتان ســیاه ،عایل ـه بیگنــاه مــا الاقــل
از نیســتی ایمــن باشــند 18 ...مــاه اســت کــه ســهمیه قمــاش
کارگــران و شــما بــرادران داده نشــده ...
بــا چــه منظــوری بــه برهنگــی و لختــی یــک مشــت کارگــر
و زحمتکــش توجهــی نمــی شــود؟ تــوده هوشــیار و بردبــار
کارگــران ،قفــل ســکوت بــر دهــان زده  ،منتظرنــد عاقبــت ایــن
اجحافــات را ببینــد.
آن وقــت مســئولین را طبــق مقــررات کشــور تقاضــای تعقیــب
نماینــد .پاینــده بــاد جبهــه آزادی  ،پیــروز بــاد اراده  آهنیــن
ملــت ،نابــود بــاد عوامــل ارتجــاع ».
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 :1323سخنرانی خلیل انقالب آذر ،مدیر روزنامه گیتی و از رهبران اتحادیه
کارگران در هنگام تعطیلی کارگران قورخانه
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تشکل یابی

اعتصاب کارگران فوالد
1397
کارخانــه ملــی فــوالد اهــواز توســط گــروه ســرمایهگذاری
امیرمنصــور آریــا راه انــدازی و در پــی اتهــام فســاد مالــی علیــه
وی ،اداره ایــن کارخانــه بــا نظــارت دســتگاه قضایــی بــه بخــش
خصوصــی واگــذار و در اردیبهشــت مــاه  1397بــه بانــک ملــی
بازگردانــده شــد .کارگــران فــوالد اهــواز خواســتار راهانــدازی
تولیــد،بازگردانــدن مالکیــت ایــن مجتمــع از بانــک ملــی بــه
دولــت و پرداخــت کامــل دســتمزدهای معوقـه خــود هســتند .بــا
شــروع دور جدیــد اعتصــاب و تجمــع کارگــران فــوالد اهــواز در
 ۸خــرداد ،بیــش از  ۵۰کارگــر ایــن کارخانــه در  ۲۰و  ۲۱خــرداد
دســتگیر و بــا وثیقــه  ۵۰میلیــون تومانــی بــه تدریــج کارگــران
آزاد شــدند.در آبــان کارگــران در مقابــل اســتانداری تجمــع
کردنــد و شــعار مــی دادنــد « :نــه تهدیــد ،نــه زنــدان ،دیگــه
فایــده نــداره» .در روز ســی و یکــم اعتصــاب ،کارگــران گــروه
ملــی فــوالد اهــواز «کفــن پــوش» شــدند و در مناطــق مختلــف
شــهر اهــواز بــا نشســتن در خیابــان ،در حرکتــی نمادیــن اقــدام
بــه بســتن آن کردنــد  .
در  26آذر مــاه ،کارگــران بــار دیگــر مــورد هجــوم قــرار گرفتــه
و دســت کــم  28تــن از کارگــران دســتگیر شــدند .اعتراضــات
کارگــران ادامــه یافــت و کارگــران زندانــی نیــز بــه تدریــج تــا
اواســط دی مــاه آزاد شــدند .کارگــران فــوالد اهــواز علیرغــم
احضــار و تهدیــد از ســوی نهادهــای امنیتــی بــه صــورت مســتمر
بــا برپایــی تجمعــات اعتراضــی و ســردادن شــعارهایی خواهــان
«لغــو خصوصــی ســازی ،واگــذاری شــرکت بــه بخــش دولتــی،
آزادی کارگــران بازداشــتی و پرداخــت دســتمزدهای معوقــه»
هســتند.
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 :1336اعتصاب کارگران پشم باف اصفهان
 :1394تجمع کارگران صنایع فلزی در مقابل شرکت هلدینگ تجارت
الماس مبین

یکــی از جدیتریــن تالشهــا بــرای دفــاع از حقــوق زنــان
تشــکیل شــورای همبســتگی زنــان بــود .اولیــن بیانیــه ایــن کمیته
تمامــی تشــکلهای صنفــی و سیاســی زنــان را بــرای مبــارزه بــا
قوانیــن تبعیضآمیــز درحــال تکویــن در پیشنویــس قانــون
اساســی و قانــون مدنــی ،نادیــده گرفتــن ســایر حقــوق زنــان،
و پایمــال کــردن حداقلهــای موجــود توســط بــه قــدرت
رســیدگان جدیــد دعــوت بــه همــکاری در مبــارزه کــرده و
برگــزاری یــک کنفرانــس مشــترک را ضــروری میبیننــد.
شــورای همبســتگی زنــان متشــکل از  ســازمانهای انجمــن
رهایــی زن ،اتحادیــه انقالبــی زنــان مبــارز ،کمیتــه زنــان جبهــه
دموکراتیــک ملــی ایــران ،جمعیــت بیــداری زن ،جمعیــت زنــان
مبــارز بــود .کنفرانــس مذکــور در   ٤آذر  ٥٨بــه عنــوان اولیــن
اقــدام مشــترک ســازمانهای انقالبــی و مبــارز زنــان پــس از
انقــاب تشــکیل شــد .گروههــای دیگــری کــه از ایــن حرکــت
حمایــت کردنــد ،از جملــه :انجمــن کارکنــان زن ســازمان برنامه
و بودجــه ،کانــون ترقــی خــواه بانــک مرکــزی و....
در ایــن مراســم زنــان ترکمــن و کــرد نیــز بــه نمایندگــی از
طــرف زنــان خلقهــای تحــت ســتم ایــران پیامهایــی بــه
کنفرانــس آوردنــد .در ایــن مراســم ،پیامهــای حمایتــی نیــز
قرائــت شــد .در ایــن گردهمایــی ظاهــرا چنــد هزارنفــر شــرکت
کــرده بودنــد.
بــه جــز همــکاری و اتحــاد عمــل بــا ســایر تشــکلهای
زنــان ،چشــمانداز ایــن زنــان تلفیــق مبــارزات دموکراتیــک و
سوسیالیســتی بــود.
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کمیته یا شورای همبستگی زنان
 ٢٦آبان ١٣٥٨
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ناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است
مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است
همت از باد سحر میطلبم گر ببرد
خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است
فکری ای هموطنان در ره آزادی خویش
بنمایید که هر کس نکند مثل من است

ز اشک ویران کنش آن خانه ،که بیت الحزن است
جامهای کو نشود غرقه به خون بهر وطن
بدر آن جامعه ،که ننگ تن و کم از کفن است
آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم
ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است
                                                         عارف قزوینی

ا دبیات کارگری

خانهای کو شود از دست اجانب آباد
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 :1285اعتصاب ماهیگیران انزلی ،اولین اعتراض کارگری ایران
 :1328اعتصاب کارگران ریسباف قم برای دریافت دستمزدها
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 :1357تجمع هر روزه کارگران صنعت نفت اهواز ،در جلوی ساختمان
مرکزی شرکت نفت

بستنشینی اعتراضی کارگران شیالت شمال
در تلگرافخانه انزلی
 29آبان 1285

تاریخ کا رگری
آنچهکارگرانبایدبدانند

شــیالت شــمال ،متعلــق بــه ســرمایهدار روس لیانــازف ،یکــی از
بزرگتریــن مؤسســات ایــران در آن زمــان محســوب میشــد.
در شــیالت شــمال 4هــزار کارگــر (غالبــا ماهیگیــر) کار میکردنــد
کــه شــمار زیــادی از آنــان کارگــران مهاجــر روســی بودنــد.
بستنشــینان کــه تعــداد آنهــا  3هــزار تــن ذکــر شــده اســت،
اعــام کردنــد از ایــن پــس همــه ماهیهایــی را کــه صیــد کننــد
بــرای خــود نگــه میدارنــد و شــکایتنامهای بــه مجلــس
شــورای ملــی تلگــراف کردنــد.
حکومــت وقــت ســپاهی را جهــت ســرکوب اعتصابگــران
فرســتاد و در اثــر زدوخــوردی کــه رخ داد یــک ماهیگیــر کشــته
شــد.
ماهیگیــران تســلیم نشــدند و از پذیرفتــن میانجیگــری دو تــن از
رهبــران بــا نفــوذ محلــی نیــز ســر بــاز زدنــد.
ایــن اعتصــاب در میــان مــردم شــمال آوازهای بســیار یافــت
و اهالــی رشــت تصمیــم گرفتنــد بــا تحریــم کاالهــای روســی
همدلــی خــود را ابــراز دارنــد.
قیــام ماهیگیــران انزلــی در درجــه اول نتیجــه فعالیــت فرقــه
مجاهدیــن انزلــی بــود کــه یکــی از شــاخههای «اجتماعیــون
عامیــون» بــه حســاب میآمــد  .
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از خواستههای کارگران:
بــه رســمیت شــناخته شــدن حــق
شــهروندی مســاوی بــا شــهروندان
ایرانــی بــرای مهاجــران گریختــه
از فقــر و نــا امنــی بــه خصــوص
مهاجریــن افغانســتانی و منــع هــر
گونــه اعمــال تبعیضآمیــز علیــه
آنــان

تاریخ کا رگری

تجمع هر روزه کارگران صنعت نفت اهواز
تشکیل کمیته اعتصاب
1357
در ایــن تجمعــات پیامهــای همبســتگی کارکنــان اعتصابــی
بانکهــا ،مخابــرات ،دارایــی ،توانیــر ،صنایــع فــوالد و همچنیــن
اســتادان ،دانشــجویان و غیــره بــه اطــاع حاضریــن میرســید.
بــا شــروع اعتصــاب در اهــواز کمیتــه اعتصــاب نیز تشــکیل شــده
بــود .طبــق یــک گــزارش ٦٠،نماینــده از قســمتهای مختلــف
شــبکه تولیــد انتخــاب شــده بودنــد تــا هــم خواســتهای
قســمت خــود را مطــرح کننــد و هــم تصمیمــات گرفتــه شــده
بــرای ادامــه اعتصــاب را بــه قســمتهای خــود منتقــل کننــد.
همیــن کمیتــه اعتصــاب بــود کــه قطــع صــدور نفــت را طــرح
ریخــت و اجــرای آن را رهبــری کــرد.
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 :1397تجمع اعتراضی کارگران روغن جهان در ادامه بیتوجهی کارفرمای
بخش خصوصی به تعویق  ۶ماهه معوقات مزدی سال جاری آنها صورت
گرفته است .کارگران میگویند که  ۴ماه از دستمزد آنها در سالهای  ۹۵و
 ۹۶پرداخت نشده است.

2
شنبه
آذر
98

 27ربیع االول
1441
25november
2019

4

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ،مصادف با  25نوامبر

اعتصاب  16هزار راننده تاکسی در تهران
1343

تاریخ کا رگری

دولــت در روز  ٣آذر  ١٣۴٣شمســی بهــای هــر لیتــر بنزیــن
را از  ۵بــه  ١٠ریــال و نفــت ســیاه را از  ٢,۵بــه  ٣.۵ریــال
افزایــش داد .افزایــش قیمــت ســوخت نارضایتــی همگانــی را در
پــی آورد  .راننــدگان تاکســی در اعتــراض بــه افزایــش قیمــت
بنزیــن اعتصــاب کردنــد ،بدینترتیــب بــار حملونقــل همگانــی
بــر دوش اتوبوسرانــی جــای گرفــت کــه طوالنیشــدن صــف
اتوبوسهــا و ســرگردانی مــردم تهــران را در پــی داشــت.
دولــت بــرای کنتــرل اوضــاع اعــام کــرد چنانچــه تاکســیها
فعالیتهــای روزانــه خــود را انجــام ندهنــد ،پروانــه کارشــان را
لغــو خواهــد کــرد  .ایــن تهدیــد امــا دســتاوردی نداشــت.
پهلــوی دوم ســرانجام در  ٢٠دی  ١٣۴٣خورشــیدی دســتور
داد مبلــغ افزودهشــده بــر قیمــت ســوخت ،بــا بازنگــری بــه
کمتریــن میــزان ممکــن برســد .وزیــر وقــت اقتصــاد در کتــاب
خاطــرات خــود دربــاره افزایــش بهــای ســوخت چنیــن روایــت
کــرده اســت« :در شــورای اقتصــاد تصمیــم گرفتــه شــد افزایــش
بهــای نفــت و بنزیــن ،محــل مناســبی بــرای تأمیــن منابــع مالــی
مــورد نیــاز شــاه و ارتــش اســت .مــن از طرفــداران ایــن فکــر
بــودم و ایــن مســئله ابتــدا در شــورای اقتصــاد تأییــد و ســپس در
هیــأت وزیــران تصویــب شــد .خیلــی هــم شــاد بودیــم کــه بــه
ایــنترتیــب ،برنامههــای عمرانــی را نجــات دادهایــم...
روز بعــد مــردم رفتنــد جلــو پمــپ بنزینهــا و دیدنــد نــرخ
بنزیــن دو برابــر و اعتصــاب تاکســیرانان شــروع شــده اســت.
چنــد هفتــه بعــد ناچــار شــدیم قیمتهــا را بــه نــرخ قبلــی بــاز
گردانیــم».
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اعتصاب کارگران راه آهن سراسر ایران
1325

تاریخ کا رگری

در تلگــراف شــورای متحــده کارگــران بنــدر شــاه ( 5آذر ،)1325
بــه اعتصــاب کارگــران راه آهــن سراســر ایران اشــاره شــده اســت:
اعتصــاب  24ســاعته کارگــران راه آهــن سراســر ایــران در تاریــخ
 21آبــان مــاه برگــزار شــده بــود و پــس از آن تعــدادی از کارگران
دســتگیر و بــه تهــران منتقل شــدند.
شــورای متحــده کارگــران بندرشــاه بــه ایــن گونــه اعمــال اعتراض
نمــوده و خواهــان رفــع توقیــف آنان شــد.
در گــزارش اســتاندار از اعتصــاب کارگــران راهآهــن  چنیــن آمــده
ا ست :
«...در پــی اعــام کارگــران راهآهــن مبنــی بــر اعتصــاب از 6
صبــح  ،یــک گــردان ســرباز جهــت خلــع ســاح و منظــم نمــودن
کارخانهجــات شــمال بــه مازنــدران آمدنــد ...و ســاعت  4بعــد
از نصــف شــب عــده  کافــی ســرباز در شــاهی و زیــرآب و پــل
ســفید اســتقرار داده و ســاعت  6صبــح کــه کارگــران راه آهــن از
منــازل خــود بیــرون آمدنــد ،عــده ای ســرباز را در شــهر مشــاهده
و از حــدود خــود خــارج نشــده و حرکاتــی کــه ایجــاد اغتشــاش
نمایــد ،ننمودنــد...
بــه هــر نحــوی بــود ،قطــار را در ســاعت  10صبــح از بنــدر شــاه
حرکــت داده و در ســاعت  2بعــد از ظهــر بــه ســاری وارد شــده ...
بعــد از نصــف شــب بــه پــل ســفید وارد کــه بــه علــت خاموشــی
بــرق و نداشــتن آب در پــل ســفید متوقــف شــد ...در همــان
روز ،خاتمــه اعتصــاب در سراســر راه آهــن شــمال اعــام و کلیــه
کارگــران بــه کار خــود بازگشــتند»...
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 :1299اعتصاب کارگران هندی پاالیشگاه آبادان
 :1397اعتصاب سه روزه حدود  ۱۷۰کارگر قراردادی شرکت «تالون» ،یکی از
پیمانکاران آزادراه تهران  -شمال به علت عدم دریافت مطالبات مزدی سال
جاری و عیدی
 تجمع واعتراض کارگران شهرداری آبادان برای دستمزدهای معوقه کارگران شهرداری شوشتر برای  7ماه حقوق معوقه خود دست به اعتراضزدند.

ایــن انجمــن در ســال  1290در تهــران تشــکیل شــد.به دعــوت
همســر آقــا ســید کاظــم رشــتی کــه از مجاهدیــن بــود ،مجلســی بــا
حضــور  60نفــر از بانــوان تشــکیل گردیــد .همســر پیــرم خــان نیــز در
ایــن جمــع حضــور داشــت .در ایــن جلســه راجــع بــه وضعیــت بــد و
نابســامان کشــور و زنــان صحبــت شــد و همــه زنــان حاضــر در ایــن
جمــع بــا هــم متحــد شــده و قســم خوردنــد کاری انجــام دهنــد .قــرار
بــر ایــن شــد کــه جلســات هفتگــی برگــزار شــود .در جلســه بعــد
پــس از بحــث و گفتگوهــای بســیار«انجمن مخــدرات وطــن» تشــکیل
شــد.
هــدف اصلــی انجمــن حمایــت از مشــروطیت و همــکاری بــا
مشــروطهخواهان بــود .آنــان تمــام بدبختیهــای ملــت ایــران را
ناشــی از اعمــال نفــوذ خارجیــان میدانســتند و بــا هــر گونــه دخالــت
آنــان در امــور کشــور مخالــف بودنــد.
یکــی از مهمتریــن اقدامــات انجمــن تحریــم کاالهــا و امتعــه خارجــی
بــود .آنــان پوشــیدن پارچههــای وطنــی را تبلیــغ میکردنــد ،بــه
قهوهخانههــا رفتــه و درخواســت میکردنــد کــه از مصــرف قنــد و
شــکر خارجــی خــوداری کننــد در ایــن زمــان کمپانیهــای خارجــی
واگــن اســبی در تهــران راه انــدازی کــرده بودنــد و مــردم را بــا هزینــه
انــدک جابــه جــا میکردنــد .زنــان عضــو انجمــن کســانی را کــه از
ایــن واگنهــا اســتفاده میکردنــد ،پیــاده کــرده و پــس از پنــد و
نصحیــت ،کرایــه درشــکه را بــه آنــان پرداخــت نمــوده و از آنــان
میخواســتند بــا درشــکه بــه مقصــد خــود برونــد.
انجمــن جشــن بزرگــی در بــاغ عزیزخــان خواجــه بــرای زنــان برپــا
کردنــد .مبلــغ زیــادی در ایــن جشــن جم ـعآوری شــد کــه صــرف
ســاختن مدرسـهای جهــت نگهــداری و تربیــت دختــران یتیــم گردیــد.

تشکل یابی

انجمن مخدرات ایران
آذر 1290شمسی
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 :1397اعتراض کارگران دو شرکت بزرگ صنایع ریختهگری ایران و
آرمکو به سه ماه دستمزد معوق شان.
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 :1397تجمع گروهی از کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهوازدر اعتراض
به عملی نشدن وعده کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه،
 تجمع بالغ بر  ۳۰۰نفر از کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج به همراهعدهای از همراهان بیماران دیالیزی و خانوادههای جانبازان در اعتراض به
بالتکلیفی بیمارستان و پرداخت نشدن یکسال دستمزد پرسنل ،در خیابان
اصلی مقابل بیمارستان
 -تجمع کارگران صنایع مفتولی تاکستان در اعتراض به معوقات مزدی

تاریخ کا رگری

حضور فعال زنان کارگر در اعتراضات
آذر 1331
در گزارش رییس شهربانی چالوس چنین آمده است:
روز اول مــاه جــاری ،چنــد نفــر از کارگــران مشــغول پخــش بیانیــه و
ایجــاد تشــنج و اخــال هســتند .ماموریــن انتظامــی در کارخانــه مزبــور
حاضــر و در نتیجــه عبدالــه آزمــوده ،بهــروز صالحــی ،محمــد علــی
نعمــت ،میــرزا بهــاری ،فاطمــه شــاعری ،رقیــه مختارنیــا ،کارگــران
کارخانــه را در حــال پخــش بیانیــه دســتیگر و نیــز در خــارج از محیــط
کارخانــه جــال ولیاوغلــی ،منظــور ظهــوری ،علــی مریــح و بانــو
جهــان عاقلمنــش بــه شــهربانی جلــب کردهانــد .ضمنــا نامبــردگان
داخــل شــهربانی بــا دادن شــعارهای مضــره و اهانــت بــه مقامــات
عالــی تظاهــرات مینمودنــد کــه پرونــده تشــکیل و بــه دادگاه
مربوطــه احالــه گردیــده اســت.
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:1300کشته شدن میرزا کوچک خان
 :1397تجمع کارگران شهرداری بندر امام برای سه ماه حقوق معوقه شان
 کارگران خدماتی پیمانکاری شهرداری بیجار طی روزهای اخیر ،دراعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوقشان دست از کار کشیدند که
موجب انباشتگی زبالهها در سطح شهر شد.
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 :1397سومین روز اعتصاب کارگران کارخانه «صنایع مفتولی تاکستان»
برای رفع مشکالت معیشتی شان
 اعتصاب کارگران قطار شهری اهوازدر اعتراض به تعویق  ۱۸ماه حقوق -تجمع اعتراضی کارگران شهرداری قائم شهر برای دستمزد مهر وآبان

تظاهــرات زنــان در اعتــراض بــه اولتیماتــوم روســیه بــرای
اشــغال تهــران
 7آذر 1290

تاریخ کا رگری

در ایــن روز زنــان بــه رهبــری انجمــن مخــدرات ،تظاهــرات
عظیمــی مقابــل مجلــس ،در اعتــراض بــه اولتیماتــوم دولــت
روســیه مبنــی بــر اشــغال تهــران ایــران برپــا کردنــد.
زنــان روی چادرهــای خــود کفنهــای ســفید پوشــیده بودندکــه
روی آن نوشــته شــده بود«یــا مــرگ یــا اســتقالل» .برخــی از
زنــان بــاالی ســکو رفتــه و ســخنرانی کردنــد.
روز بعــد زنــان بــه تلگرافخانــه رفتــه و تلگرافــی بــه تمــام
کشــورهای بــزرگ مخابــره کــرده و از دولــت روســیه شــکایت
کردنــد .از جملــه تلگرافــی نیــز بــه زنــان انگلیســی طرفــدار حــق
رای زده و درخواســت کمــک کردنــد:
«دولــت روســیه طــی اولتیماتومــی از مــا خواســته اســت کــه خود
را تســلیم کنیــم و گــوش مــردان اروپایــی فریــاد مــا را نمیشــنود.
آیــا شــما زنهــای انگلیســی بــه یــاری مــا میشــتابید؟
در جــواب  ،اتحایــه سیاســی و اجتماعــی زنــان انگلیســی در
تلگرافــی چنیــن گفــت :بدبختانــه ،قــادر نیســتیم دولــت انگلیــس
را وادار کنیــم کــه حتــی بــه خــود مــا آزادی سیاســی بدهــد و
همچنیــن مــا نمیتوانیــم جلــو اعمــال ایــن حکومــت را نســبت
بــه ایــران بگیریــم.
مــا عمیقــا خــود را همــدردی خواهــران ایرانــی خویــش میدانیــم
و تالشهــای مهینپرســتانه ایشــان را ســتایش میکنیــم»
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 :1397تجمع کارگران شهرداری های شهرهای استان خوزستان
(اللی،حمیدیه  ،بندر امام وچند شهر دیگر) در اعتراض به عدم پرداخت سه
ماه حقوق
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 :1397کارگران گروه ملی فوالد ایران برای بیست و پنجمین روز متوالی
در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان ،مسیر چهارراه نادری و مسجد
جزایری تا استانداری خوزستان را راهپیمایی کردند.

از وحــدت اتحادیههــای نهگانــة کارخانههــای ریســندگی و بافندگــی،
«اتحادیــة کارگــران اصفهان» تشــکیل شــد.
آنــان ،طــی بیانی ـهای در بــارة ضــرورت تشــکیل اتحادیــة کارگــران
اصفهــان ،اعــام کردنــد:
«چــون در اثــر اختالفــات کارگــران بــا کارفرمایــان و نبــودن قانــون و
مقــررات در [ایــن] قســمت موجــب اعتصــاب کارگــران [شــده] و در
نتیجــه ،مفســدین مطالبــة حــق را بــه عبــارات دیگــر تعبیــر میکننــد.
ینظمــی ،در
لــذا بــرای حمایــت از حــق و جلوگیــری از هــر گونــه ب 
تاریــخ  ۵آذر  ۱۳۲۱نماینــدگان اتحادیههــای کارگــران متحــدا
تشــکیل جلســه داده و اتحادیـهای بــه نــام اتحادیــه کارگــران اصفهــان
تشــکیل» دادنــد».
مرامنامه اتحادیه کارگران اصفهان چنین بود:
«۱ـ حفــظ و حمایــت کارگــران و عائلــه آنهــا۲ .ـ اقــدام جهــت
وضــع قانــون بــرای کارگــر و کارفرمــا ۳ـ بیمــة اجتماعــی کارگــران
۴ـ حــل اختــاف کارگــران بــا کارفرمایــان تــا مادامــی کــه قانــون
وضــع نشــده  ۵ـ جلوگیــری از قوانیــن و مقــررات ابتــکاری مدیــران
کارخانههــا کــه بــه ضــرر کارگــر وضــع شــده  ۶ـ آزادی کارگــر
در حــدود قانــون اساســی و ســایر قوانیــن ۷ـ تشــکیل شــرکتهای
تعاونــی بــرای کارگــران  ۸ـ جلوگیــری از هــر گونــه تجــاوزات کارفرما
علیــه کارگــران  ۹ـ تأمیــن زندگــی کارگــران و عائلــة آنهــا از حیــث
خواروبــار و غیــره ۱۰ـ تأمیــن بهداشــت کامــل کارگــران.

تشکل یابی

اتحادیه کارگران اصفهان
15آذر ۱۳۲۱
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 :1321تشکیل اتحادیه کارگران اصفهان توسط تقی فداکار
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روز دانشجو

 16آذر  ،1351اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران
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 :1397ادامه اعتراض جمعی کارگران «گروه ملی ایران» در
واکنش به معوقات مزدی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی

تاریخ کا رگری

اعتصاب کارگران نساجی کردستان
زمستان1383
بــا اعــام اخــراج   6نفــر  ،کارگــران دســت از کارکشــیدند و
در تمــام شــیفتها بــه جــای کار در کارخانــه تحصــن کردنــد.
کارگــران خواسـتهای خــود را بــه شــرح زیــر اعــام کردنــد:
بازگشــت بــه کار 6کارگــر اخراجــی و توقــف اخــراج ،لغــو
کامــل قــرارداد کار موقــت ،فراهــم کــردن محیــط کاری کامــا 
بهداشــتی و ایمــن ،ایجــاد ســلف ســرویس ،ســالن غذاخــوری
بهداشــتی و دادن یــک وعــده غــذای گــرم ،لغــو قوانیــن کمیتــه
انضباطــی ،اجــرای کامــل طــرح طبقهبنــدی مشــاغل ،احتــرام
گذاشــتن بــه حرمــت و شــخصیت کارگــر در محیــط کار.
کارفرمــا بــرای ایجــاد تفرقــه ،بخشــی از کارگــران را جــدا
کــرد و بــا وعدههــای پــوچ از آنــانخواســت صــف خــود را
از کارگــران اعتصابــی جــدا کننــد و اعتصــاب شــکن شــوند .در
ادامــه اعتصــاب کارگــران فعــال بــه اداره اطالعــات احضــار و
تحــت فشــار قرارگرفتنــد.
کارگــران دیگــر مراکــز تولیــد ماننــد کارخانــه نســاجی شــاهو،
کارخانــه آلومنیــوم کار  ،دانشــجویان  ،فرهنگیــان  و مــردم
برخــی محــات ســنندج از اعتصــاب اعــام کردنــد  .بــا ادامــه
اعتصــاب  ،حقــوق آن مــاه پرداخت نشــد .اعتصاب بــا پیروزی
نســبی کارگــران بــه پایــان  رســید :قراردادهــای موقــت 89
روزه بــه  6مــاه تغییــر کــرد .بــه کارگــران اخراجــی معــادل 3
مــاه حقــوق بــرای هــر ســال ســنوات خدمــت پرداخــتشــد.
حقــوق مــاه قبــل توســط کارفرمــا فــوری پرداخــتشــد .بقیــه
خواســتهای کارگــران بــه وعــده تشــکیل کمیســیونها و
قــول مدیــرکل اداره کار و غیــره موکــولگردیــد.
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 :1397ادامه اعتراض گروهی از کارگران «گروه ملی ایران» در واکنش به
معوقات مزدی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی
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 :1397تجمع اعتراضی کارگران فصلی و روزمزدی شاغل هفت تپه
 تجمع جمعی از کارگران مقابل مجلس تجمع مهمانداران شرکت هواپیمایی ایران ایر در اعتراض به شرایط کاریخود و بیتوجهی مدیران این شرکت به درخواستهای آنها

اعتصاب کارگران نفت مسجد سلیمان و آغاجاری
تابستان و پائیز سال 1336

تاریخ کا رگری

کارگــران نفــت مســجد ســلیمان و آغاجــاری سلســله
اعتصابهایــی را آغــاز نمودنــد.
کارگــران خواهــان اضافــه دســتمزد و بــه رســمیت شــناختن
حــق اعتصــاب بودنــد.
بنــا بــه درخواســت رؤســای کنسرســیوم نفــت ،مقامــات دولتــی
اعتصــاب را غیرقانونــی اعــام و ســران اعتصــاب را روانــه
زنــدان ســاختند.
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 :1397لنجداران هندیجان در اعتراض به شرایط نامساعد کاری و  ۹ماه
نداشتن سفر دریایی بهخاطر مشکالت بیشمار ،سفره خالی در مقابل
فرمانداری این شهر انداختند.
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 :1397تجمع معلمان همدانی مقابل اداره آموزش و پرورش

حملــه بــه کلوپهــای کارگــری وابســته بــه شــورای متحــده
مرکــزی
22آذر 1235

شــورای متحــده طــی اطالعیــهای ایــن حمــات را محکــوم و  
خواســتار رســیدگی و جلوگیــری از تکــرار آن شــده بــود.

تاریخ کا رگری

در دهــه بیســت شمســی ،دفاتــری تحــت عنــوان کلــوپ
کارگــری توســط شــورای متحــده مرکــزی در نقــاط مختلــف
شــهر تهــران ایجــاد شــده بــود کــه کارگــران میتوانســتند در
ایــن مکانهــا دور هــم جمــع شــده و فعالیــت کننــد.
ایــن گردهمایــی هــا بــرای دولتیــان خوشــایند نبــود و بارهــا
از ســوی اعضــای حــزب دموکــرات کــه حزبــی دولتســاخته
بــود ،مــورد حملــه قــرار مــی گرفــت.
اســامی برخــی از کلوپهایــی کــه در ایــن هجــوم تخریــب یــا
ســوزانده شــدند:
باشــگاه کارگــران ســیلو واقــع در خیابــان ایســتگاهراهآهــن
روبـهروی هنرســتان راهآهــن ،باشــگاه کارگــران راهآهــن واقع در
خیابــان امیریــه چهــارراه مختــاری ،باشــگاه کارگــران دخانیــات
واقــع در کوچــه درختــی روبـهروی دخانیــات ،باشــگاه کارگــران
اکبرآبــاد موســوم بــه جمــال اســدآبادی ،باشــگاه کارگــران
متفرقــه موســوم بــه کلــوپ حجــازی ،باشــگاه مرکــزی ر انندگان
واقــع در خیابــان بــرق و شــعبه آن در خیابــان گمــرک ،باشــگاه
کارگــران شــهر ری ،باشــگاه کارگــران تجریــش موســوم بــه
کلــوپ خیابانــی واقــع در ســرپل تجریــش.
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 :1397به دنبال عدم اجرایی شدن طرح طبقهبندی مشاغل ،کارگران
پتروشیمی فارابی دست از کار کشیدند .آنها خواستار اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل و پرداخت بهموقع دستمزدها هستند.
۳۵روز از آغاز اعتراضات کارگران گروه ملی گذشت  .آغاز دوباره تولید»خواسته معترضان

ویرانگری ،اساس نبرد است.
ویرانگری نوید آبادی،
هرآنچه ساختند
از خشت خشت،
ویران باد
ای اللههای میهن من،
گلگونههای فسرده،
گو بی شما
تاریخ را هر آنچه بسازند
ویران باد
آبادی ضحاک ایران ویران باد

ا دبیات کارگری

                                                         خسروگلسرخی
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 :1397جوانان بیکار پاریز و رفسنجان در اعتراض به اشتغال غیربومیها
خواستار تغییر معادالت اشتغال شدند.
تجمع حدود  ۴۰۰نفر از کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیرازمقابل استانداری با شعار« :برای وصول مطالبات ما چه کردید؟»
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 :1397تعویق حدودا  ۱۶ماهه حقوق و کاهش امنیت شغلی کارگران کارخانه
کنتورسازی ایران در قزوین
  ۸ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده کارگران دو کارخانه «باورس فوالد»و «صنایع گاز ایران» واقع در شهرک محمدیه استان قزوین
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 :1397تجمع تعدادی از بازنشستگان نیروهای مسلح مقابل مجلس
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 :1397تجمع تعدادی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی
زنجان ،در حاشیه بزرگراه  ۲۲بهمن این شهر

در چه مواقعی قرارداد کار تعلیق میشود؟
چنانچ ـه ب ـه دالیلــی کــه در زیــر خواهــد آمــد ،انجــام تعهــدات يك ـي
از طرفي ـن موقت ـ ًا متوق ـف شــود ،قــرارداد كار ب ـه حــال تعلي ـق در ميآيــد
و پ ـس از رف ـع آنهــا قــرارداد كار بــا احتســاب ســابقه خدم ـت (از لحــاظ
بازنشســتگي و افزايــش مــزد) بــه حالــت اول برميگــردد.

 قــرارداد كارگرانــي كــه مطابــق ايــن قانــون از مرخصــي تحصيلــي ويــا ديگــر مرخصيهــاي بــدون حقــوق يــا مــزد اســتفاده ميكننــد ،در
طــول مرخص ـي و ب ـه مــدت دو ســال موقتــا متوقــف مــی شــود .مرخص ـي
تحصيل ـي بــراي دو ســال ديگــر قاب ـل تمديــد اس ـت.
ي منتهــي بــه
 قــرارداد كارگــري كــه توقيــف ميگــردد و توقيــف و حك ـم محكومي ـت نميشــود در مــدت توقي ـف ب ـه حــال تعلي ـق درميآيــد
و كارگــر پ ـس از رف ـع توقي ـف ب ـهكار خــود بــاز ميگــردد.
 چنانچـه توقيـف كارگــر بهســبب شــكايت كارفرمــا باشــد و ايـن توقيفدر مراجـع حـل اختــاف منتهـي بـه حكـم محكوميـت نگــردد ،مــدت آن
جــزء ســابقه خدم ـت كارگــر محســوب ميشــود و كارفرمــا مكل ـف اس ـت
عــاوه بــر جبــران ضــرر و زيــان وارده كـه مطابـق حكـم دادگاه بـه كارگــر
ميپــردازد ،مــزد و مزايــاي وي را نيــز پرداخ ـت نمايــد.

 كارفرمــا مكلــف اســت تــا زمانــي كــ ه تكليــف كارگــر از طــرفمراجـع مذكــور مشــخص نشــده ،حداقـل پنجــاه درصــد از حقــوق ماهيانـه
او راعليالحســاب بــه خانــوادهاش پرداخــت نمايــد.

آموزه های کارگری

ث غيرقابــل پيشبينــي كــه وقــوع
 در مــوردي كــه بــه دلیــل حــواد آن از اراد ه طرفيـن خــارج اسـت ،تمــام يــا قســمتي از كارگاه تعطيـل شــود
ت غيرممكــن گــردد.
و انجــام تعهــدات كارگــر يــا كارفرمــا بهطــور موقــ 
تشــخيص مــوارد فــوق بــا وزارت كار و امــور اجتماع ـي اس ـت.
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 :1397تجمع کارگران گروه ملی فوالد ایران در حمایت از کارگران بازداشتی
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« :1361طرح پيشنويس قانون كار» منتشر شد.

تجربههایکارگری
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 :1397تجمع تکنفره کارگر شرکت ملی حفاری اهواز در اعتراض به مشکالت
معیشتی و هزینه های نگهداری و درمان فرزند معلول خود
تجمع کارگران قطار شهری اهواز در محل کار در اعتراض به عملی نشدنوعده پرداخت مطالباتشان از سوی کارفرما ،شرکت کیسون
تجمع کارگران فصلی واحد بهرهبرداری هفت تپه مقابل ورودی شرکتبرای پیگیری فعالیت شغلی خود با کارفرما

 :1397تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته تبریز مقابل اداره آموزش و
پرورش برای بهبود معیشتشان
 تجمع کارگران بلبرینگسازی تبریز برای بیش از  4ماه معوقات مزدی تجمع حدود  80کارگر واحد سازنده مخازن تحت فشار «کاوش» درقزوین ،در اعتراض به ممانعت از حضورشان در کارخانه

آیا فعالیتهای صنفی و سیاسی از هم جدا هستند؟

آموزه های کارگری

بــرای اتحادیههــای کارگــری یــا صنفــی همــواره ایــن خــط مشــی
تعییــن میشــود کــه آنهــا حــق دارنــد تنهــا بــه مســایل محــدود
خــود بپردازنــد و از بحــث درمــورد مســایل کالن کشــوری یــا
حکومتــی خــودداری کننــد.
ایــن امــر همــواره بــا واقعیــات موجــود در جامعــه ســرمایهداری
خوانایــی نــدارد .بــه عنــوان مثــال هنگامــی کــه صحبــت از دســتمزد
بخشــی از کارگــران میشــود ،مســاله اضافــه دســتمزد آنــان مطــرح
اســت .ایــن امــر نمیتوانــد جــدا از افزایــش درآمــد کل کارگــران
باشــد و یــا نمیتوانــد جــدا از مســاله تــورم و گرانــی کاالهــا و افزایــش
ســود ســرمایهداران باشــد.
افزایــش دســتمزد کارگــران بــه هــر ترتیــب اگــر بخواهــد مــورد
بررســی قــرار گیــرد مربــوط بــه سیاسـتهای کالن میشــود و بحــث
در  بــار ه سیاســتهای کالن نمیتوانــد امــری صرفــا صنفــی باشــد.
یــا اگــر مســاله مســکن بــرای کارگــران امــری کامــا صنفــی اســت،
هنگامــی کــه بــرای بخــش وســیعی از کارگــران مســاله مســکن مطــرح
میشــود حتمــا بایــد سیاس ـتهای کالن دولــت مــورد ارزیابــی قــرار
گیــرد.
در مبــارزات معلمــان ،روزنامهنــگاران ،هنرمنــدان و نویســندگان کــه
یکــی از خواســتهای اساســی صنفــی شــان رفــع محدودیــت آزادی
بیــان ،هنــر و اندیشــه و یــا عــدم تحمیــل ایدئولــوژی دولتــی اســت،
همپوشــانی خواســتههای صنفــی وسیاســی کامــا آشــکار اســت؛
نویســندهای کــه نتوانــد آزادانــه بنویســد ،معلمــی کــه مجبــور باشــد
آموزشهــای ایدئولوژیــک حکومتــی را بــه دانشآمــوزان بیاموزانــد،
روزنامهنــگاری کــه مجبــور میشــود خبــری را سانســور کنــد ،حتمــا
یکــی از نخســتین خواســتههای صنفــی خــود را میخواهــد کــه رفــع
ایــن محدودیتهاســت.
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 :1397تجمع خانوادههای کارگران بازداشتی فوالد اهواز مقابل استانداری
 تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه اصفهان ،باشعار« :می ایستیم ،می جنگیمحقمونو می گیریم»« ،حقابه را اگر ندید تن به شهادت می دهیم»« ،بازاری
باغیرت ،اصفهانی باغیرت ،کشاورز باغیرت حمایت حمایت»
تجمع کارگران شرکت آریا استیل اندیمشک در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ماه از حقوقشان ،مقابل فرمانداری اندیمشک

 :1397تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت مغان در اعتراض به
خصوصیسازی و حضور کارفرمای جدید
-تجمع تعداد زیادی از پرستاران در مقابل مجلس برای پیگیری استخدامشان

اعتراض به وضعیت بد زندانیان کارگری
سوم دی ماه 1325

ممنوعیــت تشــکیل پروندههــای قضائــی بــا اتهاماتــی
از قبیــل "اقــدام علیــه امنیــت ملــی ،تبلیــغ علیــه
نظــام و اخــال در نظــم عمومــی" علیــه کارگــران،
معلمــان و همــه فعالیــن اجتماعــی ،لغــو مجــازات
اعــدام و قصــاص و لغــو کلیــه احــکام صــادره ،آزادي
بــي قيــد شــرط كليــه فعــاالن كارگــري و معلمــان در
بنــد همــراه بــا تمامــي فعــاالن سياســي و اجتماعــي.

تاریخ کا رگری

در پــی دســتگیری حــدود  200نفــر از کارگــران وابســته بــه
شــورای متحــده مرکــزی ،ایــن شــورا در تلگرافــی بــه نخســت وزیــر
وقــت و فرمانــدار حکومــت نظامــی خواســتار رفــع توقیــف و آزادی
آنــان شــد .در ایــن تلگــراف چنیــن  آمــده اســت:
«بــه علــت کثــرت توقیفشــدگان در زنــدان مرکــزی ،شــهربانی
از قبــول آنهــا خــودداری و اکنــون در حــدود  200نفــر در دو اتــاق
کوچــک بــدون داشــتن کوچکتریــن امکانــات اســتراحت ایســتاده
در ایــن ســرمای شــدید بــه ســر میبرنــد و حتــا از مالقــات زن و
فرزنــدان خــود محــروم هســتند.
شــورای متحــده مرکــزی بدیــن وســیله تجدیــد اعتــراض نســبت
بــه ایــن جریانــات نمــوده و تقاضــا دارد صــرف نظــر از دســتور رفع
توقیــف غیرقانونــی ایشــان الاقــل مقــرر فرماینــد مــکان مناســبی
جهــت کارگــران توقیــف شــده فراهــم و ممانعتــی از مالقــات آنهــا
بــا خانوادههاشــان بــه عمــل نیاورنــد .ضمنــا اعــام م ـیدارد اگــر
عــدم توجــه و تضییقاتــی کــه نســبت بــه آنهــا معمــول میدارنــد،
موقــوف نشــود ،اعتصــاب گرســنگی خواهنــد کــرد».
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 :1396آغاز حرکتی سراسری در اعتراض به حجاب اجباری در ایران با نام
«دختران خیابان انقالب»
 :1397تجمع حدود  ۵۰۰تن از پاکبانان شهرداری در محل شورای شهر
نیشابور در اعتراض به واگذاری امور پاکبانی به بخش خصوصی

اعتراضات مردمی
دی 1396

دختران خیابان انقالب و نه به حجاب اجباری
مبــارزه علیــه حجــاب اجبــاری و حــق آزادی انتخــاب پوشــش
در ایــران ســابقه ای طوالنــی دارد .در صبــح روز چهارشــنبه
 6دی  ،1396اندکــی قبــل از شــروع تظاهــرات دی مــاه ،زن
جوانــی از ســکوی مقابــل شــیرینی فروشــی فرانســه در تقاطــع
خیابانهــای انقــاب و وصــال شــیرازی تهــران بــاال رفــت و
در حرکتــی نمادیــن بــا درآوردن روســری خــود و ســر چــوب
کــردن آن ،اعتــراض خــود را نســبت بــه حجــاب اجبــاری
نشــان داد .ایــن حرکــت وی فراگیــر شــد و «دختــران خیابــان
انقــاب» نــام گرفــت.

تاریخ کا رگری

از  7دی ماه  ،1396اعتراضات گســتردهای در شــهرهای مختلف
شــکل گرفــت .حضــور جوانــان بیــکار در ایــن اعتراضــات بســیار
چشــمگیر بــود .در اولیــن روز ،هــزاران نفــر روز پنجشــنبه در
شــهرهای نیشــابور ،مشــهد و کاشــمر در تظاهــرات «نــه بــه
گرانــی» شــرکت کردنــد .روز جمعــه هشــتم دی ،بــا شــعار «نــه
بــه گرانــی» معترضــان در کرمانشــاه ،اصفهــان ،شــیراز ،تبریــز،
رشــت ،اصفهــان ،ســاری ،قوچــان ،ســبزوار و خــرم آبــاد و قــم
بــه خیابــان آمدنــد .در روزهــای بعــد اعتراضــات بــه شــهرهای
دیگــر نیــز ســرایت کــرد :درود ،گوهــر دشــت ،اراک ،خــرم
آبــاد ،زنجــان ،بندرعبــاس ،ســمنان ،هشــتگرد ،تبریــز ،مراغــه،
بهشــر ،چابهــار ،هشــتگرد ،ارومیــه ،قهدریجــان و  ...تعــداد
بیشــماری از معترضــان دســتگیر و بیــش از  21نفــر کشــته
شــدند.
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 :1285اعتصاب تلکراف چیان تبریز برای حقوق عقب مانده
 :1397آغاز اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف
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8

 :1397تجمع بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اعتراض به عدم
پرداخت مطالبات مزدی

استقالل اتحادیههای صنفی

آموزه های کارگری

در شــرایطی کــه ســرمایهداری روزانــه حقــوق کارگــران را پایمــال
میکنــد ،کارگــران چــارهای جــز تشــکیل اتحادیههــا و ســندیکاهای
خــود بــرای محافظــت از حقــوق اولیــه خــود ندارنــد .تشــکلهای
صنفــی اولیــن پناهــگاه کارگــران بــرای حفــظ ابتداییتریــن حقــوق کار
اســت .امــا شــیوه تشــکیل اتحادیــه بســیار مهــم اســت.
بــا توجــه بــه مشــخص بــودن تمایــز میــان اتحادیــه کارگــران با ســایر
نهادهــای کارگــری ،بایــد بدانیــم اتحادیــه کارگــری متعلــق بــه همــه
کارگــران شــاغل در همــان بخــش اســت و کارگرانــی میتواننــد عضــو
آن شــوندکه دارای منافــع مشــترک بــا دیگــران هســتند .اســتقالل
اتحادیــه صنفــی و کارگــری بــه ایــن مفهــوم اســت کــه ایــن اتحادیــه
متعلــق بــه اعضــای همــان صنــف بــا گرایشــات مختلــف سیاســی و
اقتصــادی اســت .نمیتوانیــم بگوییــم مثــا کارگــران طــرفدار فــان
حــزب نبایــد وارد اتحادیــه شــوند یــا ایــن اتحادیــه متعلــق بــه آن
گرایــش خــاص اســت ،هرچنــد اتحادیــه نبایــد تبدیــل بــه حیــاط
خلــوت احــزاب سیاســی شــوند.
فقــط بــا طــرح محدودیتهــای اساســنامهای ،ماننــد عــدم پذیــرش
اساســنامه ،اشــتهار بــه فعالیتهــای ضدکارگــری و همــکاری بــا
محافــل ضدکارگــری ،میتــوان افــراد را از عضویــت در اتحادیــه
محــروم کــرد .امــا هیچکــدام از گرایشهــای درون طبقــه کارگــر و
در نتیجــه گرایــش هــای موجــود در جامعــه را نمـی تــوان از شــرکت
در اتحادیــه منــع کــرد .اتحادیــه روزنامهنــگاران میتوانــد افــراد
سانســورچی را درون خــود راه ندهــد ،زیــرا مســاله مهــم صنفــی در
میــان روزنامهنــگاران ،همانــا آزادی بیــان اســت و کارگــران صنایــع
اتومبیلســازی تنهــا میتواننــد جاسوســان کارفرمــا یــا حراســتیها
را از درون خــود اخــراج کننــد.
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 :1300انتشار اولین شماره روزنامه حقیقت به مدیرمسئولی محمد دهگان
 :1397تجمع کارگران شهرداری لوشان در اعتراض به  ۶ماه معوقات مزدی
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 :1322تجمع  200کارگر قورخانه ،دوزندگی پارس و شهرداری در روزنامه
گیتی و سخنرانی یوسف افتخاری در مورد ضرورت اعتصاب

روزنامه حقیقت

قانونکا رگری

در ســال 1277شمســی قحطــی و وبــا دامــن گیــر مــردم شــده
بــود.زنــان کــه از گرســنگی بــه تنــگ آمــده بودنــد جلــوی شــاه
را کــه از شــکار بــر میگشــت گرفتنــد و از او نــان خواســتند و
دکانهــای نانوایــی را غــارت کردنــد .شــاه بــه قصرکــه رســید
فرمــان داد دروازههــا را ببندنــد .امــا زنــان باچــوب و ســنگ
دروازه بــان را از پــا درآوردنــد و بــه شــهر ریختنــد .کالنتــر
بــا گماشــتگانش بــه زنــان حملــه کــرد .شــاه بــرای آرام کــردن
اوضــاع ،دســتور داد ،او را گرفتــه ریشــش را ببرنــد و بــه چــوب
و فلــک ببندنــد و دســتور بــه دار زدن او را صــادر کــرد .شــورش
آن روز ایــن گونــه آرام گرفــت .فــردا نیــز دســتور داد تــا تمــام
کدخدایــان شــهر را چــوب و فلــک بزننــد .امــا زنــان کوتــاه
نیامــده و فــردا نیــز بــه خیابانهــا ریختــه و بــرای اعتــراض
بــه ســفارت روس و انگلیــس رفتنــد  .ایــن شــورشها تــا
مــاه رمضــان ادامــه داشــت .در جریــان ایــن شــورشها زنــان
زیــادی را گرفتنــد ،گــوش مــردان را بریدنــد امــا در نهایــت
مجبــور شــدند کــه قیمــت نــان را کاهــش دهنــد.

تاریخ کا رگری

نهــم دی مــاه  ،1300اولیــن شــماره از روزنامــه حقیقــت بــا
مدیریــت محمــد دهــگان منتشــر شــد کــه جــزء پــر تیراژتریــن
روزنامههــای زمــان خــودش بــود .شــمارگان آن را دو تــا چهــار
هــزار ذکــر کردهانــد .ایــن شــعار در بــاالی صفحــه اول هــر
شــماره آن درج میشــد «رنجبــر روی زمیــن اتحــاد» .ایــن
روزنامــه ،در  6تیرمــاه  ،1301زمــان صــدارت قــوام الســلطنه،
توقیــف شــد.
شورش زنان در جریان قحطی
نه دی 1277
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 :1397تجمع کارگران اگزوز خودرو در محدوه محل کار در اعتراض به
وضعیت کارخانه ۱۵۰/کارگر طی  ۴ماه تعدیل شدند.
 تجمع بازنشستگان ارتش در تهران به منظور روشن شدن تکلیف خانههایتعاونی مسکن
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 :1322تجمع  200کارگر قورخانه و دوزندگی پارس و شهرداری در
روزنامه گیتی و سخنرانی یوسف افتخاری در مورد ضرورت اعتصاب
 :1397تجمع کارگران ،معلمان و پرستاران بازنشسته مقابل مجلس به
منظور درخواست اجرای دقیق همسانسازی و ترمیم عادالنهی مستمریها،
بیمهی همگانی کارآمد و مناسب ،کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی
در معرض بحران و انحالل صندوقهای بازنشستگیای که نمیتوانند برای
بازنشستگان مثمرثمر باشند
 تجمع بازنشستگان کشوری مشهد مقابل صندوق بازنشستگی در اعتراض بهنواقص الیجه بودجه و نادیده گرفته شدن همسانسازی

آنچه کارگران باید بدانند
شرکتهای پیمانکاری و کارکنان حجمی

آموزه های کارگری

شــرکتهای پیمانــکاری یکــی دیگــر از راههــای تشــدید اســتثمار
کارگــران هســتند.
پــس از تصویــب قانــون منــع اســتخدام دولتــی ،شــرکتهای
پیمانــکاری تامیــن نیــرو بســیار فعــال شــدند .ایــن قانــون بــه بهانــه
کوچکســازی دولــت و اســتخدام نکــردن نیــروی جدیــد تصویــب
شــد.
بــه نیروهایــی کــه از طریــق ایــن شــرکت هــا اســتخدام میشــوند
حجمــی ،شــرکتی یــا پیمانــکاری گفتــه میشــوند .ایــن شــرکتها
بخشــی از وظایــف ســازمان ،یــا واحــد تولیــدی را بــه صــورت
پیمانــکاری بــر عهــده میگیرنــد؛ امــا نــه بــرای انجــام کار
پیمانــکاری ،بلکــه بــرای تأمیــن نیــرو آن هــم بــرای دشــوارترین
امــور و پرحجمتریــن فعالیتهــا .کارهــای حجمــی بــه مشــاغلی از
جملــه طبــخ غــذا ،باغبانــی ،حمــل و نقــل و امــور خدماتــی اطــاق
میشــود.
یــک شــرکت پیمانــکار بــدون اینکــه کوچکتریــن خدماتــی جــز
اســتخدام نیروهــا و معرفــی آنهــا بــه ســازمان محــل کارشــان
دهنــد ،از درآمــد کالنــی بــه عنــوان ســود قانونــی پیمانــکاری
بهرهمنــد میشــود .عــاوه بــر آن ،بخشــی از حقــوق ،دســتمزد
و مزایــای ایــن کارکنــان کــه بــه صــورت یــک جــا بــه شــرکت
پیمانــکار پرداخــت مــی شــود را تصاحــب میکننــد.
ایــن نیروهــا در عیــن اینکه در ســازمان دولتــی و در کنــار کارمندان
رســمی و برخــوردار از مزایــای ســازمانی کار میکننــد ،دقیقــا در
حکــم کارمنــدان بخــش خصوصــی و بیبهــره از مزایــای ســازمانی
مشــغول بــه کارنــد.
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شنبه

آموزه های کارگری
ا دبیات کارگری

در تاریــخ  7اســفند  ،84در نشســت هیــأت وزیــران بخشــنامهای
بــرای ســاماندهی نیروهــای شــرکتی بنــا بــه پیشــنهاد مشــترک
وزارتخانههــای امــور اقتصــادی و دارایــی ،کار و امــور اجتماعــی و
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــوری و بــه اســتناد اصــل
یکصــد و ســی و هشــتم قانــون اساســی تصویــب شــد .بنــا بــر
ایــن مصوبــه ،دســتگاههای دولتــی موظــف شــدند بــا نیروهــای
شــرکتی کــه در کارهــای غیرحجمــی مشــغول کار هســتند،
مســتقیم قــرارداد ببندنــد.
بــر پایــه مصوبــه دولــت در ســال  1384کــه در ســالهای 85
و 86هــم تکــرار شــد ،دســتگاههای دولتــی موظــف شــدند بــا
نیروهایــی کــه در مشــاغلی از جملــه امــور دفتــری و کارشناســی،
مســتقیم بــه ســازمانها خدمــات عرضــه میکننــد ،قــرارداد
تنظیــم کننــد.
ایــن قانــون هرگــز بــه صــورت کامــل بــه اجــرا در نیامــد
و  همچنــان هــر روز از گوشــه و کنــار کشــور شــاهد اعتــراض
کارگــران و کارمندانــی هســتیم کــه تحــت فشــار پیمانکاراننــد.
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 :1397تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه برای دریافت سنوات مقابل
مدیریت این مجتمع
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 :1357پایان اعتصاب مطبوعات.

 ۱۳۵۸تا۱۳۶۰
«شــورای هماهنگــی شــوراهای کارگــری جــاده مخصــوص و
قدیــم کــرج» اواخــر دی مــاه  ۵۸تشــکیل شــد .ایــن شــورا بــه
طــور هفتگــی در محــل کارخانــه بافــت آزادی کنونــی (ســاکا)
تشــکیل میشــد و مرکــب از حــدود  50تــا  60نماینــده از بیشــتر
شــوراهای کارخانههایــی بــود کــه در مســیر جــادهی مخصــوص
و قدیــم تــا کیلومتــر  ۱۳قــرار داشــتند ،کارخانههایــی ماننــد
شیشــه مینــا ،بهنــوش ،صنایــع تولیــدی تهــران ،مینــو ،ســاکا،
صنایــع بســتهبندی ،پالســتوکار ،شیشــه و گاز و کارخانههــای
خــودرو ســازی مثــل ســایپا کنونــی و ایــران خــودرو در ایــن
شــورا نماینــده ای نداشــتند.
شــوراهای کارگــری کــه تــا آن زمــان تشــکیل شــده بودنــد
بســیاری از مایحتــاج کارگــران را از طریــق “اتحادیــه امــکان”
تهیــه میکردنــد .در نتیجــه اتحادیــه امــکان محلــی شــد بــرای
ایــن کــه ایــن شــوراها بتواننــد در زمینــه تشــکیل شــورای
هماهنگــی خبررســانی کــرده و بــه ایــن ترتیــب شــورای هماهنگی
شــکل گرفــت.
برخــی از شــوراها کــه فعالتــر بودنــد دو ســه نماینــده
داشــتند و برخــی دیگــر فقــط یــک نماینــده .در هــر جلســه یــک
دبیــر ســنی انتخــاب میشــد .البتــه بعدهــا نمایندگانــی کــه
فعالتــر بودنــد در هیــات دبیــران انتخــاب میشــدند ،کســانی
کــه تجربــه بیشــتر داشــتند حرفهــای اصولیتــری میزدنــد
و رهنمودهــای بهتــری میدادنــد.

تشکل یابی

شــورای هماهنگــی ِشــوراهای کارگــری جــاده مخصــوص و
قدیــم کــرج
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 :1357اعالم انحالل سازمان کارگران ایران
نمایندگان کارگران و اتحادیه های سندیکاهای کارگری تصمیم گرفتند که از اول
بهمن  57سازمان کارگران ایران را منحل کنند .این نمایندگان اعالم کردند که
برای تشکیل یک کنفدراسیون کارگری به زودی تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد.
 :1397تجمع کارگران راه آهن درود استان لرستان مقابل ساختمان استانداری
در اعتراض به تعویق در پرداخت مطالبات مزدیشان و نداشتن امنیت شغلی

 12جمادی االول
1441
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2020
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 :1397تجمع کارگران فضای سبز شهرداری دزفول به منظور پرداخت شدن
 ۴ماه حقوق معوقه و تبدیل وضعیت شغلیشان از حجمی به تامین نیرو
 اعتصاب و تجمع رانندگان ماشینآالت فاز  ۱۲پارس جنوبی در اعتراض بهعدم پرداخت معوقات مزدی خود توسط کارفرما

تشکل یابی

در هــر جلســه نمایندگانــی کــه تمایــل داشــتند صحبــت کننــد،
قبــل از جلســه وقــت میگرفتنــد تــا مســایل و مشــکالت واحــد
تولیــدی و کارگرانشــان را مطــرحکننــد .ابتــدای هــر جلســه
اخبــار کارگــری گفتــه میشــد و پــس از آن گزارشــات کارگــران
از مســایل و مشــکالت واحدهــای تولیدیشــان مطــرح میشــد و
در انتهــا نیــز رهنمودهایــی بــود کــه ســایر شــوراها بــرای مشــکالت
یــک شــورای خــاص یــا واحــد تولیــدی خــاص میدادنــد کــه مثــا 
در ایــن وضعیتــی کــه قــرار دارنــد چــه اقداماتــی میتواننــد انجــام
دهنــد.
نظــرات مختلــف داده میشــود و در همــان جلســه ایــن نظــرات
جمعبنــدی شــده و راهــکاری بــرای آن واحــد تولیــدی مشــخص
میشــد .در شــورای هماهنگــی شــوراها در مــورد مداخلــه مدیــران
در فعالیتهــای شــوراها و دســتمزد کارگــران  هــم صحبــت و
هماهنگــی میشــد.
یکــی از دســتاوردهای شــورای هماهنگــی شــوراها برخــوردی
بــود کــه بــا اتحادیــه امــکان صــورت گرفــت  .اتحادیــه امــکان
یــک ســازمان غیردولتــی بــود کــه زیــر نظــر وزارت کار فعالیــت
میکــرد و بــرای تعاونیهــای مصــرف کارگــری کــه عضــوش
هســتند مــواد غذایــی و لــوازم خانگــی تهیــه میکــرد.
نماینــدگان شــوراها و یــا اعضــای تعاونیهــای مصــرف
کارخانههــا هفتــه ای یــک بــار بــه آنجــا میرفتنــد و مــواد مــورد
نیازشــان را تهیــه میکردنــد .در ســالهای  ۵۹و  ۶۰اقــام مــورد
نیــاز کارگــران بســیار کــم بــود و اتحادیــه امــکان اجنــاس بنجلــی
مــیآورد .در جلســه هماهنگــی شــوراها در ایــن بــاره صحبــت
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 :1357تشکیل «سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت»
 :1357نفت در خط لوله سراسری برای تامین نیازهای مردم به جریان افتاد.
 :1397اعتصاب کارگران بخش صنعت هفت تپه به منظور دریافت مطالبات
مزدی و مشخص شدن سایر مطالباتی که در اعتراضات  ۴۰روزه همه کارگران
خواستار محقق شدن آن بودند.
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 :1357ادامه اعتصاب کارگران راه آهن .کارگران اعتصابی اعالم کردند که
کارشان را از سر نمی گیرند و اجازه حمل سوخت و تخلیه آن را در سکوهای
نظامی نمی دهند.
 :1357سندیکای مشترک صنعت نفت طی بیانیه ای اعالم کرد برای تامین
سوخت داخلی آماده ایم .این بیانیه شامل  5بند است.
 :1397تجمع معلمان شاغل و بازنشسته کرمانشاه مقابل اداره آموزش و
پرورش در اعتراض به ناکارآمدی بیمه تکمیلی

مجمــع هماهنگــی شــوراها در ادامــه کارش بــه آن ســمت
میرفــت کــه بــه صــورت یــک تشــکیالت رســمی درآیــد.
انتخاباتــی داشــته باشــد ،مدیــر و منشــی داشــته باشــد و دائمــی
شــود و در واقــع اولیــن ســازمان سراســری کارگــری تشــکیل
شــود .امــا بــا یورشــی کــه بــه تشــکلهای مســتقل صــورت
گرفــت ایــن مســاله بــه ســرانجام نرســید.
وقتــی مدیــران کارخانههــا و شــوراهای اســامی کار قــدرت
گرفتنــد نگذاشــتند جلســات ایــن مجمــع هماهنگــی تشــکیل
شــود .در اواخــر ســال  ۶۰در آخریــن جلســه ،برخــورد خشــنی
بــا حاضــران صــورت گرفــت و بــا تهدیــد ایــن کــه“ :اگــر نرویــد
شــما را دســتگیر میکنیــم” جلســه تشــکیل نشــد.
* ایــن گــزارش بــا اســتناد بــه خاطــرات شــفاهی برخــی از کارگرانــی تهیــه
شــده اســت کــه در شــوراهای آن ســالها فعــال بودنــد.

از خواســته هــای کارگــران :تامیــن امنیــت شــغلی و توقــف
اخــراج ســازیها ،برچیــده شــدن قراردادهــای اســارتبار
موقــت و ســفيد امضــا ،حــذف شــرکتهای تامیــن نیــروی
ـاغل از
ـران شـ
ـه کارگـ
ـن کلیـ
ـرار گرفتـ
ـکاری ،قـ
ـانی و پیمانـ
انسـ
ـش
ـت پوشـ
ـق آزاد تحـ
ـران مناطـ
ـا کارگـ
ـک تـ
ـای کوچـ
کارگاههـ
ـاختمان.
ـران سـ
ـه کارگـ
ـوری بیمـ
ـرای فـ
ـون کار و اجـ
ـل قانـ
کامـ

تشکل یابی

شــد و شــورای هماهنگــی هیاتــی را بــرای مذاکــره بــا اتحادیــه
امــکان تعییــن کــرد .باالخــره ایــن مذاکــرات نتیجهبخــش
بــود و اتحادیههــای مصــرف کارگــری موفــق شــدند اجنــاس
ضروریتــری ماننــد مــرغ و ماهــی و  ...نیــز توزیــع کننــد.
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 :1300تظاهرات دانش آموزان و معلمان در دوران صدراعظمی قوام
السلطنه
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 :1357اعالم حمایت دو اتحادیه بین المللی معلمان (کنفدراسیون جهانی
سازمان های آموزشی) از معلمان ایران و محکوم کردن وحشی گری های
رژیم شاه در کشتار دانش آموزان ،دانشجویان ،معلمان و استادان
 :1357سندیکای رانندگان شرکت واحد در اطالعیه ای اعالم کرد :در عین
این که رانندگان درحال اعتصاب هستند ،تعداد معدودی اتوبوس از  25دی
ماه مشغول به کار می شوند تا نیاز طبقه کم درآمد را از لحاظ ایاب و
ذهاب تامین نمایند.
 :1397تجمع رانندههای تعدیلی شرکت حملو نقل آبادان مقابل ساختمان
شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی
 تجمع کارگران شهرداری آبادان مقابل ساختمان شهرداری مرکزی دراعتراض به پرداخت نشدن دستکم سه ماه از معوقات مزدی

بخشهایی از بیانیه کارگران بیکار شده قزوین
زمستان 1323

« ...بعضــی ایــن طــور گفتهانــد کــه بیکارهــا میخواهنــد
آشــوب برپــا کننــد و بعضــی کارگــران بیــکار را بــه شــما مهاجــر
معرفــی کردهانــد .از ایــن حرفهــا چیــزی کــه راســت اســت،
آن اســت کــه عــده زیــادی بیــکار ماندهانــد .بیــکاری هــم بــد
دردی اســت .مــا کــه بیــکار ماندهایــم ،همــه ایرانــی و بــا شــما
بــرادر هســتیم ،از هــر صــد نفــر بیــکار کــه در ایــن شــهر ویــان
و ســرگردان ماندهانــد 90 ،نفــر قزوینــی و ده نفــر آذربایجانــی و
زنجانــی هســتند ...مــا هیــچ فکــری نداریــم مگــر آنکــه خودمــان
را از بیــکاری و اهــل و عیالمــان را از گرســنگی و برهنگــی نجــات
بدهیــم .بیــکاری دروازه مــرگ اســت .مــا میخواهیــم داد بزنیــم
و فریــاد کنیــم تــا صــدای مــا بــه گــوش ســنگین و ناشــنوای
زمامــداران مملکــت برســد .ما حــق داریــم از دولــت کار بخواهیم
و دولــت هــم مجبــور اســت بــه حرفهــای مــا گــوش بدهــد
و بــه درد بیــکاری مــا رچــاره کنــد ،امــا بــرای آنکــه نگذارنــد
مــا صــدای خودمــان را ب لنــد کنیــم ،آقــای رییــس شــهربانی
مــا را میترســاند و میخواهنــد  بــا تــوپ وتشــر از میــدان َدر
کننــد ...تمــام حرفهایــی کــه میزننــد تهمــت و دروغ اســت...،
امــروز بیــش از صدهــزار نفــر در ایــن مملکــت بیــکار ماندهانــد
و روزبــه روز هــم بــر عــده آنهــا افــزوده میشــود ،مــا غارتگــر
نیســتیم ،بلکــه عمــری اســت کــه ماهــا را غــارت میکننــد .مــا
کار میخواهیــم و طــرف گفــت و گــوی  مــا در ایــن معاملــه
دولــت اســت ...بــه دولــت اعتــراض میکنیــم...

تاریخ کا رگری

ایــن بیانیــه خطــاب بــه همشــریهای قزوینیشــان نوشــته
شــده اســت:
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 :1397تجمع کارگران متروی اهواز در محل ورودی کارگاه در اعتراض به
وعده های دروغین مدیر عامل شرکت پیمانکاری کیسون (مجری پروژه) و
عدم پرداخت  19ماه معوقات مزدی
 -تجمع معلمان خرید خدمات آموزشی یزد مقابل استانداری
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1441
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2020
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 :1357پایان تحصن کارکنان ذوب آهن کرمان .این تحصن در اعتراض به
دستگیری  4نفر از فرهنگیان کرمان آغاز شده بود.

 :1397تجمع فرهنگیان مقابل سازمان بازنشستگی در اعتراض به
ناکارآمدی بیمه تکمیلی

بــه منظــور بــه کار گماشــتن کارگــران بیــکار بــرای اســتخراج
معــادن و توســعه و بســط کارخانههــا و ســاختنها و جادههــا
هــر چــه زودتــر نقشــههای عملــی و ســهلالحصول تنظیــم و
عاجالنــه مشــغول اقــدام شــود .زمانــی کــه بیــکاران بــه کار
گماشــته نشــدهاند ،بــه هــر یــک از آنهــا بــه فراخــور حــال و
تعــداد عائلــه ،از صنــدوق دولــت کمــک و مــدد معــاش داده
شــود .در صورتــی کــه بنگاههــای دولتــی و ملــی بــه کارگــر
احتیــاج  داشــته باشــند ،در درجــه اول از کارگــران بیــکار انتخاب
و بــه کار گمــارده شــوند.
بهداریهــا ملــزم باشــند بیــکاران و بستگانشــان را در صورتــی
کــه مریــض شــوند ،مجانــی مــداوا و معالجــه کننــد.
ایــن تقاضاهــای حقــه هــزاران نفــر کــه در این ســرمای ســخت
بــا مرگ دســت بــه گریباننــد...
پاینده باد اتحادکارگران ایران»

تاریخ کا رگری

دولــت مســوول تمــام بدبختیهــا و بیکاریهاســت .اگــر
دولتهــای مــا برگزیــده ملــت بودنــد ،قطعــا نــه مــا و نــه شــما
چنیــن روزهــای ســیاهی را نمیدیدیــم ...بیاییــد بــه جــای اینکــه
از مــا دوری کنیــد ،بــه جــای  آنکــه بــه حرفهــای دروغ کــه
در بــاره مــا زده میشــود ،بــاور نماییــد ،بــا مــا هــم آواز و هــم
صــدا شــوید و مــا را کمــک و یــاری کنیــد .فــردا شــما کــه
امــروز مشــغول کار هســتید و پــس فــردا شــما کســبه بــازار و
پیش ـهوران بــه روز مــا خواهیــد افتــاد و یــک بــاره مــا و شــما و
همــه در چنــگال گرســنگی و بیــکاری دچــار خواهیــم شــد  .مــا
کارگــران مقیــم قزویــن از دولــت تقاضــا داریــم:
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 :1357کارگران وکارکنان صنایع مس ایران خواستار برکناری مدیر عامل
شرکت ملی صنایع مس اخراج کلیه کارکنان خارجی زائد و تشکیل جامعه
کارکنان این شرکت از نمایندگان واقعی کلیه واحدهای شرکت بودند.
 :1357تشکیل کمیته موقت مبارزات صنف کشباف و جوراب با تاکید بر
همبستگی و اتحاد کامل مردم مبارز ایران
 :1397تجمع حدود  300کارگر شهرداری نیشابور در اعتراض به کاهش
دستمزدها و تبدیل وضعیت قراردادها از مستقیم به پیمانی
 تجمع آتشنشانان آبادانی مقابل ساختمان فرمانداری در اعتراض به تاخیر درپرداخت دستمزد و بیمه
ِ
مدارس حمایتی یزد در اعتراض به عدم دریافت معوقات
 تجمع معلمانمزدی از فروردین ماه مقابل استانداری

 20جمادی االول
1441
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2020
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 :1397تجمع حدود  ۲۰۰کارگر قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت
نشدن  ۱۹ماه مزد و وضعیت نامعلوم شغلیشان

 ۲۵دی ۱۳۲۳
«اتحادیــه کارگــران و پیشــهوران و دهقانــان» بــه رهبــری
شــمس صــدری ،کفعمــی ،صرافیــان ،ایــازی ،کیــوان و چنــد تــن
دیگــر موجودیــت خــود را اعــام کــرد .بهرغــم تردیدهــای
اولیــه ،اکثریــت قاطــع کارگــران بــه ایــن اتحادیــه پیوســتند.
روز  ۲۸دی مــاه ،دفتــر اتحادیــة جدیــد بــا حضــور شــمار
کثیــری از کارگــران کارخانههــا افتتــاح گردیــد .در اعالمیههــای
متعــددی کــه از  ۲۸دی تــا اول بهمــن  ۱۳۲۳از ســوی شــورای
مرکــزی ایــن اتحادیــه منتشــر شــد ،اعــام گردیــد« :منظــور از
تشــکیل اتحادیــه کارگــران صرفــا تأمیــن منافــع مــادی و معنــوی
کارگــر بــود».

از خواستههای کارگران:
بيمــه كــردن همــ ه شــاغالن
و بيــكاران و كنتــرل و نظــارت
تشــكل هــاي صنفــي كارگــران
بــر صحــت اجــراي آن و
پرداخــت حــق بیمــه كارگــران
توســط كارفرمايــان

تشکل یابی

اعالم موجودیت اتحادیه کارگران ،پیشهوران و دهقانان
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 :1397تجمع کارگران پتروشیمی بوشهر به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکاران و
چند ماه معوقات مزدی
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:1357کارگران ارج خواستار آزادی سیاسی برای همه گروه ها شدند.
 کارگران شرکت ساختمانی پرسیویون که  7ماه بود حقوق نگرفته بودندتهدید به تصرف اموال شرکت کردند.

ا دبیات کارگری

داریوش سلحشور

تـشکل کارگری

نانآوران خستهایم
بارکشان وهمی هولناک
که در هراس خویش
آدمی را وانهادهایم .
خستگانی مانده
که به بار شانههایمان :
خو کردهایم!
نانآورانایم ،
بارکشان گردهای نان
به تاوان آدمی!
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 :1397تجمع کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت  ۹ماه
حقوق معوقه خود مقابل فرمانداری لرستان
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 :1324اعتصاب کارگران وطن اصفهان و زایندهرود برای 20درصد افزایش حقوق
 :1325تشکیل اتحادیه کارگران نفت
 :1340اعتصاب کارگران کارخانه حریربافی اصفهان در اعتراض به عدم اجرای
خواست های قانونی خود از طرف کارفرمای مربوطه
 :1357تشکیل کمیته ای مرکب از یداله سحابی علی اکبر معین فر ،و باهنر برای
بررسی اعتصاب ها و دستور لغو اعتصاب هایی که به صنایع بنیادی ،زندگی مردم
و حیات کشور صدمه می زند.

اعتراضات بازنشستگان
1397

رگری
تاریخ کا
کارگری
تـشکل

بــا افزایــش تــورم و قیمتهــا ،بانشســتگان از جملــه اقشــاری
هســتند کــه بیشــترین فشــارها را تحمــل میکننــد .در ســال
 1397گــروه هــای مختلــف بازنشســتگان ،اعتراضــات متعددی را
بــرای خواستهایشــان مطــرح کردنــد .از جملــه ایــن اعتراضــات
میتــوان بــه تجمــع اعتراضــی معلمــان و بازنشســتگان سراســر
کشــور در تهــران( 23اردیبهشــت) ،تجمــع بازنشســتگان بانــک
ســپه ( 30خــرداد) در اعتــراض بــه کمــی مســتمری خــود و
مشــکالت معیشــتی مقابــل دفتــر مرکــزی ایــن بانــک ،تجمــع
اعتراضــی بازنشســتگان از اســتانهای مختلــف از جملــه
کرمانشــاه و فــارس در مقابــل ســازمان برنامــه و بودجــه تهــران
( 24مهــر) ،تجمــع اعتراضــی بازنشســتگان دانشــگاه علوم پزشــکی
بوشــهر در اعتــراض بــه عــدم پرداخــت مطالبــات( 6آذر)  ،
تجمــع  ۲۷آذر بازنشســتگان مقابــل مجلــس در اعتــراض بــه
اعتبــار پیشبینــی شــده در الیحــه بودجــه بــرای همسانســازی
مســتمری بازنشســتگان  ،تجمــع اعتراضــی 22دی بازنشســتگان
کیــان تایــر مقابــل وزارت صنایــع بــه دلیــل عــدم پرداخــت
ســنوات پایــان خدمــت اشــاره کــرد.
در آخریــن تجمــع کــه در   5اســفند در مقابل مجلــس در اعتراض
بــه گرانــی ،تــورم و عــدم کفایــت حقــوق بازنشســتگی بــرای
مخــارج روزانــه ،انجــام شــد   ،بازنشســتگانی از شهرســتانهای
مختلــف هــم حضــور داشــتند.
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 :1324اعتصاب کارگران کارخانه شهررضا و صنایع پشم اصفهان
 :1357تظاهرات کارگران شرکت الیاف در دانشگاه تهران
 :1357به دستور وزیر آموزش و پرورش دفتر حفاظت وزارت آموزش و
پرورش در کلیه مناطق کشورمنحل شد.
 :1397تجمع کارگران شهرداری لوشان در اعتراض به عدم پرداخت هشت ماه
حقوقشان
 -بازداشت اسماعیل بخشی از کارگران مجتمع نیشکر هفتتپه
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 :1397کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت معوقات
مزدی خود مقابل شهرداری سفره خالی پهن کردند.
 تجمع تعدادی از معلمان بازنشسته و سایر بازنشستگان کشوری مقابلوزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.

جمهوری کردستان
1324

تاریخ کا رگری

در بهمــن  ،1324پــس از آنکــه حــزب دموکــرات کردســتان
قــدرت سیاســی را در کردســتان بــه دســت آورد ،قاضــی محمــد
از طــرف مجمــع ملــی خلــق کــرد بــه ریاســت دولــت جمهــوری
کردســتان (مهابــاد) انتخــاب شــد.
بــا اینکــه جمهــوری مهابــاد کمتــر از یــک ســال دوام آورد ،ولــی در
ایــن مــدت کــم حــزب دموکــرات کردســتان موفــق بــه اصالحات
مهمــی در امــور اجتماعی-فرهنگــی در مناطــق مهابــاد ،نقــده،
بــوکان و اشــنویه گردیــد و توانســت در نقــاط دیگــر کردســتان
منجملــه در میانــدوآب ،بانــه و ســقز در ارتقــا آگاهیهــای ملــی و
فرهنگــی نقــش مهمــی بــازی کنــد.
در مناطــق فــوق الذکــر ،تدریــس زبان کــردی رواج بیشــتری یافته
و بــه زبــان رســمی مــدارس و ادارات تبدیل گشــت .انجمــن والیتی
و بــرای اولیــن بــار ،تئاتــر کــردی ایجــاد شــد .چندیــن روزنامــه
و مجلــه از جملــه روزنامــه «کوردســتان» ارگان حــزب دموکــرات
کردســتان« ،هاللــه» نشــریه زنــان« ،قروقالــی مینــداالن» مجلــه
کــودکان منتشــر شــد .معروفتریــن نشــریه ادبــی جمهــوری مهابــاد
«خــروش» بــود کــه بســیار پرخواننــده بــود .جمهــوری مهابــاد در
میــان جوانــان کــرد ترکیــه ،عــراق و ســوریه از محبوبیــت خاصــی
برخــوردار بــود؛ بــه طــوری کــه تشــکیل و فعالیــت ســازمان چــپ
و مخفــی «روژگار» در کردســتان عــراق در ســالهای -1324
 1326تحــت تاثیــر جنبــش و جمهــوری مهابــاد بــود.
حــزب دموکــرات کردســتان بــه کمــک دموکراتهــای
آذربایجــان ،بــه زنــان کــرد بــرای مشــارکت در امــور سیاســی-
فرهنگــی یــاری رســاندند و اراضــی مالکیــن بــزرگ را میــان
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 :1323اعتصاب حدود  300کارگر ریسندگی خوزستان
 :1357درخواست سندیکای بافنده سوزنی و کشباف برای راهپیمایی
جنوبیعسلویه
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 :1357تظاهرات دانشجویان و کارگران در مقابل کفش ملی در اعتراض به اخراج
کارگران
 :1357بازگشت به کار تعدادی از کارکنان شرکت ملی گاز برای تامین گاز داخلی

اصل چهل و سوم قانون اساسی:
ـر و
ـردن فقـ
ـن کـ
ـه کـ
ـه و ریشـ
ـادی جامعـ
ـتقالل اقتصـ
ـن اسـ
ـرای تامیـ
بـ
ـظ
ـا حفـ
ـد بـ
ـان رشـ
ـان در جریـ
ـای انسـ
ـر آوردن نیازهـ
ـت و بـ
محرومیـ
ـط
ـاس ضوابـ
ـر اسـ
ـران بـ
ـامی ایـ
ـوری اسـ
ـاد جمهـ
ـی او ،اقتصـ
آزادگـ
ـود:
ـتوار میشـ
ـر اسـ
زیـ
ـوزش و
ـان ،امـ
ـاک ،درمـ
ـوراک ،پوشـ
ـکن ،خـ
ـای مسـ
ـن نیازهـ
-1تامیـ
ـه.
ـرای همـ
ـواده بـ
ـکیل خانـ
ـرای تشـ
ـات الزم بـ
امکانـ
ـیدن
ـور رسـ
ـه منظـ
ـه بـ
ـرای همـ
ـات کار بـ
ـرایط و امکانـ
ـن شـ
 -2تامیـ
ـانی
ـه کسـ
ـار همـ
ـائل کار در اختیـ
ـرار دادن وسـ
ـل و قـ
ـتغال کامـ
ـه اشـ
بـ
ـد ....
ـائل کار ندارنـ
ـی وسـ
ـد ولـ
ـه کارنـ
ـادر بـ
ـه قـ
کـ

تاریخ کا رگری

دهقانــان بیزمیــن تقســیم کردنــد .جمهــوری خودمختــار مهابــاد
اولیــن اقــدام تاریخــی در تاریــخ کردســتان در جهــت ایجــاد یــک
دولــت متمرکــز ملــی ،غیــر عشــیرتی و ســکوالر در خاورمیانــه آن
زمــان محســوب میشــود.
بــا هجــوم ارتــش محمدرضــا شــاهی بــه مهابــاد در پاییــز
 ،1325قاضــی محمــد و اکثــر اعضــای کمیتــه مرکــزی حــزب
دســتگیر و راهــی زنــدان شــدند .روزنامههــای کــردی قدغــن
گشــت ،تدریــس بــه زبــان کــردی منــع شــد و تمــام کتابهــا
و مــدارک بــه زبــان کــردی طعمــه آتــش قــرار گرفتنــد .خــود
قاضــی محمــد ،عمــوزادهاش ســیف محمــد و بــرادرش صــدر
قاضــی ،بعــد از یــک محاکمــه صحرایــی و فرمایشــی محکــوم بــه
اعــدام شــدند .در جریــان محاکمــه ،قاضــی محمــد گفــت« :تصــور
نکنیــد مــن از مقــدرات خــود بــی اطــاع بــودم .مــن وضــع خــود
را پیــش بینــی کــرده بــودم .امــا چــرا فــرار نکــردم ،بــا وجــود
اینکــه هــر دقیقــه و هــر ســاعت مــی توانســتم از مــرز بگــذرم؟
اینجــا ســرزمین کردســتان اســت .هنــوز قبــور هشــت نســل از
پــدران و اجــداد مــن در ایــن خــاک باقــی اســت .پــس الزم بــود
بــرای بقــای ملــت کــرد ایــن فــداکاری را بنمایــم».

شنبه
بهمن

5

 29جمادی االول
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 :1397تجمع و اعتصاب برخی از کارگران نیشکر هفتتپه در اعتراض به
ادامه بازداشت اسماعیل بخشی

1
شنبه
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 1جمادی الثانی
1441
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 :1310اعتصاب کارگران وطن اصفهان برای  8ساعت کار
 :1397تجمع اعتراضی فارغالتحصیالن حقوق به کاهش ظرفیت وکالت و موج
بیکاری روبروی ساختمان کانون وکالی تهران
 اعتصاب کارگران شهرداری مریوان در برابر ساختمان این نهاد در اعتراضبه عدم دریافت  6ماه حقوق معوقه

یکی از خواسته های کارگران:
برچيــدن بســاط نظاميــان و عناصــر امنيتــي
از واحدهــاي توليــدي و مؤسســات اقتصــادي و
کارگاههــا و بــه رســميت شــناختن تشــكل هــاي
كارگــري و هرگونــه اعتــراض كارگــران بــراي
احقــاق حــق خــود

تاریخ کا رگری

اعتصاب کارگران ریسندگی خوزستان
1323
ایــن کارخانــه حــدود  500کارگــر داشــت کــه اغلــب آنــان زنــان
و کــودکان بودنــد.
حقــوق 150نفرشــان روزانــه بیــن  7تــا  9ریــال 120 ،نفــر روزانــه
 11ریــال 90 ،نفــر روزانــه  14ریــال 70 ،نفــر  20ریــال 50 ،نفــر
 24ریــال و فقــط دو نفــر از کارگــران روزانــه  100ریــال دریافــت
میکردنــد .هــر روز بــه کارگــران دو عــدد نــان از قــرار دان ـهای
یــک ریــال و هــر  15روز هــم مقــداری شــکر و خرمــا بــه قیمــت
 38ریــال میدادندکــه ایــن مبالــغ از حقوقشــان کســر میشــد.
خواســته ایــن کارگــران کاهــش ســاعات کار بــه  8ســاعت و اضافه
کار ،دریافــت وســایل بهداشــتی ماننــد ماســک ،حمــام و روشــویی
و تاســیس کالس اکابــر (ســوادآموزی) بــود.

2
شنبه

بهمن
 2جمادی الثانی
1441
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7

 :1357تشکیل کمیته دفاع از کارگران و زحمتکشان

آموزه های کارگری

ي و فرهنگي
ي ـ اجتماع 
ي حقوق اقتصاد 
ميثاق بينالملل 
ماده 13
 .1كشــورهاي طــرف ايـن ميثــاق حـق هــر كـس را بـه آمــوزش
و پــرورش بـه رســميت ميشناســند.
كشــورهاي مزبــور موافقــت دارنــد كــه هــدف آمــوزش و
پــرورش بايــد نمــو كامـل شــخصيت انســاني و احســاس حيثيـت
و تقويــت احتــرام حقــوق بشــر و آزاديهــاي اساســي باشــد.
ن ميثــاق موافق ـت دارنــد
عــاوه بــر ايــن ،كشــورهاي طــرف اي ـ 
كـه آمــوزش و پــرورش بايــد كليـ ة افــراد را بــراي ايفــاي نقـش
ســودمند در يــك جامعـه آزاد آمــاده ســازد و موجبــات تفاهـم و
ن كلي ـة مل ـل و كلي ـ ة گروههــاي نــژادي ـ
تســاهل و دوســتي بي ـ 
قومـي يــا مذهبـي را فراهـم آورد و توســعه فعاليتهــاي ســازمان
مل ـل متحــد را ب ـه منظــور حف ـظ صل ـح تشــويق نمايــد.
 .2كشــورهای طــرف ايـن ميثــاق اذعــان دارنــد كـه بـه منظــور
اســتيفاي ايـن حـق:
الــف ـ آمــوزش و پــرورش ابتدايــي بايــد اجبــاري باشــد و
رايــگان در دســترس عمــوم قــرار گيــرد.
ب ـ آمــوزش و پــرورش متوســطه بــه اشــكال مختلــف آن از
ي و حرفـهاي متوســطه بايــد تعميم
جملـ ه آمــوزش و پــرورش فنـ 
يابــد و ب ـ ه كلي ـة وســايل مقتض ـي بــه ويــژه ب ـه وســيلة معمــول
ي در دســترس عمــوم
كــردن تدريجـي آمــوزش و پــرورش مجانـ 
قــرار گيــرد.
ج ـ آمــوزش و پــرورش عال ـي بايــد ب ـ ه كلي ـه وســايل مقتض ـي
بــه ويــژه بــه وســيله معمــول كــردن تدريجــي آمــوزش و
ل براســاس اســتعداد هــر كـس
ش مجانـي بـه تســاوي كامـ 
پــرور 
در دســترس عمــوم قــرار گيــرد.
د ـ آمــوزش و پــرورش پايـه (اساسـي) بايــد حتياالمــكان بــراي
كســاني كــه فاقدآمــوزش و پــرورش ابتدائــي بــوده يــا آن را
تكمي ـل نكــرده باشــند تشــويق و تشــديد بشــود.
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شـنبه
بهمن
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 4جمادی الثانی
1441
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 :1331اعتصاب کارگران کبریت سازی تبریز در اعتراض به اخراج سه کارگر
 :1357اعتصاب یک هفته ای بانک ها در اعتراض به کشتار مردم در روزهای
قبل کارکنان بانک ها فقط در روزهای فرد مشغول به کار بودند.
 :1357راهپیمایی کارکنان و کارگران مسلسل سازی و صنایع نظامی به سمت
دانشگاه تهران در اعتراض به کشتارهای روزهای اخیر .شعارهای کارگران:
«مسلسل ساختیم دشمن کشد /غافل از آنکه برادر می کشد»« /وای بر من که
یک هموطن  /کشته گردد از سالح ساخت من»

 5جمادی الثانی
1441
30 january
2020
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 :1357کارگران نفت جنوب اعالم کردند کارگران می خواهند در شورای
انقالب نماینده داشته باشند.
 :1357سندیکای کارکنان خط لوله ومخابرات نفت ری اعالم کردند منافع
کارگران در حکومت آینده باید تامین شود

شــورای متحــده مرکــزی در اطالعی ـهای خطــاب بــه نخســت
وزیــر ،نســبت بــه عــدم اســتخدام مجــدد کارگــران عضــو ایــن
اتحادیــه کــه قبــا بازداشــت شــده یــا بــه جــرم عضویــت در
ایــن شــورا اخــراج شــده بودنــد ،اعتــراض کــرده و خواســتار
تبرئــه و بازگشــت بــه کار آنــان شــد.
در بیانیــه دیگــری در همیــن ماههــا ،شــورای متحــده مرکــزی
اتحادیههــای کارگــران و زحمتکشــان ایــران ،نســبت بــه
ســرکوب فعالیتهــای ســندیکایی و کارگــری اعتــراض نمــوده
اســت .در ایــن بیانیــه کــه خطــاب بــه هموطنــان ،رفقــای
کارگــر و زحمتکــش اســت چنیــن آمــده اســت:
«دولــت فعلــی بــا جــار و جنجــال و اغفــال مــردم و پرونــده
ســازیهای ناجوانمردانــه و منحــرف ســاختن اذهــان بــا ایجــاد
آشــوبهای جعلــی ،امــروز ،کشــور مــا را بــدل بــه یــک زنــدان
بــزرگ نمــوده اســت .در همیــن ســه چهــار روزه در تهــران،
متجــاوز از  400نفــر از کارگــران کارخانههــای مختلــف را
دســتگیر نمــوده و بــه جمــع صدهــا نفــر دیگــر کــه قبــا در
تمــام ایــران دســتگیر نمــوده بــود ،افــزود .امــروز در تمــام
ایــران اعــم از آبــادان ،اصفهــان ،مالیــر ،مازنــدان ،گیــان و
غیــره بیــش از چندهــزار نفــر از آزادیخواهــان و کارگــران در
محبسهــای دولتــی محبوســند و هــزاران خانــواده بــه جــرم
داشــتن سرپرســت بــا ایمــان و درســتکار در ایــن فصــل ســال
بیشــوهر و بــی پدرماندهانــد....
امــروز بــا تعطیلــی جرایــد آزادیخــواه و بســتن کلوپهــای

تشکل یابی

بخشهایی از اطالعیه شورای متحده مرکزی
 10بهمن 1325

جمعه
بهمن
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 :1331اعتصاب کارگران نساجی ظفر و کلکته چی تبریز در حمایت از
کارگران اعتصابی کبریت سازی ممتاز

تشکل یابی

احــزاب مترقــی ،دیگــر بــرای ملــت هیــچ پشــتیبانی نمانــده اســت.
چــه کســی ضامــن جلوگیــری از اقدامــات بعــدی عمــال دولــت
کنونــی اســت .دولــت فعلــی میگویــد طــرفدار آزادی اســت ،ولــی
علنــا نشــان میدهــد کــه حکومــت مطلقــه بایــد در دســت حــزب
خلقالســاعه او باشــد...
وزیــر تبلیغــات حــزب دموکــرات دولــت در مصاحبــه تبلیغاتــی
بــا مخبــر فرانســوی از تشــکیل ســندیکای جدیــد دم میزنــد و از
توطئــه ســران شــورای متحــده در مازنــدران ...ولــی نمیگویــد کــه
آیــا کارگــران مظلــوم اصفهــان ،خوزســتان و صدهــا کارگــر ســیمان،
دخانیــات،راهآهــن و غیــره هــم جنایتــی کردهانــد کــه هــر روز
صدهــا نفرشــان زندانــی شــده یــا از کار اخــراج میشــوند....
از یــک طــرف کارگــران فعــال را بــه زنــدان میافکنــد و از طرفــی
ذهــن ملیــون را مشــوش ســاخته و هــر روز دولــت انتشــار میدهــد
کــه بــه میــزان زیــاد اســلحه از کارگــران ســتمکش بــه دســت آورده
و یــا در فــان نقطــه میــن و یــا دینامیــت کشــف کــرده اســت.
درصورتــی کــه خــود دولــت عمــا دســتجات گارد اس اس ،نجــات
ملــی و غیــره را مســلح ســاخته. ..
در خاتمــه نیــز از عمــوم مــردم ،اتحادیــه ســندیکای جهانــی و ســایر
تشــکیالت دموکراتیــک جهــان خواســته کــه آنــان را در ایــن
مبــارزه مقــدس بــه منظــور احقــاق حقــوق کارگــران و زحمتکشــان
و تمــام طبقــات صالــح همراهــی نمــوده و اجــازه ندهنــد کــه اصــول
مشــروطیت و حکومــت ملــی ملعبــه طرفــداران اســتبداد و قلــدری
شــود.
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 :1331اعتصاب  2700کارگران دخانیات

یکی از خواسته های کارگران:
تعیین حداقل حقوق برای یک زندگی انسانی
حقوقهایــی کمتــر از یــک ســوم خــط فقــر ،در حقیقــت افزایــش

ـر
ـه ظاهـ
ـم بـ
ـت ،آن هـ
ـاعت اسـ
ـرحد  18و  20سـ
ـا سـ
ـان کار تـ
ـدت زمـ
مـ

از ســوی خــود کارگــر ،چــرا کــه یــک کارگــر بــا  8ســاعت کار

تنهــا میتوانــد یــک ســوم مخارجــش را تامیــن کنــد ،پــس مجبــور
ـی
ـای طوالنـ
ـه کاریهـ
ـه اضافـ
ـا بـ
ـد یـ
ـا کارکنـ
ـه جـ
ـا سـ
ـود دو یـ
میشـ

بپــردازد.
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:1397
ِ
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 :1357دعوت برای تشکیل کانون فرهنگیان ناحیه  6و 8
 :1397تجمع کارگران شهرداری توحید شهر خرداول از توابه ایالم در
اعتراض به تعویق  5ماه حقوق معوقه
 اعتصاب کارگران کارخانه رینگ سازی مشهد برای اجرای صحیح طرحطبقهبندی مشاغل

داریوش سلحشور

ا دبیات کارگری

همه دغدغه من آن بود
که دگرگونه جهانی بسازیم،
دگرگونه از آن دست که هیچ فرمانی
شالق درد را بر گردگاه انسانی به بازی نگیرد
و هیچکس را تمنای آن نباشد
که طناب دار را
بر گردن انسانی بیاویزد!
جهانی از آن گونه بسازیم که
دیگر هراس شام شب بچهها
کابوس روز هیچکس نباشد
دگرگونه جهانی باشد که در آن
هیچ فرمانی
بر سرود نان و آزادی حکم نراند
و سوسیالیسم قانون شاداب زندگی باشد
و نه شعاری شورشی
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 :1397تجمع کارگران شهرداری ابژدان اندیکا در استان خوزستان برای ۸
ماه دستمزد معوقه خود
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 :1324اعتصاب کارگران حروفچین خودکار
 :1397تجمع معلمان آموزش و پرورش منطقه اسفرورین استان قزوین،
به دلیل وعدههای دروغین تعاونی مسکن و عدم پاسخگویی و رسیدگی
دستگاه قضایی استان ،بعد از گذشت  ۱۲سال بالتکلیفی
تجمع کارگران شهر داری کرج در اعتراض به عدم پرداخت حقوقتجمع فرهنگیان اصفهان در کنار زاینده رود با سر دادن شعارهای« :در بهارآزادی ،سفرهها همه خالی»« ،زاینده رود پر آب ،حق مسلم ما»« ،آموزش
رایگان ،حق فرزند ایران» .دیگر مردم نیز با شعارهای« :مستند ،شکنجه ،دیگر
اثر دارد» به این تجمع پیوستند .نیروی انتظامی سعی در پراکنده کردن
مردم داشت.

ي و فرهنگي
ي ـ اجتماع 
ي حقوق اقتصاد 
ميثاق بينالملل 
بخش سوم

ماده 7
كشــورهاي طــرف ايــن ميثــاق حــق هــر كــس را بــه تمتــع
عادالنـه و مســاعد كار كـه بــه ويــژه متضمـن مراتـب زيــر باشــد
بــه رســميت ميشناســند:
ال ـف ـ اجرت ـي ك ـه الاق ـل امــور ذي ـل را بــراي كلي ـه كارگــران
تأمي ـن نمايــد:
 .1مــزد منصفانـه و اجــرت مســاوي بــراي كار بــا ارزش مســاوي
بــدون هي ـچ نــوع تمايــز ب ـه ويــژه اينك ـه زنــان تضمي ـن داشــته
ن پائينتــر از شــرايط مــورد اســتفاده
باشــند كـ ه شــرايط كار آنــا 
ن نباشــد و بــراي كار مســاوي مــزد مســاوي بــا مــردان
مــردا 
دريافـت دارنــد.

آموزه های کارگری

ماده 6
 .1كشــورهاي طــرف ايـن ميثــاق حـق كاركــردن را كـه شــامل
س اسـت بـ ه اينكـه فرصـت يابــد بــه وســيله كاري
حـق هــر كـ 
كـه آزادانـه انتخــاب يــا قبــول مينمايــد معــاش خــود را تأميـن
كنــد ،بـه رســميت ميشناســند و اقدامــات مقتضـي بــراي حفـظ
ايـن حـق معمــول خواهنــد داشـت.
ن ميثــاق بــه منظــور
 .2اقداماتــي كــه كشــورهاي طــرف ايــ 
ل خواهنــد آورد بايــد
تأميــن اعمــال كامــل ايــن حــق بــه عمــ 
شــامل راهنمائـي و تربيـت فنـي و حرفـهاي و طــرح برنامههــا و
خـط مشـيها و تدابيــر فنـي باشــد كـه از لــوازم تأميـن توســعه
ت تحـت
مــداو م اقتصــادي ـ اجتماعـي و اشــتغال تــام و مولــد اسـ 
ي سياســي و اقتصــادي را بــراي
شــرايطي كــه آزاديهــاي اساســ 
افــراد حف ـظ نمايــد.
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 :1320اعتصاب کارگران ساختمان وزارت دادگستری
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 :1343به موجب ماده واحده «قانون اصالح قانون كار مصوب  20بهمن،
 1343دولت موظف گرديد قانون كار  1337را كه همچنان به صورت
آزمايشي اجرا ميگرديد ،به صورت اليحه تقديم مجلس كند ،اما اجراي
دستور قانوني مذكور بيش از ده سال به تاخير افتاد.

ماده 8
 .1كشــورهاي طــرف ايـن ميثــاق متعهــد ميشــوند كـه مراتـب
ن كننــد:
زيــر را تضميـ 
ال ـف ـ ح ـق هــر ك ـس ب ـه اينك ـه ب ـه منظــور پيشــبرد و حف ـظ
ت مقــررات ســازمان
منافـع اقتصــادي و اجتماعـي خــود بــا رعايـ 
ذيربــط مبــادرت بــه تشــكيل اتحاديــه نمايــد و بــه اتحاديــة
مــورد انتخــاب خــود ملحـق شــود .اعمــال ايـن حـق را نميتــوان
ع هيـچ محدوديتـي نمــود مگــر آنچـه كـه بـه موجـب قانــون
تابـ 
تجويــز شــده و در يــك جامعـه دموكراتيــك بــراي مصالـح امنيت
م عمومـي يــا حفـظ حقــوق و آزاديهــاي افــراد ديگــر
ملـي يــا نظـ 
ضــرورت داشــته باشــد.
ل فدراســيونها
ب ـ حــق اتحاديههــا (ســنديكاها) بــه تشــكي 
ق كنفدراســيونها بــه تشــكيل
يــا كنفدراســيونهاي ملــي و حــ 
ي ســنديكايي بينالمللــي يــا الحــاق بــه آنهــا.
ســازمانها 

آموزه های کارگری

ن طبــق مقــررات
 .2مزايــاي كافــي بــراي آنــان و خانوادهشــا 
اي ـن ميثــاق
ي و بهداشت كار
ب ـ ايمن 
ج ـ تســاوي فرص ـت بــراي هــر ك ـس ك ـه بتوانــد در خدم ـت
ب عاليتــري ارتقــاء يابــد بــدون در نظــر
خــود بـه مــدارج مناسـ 
ي جــز طــول مــدت خدمـت
گرفتـن هيچگونـه مالحظــات ديگــر 
و لياق ـت
د ـ اســتراحت ـ فراغــت و محدوديــت معقــول ســاعات كار و
مرخصــي ادوراي بــا اســتفاده از حقــوق و همچنيــن مــزد ايــام
تعطيــل رســمي
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 :1357راهپیمایی  4هزار نفر از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی .آنان طی
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تعطیل

قطعنامه ای اعالم کردند که دولت بختیار را غیر قانونی میدانند و خواستار
استعفای وی ونمایندگان مجلس شدند و از بازرگان خواستند که به وضع
سندیکاهای رسیدگی کنند.
 :1361اعتصاب حدود سه هزار نفر از کارگران کارخانه ایران سایپا

آموزه های کارگری

ج ـ حــق اتحاديههــا (ســنديكاها) كــه آزادانــه بــه فعاليــ 
ت
خــود مبــادرت نماينــد بــدون هي ـچ محدوديت ـي جــز آنچ ـه ب ـه
موجـب قانــون تجويــز شــده و در يــك جامعـه دموكراتيــك بــراي
ح امني ـت مل ـي يــا نظ ـم عموم ـي يــا بــراي حف ـظ حقــوق و
مصال ـ 
آزاديهــاي ديگــران ضــرورت داشــته باشــد.
د ـ حــق اعتصــاب مشــروط بــر اينكــه بــا رعايــت مقــررات
كشــور مربــوط اعمــال شــود.
 .2ايــن مــاده مانــع از آن نخواهــد بــود كــه افــراد نيروهــاي
ت اداري دولـت در اعمــال ايـن حقــوق
مســلح يــا پليـس يــا مقامــا 
تابــع محدوديتهــاي قانونــي بشــوند.
 .3هي ـچ يــك از مقــررات اي ـن مــاده كشــورهاي طــرف مقاول ـه
نامـة  1948ســازمان بينالمللـي كار مربــوط بـه آزادي ســنديكايي
و حماي ـت از ح ـق ســنديكايي را مجــاز نم ـيدارد ك ـه بــا اتخــاذ
ن بـه تضمينــات مقــرر
تدابيــر قانونگــذاري يــا نحــوه اجــراي قوانيـ 
در مقاولهنام ـة مزبــور لطم ـهاي وارد آورنــد.
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 :1397تجمع 350نفر ازكارگران كارتن سازي ايران مقابل تامين اجتماعي سه
راه آذري در اعتراض به وضعيت بازنشستگي خود.
تجمع مالباختگان موسسه کاسپین تهران مقابل قوه قضائیه با شعار« :عزاعزاست امروز غارت مال مردم شده ثواب امروز»

جلسه اتحادیه کارگران در سالن اتحادیه برگزار گردید.
در ایــن جلســه ابتــدا آزادی یکــی از کارگــران زندانــی اعــام و
ســپس طــرح شــد:
«اگــر مــا اتحــاد داشــته باشــیم ،هیچکــس نمیتوانــد بــه مــا
تعــدی کنــد .کار دنیــا بــا مــا و بــه وســیله مــا اداره میشــود.
تــا کــی خامــوش نشســتهاید ،اتحــاد داشــته باشــید ...اوال کســی
کــه داخــل حــزب کارگــر میشــود ،نبایــد از جــان خــود بترســد...
همــه میبیننــد در منــازل ثروتمنــدان حتــی تــوی مســتراح هــم
چــراغ از طــرف شــهرداری کشــیدهاند؛ امــا درکوچــه و خانــه
فقــرا ابــدا روشــنایی نیســت و بــه عــاوه زبالــه کوچــه ثروتمنــدان
را برمیدارنــد درب منــازل فقــرا میریزنــد .انصــاف بدهیــد
ایــن چــه شهرداریســت ...اگــر مــا اتحــاد داشــته باشــیم روزگار
مــا اینطــوری نمیشــود کــه قــادر بــه تهیــه لــوازم زندگــی خــود
نباشــیم ،از بــس اجنــاس گــران شــده ،پاســبانان ســابق کــه بــا
ماهــی  80ریــال گــذران میکردنــد ،امــروز بــا ماهــی 1200
ریــال نمیتواننــد اعاشــه کننــد و پاســبانها هــم کارگــر و
رفقــای مــا هســتند».
در ایــن جلســه دعــوت شــد روز یازدهــم اردیبهشــت کارگــران
بــرای تظاهــرات بــه خیابــان بیاینــد.
(به نقل از گزارش رئیس شهربانی کرمانشاه)

تشکل یابی

اتحادیه کارگران کرمانشاه
24بهمن1324
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 :1357اعالم پایان یافتن تمام اعتصابات
 :1397تجمع کارگران روغن نباتی جهان روبروی استانداری زنجان در
اعتراض به حقوق معوقه  ۴ماهه و عدم پرداخت بیمه و مزایا
تجمع فرهنگیان سراسر کشور مقابل ادارات آموزش و پرورش استان ها،مطالبات :آزادی معلمان دربند ،یکسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین،
تامین بیمه تکمیلی کارآمد ،حقوق باالتر از خط فقر ،اجرای طرح رتبه بندی،
آموزش رایگان برای دانش آموزان ،بهسازی مدارس

 :1357اعتصاب کارگران نفت و باز کردن شیرهای نفت پس از اعالم پایان
یافتن تمام اعتصابات
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 :1331اعتصاب کارگران پشمباف برای دریافت پاداش
 :1397تجمع کارگران شرکت بلبرینگ سازی تبریز ،روبروی فرمانداری تبریز
در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه  ۷ماهه خود
 ادامه اعتراضات کارگران فنی خط راه آهن تبریز -عجب شیر .این کارگرانچند ماه حقوق معوقه دارند.
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 :1397تجمع کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج مقابل بیمارستان با شعار
«شهرداری ،همیاری ،چکار به درمان دارید؟»
 سومین روز تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی جهان ،در اعتراض بهخصوصی سازی و پرداخت نشدن  ۸ماه حقوق و  ۲۸ماه بیمه در مقابل
استانداری زنجان
تجمع سپردهگذاران موسسه کاسپین در مشهد با شعار« :مرگ بر دزد ،مرگبر دزد»« ،کاسپین دزدی کرده ،دولت حمایت کرده»

پرولتاریا

مرضیه احمدی اسکویی

ا دبیات کارگری

پدربزرگام برده بود
پدرم سرف
من هم کارگرم
پدربزرگام برخاست
به صلیباش کشیدند
پدرم جنگید
زیر گیوتین کشتند
من هم مبارزم
به زندانام آوردند
تفنگها را خشاب گذاشتند و نام مرا خواندند:
پرولتاریا!
اتهام:
مبارزه مسلحانه علیه امپریالیزم جهانی
و به نفع خلقهای زحمتکش جهان
زانو به زمین زدند و نشانه رفتند
منتظر شماره  ۳بودند و آتش
محکوم به اعدام!

3
شـنبه
بهمن
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 :1357در پی بازگشت کارکنان شرکت نفت به سرکارهایشان ،نمایندگان
کارکنان این شرکت طی جلسه ای چند نفر از مقام های بلند پایه شرکت را از
کار برکنار کردند و از ورود آنها به ادارات صنعت نفت جلوگیری کردند.
 :1397تجمع و اعتصاب کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان در اعتراض به
عدم پرداخت حقوق معوقه  ۶ماههشان
 تجمع خانواده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به همراه جمعی از دوستان وکارگران هفت تپه برای مشخص شدن وضعیت این دو زندانی جلوی دادگستری
شوش

4
شـنبه
بهمن
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 :1397تجمع مالباختگان موسسه کاسپین روبروی دادستانی تهران با شعار:
«اموال ما کجا رفت ،دادستانی به گوش باش»
 -تجمع کارگران روغن جهان و فضای سبز زنجان

امنیــت شــغلی در ارتبــاط تنگاتنگ با ایمنی شــغلی اســت .پیــاده کردن
شــرایط ایمنــی شــغلی در بهتریــن حالــت اگر در کنــارش کارگــران امنیت
شــغلی نداشــته باشــند باز هــم فاجعهآفرین اســت و ایــن دو بایــد در کنار
هــم و مکمــل یکدیگــر باشــند چــرا که ایمنی شــغلی شــامل مصونیــت از
آســیبهای روانــی نیــز میباشــد کارگــری کــه بــا بیآیندگــی شــغلی و
اقتصــادی مواجــه اســت اگــر با وســایل کار آســیب نبینــد قطعا بــه خاطر
مشــکالت افسارگســیختهاش خــود را در کارخانــه و محــل کار دار میزنــد
یــا خــود را بــه آتــش میکشــد.
کارگرانــی کــه هــر ســاعت و هــر روز بــا عــدم امنیــت شــغلی مواجــه
هســتند و هیــچ نیرویــی از آنها حمایت و پشــتیبانی نمیکند و میاندیشــند
اگــر کوچکتریــن بهان ـهای بــه دســت کارفرمایــان و مســئولین محــل
کارشــان بیفتــد شغلشــان را بــدون هیــچ تردیــدی از دســت میدهنــد
و زیــر بــار مشــکالت اقتصــادی کمرشــان خُ ــرد میشــود ،در عــدم اتحــاد
و پراکندگــی تــن بــه خواســتههای غیرانســانی کارفرمایــان میدهنــد و از
حــق و حقــوق طبیعــی و انســانی شــان میگذرنــد ،امــا اگــر کارگــران بــا
هــم باشــند و در تشــکلهای صنفیشــان ســازمان یافته و انســجام داشــته
باشــند خواهنــد توانســت تا حــد امــکان حداقلهای خــود را حفــظ نمایند.
دسـتیابی بــه داشــتن امنیــت شــغلی نســبی در شــرایط کنونــی کــه
ارتــش عظیــم بیــکاران در صــف به دســت آوردن شــغل میباشــند ،ایمنی
شــغل ،بیمــه و بازنشســتگی و مزایــای دیگــر کــه حــق طبیعــی کارگــران
میباشــد جــز در اتحــاد و همبســتگی کارگــران بــا داشــتن تشــکلهای
صنفــی مســتقل امکانپذیــر نیســت.

تشکل یابی

تشکل یابی ضامن دست یابی به
«امنیت شغلی» و« ایمنی شغلی»
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 :1397اعتصاب کارگران راه آهن در نواحی مختلف ،از جمله در لرستان،
هرمزگان وتبریز  :1397تجمع کارکنان فضای سبز شهرداری زنجان
روبروی استانداری این شهر در اعتراض به اخراجشان
تجمع کارگران و کارکنان پیمانی مخابرات استان آذربایجان شرقی دراعتراض به طبقهبندی مشاغل و همسانسازی حقوق
مسدود کردن اتوبان نیایش تهران توسط کسبه بازار جنت در اعتراض بهغارت شدن اموالشان

جمعه
اسفند
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روز جهانی زبان مادری مصادف با  21فوریه
طبق اصل  15قانون اساسی زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایرا 
ن
ی و کتب درسی باید با این زبان
ت و متون رسم 
فارسی است .اسناد و مکاتبا 
ی محلی و قومی در مطبوعات و رسانه
و خط باشد ولی استفاده از زبان ها 
های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ،در کنار زبان فارسی آزاد
است.
سياسي بنديگ بائد آجو به بنت

سياسي زنداني لر گرک کي آزاد اولسون
ئازادي بو به ندکراواني سياسي

حرروه
حرروه ّ
المسجون السياسي ّ
زنداني سياسي آزاد بايد گردد

اعالمیه رضاخان پس از کودتا
سوم اسفند 1299

ششــم ـ درب تمــام مغازههــای شــراب فروشــی و عرقفروشــی،
تئاتــر و ســینما و فتوگرافیهــا و کلوپهــای قمــار بایــد بســته
شــود و هــر مســت کــه دیــده شــود ،بــه محکمــه نظامــی جلــب
خواهــد شــد .هفتــم ـ تــا زمــان تشــکیل دولــت ،تمــام ادارات و
دوائــر دولتــی ،غیــر از اداره ارزاق تعطیــل خواهنــد بود .پسـتخانه،
تلفــن خانــه ،تلگــراف خانــه هــم مطیــع ایــن حکــم خواهنــد بــود.
هشــتم ـ کســانی کــه در اطاعــت از مــواد فــوق خــودداری
نماینــد بــه محکمــه نظامــی جلــب و بــه ســختترین مجازاتهــا
خواهنــد رســید.
مــاده  :9کاظــم خــان بــه ســمت کماندانــی شــهر انتخــاب و
معیــن میشــود و مأمــور اجــرای مــواد فــوق خواهــد بــود.

تاریخ کا رگری

مــاده اول -تمــام اهالــی شــهر تهــران بایــد ســاکت و مطیــع
احــکام نظامــی باشــند .دوم ـ حکومــت نظامــی در شــهر برقــرار
و از ســاعت  ۸بعدازظهــر غیــر از افــراد نظامــی ،پلیــس و مأمــور
انتظامــات شــهر ،کســی نبایــد در معابــر عبور نماید.ســوم ـ کســانی
کــه از طــرف قــوای نظامــی و پلیــس مظنــون بــه اخــال آســایش
و انتظامــات واقــع شــوند ،فــورا ً جلــب و مجــازات ســخت خواهنــد
شــد .چهــارم ـ تمــام روزنامهجــات و اوراق مطبوعــه تــا موقــع
تشــکیل دولــت بــه کلــی موقــوف و برحســب حکــم و اجــازه کــه
بعــد داده خواهــد شــد ،بایــد منتشــر شــوند .پنجــم ـ اجتماعــات
در منــازل و نقــاط مختلفــه بــه کلــی موقــوف و در معابــر هــم
اگــر بیــش از ســه نفــر گــرد هــم باشــند ،بــا قــوه قهریــه متفــرق
خواهنــد شــد.
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 :1357هیات دبیران موقت سازمان ملی دانشگاهیان طی بیانیه ای از کلیه
دانشگاهیان و کارکنان و اعضای هیات علمی خواست تا به پاکسازی دانشگاه
ها بپردازند .در این بیانیه آمده که کلیه موسسات آموزشی باید به وسیله
اعضای آن اداره شود.
 :1357سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت طی پیامی شایعه اعتصاب
مجدد را تکذیب کرد.

 :1397تجمع تعدادی از آتشنشانان آبادانی در پی محقق نشدن خواستههای
خود مقابل ساختمان فرمانداری آبادان

 تجمع مالباختگان موسسه سکه ثامن و مالباختگان کاسپین در ایالمتجمع بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه ،ممانعت از ورود نیشکر بهکارخانه و تعطیلی خط تولید در روز شروع بهره برداری
تجمع مهندسان ناپیوسته مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی دراعتراض به ظلم به مهندسین ناپیوسته
تجمع فارغ التحصیالن رشته تکنسین سالمت دهان ،روبروی وزارتبهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در اعتراض به ابهام در تعیین
ردیف شغلی و خروج از طرح و لغو تعهد  ۶ساله از سوی وزارت
بهداشت

خصوصیسازی شرکت هپکو
1397

داســتان خصوصیســازی بــرای هپکــو از ســال  1385آغــاز
شــد .در پاییــز  ٨۵هپکــو بــه مزایــده گذاشــته شــد .شــرکت
واگنســازی کوثــر برنــده مزایــده شــد و بیــژن نامــدار زنگنــه،
وزیــر پیشــین نفــت ،را رئیــس هیئــتمدیــره هپکــو کــرد .ایــن
واگــذاری از همــان ابتــدا حاشــیههایی داشــت؛ از یــک طــرف
ســهام ایــن شــرکت را ۷۴میلیــارد تومــان قیمتگــذاری کردنــد
کــه شــاید ارزش زمینهــای ایــن کارخانــه هــم نبــود .بــه جــز
 120هکتــار زمینهــای کارخانــه و چندیــن هــزار متــر زمیــن
در شــهرک صنعتــی و در ســایر شــهرها ،خطــوط تولیــدی هپکــو
نیــز در خاورمیانــه بینظیــر بــود .خریــدار شــرکت در نهایــت
چیــزی بیــن  ۲۰تــا  ٣۵میلیــارد تومــان پــول پرداخــت کــرد و
دیگــر هیــچ .خریــداران هپکــو ،هیــچ تخصصــی در زمینــه کاری
هپکــو نداشــتند .مدیــران متخصــص ایــن واحــد تولیــدی بــه
تدریــج از کار برکنــار شــدند یــا اســتعفا دادنــد  .فعالیتهــای
علمــی هپکــو متوقــف شــد ،آموزشهــا کنســل شــد ،دورههــای
اعــزام بــه خــارج لغــو شــد ،و اضافهکاریهــا قطــع شــد .در ایــن
زمــان بــه اســم هپکــو وامهــای کالن گرفتــه میشــد.

تاریخ کا رگری

یکــی از طوالنیتریــن اعتصابــات کارگــری ســال جــاری،
اعتراضــات مســتمر کارگــران هپکوســت .در پنــج اســفند ۱٣۵۴
هپکــو بــا  300کارگــر فعالیــت رســمی خــودش را آغــاز کــرد و
بــه تدریــج بــه گفتــه کارگــران در دهــه  80شمســی هپکــو غول
تولیــد خاورمیانــه شــد .ســالی دوهــزار دســتگاه تولیــد میکــرد
و ســود ســاالنه آن بــه  ۲۰میلیــارد تومــان رســیده بــود.
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 :1397تجمع بازنشستگان صندوقهای مختلف ،مقابل مجلس
تجمع بازنشستگان فرهنگی ،علوم پزشکی و فوالد در اعتراض به اوضاعنامناسب معیشتی و برآورده نشدن مطالبات ،مقابل استانداری اصفهان
 -تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه برای دریافت سنوات

 1رجب
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 :1357ضمن اعالم موجودیت جامعه اسالمی کارکنان شرکت ملی نفت و
صنایع وابسته  ،از انتصابات مهندس بازرگان حمایت کردند.
 :1397پایان اعتراض یک هفتهای کارگران روغن نباتی جهان
اعتراض کارگران ماشینسازی تبریز به واگذاری این شرکت به بخشخصوصی
 تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی بدر توس مقابل استانداریمشهد ،با پهن کردن سفره خالی و شعار« :بهار آزادیه سفره ما خالیه»

تــا جایــی کــه ایــن شــرکت بالــغ بــر  ۶۰۰میلیــارد تومــان
بدهــی دارد.

ســال  ۹٣بــار دیگــر حقوقهــا بــه تأخیــر افتــاد .بعــد از
آن ســازمان خصوصیســازی دنبــال مشــتری تــازه گشــت و
پیشــنهادهایی مثــل تنفــس دوســاله اقســاط و ماننــد آن داد و
شــرکتی هــم بــه اســم هیدرواطلــس آمــد کــه آنهــا هــم کاری
از پیــش نبردنــد .اعتراضــات کارگــران هپکــو در ســال  97بارهــا
و بارهــا تکــرار شــد .کارگــران بارهــا مســیر راهآهــن شــمال-
جنــوب را در تقاطــع پــل شــهید بختیــاری کــه در نزدیکــی هپکــو
اســت مســدود کردنــد  .حقوقهــای معوقــه آنــان بــه ســال
 95هــم برمیگــردد .ایــن اعتراضــات بــا پرداخــت بخشــی از
معوقــات و وعــده پرداخــت مابقــی پایــان یافــت.

تاریخ کا رگری

اولیــن تجمــع کارگــران ایــن کارخانــه ســال  ۹۰برپــا شــد.
کارگــران کارخانــه را بســتند و گفتنــد یــا حقوقمــان را بدهیــد
یــا ایــن دســتگاهها را آتــش میزنیــم .فضــا بــهقــدری متشــنج
شــد کــه مدیــران بــه مســجد فــرار کردنــد .باالخــره یکــی از
مدیــران بــا کارگــران حــرف زد و قــول داد کــه هفتــم هــر مــاه
حقوقشــان را بدهــد و اوضــاع آرام شــد.
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 :1396راهپیمایی صدها نفر از کارگران اهوازی شاغل در کارخانههای
«گروه ملی صنعتی فوالد ایران» در انتقاد به بیتوجهی مدیران کارخانه به
پرداخت مطالبات معوقه خود به نشانه اعتراض

 :1397تجمع بازنشستگان صندوق کشوری ،فوالد و تامین اجتماعی
مقابل مجلس

 تجمع رانندگان تاکسی درود استان لرستان اعتصاب کارگران نیروگاه گلگهر سیرجان در استان کرمان در اعتراضبه عدم پرداخت پنج ماه حقوق معوقه
تجمع و اعتصاب کارگران راه آهن شاهرود در اعتراض به عدم پرداختحقوقشان
اعتصاب پرسنل راه آهن تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق هایمعوقه
تجمع شبانه دانشجویان دانشگاه شریف در اعتراض به عدم امنیت درمحله خوابگاه و درخواست رسیدگی به معضالت پیش آمده
کارگران ناحیه آذربایجان در اعتراض به مشکالت معیشتی مانع ورودقطار به ایستگاه تبریز شدند.

 :1396تجمع بیش از دویست نفر از اپراتورهای پستهای فشار قوی برق
سراسر کشور
 :1397تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی گلنار با پهن کردن سفره خالی
در مقابل استانداری کرمان
تجمع اعتراضی کارگران نگهداری ازخطوط راهآهن کرج -تجمع مقابل دادگاه شوش برای آزادی زندانیان هفت تپه

تجمع کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به 8ماه حقوقمعوقه
تجمع مالباختگان موسسه كاسپين مقابل فرمانداری نیشابورتجمع مالباختگان موسسه کاسپین رشت ،در ساختمان شعبه اینموسسه

در اواخــر ســال  1347و اوایــل  48ســندیکای کارگــران خبــاز ســقز
تاســیس شــد .یکــی از موسســین اصلــی آن ابوبکــر خوشــپیام بــود
کــه بــا دســتگیری فعالیــن توســط ســاواک ســندیکا از بیــن رفــت.
در بهمــن  ،1357بــار دیگــر ســندیکا توســط آقایــان خوشــپیام،
محمــود محمــدی ،حامــد کریمــی و رحمــان محمــدی در مرکــز
ســاواک کــه بــه دســت مــردم اشــغال شــده بــود ،بازگشــایی شــد.
در اســفند  ، 57حــدود  60نفــر از کارگــران خبــاز در مرکز ســندیکا
جمــع شــده و اعــام کردنــد تــا رســیدن بــه خواستههایشــان از
روز بعــد اعتصــاب خواهنــد کــرد.
پــس از آنکــه تهدیــد کارفرمایــان کارســاز نشــد ،بــا وســاطت دکتر
شــاکری کــه از معتمدیــن شــهر بــود ،کارفرمایــان در ســاعت ســه
ونیــم نیمــه شــب بــا ایــن خواســتهها موافقــت کردنــد.
ایــن خواســتهها عبــارت بــود از افزایــش دســتمزد ،بیمــه و کاهــش
ســاعات کار .ایــن دوره از فعالیــت ســندیکا بــه دلیــل مســایل پیش
آمــده در کردســتان ،مــدت زیــادی دوام نیافــت و کارفرمایــان از
اجــرای ایــن خواســتهها خــودداری کردنــد.
در ســال  ،1373هیــات موســس انجمــن صنفــی کارگــران خبــاز
ســقز تشــکیل شــد و ســندیکا بــا نــام انجمــن صنفــی کارگــران
خبــاز فعالیتهــای خــود را ادامــه داد.
بیمــه کــردن کارگــران نانــوا از جملــه تالشهــای انجمــن صنفــی
در ایــن ســالها بــود.

تشکل یابی

سندیکای خبازان
1347
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 :1357اعتصاب بیش از  300کارگر «نختاب فیروزان» برای گرفتن دو ماه
حقوق عقب افتاده خود
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 :1350اعتصاب  500نفر از کارگران زن کارگران قرقره زیبا

دیوارنوشته هایی در حمایت از کارگران
1397
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 :1397تجمع مردم شهر چرمهین استان اصفهان ،در ورودیهای این شهر
در اعتراض به بی کفایتی و بی توجهی کارگزاران در اتمام پروژههای
چندین ساله این شهر
تجمع اهالی منطقه هیرمند زابل واقع در استان سیستانو بلوچستان ،دراعتراض به بی کفایتی در رسیدگی به معضالت فاضالب شهری

 :1357انجمن اسالمی کارکنان صنعت نفت تشکیل شد
 :1397آغاز اعتصاب سه روز معلمان سراسر کشور برای سومین بار در
سال جاری
تجمع بازنشستگان شرکت فوالد خوزستان مقابل استانداری ،در اعتراضبه عدم پرداخت حقوق معوقه ،عیدی و مطالبات سالهای گذشته
تجمع کارگران راهآهن تراورس زاگرس در اندیمشک (برای چندمین بارمتوالی) در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و عیدی سال ۹۷
تجمع کارگران عضو تعاونی مسکن شرکت واحد ،روبروی وزارت تعاوندر اعتراض به فساد سیستماتیک اداری و پایمال کردن حقوق کارگران
تجمع کارگران راهآهن خراسان در نیشابور در اعتراض به عدم پرداختحقوق معوقه ،بیمه و عیدی سال ۹۷

تشکل یابی

شرایط عضویت نظامنامۀ اتحادیۀ کارگران خوزستان
 1320تا 1330
 کلیــۀ اشــخاصی کــه بــا دســت رنــج خــود زندگــی کــرده،مســتقیمأ و یــا منغیرمســتقیم از زحمــت دیگــران اســتفاده
نمیکننــد ،میتواننــد عضــو اتحادیــه باشــند .مرامنامــه و نظامنامــۀ
اتحادیــه را بپذیرنــد .ســوء ســابقه نداشــته باشــند.
 نظامنامــه ،افــراد اتحادیــه را مقیــد میکنــد بــه اینکــه درجلســات اتحادیــه مرتــب شــرکت نمــوده ،حــق عضویــت خــود
را طبــق مقــررات نظامنامــه پرداختــه و بــرای پیشــرفت اتحادیــه
کوشــا بــوده ،اســرار اتحادیــه را حفــظ نماینــد.
 اعضــای هیئــت جدیــد اتحادیــه بالفاصلــه پــس از انتخاب شــدنجلســه هیئــت را تشــکیل داده مدیــران کمیســیونها را انتخــاب
و نیــز کمیســیونها را تعییــن کردنــد و نتیجــه را بــه شــرح زیــر
بــه اطــاع نماینــدگان رســاندند :کمیســیون تشــکیالت ،تبلیغــات،
کمیســیون بازرســی ،کمیســیون تشــویقات ،کمیســیون اجرائیــه،
صــدارت.
 مدیــران کمیســیونها مســئول اعمــال کمیســیون خــود بــودهو بایســتی اعضــای کمیســیون را از افــراد فعــال و مــورد اطمینــان
اتحادیــه تعییــن نماینــد.
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 :1357وزیر کار (داریوش فروهر) اعالم کرد تمام حقوق کارگران اعتصابی
پرداخت خواهد شد.
 :1396تجمع نزدیک به  ۴۰۰نفر از کارگران شرکت هپکو در اعتراض به
خصوصیسازی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از سوی کارفرما
مقابل ساختمان سازمان خصوصیسازی
 :1397اعتصاب کارگران راه آهن لرستان دراعتراض به وعده های دروغ
مسئوالن و پرداخت نشدن حقوقشان با پهن کردن سفره خالی در مسیر
قطار و بستن خط ریلی
تجمع کارگران شرکت واحد و جمعی از فعاالن کارگری در جلو وزارتکار در اعتراض به گرانی وپایین بودن حقوق کارگران
تجمع خانواده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در برابر دادگاه در اعتراضبه بازداشت ناعادالنه آنان
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 :1397تجمع کارکنان جهاد کشاورزی روبروی مجلس شورای اسالمی در
اعتراض به پایین بودن حقوقها
سومین روز تجمع اعتراضی کارگران سد چمشیر شهرستان گچساران باپهن کردن سفره های خالی مقابل فرمانداری
اعتصاب کارکنان خط و ابنیه فنی راه آهن ناحیه آذربایجان و بستن راهآهن تبریز مشهد در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه و مطالبات
صنفی
-تجمع کارگران شهر داری اهواز در اعتراض به حقوق معوقه

ای فعله چرا داخل آدم شدی امروز
بیچاره چرا میرزا قشمشم شدی امروز
درمجلس اعیان به خدا راه نداری
زیرا كه زر و سیم به همراه نداری
ما راحت و آسوده شما الت و گدائید
عریان و فالكتزده جزء فقرائید
در نعمت و دولت همه محتاج به مائید
هر چند ز مشروطه مفخم شدی امروز

ما وارث گاو حشم و مال و منالیم
ما داخل اعیان و بزرگان رجالیم
با ما تو چرا همسر و همدم شدی امروز
هرگز نكند فعله به ارباب مساوات
هرگز نشود صاحب امالك دموكرات
بیپول تقال مزن ای بوالهوس الت
زیرا كه تو در فقرمسلّم شدی امروز...
نسیم شمال

ا دبیات کارگری

ما صاحب طبل و َعلم و جاه و جاللیم
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 :1396تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران برای مطالبات عقب
افتاده و آزادی همکاران دستگیر شده خود
 :1397راهپیمایی بازنشستگان در اصفهان
 تجمع آتش نشانان آبادان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی اعتصاب کارگران راه آهن بندرعباس در اعتراس به حقوق های معوقه اعتصاب کارگران راه آهن مرند -اعتصاب پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج

 :1357اجتماع کارگران کارخانه کوراوغلی قزوین .کارگران این کارخانه در
اجتماعی اعالم کردند که باید سندیکای واقعی کارگری تشکیل شود تا به
خواسته های آنان تحقق بخشد.
 :1397تجمع جوانان جوایای کار منطقه هفت تپه و اعتراض به استخدام
افراد غیربومی ،در هنگام بازدید دادستان استان خوزستان از واحد ام دی
اف نیشکر هفت تپه
 اعتصاب کارگران فاز  14در کنگان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق تجمع فرهنگیان کرمانشاه و مشهد در مقابل اموزش وپرورش دراعتراض به وضعیت معیشتی
 تجمع چغندر کاران اشنویه و نقده در برابر کار خانه قند برای در یافتمطالبات خودشان در هفته گذشته  .این تجمع بخاطر نپرداختن مطالبات
کشاورزان روز 5شنبه به در گیری کشیده شد

تحصن فرهنگیان1397

تحصن سه روزه معلمان
1397
ایــن دور از تحصــن سراســری معلمــان ایــران ،بــا اســتقبالی بــه مراتــب بیشــتر
از تحصــن آبــان مــاه برگــزار شــد .تحصــن در تمــام اســتانها و در بیــش از
صــد شــهر و دههــا روســتا برگــزار شــده اســت .در هــر ســه روز متحصنیــن
در دفاتــر مــدارس عکسهــا و دســت نوشــته هــای اعتراضــی خــود را خبــری
کردنــد .بخشــی از مهمتریــن مطالبــات فرهنگیــان :
 -۱آزادی فوری و بیقید و شرط معلمان و فرهنگیان زندانی .
-۲توقــف خصوصــی ســازیها کــه بــه بحــران و تــورم کمرشــکن دامــن زده
اســت.
 -۳تعییــن مبلــغ قطعــی و پایــه حقــوق معلمــان و فرهنگیــان بــر اســاس تــورم
موجــود و اجــرای قانــون خدمــات مدیریــت کشــوری.
 -۴توقف پولی نمودن آموزش و تامین آموزش با کیفیت و رایگان.
-۵تامین امر درمان بهینه و رایگان.
 -۶به رسمیت شناختن تشکلهای صنفی و مستقل فرهنگیان .
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 :1321اعتصاب کارگران کارخانههای اصفهان در ا عتراض به کمی دستمزد
 :1357تظاهرات چندصد نفری کارگران در مقابل سازمان کارگران و سپس
در مقابل خانه کارگر در اعتراض به بیکاری ،نبود مکانی برای اجتماعات
کارگری ،رفع سانسور و اعالم کردن مسائل و اخبار مربوط به کارگران در
رادیو و تلویزیون.
 :1397تجمع کشاورزان اصفهان در محل سد زاینده رود در اعتراض به
انتقال آب
 تجمع کارگران شرکت ریل صنعت کاران مسئول تعمیر ونگهداری خطوطریلی در مقابل دفتر این شرکت در اعتراض به عدم پرداخت حقوق
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تعطیل
روز جهانی زن
 :1337كارگران بندر شاپور براي اضافه دستمزد اعتصاب كردند و پس
از  5روز موفق شدند روزانه  20ريال به دستمزد خود اضافه نمايند.

تجمع به مناسبت روز جهانی زن
 17اسفند  8( 1396مارس)

تاریخ کا رگری

در  17اســفند  1396در پــی فراخــوان ِ«جمعــی از زنــان و مــردان
برابــری و عدالتخــواه »،تعــداد کثیــری در خیابــان آزادی مقابــل
وزارت کار حضــور یافتنــد.
بســیاری از تجمعکننــدگان قبــل از رســیدن بــه محــل تجمــع بــا
ضــرب و شــتم و خشــونت نیروهــای انتظامــی ،لبــاس شــخصیها و
موتورســواران مواجــه و پراکنــده شــدند .بــه رغــم خشــونت نیروهای
امنیتــی ،چنــد تجمــع کوچکتــر در گوشــه و کنــار شــکل گرفــت،
پالکاردهــای گوناگونــی بــاال رفــت ،ســرود خوانــده و شــعارهایی داده
شــد:
«حــق مــا برابــری ،کار تــو ســتمگری  /آزادی برابــری عدالــت
جنســتی  /نــان کار آزادی  /زنــان کار آزادی ،پوشــش اختیــاری /
نترســین نترســین مــا همــه بــا هــم هســتیم»
امــا ســرکوب و خشــونت مامــوران بــه حــدی بــود کــه در همــان
لحظــات اولیــه  ۸۵نفــر را بازداشــت کردنــد ۵۹:زن و  ۲۵مــرد و
آنهــا را بــا ضــرب و شــتم بــه ونهــای نیــروی انتظامــی منتقــل
کردنــد.
دستگیرشــدگان ابتــدا بــه پلیــس امنیــت در خیابــان گیشــا و ســپس
بــه بازداشــتگاه وزرا منتقــل شــدند .تعــداد زیــادی از اعضــای
خانــواده و دوســتان دستگیرشــدگان بــا تجمــع در مقابــل پلیــس
امنیــت وزرا خواهــان آزادی بازداشــت شــدگان شــدند.
حــدود  ۱۰نفــر از بازداشــتیان ســاعت  ۱۱شــب  ۱۷اســفند و
تعــدادی نیــز روز  18اســفند آزاد شــدند.
بقیــه دســتگیر شــدگان بــه زنــدان بــزرگ تهــران و فشــافویه منتقل
شــدند کــه بــه تدریــج و بــا قــرار کفالــت آزاد گردیدند.
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 :1357هیات وزیران شورای انقالب طرح ایجاد صندوق وام کارگری را
تصویب کردند .به موجب این طرح کارگرانی که بدون اراده خودبیکار شده
اند از مزایای وام بیکاری بدون بهره برخوردار خواهند شد.
 :1357تشکیل شوراهای کارگران چیت تهران
 :1396تجمع گروهی از کارگران شاغل در کارخانه «ایران پوپلین رشت» در
اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه

 :1357شروع اعتصاب کارگران پیستون سازی تبریز در اعتراض به عدم
دریافت سود ویژه و عیدی .این کارگران نمایندگانی برای مذاکره با
مسئولین درباره تقاضاهای خود به تهران فرستادند
 :1357کارگران در اجتماع وزارت کار خواستار شرکت مستقیم در
تصمیم گیری های سیاسی شدند.
 :1397تجمع کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در مقابل این وزارتخانه در
اعتراض به و ضعیت معیشتی خود
سومین روز اعتراض کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان نسبت به واریزنشدن حقوق و مزایای کارگران و وعده های دروغ مسئو الن
هفتمین روز اعتراض کارکنان سازمان سهام عدالت در مقابل سازمانخصوصی سازی
تجمع اعتراضی کارکنان شرکت کشت وصنعت طوبی شمال در اعتراض به 5ماه عدم پرداخت حقوق

آنهایی که در خانه میگریند
و اشکهایشان را
همچون زنجیری گران
بر گردن آویختهاند
با ما نیایند.
آنها که در پوست دل خود
زندگی میکنند
ما را دنبال نکنند !

ا دبیات کارگری

در اینجا :
میلیونها قلب سرخ
در آتشی
که از خورشید فرو میافتد
میسوزند !
مردگان
در مبارزه مردند
آنان در خورشید مدفونند
وقت ماتم گرفتن نداریم!
ناظم حکمت
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 :1357آغاز اعتصاب دو روزه کارگران شرکت ساختمانی بانه برای
دریافت حقوق و مزایای پرداخت نشده شان.
کارگران خواسته هایشان را در قطعنامه ای بیان کردند و روز  22اسفند
فرماندار شاهی خواسته هایشان را پذیرفت.
 :1397تجمع کارگران شرکت بلبرینگسازی تبریز در اعتراض به ۶
ماه حقوق معوق ،با شعارهایی همچون «کارگرِ کومحسیز ،ایندی قالیب
چورحسیز» (کارگر حامی ندارد ،االن نان ندارد) ،مقابل استانداری
آذربایجانشرقی
تجمع کارگران شهرداری و فضای سبز اهواز در اعتراض به عدم دریافت 5تا 6ماه حقوق در برابر شهرداری

 :1357تحصن و اعتصاب غذا توسط کارگران کارخانه پارس(روغن نباتی
قو) در محل کارخانه در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا
 :1357اعتصاب موفقیت آمیز کارگران کارخانه شوفاژکار واقع در جاده
کرج و در اعتراض به عدم پرداخت باقیمانده حقوق دوماه
 :1397اعتصاب بیش از  ۲۰۰کارگر بخش تعمیرات پاالیشگاه آبادان (شرکت
پیمانکاری نسیم پاک) برای دومین روز متوالی
تجمع اعتراض کارگران شهرداری توحید در ایالم در اعتراض به عدمپرداخت  ۶ماه دستمزد
 تجمع پرستاران بیمارستان علوم پزشکی بابل مقابل دفتر رئیس دراعتراض یه وضعیت شغلی
 تجمع کارگران شهرداری سرا پله از توابع استان ایالم در اعتراض به عدمپرداخت حقوق چهارشنبه
 تجمع کارگران کشتارگاه نهاوند در مقابل استانداری در اعتراض به عدمدریافت چهار ماه حقوق و حفظ امنیت شغلی

-1حکومــت ائتــاف ملــی مــورد تقاضــای جــدی کلیــه آزادیخواهــان
و کارگــران اســت.
-2تشــکیالت کارگــری و احــزاب آزادیخــواه اجتماعــی بایــد در
تعییــن سرنوشــتهای ملــت شــرکت نماینــد.
-3کارگــران و زحمتکشــان بهبهــان قانــون کار را کــه از طــرف
شــورای متحــده مرکــزی اتحادیههــای کارگــران و زحمتکشــان
ایــران طــرح شــده ،جــدا پشــتیبانی نمــوده و خواهــان تصویــب آن از
مجلــس هســتند.
-4بیــکاری حیــات صدهــا هــزار کارگــر زحمتکــش ایرانــی را تهدیــد
میکنــد ،مــا خواهــان دولتــی هســتیم کــه بتوانــد بــرای بیــکاران
کار تهیــه کنــد .اســتخراج معــادن ،راه ســازی ،توســعه راه آهــن ،آب
یــاری ،ســد ســازی ،و بهبــود فالحــت عــاج بیــکاری اســت.
-5مــا هــر چــه زودتــر الغــای قــرارداد نفــت جنــوب را از مجلــس و
دولــت خواســتاریم.
-6مــا مجــازات مســببین قتــل کارگــران تبریــز ،شــاهی و آشــوبگران
اصفهــان و یــزد و ســمنان و بهبهــان را جــدا خواســتاریم.
 -7هــر چــه ســریعتر شَ ــر ایــن ســید ضیــائ بــی وطــن خیانتــکار را
از ســر ایــران و ایرانیــان کوتــاه ســازد.
-8حکومــت نظامـی در بهبهــان ،آبــادان ،تهــران و ســایر نقــاط ایــران
هــر چــه زودتــر برکنــار شــود.
در ادامــه بیانیــه خواســتار برکنــاری و مجــازات مســووالن ســرکوب
و قتــل کارگــران شــده و امنیــت جانــی و قضایــی و آزادی تشــکیالت
کارگــری را خواســتار شــدهاند.

تشکل یابی

اطالعیه شورای متحده بهبهان
26اسفند1323
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 :1357اعتصاب  3800کارگر و کارمند کارخانه فاسترویلر و تهران جنوب
(وابسته به صنایع فوالد اهواز) در اعتراض به جلوگیری از تشکیل سندیکا
 :1396تجمع حدود چهل نفر از معلمان و فعاالن صنفی ،مقابل هنرستان
اندیشه شهریار (محل کار محمد حبیبی) در اعتراض به دستگیری این معلم
زندانی
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 :1357پایان تحصن موفقیت آمیز کارگران ره گستر وابسته به چوکا (رشت)
پس از چهار روز اعتصاب
 :1357در پی اعتراض  600تن از کارگران کارخانه بیسکوییت سازی گرجی
که  400نفر آنها زن بودند ،موفق شدند که  200کارگر اخراجی را به سر
کار برگردانند.
 :1394تجمع مجدد کارگران شرکت هپکو اراک در شرکت و سپس
راهپیمایی آنها به سمت مرکز شهر
 :1397تجمع نزدیک به صد نفر از کارگران پیمانکاری فاز  ۱۲پارس جنوبی،
پاالیشگاه نهم در مقابل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با خواسته
دریافت حقوق ماه بهمن و همچنین عیدی و سنوات
اعتصاب و تجمع کارگران کشتارگاه نهاوند مقابل استانداری در اعتراض بهعدم دریافت  ٤ماه حقوق معوقه و عدم امنیت شغلی

تشکل یابی

شورای اتحادیه کارگران و زحمتکشان کرمانشاه
1323
شــورای اتحادیــه کارگــران و زحمتکشــان اســتان پنجــم (کرمانشــاه)
فعالیتهــای متنوعــی نظیــر نمایــش فیلــم ،برگــزاری متینــگ و
ســخنرانی و ...بــرای کارگــران تــدارک میدیدنــد .در گــزارش رییــس
شــهربانی کرمانشــاه بــه وزارت کشــور و شــهربانی کل کشــور ،در مورد
فعالیتهــای ایــن اتحادیــه چنیــن آمــده اســت:
«در شــب  25اســفند فیلــم برپاکننــده انقــاب بلشــویک بــه معــرض
نمایــش گذاشــته شــد(به بهــای بلیــط  5ریــال) .روز جمعــه عــده ای
در حــدود  200تــن از اشــخاص متفرقــه و کارگــر و غیــره در ســالن
اتحادیــه کارگــران از ســاعت  15:30حضــور یافتــه و در ســاعت 16
نمایــش و ســخنرانی بــه شــرح زیــر شــروع گردیــد:
ســرود حــزب تــوده ،نطــق جعفــر جاللــی ،قراعــت قطعنامــه .ایــن
قطعنامــه خطــاب بــه مجلــس شــورای ملــی ،هیــات دولــت ،روزنامــه
ظفــر و رهبــر نوشــته شــد ».ایــن قطعنامــه مشــتمل بــر  4مــاده بــود
و در آن از مجلــس خواســته شــده بــود کــه پیشــنهادهای اتحادیــه
مرکــزی کارگــران هرچــه زودتــر بــه تصویــب برســد واال شــدیدا
مبــارزه خواهنــد نمــود .و مجــازات اســتاندار و روســای شــهربانیهای
اصفهــان ،یــزد ،شــیراز و غیــره کــه کارگــران را تهدیــد و بازداشــت
نمــوده انـد ،و همچنیــن تامیــن امنیــت بــرای عمــوم کارگرهــا در تمــام
کشــور خواســته شــده بــود .پــس از قرائــت قطعنامــه ،برنامــه هــای
هنــری شــامل پیــش پــرده حاجــی ربابــه و آقــای رضــوان و دو پــرده
پیــس طبیــب اجبــاری (بــدون اجــازه شــهربانی) و رقــص و آوازخوانــی
اجــرا شــده و ظاهــرا جلســه در ســاعت  6خاتمــه یافتــه اســت.
رییــس شــهربانی در خاتمــه گــزارش در مــورد اجــرای ایــن برنامههــا
بــدون مجــوز شــهربانی کــه ســبب «تجــری اهالــی» مــی شــود ،کســب
تکلیــف کــرده اســت.
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 :1329میتینگی علیه دخالتهای شرکت نفت در امور داخلی ایران برگزار شد
 :1357اعتصاب کارگران کبریت سازی توکلی برای پشتیبانی از نمایندگان
منتخب خود
 :1357تشکیل شورای کارگری در شرکت مالوی الهیجان
 :1397چهارمین روز تجمع اعتراضی کارگران پارس جنوبی
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 :1357اعتصاب  800نفر از کارگران ماشین سازی پارس در اهواز به دلیل
عدم دریافت حقوق بهمن ماه و دو روز تعطیلی در هفته بودند با پایداری
کارگران ،کارفرما اقدام به پرداخت  25روز حقوق عقب مانده کرد و قول داد
در مورد تعطیلی پنجشنبه ها نیز اقدام کند.
 :1357اعتصاب سه روزه موفقیت آمیز کارگران شهرداری رامسر
 :1397تجمع اعتراضی گروهی از کارگران پاالیشگاه آبادان در اعتراض به بی
توجهی پیمانکار به پرداخت دستمزد ،سنوات ،عیدی ،پاداش و حق مرخصی
تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی در کرج برای چندمین بار جهتدریافت حقوق معوقه

تشکل یابی

کانون مستقل بیکاران اندیمشک
اسفند 1358
پــس از ســرنگونی رِژیــم شاهنشــاهی در بهمــن  ،1357بیــکاری
یکــی از مشــکالت بــزرگ بــود .تــا اواســط خــرداد ماه درشــهرهای
مختلــف ،کانونهــای مســتقل بیــکاران تشــکیل شــد کــه تحصــن
و تجمعــات بســیاری برپــا کردنــد .بارهــا ایــن تظاهــرات بــه
درگیــری و خشــونت کشــیده شــد.
بيــن 3تا4هــزار جــوان ِبيــكار عضــو كانــون بیــکاران اندیمشــک
بودنــد .کانــون بــا حــق عضويتهــاي ناچيــز اعضــا اداره ميشــد.
كانــون توانســته بــود يــك اتــاق از ســازمان آمــوزش و پــرورش
را در اختيــار بگيــرد .نماينــدگان کانــون بــراي پيگيــري
خواســتههاي بیــکاران عضــو و درخواســت شــغل اقــدام بــه
نامهنــگاري بــه مســئولين وقــت انديمشــك میکردنــد .بعــد از
چنــد مــاه کــه جوابــي نگرفتنــد ،در فرمانــداري تحصــن و اعــام
کردنــد راه اصلــي خوزســتان بــه تهــران را خواهنــد بســت25 .
اســفند بیــکاران بــه ســوی بــازار راهپیمایــی کردنــد .مامــوران کــه
از قبــل آمــاده بودنــد بــه بازاریــان گفتــه بودنــد :تظاهرکننــدگان
میخواهنــد مغازههــای شــما را غــارت کننــد و در همیــن رابطــه
یــک درگیــری و دعــوای ســاختگی ایجــاد و بــر ســر بیــکاران
ریختــه و  21نفــر را بــه شــدت مضــروب و دســتگیر کردنــد .در
درگیریهــای عصــر  25و  26اســفند تعــدادی از مــردم کشــته،
زخمــی و دســتگیر شــدند .خواسـتهای مــردم در ایــن اعتراضات،
اخــراج پاســداران غیربومــی ،آزادی کلیــه زندانیــان ،مجــازات
عاملیــن کشــتار ،محکــوم کــردن اخبــار جعلــی رادیــو تلویزیــون
و محاکمــه فرمانــدار دزفــول بــود .تجمعــات و درگیریهــا بــا
اعــام حکومــت نظامــی پایــان یافــت.
از آن پــس تنهــا داشــتن كارت كانــون بيــكاران مــدرك جــرم بــه
حســاب ميآمــد و جوانــان بســیاری شناســايي و دســتگير شــدند.
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 :1337كميسيون كار مجلسين شوراي ملي و سنا اليحه كار تازهاي را تصويب
كرد كه جايگزين قانون كار مصوب سال 1328شد.
 :1357حقوق های  50تا  90هزار تومانی مستشاران نظامی قطع و آنها اخراج
شدند .حداکثر دریافتی وزارت دفاع  15هزار تومان است.
 :1357آغاز اعتصاب کارگران پاالیشگاه نفت پارس
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 :1357پایان اعتصاب موفقیت آمیز تحصن  500تن از کارگران شرکت
نفت .
 :1357کارگران شرکت تهیه الیاف و پلی اگریل ایران در اهواز پس از دو
روز تحصن بخشی از خواسته هایشان را به دست آوردند و موفق شدند
ده میلیون تومان بابت حقوق عقب مانده و مزایای خود دریافت کنند.

تشکیل شورای کارگری در شرکت مالوی الهیجان
1357
کارگــران شــرکت مــاوی الهیجــان ســه روز بــه تحصــن نشســتند و از
ابتــدای تحصــن کارفرمــا ،حســابدار کارگاه و مهنــدس کارخانــه را در
کارخانــه زندانــی کردنــد.
ایــن کارگــران ضمــن تحصــن یــک شــورای کارگــری تشــکیل دادنــد و
طــی قطعنامـهای خواســتههای خــود را اعــام کردنــد کــه بــه دریافــت
کلیــه خواستههایشــان نائــل آمدنــد.
مهمتریــن خواســته هــای آنهــا عبــارت بــود از :دریافــت حقــوق یــک
تــا ســه مــاه بیــکاری ،پرداخــت حقــوق روزهــای جمعــه و روزهــای
تعطیــل(در ایــن روزهــا کارگــران بــدون حقــوق کار مــی کردنــد)،
بازپرداخــت پولهــای جریمــه و قطــع هرگونــه جریمــه در آینــده،
پرداخــت دســتمزد اضافـهکاری ،پرداخــت پــاداش و عیــدی ،خواربــار و
حــق مســکن ،پرداخــت دادن پــول بیمــه و مالیــات.

تشکل یابی

ممنوعیــت بــه تعویــق انداختــن حقــوق و
دســتمزدها .حقوقهــاي معوقــه كــه بــه يــك
رويــه عــادي در بنگاههــاي اقتصــادي تبديــل
ـان را بيش از
ـران و زحمتكشـ
ـت كارگـ
ـده ،معیشـ
شـ
ـرمايهداران
ـت .سـ
ـانده اسـ
ـي كشـ
ـه تباهـ
ـش بـ
پيـ
ـع
ـه موقـ
ـت بـ
ـدم پرداخـ
ـا عـ
ـان بـ
ـان آنـ
و حاميـ
ـب
ـه جيـ
ـانهاي بـ
ـودهاي افسـ
ـران سـ
ـوق کارگـ
حقـ
ـه
ـد بـ
ـوق بايـ
ـت حقـ
ـق در پرداخـ
ـد .تعويـ
ميزننـ
عنــوان يــك جــرم تلقــي شــده و کارفرمایــان
ـارات
ـران خسـ
ـه جبـ
ـزم بـ
ـازات و ملـ
ـی مجـ
خاطـ
گردنــد.
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تعطیل
روز ملی شدن صنعت نفت
 :1357اعتصاب کارگران شیر پاستوریزه تبریز در کارخانه به حمایت از
20کارگر اخراجی و همچنین تجمع  20کارگر اخراجی این کارخانه در برابر
استانداری تبریز

از خواستههای کارگران:
حــق ایجــاد تشــکلهای مســتقل و آزادی عضویــت در آنهــا.
آزادی بیقیــد و شــرط اعتصــاب ،اعتــراض ،راهپیمائــی،
ـوم
ـرای عمـ
ـات بـ
ـزاب و مطبوعـ
ـان ،احـ
ـه و بیـ
ـع ،اندیشـ
تجمـ
ـران .
ـردم ایـ
مـ
افزایــش فــوری حداقــل دســتمزد ،باالتــر از خــط فقــر
اعــام شــده و پرداخــت بیمــه بیــکاری بــه همــان میــزان
بــرای کلیــه بیــکاران و هــر انســان آمــاده بــه کار اعــم از
زن و مــرد.

ق سبز باغ
ی خزند ه در عرو 
ای خزانها 
ن سرسبزی ما پایکوبان شماست
ن چنی 
کای 
از تبا ِر دیگریم و از بها ِر دیگریم
ِ
پایان شماست!
میشویم آغاز از آنجایی ک ه

ا دبیات کارگری

محمدرضا شفیعی کدکنی
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منابع:


پارســا بنــاب ،یونــس .)1383( .تاریــخ صــد ســاله احــزاب و ســازمانهای سیاســی ایــران .جلــد 1و.2
واشــنگتن :انتشــارات راونــدی.

شــاکری ،خســرو .)1970( .اســناد تاریخــی جنبــش کارگــری ،سوســیال دموکراســی و کمونیســتی
ایــران .مونیــخ.



طاهراحمــدی ،محمــود .)1379( .اســنادی از اتحادیههــای کارگــری .تهــران :انتشــارات ســازمان
اســناد ملــی ایــران.



محمــودی ،جلیــل .ســعیدی ،ناصــر .)1381( .شــوق یــک خیــز بلنــد؛ نخســتین اتحادیههــای کارگــری
در ایــران .تهــران .قطــره.
مکی ،حسین .)1363( .دیوان فرخی یزدی .تهران :انتشارات امیرکبیر.
میرزاده عشقی .)1357( .کلیات میرزاده عشقی.
ملــک الشــعراء بهــار .)1363( ،تاریــخ مختصــر احــزاب سیاســی ایــران ،جلــد دوم (تهــران ،انتشــارات
امیرکبیــر ،چــاپ اول ،ص21.
كامبخش ،عبدالصمد« .نظری به جنبش کارگری در ایران.
افتخاری ،یوسف .خاطرات روزگار سپری شده.
مانی ،شكراهلل )1358(،تاريخچهى نهضت كارگرى در ايران ،چاپ دوم ،تهران.
سلمان )1357( ،تاريخ مختصر جنبش كارگرى ايران.
وزارت كار و امور اجتماعى )1352( ،سنديكا و تاريخچه آن در جهان و ايران.
شاهین ،تقی )1326( ،پیدایش حزب کمونیست ایران ،تهران.
نامور ،رحیم ،تاریخ انقالب مشروطیت .انتشارات پاچار
ناهید ،عبدالحسین( .)1360زنان ایران در جنبش مشروطه .تبریز :نشر احیا.
الجوردی ،حبیب ،اتحادیه های کارگری و خود کامگی در ایران.
نشــریات مختلــف ماننــد حقیقــت ،ظفــر ،ســتاره ســرخ ،باختــر امــروز ،اطالعــات ،کیهــان ،آینــدگان،
پیغــام امــروز ،ماهنامــه معلــم ،نشــریه کانــون مســتقل معلمــان تهــران و...

