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(آسیب شناسی جنبش سندیکایی نوین)

درس هایی ازخرد جمعی سندیکای کارگران کفاش
دردهه چهل وپنجاه،سندیکای کارگران کفاش تهران شاهد بروزدیدگاههای مختلفی در درون
سندیکابود .عملکردهیات مدیره وخردجمعی سندیکا مانع ازایجاد شکاف در درون سندیکای کارگران
کفاش شد .تجربه وعملکرد سندیکای کارگران کفاش می تواند راهنمای خوبی برای کارگران جوان
وجریان سندیکا خواهی نوین باشد.
در 1431/11/6بااعالم اصول شش گانه به اصطالح انقالب شاه وملت توسط محمدرضاپهلوی،همه
گروههاملزم شدند دراین رابطه اظهارنظرکرده ودرنهایت به اجبار آن رابپذیرند.انقالب سفید درزمانی
مطرح می شد که رابرت کندی ازحزب دموکرات به ریاست جمهوری آمریکاانتخاب شده بود.شاه که
از طرفداران حزب جمهوری خواه آمریکا بود،مجبورگردید درسیاست داخلی واداره وساختار
کشوربنا به دستورمشاورین آمریکایش تجدیدنظرهایی اعمال کند.به همین دلیل امینی رابه نخست
وزیری منصوب کردواجازه دادجبهه ملی سوم فعالیتش راآغازکند،وتاحدودی دست احزاب مورد
نظرش را درانتخابات مجلس شورابازبگذارد.درسیاست اقتصادی،ساختاردهقانی موجود سد راه
توسعه سرمایه داری مونتاژ بود .شاه همچنین برای رقابت باشعارهای پرجاذبه حزب توده ایران
وتظاهربه مردم دوستی حتا نام این رفورم راانقالب سفیدشاه وملت گذاشت.تالش شاه برای ایجاد
رفورم هایی در سطح ساختارهای زیرین و رو بنایی جامعه آغازشد.هرچند درهمان زمان گروههای
این رفورم را خواست جامعه آن روزی می دانستند ولی یقین داشتندکه شاه ظرفیت اجرای این رفورم
رانخواهد داشت،واین تغییرات درحد شعار و تبلیغات خاموش خواهدشد.بعدازترورکندی،امینی عزل
وبساط احزاب شاه خواسته برچیده ورهبران جبهه ملی نیزبرای مدتی دستگیرشدند.
در زمان طرح رفورم شش گانه شاه،درگروههای چپ نظرات متنوعی ابرازمی شد.جناحی این
رفورم را قبول نداشت وباآن مخالفت می ورزید وتنهاانقالب راچاره کارمی دانست،که زمینه عملی
شدن نداشت .بخشی ازگروههای چپ رفورم رامی پذیرفتند،ولی می دانستندکه شاه ظرفیت اجرای
صحیح چنین رفورمی راندارد،امامی گفتند«:باآگاهی دادن به توده های دهقان بایدآنان رادرمقابل شاه
و تبلیغاتش واکسینه کرد».جبهه ملی مطرح می کرد«:که اگرمانپذیریم ازطرح کننده آن(شاه)عقب
خواهیم ماند».البته اصالت ارضی به نفع دهقانان،تشکیل سپاه دانش،بهداشت،ترویج وآبادانی برای
باال بردن سطح سواد ،بهداشت وآگاهی های کشاورزی راهیچکس منکرنبود،ولی قبول داشتن رفورم
یک مسئله بود،ابزاربه اجرا درآوردن آن مسئله دیگری،که ازطرف منتقدین مطرح می شد.منتقدین
می گفتند«:ما رفورم رامی پذیریم وازشاه خواهیم خواست که آنراانجام دهدوانجام ندادن رفورم واقعی
توسط شاه باعث افشاشدنش خواهدشد،واین امربه باالرفتن سطح آگاهی مردم وسطح مطالباتی جنبش
کمک خواهدکرد».
سندیکای کارگران کفاش تهران نیزدراین برهه از زمان،برکنارازاین برخورد دیدگاهها نبود.دراواسط
مرداد 34وزیرکارخسروانی،به هیات مدیره سندیکای مستقل کارگران کفاش اطالع دادکه آنان می
توانند درگردهمایی ورزشگاه امجدیه سخنران معرفی کنند.هیات مدیره این امر رابرعهده حسین
سمنانی رییس هیات مدیره گذاشت.حسین سمنانی درجلسه ای که در وزارت کارودرحضورخسروانی
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وزیرکارتشکیل شده بود،اعالم کرد«:درصورتی به ایرادسخنرانی خواهدپرداخت،که متن آنراخود
بنویسد»که مورد قبول خسروانی واقع شد.درگردهمایی ورزشگاه امجدیه به تاریخ  34/5/42که
مستقیم از رادیوپخش می شد ،حسین سمنانی ضمن بازگویی تاریخ وفشارظالمانه مالکان به دهقانان و
حمایت حکومت های جابر از فئودالهاوشرح تاریخچه ای ازمبارزه ومقاومت دهقانان علیه مالکان و
فئودالها و تعدی وتجاوز حکومت ها علیه طبقه زحمتکش ودهقانان وکارگران ،که افشای ضمنی رژیم
شاه بود ،اعالم کرد« :اصالحات ارضی خوب است امابرای این امرضامن اجرایی درنظرگرفته نشده
است که این به نفع دهقانان نیست .کشاورزان توانایی مالی اداره مزرعه خوداعم
ازخریدکود،بذروتامین معاش یک ساله را ندارند،که این به مقروض شدن دوباره دهقان
منجرخواهدشد.وطی روندی  4الی  4ساله دهقان زمینش راازدست داده وبازهم مالکان صاحب زمین
شده ودهقان بی زمین به خیل بیکاران خواهد پیوست».
دراین هنگام چه درهیات مدیره سندیکا وچه دربدنه سندیکا افرادی به این روش موضع گیری کرده
آنرا خطا می دانستند.دیدگاههایی،پذیرقتن این روش سندیکا راکه درحکومت شاه با نرمش هایی بتوان
کار سندیکایی کردرا قبول نداشتند وبقولی در رادیکالیزه کردن سندیکای مستقل کارگران کفاش تالش
می کردند .آنان راهکاری ارایه نمی دادند،که چنانچه سندیکای کفاش،وزارت کارودولت رامجبوربه
گسترش چتربیمه تامین اجتماعی حتابه صنوف نکند،ویا تالش برای تعیین حداقل دستمزد هرساله
کارگران و تشکیل هیات حل اختالف باحضور نماینده سندیکا برای دفاع ازحقوق کارگران
نپردازد،از چه طریقی می توان به این حقوق دست یافت؟وازحقوق کارگران دفاع کرد؟؟این دوستان
که ازمواضع چپ روانه بر عملکردهیات مدیره سندیکای کارگران کفاش ایراد می گرفتند،تابدانجاپیش
بردندکه این موضوع به یک بحران برای سندیکای کارگران کفاش درآمد.آنان دعوت ازوزیرکاربرای
حضور در جشن های سندیکایی ،نوشتن نامه به وزیرکاربرای مسایل کارگران،اعالم مشروط پذیرش
رفورم شاه وبطورکلی کارکردن درچارچوب حکومت شاه راسازشکارانه می دانستند.آنان درمقابل
انتقاداتی که به روش کار هیات مدیره سندیکا داشتند،هیچگاه راهکاری برای انتقادات خودارایه نمی
دادند ،ولی سندیکایی مبارزه جویانه می خواستند.آنان نیاموخته بودندکه سندیکابرای تصرف قدرت
سیاسی تالش نمی کندواین کار تشکلی دیگراست.سندیکادرهمه امورجامعه اظهارنظرودخالت می
کند،ولی برانداز حکومت نیست.هیات مدیره سندیکای مستقل کارگران کفاش بارهااین نظرات
رادرجلسات خودبه بحث گذاشت،اما دیدگاهها همچنان متفاوت بود.هردوگروه برنظریات خودپافشاری
می کردند.تاآنکه هیات مدیره برآن شدبا ترتیب دادن جلسه ای فراگیر(پلنوم)وطرح موضوع
بافعالین،اعضای قدیمی سندیکا ،اعضای بااعتباریابقولی ریش سفیدان،اعضای هیات مدیره های
قبلی،واعضای استخواندار صنف کفاش باطرح موضوع،قبل از مجمع عمومی اختالف نظرپیش آمده
راحل کرده نماید.به همین منظور با رعایت همه جوانب رازداری جهت بیرون نرفتن موضوع
اختالف ازسندیکا،اعضای مورد نظرراطی دعوتنامه ای در روزمشخص گردآورده وطبق تصمیم
هیات مدیره هرآنچه دراین نشست تصمیم گرفته می شد برای هردوطرف بحث پذیرفتنی بود.درنشست
فراگیرهمه ی طرفین بحث باطرح استدالل هاودفاع ازنظریات خودآنچه راالزم می دانستند دراین
نشست مطرح کردندودرنهایت این نشست فراگیرباتاییدعملکردهیات مدیره خاتمه یافت .منتقدین نیزبه
رای اکثریت تمکین کرده ازادامه بحث خودداری کردند.
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دردهه پنجاه یکی ازفعالین قدیمی وازاعضای شورای متحد ه(کنفدراسیون کارگری قبل ازکودتای
42مرداد) وازدبیران دهه چهل سندیکای کارگران کفاش بنام نجات پاره دوزهمدانی که درمیان
کارگران کفاش ازمحبوبیت خاصی برخورداربود،کاندیدای دبیری سندیکاشد.درجلسه پیش ازمجمع
عمومی درشعبه بازارسندیکا،که برای معرفی کاندیداهای عضویت درهیات مدیره برگزارشده بود،با
انتقاد ازعملکردعباس سرابی دبیروقت سندیکا،اورابه نرمش درمقابل رژیم شاه متهم کرد.اوبادادن
شعار های تند واینکه اومی تواند بهترازدبیرفعلی،سندیکای کارگران کفاش را راهبری کند،کاندیدای
دبیری سندیکای مستقل کارگران کفاش شد.بیش ازسیصدکارگردرمجمع عمومی که درمحل سندیکای
کارگران خبازواقع درمیدان شاه آباد ،بدلیل وسعت جا برگزارشد شرکت کرده،وآرای خودرابه
صندوق ریختند.نجات همدانی بارای باالیی به دبیری سندیکا انتخاب شد.انتخاب اونه ازجهت دادن
شعارهای تند،بلکه به دلیل سوابقی که ازاوذکر می کردند اتفاق افتاد.درسندیکای کارگران کفاش
اینطورمطرح بودکه نجات همدانی ازکسانی است که در  1445/5/15به هنگام مسافرت لویی سایان
دبیرفدراسیون جهانی کارگران به ایران جهت تحقیق درباره وضع سندیکاهای ایرانی،نجات همدانی
درپای پلکان هواپیماازاوبه نمایندگی شورای متحده استقبال کرده بود.همه کارگران قدیمی درآرزوی
روزهای خوش شورای متحده بودندوآمدن کسی مانندنجات همدانی می توانست بخشی ازاین اتفاق
باشد.بادبیری نجات همدانی همگان بدنبال اتفاقات جدید درامر رهبری سندیکای کفاش بودند.برای
فعالین مشخص بود که سندیکای کارگران کفاش تنهادر دبیرخالصه نمی شود ،بلکه هیات مدیره
ای 11نفره درامر پیشبرد مشکالت سندیکایی وزنه ای به مراتب باالتراز دبیر سندیکا ست.پس
ازچندی هیات مدیره سندیکا اطالع یافت که آقای نجات همدانی درکنگره آزادمردان وآزادزنان
حضوریافته وفعالیت می کند.دراساسنامه سندیکای مستقل کارگران کفاش عضویت اعضای هیات
مدیره درگروههای سیاسی منع شده بود.هیات مدیره این موضوع رابا آقای نجات همدانی درمیان
گذاشت.نجات همدانی درجواب گفت«:من کی از شما دعوت کردم بیایید،من تنهارفتم وارتباطی هم به
سندیکا ندارد.من که ازطرف ویا نمایندگی سندیکا نرفتم».قبل ازبرگزاری روزافتتاح کنگره
آزادمردان وآزادزنان،افرادی به هیات مدیره اطالع دادندکه دبیرسندیکای کارگران کفاش،آقای نجات
همدانی در روز افتتاح کنگره  ،رییس سنی کنگره بوده و ایشان کنگره راافتتاح می کند.لذاهیات مدیره
باآنکه درآخرین ساعتهای روزقبل ازبرگزاری کنگره اطالع یافته بود،باسرعت ازاعضای هیات
مدیره ودبیرسندیکا دعوت کردتا در جلسه ای که فرداصبح ساعت  6درمحل سندیکای کارگران کفاش
تشکیل می شود،حضوریافته در مورد مشکالت کارگران کفاش صحبت کنند.این ترفندی بود برای
آنکه نجات همدانی به این کنگره نرود .قراربود دراین جلسه آنقدرهمدانی راسوال پیچ کنندتاساعت
کنگره رافراموش کند.ولی همدانی درآخرین لحظات،جلسه هیات مدیره راترک کرده،دوان دوان
خودرابه کنگره آزادمردان وآزادزنان رساند.فردای آنروز عکس نجات همدانی در روزنامه کیهان
چاپ شد،که درمیان هیات رییسه کنگره نشسته بود.این برای سندیکای مستقل کارگران کفاش که
خودرا بدورازآلودگی به رژیم شاه نگه داشته بود،بدعتی سخیف شمرده می شد .چندماهی بعدازاین
اتفاق مجمع فوق العاده کارگران کفاش برگزار ونجات همدانی را ازدبیری سندیکا کنارگذاشت.
استدالل نجات همدانی برای عمل اشتباه آمیزخوداین جمله ازشاه بود«:هرکسی نمی تواند دراین کشور
زندگی کند چمدان هایش رابسته ازایران برود»اومی گفت«:اگرمن درکنگره شرکت نمی کردم اساس
سندیکا به مخاطره می افتاد.من خالف اساسنامه رفتارکردم،اماتالشم درنگهداری سندیکا ازیورش
رژیم شاه بود».
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او نیاموخته بود که رفتار رهبران سندیکایی تنهابنام آنان نوشته نخواهدشد،بلکه رفتاروکردارشان همه
سندیکا راتحت تاثیرقرارخواهد داد و زندگی اتحادیه ای رابه خطرمی اندازد.اودرک نکردکه سندیکای
کارگران کفاش متکی به اعضا وقعالین وهیات مدیره ای فعال ودرجهت منافع کارگران است.این
ارتباط منظم رهبران سندیکایی با  15111کارگرکفاش است که آنان راازهرخطری مصون خواهد
داشت وهیچ احتیاجی به سازش بارژیم شاه واین گونه رفتارها نیست.او اعتصاب کارگران کفاش در
سال  1444/3/13یکسال پس ازکودتای آمریکایی  42مردادوبازداشت  611نفرازکارگران صنف
کفاش را ازیادبرده بود.فراموش کرده بود،این ارتباط دایم باکارگران و آموزش صحیح وتوانمندی
باالی رهبری سندیکای کارگران کفاش بودکه توانست،نه تنهاکارگران کفاش اعتصابی راازشکنجه
گاههای رژیم نجات دهد،بلکه هیات مدیره دستگیرشده سال  1444سندیکای کارگران کفاش را نیز از
چنگ رژیم آدمکش پهلوی بدرآورد.
اوباشعارهای افراطی آمدوبه همکاری بارژیم شاه رسید.اوبه خردجمعی سندیکا وقدرت کارگران باور
نداشت وفکرمی کردیک تنه می تواندسندیکا را رهبری کند.نیاموخته بودکه عصرقهرمانان منفردبه
پایان رسیده است.شایداوباعث برتری لحظه ای درمجمع عمومی به دبیروقت سندیکا شد ،اماخرد
جمعی این اشتباه رابه زودی تصحیح کرد.نجات پاره دوزهمدانی کارگرماند وتاروزهای انقالب به
فعالیت وزندگی کارگری خودادامه داد.
مازیارگیالنی نژاد

پرانتز باز
می نویسم:پرنده
پرانتز را نمی بندم
می خواهم پرنده آزاد بماند.

(زیبا)
تاکید  ILOبر آزادی تشکل ها وچانه زنی های جمعی
سازمان جهانی کار()ILOگزارشی درمورد شرایط جهانی مرتبط بااصول اساسی وحقوق کار،منتشر
کرده است.به گزارش ایلنا وبه نقل از پایگاه اینترنتی سازمان جهانی کار،که باعنوان «اصول اساسی
وحقوق کار:ازتعهدتاعمل»منتشرشده به مسایلی ازجمله آزادی تشکلها وچانه زنی های
جمعی،کاراجباری،کودکان کار وتبعیض پرداخته شده است.گای رایدر،مدیراجرایی استانداردهای
اصول اساسی وحقوق کار  ILOدراین زمینه می گوید«:این گزارش نگاهی دارد به پیچیدگی های
زندگی واقعی دنیای کار وبه دنبال تشخیص فرصت ها وچالش های کلیدی است.باالتر ازهمه این که
در پی مشخص ساختن این مطلب است که سازمان بین المللی کار،به همراه کشورهای عضو
وشرکای اجتماعی،دقیقا چکاری رابرای غلبه براین پیچیدگی هاباید انجام دهند».این گزارش بر این
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موضوع تاکید دارد که رعایت اصول اساسی وحقوق کار به عنوان کلیدی جهت جهانی شدن عادالنه
وپایدار وهمین طور یکی از ستون های«برنامه کارمناسب و معقول درسازمان بین المللی
کار»شناخته شده است.دراین گزارش آمده است که بیش ازنیمی ازجمعیت جهان درکشورهایی زندگی
می کنند که درآنها هنوز«کنوانسیون های سازمان بین المللی کار»درمورد آزادی تشکل ها وچانه
زنی های جمعی به تصویب نرسیده است.با این وجود که درحدود 01درصد کشورهای عضوسازمان
بین المللی کارتمامی هشت کنوانسیون راتصویب کرده اند.گای رایدر می گوید« :این به آن معنی
نیست که 01درصد کارانجام شده است.تصویب همواره به معنی رعایت این حقوق نیست وتصویب
نکردن هم معنی رعایت نکردن حقوق رانمی دهد»درکنفرانسی که درژنو برگزارمی شود درباره
نظرسنجی کلی هیات کارشناسان در مورد کاربرد کنوانسیون ها وتوصیه هاگفتگومی شود تابرای
نخستین بار چالش ها وموفقیت های اجرای همه  2کنوانسیون اساسی سازمان بین المللی کار مورد
بررسی قرارگیرد.کنوانسیون های اساسی ازاین قراراند:کنوانسیون های شماره 02و 22درباره آزادی
تشکل ها وچانه زنی های جمعی،کنوانسیون های شماره  40و 115درمورد کار اجباری ،کنوانسیون
های شماره  111و 111درمورد تبعیض وکنوانسیون های شماره  142و 124درموردکودکان
کاراست.
برگرفته از روزنامه کاروکارگر19/3/7

شورای عالی دستمزد،کارگران رابه مرگ تدریجی محکوم کرده است
افزایش  12درصدی یعنی مبلغ 420هزار253تومان حداقل دستمزد درحالی اعالم گردید که مطابق
برآورد رسمی کمیته مزد استان تهران ،نرخ فقرشدید درکشور522هزار 311تومان برآوردشده
است.ایلنا  13اسفند ماه 01گزارش داده بود«:طبق معیارهای بهداشت جهانی،نرخ هزینه فقرشدید
درکشور  525هزار 311تومان برآورد شده است.نرخ سبد هزینه خانوار کارگری بادرنظرگرفتن
4111کالری برای افراد بزرگسال و1211کالری برای کودکان وهمچنین حذف کاالهای یارانه ای
ازقبیل آب،برق ،گاز ونان برای سال205،1401هزار505تومان تعیین شده است.بااحتساب افزایش
 33درصدی قیمت مسکن و خوراک،نرخ سبد هزینه خانوار041هزارتومان است».باتوجه به این
برآورد رسمی،بااین حداقل حقوق کارگران وخانواده هایشان چگونه باید زندگی کنند؟دریک برآورد
رسمی دیگر ،ایلنا  2اسفند  ،01خاطرنشان ساخته بود «بااجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش 51
درصدی ارزش پول ملی منجر به کاهش  51درصدی قدرت خرید کارگران کشور شد.درحال حاضر
کارگران بخش قابل توجهی ازحقوق دریافتی خودرا صرف هزینه حامل های انرژی می کنند،این
درحالی است که نرخ تورم درکالن شهرهای کشور همچنان درحال افزایش است»تمامی آمارها
وگزارش های اقتصادی نشانگر این واقعیت است که دستمزد طبقه کارگر ودیگرزحمتکشان کشور
بسیارپایین تر از نرخ واقعی تورم قرار دارد .دراین زمینه ایلنا 12اسفند سال گذشته نوشته
بود«:زندگی کارگران همیشه یکسال ازتورم عقب تر است».در دهه های گذشته نیز هیچگاه مزد
براساس نرخ واقعی تورم افزایش نیافته است درسال  52با یکماه حقوق ،کارگرمی توانست دوسکه
تمام ویک نیم سکه خریداری کند امروزچه؟؟؟
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جوادطاهریان
عمده واردات گوشت ومرغ در دست چه کسانی است؟
به گفته رییس اتحادیه واردکنندگان گوشت وموادپروتینی خام دامی ایران،وابسته به جهادکشاورزی
عمده واردات را درزمینه گوشت ومرغ دردست دارند ودرحال حاضر شرکت پشتیبانی اموردام عمال
به یک واسطه بزرگ جهت خرید گوشت ومرغ درمقیاس کالن واز بازارهای جهانی برای
تجارایرانی تبدیل شده است.این درحالی است که مدیرعامل این شرکت با تاکید براین که مافیای
گوشت درکشور وجودندارد ،گفته که درسال گذشته دولت اصالواردات گوشت انجام نداده است.حسین
صدر رییس اتحادیه واردکنندگان گوشت وموادپروتینی درگفتگوباایسنا تاکیدکرد«:شرکت پشتیبانی
اموردام مشکل اصلی درزمینه واردات گوشت ومرغ است.شرکت هایی می خواهند گوشت ومرغ
واردکنند باید از شرکت پشتیبانی اموردام مجوزبگیرند وازآنجا به سازمان دامپزشکی معرفی
شوند.ولی اینکه اساسا شرکت پشتیبانی اموردام چه کاره است ،من نمی دانم،چون دروظایفی که برای
این شرکت تعریف شده ،رسالت ذاتی اش این است که نهادهای دامی راتهیه کرده ودراختیار
تولیدکنندگان قراردهد.به اعتقادمن شرکت پشتیبانی امور دام درحال حاضربزرگترین مشکلی است که
درزمینه واردات گوشت وجود دارد واین درحالی است که دربحث واردات گوشت ومواد پروتینی خام
دامی این ظرفیت وپتانسیل وجود دارد که قیمت هاتا41درصد کاهش یابد،ولی انگار نیرویی وجود
دارد که نمی خواهد این موضوع اجرایی شود».
برگرفته از روزنامه آرمان 19/4/91
روزنامه دنیای اقتصاد :19/4/43پایانه های گمرکی به بخش خصوصی واگذارمی شود.
درحالی که تحریم های خارجی شدت یافته است ،برنامه خصوصی سازی درچارچوب آزادسازی
اقتصادی درحال پیاده شدن است.پس ازواگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی بازاری،اینک
نوبت به گمرک کشوررسیده است تاسرمایه داری دالل وسودجو برای تصاحب آن دندان تیزکند.طرح
واگذاری پایانه های گمرکی درسراسر کشوربااستقبال پرمعنای اتاق بازرگانی ونمایندگان سرمایه
بزرگ تجاری روبرو گردیده وتاجرهای عمده ازهم اکنون برای این واگذاری به صف شده
اند .خصوصی سازی پایانه های گمرکی به معنای آزادی بیشتر سرمایه داری انگل تجاری برای
واردات سیل آسا به کشور به بهای نابودی بنیه تولیدی وصنعتی است.خصوصی سازی گمرک
ومقررات زدایی به همراه خصوصی سازی بانک ها وبیمه ها از اجزای سیاست های صندوق بین
المللی پول وسازمان تجارت جهانی است.

فروش دروازه های اقتصادی کشوربه سرمایه داری انگل خائن تجاری به مثابه
بازکردن درهای کشور به روی دشمن است.
رضا کارشناسان
گزارش یک گفتگو
6

نشریه پیام فلزکار Email: skfelezkar@gmail.com

پا رکبان ها انسان های شریفی هستند که حداقل چند باری باآنها مواجه شده ایم ولی هیچگاه از آنان
نپرسیده ایم چه مشکالتی دارند.درتاریخ  01/4/42درمترو گلشهر به صادقیه باعلی آقا آشنا وبا او
وارد صحبت شدم.از شرایط کاریش پرس وجو کردم.او که دل پری ازاین قضیه داشت
وازقضابیمارهم بود ،گرم صحبت شد«:ازساعت  6/5صبح کارم شروع میشه وتابرسم خونه ساعت
میشه  11شب .کنتراتی کار می کنم وروزی باید 62111هزارتومن به کارفرما بدم.ازحقوق وزارت
کار،مزایا ،بیمه،عیدی هیچ خبری نیست.کار ما این جوریست که اول شهرداری هرخیابون رو یرای
اجاره به بخش خصوصی،به مزایده می گذاره.بعد کارفرمای ما برای اون که درمزایده برنده شه مبلغ
باالیی پیشنهاد می کنه که بتونه خیابون رو بدست بیآره بعد برای اینکه این مبلغ باال از جیب مبارکش
پرداخت نشه آون رو به قیمت 62111تومان روزی به ما اجاره می ده.هر روز که به خونه میرم،
وقتی  62111هزار تومن رو از درآمد م کم می کنم فقط شرمنده گی زن وبچه برایم باقی می
مونه.مبلغ کار یک روزم به در خونه نرسیده تموم شده .ما سندیکا نداریم که ازما حمایت کنه ،اصلن
کسی نیست به حرف دل ما گوش کنه.یکبار که به شهرداری که زیرمجموعه اش هستیم شکایت
کردیم وحتا  31نفری از پارکبان ها دست از کارکشیدیم به دادگاه شکایت بردیم ،ولی تنها جوابی که
شنیدیم ،این بود که هزارتا بیکار پشت در صف کشیده اند ،نمی خواهید خوش اومدید.توی یه جلسه ای
ه م که شهرداری برای پارکبان ها گذاشته بود یکی از اعضای رده باالی شهرداری تهرون هم همین
حرف رو زد :هر کی ناراضیه هر موقع خواست می تونه بره.پارکبانا حتامجبورند برا یونیفورم هم
پول بدن.ما پیشنهاد کردیم که با لباسای خودمون کارکنیم ولی می گن  :لباسای شما که آرم شهرداری
نداره؟ برا یک جفت کفش ،یکتا پیرهن وشلوار 51هزارتومن میگیرن .زمستون هم یه بارونی آوردن
که به لعنت خدا نمی ارزید،هم آب توش میره هم سرما.مجبورشدیم کاپشن و گرمکن بخریم تا مریض
نشیم.می گیم آقا آدرس شلوار وپیرهن دوزه رو بدید ما خودمون بریم بخریم تا خرجمون کمتر شه ،به
روی مبارکشون نمیارن اصلن دکون باز کردن.مامورای بازرسی خودشون یه داستان دیگه ان.عین
اجل معلق می رسن شروع به بازخواست می کنن:چرا لباساتون کثیفه؟چرا اتو نداره؟
چرا..چرا ...یکی نیست به اینا بگه بابا شب جنازه مون خونه میرسه همین که لباسامون نو میشوریم
شاهکاره ،اتو هم میخواین؟؟ عموجون وضعیت خیلی سختیه به همون گفتن اگه یه روز به هردلیلی
حتا مریضی سرکارنیومدین باید 62111هزارتومن رو بریزید به حساب به ماربطی نداره وگرنه
اخراجید ».بیماربود وباحال نزار خودش را جمع وجور کرده بود تا به سرکار،هرجور که شده برسد
وگرنه باید 62111هزارتومان بی زبان را درحساب کارفرمابریزد.سال گذشته هنگامی که درپشت
دراتاق عمل همسرش ایستاده بود ونگران نتیجه جراحی همسرش،کارفرمای نامحترم تماس گرفته بود
که کجایی و چراسرکارنیستی ؟امشب هرطوری که هست باید62111هزارتومان رابه حساب بریزی
وگرنه ازفردا سرکارنیا.نمی دانم علی درآن هنگام به چه حالی دچارشد ولی می دانم که انتخاب سخت
وکشنده ای را پشت سرگذاشت .ضرورت تشکل راحس کرده بود وخواهان آن بود.اما نبودامنیت
شغلی و 12ساعت سر پا درخیابان بودن رمقی برای پیگیری حق وحقوق برایش باقی نگزارده بود.

(هانی)
قابل توجه شهرستانیهای محترم
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به تعدادی کارگرساده – دربان -ظرف شور -آشپز -کمک آشپز -ساندویچ زن  -پیتزا پز
فست فود باغذا وجای خواب با حقوق باال نیازمندیم.آدرس میدان انقالب اول جمالزاده جنوبی کوچه .........
وقتی به آگهی فوق زنگ زدم،منشی مهربانی با دانستن اینکه جویای کارم مرا به مدیریت وصل
کرد.آقای مدیر پس ازآنکه احوال پرسی معمول انجام شد ،اعالم کرد  «:چون شما تهرانی هستید نمی
توانیم کاری به شمارجوع کنیم،زیرا کارفقط برای شهرستانی هاست».پس ازاصرار که ازاهالی
هشتگردکرج هستم و نیازمند کار،گفت«:حقوق ماهانه  211هزارتومان است».وقتی پرسیدم آیا
سرهرماه این حقوق رادریافت خواهم کرد ،گفت «:برای جای خواب 411هزارتومان،برای غذا 151
هزارتومان،حمام 51هزارتومان  ،شستشوی لباس 51هزارتومان،لباس وکفش وپیراهن 21هزارتومان
کسرشده مابقی درسرهرماه پرداخت خواهد شد.ساعت کار از 0صبح تاساعت  0الی 11شب است»به
زبان ساده یعنی  14ساعت کا باکسر مبلغ گفته شده 421هزارتومان در هرماه برای فقط شهرستانی
های بی پناه که نتوانند به این حقوق واین گونه راهزنی وحشیانه اعتراض کنند.

ای که یک درصد شده حاکم به خلق

فرصت این باند را پایان کجاست؟

چاره آن در جهان همبستگی است

ورنه ز آنان تنگ بر ما زندگی است
علی جعفری(کارگر)

خبرنامه فلزکار شماره 34
دوستان کارگر! خبرهای داخل گیومه که دراین شماره ذکرمی شود همگی ازخبرگزاری ایلنا
وروزنامه کاروکارگر نقل می شود.چنانچه نظریا انتقاد ویاپیشنهادی دارید باما تماس گرفته ونشریه
تحریریه پیام
پیام فلزکار رابرای هرچه بهترشدن یاری کنید.سپاسگزاریم.
فلزکار

همانطورکه پیش بینی شده بود موج اخراج ها واحدهای تولیدی را چون اختاپوسی در برگرفته
است،که ما گوشه ای ازاین اخراج هارابازگو می کنیم:
« 41کارگر کارخانه ماه ماشین درشهرک صنعتی شمس آباد اخراج شدند -بیکاری 3هزار
کارگرکوره پزخانه پاکدشت به دلیل افزایش قیمت سوخت 451 -کارگرکارخانه منابع تغذیه
الکترونیک اخراج شدند441 -کارگرکارخانه کرومانیت بیکارشدند21 -کارگر تکنوپخت رفسنجان
اخراج شدند -تعداد کارگران اخراجی کیان تایربه141نفر رسید -بدلیل عدم حمایت دولت تولیدکارخانه
شهاب متوقف و311کارگرآن درآستانه بیکاری -تعطیلی کارخانه تن ماهی وبیکاری
21نفردرمحصوالت دریایی جنوب –  21درصد چغندکاران درآستانه بیکاری -اعالم تعطیلی
12کارخانه درنامه ای به رییس شرکت ملی مس،که عامل مهم اخراج 1211کارگرشده است-
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اخراج161کارگرسایپایدک باقرآبادشهرری.مشکل مواد اولیه  111هزارکارگرنساجی اصفهان راتهدید
می کند».بخشی ازاین اخراج ها مربوط به تحریم های کشورهای سرمایه داری است وبخشی هم به
دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی باهدفمندی یارانه هاست«.قطع برق واحدهای تولیدی بدهکار
ازسوی دولت وتشدید روند بیکاری کارگران گردیده است – یک سوم واحدهای نساجی قزوین تعطیل
شدند -لوله سازی سدیدماهشهر ،یکی از4کارخانه بزرگ لوله سازی در آستانه تعطیلی -باافزایش
قیمت گاز درسال گذشته وافزایش قیمت نان موج جدید بیکاری کارگران نانوایی درراه است -قطع
اشتراک انرژی صنایع بدهکار،بیکاری راافزایش می دهد»که همه اینها باعث باال رفتن نرخ بیکاری
وافزایش«بیش از 411هزارنفرازصندوق بیمه بیکاری مقرری می گیرند»شده است.امابیکاری
تنهایکی ازمعضالت کارگران وزحمتکشان است.آن بخش ازکارگران نیزکه درواحدهای تولیدی
مشغول بکارندنیزنه تنها بعداز هدفمندی یارانه ها ،مزایا وحقوقشان کمترشده ،بلکه بدلیل سود
جویی کارفرمایانی که باپول های بادآورده وروابط فاسد اداری توانسته اند کارخانه هایی رازیرقیمت
بخرند وباوامهای آنچنانی کارخانه های تولیدی رابه چنگ بیاورند،باپرداخت نکردن حقوق کارگران
 ،باعث تعطیلی کارخانه ها وتجمع واعتراض کارگران می شوند«211کارگر کارخانه سپاهان
دراعتراض به شرایط کاری وحقوقی دست ازکارکشیدند -کارمندان 112شیراز که باقرارداد
جدید 151الی 411هزار تومان ازدستمزدهایشان کاسته شده بود برای پنجمین روزدست ازکارکشیدند-
اعتراض 351کارگر کارخانه پارس سرام به قطع اضافه کاریها وسایرمزایای جانبی ازسوی
کارفرما -قطع اضافه کاری و مزایا درگروه صنعتی بهمن -تجمع کارگران شرکت ریسندگی خاور
رشت درپی عدم دریافت 11ماهه حقوق -تجمع کارگران شهرداری خوزستان به علت عدم دریافت
پرداخت 4ماه حقوق -اعتراض کارگران منطقه  5شهرداری اهوازبه عدم دریافت 5ماه حقوق -حقوق
411کارگربوژان  3ماه است که به تعویق افتاده است.تهدید کارفرمایان معادن خاک نسوز منطقه
چیروک درصورت امتناع کارگرازانعقاد قرار داد سفیدامضا به اخراج»اما منسجم ترین اعتراض
توسط 91هزارکارگر 5استان کشوربه اجرای هدفمندی یارانه ها شد .دراین بیانیه اعتراضی کارگران
خواستار افزایش دستمزدها،ردپیش نویس قانون کار ضد کارگری به مجلس داده شده -اعتراض به
بی نظمی درپرداخت حقوق هاوتعقیب کارفرمایانی که بدون قرارداد ویا با قراردادهای سفید امضا
کارگران راواداربه کار می کنند،راخواستارشده بودند.واقعیت این است که اخراج ها وموج بیکاری
وتعطیلی کارخانه هاباعث شده «کارگران هزینه فشاردولت به صاحبان صنایع رامی پردازند-
هدفمندی یارانه ها باعث بحران  21درصد صنایع استان اصفهان شده است»دوستان کارگر،بااین
بیکاری هاوعدم دریافت حقوق،آنچه اتفاق می افتد فشارکارگران بیکاربرای دستیابی به کارکارگران
شاغل ودادن بهانه برای پایین آوردن دستمزدها به کارفرما وازطرفی افزایش حوادث کاری
است.کارفرمایان بااستخدام کارگران ساده به جای کارگران ماهر برای دادن دستمزدی نازل به این
کارگران برای کارهای تخصصی وصرفه جویی در ندادن وسایل ایمنی به کارگران تازه وارد وناشی
وهمکاری وزارت کار با حذف بخش بازرسی ایمنی کار ازوزارت کار وساده انگاری ایمنی
درکارخانه ها وبخش ساختمان،باعث کشتار کارگران دریک ماه اخیرگردیده،به این آمارتوجه کنید:
«انفجار کارخانه ای درقشم ومصدومیت 15کارگر -جداشدن سر ازبدن یک کارگر4ماه شاغل
شهرداری قلعه رییسی کهکیلویه و بویراحمد -سقوط باالبر درکازرون موجب مرگ3کارگرشد -سقوط
یک کارگر جوان ازداربست درتهران -سقوط دلوچاه باعث کشته شدن یک مقنی درتهران شد-
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دوکارگر 41ساله و31ساله درهنگام برشکاری دریک ساختمان درحال تخریب به دلیل نشت گاز
دچارسوختگی شدند -سقوط باالبر جان چهارکارگردرسدنرگسی راگرفت -سقوط کارگر31ساله
ازطبقه هفتم وسقوط کارگر دیگرازطبقه پنجم -افزایش برق گرفتگی کارگران ساختمانی درفصل
گرما» بیشترین حوادث کارناشی ازکار در ساختمان سازی به دلیل رعایت نشدن استانداردهای
ایمنی دربخش ساختمان اتفاق می افتد .دستمزد کم ،حذف مزایای کارگران،افزایش ساعات
کاری،بیشترشدن حوادث کاری،ودریک کلمه حمله به دستاورد های کارگران ازجمله1ساعت کار-
بیمه -امنیت شغلی -وسایر دستاوردهاست .بیکاری باعث افزایش کارهای کاذب بخصوص«حداقل
4میلیون دالل غیر رسمی درکشورفعالیت دارند»شده است .اماکارگران نیزبیکارننشسته
اندوباهشیاری به این حمالت پاسخ می دهند .ازجمله«تجمع اعتراض آمیز کارگران شهرداری
ارومیه برای حذف شرکتهای پیمانکاری».حمله به دستاوردهای کارگری بااجرا نکردن طرح بیمه
کارگران ساختمانی شروع شده واعتراض کارگران رانیز درپی داشته است.اعتراض «511نفر از
اصناف کارگران ساختمانی قزوین ،خراسان شمالی،البرز،به نحوه اجرای بیمه بیکاری».اما تنها
دغدغه کارگران وزحمتکشان کشورمان بیکاری وکمی دستمزد نیست بلکه روبه رو بودن باگرانی
روزافزون است که سفره کم رنگ آنان را کمرنگ تر کرده است.گرانی مرغ،گوشت،برنج ،روغن،
نان ،بلیط اتوبوس ومترو.موضوع جالب این است که«درآستانه ماه رمضان ضربان گرانی مثل
همیشه تند شدوافزایش قیمت مرغ به کیلویی 2411تومان درهرکیلو رسید».بانک مرکزی رشدافزایش
قیمت هارا 43درصد می داند درحالی که حداقل مسکن 51درصد رشدداشته است.چه تناسبی است
بین افزایش  91درصدی دستمزد کارگران و  95درصدی کارمندان وبازنشسته ها باافزایش
41درصدی قیمت نان.البته قول بی پشتوانه وهمیشگی سرپرست وزارت بازرگانی به مردم«:قول
می دهم قیمت مرغ تایک هفته آینده متعادل شود»19/3/6که در زمان نگارش  19/3/41هنوز
افزایش صعودی داشته است.آقای سرپرست وزارت بازرگانی قول بی پشتوانه شما راقبول کنیم یا دُم
خروس هر روزه گرانی را.البته از این موارد دُم خروسی کم نیست«.تجمع بازنشستگان تامین
اجتماعی شوشتر برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان-.علی اکبرخبازها :رییس
جمهوربه وزیرکار دستور دادند موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را بررسی ونظرش
راتامین کند.درنشستی که باوزیرکارداشتیم ایشان صراحتا گفت :همانطوری که دست من مو
ندارد،پول برای پرداخت دراین خصوص نیست»گرانی،بیکاری ،اخراج ،عقب افتادن دستمزدها،چه
حاصلی داشته است -1 «:با تشدید بحران اقتصادی،خروج فرزندان جامعه کارگری ازمدرسه -4
مدیرکل فرهنگی ستادمبارزه بامواد مخدر :سن اعتیاد به زیر41سال رسیده است  -4ازدواج
25دختروپسرزیر11سال .براساس آمار 311هزار ازدواج زیرسن قانونی 14 ،سال برای دختران
و 15سال برای پسران  -3کشف اختالس بزرگ دربانک سپه  61میلیارد تومان» یعنی خارج شدن
دختران وپسران ازچرخه آموزشی ،رشد اعتیاد،رشد ازدواج های زیرسن قانونی رشد اختالس و
فساد اداری.اینها تحلیل کارگران فلزکارمکانیک نیست،بلکه اطالعاتی است که دراین 4ماهه اخیر از
طریق روزنامه های قانونی به بیرون انتشار یافته است.وقتی درمجلس الیحه های ضدخانواده
تصویب می کنند،یعنی به مردان اجازه چندهمسری میدهند،دختران زیردهسال برای مردان بیمار ولی
پولدارجاذبه ای حیوانی خواهد داشت.این چیزی است که برسرجامعه کارگری ومیهن وهموطنان
شریف ما در حال اتفاق افتادن است.درحالی که بخشی از جامعه ازنداری وفقدان ساده ترین وسایل
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معیشتی بی بهره است،سرمایه داری انگل تجاری باواردات ،ورشکستگی رابه صنایع ماتحمیل کرده
وسودهای نجومی دربخش ساختمان و واردات ازهمه نوع برده ،بدون آنکه به کسی حساب پس
بدهد« .واردات گوشت گوساله ازچابهارآزاد می شود -واردات میوه های زمستانی درتابستان ،پرتقال
های مصری و ترکیه ای از راه رسیدند -واردات جوهای هلندی روسی با رشد 156درصدی به
ایران -برنج ایرانی در انبار،برنج خارجی دربازار»برای تجار بی وطن ،غارت ثروت ارزهای نفتی
مامهمترین انگیزه برای نابودی دامداری وکشاورزی وصنعت ماست.برای آنان فرقی نمی کند که
باغدار مازنی خانه خراب شود یالوله سازی اهواز بسته وکارگرانش به نان شب محتاج.آنان سود
خود رامی خواهند به هرقیمت ،حتا نابودی استقالل اقتصادی وبه خطر افتادن امنیت ملی.قیچی
نابودی کشاورزی ایران دولبه دارد اگر تجار گوش بفرمان صندوق بین المللی پول باواردات به
نابودی کشاورزی ودامداری تالش می کنند«،قائم خانه کشاورز:به رغم ممنوعیت واردات میوه ،هم
اکنون شاهدیم که بازارمملو ازمیوه های وارداتی است وبه همین خاطرتهدید 31هزارشغل دربخش
کشاورزی راشاهدیم» دستهای پنهان درسیستم اداری با نپرداختن «بدهی  45میلیارد تومانی دولت
به چایکاران»نیزبه خانه خرابی چایکاران کمک می کنند.اما جالب است که اگرسرمایه داری انگل
تجاری باهمدستی سیاست های اقتصادی تالش درنابودی کشاورزی دارند«قطر خواستار اجاره
زمین های کشاورزی ایران شد»واین داستان فاجعه باری است از ورود سرمایه های خارجی برای
استثماربیشتر .جالبتر اینکه باتمام تالش های ایران برباده درسیاست خارجی وکوبیدن به طبل
رویارویی باآمریکا «افزایش 4برابری صادرات آمریکابه ایران طی سال اخیر»مواجه هستیم .یعنی
سرمایه داری انگل تجاری اسب خود رابرای سودبیشتر همچنان می تازاند وکاری هم به شعارها
و ُپزهای سیاسی ندارد.ازطرفی تجارآمریکایی نیز سود برایشان ازتحریم های دولت آمریکا واتحادیه
اروپا بسیار مهم تراست.
درحالی که ما درکشورمان باییکاری وحذف هزاران شغل وتهدید باالرفتن سن بازنشستگی وگرانی
مواجه هستیم براداران وخواهران ما نیز درسراسردنیا باهمین مسایل مواجه اند«.اتحادیه کارگری
ایتالیا درشهرهای رم،میالن یک اعتصاب  43ساعته علیه شرایط کاری،افزایش بیکاری،افزایش
کارهای موقت،افزایش مالیات ،مالیات برمسکن،افزایش مالیات برکاالها وخدمات،کم شدن مقرری
بازنشستگی وحق سالمت وامنیت اجتماعی وباج گیری های بانکی واتحادیه اروپا ،اعالم کردند-
همچنین اتحادیه های کارگری استرالیا دراعتراض به بررسی قانون کارجدید که حقوق ومزایای
کارگران بطورچشمگیری کاهش خواهد یافت ،اعتراض کرده ودست به اعتصاب سراسری خواهند
زد -درگیری وتعطیلی دراسپانیا توسط اتحادیه های کارگری،به دلیل کسری بودجه دولت وسرشکن
کردن این کسری بردوش کارگران ودرنهایت کاهش دستمزدهاوتحمیل افزایش مالیات به
زحمتکشان»حمله به دستاورد های کارگران و زحمتکشان درسراسرجهان بخصوص بازنشستگی
بااین توصیه ی سازمان های سرمایه داری صورت می گیرد«:سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی
OECDدرگزارشی اعالم کرد ازآن جایی که متوسط طول عمر همچنان رو به افزایش است ،الزم
است کشورهاسن بازنشستگی راباالببرند»
اعتراض سازمان یافته  91هزارکارگردر 5استان کشور علیه پیش نویس ضدکارگری قانون کار،
هدفمندی یارانه ها،قراردادهای موقت،مهمترین رویدادهای کارگری است وباعث سرفرازی واعتالی
جنبش کارگری،که درسی بسیارآموزنده برای فعالین ازحرکت های کارگری است.
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رویدادهای باال به ما می آموزند ،باید همگام با بازنشستگان برای همسان سازی مقرری یشان با
کارمندان،کارگران برای عقب افتادن دستمزدهایشان -کارگران ساختمانی برای اجرایی شدن بیمه
کارگران ساختمانی –تالشی هماهنگ کرد.اما تازمانی که این اعتراضات درقالب سندیکاها
ودیگرتشکل های کارگری صورت نگیرد،همچون اعتراضات کارگران فرش بابلسر -کیان تایر-
نساجی مازندران ،کشتی سازی صدرا وپتروشیمی،بصورت زودگذر خواهد بود.طبقه کارگر راهی
جز سازماندهی خود و همبسته شدن بادیگر کارگران وزحمتکشان ندارد هم آموزی وهمپوشانی
درسی است که می توان از پیشکسوتان سندیکایی آموخت وبکار ُبرد.
*درتاریخ  01/3/14فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد برای همسان سازی حقوق پرسنل تحت
پوشش شهرداری،تجمعی را در برابرشهرداری مرکز درپارک شهرتهران سازمان دادند.
*خانم شیری یکی از رانندگان اخراجی سامانه تندرو بی آر تی که به اتهام نشراکاذیب ازطرف
شرکت اتوبوسرانی واحد به دادگاه احضار شده بود باحکم تبرئه،سرفرازانه از دادگاه به خانه رفت.
ضمن تبریک به خانم شیری برای این سرفرازی،کارگران فلزکارمکانیک در هر شرایطی همگامی
وهمبستگی خودرا با زحمتکشان سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد اعالم می کند.

کودک  ،کار ،زندگی – کودکان کار ،کارگران فردا
کودکان کارمی کنندکه خرج خانه وزندگی شان رابدهند مثل خودم که دستمال یاگاهی اوقات فال می
فروشم چون که پدرم افغانستان است پس ازاین به بعد فقط من باید کارکنم که خرج خانه وکرایه ی
خانه رابدهم تابه حال کسی هست که ماننده من کارکرده باشد؟بله.می دانم که کسی هست مانندمن
کارکند من خودم هم کارکردن رادوست دارم اما دوست ندارم که شهرداری بگیردم چون که مراتابه
حال  3بار شهرداری گرفته است دراخبارگفته شده که زیر  12سال نبایدکارکند خوب چاره ای نیست
باید کار کنیم من سریک چهارراه کارمیکنم که اسم آن هم چهارراه فاطمی است امامن جایم راعوض
کرده ام درپارک الله کارمی کنم.روزی  11یا  41هزارتومان هم درمیآورم.اماچون شهرداری
زیاداست روزی  11هزار تومان در می آورم.حتی کودکان کوچکتر ازمن هم کارمی کنند.نه!نباید
کارکنند خودم هم نباید کارکنم اما مجبورم که خرج خانه رابدهم.هزاران هزاربچه ی کوچک ترازمن
کارمیکنند خوب آنهاهم می خواهند خرج خانه وخانواده شان رابدهند مثل من.من همه ی روزهاخودم
تنهایی کارمی کنم یعنی تنهایی سر کارمی روم فقط روزهای جمعه برادر بزرگترازخودم مرامی
برد.بیشترکودکانی که کارمی کنند ایرانی نیستند ازکشورهای دیگری هستند.می خواهم بگویم دستمال
می فروشند فال می فروشند اسکاچ چسب زخم دستمال آشپزخانه دستمال ماشین دستمال مخصوص
شیشه اسپری بدن وخیلی چیزهای دیگرمن هم ازافغانستان هستم یعنی خودم درایرام به دنیاآمده ام
اماپدر ومادرم درافغانستان به دنیاآمده اند.
میترا امیری کالس چهارم(موسسه حمایتی خانه مهرکودکان)
آخرین ضربه
خانه های امیدمان را
بر سرمان فرو ریخت.
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وما بی هیچ تعجبی
از کنار آوارمان گذشتیم.
جیغ مان انتهای سکوت را
به لرزه در آورد
وکرم ها
هنوز درحسرت مرگمان
بر زمین سر می کوبند
و فردا
که سر از جمجمه های تاریکمان در آورند
دیگر لبخند را
جبار احمدی 19/3/45

نخواهند چشید.

ریز گردها و مشکالت بهداشتی
الاقل  41استان کشور در اردیبهشت ماه اسیر این پدیده بسیار مخرب شده اند.ایلنا42اردیبهشت
نوشت« :چندی پیش  12استان کشور تحت تاثیر جریان ریزگردهای عربی بودند امااکنون این تعداد
به باالی  41استان رسیده است...متاسفانه مشکل بیابان و گرد وغبار مشکل جدی برای
کشورهااست .کانون این گرد و غبار درعراق ،عربستان وتاحدودی در اردن وسوریه است».مشکل
ریزگردها ازمدت هاپیش دراستان های غربی وجنوب غرب کشور وجود داشت ومردم شهرهای
استان خوزستان ،ایالم،بوشهر بطور میانگین هردوماه یکبار درمعرض این ریزگردها وهوای بشدت
آلوده واقع می شدند.اکنون دامنه این ریزگردها به استان های مرکزی،شمالی،وشمال غربی
کشورکشیده شده است .واخیرادراستان های اردبیل وکردستان سطح شهرهاو روستاها
رانیزدربرگرفته است.علت پیدایش وگسترش ریزگردها نامشخص نیست.کارشناسان محیط زیست
وهواشناسی مدت هاست نسبت به گسترش زیان بار این پدیده که از پیامدهای نابودی وتخریب محیط
زیست وازجمله جنگل ها ودریاچه هاست،هشدار داده بودند.سد سازی های غیراصولی
درکشور،ونقش فوق العاده منفی دولت ترکیه درقبال وضعیت حقوقی رودهای دجله و فرات ،جنگ
وتجاوزنظامی آمریکا وناتوبه عراق ونابودی زیرساخت های این کشور،همگی عامل هایی اند که به
پیدایش وگسترش ریزگردها منجرشده است.دراین خصوص روزنامه شرق42 ،اردیبهشت گزارش
داد«:چالش ریزگردها،ساخته دولت ها! درایران،بین النهرین،شرق سوریه،جنوب ترکیه،عربستان
وعراق،بی توجه به مالحظات بوم شناسی،طرح های توسعه به اجرادرآمدکه سبب شده امروز باپدیده
ریزگردهامواجه شویم...ما درایران روی رودخانه کرخه سد کرخه راتاسیس کردیم که موجب شد
تاالب مرزی حوراعظیم ،تاالب های اطراف هویزه وخوزستان خشک شوند،وجزایر مجنون وتاالب
شادگان از بین بروندکه همه این هاتحت تاثیر انتقال آب رودخانه ها وزدن سدهای بهمنشیر،کرخه
وکارون است ،یعنی در واقع به دست خودمان 1میلیون هکتارچشمه گیر گرد وخاک راازبین بردیم».
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روزنامه شرق در ادامه این مطلب به نقش ترکیه که درپیدایش ریزگردها درمنطقه عامل اصلی است
اشاره می کند«:عالوه براین ها دولت ترکیه ازضعف دولت مرکزی عراق استفاده کرده وپروژهای
معطل مانده سدسازی خود را به اجرا درآورد.مطابق تعهدات بین المللی ،ترکیه اجازه نداشت تا تمامی
حقابه دجله و فرات رابرای خود مصرف کند.اما بیش ازسهم خوداستفاده کرد واگرقبال 5611
مترمکعب درثانیه آب به عراق می رسید بارفتارترکیه این رقم به4هزارمترمکعب درثانیه رسیده
است وهنگامی که نوری المالکی نخست وزیر عراق نسبت به این مساله اعتراض کرد که چرا حقابه
را درست پرداخت نمی کنند،وزیرکشور ترکیه گفت:مگرشما منابع نفتی خودرابه اشتراک می گذارید
که ما آب رابه اشتراک بگذاریم.این جمله بسیارخطرناک است ،چراکه اگرقرارباشد باال دست
رودخانه با این استدالل رفتارکند درجهان بابحران های جدی رو برو خواهیم شد».همان گونه که
اشاره شد،یکی ازکانون های اصلی ریزگردها بیابان های داخلی عراق است که باکم شدن حجم آب
رودهای دجله وفرات باوزش بادهای موسمی منطقه را درگیر هوای ناسالم وغبارآلود می سازد به هر
روی ،پدیده ریزگردها باعث خسارت های فراوان انسانی و مالی به همه کشورهای منطقه ازجمله
ایران است.ضمن توجه به محیط زیست ،کاشت جنگل وگسترش فضای سبزدرکشور می باید ازلحاظ
حقوق بین المللی کشورترکیه موردبازخواست وپیگرد قرارگیرد تا براین پدیده بسیارخطرناک چیره
رضاکارشناسان
شد.

تاريخچه سنديكاي كارگران منبع آب تهران
در دهه  02كه هنوز در تهران آب لوله كشي وجود نداشت،
درهر محله تهران ميرآبهايي مسئول تأمين آب مردم محل
بودند.مردم

تهران

خانههايشان

ونهايتا
ً

با
آب

كمك

ميرآبها

انبارها

هدايت

آب
مي

رابه

داخل

كردند.

تا

اينكه فرمان فرمائيان آب شربي رادر ميدان توپخانه پشت
بانك سپه روبهروي شهرباني به توسط لوله يا شير فشاري
ايجاد كرد كه به نام آب فرمان فرمائيان و سپس به نام آب
شاه معروف شد.آب شاه توسط منابع كوچكي كه توسط گاري حمل
ميشد به در خانههاي مردم برده هر 0سطل 1 ،قران فروخته
ميشد.دردهه  02شركت سيوند كه در تملك انگليسي هابود
باپيمانكاري به نام كيهاني قراردادي راامضا مي كنند كه
 6ساختمان تلمبه خانه اصلي جهت پمپ آب براي لوله كشي
تهران احداث كند.اين شش تلمبه خانه به ترتيب:
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 -1منبع آب شماره  :1واقع درجالليه (كارگر شمالي) روبه
روي ميدان اسب دواني (پارك الله)
 -0منبع آب شماره  :0واقع در يوسف آباد روبهروي كالنتري
 -3منبع آب شماره  :3در بهجت آباد
 -4منبع

شماره:4خيابان

آب

بهارباالترازبيمارستان

شهرباني
 -5منبع آب شماره  :5در قصر بيسيم
 -6منبع آب شماره  :6در عشرت آباد
شروع به عمليات ساخت نمودند.در سال  1332اين شش شعبه
نزديك

به

كاري،نجاري،

1222كارگردر

رشته

هاي

بنايي،آجرچيني،سيمان

آرماتوربندي،مكانيكي،آهنگري

و...مشغول

به

كار بودند .سنديكاي كارگران منبع آب تهران از سال 1301
شروع به شكل گيري نمود،كه در سالهاي  02و 32كه فضاي
بازتري جهت فعاليت سنديكايي در دوران حكومت دکترمصدق
پديد آمد به فعاليت گستردهاي دست زد.هرشعبه منبع آب
داراي يك سنديكاي واحد بودكه توسط هيأت مديره اي جدا از
ديگر شعبات اداره مي شد .ازهمان سالهاي اوليه و شروع و
اوج

فعاليت

سنديكايي

دهه

در

02

كارگري

فعالين

چنان

تمهيدي را اتخاذ كردند كه تمامي كارگران استخدام شده
درهر  6شعبه منبع آب تهران توسط سنديكا به كارگزيني
ً از قبل عضو سنديكا مي شدند.به جرأت مي
معرفي و نهايتا
توان ادعاكردكه  %122كارگران شاغل درمنبع آب عضو سنديكا
بودند.ازكاركنان
بودندكساني

اداري

درقسمت

كسي

عضوسنديکا

اداري
سيروس

باسنديكاهاداشتندمانندآقاي

كه

نبود

روابط

ولي
خوبي

راستين.بعدازعضوگيری

وانتخابات وتعيين هيات مديره برای هرسنديکای منبع آب
وشکل گيری کميسيونها،خواسته های کارگران هر شعبه منبع
آب به شرح زير تعيين گرديد :
15
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هشت ساعت کار،تعطيلی روز جمعه با حقوق،مرخصی ساليانه با
و

حقوق،اياب

کار،يک

ذهاب،لباس

غذااگر

وعده

چنانچه

کارگری بيش از هشت ساعت کار کند،اضافه کار با احتساب
،%35و همچنين اجرای کليه قوانين بين المللی کار،در دستور
کار هيات مديره قرار گرفت.تازمان شكل گيري وقدرتمندي
سنديكا،كارگران روزانه

14

ساعت كاربدون

احتساب اضافه

كاري راانجام مي دادند.تنها روزهايي كه كارگر كار مي
كرد دستمزد دريافت مي نمود.حتادر تعطيالت

رسمي مانند

عاشورانيزدستمزدي به كارگران داده نمي شد.ازسال  1301به
بعد،سنديكاهاي هرشعبه پس از تأسيس باهم ارتباط گرفته
ازهرسنديكانماينده

اي

جهت

و

اداره

بهتر

هماهنگي

سنديكاها معرفي شدند.ازمنبع شماره :1آقاي حسين ابراهيمي
كه

كارگرنجار

دبيرارتباطات

سنديكاي

شماره

منبع

1

بود.ازمنبع شماره :0آقاي اسد ماراالني كارگر بنا كه رئيس
هيأت

مديره

باسنديکاهای

0

و

مسئول

ارتباط

سازی،سيلو،دخانيات

و

کوره

پزخانه

سنديكاي
چيت

شماره

منبع

بود.ازمنبع شماره :3آقاي حيدرمعروفي كارگربنا كه منشي
ومسئول

مالي

سنديكاي

منبع

شماره

3

بود.ازمنبع

شماره

:4آقاي اياز كارگرنجاركه عضو هيأت مديره سنديكاي منبع
شماره  4بود.ازمنبع شماره :5حيدر چشمه شي كارگر نجاركه
عضو هيأت مديره سنديكاي منبع شماره  5بود.ازمنبع شماره
:6رحيم يكرنگي كارگرمكانيك كه عضوهيات مديره سنديكاي
منبع شماره  6بود.
ازفعالين شعبه بهار مي توان از بخشعلي هاشمي كارگر بنا
و

رحمان

محمدنژاد،اسرافيل

عيوضی،عقيل

و

اعاليی

که

بعدهاعضو ساواک شد ونبي اله معروفي كارگر سيمان كارنام
بردكه مسوول كارهاي اداري كارگران در وزارت كاروبيمه
ومسوول عملياتی کردن هشت ساعت کار که،تا تير ماه 1331
16
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وجود نداشت،بود.اينهااز پايه گذاران اتحاديه سنديكاهاي
كارگران منبع آب بودندكه به طور شورايي مسائل كارگري را
حل وفصل مي كردند.البته اين شورا هيچگاه خودرااتحاديه
نناميد.جلسات هيات مديره درهمان محل کار هرمنبع تشکيل
می شد،که برای خودش محلی رااختصاص داده بود .اين محلها
زيرزمينهای

بود

بزرگی

درحال

که

حاضرمخازن

می

آب

باشند.هيات مديره روزهای دوشنبه هرهفته بعدازکارروزانه
جلسه داشت ودر روزهای پنج شنبه هم جلسات عمومی برگزار
می کرد.در جلسه عمومی هم دستاوردها وهم خواسته های بيان
شده

ونظرات

روزدوشنبه

در

وپيشنهادات
هيات

اعضاياداشت
پس

مديره

شده

ازبررسی

ودرجلسه

وتصميم

گيری

مجدد،در جلسه روز پنج شنبه به اعضاارايه وجهت عملياتی
کردن آن رای گيری می شد .درسال  32تا ،30قبل از كودتا3 ،
اعتصاب هماهنگ و موفقيت آميزتوسط سنديكاي كارگران منبع
آب تهران در هر  6شعبه منبع آب صورت گرفت كه در تير ماه
 1331منجر به كاهش ساعات كار از  14ساعت به  8ساعت
واضافه كاري با  %35اضافه دستمزد محاسبه گرديد.روزهاي
جمعه وهرتعطيل رسمي جزو روزهاي كار محاسبه شد وكارگران
حقوق

دريافت

مي

اعتصابات

نمودند.اين

همگي

باهماهنگي

شوراي متحده مركزي و سنديكاهاي كارگران دخانيات ،چيت
سازي

وسيلوانجام

گرفت

مي

كه

سنديكابرخورداربودند.اعضای
شده

تشکيل

ازحمايت

کميته

بود:بخشعلی

كارگران

اعتصاب

اين

3

ازافرادزير

هاشمی،عطامعروفی،عبداله

نجفی،محمدحسين وهاب پور،نبی اله معروفی واسدماراالنی.در
يازدهم ارديبهشت سال  1331درحقيقت روزارزيابی نيروهای
سنديکايی بود.اين جشن کارگری که درمنبع شماره  4شعبه
بهار

با

هماهنگی

راستين،حيدرمعروفی

هيات
و

تدارکات
رحيم

به

يکرنگی

سرپرستی

سيروس

سازمان

يافته

بود،باسخنرانی پی در پی اعضای سنديکا ونماينده شورای
12
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متحده وباحضور 222کارگرشاغل درشعبات منابع آب برگزارمی
شد ،باشعر آقای اسرافيل عيوضی رنگی ديگر گرفت.اسرافيل
عيوضی شعری به زبان آذری با اين ابيات آغاز کرد :
آتی الر آتی الر

آی گوی آتی الر

بيزيم بو وکيل لريمز

مجلس ده پوال ساتدی الر

يعنی  :وکالی مجلس مردم را به پول فروختند .
واين

معنای

به

هماهنگ

آغازاعتصابات

و

موفقيت

آميز

کارگران منبع آب گرديد .
يكي ازابتكارات اين سنديكا تأسيس صندوق تعاون كارگران
آب

منبع

فردوسي

بودكه
داخل

دفترآن
كوچه

درخيابان
درساختمان

فردوسي
5

نبش

طبقه

فروشگاه

اي

قرار

داشت.كارگران با پرداخت  %3ازحقوق خودعضوصندوق تعاون
شده ودر صورت بيماري ازطرف صندوق به درمانگاه ياپزشكان
معرفي

ميشدند.هزينه

روزهاي

بيكاري

ودرمان

آنهاتوسط

صندوق تعاون پرداخت مي شد .يكي ديگرازكارهاي سنديكاي
كارگران منبع آب تهران حمايت از اعتصاب  12روزه كارگران
كوره پز خانههاي تهران بود.كارگران كورهپزخانهها توسط
سنديكاي خود كه دبيرش آقاي آقازاده بود خواستارافزايش
%05

دستمزدهاواجراي

قانون

اجتماعي

بيمههاي

بودند.در

 1330/4/6اعتصاب كارگران كورهپزخانهها شروع و متعاقب آن
روزبعداعتصاب كارگران کارخانه كورهسوزان اتفاق افتادکه
درپي

عدم

قبول

خواست

هاي

سنديكاي

كارگران

كوره

پز

خانههابود.در روز 30/4/12وزارت كار پيشنهاد  %15اضافه
حقوق

وازكارگران

رااعالم

سركارخودبازگردند.با
كورهپزخانهها

در

روز

چانهزني
30/4/15

كه

خواست
سنديكاي
كارگران

به

كارگران

كورهپزخانهها

باپذيرفتن  %02اضافه دستمزدوحق بيمه و كارگران کارخانه
كورهسوزان با توافق با وزارت كار مبني بر  %05اضافه
12
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دستمزدبه اعتصاب خودپيروزمندانه خاتمه دادند.در اين 12
روزاعتصاب،

كارگران

سنديكاي

منبع

با

آب

آوري

جمع

خوارباروپول ورساندن آن به كارگران اعتصابي كورهپزخانه،
حمايت خودراازاين اعتصاب اعالم داشت وهمچنين باهماهنگي
سنديكاي

كورهپزخانهها،سيلو،دخانيات،چيت

وسنديكاي

سازي

بنايان بانوشتن نامهاي خواستارمالقات بادكترمحمدمصدق و
بازگويي مشكالت راداشتندكه موردقبول واقع نشد.اماكارگران
سنديكاي

منبع

آب

هم

باروي

قران

گذاشتن

پول،

قران

تلگرافهاي متعددي به دولت زدندوازخواسته هاي سنديكاي
كارگران كورهپز خانه واعتصاب آنهاحمايت كردند.مضمون يكي
ازاين تلگرافها به شرح زير مي باشد:
جناب آقاي دکترمحمد مصدق و وزارت كار.ماكارگران منبع آب
تهران

ازاعتصاب

كارگران

كورهپزخانهها

كرده

حمايت

وازاينكه حقوق كارگران كورهپزخانه موردالتفات واقع نمي
شودودر دولت شماهنوز بايدكارگران  14ساعت درشبانه روز
كار كرده و روزهاي تعطيل راازحقوق محروم باشندواز رفاه
وآسايش

وبيمه

باشد.بااعتصاب

محروم

كارگران

باشند،مورداعتراض

كورهپزخانه

مامي
جهت

آجرموردنياز

كارهاي ساختماني منبع آب تهران فراهم نشده وعنقريب موجب
بيكاري ماكارگران رافراهم خواهدآورد.چنانچه باخواستهاي
آنها موافقت نشود،بيكاري واخراج دامن گيرما خواهد شد.
كارگران منبع آب تهران
يكماه

ونيم

بعدازاين

اعتصاب،كودتاي

08

مرداد

رخ

داد.اعضاي هيأت مديره قبل ازآنكه حكومت كودتا به سراغ
آنها

بروندازمحل

كارخودمتواري

شدند.در

روز

30/6/1

نظاميان با  0كاميون سرباز  1كامانكار ازنظاميان زبده و
 1جيپ كه حامل سرهنگ جاويدپور بود،به منبع آب شماره 4
خيابان بهارآمده و منبع آب رااشغال كردند.درب ورودي
رابسته و شروع به صداكردن افراد موردنظر كردند.درهمين
10

نشریه پیام فلزکار Email: skfelezkar@gmail.com

حال

نماينده

اخراج

وزارت
با

كارگران

موردنظررابدون

كارنيز
يك

هيچ

جهت

تاكسي

گونه

قانوني

صورت

واردمنبع

آب

مزاياوتنهاحقوق

دادن

به

شد.كارگران
كار

روزهاي

رامحاسبه نموده وپس ازپرداخت ازدرب بيرون مي كردند.از
فعالين سنديكايي حمداله وهاب پور،عطااله معروفی ونبي
اله معروفي وبخشعلي هاشمي

ازداخل اتاق

راباضرب وشتم

اداري به سمت كاميون بردندكه درنتيجه ضربات وارده نبي
اله

معروفي

به

بيهوش

داخل

برده

كاميون

شد.كارگران

اخراجي كه بارهاچنين مسائلي راتجربه كرده بودندباتجمع
درمقابل

ورودي

درب

بهارمنتظرعاقبت
ازكارگران

ونشستن

كارياران

منبع

آب

درزيردرختان

سنديكايي

شعبه

بهارراكه

خود

خيابان

بودند.بخشي
تشكيل

ارامنه

مي

دادندوازكارگران فني وماهربوده وساكن خيابان بهار،پس از
اطالع ازضرب وشتم ياران سنديكايي خودبا زنان وفرزندان
وبا هماهنگي

ديگركارگران درجلوي درب ورودي صف كشيده

وكارگران رادعوت به نشستن كردندتامانع خروج و دستگيري
ياران سنديكايي خودشوند.سرهنگ جاويدپور بااطالع ازتجمع
كارگران ونشستن روي زمين واحتمال زدو خورد درآن برهه
زماني،پس
محاسبه

ازبردن
حقوق

نمود.كارگران

كارگران

شان،اين
براي

بازداشتي

چهاركارگر

آخرين

به

دفتراداري

سنديكايي

بارهمگي

را

بادوستان

و

آزاد

بازداشتي

تازه آزاد شده به پارك شهررفتندودرموردآينده صحبت كرده
وسپس به دنبال سرنوشت خودپراكنده شدند.
بعداز  08مردادسال  1330سنديکاهای شش منبع آب تا اواخر
سال  1333به طورمتفرقه فعاليت می کرد که بانظامی شدن
محيط کار ،باافول حرکتهای سنديکايی روبرو هستيم .اعضاي
اصلي

اتحاديه

سنديكايي

كارگران

منبع

آب

تهران،حسين

ابراهيمي،اسدماراالني ،حيدرمعروفي،اياز،حيدرچشمه شي،رحيم
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يکرنگي

فعاليت

هيچگاه

سنديكايي

نكردندوبه

شهرستان

هاپناه بردند.
اماآنچه
وهاب

كه

رژيم

پور،نبي

شاه

اله

نمي

پنداشت،اتفاق

معروفي،بخشعلی

هاشمی

افتاد.حمداله
دردهه

چهل

ازفعالين سنديكاي كارگران بناهاي تهران بودندوتاسال 1360
دراين سنديكابه فعاليت هاي كارگري و سنديكايي خود ادامه
دادند.
مازيار گيالنی نژاد

باحذف یارانه ها ازساختار اقتصاد کشور و جهانی شدن قیمت کاالها،باید
دستمزد زحمتکشان نیز جهانی شود.
مردم ایران با تحریم خرید کاالهای خارجی مشابه داخل  ،برادران و خواهران
کارگرشان را در واحدهای تولیدی بیکارنخواهند کرد .تحریم خرید کاالهای
خارجی،مبارزه با سرمایه داری تجاری وابسته به سرمایه داری جهانی است.
کارگران فلزکارمکانیک خواستار آزادی کلیه کارگران سندیکایی ،فعالین
کارگری ،فعالین انجمن های صنفی آموزگاران  ،خبرنگاران  ،وکال،
هنرمندان ،می باشند.
اخبار کارگری،نظرات و پیشنهادات شما راهگشای ما ست.
سندیکا سازمان طبقه کارگر برای مطالبات خواسته های اقتصادی واجتماعی است.
سندیکا سنگری درمقابل هجوم سرمایه داری به دستاوردهای زحمتکشان است.
سندیکا سازمانی طبقاتی،فراگیر،دمکراتیک است.
محدود کردن فعالیت طبقه کارگر به مطالبات صرفا اقتصادی ،به کارفرمایان امکان می
دهد تا سلطه سیاسی وائدلوژیک خود رابر زحمتکشان حفظ کند .بنابراین باید
خاطرنشان کرد که بینش طبقاتی درباره سندیکا رشد وتقویت پیداکرده است.شاهد این
امرهمانا رشد مبارزات زحمتکشان درمجموعه کشورهای سرمایه داری است.بدینسان
شرایط مساعدی بیش ازپیش برای وحدت زحمتکشان وسازمان های سندیکایی آنان
دراین ممالک فراهم می شود.بینش طبقاتی درباره سندیکالیسم به وضوح نشان میدهد
که بین مبارزه برای دفاع ازمنافع مادی ومعنوی زحمتکشان ازیک سو ومبارزه برای
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آزادی زحمتکشان از استثمار سرمایه داری وسلطه امپریالیستی ازسوی دیگر ارتباط
نزدیک وجود دارد.
برگرفته ازآموزشهای سندیکایی فدراسیون جهانی سندیکاها
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