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  ایران را روایت می کند. بخصوص  نوشته حاضر بخشی از تاریخ مبارزات سندیکاهای کارگری» 

ساله از مبارزات  82، دوره ای  2338مرداد  82کوشش هایی که بعد از کودتای آمریکایی 

که  کمتر به آن پرداخته شده و این  2321تا  2338کارگران سندیکایی و سندیکاهای کارگری از 

ز مبارزات جنبش کارگری در هاله ای از ابهام مانده است. این تاریخچه نشان خواهد داد که دوره ا

نقش سندیکاها در دوره دیکتاتوری چیست و کوشندگان کارگری چه نقشی را می توانند ایفا کنند. 

وهمچنین در دوران رشد جنبش ملی و آزادیخواهی سندیکاهای کارگری چگونه عمل خواهند کرد. 

یقت پاسخی است به آنانی که نمی خواهند به نقش و وظایف طبقه کارگر در دوره فترت توجه در حق

کنند و صد البته به سلطنت طلبانی که تبلیغ می کنند دستاوردهای کارگری توسط محمدرضای فاسد 

 و کارگرُکش به کارگران داده شده است.   

تا  2338مرداد  82ا به آخر استوار که از این نوشته تقدیم می شود به کوشندگان گمنام کارگری ت 
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 تاریخچه سندیکای کارگران بنایان تهران و حومه
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به نوشته  آقای شکر اله مانی در کتاب نهضت کارگری در ایران ، که اولین کتاب مستند 

یرزا علی طرفدار و استاد محمد بنا در رابطه با اتحادیه های کارگری ایران است، آقای م

اولین کوشنده گان تشککیتت بنایکان تهکران بکوده انکدا شککراله مکانی در مکورد میکرزا علکی 

مرحککوط طرفککدار از نماینککدگان عتقمنککد و فککداکار بککود کککه حککب  و » طرفککدار مککی نویسککد 

زجرهککای زیککاد کشککید و بککا خره جککان خککود را در راه  یشککرفت مفدککود مفککد  خککود فککدا 

میرزا علی طرفدار از کوشندگانی است که در ُجو رعب و وحشکتی ککه رضکاخان « نمود

ایجککاد کککرده بککود بککه همککراه دینککر کوشککندگان کککارگری، روز اوا مککاه مککه را بارهککا جشککن 

 خبری در دست نیستا 0231گرفتندا متاسفانه از سرنوشت ایشان  بعد از 

ری اتحادیکه ککارگران بنکا در دوران اما آنچه میرزا علی طرفدار و دینر کوشندگان ککارگ

سرکوب و کشتار رضاخانی، کاشته بودند نه تنها نابود نشد بلکه درخت تناوری گشت که 

 کارگران ساختمانی و بنا در سالهای بعد از آن بسیار آموختند و بکار بستندا

ا    از گریختن رضاشاه خان ترسو از ایران، که برای مردط ایکران قلُکدر بکود و خکان امک

برای اربابانش موش ترسویی بیش نبود، به دستور اربابان اننلیسکی خکود، و متعاقکب بکاز 

، آنچککه رشککد کککرد مبککارزات کککارگری و 0231شککدن نسککبی فضککای اجتمککاعی در شککهریور 

 خواسته های کارگرانی بود که سالها سرکوب شده بودا

ه فضکا را بکرای رقط خکوردا کوشکندگان ککارگری کک 0231بهمن  3اولین جرقه به تاریخ  

اعتراضات کارگری آمده می دیدند، دست به کار شدند و اجتماع کارگران سکاختمان سکاز 

وزارت دارایی مفابا مجل  شورا و انتخاب نمایندگانی برای مذاکره با وزارت دارایی و 

شرکت بهساز در مورد کمی دستمزد و ساعات کار زیاد را سازمان دادنکدا در اسکفند هکط 

ان بکککرای آنککککه سکککاخت و سکککازها ادامکککه  یکککدا کنکککد ، طکککی حکمکککی میکککزان شکککهرداری تهکککر

 دستمزدهای کارگران ساختمانی را تعیین کردا

و برگککزاری نخسکتین کنفککران  و اعککتط برنامککه  0230تشککیا حککزب تککوده ایکران در مهککر

برای کارگران قانون کار،هشت ساعت کارروزانکه، مرخدکی  » کارگری خود از جمله 

افتکادگی،  ککار فوق، حفوق برای روزهای جمعکه و اضکافه ککاری، بیمکه ازح استفاده از با
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باعکککل دلنرمککککی « مسککککن ارزان قیمکککت دولتکککی، بازنشسکککتنی، ممنوعیکککت کارکودککککان 

 کوشندگان کارگری و رشد اعتراضات کارگری شدا

لئو زولون با ناط مستعار )حسین نوری( یکی از کوشندگان کارگری در عرده ساختمان 

فلسکطین بکود ککه  ک  از مهکاجرت بکه روسکیه و آشکنایی بکا افککار  در0311لکد بودا او متو

به ایران آمد و بکه  0201کارگری و دوستان ایرانیش، برای فعالیت های کارگری درساا

همین خاطر بازداشت و در زندان قدر زندانی شدا او یککی از کوشکندگان ککارگری بکود 

 که در احدال ساختمان دادگستری کار می کردا 

شکرکت بهسکاز شناسکنامه ککارگران » فاش شکد    02/1/0233با کوشش کارگران آگاه در

با « را برای دریافت قند و شکر تحویا می گیرد و از آنها درانتخابات سو استفاده میکندا

شکککا  0232ایککن افشککاگری کککه چنونککه بککه کککارگران علککط مککی شککود اعتدککاب فککروردین 

،  01/0/0232انی ککا  دادگسکتری بکه تکاریخ خاتمه اعتداب کارگران ساختم گرفتا در

شما فردا » اعتدابیون در نامه ای سرگشاده از نخست وزیر و وزیر دادگستری  رسیدند 

چنونه در این کا  می توانید داد معلومان را از عالمین بنیریکد، در دکورتی ککه اسکا  

 « این ساختمان روی علط بناشده استا

یکمککککاه  ککککاداش در   » دککککاب عبککککارت بککککود ازدر ایککککن اعت  خواسککککته هککککای کککککارگران

نوروز، رداخککککت دسککککتمزد روزهککککای اعتداب،هشککککت سککککاعت کککککاردر روز، کککککارگران  

 «اعتدابی نباید اخراج بشوندا

 ) حسین نوری( بودا یکی از فعالین اعتداب ساختمان دادگستری تهران لئو زولون 

ای کارگران و همچنین با شروع این کوشش ها و  شتیبانی حزب توده ایران از خواسته ه

با تاسی  فراگیر اتحادیه های کارگری در آن زمان،  کارگران ساختمانی دینری نیز به 

فکر ایجاد تشکیتتی افتادندا کارگرانی همچون احمد دالحی کارگر بنا، که در ساخت 

ابوالفضا  -بانک مسکن شعبه ادلی کارگری می کرد به همراه والی اله معاهری معمار

اسد مارا نی ، که در قسمت  -محمد حسین وهاب  ور -ولی اله مختاری بنا  –نا قریشی ب

سنگ تراشی از تبریز شروع به فعالیت کرده ، و حیدر معروفی در متشکا کردن 

کارگران بنا کوشش خود را آغاز نمودندا افراد نامبرده از بنیان گذاران اتحادیه کارگران 



 4 

و همچنین عضو شورای متحده مرکزی کارگران  0231ساختمانی و بنا بعد از شهریور

ساعت کار  01و زحتمکشان ایران بوده اندا در این سالها کارگران ساختمانی بیش از 

می کردند و هیچنونه حق و حفوقی نداشته و حتی کارفرمایان از کتک زدن کارگران 

مرکزی نیز ابا نمی کردند، تا اینکه با مبارزات متحد کارگران در شورای متحده 

کارگران و زحمتکشان ایران این رسط ضد کارگری بر چیده شدا کار این بنیان گذاران   

متشکا کردن این کارگران در  -آگاه کردن کارگران ساختمانی از حق و حفوق خویش » 

رفع مشکتت کاری از جمله اختتفات مابین کارگر و  -اتحادیه های مربوط به خود 

به  -و حفوق کارگران در مواقع اخراج کارگر از کار رسیدگی به حق  -کارفرما 

کارگماری کارگران بیکار توسط اتحادیه و شرکت فعاا در راه اجرایی شدن مطالبات 

 1کتن از جمله به تدویب رساندن قانون کار و بیمه های اجتماعی و اجرایی شدن 

کارگاه های  ابراهیط مختاری مسئوا« ساعت کار و تعطیلی روز جمعه با حفوق بودا

کوچک در اتحادیه بود و در رابطه با اجرا شدن هشت ساعت کار فعالیت می کردا 

التفات دین ورزیده و مش مهی و احمد بابک نیز از فعالین اتحادیه ای در این زمان 

اتحادیه کارگران ا اتحادیه کارگران ساختمانی شکا گرفت 0232بودندا در تیرماه 

 رانیکارگران و زحمتکشان ا یمتحده مرکز یبه شورا 2/1/0235 خیدرتار ساختمانی

با ددور بیانیه ای در مورد مشکتت کارگران  1/1/0232و در تاریخ  ملحق شد

 ساختمانی اعهار نعر کردا 

در چهککار راه مختککاری و آقککای معمککار  0223مککرداد  31تککا  0231محککا سککندیکا از سککاا 

انی و بنایکان بکا شکورای متحکده مرککزی ولی اله معاهری رابکط اتحادیکه ککارگران  سکاختم

 کارگران و زحمتکشان ایران  بود ا

اتحادیکککه ککککارگران سکککاختمانی در جهکککت بهبکککود شکککرایط ککککار همکککه ککککارگران کوشکککندگان 

ساختمانی نفاش، بنکا، سکیمان ککار، گکر ککار ااا بسکیار کوشکا بودنکدا  امکا ایکن ککارگران از 

 111/03ندا ازجمله شرکت در تعاهرات اتفاقات روزمره کشور خود نیز غافا نمی ماند

نفری شورای متحده به جهت حا  مشککا نفکت در جهکت منکافع ملکی ایکران و نکه بکه سکود 

و  شککتیبانی از طککرن قککانون کککار  0232انحدککارات نفتککی اننلککی  و امریکککایی در آبککان 
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بککه رسککمیت شککناخته شککدن اتحادیککه هککای کککارگری، تعیککین  » توسککط شککورای متحککده شککاما 

هفتکه بکا  6هفتنی و سا نه برای همه ککارگران وکارمنکدان، مرخدکی بکه مکدت مرخدی 

اسکتفاده از حفکوق بکرای زنکان بکاردار، منکع کارکودککان، برقکراری بیمکه وتکامین اجتمککاعی 

بکککرای ککککارگران و کارمنکککدان وعفکککد قراردادهکککای دسکککته جمعکککی توسکککط اتحادیکککه هکککا بکککا 

ن اوا ماه مه توسط شورای متحکده بودندا شرکت در برگزاری نخستین جش« کارفرمایان

نیکز از جملکه هکای کارهکای  00/3/0231مرکزی زحمتکشکان ایکران در تهکران در تکاریخ

 این اتحادیه بودا

اما شاید آنچه هنوز هط در ذهن کارگران ساختمانی و بنا به تدویری مانکدگار تبکدیا شکده 

 استا 31/3/0235خاطره تدویب نخستین قانون کار در

نوی  قانونی برای کارگران توسط شورای متحده و دفاع نماینده گکان حکزب  با ارایه  یش

  ،توده ایران از این  یش نوی  در مجل  ، نمایندگان فئوداا ها ، تجار، وابستنان اننلی 

سلطنت طلبان بارها از تدویب این  کیش نکوی  خکوداری کردنکد ا کوشکندگان بکه یکاد مکی 

ککزی ککارگران و زحمتکشکان ایکران بکه اتحادیکه از طرف شورای متحکده مر » آورند که 

کارگران ساختمانی خبر رسید که نمایندگان مجلک  فکردا بکرای مدکوب نککردن ایکن  کیش 

نوی  می خواهند مجل  را با خروج خود از حد نداب نمایندگان حاضکر بیاندازنکد ا بکه 

اجازه ندادن همه اتحادیه ها گفته شد تعدادی از کارگران خود را برای محادره مجل  و 

 بکککا ایکککن شکککیوه  نخسکککتین قکککانون ککککار در«ا بکککرای خکککروج نماینکککده گکککان مجلککک  بفرسکککتند

 کک  از محادککره مجلکک  توسککط نماینککدگان اتحادیککه هککای کککارگری جهکککت  31/3/0235

 مجبور ساختن نمایندگان مجل  برای تدویب آن، دورت گرفتا 

ته گان اننلی  و آمریکا و در شاه و شاهزادگان، فئوداا ها، تجار و سرمایه داران و وابس

یک کتط کسانی که بهروزی مردط ایران را نمکی خواسکتند بکرای متوقکف ککردن  یشکرفت 

 های اجتماعی و فرهننی و کارگری متحد شده بودندا

و با  دحنه سازی ترور محمدرضکا هلوی در دانشکناه تهکران بهانکه  0231بهمن  05در 

بهکاران افتاد و با غیر قانونی کردن شورای برای سرکوب جنبش کارگری به دست باند ت

متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان و دستنیری رهبرانش از جمله  ابراهیط محضکری 
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نماینده کارگران کارخانه م ، امان اله قریشی کارگر، اکبر شهابی ککارگر، دکمدحکیمی 

غنچه کارگر راننده لکوموتیو راه آهن سراسری، علی اکبر شاندرمنی خیاط، نوروز علی 

نساجی چالو ، علی امید نماینده کارگران شرکت نفت خوزستان، آقابا  دابونی ککارگر 

 و حسین جودت انتفاط خود را از شکست در مفابا کارگران گرفتندا 

اما سیا آگاهی که با خون کارگرانی چون حجازی از رهبران اتحادیکه ککارگران چا خانکه 

ود ، متوقف شدنی نبودا رهبران کارگری دوبکاره بکه ها در دوره رضا خان آبیاری شده ب

 تجدید سازمان خود  رداختندا

 33حرکت های سندیکایی در دهه 

بنکا دریافتکه بودنکد ککه بککدون سکاختمانی و کوشکندگان ککارگری و منجملکه اتحادیکه ککارگران 

اتحاد با دینر کارگران و گره زدن خواسته های کارگری به خواسکته هکای ملکی  یکروزی 

سکاعت  1کار نخواهد بودا کوشش آنان برای توقف کتک خوردن کارگران و اجکرای  در

کار، زمانی موفق و ماندنی خواهد شد که اربابکان ادکلی را هکدف گرفتکه باشکندا آنکان در 

زندگی و مبارزات روزمره خواهان دستمزدی که بتوان خانواده ای را سیر کرد، کوشش 

یه بکه دینکر خکواهران و بکرادران زحمکتکش شکان بایکد می کردندا اما می دانستند که با تک

اسا  این علط را برانداختا نبرد در عرده ملی را کارگران در جنوب ایکران بکر علیکه 

شرکت نفت اننلیسی و ارباب شاه آغاز کرده بودند و این ککارگران نیکز نمکی توانسکتند بکه 

 این مبارزه بی اعتنا باشندا

بککه دعککوت شککورای متحککده تعککاهرات 0221تیککر 32ا در بنککسککاختمانی و اتحادیککه کککارگران 

» علیکه ورود هیکات نفتکی آمریککایی در تعککاهرات شکرکت کردنکدا و  تککاردی بکا شککعار  

 توسط زحمتکشان در این تعاهرات حما می شدا« فروش نفت آری،امتیاز هرگز،

ان فداکاری جنبش کارگری و رهبرانش برای آرمان های کارگری و منافع ملی مردط ایکر

 به یادگار مانده استابرای همیشه عزیز در قلب تاریخ ایران 

خوانککدن قطعنامککه ایککن تعککاهرات در میککدان بهارسککتان اراده و فککداکاری زحمتکشککان را بککه 

ابتکککدا خاشکککع از  انمکککایش گذاشکککتا قطعنامکککه توسکککط اتحادیکککه هنرمنکککدان تئکککاتر خوانکککده شکککد

ه برروی سکو قرار گرفت و شروع هنرمندان بناط و عضو اتحادیه  برای خواندن قطعنام
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به خواندن کرد، لحعاتی بعد بکا تیرانکدازی سکربازان و ادکابت تیکر بکه  کایش از سککو بکه 

زمککین افتککادا در همککان حککاا قطعنامککه را بککه شککباویز دینککر هنرمنککد و عضککو اتحادیککه تئککاتر 

قبکت ایکرج شباویز نیز    از چندی تیر خورد و برزمین افتادا عا اایران داد تا ادامه دهد

 زند  وراز رهبران شورای متحده قطعنامه را ادامه داد و به  ایان برد ا

درایککن روز در دککف اوا تعاهرکننککدگان دوشککیزگان و زنککان کککارگر و سکک   دوچرخککه 

سواران بعد اعضای سندیکای کارگران چیت سازی که  تکاردی را حما می کردنکد ککه 

یسککی نفککش بسککته بککود و زیککرآن نوشککته شککده روی آن اژدهککایی بککا سککر آمریکککایی و تککن اننل

بعککد « کککارگران خوزسککتان را آزاد بنذاریککد تککا دزدان دریککایی را بککه دریککا بریزنککدا»بککود 

سکندیکای کککارگران دخانیکات، سککیلو و کفکاش قککرار گرفتکه بودنککدا درایکن روز  لککی  بککرای 

ده بکود و اولین باراز گازاشک آور استفاده کرد که چون آموزش به نیکروی  لکی  داده نشک

 آنان ماسک ضدگاز نزده بودند،خود آلوده شدند ا

در این روز با یورش مزدوران حزب ارتجاعی سومکا، اسداله کاری جانی کارگر کفاش 

نفکر 03ساله در میدان بهارستان کشته شدا با هجوط  لکی  و ارتکش بکه تعاهرکننکدگان  31

اهبکاز فرزنکد تفکی کارمنکد سکاله ودینکری محمکد ط11کشته شدندا یکی ازمفتولین ارمنکی و

 راه آهن بودا دکترطباطبایی علت مرگ را ادابت گلوله از عفب اعتط کردا

بکه  منعره ای که بیش ازهمکه مکردط را مکرتعش سکاخت و » روزنامه کیهان چنین نوشت 

رقت آورد نعش دخترجوانی بود که بیهوش درحالی که خون از بدن او جاری بود بر سر 

 «ا دان مخبرالدوله حما می شددست عده ای بطرف می

در حمله تانکهای ارتشی به سوی مردط  روانه شیرینلو دانشکجوی سکاا دوط  زشککی اهکا 

بابا در مفابا تانکها به روی زمین خوابید تا مانع حمله تانکها به سوی مردط شودا تانک 

 ا محکروط  از روی  اهای او به حرکت ادامه داد و این زن فداکار تا  ایان عمر از داشتن

 گردیدا

نبرد قاطع علیه شرکت نفت سابق، دفاع ازملی شدن نفکت و  » شعارادلی این تعاهرات 

حمایت از تماط اقدامات قکاطع مدکدق علیکه ام رالیسکت هکا و طکرد جاسوسکان اننلیسکی از 

 «شرکت ملی نفت بود 
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لکی خواهکان م 0235کارگرانی که در سننر شورای متحکده مکی رزمیدنکد از اوا مکاه مکه 

در  » شدن نفت بودندا کنسوا بریتانیا درخرمشهر در نامه ای به سفارت هشکدار داد ککه 

این مراسط سخننوی زنان نه تنها تفاضای یک قانون کارجکامع متشککا از رداخکت برابکر 

 «برای کارمساوی رامطرن کرده، بلکه خواستارملی شدن نفت شده استا

وی توانمندش،  اتحادیه های ککارگری بکرای این آخرین بار نبود که جنبش کارگری و باز

 خنثا کردن توطئه های شاه و عنادر خائن برضد منافع ملی، سینه س ر می کردندا 

و روی کارآمدن احمد قواط توسط محمدرضا شکاه،  35/1/0220با استعفای دکتر مددق 

 توطئه برای سرکوب جنبش آزادیخواهی و جنبش کارگری شکا دینری  یدا کردا

یککه هککای کککارگری و در را  آنککان شککورای متحککده مرکککزی کککارگران و زحمتکشککان اتحاد

بکا اعکتط اعتدکاب عمکومی  در 0220تیرماه   31ایران که در خفا فعالیت می کردند در 

حمایت از دکتر محمد مددق از جانب اتحادیه ککارگران سکیلو، دخانیکات، سکیمان تهکران، 

داخلی ) شاه و فئوداا ها( و خارجی )اسکتعمار چیت سازی، راه آهن، نبرد با باند تبهکار 

تیککر از مسککیرتو خانه بککه  21اننلککی  و آمریکککا( را آغککاز کردنککدا اعککتط شککد کککه در روز 

بهارستان، فردوسی به بهارستان،اکباتان به بهارستان راه یمکایی را شکروع خواهنکد ککردا 

اه یمککایی کننککدگان بنککا جوانککانش را بککرای گککارد محککافع ر سککاختمانی و اتحادیککه کککارگران

 معرفی کردا 

تیککر در  21شککاه و اسککتعمار عککزط کککرده بودنککد کککه کمککر جنککبش کککارگری را بشکککنندا در 

چهارراه مخبرالدوله برادر شاه ، شاه ورعلیرضا با ستن کمری به سمت مردمکی ککه از 

نفکر کشکته شکده ککه یکک نفکر زن در میکان کشکته  2مددق حمایت می کردند آتکش گشکودا 

 علیرضا    از این کشتار با ماشین شخدی اش متواری شد ا   ادشدگان بو

شلیک بسوی مکردط ازطکرف  اسکبان  هکای تحکت فرمانکدهی سکرهنگ قربکانی و تانکهکای  

تحت فرماندهی سرگرد دیرفی دورت گرفتا کارگران و زحمتکشان نعش های کشکته 

ا این کشته شدگان از شدگان را در جلوی مجل  جمع کرده و ددای انتفاط، انتفاط بلند بود

نفککر کشککته و  111در ایککن راه یمککایی  مککردط ففیککر و تهیدسککت و کککارگران تهرانککی بودنککدا
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زخمی شدندا مانکا  و قکازار حکزون ککارگران اتحادیکه کفکاش در ایکن تعکاهرات از جملکه  

 کشته شدندگان بودندا

اه، مکرگ مرگ براستبداد، دست شاه از دخالت در امور کشور کوت» شعارهای کارگران 

بر قواط خائن، مرگ بر اشرف، مرگ برشکاه، یکا مکرگ یکا مدکدق، زنکده بکاد مدکدق، از 

 بودا« یا مرگ یا آزادی  –باخون خود نوشتط  -جان خود گذشتط 

کشتار بود ولی حماسه نیز در جریان بودا جنبش کارگری با تماط توان خود به میدان آمده 

آمکدا دسکتان  لیکد اسکتعمار بکرای ربکودن ثکروت  بود و باید در این نبرد سربلند بیکرون مکی

 ملی از آستین شاه و استعمار بیرون آمده بودا

کوشندگان زبده و مبلغان جنبش کارگری برای تهیج هرچه بیشتر مردط کارزاری را مهیا 

کرده بودندا سخنرانی حسین سمنانی عضوهیات مدیره سندیکای کارگران کفاش درمیدان 

شورولتی، بکه جهکت تبلیکع هرچکه بیشکتروحدت ملکیا ) عکک  ایکن تو خانه برروی ماشین 

از جملکه ایکن نمونکه  منعک  شده اسکت ( 20/1/0220 روزنامه بسوی آینده سخنرانی در

 هاستا

نزدیکک میکدان تو خانکه سکه هکزار  » روزنامه کیهان این حماسه را چنین تدویر می کند 

ن و مردط بجکای آنککه یککدینر نفر از مردط بطرف یک تانک حمله ورشدند، ولی سربازا

 «را مضروب و مجرون کنند همدینر را درآغوش گرفتند و بوسیدند 

حوالی عهر حماسه در شکلی دینر عاهر شدا در میدان تو خانه یکی از افسران فرمانده 

تانک بناط سرهنگ جیب اله  رمان به عوض آنکه مردط را به گلولکه ببنکدد از تانکک  یکاده 

این افسر عضو شاخه نعکامی  کند و تانک را دراختیار مردط گذاشتاشد درجه هایش را 

، محککوط بکه اعکداط شکد و بکا  23مرداد سکاا  31حزب توده ایران بود که    از کودتای 

 یک درجه تخفیف به حب  ابد محکوط شد ا

اینهکا بکرادران »سکرهنگ  بکا رفکتن روی تانکک و بکا نهیکب بکه سکربازان فریکاد بکرآورد   -

ین مردط برای آزادی و خوشبختی من و شما به میدان آمده اندا تفننهای شکما بکه شمایندا ا

 «اآنان تعلق دارد و باید به سوی دشمنان مردط نشانه رود 

 آری جنبش کارگری فرزندان نعامیش را در خانواده های کارگری چنین تربیت می کندا
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رای منکککافع و مدکککدق بکککه نخسکککت وزیکککری بازگشکککتا جنکککبش ککککارگری نشکککان داد اگکککر بککک

اقتدادیش می رزمد، به منافع ملی خود نیکز بکی اعتنکا نیسکت و یکاور جنکبش آزادیخکواهی 

 استا

بنکا از دهفانکانی تشککیا مکی شکد ککه سکاختمانی و با آنکه کارگران عضکواتحادیه ککارگران 

هکیر سککواد و آگککاهی اجتمککاعی نداشککتند و از عفککب مانککده تککرین افککراد جامعککه محسککوب مککی 

بنا به کت  های سکواد ساختمانی و دگان اتحادیه با روانه کردن کارگران شدند، اما کوشن

آمککوزی کککه از جانککب شککورای متحککده مرکککزی کککارگران و زحمتکشککان تشکککیا شککده بککود، 

سازماندهی خواندن روزنامه برای بیسوادان در دفتر اتحادیه و در محا کار، گکوش دادن 

بحکل در عروسکی هکا، مراسکط تکرحیط،  به رادیو بخدوص در قهوه خانه هکا، راه انکدازی

شب نشینی ها و یا در مواقع بیکاری به ویژه در زمستانها، کتابخوانی های جمعی، بردن 

بنا به کوه و گردش هکای دسکت جمعکی و حتکا تئکاتر، تکتش گسکترده ساختمانی و کارگران 

ارگر ای را بککرای ارتفککا دانککش و آگککاهی ایککن دهفانککان کککارگر شککده بکککار مککی بردنککدا بککه ککک

بنا آموزش داده شد که برای رفع مشکتتش باید به اتحادیه بیاید تا مشکتتش ساختمانی و 

را با دینر کارگران مطرن کند و با هط اندیشی راه حا آن را بیابندا اگر کارگری مشکا 

بیماری دارد با مراجعه به  زشکان انسان دوست موضوع را حکا کننکدا اگکر ککارگری بکا 

حضکور در محکا اتحادیکه اسکت ککه مکی توانکد احبخانه اش اخکتتف دارد، کارفرما و یا د

اگر کارگری درمانده است و بی  وا، از دندوق اتحادیه به رفع مشکلش  گره گشا باشدا

ا بکه سکاختمانی و بنکا بکودمهکارت ککارگران تماط تتش اتحادیه درف با  بردن ب ردازندا 

بکا انضکباط، مکودب، و حرفکه ای باشکندا کارگران آموزش داده مکی شکد ککارگرانی خکتق، 

کارشان را با نهایت دقت و عرافت انجکاط بدهنکد و شخدکیت ککاری و کارگریشکان را در 

همه جا بخدوص محا ککار بکه نمکایش بنذارنکد، تکا دینکر ککارگران هکط بکه اتحادیکه جلکب 

شکند، شوندا و از همه مهمترآنان یاد می گرفتند ککه بکرختف روسکتا ، بکه منکافع جمکع بیندی

 که  زمه آن همبستنی و اتحاد استا       

بکرای افکزایش دسکتمزدها ،طبکق معمکوا  1/1/0223با اعتداب کارگران  ککوره  زخانکه 

همبستنی توسط اتحادیه های ککارگری از جملکه اتحادیکه ککارگران سکاختمانی و بنکا را در 
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ککوره  زخانکه    ی داشتا جمع آوری خواربار و  وا و رساندن آن به کارگران اعتدکابی

بنککا قککرار گرفککتا سککاختمانی و و خککانواده هایشککان در اولویککت کارهککای اتحادیککه کککارگران 

همچنانککککککککه در اتحادیکککککککه هکککککککای ککککککککارگری کارخانکککککککه هکککککککای سکککککککیلو،دخانیات، چیکککککککت 

سککازی،کفاش،بنایان، منبککع آب روی دادا ایککن اولککین بککار نبککود کککه کککارگران بنککا بککه یککاری 

اعتدککاب کککارگران چیککت ری نیککز کمککک حککاا اتحادیککه  اعتدککابیون مککی  یوسککتند بلکککه در

 برادر بودندا 

با فرا رسیدن روزهای  ر تتطط کودتا، اتحادیه هکای ککارگری بکرای بکه شکسکت کشکاندن 

کودتا وارد عما شدندا تا نشان دهند اگر حکومت دکتر محمد مددق کارگری نیست و به 

منکافع ملکی مکی اندیشکد بایکد در  خواسته های ککارگران هکط بکی اعتنکا، امکا در ککا چکون بکه

مفابا استعمارگران و سکرمایه داری جهکانی ازاو دفکاع ککردا چکرا ککه دشکمن وقتکی بکرای 

تو دکتر فاطمی طرفکدار جبهکه ملکی هسکتی و » نابودی مبارزان می آید از او نمی  رسد  

یکککا حسکککن، ککککارگرحلبی سکککاز مشکککهدی و یکککا ابوالفضکککا فرهکککی از فعکککالین ککککارگری سکککاا 

 «درخوزستانا0223تا0231

از طرف شورای متحده مرککزی، بکه اتحادیکه هکای  36/5/0223با شروع عملیات کودتا 

کارگری و اعضایشان دستورداده شد هر کجا که تعکاهرات انجکاط میشکود، شکرکت ککرده، 

 منتعر دستور نباشند و کلیه افراد باید شرکت کنندا

ق نخسکت وزیکر قکانونی، آمدن جنکبش ککارگری در حمایکت از حکومکت دکتکر محمکد مدکد

اسککتعمارگران و ام ریالیسککط نو ککای آمریکککا را بککه وحشککت انککداخت و بککا مراجعککه بککه دکتککر 

و توقکف تعکاهرات شکورای متحکده مرککزی حکزب تکوده ایکران مددق خواسکتار سکرکوب 

 کارگران و زحمتکشان و اتحادیه های کارگری شدندا

تعاهرات زحمتکشان را که  دکترمددق به فرماندارنعامی دستورداد 31/5/0223عدر

از فرار شاه و شکست کودتای آمریکایی زاهکدی خوشکحاا بودنکد، را سکرکوب کننکدا ایکن 

دستور باعل دستنیری ددها تن از کادرهای شورای متحده مرکزی و ککارگران عضکو 

اتحادیککه هککای کککارگری گردیککدا در همککین روز بدستورسککرتی  ریککاحی ریککی  سککتاد ارتککش 

هککای چیککت سککازی، سککیمان، دخانیککات، بلورسککازی هککا، دبککاغی هککا،  کارخانککه دکترمدککدق،
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کوره  زخانه ها محادکره و از حضکور ککارگران در خیابانهکای تهکران بشکدت جلکوگیری 

شدا به این ترتیب اتحادیه های کارگری در مفابا کودتاگران تنها شدند و دست نعامیان و 

ته شککدا بککا اسککتفرار نعامیککان از فککواحش و اراذا و اوبککاش بککرای قلککع و قمککع آنهککا بازگذاشکک

شککب، در  لککه زار، میککدان راه آهککن، باغشککاه، سکک ه، تو خانککه، فردوسککی، سککعدی، 1سکاعت 

مککامورین مسککل  بککه تفنککگ و سککرنیزه تعاهرکننککدگان علیککه شککاه را کککه بیشترشککان اعضککای 

 بودند را به قدد کشت می زدنداو اتحادیه های کارگری شورای متحده مرکزی 

اد به هیر روی بی سازمان و ا  بختککی نبکودا  شکت سکرش نیکرو داشکتا مرد31کودتای 

مکرداد نفکش بسکیار  جکدی ایفکا ککرد، سکلطه نیکروی نعکامی در  31موضوع مهمکی ککه در 

ماهها  یش به بهانه ی جلوگیری از اعتداب  کارخانه ها بودا نیروی نعامی کودتاچی از

ارگری مستفر نموده، و کارخانکه هکا بطور ثابت واحد هایی را در کارخانه ها و مناطق ک

راعمت اشغاا کرده بودا ستون ففرات تشکیتت کارگری را در تهران کارخانجات سیلو، 

 چیت سازی، دخانیات، کوره  زخانه ها و راه آهن تشکیا می دادندا

مککرداد بککا آنکککه شککورای متحککده بککه کککارگران  دسککتور داده بککود برسککر کککار خککود  31روز 

کارگران و بنایان منبع آب تهران حضور یافتند ولکی کارنکردنکدا و در حاضرشوند، ولی 

دب  محا کار را ترک کرده از خیابان بهار به سمت بهارستان حرکت کردندا  1ساعت 

نزدیک میدان فردوسی از طرف شورای متحده دستور آمد که به سمت کا  مرمر، خانکه 

ار شکاعر ککارگران، محمکدعلی دکترمددق برویکدا در نزدیککی خانکه دکترمدکدق دفتکر کک

افراشته توسط اوباش غارت می شدا    ازآن بکه سکمت خانکه دکترمدکدق هجکوط بردنکدا 

که با دیدن کارگران و درگیرشدن با آنان عفب نشینی کرده منتعر آمکدن تانکهکای ارتشکی 

شکدندا در ایککن روز حیککدر معروفکی و قربککان معروفککی از ککارگران بنککا توسککط فرمانککداری 

 ازداشت شدندانعامی ب

کودتا شکا گرفت و حمله به دستاوردهای کارگران نیز آغاز شدا  جنبش مکردط ایکران بکا 

 مرداد ماه شکست خوردا 31کودتای 

حکومت شاه که در مفابا خواسته های اتحادیکه هکای ککارگری و شکورای متحکده مرککزی 

ککارگران  کارگران و زحمتکشان شکست خورده بود و چهره  لید و ضد کارگریش برای
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 کوشکندگانافشا شده بود، برای مفابله با محبوبیت این نهادهای کارگری و مبارزه با نفکوذ 

کایی ادکککیا در میکککان ککککارگران دسکککت بککککار شکککدا اینکککان ککککه تکککا روز کودتکککا بکککرای یسکککند

ککوچکترین خواسککته هککای ککارگران اهمیککت قایککا نبودنکد و سککر نیککزه نشکان مککی دادنککد ، بککه 

 ا نددناگهان دست و دلباز ش

 آبان ا 01تشکیا کمیسیونی از روسای کارخانه های دولتی برای بهبود وضع کارگران 

 آذرا 1 یاط زاهدی نخست وزیر کودتا به کارگران کشوردر مورد دادن مزایا به آنها در 

آذرا  32 یاط نخست وزیکر کودتکا بکه ککارگران ونکک در ارتبکاط بکا بهبکود شکرایط آنهکا در 

هزارمترزمین برای ساختمان بیمارستان کارگران به وزارت کار 05مخبرالسلطنه هدایت 

 آذرا 36واگذار کرد در 

آذر گفککت  بککه زودی مفککدمات تاسککی  اتحادیککه دککنفی کککارگران فککراهط  31وزیککر کککار در 

 خواهدشدا

 دستناه خانه برای کارگران ادفهان در اوا دیماها 003ساخت 

و ن  بکرای ککارگران بیمکار و خکانواده آمبک دیمکاه، 5ازطرف سکازمان بیمکه اجتمکاعی در 

 هایشان در نعر گرفته شدا

دیمککاه نخسککت وزیککر کودتککا ایجککاد بنناههککای تعککاونی و شککرکتهای مخککتلط بککرای نیککاز  1در 

 کارگران را اعتط کردا

 ا دیماه 30اعتط بیمه شدن کلیه کارگران کوره  زخانه ها در 

 دیماها 32ارتش خانه برای کارگران اداره تسلیحات  051اختداص 

دیماه اعتط شد   روژه ساختمان یک هزار خانه ارزان قیمت برای کارگران کارخانه  31

 های شماا در دست تهیه استا

 بهمنا  02مراسط تفسیط زمین بین کارگران دخانیات ،سیلو، ضرابخانه در وزارت دارایی

کککککارگران در تختخککککوابی  511سکککاختمان باشککککناه هوا یمکککایی بککککرای تاسککککی  بیمارسکککتان 

 بهمن ا 01اختیاروزارت کار قرار گرفتا 

لفت و لی  ها شروع شده بود، حاا باید زمین هکایی را ککه مالککان بکزرگ نمکی توانسکتند 

به ساده گی به  وا نزدیک کنند، ایننونه با د رهایی که به حکومکت کودتکا داده شکده بکود 
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نکدا کفتارهکا سکهط خکود را از ایکن تا فرزندان رشید ایران را قلکع و قمکع کنکد ، معاوضکه کن

 خوش رقدی  و تفدیط نفت و ثروت ملی ایرانیان به سرمایه داری جهانی ، می خواستندا 

اما جنبش کارگری گوا این سیاه کاری ها را نخوردا کوشندگان کارگری می دانستند این 

رقابت بکا حکومت هیر کاری برای طبفه کارگر نخواهد کرد و این امتیاز ها ففط به دلیا 

محبوبیکت شکورای متحکده مرکککزی و اتحادیکه هکای ککارگری اسککت و بک ا  ک  بایکد  ینیککر 

 با راهکاری دینر شدا انحفوق کارگری از دست رفته اش

افراد فعکاا سکندیکایی بکه طکور خکود جکوش شکروع بکه  23مرداد ساا  31بعد از کودتای 

ککت سکازماندهی شکده فعالیت کرده و وعایفی را برای خود مشکخص نمکوده و طکی آن حر

بکا ایکن افکراد  و بنکا ای را شروع کردند ا اولین هیات مدیره سندیکای کارگران سکاختمانی

حیککدر دککالحی معمککار و ریککی  هیککات مککدیره ،احمککد دککالحی  دککاحب » تشکککیا گردیککد  

کارگاه سننبری و دبیر سندیکا،  حسکین رحیمکی  معمکار و مسکووا تشککیتت و تبلیغکات، 

سیمانکار و مسووا مکالی،  مسکن آبکادی ککارگر بنکا و منشکی سکندیکاا  نبی معروفی کارگر

فعاا بود و در اولین اقداط بعکد از کودتکا در کارگکاه  0225این هیات مدیره تا اواخر ساا 

ساختمانی شرکت  ندا واقع در نارمک اعتدابی را رهبری کردا در این کارگکاه سکاخت 

ی اسککت، توسککط  یمانکککار اوا، شککرکت دسککتناه سککاختمان کککه هنککوز هککط آثککارش بککاق 351

ساختمانی و تجاری  ندا شروع شده بود ا شرکت ساختمانی و تجاری  ندا این  روژه را 

معمکار بودنکد بکا عفکد قکراردادی محکوا ککرده بکود ایکن معمکاران  2به  یمانکار دینری ککه 

 استاد تفی و استاد قربان علی بودندا -استاد عبا 

در ایکن شکرکت سکندیکای ککارگران بنکا  و بنکا ارگران سکاختمانیبا سازماندهی سندیکای کک

تشکیا گردید  آقای رحمانی دبیر سندیکا از دفتر مرکزی شرکت و حسکابدار کارگکاه نیکز 

 –اسکتادکار بنکا، قربکان معروفکی  –استادکار بنا، حشمت  –استادکار بنا ، ولی اله  –بودا 

استادکار بنا، ابوالفضکا معروفکی  –مالی استادکار سیمانکار، نبی اله معروفی  و مسووا 

اسکتادکار بنکا، عطکا الکه  –استادکار بنکا، حسکن معروفکی  –استادکار بنا، محمد معروفی  –

معروفی ، اعضکای هیکات مکدیره را شکاما مکی شکدند و از  شکتیبانی تکاط و تمکاط سندیکک ای 

 بهره مند بودنداو بنا  کارگ ران ساختم انی 



 15 

سککاعت کککار مککی کردنککد بککدون  03دا کککارگران در روز بککیش از در کارگککاه سککاختمانی  نکک

دریافت حفوق ساعات اضافه کاری ا بیشتر کارگران با همان لباسی ککه از منکزا بکه سکر 

کار می آمدند کار کرده و با همان لبا  خاکی به منزا بر می گشتند و چیکزی بنکاط لبکا  

وی زمکین خکاکی نشسکته غکذا کار وجود نداشتا در موقع خوردن نهار هط کارگران بکر ر

مککی خوردنککد و در موقککع رفککتن بککه خانککه چنانچککه راننککده هککای کککامیون دلشککان میخواسککت 

کارگران شرکت را بطور جمعی سوار کرده و در میدان فوزی ه یا ام اط حسین فعل ی  یاده 

می کردندا هیچنونه ایمنی کاری وجود نداشت با تماط این احواا کارگران بکه امیکد اینککه 

فمه نانی برای خانواده خواهند برد، با دبوری تحما می کردند ا شرکت ساختمانی  ندا ل

مرداد به خوبی با خبر بکود، دسکتمزد ککارگران را بکا تکاخیر مکی  31که از شرایط بعد از 

 رداختا تا اینکه این عما شدت گرفت و طی  نج ماه حفوق کارگران عفب افتادا در این 

 غا بودند ا هزار کارگر شا 2 روژه 

کارگران اتحادیه ساختمانی و بنکا در طکوا دوران دیکتکاتوری محمکد رضکا شکاهی همیشکه 

روز کارگر را حتا در منازا خود جشن مکی گرفتنکد و ایکن سکنت مبکارزاتی طبفکه ککارگر 

جهانی را در هیر شرایطی به دست فراموشی نس ردندا البته در همین ساا ، روز کارگر 

ن ساختمانی و بنای شرکت  ندا جشن گرفته شد ااین جشن که بکه توسط سندیکای کارگرا

طور محدود در محا  روژه برگزار می شد ، توسط آقای رحمانی دبیرسندیکای کارگران 

بنا ، نبی معروفی و یک کارگر ساده سازمان داده شده بود ا در این جشکن آقکای رحمکانی 

کککارگران ایرانککی سککخن گفککت و  در مککورد  یککدایش روز کککارگر و اثککرات آن در مبککارزات

س   نبی معروفی و یکی دینر از کارگران در مورد حق کارگران جهت بهره منکدی از 

ایمنی محیط کار و هشت ساعت کار روزانه دحبت  –لبا  کار  –سروی  رفت و آمد 

 کردند که نفطه شروع اعتداب گردیدا

ر  ککا مککی کککرد آمککاده بککا جلسککاتی کککه سککندیکای کککارگران شککرکت  نککدا در محککا شککرکت بکک

کککارگران بککا همککاهننی سککندیکا دسککت بککه اعتدککاب  0222اعتدککاب شککدندا تابسککتان سککاا 

نفکر از مسکوولین کارگکاه بکه  3زدندا روز دوط اعتداب کارفرمای شرکت  ندا به توسط 

ناط های مهند  نادحی و مهند  دید ، ترتیب یک درگیکری بکا ککارگران اعتدکابی را 
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ری مهند  ناد  و مهند  دید کتک مفدلی از کارگران خورده دادند که در این درگی

و از کارگاه بیرون رفتندا مهندسین با مراجعکه بکه ژانکدارمری بکرای دسکتنیری ککارگران 

مکامور آوردنککد ککه مککامورین تعککدادی از ککارگران را دسککتنیر و بککه طکرف  اسککناه هککدایت 

ماه است که حفوق ننرفتکه ایکط  5که ما مدت » کردندا در  اسناه کارگران اعهار داشتند 

 «ا شما باشید چه می کنید؟ 

بککا آنکککه از طککرف مسککوولین کارگککاه تککتش شککد ریککی   اسککناه را تطمیککع کننککد ولککی ریککی  

اگر این تو  و تشر را هط نکنط خکودط »  اسناه به کارگران    از تو  و تشر گفت که 

 «ا زیر سواا خواهط رفت وگرنه حق با شماست 

روز دینر حفوق کارگران را تمکاط  2از مسوولین کارگاه تعهد گرفت که تا ریی   اسناه 

روز ککه از تعهکد شکرکت گذشککت بکا اطتعکاتی ککه آقککای  2و کمکاا  رداخکت کننکدا بعککد از 

رحمانی دبیکر سکندیکا از شکرکت داشکت ککارگران بکرای دومکین بکار اعتدکاب ککرده و از 

میدان سرازیر شدندا در این حرکت  کارگاه نارمک به سمت دفتر مرکزی در بازار سبزه

جمعککی، معمکککاران و  یمانککککاران دسکککت دوط شککرکت و همکککه ککککارگران مشکککارکت داشکککتندا 

کارگران در محا دفتر و بیرون از آن تحدن کرده خواستار دریافت حق و حفوق عفکب 

افتاده بودندا بعد از یک شبانه روز تحدن،  لی  با شکایت شرکت  ندا وارد جریان شد 

 لی  واقع در میدان تو خانه محا  2دون درگیری عده ای از کارگران را به قرار گاه و ب

فعلککی متککرو منتفککا کککرد ا بعککد از یککک روز بککازجویی شککرکت ملککزط بککه  رداخککت حفککوق 

 کارگران شدا 

سندیکای کارگران ساختمانی با ارتباط گیری تنناتنگ با کارگران، در آمکوزش ککارگران 

مرداد ، فعالیتی مستمر داشتا از  31ای متحده مرکزی قبا از و حفع دستاوردهای شور

ککه فشکار حکومکت نعکامی بکه کوشکندگان ککارگری شکدت  0225مرداد تا اواخر ساا  31

گرفت، با افوا حرکت های سندیکایی در کارگران ساختمانی و بنا مواجکه هسکتیطا بخشکی 

فتنکککد ، تعکککدادی از از کوشکککندگان سکککندیکایی تهکککران را تکککرک ککککرده بکککه شهرسکککتان هکککا ر

 یشکسککوتان فککوت نمودنککد و اسککتادکاران ورزیککده ای نعیککر معمککار  لطیککف  بککه خککارج از 

 کشور رفته و یا دست از فعالیت برداشتندا
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مکرداد حرککت هکای تفرقکه افکنانکه ای در جنکبش  31ناگفته نماند ککه رژیکط  هلکوی بعکد از 

ه مکی تکوان بکه  تکتش طبفه کارگر، بخدکوص در دکنوف را طراحکی ککرد ا ککه از جملک

 برای بوجود آوردن سندیکاهای گوش بفرمان  و رواج   یمانکار شدن را طراحی کردا 

به دلیا ویژگی ککه دکنوف دارنکد و هرکسکی مکی توانکد بکا سکرمایه انکدک کارفرمکا شکود،  

 یمانکار کردن کارگران فعاا و غیر فعاا جهت خنثا سازی فعالیت سکندیکاهای  یشکرو و 

فعالیکت کوشکندگان ککارگری بکرای سکاواک در اولویکت قکرار گرفکت ا چکون  بی اثر کردن

اسکت ککه  کارگر کارفرما شده دینر بکه دنبکاا مبکارزات ککارگری نیسکت، بلککه  یمانککاری

بکرای بدسکت آوردن سکود بیشکتر از ثمکره ککار ککارگران زیردسکت تکتش دارد و بکا انککدک 

 سودی می توان آنان را از گردونه ی فعالیت های کارگری خارج ساختا

اگر بخواهیط حرکت سندیکای کارگران ساختمانی و بنا را از بدو تولد تا اوایا دهکه چهکا 

قکککدرت حرککککت هکککای سکککندیکایی بخدکککوص در ارزیککابی کنکککیط، مکککی تکککوان گفکککت کککه اوج 

اسکتا  0222تا اواخر سکاا  0231سندیکای کارگران ساختمانی و بنا مربوط به سالهای 

آزادی نیط بندی وجود داشتا سندیکا ها، کارگران ایران را  0223مردادساا  31قبا از 

ور آن متحد کرده  و از ایکن طریکق بکه یکک اتحکاد یک ارچکه دسکت  یکدا ککرده بودنکد ککه تبلک

شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایکران بکودا بکا آمکوزش هکایی ککه از سکوی 

شورای متحده مرکزی  به کوشندگان کارگری داده می شد، سندیکای کارگران ساختمانی 

و بنککا، کارفرمایککان را مجبککور کردنککد از فحاشککی و کتککک زدن کککارگران سککاختمانی دسککت 

ه به عنوان برده و عمله بلکه یک انسان که به کارگری بردارندا کارگران ساختمانی را ن

روی آورده ببیننککدا حفککوق کککارگران را چککه در موقککع کککار و چککه در موقککع اخککراج کامککا 

 رداخت کنند، وگرنه با اتحادیه و شکورای متحکده مرککزی ککارگران و زحمتکشکان ایکران 

وسککتایی سککاده و طککرف خواهنککد بککودا کککارگر سککاختمانی و بنککا در ایککن روزگککار نککه یککک ر

بلکه کارگری که با اتحاد برادرانش می توانسکت از حفکوق خکود دفکاع کنکد  ،رتوسری خو

ارتفا یافتا شعور اجتماعی یافت، در تعاهرات ملی شدن دنعت نفت شکرکت ککرد و بکه 

منافع ملی خود واقف شدا شاه را نه  دری مهربان ، بلکه کارفرمایی که به همه زور می 

کرد که باید برای تغییکر زنکدگی خکود و خکانواده اش تکتش کنکد و در  گوید شناختا درک
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نیز باید تجربه کنکد و شکجاعانه و بکا را این مسیر بیکاری، اخراج ، زندانی شدن و مرگ 

درک کاما مسیر زندگی خکود را انتخکاب کنکدا او فهمیکد قهرمکانی وجکود نکدارد و بایکد در 

 رمانی را خلق کنداروی زمین با اتحاد خواهران و برادرانش قه

شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران در مفاط یک کنفدارسیون سراسری، 

 –دخانیکات  -چیکت سکازی -با سازماندهی اعتداباتی از جملکه اعتدکاب فرودگکاه مهرآبکاد

 –منبکککع آب تهکککران  6اعتدکککاب  –شکککرکت نفکککت خوزسکککتان  –ککککوره  زخانکککه هکککا  -سکککیلو

ادفهان،  باعل آشکنایی هکر چکه بیشکتر ککارگران بکه حفکوق اعتداب کارخانجات نساجی 

قککانونی کککردن اضککافه کککاری بککا  -سککاعت ککار 1اعمککاا  –رسککمیت یککافتن سککندیکاها  –ککار 

حضکور در  -به دست آوردن تعطکیتت ککارگری –تعطیلی روز جمعه با حفوق  –حفوق 

مهمتر تدویب  اختتفات بین کارگر و کارفرما و حا و فدا آن به نفع کارگر و از همه

، در ذهکن و از افتخکارتش دانسکت ککه بایکدقانون ککار و تشککیا دکندوق بیمکه ککارگران را

 ا قلب کارگران ماندگار شد

مرداد با تجارب به دست آمده و جاینزین شدن کادرهای جکوان ، سکازماندهی  31بعد از 

بعد از شروع شدا شکا گیری سندیکاها 0223اعتدابات برای حفع دستاوردهای قبا از 

به دلیا شرایط اختناق و سرکوب بکه دکورت زیکر زمینکی و داوطلبانکه  0223مرداد  31

توسط افرادی که زمانی عضو شکورای متحکده بودنکد شککا گرفکت ، ککه اعتدکاب کارگکاه 

ساختمانی  ندا از آن جمله است ا رژیط شاه فکر نمی کرد بعد از کودتا کسی جرات سکر 

 به اعتدابا بلند کردن داشته باشد چه رسد

اما با شروع حرکت هکای اتحکاد شککنانه ی رژیکط شکاه، و رونکد  یمانککار ککردن ککارگران 

فعکککاا، و دور ککککردن طبفکککه ککککارگر از شخدکککیت ککککارگری و طبفکککاتی خکککود و تضکککعیف 

حرکتهکای سککندیکایی توسککط عوامککا سککاواک  ککی ریککزی شککدا البتککه ایککن حرکککت نککه تنهککا در 

دنوف نیز اتفاق افتادا تتش شاه و ساواک این بود  دنف ساختمانی و بنا، بلکه در سایر

که کارگران ساختمانی و بنایان را تبدیا به خرده  یمانکار کرده ، و یا در دنف کفاش با 

سندیکای کفاش را بکا شکسکت  رواج حجره داری و سری دوزی فعالیت کارگران فعاا و

سکراج تکتش در  -ککار خکط ککار نکورد –بافنکده سکوزنی  –رو برو کنندا در دنوف خیاط 
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 رورش نیط چه کارفرماها شدا با این شیوه بسیاری از بنایان و استاد ککاران و کوشکندگان 

کارگری تبکدیا بکه  یمانککاران کوچکک شکدند و دینکر مکزد بنیکری و حفکوق بنیکری کسکر 

شان تلفی می گرددید و همه سعی در کارفرما شکدن و  یمانککار شکدن مکی نمودنکد ا دینکر 

لیتی در قباا افراد عهده دار نبود، بیمکه و بازنشسکتنی نیکز ارزش خکود را در رژیط مسئو

 میان کارگران  یمانکار شده از دست دادا

مرداد ضربات جانانه ای را از اتحاد طبفکه ککارگر  31شاه و اربابان نفتی اش که قبا از 

هککت دریافککت کککرده بودنککد ، هرآنچککه در قککدرت داشککتند از فشککار و سککرکوب و دسیسککه، ج

متتشی کردن اتحادیه های کارگری به میدان آوردند،  ولی موثر واقع نشدا  شاه با توسا 

مرداد دست زد که برای ملت و طبفه  31به اربابان آمریکایی و اننلیسی خود به کودتای 

 کارگر ایران بسیار خونبار بودا

سط شعبان بی سندیکای کارگران خباز تهران در حسن آباد تو 0223مرداد ساا  31در  

دسککتنیری اعضککای هیککات مککدیره سککندیکای کککارگران  5/23/ 31مککخ آتککش زده شککد ا  در 

عبداله احیاء و محمود س اهی دورت گرفکتا  –حسین سمنانی  –کفاش، حسین باباخانی 

تیر مسلسا قرار گرفت  5آودی  مسرو یان کارگر قناد و فعاا کارگری هدف  30/1/23

دکککراله تحریکککری دهفکککان مبکککارز گرمسکککاری بکککه وسکککیله متن 22و جکککان باخکککتا در سکککاا 

مرتجعین ربوده ، روی بدنش آب جوش ریخته و او را به طرز دلخراشی خفه کردندا در 

شکککهادت وارتکککان سکککا خانیان ککککارگر کفکککاش در زیکککر شککککنجه روی داد ا در  01/3/22

 بککا دسککتنیری خسککرو عیوضککیان، آوانکک  اسکککندری ، آوانکک  مککدویان و ابککاذر 05/00/22

برننی از اعضکای هیکات مکدیره سکندیکای کفکاش و سکازمان دهنکدگان اعتدکاب ککارگران 

، آخکرین بازمانکدگان هیکات مکدیره سکندیکای کفکاش نیکز بکه داط  01/1/22کفاش بکه تکاریخ 

تککن از  25بککا دسککتنیری  0221 لککی  خککونریز محمککد رضککا شککاهی افتادنککدا در فککروردین 

 –ابوالفضککا سککادات قلککی  –یعفککوب زاده  اعضککای شککورای متحککده تهککران از جملککه بهککراط

لودویکککک مرادیکککان دبیکککران شکککورای متحکککده تهکککران بکککه دسکککت جکککتدان  –محمکککود هرمکککز 

برجسته اتحادیه قالیبافان  یابوالفضا فرهی از اعضا 01/1/21شاهنشاهی گرفتار شدندا 

و از رهبکران مشکهور اتحادیکه ککارگران خوزسکتان  0211 – 0211خراسان در سالهای 
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آرسکن  3/3/21به علکت شککنجه هکای وارده بکه شکهادت رسکیدا در  23تا  31لهای در سا

مکن ککارگری هسکتط کککه جکز دو بکازوی خکود سککرمایه ای » آوانسکیان هننکاط اعکداط گفککت   

نداشککتط و اکنککون سککعادتمندط کککه بککا همککین سککرمایه شککرافتمندانه در راه مککردط بککه گککور مککی 

 «      روطا

ی عفب نشکینی نککرد بلککه کادرهکای جکوان جنکبش ککارگری اما با همه اینها جنبش کارگر

که در کوران مبکارزات قبکا از کودتکا آبدیکده شکده و بکا درک شکرایط روز جهکت گسکترش 

فعالیت سندیکایی ، حرکتهای ککارگری را آغکاز کردنکدا ایکن بکار بکا  ختنکی و حودکله  و 

دنکد ا ازجملکه ایکن بردباری در آشنایی کارگران با حق و حفکوق سکندیکایی اشکان کوشکا بو

درسککندیکای  0221جوانککان فعککاا مککی تککوان بککه محمککد چو ککانزاده اشککاره کردکککه تککا سککاا 

 کارگران ساختمانی فعاا بود و دراواخردهه چها به جنبش چریکی  یوستا

هشت ساعت کار، تعطیلی روز جمعه با حفوق، اضافه کاری با حفوق و از همکه مهمتکر  

ای مسکتمر کوشککندگان ککارگری در رشککته سککاختمان متشککا شککدن در سکندیکا ، آمککوزش هکک

بکودا ایکن آمکوزش هکا در دهکه چهکا ببکار نشسکت و بکار دینکر کوشکندگان و ککارگران آگککاه 

 را به دور هط گرد آوردا  و بنا ساختمانی

 

 فعالیت سندیکایی در دهه چهل 

جمله در دهه چها به دلیا رواج ساختمان سازی و افزایش تعداد کارگران ساختمانی، از 

بنا، سیمانکار، آرماتور بند، نفاش ااا که بعدها هر کداط سکندیکای مسکتفا خکود را تاسکی  

اولکین مجمکع عمکومی خکود را برگکزار  0210کرد، کوشندگان سندیکایی توانستند در سکاا

وزارت کار از ثبت سندیکای ککارگران سکاختمانی خکودداری  6/1/0210کنندا در تاریخ 

انی از  ای ننشستند و بعد از سالها کار و فعالیت سکندیکای خکود کردا اما کارگران ساختم

بککه ثبککت رسککاندندا سککاواک در رابطککه بککا هککر حرکککت کککارگری بسککیار  0212را در سککاا 

حسا  بکودا سکاواک مکی خواسکت سکندیکاها زیکر نعکرش فعالیکت کننکد و از طکرف دینکر 

 کوشندگان سندیکایی در مستفا نناه داشتن سندیکا کوشا بودندا
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اواک و رژیط شاه بکازی چندگانکه ای را بکا سکندیکاهای ککارگری شکروع ککرده بودنکد از س

طرفی به تشکیا سندیکا میدان می دادند و از طرفی دینر با گماشتن عنادر ساواکی در 

این سندیکاها از محتوای کارگری آن می کاستند و از طرف دینر با فشارهای بین المللی 

کارگر نیز از خود به نمایش بنذارنکد بکه همکین خکاطر در تتش می کردند چهره طرفدار 

هزار کارگر رشته ساختمانی را اعتط می کرد، که  511، بیمه شدن 01/6/0215تاریخ 

هیچناه به تحفق ن یوستا با این ترفند به کارگران ناآگاه اینطور الفا می کردند که شاه بکه 

ککارگران قکدمی برایشکان بکر نمکی فکر کارگران است و سندیکاها به جز تلف کردن وقت 

شکاه خکودش  یشکفدط اسکتا و تکازه اگکر  ،دارد به اضافه اینکه اگر کاری قرار اسکت بشکود

  یمانکار بشوید  ولدار خواهید شد و احتیاجی به بیمه و موارد دینر نخواهید داشتا 

ی به همین خاطرکوشندگان سندیکایی با عناوین مختلف در  ی منزوی کردن ساواکی های 

بودنکد کککه بکه نککاط ککارگر در سککندیکا عضکو شککده بودنکد ، تککا  در فعالیکت کوشککندگان واقعککی 

کارگری در مسیر تفویت و تحوا سندیکاها  در مسیر درست خود مشکا ایجاد کنندا امکا 

کوشندگان با تتش، این نفشه ساواک را به هط زده و سندیکا های مستفا را ایجاد کردندا 

نیز از طرف دینر باعل تضعیف سکندیکاها بکودا نکه تنهکا رژیکط  سط مهلک  یمانکار شدن

به دست کارفرمایان سعی در  یمانکار کردن اعضای فعاا و اسکتاد ککاران مکاهر عتقمنکد 

به سندیکا را داشت، بلکه از طرف کارگران نیکز از ایکن امکر اسکتفباا شکدا ایکن ککارگران 

دن، شکاید بتواننکد رفکاهی را بکرای فکر می کردند با  یمانککار شکدن و بکرای خکود ککار ککر

 خانواده خود به وجود بیاورندا در نتیجه سندیکا ضعیف شد ا 

در اواخردهه چهکا بکه دلیکا رواج سکاختمان سکازی و بیشکتر شکدن ککارگران ایکن رشکته و 

ککه موجکب روانکه شکدن بیشکتر  0211تیرمکاه  1اعتط کمبود ککارگر سکاختمانی در تکاریخ 

ید و به دنبکاا آن  دسکتمزد ککارگران ایکن رشکته ککاهش یافکتا بکا روستاییان به شهرها گرد

مهر بطور رسمی تنزا دستمزد ککارگران 30آمدن  اییز و کمتر شدن ساختمان سازی در 

 ساختمانی اعتط شدا

به همان میزان که کارهای ساختمانی رواج می یافت سوان  ناشکی از عکدط رعایکت ایمنکی 

افزایش می یافت که گزارشش توسط ککارگرانی ککه  کارگران برای سود هرچه بیشتر نیز
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بکه کنفکران  هکای ککارگری مکی رفتنکد و یککا دانشکجویان و احکزاب مترقکی بکه سکازمان بککین 

 11دیمکاه  1بازهط رژیط چهره دلسوزانه بکه خکود مکی گرفکت و در  المللی کار می رسیدا 

و بنککا بککه  هککزار کککارگر غیککر ثابککت سککاختمانی کککارگر 111کککه نزدیککک بککه » اعککتط کککرد 

موجب آیین نامکه ایمنکی وزارت ککار در برابکر حکوادل ناشکی از کارهکای سکاختمانی بیمکه 

وعده هایی که قرار نبود اجرایی شکود و ففکط بکه خکاطر بسکتن دهکان سکازمان « می شوندا

 های بین المللی بودا

همککه ایککن مسککایا موجککب رویکککرد کککارگران آگککاه بنککا کککه بککه ویککژه سککهط کککارگران جککوان 

در خانکه ککارگر مسکتفر شکده و  0211ر بود به سندیکا شدا ککارگران بنکا درسکاا  چشمنی

رسانندا   103انتخاباتی را برگزار کرده وسندیکای خود را به ثبت وزارت کار به شماره 

 نتیجه انتخابات چنین بود 

 –مسکن آبکادی بنکا   -شکعبان اکبکری سکیمانکار  -کامککار  -خداقلی جتلکی بنکا دبیکر سکندیکا

و نبکی معروفککی سکیمانکاربه عنککوان هیکات مککدیره انتخککاب  -مکان محمککد نکژاد سککیمانکار رح

شدندا البته در این هیات مدیره کسانی چون خدا قلی جتلی دبیر سندیکا و کامکار عضکو 

هیات مدیره از افراد مورد اعتماد ساواک بوده و به خدوص در مورد کامکار گفته شده 

ره باشد ا این هیات مدیره که مسکتفت در رابطکه بکا ککارگران بود که این باید در هیات مدی

 بنا فعالیت داشت دینر بخشی از سندیکای کارگران ساختمانی نبودا 

 در دهه  نجاه  ی کارگران بنایانسندیکافعالت 

در دهه  نجاه سکندیکای ککارگران بنایکان تهکران و حومکه فعالیکت کمکی داشکت وجکود افکراد 

خکداقلی جتلکی در کیفیکت ککار و نفکض اسکتفتا سکندیکا تکاثیر بکه  ساواکی مانند کامککار و

نفکککر از نماینکککدگان مجلککک  چکککون حیکککدر دکککایبی و عبکککا   3سکککزا گذاشکککته بکککودا همچنکککین 

اسکککندری کککه قککبت در بخککش کارهککای سککاختمانی فعالیککت مککی کردنککد، از نزدیککک فعالیککت 

بکه  یشکنهاد ککارگران  0251سندیکای بنایان تهران و حومه را زیر نعر داشتندا در سکاا 

آگاه در سندیکا ، بخشی از هیات مدیره، محلی را در نعاط آبکاد اجکاره ککرده و شکروع بکه 

فعالیت مستفا کردند بدون اینکه به خداقلی جتلی و کامکار اطتع دهندا در آن زمان هط 

  سندیکای بنایان تهران و حومه وجود داشت ککه  ک 3در خانه کارگر و هط در نعاط آباد 
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تککازه اعضککای سککندیکای واقککع در خانککه کککارگر بککه وجککود  56سککاا در اواخککر سککاا  3از 

سندیکای بنا در نعاط آبکاد  کی بردنکدا ککارگرانی ککه در سکندیکای نعکاط آبکاد گکرد هکط آمکده 

دبیکر سککندیکای مسککتفا  و بودنکد هیککات مککدیره ای بکا حضککور  آقککای حیکدر دککالحی  معمککار

نبککی معروفکککی   -ریککی  هیککات مککدیره و دط  معمککار آقککای مفکک -کککارگران تهککران و حومککه 

مسووا کمیسیون مالی و مسووا عضو گیری ، انتخکاب کردنکد ا ککه تکا سکاا و سیمانکار 

حسکین رحیمکی  معمکار و  -این هیات مدیره فعکاا بکودا والکی الکه معکاهری معمکار  0251

مکی ککرد جکو  بخشعلی هاشمی بنا نیز از کوشندگان ایکن سکندیکا بودنکدا ایکن سکندیکا تکتش

یا  را از میان کارگران بزدایدا همچنین در اختتف کارگر و کارفرما به عنوان نماینکده 

کارگر حضور  یدا کند و تا آنجایی که می شود با ریش سفیدی موضوع را فیدکله بدهکدا 

به دلیا تفرقه افکنی های رژیط شاه سندیکای کارگران بنا تهران آن قواط  زط را نداشکتا 

 کمک های مالی کارگران خود را سر ا نناه داشتا اما با

مسکتفر در نعکاط آبکاد بکا شکروع حرککت هکای  یان تهرانهیات مدیره سندیکای کارگران بنا

تدمیط گرفت بکه طکور فعکاا در ایکن حرککت اعتراضکی   0256اعتراضی مردط در ساا 

ن تهکران و شرکت نمایدا استاد معمارحیکدر دکالحی دبیکر سکندیکای مسکتفا ککارگران بنایکا

ککارگر سکیمانکارنبی معروفکی مسکووا  –استاد معمکار مفکدط ریکی  هیکات مکدیره  –حومه 

اسککتاد معمککار  -کمیسککیون مککالی و مسککووا عضککو گیککری ،اسککتاد معمککار والککی الککه معککاهری

حسین رحیمی و کارگر بنا، بخشعلی هاشمی از کوشندگان سندیکای بنا، این تدمیط را به 

ا هرچه حرکت های اعتراضی مردط تندتر می شد ، سندیکا نیز  بدنه سندیکا منتفا کردند

با آن همراهی بیشتری نشان می دادا سندیکا برای سرننونی رژیط دیکتاتوری شکاه خیلکی 

شعار شعار سندیکا شکده بکودا اعضکای  51واقعا در ساا « مرگ برشاه»تتش می کردا 

ا تدککمیط جمعککی هیککات مککدیره سککندیکا در تمککاط راه یمککایی هککا شککرکت فعککاا داشککته و ایککن بکک

سندیکا بودا با آمدن روزهای توفانی انفتب هیات مدیره و اعضای فعاا و در یکک ککتط 

تمککاط کککارگران سککندیکای بنایککان تهککران و حومککه بطککور جمعککی تدککمیط گرفتنککد در انفککتب 

شرکت موثر داشته باشکندا در ایکن زمکان کلیکه ککارگران فعکاا و اسکتادکاران مکاهر ککه در 

چها به  یمانکاری های کوچک روی آورده بودند، نیز بکه گکرد سکندیکای خکود جمکع  دهه
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شده و هر روز بر تعداد کارگران بنا در سندیکا افزوده می شدا در آخرین جلسات هیات 

مدیره در قبا از انفتب بحل و تدمیط نهایی درباره انفتب و  یشبرد آن مطرن بکودا از 

عتراضی، زنده کردن جنبش های دنوف و هط زمان جمله شرکت در همه حرکت های ا

کمککک بککه  خککش اطتعیککه هککایی سککندیکای نفککاش و بتککون ریککز و سککندیکای شککرکت هککای 

سککاختمانیا همچنککین دینککر سککندیکاها نیککز همراهککی نشککان داده آنهککا نیککز اطتعیککه هککایی در 

سکینماها و جهت تایید انفتب و راه یمایی ها دادر می کردند از جمله سندیکای کارکنان 

سندیکای کارگران کوره  ز خانه ها ، جمعی از کارگران کفاش و بافنده سکوزنی و خیکاط 

 و فلزکارمکانیکا

شروع به رشد و هط نوایی با انفتب کردا کارگران فعالی که  51این حرکت ها از  اییز  

،  مرداد دینری تککرار شکود 31را تجربه کرده بودند دینر نمی خواستند  23مرداد  31

بککه همککین دلیککا در هیککات مککدیره سککندیکاهای خککود ، آمککادگی هککای  زط بککرای حککادتر شککدن 

اوضاع و امکان بروز هر اتفاقی را  یش بینکی  و سکازماندهی ککرده بودنکدا در روزهکای 

بهمککن ایککن سککازماندهی نتککایج خککود را نشککان دادا اعضککای هیککات  32و  33و  30توفککانی 

یککان کککه در گککروه هککای مختلککف از طککرف سککندیکا مککدیره و اعضککای فعککاا سککندیکای بنا

سازماندهی شده بودند در روزهای انفتب با آمادگی بهتری در انفتب شرکت کردند و به 

روز در خیابان های تهران در مبارزه نهایی با رژیط کودتا شرکت  2دستور سندیکای بنا 

ندیکا در تسککخیر فعککاا داشککتندا کککارگر سککیمانکار شککعبان اکبککری و تعککدادی از اعضککای سکک

مسلسا سازی خیابکان ژالکه شکرکت فعکاا داشکتندا ککارگر سکیمانکار رحمکان محمکد نکژاد و 

تعککدادی از اعضککای سککندیکا در درگیککری هککای نیککروی هککوایی خیابککان ژالککه، و کککارگر بنککا  

مسن آبادی در نعاط آباد به سننر بندی وسکازماندهی مکردط مشکغوا بودنکدا معمکار مختکار 

مردط در تسخیر کتنتری نارمک می رزمیدا معمار ولی اله معاهری  واحدی با همراهی

در تسخیر کتنتری نازی آباد با سازماندهی مردط تتش می کردا معمار حسین رحیمی و 

فرزنکککدانش، معمکککار حیکککدر دکککالحی و بکککرادر زاده هکککایش و کارگرسکککیمانکار ابوالفضکککا 

ی های سلطنت آباد تتش بی و درگیر 00معروفی در تسخیر شهربانی مرکز و کتنتری 

اسکتاد سکیمانکار نبکی معروفکی و  اندازه ای از خود نشکان دادنکدا در تسکخیر  ادگکان جکی ،
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استادمعمار مفدط، در خط اوا مبارزه حضور فعالی داشتندا قبا از درگیری ، خیابان جی 

را سننربندی ککرده ککه نبکی معروفکی مسکووا حفکاری و سکننربندی بکودا بکا کمکک مکردط 

بلککوار خیابککان جککی را کنککده دور تککا دور کسککیه گککونی  ککر از خککاک چیککده و تحویککا  وسککط

انفتبیون مسل  می دادندا سننرها یکی    از دینکری آمکاده مکی شکد و هجکوط بکه  ادگکان 

هر زمان بیشتر می شد تا این که  ادگان جکی خلکع سکتن و بکه دسکت مکردط افتکادا در ایکن 

و کارگر سکفاا  ه ناط های کارگر گر کارعلی اکبرنفر از اعضای سندیکا ب 3درگیری ها 

کار هاشط زخمی شدندا نبی معروفکی ککه مسکووا  خکش آذوقکه در بکین انفتبیکون بکود، در 

بهمن از چهار راه لشنر تا میدان  استور را نیز در حفاعت کاما قرار داده بکه  33روز 

زه هیچنونه ترددی را طوریکه به جز انفتبیون مسل  که به کمک مردط می شتافتند، اجا

 نمی دادا

ساا سازماندهی و آموزش دیده بودنکد در نبکرد نهکایی  35کادرهای سندیکایی که در طی 

 وعایف خود را به خوبی ایفا کردندا

  

 فعالیت سندیکا بعد از انقالب 

   از انفتب اعضای سندیکای بنایان تهران و حومه افزایش یافکتا بعکد از یکک مکاه در 

انتخابککات مجککدد برگککزار شککد و هیککات مککدیره جدیککد روی کککار آمدنککدا  0251داواخککر اسککفن

معمکار  -کارگر سیمانکار نبی معروفی مسکووا مکالی  –معمارحیدر دالحی دبیر سندیکا 

حمیکد  معمارغفار زاده و سکیمانکار –معمار جتا غفاری آموزش –مفدط مسئوا تبلیغات 

 حسینی بازر  ا

رفکع بیککاری  -3 شکتیبانی از انفکتب  -0»  ان و حومکه دستور ککار سکندیکای بنایکان تهکر

هککط بسککتنی بککا احککزاب  -1همبسککتنی بککا دینککر سککندیکاها  -2همیشککنی از کلیککه کککارگران 

 شککتیبانی از وزیککر کککار دولککت موقککت آقککای فروهککر و  -5مترقککی و طرفککدار طبفککه کککارگر 

ت فعا نکه شرکت در همه مجکامع و شکرک -6معاونین ایشان به خدوص آقای فاضا  ور 

 «ارتباط با دینر سندیکاهای بنا در شهرستانهاا -1در همه زمینه ها 
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در ارتبککاط گیککری بککا سککندیکاهای بنککای شهرسککتان هککای دینککر، ارتبککاط بککا سککندیکای بنایککان 

تبریز بکا ارتبکاط احمکد بابکک میسکر شکدا سکندیکای بنایکان مشکهد بکه نماینکدگی محمکود نویکد 

در رشکت، یعفکوب  -رومیکه بکه نماینکدگی جمکاا نادکریسکندیکاهای ککارگران بنکای ا - ور

ککرج، احمکد دکالحی و قکزوین تفکی  –اردبیا، احمکد فرقکانی  –بندرانزلی، مفدط  -محمدی

 میرزایی دورت گرفت ا

سککاختاری ماننکد شکورای متحکده مرککزی کککارگران و  -فککر تشککیا  0251در بهکار سکاا 

بکرای طبفکه ککارگر  21و  31ی زحمتکشان ایران که دستاوردهای درخشکانی در دهکه هکا

سککاعت کککار و تعطیلککی روز جمعککه بککا  1از جملککه قککانون کککار و بیمککه تککامین اجتمککاعی و 

حفوق، به ارمغان آورده بکود مطکرن شکد ا ایکن ایکده بکا اسکتفباا هیکات مکدیره سکندیکای بنکا 

بککه انجمککن  یککان تهککران و حومککهروبکرو شککدا یکککی از د یککا  یوسککتن سککندیکای کککارگران بنا

ستنی شوراها و سندیکاهای کارگری تهران و حومه این بود ککه انجمکن  بتوانکد ماننکد همب

شورای متحده دستاورد زیکادی بکرای ککارگران ایکران بکه ارمغکان بیکاورد، از جملکه متحکد 

کککردن کککارگران در سراسککر ایککران کککه در آن زمککان ضککرورت مبککرط داشککت تککا بککه طککور 

از انفتب کمک برسانند و هط در مسایا کتن  سازماندهی شده ، هط به خرابی های مانده

تعمیط بیمه های اجتمکاعی بکه تمکاط مکردط  -ادتن قانون کار –مانند تعیین دستمزد سالیانه 

ایران، بتوانند به عنوان نماینده کارگران ایران اعهار نعر کنندا هکط چنانککه در موضکوع 

درت کارگران ایران در مخالفت ، ق- قانون کار  یشنهادی احمد توکلی وزیر کار آن زمان

با این قکانون ککار بکه نمکایش گکذارده شکدا همچنکین از  ایمکاا شکدن حفکوق ککارگران توسکط 

سرمایه داران و کارفرمایان کوچک جلوگیری شودا سندیکای کارگران بنا بر ایکن اعتفکاد 

 بککود کککه کککارگران بعککد از انفککتب مردمککی بهمککن بایککد از حککامی قدرتمنککدی بککه نککاط انجمککن

همبستنی برخوردار شوند و کارگران ایران نیز مانند کشکورهایی  یشکرفته حفکوق واقعکی 

 خود را به دست بیاورندا 

سندیکاها بعد از انفتب ، دستور کارشان حمایت همه جانبه از انفتب بود ا به طور مثاا 

رابطه سندیکاها با دولت موقکت زیکاد خکوب نبکود چکرا ککه جلکوی فعالیکت ککارگران سکنگ 

هککزار سککاواکی کککه بککه عفککب افتککادن حفوقشککان  01انککدازی مککی شککد ولککی جلککوی تعککاهرات 
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معترض بودند و در جلوی نخست وزیری راه یمایی کرده بودند واکنش نشان نمی دادا یا 

در رابطه با کارخانجات و اعتراضکات ککارگری در داخکا ایکن واحکدهای تولیکدی واککنش 

م ممنککوع نمککی کککرد ولککی بککرای جهککانی کککار منفککی نشککان مککی دادا گرچککه روز گر را رسککما

برگزاری آن اشکاا تراشی می کردا در زمان دولت موقت چندین بار به سندیکاها حملکه 

 شد و دولت موقت واکنشی از خود نشان ندادا

ریان این تهاجط های غیر قانونی از سندیکاهای کارگری بکه غکارت مکی جوسایلی که در  

از اعضکا تکامین مکی شکد خیلکی از ککارگران بیککار  رفت با حق عضویت های گرفتکه شکده

برای خرید این وسایا کمکک مکالی ککرده بودنکد تکا ککار سکندیکاها و انجمکن همبسکتنی راه 

بیافتد، تا شاید گشایشی در کار و زندگی ککارگران ایجکاد شکودا سکندیکای ککارگران بنکا از 

مکی نمکود زیکرا ایشکان  وزارت زنده یاد داریوش فروهر استفباا کرده و از ایشان حمایکت

ککه وزارت ککار مشکوق جنکبش سکندیکایی اسکت » در مداحبه های خود اعتط می ککرد  

و بکه همکین «  05/0/51ایجکاد سکندیکاهای ککارگری ضکروری اسکت »و یا «  00/0/51

دلیا نسبت به ایشان  در مفابسه با دولت موقت نفطه نعر مثبت تری موجود بود ا حتا با 

فاضا  ور که کارگر دخانیات بود همکاری دمیمانه ای به وجود آمده معاون ایشان آقای 

بککود و ایشککان از سککندیکاها حمایککت مککی کردنککدا در مککورد تسککخیر  نککه جاسوسککی آمریکککا 

حمایت قاطع خود را اعتط کرد و اعتمیه ای به  یان تهران و حومهسندیکای کارگران بنا

بنایکان تهکران و حومکه از تسکخیر  نکه ما ککارگران سکندیکای »این مضمون منتشر کرد   

این حمایت سابفه ی تاریخی داشت ا درست از همکین « جاسوسی آمریکا حمایت می کنیط

مرداد بر علیه حکومت ملی دکتکر مدکدق شککا گرفتکه بکود و  31سفارت توطئه کودتای 

سککاا دسککتاورد طبفککه کککارگر ایککران در سککاا هککای دهککه بیسککت بربککاد رفککت ا حضککور  03

در مفابا سفارت آمریکا و حمایت بی دریغ از تسخیر سفارت محدکوا گرایشکی فیزیکی 

بود که نمی خواسکت انفکتب شکسکت بخکورد و شکرایط بکه سکمت دوران  هلکوی بکازگرددا 

هنککوز کسککانی فکککر مککی کردنککد ، مککی شککود بککا آمریکککا در شککرایط آن روز مسککامحه کککرد و 

اعی و آزادی و اسکتفتا سیاسکی انفتب را از هدف های ادلی اش که همان عدالت اجتم

 و اقتدادی بود، منحرف ساختا
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سکندیکای ککارگران بنککا بکه همکراه دینککر سکندیکاها و انجمکن همبسککتنی در ککاهش اخککتتف 

و افق  یش رو ، بین احزاب و سازمانهای طرفکدار طبفکه  51نعر در مورد انفتب بهمن 

ادار این سازمانها در درون کارگر، تتش کرد که این عما در مشتکا کردن کارگران هو

سندیکا، به وحدت عما یک ارچه طبفه کارگر تبدیا شود و تفرقکه از بکین بکرودا ولکی ایکن 

عمکا بککا خودخکواهی و یکسککوننری برخککی سکازمانهای مککدعی طرفکداری از طبفککه کککارگر 

عفکیط مانکدا ایکن   جریکان هکای فککری نتوانسکتند از حرککت هکای ترقکی خواهانکه ای نعیکر 

اندنیست ها در نیکاراگوئه  و یا در دینر نمونه های موفق در  بنیرنکد و آن رویکرد س

را راهنمکای عمکا خککود کننکد و همنککی در مفابکا دشککمن مشکترک یعنککی ام ریالیسکط آمریکککا 

 متحد شوندا

سندیکای کرگران بنا با فراخوانی بکه اعضکایش بکه  0251شهریور  21با آغاز جنگ در 

 ن قرار گرفته بودند ،شتافتایاری مردمی که مورد هجوط دشم

سندیکاها در تماط دنیا مخالف جنگ هستندا جنگ در همه دنیا به نفع سرمایه داران و به  

ضرر کارگران تماط می شود این فرزندان کارگران هستند که به جای بازسازی و آبادانی 

را کشکور، بایککد طعمککه آتککش خانمانسککوز جنککگ شکوندا بایککد بککه جنککگ برونککد، کشککور مفابککا 

خککراب کننککد، فرزنککدان زحمککتکش کشککور مفابککا را نککابود کککرده و خککود نیککز نککابود یککا علیککا 

شوندا یعنی در شرایطی که نیروی جوان و زحمتکش هر دو کشور بایکد دسکت در دسکت 

هط سکرمایه داری جهکانی را تضکعیف کننکد ، مجبکور بکه نکابودی ثکروت هکای دو کشکور و 

ری جهانی با فروش اسلحه به دو طرف درگیر از منابع انسانی آن می شوند و سرمایه دا

طرق گوناگون نه تنها منابع انسانی و ذخایر و ثروت ملی هر دو کشور را به نابودی می 

کشاند ، بلکه با فروش اسلحه و س   شرکت در بازسکازی کشکور مربوطکه ، سکرمایه دو 

 کشور درگیر را به غارت می برندا

برای دفکع متجکاوز و آن روز ، با درک شرایط  حومه یان تهران وسندیکای کارگران بنا 

آزادی شهرهای اشغالی از همه گونه کمک به فرزندان درگیر در جنگ ، از اعزاط نیرو 

 به جبهه های جنگ تا جمع آوری کمک مضایفه ننمودند ا 
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با  انتداب آقای احمد توکلی به عنوان وزیر کار و طرن  یش نوی  ادتحیه قانون کار 

ایشان، طبفه کارگر احسا  خطر کرد، و مبارزه همکه جانبکه و مکوففی را بکرای  از سوی

جلوگیری از تدویب قانون  کارگر ستیز و عفب مانده ای که کارگر را همچون حیوانات 

و ابزار کار بکه اجکاره مکی داد، در دسکتور ککار خکود قکرار دادا سکندیکاها و طبفکه ککارگر 

ود را مورد تهدید می دید، تتش جانانه ای را برای ایران که دستاوردهای چند ده ساله خ

دفاع از دستاوردهای خود و  درانشان را بکار گرفت ا  نیرو های سیاسی وفادار به طبفه 

کککارگر کککه کککه بککه دلیککا سککابفه طککو نی فعالیککت خککود در رابطککه بککا سککندیکا هککای کککارگری 

ن مبارزه نفش مثبکت مهمکی شناخت خوبی از نحوه کار در میان طبفه کارگر داشتند در ای

ایفاء کردندا سندیکاها به هیات بازرسکی ککا کشکور شککایت ککرده و چنکدین بکار بکه دیکدار 

آقای محفق داماد ریی  بازرسی کا کشور رفتند که این با مسکوولیت سکندیکای ککارگران 

بنا دورت می گرفت ا هر چند در آن زمکان انجمکن همبسکتنی و سکایر سکندیکاها حتکا از 

دفتر محروط بودند اما فعالیت بکیش از انکدازه آنهکا نتیجکه دادا نبکی معروفکی مسکئوا داشتن 

عضو گیری انجمن همبستنی و مسئوا مکالی سکندیکای بنایکان تهکران مسکئوا جمکع آوری 

امضا از سندیکاهای کارگری و کارگران در مخالفت با قانون کار توکلی جهکت تسکلیط آن 

ی است کتمکان نا کذیر ککه وزیکر ککار احمکد تکوکلی را به بازرسی کا کشور بودا این حفیفت

کارگران به کمک سندیکاهای خود از وزارت به زیر کشکیدندا ککارگران شکعاری درسکت 

 کرده بودند بدین مضمون که  

 

 تازگی ها پیدا شده است یک وزیر               

 که به کارگر می گوید کار پذیر             

 تو وزیر  غافل از اینکه هزاران مثل

 از تاج و تختش کارگر کشیده به زیر       

 

با شکست قانون کار توکلی، عفکب مانکده هکای فککری ککه خکود را در برابکر طبفکه ککارگر 

مغلوب می دیدند با حمله و تسکخیر محکا انجمکن همبسکتنی و سکندیکاهای ککارگری تکتش 
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ونت آمیکز ببرنکدا کردند سندیکاها و  تشکا های کارگران را به سکمت برخکورد هکای خشک

محا سندیکاهای کارگری غارت شدا دفتر، میز و دندلی سندیکاهای کارگری بکه تکاراج 

 رفتا

اوایا ساا شدکت حتکا نداشکتن مککان و دفتکر رسکمی هکط نتوانسکت از فعالیکت ککارگران و 

سندیکاها بکاهدا دوستداران سندیکا بکا هکط ارتبکاط داشکتندا حکق داشکتن سکندیکا،این تجربکه 

راز مبککارزه طبفککه کککارگر جهککان و ایککران بککه سکادگی بککه دسککت نیامککده بککود کککه بککا سکالهای د

اشغاا دفاتر سندیکاها به دست افرادی مشکوک و ککارگر نمکا ، چشکط  وشکی ککارگران را 

 در  ی داشته باشدا سندیکا معهراتحاد و همبستنی  و همه چیز کارگران استا 

نککا هنکوز هککط ارتبککاط جنکگ بککا منککافع در آخکرین جلسککات هیکات مککدیره سککندیکای ککارگران ب

ادکتن  -ام ریالیست ها و نفش سکرمایه داران د ا داخلکی در طکو نی تکر ککردن جنکگ 

قانون کار به نفع طبفه کارگر و گسترش سندیکا در دستور روز کار هیات مدیره بکود  و 

 در هرجلسه عمومی به کارگران توضی  داده می شدا

دیکا در بعد از انفتب از جمله شکرکت در بازسکازی و نعری اجمالی به دستاوردهای سن

هط آهننی با سندیکاهای دینر در مورد به شکسکت کشکاندن   –خرابی های دوران انفتب 

آمککوزش و بککا بردن آگککاهی کککارگران در  –ایجککاد انجمککن همبسککتنی  –قککانون کککار تککوکلی 

نداشکتند و کمکک بکه آشنا نمکودن دکنوفی ککه سکندیکا  –مورد سندیکا و وعایف سندیکایی 

تمکا  بکا ککارگران و سکندیکاهای دینکر شهرسکتان  –تشکیا سندیکا برای دنف مربوطه 

همچنین مذاکره  –تبریز  –مشهد  –زنجان  –شاهرود  –رشت  -متیر –ها مانند ارومیه 

نفر از بیمارانی که با  01با تعدادی از  زشکان وطن  رست و کارگر دوست که روزانه 

آنها معرفی می شوند را به طکور راینکان  کذیرش کننکد ، را اگکر در مکدت  مهر سندیکا به

 ساا فعالیت در نعر بنیریط ، دستاوردهای درخشانی به حساب می آیدا  1کوتاه 

سککاله نجککات  یککدا کککرده بککودا سککندیکاها در  35در جامعککه ای کککه تککازه از شککر دیکتککاتوری 

کاهای مسککتفا ، بیککرون مانککدن از اعککاده حفککوق از دسککت رفتککه ، تککتش بککرای ایجککاد سککندی

هیاهوهای مدنوعی ایجاد شده توسط برخی  جریانهای سیاسی تازه به وجود آمده، تتش 

در غیککر ائولوژیککک مانککدن سککندیکا و اسککتفتا درونککی سککندیکا کککه از مهمتککرین وعککایف 
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همکه بکه حرککت  60تکا  51سندیکاها بود، تتش جانانه ای نشان دادند ا در مکدت سکالهای 

تکککاده بودنکککد و بکککه کمکککک  یشکسکککوتان سکککندیکایی ککککه از تجربکککه هکککای گرانبهکککای جنکککبش اف

مکرداد بهکره مکی گرفکت، انجمکن  31و تا قبکا از کودتکای  0231سندیکایی ساا های دهه 

همبستنی به وجود آمد که نفش بی بدیلی در به شکست کشاندن قانون کار توکلی ایفا کرد 

 نوی  را به زباله دان تاریخ انداخت ا و با یک حرکت سازمان یافته این  یش 

متاسفانه برخی گکروه هکای سیاسکی ککه هکیر گونکه  یشکینه ای در امکر مسکائا طبفکه ککارگر 

نداشتند برای نفوذ در ساختار سندیکاها تتش می کردند ، که اگر نتوانستند رهبری آن را 

سکرمایه داری تبلیکغ  به دست بیاورند، تخط تفرقه در سندیکا بکارند و یکا سکندیکا را عامکا

کنندا سازمان هایی که مدعی طرفداری از طبفه کارگر بودند به جای اینکه متحد شوند و 

کارگران هوادار خود را به سندیکاها رهنمون شوند تا این  تشکا مردمی محکط تکر شکود 

آنها را به سیاسی کاری تحریک آمیز و کارهای نعامی وا می داشتندا در آن سالهایی که 

ه احزاب و سازمان های طرفدار شعارهای جنبش کارگری باید متحد و یک ارچه عما هم

می کردند، حرکت های خشونت زا که از طرف گروه های خاط و بی هویت طراحی می 

شد ، فضای جامعه را با تشنج و درگیری آلوده سکاخته، فضکای سیاسکی را سکننین و ککار 

وارتر مکی نمودنکدا حکزب هکای ککارگری تکا را برای سندیکاها و کوشندگان واقعکی آن دشک

مککرداد وعیفککه راهنمککایی طبفککه کککارگر را داشککتند و چککون تعککداد ایککن احککزاب  31قبککا از 

طرفدار طبفه کارگر تعدادی  محدود بود و آن ها یک  ارچکه و منسکجط عمکا مکی کردنکد، 

ملکی  بکا  مسئله حادی ایجاد نمی شد ا هط سندیکاها اتحاد داشتند و هکط احکزاب ترقیخکواه و

هط اتفاق نعر، اما بعد ازانفتب از هر گوشه ای  یکک حکزب و گکروه و سکازمان جدیکدی 

م هط تتشی برای  یدا کردن زبان مشترک نمی نمودند ا ایکن گکروه هکا  بیرون آمد که عمدتا

که هیر سابفه و شناختی از منافع طبفه ککارگر نداشکتند جکز هکرج و مکرج ککاری دکورت 

جنبش طبفه کارگر از قدرتمندی سندیکاها و امکان  یشکرفت مبکارزه  نمی دادندا تفرقه در

آن ها در جهت ایجاد نهکاد هکای همبسکتنی سکندیکایی یک ارچکه کاسکت ا بخکش بزرگکی از 

فعا ن سیاسی ساا هکای ابتکدایی  ک  از انفکتب نسکبت بکه سکندیکا و مبکارزه سکندیکایی نکا 

 دادنو به مسائا دنفی بی اعتنایی کر ندآشنا بود
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 آنها به این آموزه که : 

کارگران چیزی ندارند که بین خود تقسیم کنند ، آنها باید به توافق برسنند و » 

 خودشان را برای یک مبارزه مشترک علیه سرمایه داری بسیج کنند .

اتحادیه های کارگری باید سازمانهایی فراگیر باشند ، باید کارگران همنه اننوا  

بننه دینندگاهها و اعتقاداتشننان، تحننت عنننوان  موسسننات تولینندی را بنندون توجننه

مبارزه علیه استثمار سرمایه داری در بر گیرند و طبقه کارگر را برای مبنارزه 

 توجه ای نداشتند .« قطعی آموزش داده و آماده سازند

 تجربه به ما می آموزد :

 تشکیل سندیکا ضرورتی است مبرم واتحاد کارگران مبرم تر و گریز ناپذیرتر

ل سندیکاها و آگاهی از خواسته های طبقه کارگر و وفناداری بنه اهنداف استقال

عالیه آن ضامن گرایش و اعتقاد کارگران نسبت بنه سنندیکا و پاینداری و دوام 

 آن است.

 کارگران با ذرات وجودشان این شعار حس کرده اند:

 کارگر متفرقه هیچ چیز                   کارگر متحد همه چیز 

 

   !آینده از آن کارگران است               

 

  

 83/2/28مازیار گیالنی نژاد       

 39باز نویسی نهایی          بهمن 
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