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با بلند کردن صدای اعتراض مرتضی فرج نیا علیه بیکاری، یادش را گرامی 
 بداریم

در بخش قبل، تحتحت وحنحوان   حا  
جححنححبححش کححارگححری در ا ححران  
پراکنده اسحت، اشحاره کحرده کحه  
کارگران در بدتر ح  شحرا حی نح حز  
کامال پراکحنحده ا اتحمح حزه نحبحوده  
اند. متافل ا رهبران وملی کح   
ا ب ش شناختحه شحده در محراکحز  
کارگری هم حشحه اجحود داشحتحه  
اند. اجود ا   ط ف از کحارگحران  
مبنای هر نوع طحر  ا تحالحشحی  
برای محتحشحشحل شحدن کحارگحران  
است. اما از دهه هشتاد بحه ا ح   
سو که جحنحبحش کحارگحری اارد  
مرحله جد دی از تحتحرخ خحود  

سحا  اخح حر هحزاران    ٥١ شده ا در  
اوتصاب ا تجحمحا اوحتحرا حی ا  
طومار ا مجما ومومی ا نحامحه  
نگاری ا غ حره را تحجحربحه کحرده  
است، ا   ط ف ابعادی اس ا تحر  
پ دا کرده ا تحجحاربحی بحی انحدازه  
محححتحححسحححااه کسححح  کحححرده ا  
جا گاهی به مراتح  محتحمحتحر از  
قبل  افته است. ا   سحاهحتحا امحا  
بحح ححشححتححر حح  تححتححو ه سحح ححاسححی،  
اجتماوی ا فحرهحنحگحی نح حز در  
ا ححران در جححر ححان بححوده اسححت ا  
کارگران بطحور کحلحی ا رهحبحران  

  نتا بطور مشخص به مثابه  

 ٧ صفحه  

 کارگران چادرملو از اعتراض تا تبرئه
 نسان نودینیان 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 شدت می یابد” اصالح قانون کار“جدال بر سر الیحه 
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 مصاحبه ای انجام داده.
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 مسئوهيت مطاه  با نويسندگان  نتاست.  
درج مقا ه در کارگر کمونيست هزاما به معني 

 تائيد مضمون  نتا از جان  نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 2 صفحه   

 شهال دانشفر:  
کحمحح ح حح  بحرای  زادی کححارگححران  
زندانی،  حشحی از وحرهحه هحای  
فعاه ت کم ته همبسحتحگحی بح ح   

ا حران اسحت.    -اهمللحی کحارگحری 
ا   کم ته دا وحرهحه فحعحاهح حت  
دارد.  شی شبشه هحمحبحسحتحگحی  
کارگران در خاارم حانحه ا شحمحا   
 فر قا ا د حگحری کحمح ح ح  بحرای  
 زادی کارگری زندانی. کحه در  
ا نجا تالش م شن  ا   کم    را  

 معرفی کن . 
 

کحمحح ح حح  بحرای  زادی کححارگححران  
زندانی )فری ده نحاا  مشحخحصحا  
بححعححد از اوححتححصححاب بححا شححشححوه  
کارگران شحرکحت ااححد در سحا   

ا دستگ ری هحای اسح حعحی    ٤٨ 
که بحدنحبحا   ن هحوره گحرفحت،  
اوححاله شححد. مححا در  ن مححقححطححا  
فححعححاهحح ححت قححابححل تححوجححتححی بححرای  
انحححعحححشحححات هحححدای اوحححتحححرا   
کارگران شرکت ااححد در سحطح   

 جتانی داشت  .   
 

فشار بر رای فعاه ح  ا رهحبحران    
كارگری  ك س است همح حشحگحی  
جمحتحوری اسحالمحی بحوده اسحت.  
خصوها بعد از بحرجحاه در کحنحار  
تشحححد حححد سححح حححاسحححت ر حححا حححت  
اقتصادی، سحرکحوب ا فشحار بحر  
رای رهححبححران کححارگححری شححده  
 افت ا شمار اوحداه هحا افحزا حش  
 افت. ا مو وع محتحمحتحری کحه  
ا   سرکوبگحری هحای را شحده  
محح ححدهححد گسححتححرش اوححتححرا ححاه  

کارگری ا جحلحو  محدن هحر راز  
ب شتر جنبش های اوتحرا حی در  
جامعه است. جمتحوری اسحالمحی  
از تححرت جححلححو هححتححنححه  مححدن  
قحدرتحمحنحد جحنحبحش كحارگحری بححه  
فشارها  ش شحده داده اسحت. ا  
به  نچنان هراسی افتاده که محی  
ب ن د مانورهای  حد ششحورش ا  
اغححتححشححاشححاه کححارگححریش بححه پححا  

 م شند.  
 

اما بطور ااقعی هحمحه ا ح  فشحار  
ها  خحر ح     ها ا دستگ ر كردن    اردن 

تقالهای ا   حكومت برای چحنحد  
هححبححاحححی وححمححر بحح ححشححتححر اسححت.  
جمتوری اسالمی به فشارهحا حش  
بححر رای فححعححاهحح حح  ا رهححبححران  
كارگری شده م دهد تا جحلحوی  
رهححبححری شححدن ا سححازمححانحح ححابححی  
مبارزاه كارگری را بگ حرد. ا ح   
فشارهحا را تشحد حد مح حشحنحد تحا  
هسوف مبارزه كارگران را پراكحنحده  
كند ا فضای تحرت را در مح حان  
كارگران ا كل جامعه حاك  كحنحد.  
اما گسترش ب حشحتحر اوحتحرا حاه  
کارگران ا کل جامحعحه، فضحای  
پر از اوترا  در دران زنحدانحتحا ا  
قدرتمند تحر شحدن جحنحبحش بحرای  
 زادی زنححدانحح ححان سحح ححاسححی خححود  
نشححانححه هححا ححی از وححبحح  بححودن  
س استتای سرکوبگرانه حشومحت  
ا فضای پرجن  ا جوش جامحعحه  
اسححت. ا محح ححتححوانحح  بححگححو حح  کححه  
مححبححارزه بححرای  زادی زنححدانحح ححان  
س اسی،  نت  بعد از کارزار ول حه  
امحححنححح حححتحححی کحححردن محححبحححارزاه  

کحارگححران، مححعححلحمححان ا فححعحاهحح حح   
اجتماوی که از سوی اسمحاوح حل  
وبدی ا جعسر وظ ح  زاده اوحاله  
شححد،  اارد فححاز جححد ححدی شححده  
است.  م ب ن   که شعار کحارگحر  
زندانی، زندانی س اسی  زاد بحا حد  
گردد هر راز بح حشحتحر بحه شحعحار  
خ ابانی ا مح حدانحی اوحتحرا حاه  
کارگران ا مرده معتر  تحبحد حل  

 م شود.  
 

از همه ا نتا م خواه  ا   نتح حجحه  
را بگ ره که مبارزه بحرای  زادی  
كارگران زندانی، در ااقحا  حعحنحی  
مبارزه برای حق تشحكحل،  حعحنحی  
مبارزه برای حق اوتصاب،  عنحی  
سححد كححردن وححمححلححی تححتححاجححمححاه  
حكحومحت ا بحاز كحردن راه بحرای  
مححتححتححد كححردن هححسححوف خححود ا  
ا نجاست که اهمح حت ا جحا حگحاه  
چن   كحارزاری  نحتح  در اا حاع  
سحح ححاسححی امححرازكححامححال راشحح   

 م شود.  
 

كححمحح حح حح  بححرای  زادی كححارگححران  
زندانی طبعا حركتی در راسحتحای  
مححبححارزه بححرای  زادی تححمححامححی  
زندان ان س اسی است. اما اوحاله  
كم  حنحی مشحخحص بحرای  زادی  
كارگران زندانی دهح حلحش وحمحلحی  
بودن فوری چن   كارزاری اسحت  

هحای  ن    ها ا پ شرای   كه موفق ت 
مستق ما بحر رای محبحارزه بحرای  
 زادی همه زنحدانح حان سح حاسحی ا  

 تقو ت  ن تاث ر م گذارد. چون  
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 ٤ صفحه   

  ٥ از صفحه        
بخشی از ا   جحامحعحه در کحوران  
ا   تتو ه بوده انحد ا نحه تحنحتحا  
بعنوان رهبران وملحی در محتح حی  
کار ا فعاه ت خود محجحرب شحده  
انححد بححلححشححه از نححظححر فححرهححنححگححی،  
س اسی ا جتانحبح حنحی ا از نحظحر  
توقعاه ا انتظاراه، ن ز نسبت بحه  
کارگر ب ست سحا  قحبحل ا سحی  
سا  قبل تغ  راه همه جانحبحه ای  
کرده اند. ا نتا بخحش محتحمحی از  
قححطحح  چححه جححامححعححه ا بححخححش  
مححتححمححی از جححنححبححش کححمححونحح ححسحح   
کارگری به معنی او  کلحمحه را  
تشش حل مح حدهحنحد. ا حنحتحا رکح   
اهححلححی تححمححاه پحح ححشححرای هححای  
تاکنونی در جنبش کارگحری، از  
تشحشح حل مححجحامحا وححمحومحی تححا  
حضححور فححعححا  خححانححواده هححا، از  
اوتصاباه ا تجمعاه همزمحان تحا  
انواع تششل ها ی کحه در مح حان  
معلمان ا کارگران ششل گحرفحتحه  
اسححت، بححوده ا   ححنححده جححنححبححش  
کحححارگحححری ا تشحححشحححل هحححای  
کحارگحری نح حز بحه داش هحمح حح   
ط ف خواهد بود. نشتحه د حگحری  
را ن ز ا نجا با د اشاره کحنح  ا  ن  
تحتححصح ححاله بحا  ا دانشحگححاهححی  
بس اری از کارگحران ا پح حوسحتح   
بخش قابل توجتی از د  حلحمحه هحا  
ا ه حسحانسحه هحا بحه کحارگحران ا  
هشگر کارگران ب شار. ا   تغح ح حر  
در بافت کحارگحری نح حز ثحقحل ا  
جحا حگححاه اجححتحمحاوححی کححارگحر در  

  جامعه را با  برده است. 
 

نححشححتححه مححتحح  د ححگححر ا ححنححشححه در  
شرا طی که ا جاد تشحشحل هحای  
کارگری در ا ران ممنوع اسحت ا  
حححشححومححت بححا تححمححاه قححوا سححعححی  
مح حشحنححد جحلححو محتحشححشحل کححردن  
کارگران را بحگح حرد، در چحنح ح   
شححرا ححطححی بححه نحح ححرا ححی بحح ححش از  
نحح ححرای کححارگححران  حح  مححرکححز  
کارگری بحرای محتحشحشحل شحدن  
ن حاز اسحت. محبحارزاه ا تشحشحل  
 ابی معلمان در مق ات سراسحری  
ا  ا اهم ت نحقحش خحانحواده هحای  
کحححارگحححری را بحححا حححد در ا ححح   

 چتارچوب بررسی کرد.  
 

در شرا ی کنونی ا حران در بحتح   
تششل  ابحی تحوده ای کحارگحران  
با د به محوهحسحه هحای ز حر اشحاره  

 کرد:  
ا ژگی مراکزی که کارفرمحای  
 نتا داهت است، مراکز کحارگحری  
با ماهشان خصوهی ا محتحسحااه،  
نتادها ا تشحشحل هحای فحعحاهح ح   
کححارگححری، رهححبححران سححرشححنححات  
جنبش کارگری ا طح حف اسح حا  
رهبران وحمحلحی در محراکحز کحار،  
مجاما ومومحی، تشحشحل  حابحی  

ا نحقحش      کارگران، نقش خانواده ها 
 مد ای اجتماوی  

 

تشححشححل در مححراکححز بححا    -٥ 
 کارفرمای ااحد، داهت،  

کانون هنسی معلمان نحمحونحه ای  
از    تشحشحل سحراسحری اسحت  
که نه از مت ی کحار بحلحشحه در  
مق اسی سراسری ششل گحرفحتحه  
ا با رشد اوترا اه محعحلحمحان در  
ده سحا  گحذشحتححه جحای خحود را  
متشح  کحرده ا شحعحبحاه  ن در  
دهتا شتحر تشحشح حل شحده اسحت.  
مد ای اجتماوی  ح  فحاکحتحور  
فوق اهعاده مت  در تحتحشح ح  ا ح   
تششل بوده است. بدان استساده از  
تحلححسحح  مححوبحح حل ا ات اه ات در  

اوتصاب ا تظحاهحراه    ٤١ زمستان  
سححراسححری شححشححل نححمحح ححگححرفححت.  
اسححتححسححاده از ا حح  مححد ححا ا نححسحح   
بححرگححزاری تححجححمححعححاه سححراسححری  
مححوقححعحح ححت جححد ححدی بححه کححانححون  
هنسی داد. در ساهتای اخ ر نح حز  
مد ای اجتماوی به ظرفی بحرای  
همسشری ا تحبحاد  نحظحر، شحشحل  
دادن به گحسحتحمحان هحا ا تصحمح ح   
گ ری هحا تحبحد حل شحده ا تحوازن  
قححوای جححد ححدی را وححمححال بححه  
حشومت تتم ل کحرده اسحت. در  
د  ا   اوحتحرا حاه تحعحداد قحابحل  
توجتی از رهبران شحنحاخحتحه شحده،  
هرچند با گرا شاه مخحتحلحف، در  
م ان معلحمحان شحشحل گحرفحتحه ا  

پ وندهای متشمی م ان معلحمحان  
در سط  کشور ا حجحاد شحده کحه  
دستاارد بزرگی برای معحلحمحان ا  
اهره متمی برای اتحتحاد بح حشحتحر  

 معلمان است.  
 

متمتحر ح  دهح حل سحراسحری بحودن  
اوتصاباه ا تجمعاه محعحلحمحان ا  
ششل گح حری تشحشحل سحراسحری  
 نتا ا   است که بح حش از  ح   
م ل ون معلح  هحمحگحی بحا ازاره  
 موزش ا پرارش،  عنی بحا  ح   
کارفرمای داهحتحی، سحر ا کحار  
دارند. قطعا مجاز بحودن تشحشح حل  
کححانححون هححای هححنححسححی ا  ححا  
معضاله اقتصادی شد حدی کحه  
معلمان با  ن دسحت ا پحنحجحه نحره  
م شنند در ششل گ ری ا رشحد  
 ن ا سراسری بودن اوترا   نحتحا  
موثر بوده است اما ولحت اهحلحی  
را بحححا حححد در داشحححتححح   ححح   
کحارفححرمححای سححراسححری جسححتححجححو  

 کرد.  
 

فاکحتحور کحارفحرمحای مشحتحرخ  
درمححورد اوححتححرا ححاه سححراسححری  
بازنشستگان  موزش ا پرارش هح   
که در ماهتای اخ حر شحراع شحده  
کامحال هحادق اسحت. تحجحمحعحاه  
مخحتحلحف ا قحدرتحمحنحد کحارگحران  
بححازنشححسححتححه فححو د در اهححسححتححان،  
مجاما ومومی  نحتحا ا شحبحشحه  
اس ا خبررسانی در م حان  نحتحا ا  
تجمعاه متعدد بازنشحسحتحگحان در  

تتران ن ز از مبارزاه قحدرتحمحنحدی  
است کحه در سحاهحتحای گحذشحتحه  
جر ان داشته ا نشان مح حدهحد کحه  
داشت     کارفرمای سراسحری  
چگونه ششل گ ری اوحتحرا حاه  
سحراسححری را تسححتحح ححل محح ححشححنححد.  

پرستحار نح حز از هحمح ح     ٥١١١١١ 
خصححح حححصحححه بحححرخحححوردارنحححد. امحححا  
اوترا اه سحراسحری بحدان درجحه  
ای از تششل سحراسحری ا اجحود  
جما ها ا شبشه هحای سحراسحری  
وملی نبوده است ا چنح ح  جحمحا  
هححا ححی فححی اهححتححا  در محح ححان  
بازنشستگان اجود دارد. محد حای  
اجتماوی ن ز فاکتور محوثحری در  
کل ه اوتحرا حاتحی اسحت کحه در  
مق ات سراسری اتساق می افتحد.  
امححا شححبححشححه هححا ا جححمححا هححا ا  
محححتحححافحححلحححی کحححه در مححح حححان  
بازنشستگان  ا کارگران معادن ا  
پرستاران ا ... اجود دارد با د بحه  
   تششل سراسری، با هر اسح   
ا ششلی که ممش  است ا حجحاد  
شححود، تححشححامححل  ححابححد. ا حح  قححده  
متحمحی اسحت کحه بحا حد تحوسحی  
بخش پ شرا رهبران  نتحا بحرداشحتحه  
شود. اوترا اه بازنشستحگحان در  
محقححا سحه بحا مححعحلححمحان هحنححوز در  
مراحل ابتدا ی است اما از هحمحان  
خص صه سراسری برخحوردار اسحت  
ا با توجه به جن  ا جوشحی کحه  
در م ان  نتا اجود دارد امحراز از  
زمح ححنحه مححنحاسححبحی بححرای ا ححجححاد  
تشححشححل سححراسححری بححرخححوردارنححد.  

ششل دادن به ااححدهحای شحتحری  
بازنشستگان ا برگزاری محجحامحا  
ومومی  نتا ا سا حر ابحتحشحاراتحی  
که معحلحمحان بحشحار گحرفحتحه انحد  
م تحوانحد شحراع محنحاسحبحی بحرای  
تتش   پ وند م ان بحازنشحسحتحگحان  
باشد ا راه را برای متششل شحدن  
در محقح حات شحتحری ا کشحوری  

 فراه  کند.  
 

کارگران بحرق ا  تحش نشحانحی ا  
بححرخححی از پححتححراشحح ححمححی هححا نحح ححز  
مستق ما با داهت بعنوان کارفرمحا  
طحرفححنححد ا در مححوارد مححتححعححددی  
دست به اوترا اه سراسحری زده  
اند. ا نجا ن ز ن از به سازماندهحی  
سراسری بالفاهله مطر  م حشحود  
ا بححا گسححتححرش ا تححدااه ا حح   
اوححتححرا ححاه، نحح ححرای انسححانححی،  
پ وندهای سراسری مح حان بحخحش  
پ شرا ا زم نه های ذهنی بحرای  
تششل سحراسحری  نحتحا مح حتحوانحد  
ا جاد شود. به ا   موارد مح حتحوان  
کححارگححران نححسححت ا مححخححابححراه ا  
بسح ححاری از مححراکححز تحوهحح ححدی ا  
خححدمححاتححی اابسححتححه بححه داهححت را  
ا افه کرد که فضای امنح حتحی  
بس ار با  در ا ح  محراکحز محانحا  
تترخ قابحل تحوجحتحی از طحرف  

  نتا شده است.  
 

 درمورد مراکز کارگری   -٢ 

 تشکل های توده ای کارگران در ایران

مسیر ایجاد تشکل های توده ای و سراسری را باید بر اساس مولافاه هاای 
عینی و داده های تاکنونی جنبش کارگری بررسی کرد و به درکی عاماومای 
در میان فعالین و رهبران کارگری تبدیل کارد. ایان کالایاد قضایاه اسات. 
هزاران رهبر و فعال کارگری در جنبش کارگری مهمترین اهرم سازماانادهای 
توده ای کارگران هستند و بدرجه ای که درک روشن تری از مساله داشاتاه 
باشند، نقش فعالتری در دست به کار شادن بارای تشاکال هاای تاوده ای 
خواهند داشت. به همین دلیل مبارزه مستمر و هارچاه قادرتامانادتار بارای 
آزادی فعالین کارگری و لغو اتهام امنیتی علیه آنها حیاتی است. هر میزان 
پیشروی در این عرصه از مبارزه دسات فاعاالایان را بارای ماتاشاکال کاردن 

 کارگران بازتر میکند.
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 ٩از صفحه         

 ١ صفحه 

 
که با  ح  کحارفحرمحای ااححد،  
داهت، محواجحه نح حسحتحنحد مسحاهحه  
محتححسححااه اسححت.  هححرچححنححد کححل  
طبقه کارگر  بحر سحر مسحائحلحی  
مانند دستمزد، ساوت کحار، کحار  
پ مانی ا ب مه ا بازنشسحتحگحی ا  
در    کاله قحانحون کحار طحرف  
حساب داهت است اما کارگحر بحا  
دهححتححا مسححاهححه مححتححسححااه در هححر  
مرکز کارگری مواجه است مثحل  
وده پحرداخحت دسحتحمحزد ا اخحراج  
ا ... کححه مححو ححوع مححبححارزاه  
هححررازه کححارگححران در مححقححابححل  
کارفرما حان اسحت ا در نحتح حجحه  
کارگران هر مرکز اسات محبحارزه  
شان در مقابل کارفحرمحای هحمحان  
مرکز هوره م حگح حرد. درمحورد  
معلمان ا پرسحتحاران امحا هحرچحنحد  
مسائل مربوط به هحر محدرسحه  حا  
بحح ححمححارسححتححان نحح ححز بححه مححو ححوع  
اوترا  ول ه مد ران ا مسئوهح ح   
همان مدرسه  ا ب حمحارسحتحان محی  
انجامد اما اسات محبحارزاه  نحتحا  
در محححقحححابحححل داهحححت بحححعحححنحححوان  
کححارفححرمححای اهححلححی اسححت. ا حح   
اهلحی تحر ح  دهح حلحی اسحت کحه  
کارگران مراکز مختلف تحوهح حدی  
کمتر دست به مبارزاه هحمحزمحان  
ا جححمححعححی محح ححزنححنححد. ا ا ححجححاد  
تششلی در ا   محقح حات نح حز در  
م ان  نتا دشوارتر م شود. راشح   
اسححت در شححرا ححطححی کححه مححبححارزه  
طحبحقحاتحی اوحتحال پح حدا مح حشحنححد  
کحارگححران در مححقحح ححات کشححوری  
وحلح حه دسحتحمحزد پحا ح ح  ا سحا حر  
مترام ت ها ا ب تقوقی هحا بحه  
م دان م حا حنحد ا بحه محوازاه  ن  
دست به کار ا جاد تششحل هحای  

 سراسری ن ز م شوند.  
 

با توجه بحه ا ح  ا حژگحی هحا در  
شرا ی کنونی بحا حد در ا ح  نحوع  
مراکز، تششل هحای محتحل کحار  
را در دستور گذاشحت، ا هحر جحا  
امشان تشحشحلحی فحراتحر از  ح   
کارخانه محعح ح  هسحت  نحرا نح حز  
فعا نه دنبا  کحرد. امحا درمحورد  
تشححشححل مححتححل کححار تححجححارب  

 تاکنونی نشان داده است که  
 

مجما ومومی وملی تر   ظحرف  

در شرا ی کنونی اسحت کحه هح   
کححار  ححی ز ححادی دارد ا هحح  بححه  
درجه ای که سحنحت شحود نحقحش  
موثر ا متمی در ششل دادن بحه  
تششل های بزرگتر کارگری در  
شرا ی مساودتحر خحواهحد داشحت.  
   مت ی کار بسته، با تحعحداد  
متدادی کحارگحر تحسحااه هحای  
ز ادی بحا محثحال  ح  مح حلح حون  
معل  در سراسر کشور  حا هحدهحا  
هزار کحارگحر بحازنشحسحتحه  ا  حا  

هزار پرسحتحار ا غح حره دارد.    ٥١١ 
گذشته از محوقحعح حت شحغحلحی ا  
اجححتححمححاوححی مححعححلححمححان ا رابححطححه  
تنگحاتحنحا بحا دانحش  محوزان ا  
خانواده های  نحتحا، نحسح  تحعحداد  
ز اد  نتا در کحنحار داشحتح   ح   
کححارفححرمححای ااحححد مححوقححعحح ححت  
متسااتی به  نتا م حدهحد ا تحوازن  
قوای متسااتی برای  نحتحا ا حجحاد  
م شند. ا   فحاکحتحورهحا درمحورد  
چنحد هحد  حا چحنحد ده کحارگحر  
   کارخانه هادق نح حسحت. بحه  
ا حح  فححاکححتححورهححا بححا ححد فشححار  
دستگاهتای امن تی ا سحرکحوب  
در کححارخححانححه هححا بححو ححژه مححراکححز  
کل دی ا حسات را نح حز ا حافحه  
کرد. به هم   ده حل سحنحد حشحای  
هست ت حه نحتحوانسحت چحنحدان دااه  
ب اارد. سند شای ااحد ن ز وحمحال  
تتت سرکوب ا دستگ ری هحا ا  
اخراج های اس ا بسح حار محتحداد  
شد. با ا نتا  سحنحد حشحای ااححد  
قدره ومل ب شتری در محقحا سحه  
با سحنحد حشحای هحسحت تح حه دارد.  
ده ل  ن ا ژگی هحای کحارگحران  
ااحد در مقا سه با    کارخانحه  
مع   است. از    طرف سحنحت  
دارتر بودن سحنحد حشحای ااححد در  
مقحا سحه بحا هحسحت تح حه ا اجحود  

هحزار کححارگحر ااححد بححا  حح   ٥١ 
کححارفححرمححا ا مححوقححعحح ححت شححغححلححی  
متسااه  نتا، کحه بحعحنحوان محثحا   
اوتحصحابشحان مح حتحوانحد تحتحران ده  
پانزده مح حلح حونحی را فحلح  کحنحد،  
شححرا ححی مححتححسححااتححی بححرای ا حح   
سححنححد ححشححا ا ححجححاد کححرده اسححت.  
کارگران شرکت ااحد از جحتحاتحی  
محوقححعح ححتحشححان بححرای اوححتحرا  ا  
متششل شدن به معلمان شحبحاهحت  
دارد. جمتوری اسالمی هر چحنحد  
با فشارهحای محمحتحد ا گسحتحرده  

متداد ت های ز ادی بر سحر راه  
ا   سند شا ا جحاد کحرده امحا در  
ه  ششست  چنح ح  سحنحد حشحا حی  

 کار ساده ای نخواهد بود.  
 

در مححراکححز کححارگححری مححانححنححد  
محاشح ح  سحازی هحا،  سحتح حح   
سازی ها، هنا ا چوب ا پارچحه  
ا معادن ا سا ر مراکحز تحوهح حدی  
در شرا ی فعلی با د رای مجمحا  
ومومی تاک د بسح حار بح حشحتحری  
کححرد. مححجححمححا وححمححومححی را هحح   
م توان به سنت تبد ل کحرد ا بحه  
مرکز تصم   گ ری هحای محتح   
تبد ل کرد. تجربه کارگحران نحورد  
ا هوهحه هحسحا در شحتحر سحااه در  

بسح حار گحرانحبحتحا    ٤٨ ارد بتشحت  
است. در د  مبحارزه ای مسحتحمحر  
مجما ومومی تششح حل دادنحد ا  
تصم ماه  زه را برای تحجحمحا ا  
اوتصاب گحرفحتحنحد ا ححتحی در  
مقابل فرمانحداری نح حز دسحت بحه  
برگزاری مجما وحمحومحی زدنحد.  
مجما ومومی در ا   کارخانه ا  
قححبححل از  ن در کحح ححان تححا ححر ا  
هم حنحطحور در هحسحت تح حه  حا در  
نساجی سننحدج از جحمحلحه محوارد  
پح ححشححرفححتححه ای اسححت کححه نشححان  
م دهد چگونه مجحمحا وحمحومحی  
ابزار همسشری  ا محتحتحد شحدن،  
ابزار اوترا  ا تصحمح ح  گح حری  
است. راش  اسحت کحه تشحشح حل  
مجما ومومی در شحرا حطحی کحه  
اوتصابی در جر حان نح حسحت کحار  
دشحححوارتحححری اسحححت ا محححوانحححا  
متعددی مقحابحل اجحود دارد امحا  
تشش ل مجمحا وحمحومحی در د   
   اوتحصحاب محانحعحی محقحابحل  
خود ندارد. ا بو حژه از  نحجحا کحه  
در ساهتای گحذشحتحه اوحتحرا حاه  
در تححعححداد هححرچححه بحح ححشححتححری از  
مراکز کارگری بصحوره دنحبحاهحه  
دار بحوده اسحت، بحرگحزاری محدااه  

مجحمحا وحمحومحی در حح ح  ا ح   
اوتصاباه کامال وملی اسحت ا  
با برگزاری چند مجما ومحومحی  
قده های متمی برای تحبحد حل  ن  
به    سنت برداشحتحه مح حشحود.  
مجما ومومی در شحرا حطحی کحه  
فشار رای فعاه   کارگری ز حاد  
است هز نه کمتری بحه کحارگحران  
تتم ل م شند چحون تحوده اسح حا  
کارگر را درگ ر م شحنحد ا جحلحو  

 می اندازد.  
 

ششل گ حری نحتحادهحا ا   -٣ 
تششل های فحعحاهح ح  کحارگحری  
   تجربه مت  د گحر در جحتحت  
سازمان ابی کحارگحران اسحت کحه  
اهم ت  ن از جان  برخی جر انحاه  
سحح ححاسححی ا فححعححاهحح حح  کححارگححری  
ناد ده گرفته شده است. برخحی از  
فعاه   گراهتای س اسی چحنحان  
از جنبش کارگری بحی ربحی انحد  
ا چنحان درخ کحلح حشحه ای از  
تششل دارند که ا ح  تشحشحل هحا  
را بی خاه ت ارز ابی کحردنحد ا  
حححتححی بسحح ححار غحح ححر مسححئححو نححه  
خواهان انتال   نتا شدند. اما ا ح   
تششل ها، بعنوان تشحشحل هحا حی  
از فعاه  ، نقش موثری، هحرچحنحد  
بححا درجححاه مححتححسححااه، در رشححد  
جنبش کارگری داشتحه انحد. ا ح   
تششل هحا نح حز ا ح  ظحرفح حت را  
دارنححد کححه در  حح  شححرا ححی  
مسحاوحد بحه کحاتحاهح حزاری بححرای  
شححشححل دادن بححه تشححشححل هححای  
سححراسححری ا  ححا تشححشححل هححای  
مت ی کار تبحد حل شحونحد. نحقحش  
ا   تشحشحل هحا در بحلحنحد کحردن  
خواست هحای کحارگحران، انحتحقحا   
تجارب محبحارزاتحی، سحخحنحگحو حی  
کارگران ا جلو  مدن تعحداد قحابحل  
تححوجححتححی از رهححبححران کححارگححری  

 بس ار حائز اهم ت بوده است.  

 

شححشححل گحح ححری رهححبححران    -٨ 
شناخته شده ا سراسری کحارگحران  
ا معحلحمحان  حشحی از محتحمحتحر ح   
دستااردهای طبقه کحارگحر اسحت  
که به کارگر هحو حت داده اسحت.  
رهبران کارگری که نقش متمحی  
در ششل دادن بحه تشحشحل هحای  
کارگری ا بح حان خحواسحت هحای  
سحراسحری کحارگحران داشحتحه انححد،  
 حح  اهححره مححتحح  مححبححارزاتححی ا  
ششل دادن به تششل هحای تحوده  
ای ا سحححراسحححری کحححارگحححران  
م باشند.  شحی از د  حلحی کحه  
امراز کارگران ازن اجحتحمحاوحی ا  
س اسی ب شتری در جامعه دارنحد  
رهبران کحارگحری، بح حانح حه هحای  
 نتا، مقاامت ا اوحتحرا حشحان در  
زندانتا ا نقش  نتا در ششحل دادن  
به همبستگی ب   اهملحلحی اسحت.  
تششل های کارگران ا محعحلحمحان  
ا رهبران شحنحاخحتحه شحده  نحتحا از  
جمله نقحش ارزنحده ای در اتحتحاد  
کارگر ا محعحلح  داشحتحه انحد. بحا  
توجه به نسوذ کاله ا ح  طح حف از  
فعاه   کارگران ا معلمان، ا حنحتحا  
م توانند نقش محتحمحی در ا حجحاد  
هححمححسححشححری در محح ححان فححعححاهحح حح   
کارگری در مراکز مختلف ا حسحا  
کنند ا تجارب سازماندهی را بحا  

  نتا در م ان بگذارند.  
حضححور خححانححواده هححای    -١ 

کارگری بو ژه همسران کحارگحران  
اوتصابی    راند بس حار محتح   
د گر در اتتاد جنبحش کحارگحری  
ا بس   اسح حا تحوده هحای محرده  
   شتر ا منطقه در حما حت از  
کححارگححران اسححت. از  نححجححا کححه  
اکثر حت بحا  حی از کحارگحران را  
 مردان تشش ل م دهند، همسران  

دوره اعتالی جنبش کارگری فرارسیده است. مکانیزم درونی جاناباش 
کارگری و قدم های تاکنونی کارگران در جاهات ماتاشاکال شادن در 
شرایط دشوار ناشی از بیحقوقی و سارکاوب را باایاد باه رسامایات 

 شناخت و گام های بعدی را به جلو برداشت.
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  ٤ ازصفحه  
کارگران اوتصابی ومدتا شحامحل  
زنان م حشحود. محتحاسحسحانحه هحنحوز  
اهم ت ا   مساهه برای بسح حاری  
از فعاه   جنحبحش کحارگحری جحا  
ن ستاده است. سحنحت هحای وحقح    
مححانححده نسححبححت بححه زن، درخ  
متداد از کارگر، نگاه هنسی ا  
غ ر اجحتحمحاوحی بحه کحارگحر، از  
جمله د  لی است کحه بسح حاری  
رهبران ا فعاه   کحارگحری ا  حا  
برخی جحر حانحاه چحه ا ححتحی  
برخی تششل ها ی کارگحری بحه  
ا   مساهه بتای چحنحدانحی نحداده  
اند.  نت  در جامعه ای کحه زنحان  
ستون مت  مقابله با حشحومحت را  
تشش ل م دهند ا وق  نشح حنحی  
های ز ادی به حشومت تتحمح حل  
کرده اند، در جامعه ای که زنحان  
رک  اهلی رها ی فرهحنحگحی را  
تشش ل م دهند، در جحامحعحه ای  
که زنان در خی مقده مقحابحلحه بحا  
حشحومحت ا سحنحت هحای وحقح   
مانده قرار دارنحد ا انحقحالب  تحی  
ا ران ن ز انقالبی زنانه است، نحقحش  
هححمححسححران کححارگححران، کححه اشححاره  
کرده اساسا منحظحور از هحمحسحران  
وححمححدتححا زنححان اسححت، بححه مححراتحح   
اساسی تر از ا نتا اسحت چحه در  
گسححتححرش ا تححعححمحح ححق جححنححبححش  
کارگری ا چه در ا جاد کم ح ح   
ها ا تششحل هحای بحزرو تحوده  
ای.  حضححور خححانححواده هححای  
کارگری در تحجحمحعحاه ا داش  
بداش اوحتحصحابحاه ا تحجحمحعحاه  
کارگران پوشش اجتماوی با  حی  
به اوترا  کحارگحران مح حدهحد ا  
وححامححل مححتححمححی در مححقححابححلححه بححا  
دستحگح حری فحعحاهح ح  کحارگحری  
است. هو  ی م ان مرده شحتحر ا  
کححارگححران اوححتححصححابححی اسححت.  
خوشبختانه در دا سحا  گحذشحتحه  
حضور خانواده هحا در تحجحمحعحاه  
اوتحرا حی رشحد قحابحل تحوجحتحی  
داشت ا اکنون م توان گست کحه  
به    سنت تبد حل شحده اسحت.  
اما نقش خانواده ها بسح حار فحراتحر  
از حضور در تجمعاه اوحتحرا حی  
ا پوشش اجتمحاوحی ا امحنح حتحی  
برای اوترا اه کارگری اسحت.  
تحححجحححربحححه هحححمحححسحححران کحححارگحححران  
بازداشتی معحدن  هح  بحافحق کحه  

تجربه درخشان ا بی نحظح حری در  
جحنحبححش کححارگحری ا حران بشحمححار  
محح ححراد ا  ححا نححقححش هححمححسححران  
کارگران زندانی کحه سحنحت تحازه  
ای را در جححامححعححه ا ححران شححراع  
کردند ا تجما اوترا ی خحانحواده  
های کارگری وحلح حه بح حشحاری  
جوانان خانحواده هحای  نحتحا تحنحتحا  
گوشه کوچشحی از پحتحانسح حلحی  
است که خانواده های کحارگحری  
دارنحد. خححانحواده هححای کحارگححری  
قادرند کحمح ح ح  هحای وحظح حمحی  
سازمان بدهند که کل کشحور را  
تتت تاث ر قرار بدهحد، مح حتحوانحنحد  
شتری را به اوتصحاب وحمحومحی  
بششحانحنحد، مح حتحوانحنحد هحمحراه بحا  
جوانان جو حای کحار اوحتحرا حاه  
متمی سازمان بدهند، مح حتحوانحنحد  
موقع ت کارگر در جامعه ا ازن  
س اسی کارگحر را بشحده ارتحقحا  
بدهند. اما اگر ا نطور اسحت چحرا  
خانواده ها نتوانند به اهره محتحمحی  
برای متششحل شحدن تحوده ای ا  
اس ا کحارگحران در سحطح   ح   
شتر ا منطقه تبد ل شحونحد. چحرا  
نححتححوانححنححد در مححجححمححا وححمححومححی  

 کارگران 
 
اوتصابی حضور  ابحنحد ا نحقحش    

فعاهی ا سحا کحنحنحد. فشحار رای  
خانواده های کارگری نسبحت بحه  
فشار حراست ا ووامل جاسوسحی  
ا سرکوب حشومت ا کحارفحرمحا  
بحححه کحححارگحححران  ححح  محححرکحححز  
کححارگححری، بححه محح ححزان بسحح ححار  
متسحوسحی کحمحتحر اسحت. خحطحر  
اخراج کحه محانحا محتحمحی بحرای  
کارگران معتحر  اسحت خحانحواده  
ها را تحتحد حد نحمح حشحنحد، طح حف  

اس عی در    محتحلحه ا شحتحر  
کححنححار خححانححواده هححای کححارگححری  
هستند که در کحارخحانحه ا حنحطحور  
ن ست. م توان بحه فحاکحتحورهحای  
متسااه د گری نح حز اشحاره کحرد  
کححه بححه خححانححواده هححا مححوقححعحح ححت  

 متسااتی م دهد.  
 

درمورد نقش خانواده ها ا ا حنحشحه  
چگونه م توانند مبتحشحر تشحشحل  
های توده ای ا کحمح ح ح  هحای  
قححدرتححمححنححد وححلحح ححه دسححتححگحح ححری  
کححارگححران اوححتححصححابححی  ححا در  
همبستگی با کارگران اوتصابحی  
ا غ ره باشند  زه است جحداگحانحه  
ا مسصل به بت  پرداخت.  نحچحه  
 زه است ا نجحا بحطحور محخحتحصحر  
اشاره شود ا ح  اسحت کحه تحنحتحا  
ظرف دا سا  با تبلح حغحاه فشحرده  
ا برجسحتحه کحردن محوارد حضحور  
خححانحححواده هحححا در اوحححتحححرا حححاه  
کارگری توانست   حضور خانحواده  
ها را به    سنت تبد ل کن ح .  
امححا ا حح  هححنححوز گححوشححه بسحح ححار  
کحوچححشححی از نححقححش ا جححا ححگححاه  
خحانححواده هححای کححارگححری اسححت.  
بعالاه تا جحا حی کحه بحه تشحشحل  
بحرمحح حگححردد بححا حد بحه ا حده هححای  
وححمححلححی رسحح ححد کححه در شححرا ححی  
کنونی کارساز بحاشحد ا قحده بحه  
قححده ا حح  نحح ححرا را  زاد کححنححد.  
پ شرای دا سا  گذشتحه در ا ح   
زم نه نشحان داد کحه  زاد کحردن  
ا   ن را وملی است. ا ح   حشحی  
از متمتر   محوهحسحه هحای بحتح   

 تششل است.  
 

 مد ای اجتماوی  ح    ٦ 

به تجربه معلمحان در اسحتحسحاده از  
مد ای اجتماوی اشاره کحوتحاهحی  
کرده. ا ا نجا بحرای جحلحوگح حری  
از طو نی شدن ب شتر بت  فقحی  
اشاره کحوتحاهحی مح حشحنح .  ح   
رکحح  اوححتححرا  ا تشححشححل در  
مق ات فراکحارخحانحه ای، نحمحونحه  
مبارزاه ا  حا تشحشحل محعحلحمحان،  
استساده فعا  ا سازمان  حافحتحه از  
مد ای اجحتحمحاوحی اسحت.  ح   
مثحا  بحرجسحتحه نح حز محربحوط بحه  
اوترا  کارگران ا حران تحرانسحسحو  
است که با خبررسانی هر رازه از  
طر ق مد ای اجتماوحی ا ارسحا   
کل ه از راه  ما ی در کارخحانحه  
سححنححت تححازه ای بححرای جححنححبححش  

 کارگری بجا گذاشتند.  
 

بعنوان    جمعبندی م حخحواهح   
 شبار د گر بر تالش برای ا حجحاد  
تششل در م ان بحازنشحسحتحگحان ا  
سحححا حححر محححراکحححزی کحححه داهحححت  
کارفرمای  نتا اسحت، بحر سحنحت  
کردن مجما ومحومحی بحو حژه در  
د  اوتصاباه، بحر نحقحش خحانحواده  
هحای کحارگحری در اوحتحرا  ا  
تششل ا بر محد حای اجحتحمحاوحی  
تاک د کن . ا نتا امراز جحز  داده  
های جنبش کحارگحری در ا حران  
است. ا قطعا جحنحبحش کحارگحری  
باز ه  ابتشاراتی از خحود بحخحرج  
م دهد کحه چحنحدان قحابحل پح حش  
ب نی ن ست. ممش  است موجحی  
از حرکت مشترخ بح حشحاران  حا  
کارگران اخراجی مراکز مخحتحلحف  
به راه ب ستد ا بحه سحمحت تشحشحل  
خاهی در مق حاسحی شحتحری  حا  
سححراسححری شححشححل بححگحح ححرد ا  ححا  
مراکزی کحه امحراز تصحورش را  

نم شن   با ابتشاراه تحازه ای بحه  
م دان ب ا ند. هر محوردی از ا ح   
اتساقاه ارزشحمحنحد اسحت ا راه را  
برای حرکت های د حگحر هحمحوار  

 م شند.  
 

مس ر ا جحاد تشحشحل هحای تحوده  
ای ا سراسری را با حد بحر اسحات  
موهسه های و نحی ا داده هحای  
تححاکححنححونححی جححنححبححش کححارگححری  
بحححررسحححی کحححرد ا بحححه درکحححی  
وحمححومححی در محح حان فححعححاهحح حح  ا  
رهبران کارگری تبد ل کرد. ا ح   
کل د قض ه است. هزاران رهحبحر ا  
فححعححا  کححارگححری در جححنححبححش  
کححارگحححری مححتحححمحححتححر ححح  اهحححره  
سازماندهحی تحوده ای کحارگحران  
هستند ا بحدرجحه ای کحه درخ  
راشحح  تححری از مسححاهححه داشححتححه  
باشند، نقش فعحاهحتحری در دسحت  
به کار شدن بحرای تشحشحل هحای  
توده ای خواهند داشت. به همح ح   
ده ل محبحارزه مسحتحمحر ا هحرچحه  
قدرتمندتر بحرای  زادی فحعحاهح ح   
کارگری ا هغحو اتحتحاه امحنح حتحی  
ول ه  نتا ح اتی است. هر مح حزان  
پ شرای در ا   ورهه از محبحارزه  
دست فعاه   را بحرای محتحشحشحل  

 کردن کارگران بازتر م شند.  
 

داره اوتالی جحنحبحش کحارگحری  
فرارس ده است. مشحانح حزه درانحی  
جنحبحش کحارگحری ا قحده هحای  
تححاکححنححونححی کححارگححران در جححتححت  
متششل شدن در شحرا حی دشحوار  
ناشی از ب تقوقی ا سحرکحوب را  
با د به رسم حت شحنحاخحت ا گحاه  

 های بعدی را به جلو برداشت.  
....................... 

شکل گیری رهبران شناخته شده و سراسری کارگران و معلمان یکی از مهمترین دستاوردهای طبقه کارگار 
است که به کارگر هویت داده است. رهبران کارگری که نقش مهمی در شکل دادن به تشکل های کاارگاری 
و بیان خواست های سراسری کارگران داشته اند، یک اهرم مهم مبارزاتی و شکل دادن باه تشاکال هاای 
توده ای و سراسری کارگران میباشند. یکی از دالیلی که امروز کارگران وزن اجتماعی و سیاسی بیشتری 
در جامعه دارند رهبران کارگری، بیانیه های آنها، مقاومت و اعتراضشان در زندانها و ناقاش آناهاا در 
شکل دادن به همبستگی بین المللی است. تشکل های کارگران و معلمان و رهبران شناخته شاده آناهاا از 
جمله نقش ارزنده ای در اتحاد کارگر و معلم داشته اند. با توجه به نفوذ کالم این طیاف از فاعاالایان 
کارگران و معلمان، اینها میتوانند نقش مهمی در ایجاد همفکری در مایاان فاعاالایان کاارگاری در ماراکاز 

 مختلف ایفا کنند و تجارب سازماندهی را با آنها در میان بگذارند.
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 ٧ از صفحه           

 ٧ صفحه 

 
بس ار طب عی است که کحارگحران  
بححه دسححتححگحح ححری هححمححشححارشححان  
اوترا  کنند. بگو ند کحه اگحر  
نما نده ا سحخحنحگحوی محا را از  
زنححدان  زاد نححشححنحح ححد دسححت بححه   
اوححتححصححاب خححواهحح حح  زد ا بححرای  
 زادی فعاه   ا رهبران کحارگحری  
کححارزاری جححتححانححی را بححه راه  

هحححا هحححمحححه    بححح حححنحححدازنحححد. ا ا ححح  
هححائحح ححسححت كححه محح ححتححوانححد    جححنححبححه 
هححای رشحد کححارزار بححرای    زمح ححنححه 

 زادی کارگران زندانی  بحاشحد ا  
ب ش از پ ش اهحمح حت ا جحا حگحاه  

 ا   کم    را نشان م دهد. 
در سط  جتانی خحطحاب كحمح ح ح   
برای  زادی کارگران زنحدانحی بحه  

هحا ا    افكحار وحمحومحی، اتحتحاد حه 
تشكلتحای كحارگحری، نحتحادهحای  
مدافحا ححقحوق انسحان ا ا حرانح حان  
خارج از كشحور ا محد حاسحت. محا  
تالش م كن   توجه همه ا نحتحا را  
به ا طراری بودن ا   مو حوع ا  
اهححمحح حححت كححارزار بححرای  زادی  
كححارگححران زنححدانححی، بححعححنححوان گححاه  
متمی از مبارزاه محرده ا حران ا  
مبارزاتشان بحرای رهحا حی از شحر  
ا   رژ   سركوبگر جل  كن  . محا  
تالش م كن   اخحبحار محربحوط بحه  

ها ا ا ع ت كحارگحران    دستگ ری 
زنححدانححی در ا ححران را در سححطحح   
جتانی انحعحكحات دهح ح  ا تحوجحه  
افكحار جحتحانحی ا ححمحا حت بح ح   
اهمللی كارگری را به ا   محبحارزه  
جححلحح  كححنحح حح . مححا از هححمححه  
سازمانتای كارگری ا نحتحادهحای  
انسححانححداسححت در سححراسححر جححتححان  

هححای    محح ححخححواهحح حح  کححه بححا نححامححه 
اوترا ی خود سرکوبگری هحای  
حشحومحت اسحالمحی را محتحكحوه  
كححنححنححد ا بححرای  زادی كححارگححران  
زندانی ا هغو اححشحاه هحادر شحده  
زندان برای  نان به رژ   اسحالمحی  

 فشار ب اارند. 
 

همچن   ما تحالش مح حكحنح ح  بحا  
جل  حما ت افكار ومومحی، دا   

های غربی را اادار    غرب ا رسانه 
كن   كه به خواستتای كارگران ا  

مححرده ا ححران تحح  دهححنححد ا فشححار  
ب اارند كحه جحمحتحوری اسحالمحی،  
كححارگححران زنححدانححی ا زنححدانحح ححان  
سحح ححاسححی را  زاد كححنححد. فشححار  
بحح ححارانححد كححه رژ حح  جححنححا ححتححكححار  

تر ح     ای   جمتوری اسالمی كه پا ه 
حقوق انسحانحی را نحقحد كحرده ا  
چ زی جحز دسحتحگحاه سحركحوب ا  
جنا ت ن ست، از نحتحادهحای بح ح   
اهمللی ا از جمله سازمان جتحانحی  
كار اخراج شود. ا نتا همه اهحداف  
مححتحح  کححمحح حح حح  بححرای  زادی  

 کارگران زندانی است.  
 

ااقع ت ا حنحسحت کحه جحلحو  محدن  
هححسححی از رهححبححران کححارگححری،  
معلمان ا جنبش های اوحتحرا حی  
مرده    پ حشحرای محتح  بحرای  
جنبش کارگری ا کحل جحامحعحه  
اسححت. کححمحح حح حح  بححرای  زادی  
کارگران زندانی نقش متحمحی در  
معحرفحی رهحبحران ا اکحتح حو سحت  
های کارگری در سطح  جحامحعحه  

 ا جتان دارد.  
 

خالهه کاله ا نشه کم  ح  بحرای  
 زادی کارگران زنحدانحی، بحر سحه  
خححواسححت مححتحح  تححاکحح ححد دار حح .  
خواسحت اا  محا خحواسحت  زادی  
بححدان قحح ححد ا شححرط کححارگححران  
زندانی، معلمحان زنحدانحی ا هحمحه  
زندان ان س اسی از جحمحلحه  زادی  
فوری بتناه ابراه   زاده از چحتحره  
های شحنحاخحتحه شحده کحارگحری،  
اسمحاوح حل وحبحدی دبح حر کحانحون  
هنسی معلمحان،  تحنحا دائحمحی از  
فعاه   دفاع از حقوق کحودخ ا  
زندان ان س اسی د گری کحه هح   
اکنون در اوترا  به ا ع تحشحان  
ا احشامشان در اوتصاب بحه سحر  
م برند ا ا ع تی نگران کحنحنحده  
دارند ا هحمحه زنحدانح حان سح حاسحی  
هست ح .  خحواسحت داه محا هحغحو  
احححشححاه هححادر شححده زنححدان بححرای  
فعاه   کارگری، معلمان ا هحمحه  
فعاه   اجحتحمحاوحی بحا اتحتحامحاه  
امن تی ای چون شاخال  در نحظح   
ا امنح حت محلحیش ا بسحتحه شحدن  
پرانده های قضا ی تشش حل شحده  

برای  نان است. ا خحواسحت سحوه  
ما متوقف شدن فشار ا تتد د بحر  
رای فعاه   ا رهحبحران كحارگحری  
است. در و   حا  محا بحر اخحراج  
ححشححومححت اسححالمححی از سححازمححان  
جتانی کار ا انزاای س حاسحی  ن  
در سط  جتانی تحاکح حد دار ح  .  
ما با تماه قوا برای پ حشحبحرد ا ح   
خواستتا تحالش كحنح ح . ا ا حنحتحا  
خححواسححتححتححای مححتحح  کححنححسححرانحح   
کارگری ماهحمحو بحود  کحه  بحا  
پ امتای پحرشحوری کحه در حافحت  
کرد  ، پاسخ خحوبحی بحه محا داده  

 شد.  
 

کححمحح حح حح  بححرای  زادی کححارگححران  
زنححدانححی اوضححا ا چححتححره هححای  
شحنحاخححتحه شححده خحود را دارد. از  
جمله ارسالن ناظری در استحراهح حا،  
مسحححعحححود ارژنحححا، دااد  راه،  
متمود احمدی، تتم نه هحادقحی  
در کانادا، هبری ام ر حسح حنحی  
در نححراژ ا کحاظحح  نحح حشححخحواه از  
اوضای ا   کم    ب ح  اهحمحلحلحی  

 هستند.  
 

بنابرا   تا اقتی كه كحارگحران در  
زنححدانححنححد ا تححا اقححتححی كححه ا حح   
فشارها اجود دارد، ا ح  كحمح ح ح   

 ن ز ادامه خواهد داشت. 
 

کارگر کماونایاسات: اگار 
ماااماااکااان اسااات اشااااره 
مختصری هم به فعالیت 

های این کمپین داشاتاه 
باشید و چگونه میاشاود 

 با آن همکاری کرد؟
 شهال دانشفر:

   کار منحظح  کحمح ح ح  بحرای  
 زادی کارگران زنحدانحی،  اطحالع  
رسانی  در مورد ا ا کحارگحران  
زندانحی بحوده اسحت. ا ا ح  کحار  
کارزار ما را ب شتر معحتحبحر کحرده  

 Free Them)اسححت. اکححنححون  

Now )   اسمی شناخته در مح حان
بس اری از اتتاد ه هحای بحزرو  
کارگری جتان اسحت. بحه هحمحت  
اوضای ا   کم    ا حضحور محا  
در نشحسححت هححای بحح ح  اهحمححلحلححی  
کارگری سازمان جتانحی کحار ا  
بححرخححی نشححسححت هححای جححتححانححی  
کححارگححری د ححگححر چححون نشححسححت  
جتانی هح حبحراسحتحاره، کحنحسحرانح   
بزرگتر   اتتاد ه های کحارگحری  
هنعتی در بحانحشحوخ در چحنحد  
سا  قبل، کنسرانح  جحتحانحی  ی  
تی  حو سحی در سحه سحا  قحبحل  
اکححنححون کححمحح حح حح  مححا از سححوی  
بس اری از نتادهای ب   اهحمحلحلحی  
کارگری شناخته شحده اسحت. از  
جمله  ی تی  و سی ا اتحتحاد حه  
هحای کححارگححری از اسححتححراهحح ححا ا  
کانادا مستق ما با ا   کم  ح  در  
مرااده هستند.    نحقحطحه قحوه  
کار کم    برای  زادی کارگحران  
زندانی، کس  اطالع از زندانتحای  
مختلف ا زنحدانح حان سح حاسحی بحه  

همت ارتباطاه اجتماوی اش در  
ا ران است  که به اطالو ه هحا ا  
خبر رسانی ا   کحمح ح ح  اوحتحبحار  
داده اسححت. ا مححا هححمحواره  حح   
مححرجححا خححبححررسححانححی از ا ححا  

 کارگران زندانی بوده ا  .  
 

همچن   ما هر ساهه تالش کحرده  
ا ح  کحه هح ححاه هحا حی را بححرای  
حضور در اجحالت هحای سحا نحه  
سازمان جحتحانحی کحار بحه محتحل  
کنسران   ن در ژنو بحسحرسحتح ح  تحا  
هدای اوترا  کارگران ا محرده  
ا ران به مماشاه ا   سحازمحان بحا  
جححمححتححوری اسححالمححی ا حضححور  
هح ححاه ا ححران در چححنحح حح  اجححالت  
ها ی باش  . ححرف محا هحمح حشحه  
ا حح  بححوده اسححت کححه جححمححتححوری  
اسالمی کارگران ا مرده ا ران را  
نما ندگی نحمح حشحنحد. جحمحتحوری  
اسالمی رژ   اوحداه ا سحرکحوب  
است ا با د از سحازمحان جحتحانحی  
کار ا تماه مراجا جحتحانحی اخحراج  
شود. به درجاه ز حادی در بحردن  
ا   گستحمحان بحه مح حان اتحتحاد حه  
هححای کححارگححری ا اکححتحح ححو سححت  
های  ن موفق بوده ا  . از جحمحلحه  
اتتاد ه های کارگران مونحتحاژ ا  
کشت رانحی در اسحتحراهح حا بح حانح حه  
دادنححد ا خححواسححتححار اخححراج رژ حح   
اسالمی از  ی ا  اا شحدنحد. در  
کححنححسححرانحح  اتححتححاد ححه کححارگححران  

 هنعتی جتان در بانشوخ در  
 

کارگر کمونیست با شهال دانشفر    

در سطح جهانی خطاب كمپین برای آزادی کارگران زندانی به افكار عمومی، 
ها و تشكلهای كارگری، نهادهای مدافع حاقاوا انساان و ایارانایاان  اتحادیه

خارج از كشور و مدیاست. ما تالش میكنیم توجه همه اینها را به اضطراری 
بودن این موضوع و اهمیت كارزار برای آزادی كارگران زندانی، باعاناوان گاام 
مهمی از مبارزات مردم ایران و مبارزاتشان برای رهاایای از شار ایان ر یام 

ها و وضعیت  سركوبگر جلب كنیم. ما تالش میكنیم اخبار مربوط به دستگیری
كارگران زندانی در ایران را در سطح جهانی انعكاس دهیم و تاوجاه افاكاار 
جهانی و حمایت بین المللی كارگری را به این مبارزه جلب كنیم. ما از هاماه 
سازمانهای كارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان میخواهیم کاه باا 

های اعتراضی خود سرکوبگری های حکومت اسالمی را ماحاكاوم كاناناد و  نامه
برای آزادی كارگران زندانی و لغو احکام صادر شده زنادان بارای آناان باه 

 ر یم اسالمی فشار بیاورند.
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 ٨ صفحه   

  2 از صفحه        
چند سا  قحبحل بح حانح حه اتحتحاد حه  
های کارگران استراه ا با خواسحت  
ا زاهه کردن جحمحتحوری اسحالمحی  
در سط  جتانی، قحرائحت ا محورد  
تا  د قرار گرفحت. ا امسحا  نح حز  
 ی تی  و سی کنسدراس ون بح ح   
اهمللی اتتحاد حه هحای کحارگحری  
جتانحی طحی بح حانح حه ای اوحاله  
کححرد کححه نححمححا ححنححدگححان ااقححعححی  
کارگران ا ران جحعحسحروحظح ح  زاده،  
بتناه ابحراهح ح  زاده ا اسحمحاوح حل  
وبحدی هسحتحنحد. ا ا ح  بح حانح حه  
بححدنححبححا  کححارزاری قححدرتححمححنححد در  
همبستحگحی بحا اوحتحرا  جحعحسحر  

اسماو ل وحبحدی بحه    -وظ   زاده 
امن تی کردن مبارزاه کارگحران،  
معلمان ا فعحاهح ح  اجحتحمحاوحی ا  
خواسحت هحغحو اححشحاه هحاد شحده  
بححرای  نححان بححا اتححتححامححاتححی چححون  
شاخال  در نظ  ا امحنح حت محلحیش  
بود. ا ما به ست  خود تحوانسحتح ح   
هدای ا ح  کحارزار در سحازمحان  
جتانی کار ا در اتحتحاد حه هحای   
های کارگری جتانی باش ح . در  
ادامه ا   فحعحاهح حت هحاسحت کحه  
کنسران  کارگری محاهحمحو را در  
 ححازده دسححامححبححر امسححا  بححرگححزار  
کرد   تا هدای کارگران زندانحی  
ا زنححدانحح ححان سحح ححاسححی در ا ححران  

 باش  .    
 

ا با خره ا نشه برنحامحه کحارگحران  
ا    دن ای بتتر، برنامه ا سحت  
که م  ساهتاست در کانا  جحد حد  
اسحت. ا حح  بحرنححامححه خحی تححمححات  
خححوبححی بححا مححراکححز کححارگححری ا  
معلمحان بحوده اسحت. بحخحشحی از  
برنامحه هحای کحارگحران ا  ح   
دن ای بتتر، بحه مسحاهحه کحمح ح ح   
بححرای  زادی کححارگححران زنححدانححی  

 اختصاص دارد. 
 

اما در مورد قسمت داه سحواهحتحان  
 زمست بگو   که همحشحاری بحا  

 کم    برای  زادی کارگران  
 

زندانحی بسح حار سحاده اسحت ا بحا  
تححوجححه بححه رئححوت كححارهححا ححی كححه  
برشمرده هر ک  م توانحد در ححد  
توان خود ا در هحر سحطحتحی كحه  
برا ش وملی اسحت کحاری را بحر  

وحتحده بحگحح حرد ا بححا ا حح  كححارزار  
 همكاری كند. 

 
از جمله پاسخ به فراخوانتای ا ح   
کم    ا شركت در  كسح حونحتحای  
اوححتححرا ححی كححه بححرای  زادی  
كححارگححران زنححدانححی ا زنححدانحح ححان  
س اسی گذاشته م شود، کمح   
به گذاشت  م زهحای اطحالوحاتحی  
در مراكز شحتحرهحا در كشحورهحای  
مخحتحلحف بحا نصح  پحوسحتحرهحای  
كارگران زنحدانحی ا جحلح  افحكحار   
 ومومی به حما ت از ا   كارزار،  

هححای    فشححار  اردن بححه اتححتححاد ححه 
كارگری كشور خود برای حما حت  
از ا   کحارزار از جحمحلحه اشحكحا   
کم  رسحانحی بحه ا ح  کحارزار  
اسححت. مححا گححاهححا طححومححاری  
اوترا ی در حما ت از كحارگحران  

ا حح ، ا حح     زنححدانححی مححنححتححشححر كححرده 
طومارها تا كنون ومدتا از سحوی  
فححعححاهحح حح  كححارگححری ا فححعححاهحح حح   

های كحارگحری محخحتحلحف    اتتاد ه 
امضا شده اسحت، ا ح  طحومحار را  
محح ححتححوان بححر رای محح ححزهححای  
اطححالوححاتححی خححود گححذاشححت ا از  
همگان خواست  نرا امضا كننحد ا  
همبستگی خود را با ا ح  كحارزار  
اواله كنند. همچن   مح حتحوان بحا  
ابتكاراه د حگحری ا ح  كحارزار را  
تقو ت ا پشتح حبحانحی كحرد. ا محا  
انتظار ب شتر   حما حت را از ا ح   

 كارزار دار  . 
 

   اجحه محتح  کحمح ح ح  بحرای  
 زادی کارگران زندانی طحبحعحا در  
داخححل ا ححران اسححت. مححا انححتححظححار  
اس عتر   حما ت ا پشت حبحانحی از  
م ان كارگران، معلمان ، پرستحاران  
ا كل جامعه از چن   كم  حنحی ا  
مبحارزه گسحتحرده ا اسح حا بحرای  
 زادی كارگران زندانحی را دار ح .  
انتظار ما ا نست كه هحر كح  در  
هر سطتی كه مح حتحوانحد خحود را  
فعا  ا   كحمح ح ح  بحدانحد ا بحرای  
 زادی کححارگححران زنححدانححی تححالش  
کند. كارهای ز ادی در رابطه بحا  
ا   كم    معح ح  مح حتحوان انحجحاه  

هحا حی    داد. در ا ران تاكنحون تحالش 
از سححوی كححارگححران در جححتححت  
حححمححا ححت از كححارگححران زنححدانححی  
هوره گرفته است. تشكلحتحا حی  

كه به همت خود كارگران تشك حل  
اند، مثل رهبران ا چتره هحای    شده 

سحرشحنحات کحارگحری در هحمح حح   
مده نقش محتحمحی در پح حشحبحرد  
مححبححارزه بححرای  زادی کححارگححران  
زندانی ا زندان ان س اسی داشحتحه  
انححد. هحح  اکححنححون هحح  در محح ححان  
کارگران ا ه  معلحمحان کحارزاری  
ول ه امحنح حتحی کحردن محبحارزاه  
اجتماوی ا هحغحو اححشحاه زنحدانحی  
هادر شده بحرای فحعحاهح ح   ن در  
جر ان اسحت. از جحمحلحه محعحلحمحان  
کارزار را برای  زادی اسحمحاوح حل  
وبدی ا در اوتحرا  بحه اححشحاه  
زندان برای همحه فحعحاهح ح  بحه راه  
انداخته اند، کم ح ح  بحرای  زادی  
کارگران زندانی، در راستای ا ح   
اوترا اه قحرار دارد ا بحا حد بحا  
تماه قوا به ا   مبارزاه پ حوسحت.  
م شود طحومحارهحای اوحتحرا حی  
تت ه كرد ا در سط  كحارخحانحجحاه  
ا متاله مختلف در ححمحا حت از  
كارگران زندانی ا هحمحه زنحدانح حان  
س حاسحی امضحا كحرد. ا  حا  حك  
اقداه مت  د گر شركت اسح حا در  

هحای كحارگحران    تجمحعحاه خحانحواده 
زندانی ا همه زندان ان س حاسحی ا  
همراهحی كحردن  نحتحاسحت. نحبحا حد  

هحای كحارگحران زنحدانحی ا    خانواده 
زنححدانحح ححان سحح ححاسححی را تححنححتححا  
گححذاشححت . محح ححتححوان هححنححداق  
همبستگی ماهی تشحكح حل داد ا  

هحا در    نگذاشحت كحه ا ح  خحانحواده 
تنگنای اقتصادی قحرار گح حرنحد.  
بعالاه م تحوان بحا پحر كحردن در ا  
د وار با شعار كارگر زنحدانحی  زاد  
با د گردد ، زندانی س حاسحی  زاد  
با حد گحردد، فضحای گحرمحی از  
اوتحرا  ا محبحارزه بحرای  زادی  
زندان ان س اسحی بحوجحود  ارد. ا  
م شود به سازمانتای کحارگحری  
ا نتادهای انسانداست در سحراسحر  
جتان نحامحه داد ا هحمحبحسحتحگحی  
جتانی را از محبحارزاه کحارگحران  
در ا ران جل  کحرد. ا کحارگحران  
در ا ران مح حتحوانحنحد درا ح  جحتحت  

 نقش متمی داشته باشند.  
کارگر کمون ست:   ا کحنحسحرانح   
کارگری ماهمو ااه   کحنحسحرانح   

کم  ح  بحرای  زادی کحارگحران  »
 است؟  «زندانی 

شتال دانشسر: محا هحمحواره سحعحی  

کرده ا ح  بحا اشحشحا  محتحنحووحی  
چون برپا ی م زهای اطحالوحاتحی  
ا نما شحگحاه وحكح  ا فح حلح  از  
مححبححارزاه كححارگححران در ا ححران ا  
ا ع ت كارگران زندانی، بحرپحا حی  

های همبستگی كارگحری بحا    ش  
كارگران ا ران ا كارگران زنحدانحی،  

هحای    برپا ی تحظحاهحراه ا پح حكحت 
اوححححتححححرا ححححی در مححححقححححابححححل  

های جمتوری اسالمحی    سسارتخانه 
ا مراكز شحتحرهحای محخحتحلحف در  
خارج كشور همه ا هحمحه اشحكحا   
د حگححر كححار مححا در خحارج كشححور  
است تحا بحتحوانح ح  اسح حعحا اطحالع  
رسانی كن   ا حما ت جحتحانحی را  
جل  كن   تحوجحه جحتحانحی را بحه  
ا ا کارگحران ا محبحارزاتشحان ا  
دفححاع از کححارگححران زنححدانححی ا  
زندان ان سح حاسحی جحلح  کحنح ح .  
کنسحرانح  کحارگحری در محاهحمحو  
ششل جد دی از کار ما بود کحه  
خححوشححبححخححتححانححه جححواب خححوبححی  

 گرفت   .  
 

کارگر کمونیست: اهداف 
شاااماااا در بااارگااازاری 
کااناافاارانااس کااارگااری 
کدامها بودند! و آیاا از 
نتایج کنفاراناس راضای 

 هستید؟
 

 : شهال دانشفر
کنسران  کارگری در ماهحمحو بحه  
نظره م  کنسرانسی محوفحق بحود.  
ا   کنسحرانح  قحدمحی در جحتحت  
پح ححشححبححرد اهححداف کححمحح حح حح  بححرای  
 زادی کارگران زنحدانحی بحود. در  
ب ان ه بحرگحزاری ا ح  کحنحسحرانح   
خطاب به اتتاد ه های کارگحری  
ا نتادهای انساندانست در سراسحر  
جححتححان مححا  خححر حح  خححبححرهححا از  
دستگ ری اسحمحاوح حل وحبحدی ا  
 تنحا دائحمحی ا ا حعح حت بحتحنحاه  
ابراه   زاده  در زنحدان،  هحدار  
اححشححاه سححنححگحح حح  زنححدانححی بححرای  
فعحاهح ح  کحارگحری، محعحلحمحان ا  

سحا     ٥١ فعاه   اجتماوی چحون  
حش  زندانی برای جحعحسحر وحظح ح   

سححا  شححاپححور احسححانححی    ٥٥ زاده،  
  ١ سا  متمود هحاهحتحی،    ٤ راد،  

سحا     ١ سا  متمود بتحشحتحی، ا  
بححرای دااد ر ححوی ا ابححراهحح حح   
مددی از اوضای هح حاه محد حره  
سند شای ااححد ا احضحار ر حا  
شتحابحی ا محتحاکحمحه کحارگحران  
معتر  در چادرملو ا بافحق  حزد  
را گزارش کرد  . در ا   بح حانح حه  
ما  بر سه خواست فوری کم ح ح   
که جلو تر اشحاره کحرده،  حعحنحی  
 زادی فوری ا بدان ق د ا شحرط  
کححارگححران زنححدانححی ا تححمححامححی  
زندان ان س اسی ا هحغحو تحمحامحی  
احححشححاه هححادره زنححدانححی بححرای  
فعاه   کارگحری ا اکحتح حو سحت  
های س اسی جامعه تاک د کحرده  
ا خواستار حما ت ا پشحتح حبحانحی  
 نححتححا از ا حح  خححواسححتححتححا ا از  
کححارگححران ا ححران ا مححبححارزاتشححان  

 شد  .  
 

پ امتای رسح حده بحه کحنحسحرانح ،  
اوححاله حححمححا ححت اتححتححاد ححه هححا ا  
فعاه   کارگری شناخته شحده از  
کشححورهححای مححخححتححلححف جححتححان از  
خواستتای ا ح  کحنحسحرانح  ا از  

 مبارزاه کارگران در ا ران بود. 
کنسران  کارگری در محاهحمحو بحا  
پ امتای پرشوری کحه از سحوی  
اتتاد ه ها ا اکحتح حو سحت هحای  
کارگری در کشورهای مختحلحف  
جتان داده شد به هتنه ز حبحا حی  
از همبستگی جتحانحی کحارگحری  
تبد حل شحد. ا نحگحاهحی بحه ا ح   
پحح ححامححتححا، نشححان محح ححدهححد کححه  
کنسرانسی موفق ا گامحی محتح   
در پ شبرد اهداف کحمح ح ح  بحرای  
ازادی کححارگححران زنححدانححی بححود.  
خوبست ا   را ه  بدان د کحه محا  
ا حح  کححنححسححرانحح  را در مححده  
کوتاهی تدارخ د ده. خصحوهحا  
بحعححد از دسححتححگح ححری اسححمححاوحح ححل  
وبدی ا  خر   مورد دستحگح حری  
 تنا دائمی ا بعد ه  بحا گحرفحتح   
اوترا اه زندانح حان سح حاسحی در  
زنححححدان ا ا ححححطححححراری بححححودن  
ا ع تشان با د وحشح  اهحعحمحلحی  
سر ا نشحان مح حداد ح .  نحتح   در  

  ٢١٥٦ رازهححای پححا ححانححی سححا   
نم خواست ح  کحه ا حاه تحعحطح حلحی  
بححاوححح  کحححنحححد شحححدن ححححرکحححت   

 اوترا ی ما شود، از ا نرا  
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 ٧ از صفحه   

 ٤ صفحه    

 
سححر ححعححا  نححرا اوححاله کححرد حح . ا  
وححشحح  اهححعححمححل اتححتححاد ححه هححای  
کارگری بس حار جحاهح  ا امح حد  
بححخححش بححود.  حح  نححمححونححه اش  
اتححتححاد ححه کححارگححران داهححتححی ا  
خدماه در کانادا بود که هح حاه  
مد ره  ن بخحاطحر ا ح  کحنحسحرانح   
جلسه ا ژه گحذاشحت ا در هحمحان  
جلسه استسانی اسم ت دبح حر کحل  
اتتاد ه پ اه همبستحگحی خحود را  
اوحاله داشححت ا بححعحد نحح حز هححمححه  
هححح حححاه محححد حححره بحححه وحححالمحححت  
همبستگی دسحتحتحا شحان را گحره  
کرده ا بحا  بحردنحد ا بحا شحعحار  
همبستگی برای هم شحه ، پح حاه  
شورانگح حری بحه کحنحسحرانح  محا  
دادند. نحمحونحه د حگحرش اتحتحاد حه  
کشت رانی اسحتحراهح حا  اسحت کحه  
جدا از پ امی که بحه کحنحسحرانح   
ماهمو داد، طی نامه ای بحه  ی  
ا  اا خححواسححتححار وحشحح  اهححعححمححل  
فحححوری ا ححح  سحححازمححححان بححححه  
سححرکححوبححگححری هححای جححمححتححوری  
اسالمی شد ا بر خحواسحت اخحراج  
ححشحومحت اسحالمحی از سحازمحان  
جتانی کار تاک د کرد. بحه نحظحر  
م  کنسرانح  محاهحمحو محا را در  
موقع ت قو تر ا جد دتحری بحرای  
پ شبرد قدرتمند تر کم ح ح  بحرای  
  زادی کارگران زندانی قرار داد. 

  
کارگر کمونیست: در دو 

ک.ک  ٠٠٤و  ٠٠٤شماره 
ما اطالعیه پاایاانای و 
متن فارسی پیااماهاا را 
منتشر کردیم. اما چناد 
ساااعاات ارتااباااط زنااده 
فعالین و شاباکاه هاای 
کااارگااری بااا شاامااا و 
شرکت کنندگان بسایاار 
شورانگیز و صاحاناه ای 
دلاااگااارم کاااناااناااده از 
همبستگی بین المللی و 
حمایات از کاارگاران و 
معلمان و زندانیان بود! 
خواهش میکنم احسااس 

خاااودت و ارزیاااابااای   

کاامااپاایاان باارای آزادی »
از  «کااارگااران زنااداناای

این کنفراناس را بارای 
 ما بگویید.

 شهال دانشفر: 
همانطور کحه اشحاره کحرده د حدن  
هتنه های همبستگی اتحتحاد حه  
هححا ا فححعححاهحح حح  کححارگححری از  
کشححورهححای مححخححتححلححف بسحح ححار  
شححورانححگحح ححز ا شححعححف  ار بححود.  
گزارشاه تصو ری ا ف لح  هحای  
ا   کنسران  در سا ت هحای ا ح   
اتتاد ه ها انحعحشحات  حافحت. در  
شبشحه هحمحبحسحتحگحی کحارگحری  
شما  خاارم انه ا افر قا ن حز ا ح   
اقداه انعشات داشت. ا مح حتحوانح   
بگو   ا   کنسران  اهحگحو حی از  
ششل وملی همبستگی جحتحانحی  
کارگری از محبحارزاه کحارگحران  
در نقاط مختلف جتان را بحدسحت  
داد. ما در هم ح  کحنحسحرانح  در  

کححارگحری کحه در    ٦ رابحطحه بحا  
جر ان اوحتحرا حاه کحارگحران در  
ا   کشور دسحتحگح حر شحده ا دا  
نسحرشحان  زاد شحده بحودنحد، اوحاله  
همبستگحی کحرد ح  ا خحواسحتحار  
 زادی کححارگححران بححاقحح ححمححانححده در  
بازداشت شد  . ما همحچحنح ح  در  
ا   کنسران  سرکوبحگحری هحای  
اخ ر ارداغان ا داهت فحاشح حسحت  
اا در ترک ه را متحشحوه کحرده ا   
همبستگی خود را بحا محبحارازه  
کارگران ا مرده کشور ترک حه ا  
خححواسححتححتححای  بححرحححقححشححان بححرای  
داشت     زندگی بتحتحر اوحاله  
کححرد حح .  اکححنححون بححعححد از ا حح   
کححنححسححرانحح  فححشححر محح ححشححنحح  کححه  
در چه های جد دی از کحار در  
مححقححابححل کححمحح حح حح  بححرای  زادی  
کارگران زنحدانحی بحاز شحده اسحت  
که با د برا ش برنامه بر ز   ا بحه  

 جلو قده بردار  .   
 

خ.خ  م  تبر   بشحمحا ا  
کحمح ح ح  بحرای  زادی  »اوضای  

بحرا حتحان  رزای   «کارگران زندانی 
 موفق ت های ب شتری را دارد! 

 

سحححلحححمحححان خحححدادادی، رئححح ححح   
کم سح حون اجحتحمحاوحی محجحلح   

  ٢٤ شورای اسالمحی  حشحشحنحبحه  
 ذرماه از احتما  بحا ی تصحو ح   
کلح حاه   حجحه  حد کحارگحری  

خحبحر داد.  ”  اهال  قحانحون کحار “ 
  ته ای جنجاهحی کحه جحداهحی  
سخت بر سر  ن در جحر حان اسحت.  
از ت ر ماه امسا  که ا ح    حتحه  
برای دام   بار به مجل  رفحتحه  
اسححت، تححاکححنححون اوححتححرا ححاه  
گسترده ای ولح حه  ن بحرپحا شحده  
اسححت. تشححشححلححتححای مححخححتححلححف  
کارگری ا رهبران ا چتره هحای  
شناخته شده  ن ول حه  ن بح حانح حه  
داده انحد. از سحوی سحنحد حشحای  
شرکت ااحد طوماری اوترا حی   
به راه افتاده ا هحمحچحنحان جحر حان  
دارد ا تجمعاه اوترا ی ای بحا  
خواست کنار رفت  ا     حتحه از  
دستور کار مجحلح  بحه پحا شحده  

 است. 
اهحال   “ از سوی د حگحر   حتحه  

خححود  ححشححی از  ”  قححانححون کححار 
مو وواه مت  کشاکش هحای  
دران حشحومحت اسحت ا در ا ح   
م ان شوراهای اسالمی ا دار ا  
دسححتححه هححا شححان کححه بححا ا حح   
اهالح حه محوقحعح حت ا جحا حگحاه  
 ع ف تری پ دا م شنند، تحتحت  
وححنححوان حححمححا ححت از قححانححون کححار  
ارتجاوی اسالمی، خواسحتحار بحاز  
پ  گرفت   ن هسحتحنحد.  حمح   
ا نشه گحسحتحمحانحتحا شحان را بحرای  
گرفت  ستمشان در پ  پحرده بحه  
پ ش م حبحرنحد. از جحمحلحه محرتح   
بتح  بحر سحر ا حنحسحت کحه ا ح   
  ته با جل  نظحر هحر دا طحرف  

کححه مححنححظححور  نححان  ”  کححارگححران “ 
نتادهای دست سحاز ححشحومحتحی  

کحه  ”  کحارفحرمحا حان “ شان است ا  
هدف اهلی   ته جل  ر حا حت  
 نححان ا سححرمححا ححه گححذاری هححای  
بح حشحتحر بحرای از گحل در  اردن  
چرخ های اقحتحصحاد ححشحومحتحی  

است، با د به تصحو ح  رسحد. در  
هحمحح حح  رابححطحه خححدادادی رئحح حح   
کم سح حون اجحتحمحاوحی محجحلح   

بححا ححد اشححشححا ه  “ محح ححگححو ححد:  
اهححالححح ححه قححانححون کححار بححرطححرف  
شود، اما کم سح حون اجحتحمحاوحی  
مجل  که مشغو  بحررسحی ا ح   

بحه  »  ته است، کحلح حاه  ن را  
بحا حد بحه تصحو ح    «احتمحا  ز حاد 

ا ادامححه داده ا  ”.   رسححانححد   مححی 
با د اهحالححاه قحانحون  “م گو د:  

کار در راستای تحممح ح  محنحافحا  
هردای کارگران ا کحارفحرمحا حان  

 ”.باشد 
 

ا   اظتاراه حشا ت از ا ح  دارد  
که جدا  ول ه   تحه ارتحجحاوحی  

ا تححالش  ”  اهححال  قححانححون کححار “ 
داهت برای قانون ت بخحشح حدن بحه  
تعر اتش بر زندگی ا معح حشحت  
کارگران م راد که اارد محرححلحه  
تع    کننده ای شود. بد ن حسحت  
کححه نححگححاهححی دابححاره بححه ا حح   

 مو وع داشته باش  . 
 

قحبحال  ”  اهال  قانون کحار “   ته  
در داهت احمدی نژاد به مجحلح   
داده شد ا با اوترا اه گسحتحرده  
کارگران پ  گحرفحتحه شحد. امحا   
دابححاره داهححت راحححانححی  نححرا بححه  

 مجل  داده است. 
 

اهال  قانون کار،   حتحه  “   ته  
کحار ارزان، کحارگححر خححامحوش ا  
بححردگححی بحح ححشححتححر کححارگححران ا  
تعر ی گستحرده بحه زنحدگحی ا  
مع شت کارگران ا کل جحامحعحه  
ا تشححد ححد سحح ححاسححت ر ححا ححت  
اقححححتححححصححححادی داهححححت اسححححت.  
بازگذاشت  دست کارفرمحا حان در  
اخححراج کححارگححران، فححراهحح  کححردن  
زمن حه بحرای تحعحر  بحه سحطح   
دستمزدها، با اارد شحدن محوهحسحه  
افزا ش دستمزد متناس  با ا حا  

ا از  ”  اقححححتححححصححححاد کشححححور “ 

مو وو ت خحارج شحدن تحعح ح ح   
سا نه حداقل دستحمحزدهحا، ا تحاه  
ا خحتحح ححار کححردن کححمحح ححتححه هححای  
انضباطی در مت طتای کحار در  
اخراج کارگران ا گرفتح  چحمحاق  
اخراج بر سر کارگحران محعحتحر ،  
از جمله سرت تر هحای محتح  ا ح   
  ححتححه بححرای تححتححمحح ححل بححردگححی  
ب شتر به کارگران است. ا هحدف  
از در دسحتححور گحذاشححتحح   نححرا را  
داهححت راححححانحححی ارزان سحححازی  
ن رای کار اوحاله کحرده اسحت ا  
ا   در ااقا ه  ا اسات س حاسحت  
داهت راحانی بعد از برجحاه بحرای  
جذب سحرمحا حه هحای داخحلحی ا  
خارجی است کحه بحطحور ااقحعحی  
نقطه تساه  کحل ححاکحمح حت نح حز  
هم   جاست. تا بحلحشحه بحتحوانحنحد  
تشانی به اقتصاد از نس  افحتحاده  
جمتوری اسالمحی بحدهحنحد. امحا  
کارگران در مقحابحل ا ح  تحعحر   
ا ستاده اند ا کشحاکشحی سحخحت  

 بر سر  ن در جر ان است. 
 

در  ححشححسححوی ا حح  کشححاکححش  
نتادهای دست ساز داهتی چحون  
شوراهای اسحالمحی ا دارادسحتحه  
ها شان قرار دارنحد. دهح حلحش نح حز  
هححمححانححطححور کححه اشححاره کححرده  
ا نستشه  ح  سحمحت ا سحوی  
ا     ته زدن ز ر  ب  نحتحاسحت.  
ا  نتا تمحاه سحعحی ا تحالحشحشحان  
ا نست که اوترا حاه کحارگحران  
به ا   تعر  اس ا ا گستحرده را  
در چححتحارچححوب دفححاع از قحانححون  
کار ارتجاوی کنونی نگاهحدارنحد  
ا  نرا دستما حه ای بحرای ححسح   
موقع ت ا سحتح  خحواهحی خحود  
کنند. جر اناه راست ن ز همصحدا  
با  نتا تتت ونوان ا حنحشحه بحرای  
وححححقحححح  زدن ا حححح    ححححتححححه  
 دکارگری با د از قحانحون کحار  
موجود دفاع کرد، تحالش دارنحد،  
 جنبش اوترا ی کارگری را به  

 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 شدت می یابد” اصالح قانون کار“جدال بر سر الیحه 



 ٤٤٤ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 
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  ٨ از صفحه   
کل ا   بردگی ا بربر ت تسحلح ح   
کححنححنححد. در سححوی د ححگححر ا در  
مقابل همه ا   تشبحثحاه جحنحبحش  
اوترا ی کارگران قرار دارد کحه  
از حق داشحتح  زنحدگحی انسحانحی  
برای کحارگحران ا کحل جحامحعحه  
سخ  مح حگحو حد. اوحتحرا حش را  
ول ه زندگی ز ر خی فحقحر بحلحنحد  
کرده ا خواستار تام   اجتمحاوحی  
شححا سححتححه انسححان اسححت. وححلحح ححه  
سرکوب گری های حشحومحت ا  
امن تی کردن مبحاراه کحارگحران  
ا کل جامعه قد ول  کحرده ا از  
حق تششل، اوحتحصحاب ا  زادی  
های س اسی پا ه ای در جامعحه  
سخ  م گو د. ا در رابطه با ا ح   
  ته مع   نح حز خحواسحتحار هحغحو  
فوری ا خارج شدن  ن از دسحتحور  
مجل  است. از جملحه کحارگحران  
در تجمعاه اوترا ی ای که بحر  
سر ا   محو حوع داشحتحه انحد بحر  
خواستتای فوری ای چحون هحغحو  
قراردادهای محوقحت کحاری، ححق  
بححرپححا ححی تشححشححلححتححای مسححتححقححل  
کححارگححری، تضححمحح حح  امححنحح ححت  
شغحلحی، خحارج کحردن اتحتحامحاه  
امحنحح حتححی از رای پححرانحده هححای  
فعاه   هنحسحی ا داشحتح   ح   
 زندگی انسانی تاک د کرده اند. 

 
   نمونه مت  از ا   تجمحعحاه،  

مححتححرمححاه در ااهحح حح  راز    ٢١ در  
بررسی ا     ته در کحمح حسح حون  
اجتماوی مجل  اتساق افتاد. در  
ا   حرکت اوترا ی کارگران بحا  
شعار های کم س ون اجتحمحاوحی،  
  ته را پ  بحده، اهحال  قحانحون  
کار به نسا سحرمحا حه دار،   حتحه  

ا حح  داهححت، بححردگححی کححارگححر،  
داهححتحح ححان بححدانححنححد، کححارگححر ارزان  
نم شه، کارفرما ان بدانند کارگحر  
خححامححوش نححمحح ححشححه، مححعحح ححشححت،  
منزهت، حق مسل  ماسحت، امح حد  
کارفرما حان، کحارگحر خحامحوشحه،  
تدب ر داهتمردان، کارگر ارزانحه، ا  
ن ز بنرها ی بحا خحواسحت بحازپح   
گرفته شدن   ته اهحال  قحانحون  
کار از مجل  ا خحاتحمحه  حافحتح   
امحححنححح حححتحححی کحححردن محححبحححارزاه  
کححارگححران، مححعححلححمححان ا مححرده  
معتر ، ا همچن ح  بحا خحوانحدن  
قطعنامه ای در همح ح  رابحطحه ا  
ب ان خواستتا شان، اوتحرا  خحود  
را به ا     ته ا به کل ت قانحون  
کار  د کارگری موجود اوحاله  
داشححتححنححد. ا حح  شححعححارهححا ا ا حح   
اوحححتحححرا حححاه، بحححطحححور ااقحححعحححی  
اوترا ی به کل توحش سرمحا حه  
داری ا بسححاط اسححتحثحمححار  ن در  

 جامعه بود. 
 

نمونه د گر از ا   نوع تجحمحعحاه،  
  ٢١ اجتماع هدها کارگر در راز  

 بان در مقحابحل محجح  اسحالمحی  
بود که از  شماه قبلش کحارگحران  
سند حشحای ااححد فحراخحوانحش را  
داده بود. ا ول رغ  ا حنحشحه بحعحدا  
از سوی شوراهای اسالمحی نح حز  
برای تجما در ا ح  راز فحراخحوان  
داده شححده بححود، در ا حح  حححرکححت  
اوحححتحححرا حححی ا ححح  کحححارگحححران  
سند شای ااحد ا اتتاد ه  زاد ا  
جححمححا هححا ححی از مححعححلححمححان ا  
دانشحححجحححو حححان ا کحححارگحححران از  
کارخانجاه مختلف بودند که بحا  
پححالکححاردهححا شححان ا شححعححارهححای  
اوترا حی شحان درخشح حدنحد. در  

ا   حرکت اوترا ی شحعحارهحای  
کارگحران بحطحور ااقحعحی هحدای  
اوححتححرا  جححمححعحح ححت محح ححلحح ححونححی  
کحححارگحححران ا خحححانحححواده هحححای  

 کارگری را نما ندگی م شرد. 
 

ا حح  اوححتححرا ححاه  نححتحح  در د   
شحححرا حححطحححی کحححه اوحححتحححرا حححاه  
کارگری در ا   شتر ا  ن شحتحر  
هر راز گسترده تر م شود، بح حش  
از ب ش نشانگر ا   حق قحت اسحت  
که جمتوری اسالمحی امحراز در  
موقع تی ن ست کحه بحتحوانحد، بحا  
چن   طحرححتحا حی اوحده فحراهح   

را بحه  ”  ن رای ارزان کحار “ کردن  
سرمحا حه داران داخحل ا خحارجحی  

 دهد. 
 

بو ژه ا نشه کارزار ولح حه   حتحه  
اهححال  قححانححون  “  ححد کححارگححری  

ا تححجححمححعححاه اوححتححرا ححی  ”  کححار 
  ٢١ متر محاه ا    ٢١ کارگران در  

 بانماه بطور ااقعی از اوترا  بحه  
ا     حتحه محعح ح  فحراتحر رفحتحه  
اسحححت. در ا ححح  اوحححتحححرا حححاه  
کارگران در شعارها شحان کحلح حت  
قانون کار ا تحعحر  بح حشحتحر بحه  
زنححدگححی ا مححعحح ححشححتححشححان را بححه  
چاهش کشح حده ا بحطحور ااقحعحی  
ول حه تحوححش سحرمحا حه داری ا  
ول حه تشحد حد تحتحمح حل ر حا حت  
اقتصادی بحر گحرده کحارگحران ا  
کل جامعه ک سرخواسحت خحود را  
داده انححد. در ا حح  اوححتححرا ححاه  
کارگران نه تنتا   ته اهالحح حه  
قانون کار داهت ا تداب ر سحرمحا حه  
دارانه اش را به چاهش کشح حدنحد،  
بلشه بحر خحواسحتحتحای فحوری ا  
سراسری شان تاک د گذاشتحنحد ا  

ا   خود    پ شرای محتح  در  
جححنححبححش اوححتححرا ححی کححارگححری  

 است. 
 

  ٢١ ز ر فشحار ا ح  اوحتحرا  در  
 بححان ، ادامححه بححررسححی   ححتححه  

در مجلح   ”  اهالح ه قانون کار “ 
به تعو ق افتاد ا اوحاله شحد کحه  
پ  از در افت نظراه کحار گحراه  

تحتحت وحنحوان  ”  سه جانبه محلحی “ 
کححمحح ححتححه سححه جححانححبححه مححلححی  “ 

” کارگران، کارفرمحا حان ا داهحت 
راز    ٨١ در طحو   ح  محاه تحا  

  نده برای دام   بار در دسحتحور  
کار محجحلح  شحورای اسحالمحی  
قرار خواهد گحرفحت. ا کحارگحران  
نحح ححز ااهححتحح ححمححاتححوه دادنححد کححه در  
هوره باق مانحدن ا ح    حتحه در  
دستور مجل ، دست به تحتحصح   

 خواهند زد. 
 

در چن   فضا ی از اوحتحرا  ا  
مححبححارزه اسححت کححه کححمحح ححسحح ححون  
مجل  اکحنحون خحبحر از اححتحمحا   
تصو ح  کحلح حاه ا ح    حتحه را  
م دهد. بگحذر ح  کحه در هحمح ح   
محده ا ز ححر فشححار اوححتحرا ححاه  
کارگران  د ا نحقح حد گحو حی  
های بس اری داشته اند ا ححتحی  
در ااج اسحتحح حصحاهشححان در  حح   
مورد دست به جحعحل قحانحون کحار  
فعلحی زدنحد، تحا بحلحشحه بحا اارد  
کححردن بححنححدهححای مححتححمححی کححه  
اسححاسحححش سحححاده کحححردن اخحححراج  
کارگران ا بردگی کاری اسحت،  
در قانون کار فعلی، اگر ناگحز حر  
به خارج کردن   حتحه از دسحتحور  
مجل  شوند، محتحر خحود را زده  
بححاشححنححد. امححا بححا رسححوا ححی تححمححاه  

ناگز ر به انشار ا   جعل ابحلحتحانحه  
 شدند. 

 
ااقع ت ا نست کحه کحارگحران در  
جنا بر سر تحعحر حی گسحتحرده  
تححر بححه زنححدگححی ا مححعحح ححشححت  

  حتحه  “ کارگران تحتحت وحنحوان  
تا هح  اکحنحون  ”  اهال  قانون کار 

قدمتای متمی به جلو بحرداشحتحه  
ا توانسته اند، ححشحومحت را ز حر  
منگنه اوترا اتشان قرار دهحنحد،  
با د ا   جنا را تا به  خر بحرد.  
جمتوری اسالمی هرگاه که ز حر  
فشححار اوححتححرا  کححارگححران قححرار  
م گ رد ، وق  محی نشح حنحد تحا  
برای خود فرهتی بحخحرد، ا بحاز  
با دارخح حزی د حگحر تحالش دارد  
کار را به  خر برد. نبا حد فحر حت  

 داد. 
 

تحنحتحا بحا مححبحارزه ای محتحتحد ا  
سححراسححری اسححت کححه محح ححشححود   
تعر اه ححشحومحت اسحالمحی را  
گرفت.  کارگران همحانحطحور کحه  

اهحال  قحانحون  “ توانستند   حتحه  
کار را در زمان احمحدی نحژاد از  
دستور داهت خارج کنند ، امحراز  
ن ز م توانند نه تحنحتحا  داهحت را  
اادار به پ  گرفت  ا     تحه ا  
د ححگححر طححرحححتححای ارتححجححاوحح ححش  
کححنححنححد، بححلححشححه بححا خححواسححتححتححای  
سراسری خود جلو ب ا حنحد ا کحل  
ا حح  بححردگححی ا تححوحححش را بححه  

 چاهش کشند. 

  ٥٧ از صفحه  
 زادی بحتحراه     ٥٣٤٢ بتمح     ٥٦ 

بححتححراه  »حسححنححی نححژاد از زنححدان  
، دب ر انجم  هنحسحی  «نژاد   حسنی 

کححارگححران پحح ححمححانححشححاری مححعححدن  
چححادرمححلححو ا  خححر حح  کححارگححر  

شده شاغل در ا   محعحدن    بازداشت 

 وصر با قرار کساهت  زاد شد. 
 

بررسحی ححشح     ٥٣٤٢ اسسند     ٥١ 
اخراج حسنی نژاد در ه حمه ححل  

 اختالف اداره کار استان  زد 
 

پحح ححرازی     ٥٣٤٢ اسححسححنححد    ٥١ 

قطعی کحارگحران ا بحرگشحت بحه  
کار بحتحراه حسحنحی نحژاد  ا در  

  ٥٣٤١ ااائحححل دی محححاه سحححا   
بگزارش      متمدولی جحداری  
فحححراغحححی، اکححح حححل کحححارگحححران  
چادرملو  احشاه کارگران محعحدن  
چادرملو در دادگحاه تحجحد حدنحظحر  

استان  زد هادر ا دادگحاه ححشح   
 به تبرئه کارگران داده است. 

 
اما   مبارزه کارگحران در سحطح   
سراسری ولح حه امحنح حتحی کحردن  
فعاه ت کارگران ا اوحتحصحاب ا  

اتحتحاه اخحال   »تجما اوترا ی ا  

 «در نحظحح  ا  سححا حش وححمحومحی 

ورهه ای از مبارزه امحراز  نحتحا  
 است.  

 نسان نود ن ان 
دسحامحبحر    ٢١    -  ٥٣٤١ دی    ١   

 ٢١٥٦ 
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شچاقو دسته خودش را نحمحی  
برد!ش ا   ونوان اوحالمح حه ای از  
اتتاد محبحارزان کحمحونح حسحت بحود  
اقتی که خحمح حنحی دسحتحور داده  
بود هحئح حتحی تشحشح حل شحود تحا  
بررسحی کحنحنحد کحه در زنحدانحتحا  
کسی ششنجه م شود  حا خح حر.  
بعد از چند اقحت نحتح حجحه اوحاله  
گححرد ححد کححه هححمححچحح حح  چحح ححزی  

سا  نح حز    ٣١ هتت ندارد! بعد از  
هنوز ه  چاقو دسحتحه خحودش را  
نمی برد  عنی تحا ابحد ا حنحگحونحه  
است اقتی ححشحومحتحی فحاسحدی  
بخواهد در محورد فسحاد خحودش  

 شتتق ق ا تستصش کند.  
 

چند ماه پ ش بود که فح حش  
های  نجومی شمحد حران داهحتحیش  
را شد ا به  حمح  اجحود شحبحشحه  
های اجتماوی مانند تحلحگحراه بحه  
نووی بحه  ح  اوحتحرا  محتح   
ول ه حشحومحت تحبحد حل شحد. در  
م ان دوواهتا ا کشمشش هحای  
حشومت ان با ه  معلحوه شحد کحه  
فح حش هحای نحجحومحی محخحتحص  
مد ران داهتی حا ر ن ست بلحشحه  
مد ران پ ش ح  هحر کحداه در ا ح   
مورد گوی سبقت را از د حگحری  
ربوده اند. اواله شد بحه شحده بحا  
ا   مسئله برخورد م شود ا بحعحد  
از ا   مده از ر هنعحت، محعحدن  
ا تجاره فرمودند:ش اگحر کسحی  
در کشور مبلغی ب شتحر در حافحت  
کرده، بر اسات    نظاه بحنحدی  
بححوده اسححت ا بححرخححالف قححانححون ا  
مقرراه خالفی نبوده امحا هحرراز  
از هحححبححح  تحححا شححح  دنحححبحححا   

هححا را    کححاران هسححتحح حح   ن   خححالف 
بگ ر   ا پ  بدهند!ش ا ا ح  از حر  
هادقانه اواله نحمحودنحد کحه ا ح   
مسا ل پ ش پا افتاده است:ش کحل  

ر خت   ا بحتح  ا    کشور را به ه  
کحه    کن   به خاطر ا     گستگو می 

گو    که دا مح حلح حارد    مثال  می 
را پ  دهند اما   ا کشحور گح حر  
دا مح حلح حارد اسحت کحه خحود را  

ا ح  ا    درگ ر ا   مو وواه کرده 
مانح ح  ا    از مسائل اهلی باز می 

رس  . چون سحرگحره    ها نمی   به ا   
پاافتاده هست  !ش از حر    مسائل پ ش 

مثال دادگستری راححانحی  کحه  
قححاتححل بححه نححامححی هحح  هسححت در  
راسحتحای سحخحنحان از حر هحنحعححت  
تاک د کردند:ش قرار اسحت اهحال   
شود نه ا حنحشحه پحرانحده تشحشح حل  

ن س ر محجححازاه شحونححد    ١ شحود ا  
مانند قاچاق ا اوتبحاد کحه بحا حد  
قاچاق ا اوت اد ک  شود.ش اهحبحتحه  
درمورد اوت اد منظوراز محجحازاه  

نسر همان اودامتای گسترده ا    ١ 
دسته جمعی قاچاق چح حان محواد  
مخدر می باشد که پا تو کحسحش  
بححرادران قححاچححاقححی مححواد مححخححدر  
کردند که ا   نح حز ابحزاری اسحت  

 برای ا جاد ارواب در جامعه. 
 

بححه هححر زاری کححه هسححت  
محح ححخححواهححنححد پححرانححده حححقححوقححتححای  
نجحومحی ا فسحادی کحه بحه  ن  
اوتراف دارند ماستماهحی کحنحنحد.  
کار بدستان حشومت که ا حنحقحدر  
در مورد همرد ف انشحان دسحت ا  
د  بحححاز هسحححتحححنحححد در محححورد   
انسانتای ب نوا ی که برای سح حر  
کححردن شححشحح  دسححت بححه دزدی  
م زنند بدان ه چ ترحمی فحرمحان  
قطا دسحت ا پحا را بحه هحوره  
 ربدری را م دهند ا  ن جحوانحی  
که برای تامح ح  دارای محادرش  
دست به شزارگ حریش زده بحود در  
ور  کمتر از  شماه در نحمحا حش  
هحوهحنححاخ در محال وحاه بحه دار  

محح ححشححشححنححد. بححرای ا شححان دا  
م ل ارد پو   تو ج بی محتحسحوب  
م شود اقتی    دکحل نحسحتحی  
) به راا تی چند دکحل نحسحتحی   
ناپد د مح حشحود ا محتحتحمحان ا ح   
پرانده از هحمحان اا   بحه گحسحتحه  
اک ل شان  زاد هستحنحد. قحا حی  
اهقضاه حشومت اقحتحی خحودش  
به تنتا ی با در اخحتح حار داشحتح   

حساب بانشی پحو  اخحتحالت    ٦٣ 
م شند د گر ااقعحا دا مح حلح حارد  
حقوق ماهانه ا گح  شحدن  ح   
دکححل نححسححتححی ا دزدی هححای  
م ل اردی د گحر وحددی نح حسحت  

 که خودشان را معطل  ن کنند. 
ا      سوی ماجحرا اسحت،  
سوی د گر محاجحرا اقحتحی اسحت  
که م حخحواهحنحد شسحتح  محلحت از  
ثححراه مححلححیش مشححخححص کححنححنححد  
منظور تحعح ح ح  دسحتحمحزدهحاسحت.  
   باره چنان سحسحت مح حشحونحد  
گو ی مزدبگ ران چش  طحمحا بحه  
ما  شخصی ا شان دارند ا هحزار  
جور بتانه ا بازی در محی  ارنحد  
که تحا هحر چحقحدر کحه بحتحوانحنحد  
 نرابچالنند. گحو حا ااهح ح  جحلحسحه  
کم ته تع    دستمزد حشومتح حان  
شححشححل گححرفححتححه اسححت ا بححازی  
مسححخححره شسححه جححانححبححه گححرا ححیش  
استاره  ن خحورده اسحت. ا سحا   
نود ا شش ه  از قرا ح  پح حداسحت  
که دستمحزد کحارگحران از سحوی  

درهحد    ٥٨ تا    ٥٣ داهت ب شتر از  
در بتتر   حاهت افزا ش نحخحواهحد  
 افت. ا نجاست که ر ا  بحه ر حا   
) جححد ححدا تححومححان بححه تححومححان!   
حسححاب ا کححتححاب دارد ا اهححال  
مسئله پح حش پحا افحتحاده ای هح   
ن ست. به تجربه همه ا ح  سحاهحتحا  
در ا ح  محورد هح  چحاقحو دسحتحه  
خودش را نخواهحد بحر حد. در ا ح   

مورد خاص اگر کسی اوحتحرا   
داشححتححه بححاشححد سححر ا کححارش بححا  
سربازان گمناه امحاه زمحان اسحت.  
فححعححاهحح حح  کححارگححری در تححتححد ححد  
هم شگی دستحگح حری  ا زنحدان  

 هستند.   
 

    رزای د ر نه حشحومحت  
اسالمی ا ح  اسحت کحه مسحئحلحه  
تع    دستمزدها از رای داشحش  
بحرداشحتحه شحود ا هحمحه چح حز را  
بگذارد به اخحتح حار کحار  فحر حنحان  
متتره اما مبارزاه کحارگحران در  
همه ا ح  سحاهحتحا بحا اجحود هحمحه  
مراره ها ا هز نه سنگ نحی کحه  
بر جنبش کارگری تتم حل کحرده  
اسححت کححاری کححرده اسححت کححه  
کححابححوت مححبححارزه بححرای تححعحح حح حح   
دستمزدها بحرای ححشحومحت تحمحاه  
ناشدنی باشد، هر چنحد در پحا حان  
سا  محعحمحو  ححرف خحود را بحه  
کرسی می نشحانحنحد. امحا نحسح   
بت  ها ا اوحتحرا حاه بحه نحتحوه  
تححعحح حح حح  دسححتححمححزد بححالی جححان  
حشومت شحده اسحت. بحخحصحوص  
امسا  که کارگران بحا محبحارزاه  
خود باو  شحدنحد کحه بحنحدهحای  
 ححد کححارگححری بححرنححامححه شححشحح   
توسعه داهت حذف شحود،   حتحه  
اهال  قانون کار ححشحومحت کحه  
در جتت بی حقوق کردن بح حشحتحر  
کارگران بحود مسحشحوه بحمحانحد.  
مبارزاه اس عی که برای نجحاه  
جححان جححعححسححر وححظحح حح  زاده شححشححل  
گححرفححت  حح  نححمححونححه د ححگححر از  
مبارزاه محوفحق کحارگحران اسحت  
که داهت سرمحا حه داران را اادار  
بححه وححقحح  نشحح ححنححی کححرد. اگححر  
مبارزاه ا اوحتحرا حاه هحر رازه  
کارگران نبحاشحد داهحت اسحالمحی  
سرما ه حتی خود را مق حد نحمحی  

د د که بازی سه جانحبحه گحرا حی  
راه بحح ححنححدازد ا اهححو  راجححا بححه  
دستمزدها حرفی نمی زد. سمحبحه  
تع    دسحتحمحزدهحا انحقحدر پحر زار  
اسححت کححه هححمححگححی مححزداران  
حشومتی در ا   مورد خحاص را  
اادار می شوند کحه تحمحاه هحمحت  
خودشان را بر ا ح  بحگحذارنحد کحه  
 خر ساهحی را بحه سحالمحت طحی  
کنند. اما خحودشحان محی دانحنحد  
دارند باد م شارنحد ا نحتح حجحه  ن  

 طوفان درا کردن است. 
 

با اجحود شحبحشحه اجحتحمحاوحی  
مح حتحوان ابحا حد مسححئحلحه تححعح ح حح   
دستمزدها را به سط  کل جامحعحه  
کش د چرا که ا ح  محو حووحی  

درهححد    ٤٤ اسححت مححربححوط بححه  
جامعه. در هر سحه محوردی کحه  
بححا تححر ذکححر شححد کححه کححارگححران  
موفق شدند حشومت را اادار بحه  
وق  نشح حنحی کحنحنحد ا ح  ابحزار  
مدرن نقش مت  ا ح اتی داشحت.  
باا ح  ابحزار مح حتحوان محبحارزه ای  
مححتححتححد ا سححراسححری بححر سححر  
دستمزدها شحشحل داد ا ا ح  بحار  
کحاری کححرد کححه چححاقححو دسححتححه  
خححودش را بححبححرد. درسححت کححه  
امشان ا   ن سحت کحه کحارگحران  
به هحوره فح حز حشحی در  ح   
مححشححان جححمححا شححونححد ا حححرف  
خححودشححان را  ححشححی کححنححنححد امححا  
شبحشحه هحای اجحتحمحاوحی بحطحور  
باهسعل ا   امشان را فحراهح   ارده  
است که مبارزه بر سر دستمحزدهحا  
را به    مبحارزه محوثحر تحبحد حل  

 شود.  
 
 
 

 کابوس تعیین دستمزدها !
 یاشار سهندی
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 ٥٧ صفحه  

محانحح حسححسحت کحمححونح ححسحت جحمححلححه  
پراهتحار حا  »ز با ی دارد، م گو د؛  

مراحل گوناگون رشد ا تحشحامحل  
اش بحر  حد    را م   ما حد. محبحارزه 

بورژاازی محوازی بحا زنحدگح حش  
  .« غاز م گردد 

 
کارگران چادرمحلحو در اوحتحرا   
به پا    بودن دستمحزدهحا شحان بحه  
زندگی ز حر خحی فحقحر اوحتحرا   
داشتند  نحتحا را شبحجحرهش دفحاع از  
کححرامححت انسححانحح ححشححان ا بححرای  
زندگی بتتر در شپ شگاهش دادگحاه  
هححای قضححا ححی بححه مححتححاکححمححه  
کشححانححدنححد. ا اخحح ححرا در دادگححاه  
های جمتحوری اسحالمحی تحبحرئحه  

 شدند.  
جححنححبححش کححارگححری در شححرا ححی  
متسااتی با داهت ا کحارفحرمحاهحا  
قرار گرفته. اوترا اه پ گح حری  
مح حشحونحد. محطحاهحبحاه کحارگححران  
شساف ا مشخص است. تجحمحا ا  
همبستگی بششل  گاهانه اتحجحاه  
م شود. توه  کارگران بحه اوحده  
های داهت ا نتادهای اابسته بحه  
داهححت ا کححارفححرمححاهححا بحح ححش هححز  
هححمحح ححشححه کححمححتححر شححده ا جححای  
خودش را بحه تحدااه اوحتحرا  ا  
مبارزه ا متتحد کحردن کحارگحران  

 داده است.  
 

بررسی کحوتحاه سح حر را حدادهحای  
اوححتححرا ححاه کححارگححران مححعححدن  
چادرملو بخشتای مت  ا ارزنحده  
ای از تجارب اوحتحرا  ا تحدااه  
مح حارزه بحرای بححشحرسحی نشحانححدن  
خواستتا شان است. هر چنحد کحه  
هنوز بخشتحا حی از خحواسحتحتحای  
کححارگححران از جححمححلححه افححزا ححش  
دستمزدها در قدمتای اا  اسحت،  
با ا   اجحود درسحتحای اوحتحرا   
کارگراه معدن چادرمحلحو کحه از  

شراع شحد ا در دی    ٥٣٤٢ سا   

پحرانحده شاتحتحاه     ٥٣٤١ ماه سحا   
اخال  در نظ  ا  سا ش ومحومحیش   

 تبرئه م شوند. 
 

امراز چاهش محتح  کحارگحران بحا  
نظاه جمتوری اسالمی  ا داهحت  
 ازده  بحرداشحتح   نحچحه بحه اسح   
شاتتاه اخحال  در نحظح  ا  سحا حش  
ومومیش است. ا ح  کحمح ح ح  بحا  
دخاهت ط ف اس عی از فحعحاهح ح   
کارگری در جر ان است. با د بحه  
نظحاه اسحالمحی ا داهحت  حازدهح   
وق  نش حنحی هحای بح حشحری را  

 تتم ل کرد.   
ماارور کااوتاااهاای باار ساایاار 

 اعراض کارگران چادرملو
  ٥٣٤٢ در ماه های متر ا  بحان   

زم نه انتحقحا  محعحدن هحای گحل  
گتر ا  چادرملو نحزد ح  شحتحر  
اردکححان فححراهحح  محح ححشححود. داهححت  
ناتوانی اش را در طر  ا بحرنحامحه  
ر ححزی را تححوسححی کححارگححزارانححش  

 اواله م شند.  
کححارگححران مححعححدن اارد داره پ ر  
اهتتابی مح حشحونحد. پحا ح ح  بحودن  
دستمزدها، ب شارسازی ا اخحراج،   
پرداخت نشردن حقوق ها نحگحرانحی  
کارگران را بح حشحتحر از گحذشحتحه  
م شحنحد.  خحواسحت  مشحتحرخ  
هزار ا چتارهد نسر از کحارگحران  
اواله مح حشحود. بحازبح حنحی طحر   
طبقه بندی مشحاغحل ا افحزا حش  

 دستمزدها.   
 
مبارزه کارگحران بحرای افحزا حش    

ده درهححد حححقححوق هححا را بححه  
گسترش است. در هحمح ح  رابحطحه  
اوتصاب کوتاه محده  اا   در  

با شحرکحت    ٥٣٤٢ شش   ذر ماه    
هشتصد نسر از کحارگحران محعحدن  
چادرملو در اوتحرا  بحه پحا ح ح   
بححودن دسححتححمححزدهححا شححان ا اخححراج  
 شی از اوضای انجم  هحنحسحی  

کحارگحران شحرکحت پح حمححانحشححاری  
 اسساهت طوت، انجاه م شود.  

پ  از حضور کارفرما در جحمحا  
کححارگححران مححتححتححصحح  ا طححر   

ها ی بحرای ححل مشحشحاله    اوده 
 نححتححا، اوححتححصححاب  ا تححجححمححا   
اوحتحرا حی کحارگحران  بحه طححور  

 موقت خاتمه  افت. 
کارگران معتر  معحتحقحدنحد کحه  

بنحدی مشحاغحل    اجرای طر  طبقه 
برای افزا ش ده درهحدی ححقحوق  

 «نحژاد   حسنی »کارگران با تالش  

دب ر انحجحمح  هحنحسحی کحارگحران  
گح حری بحوده    چادرملو در حا  پی 

 است. 
ا ح  پحی  »اند که     نان اواله کرده 

هححا مححوجحح  شححد رئحح حح     گحح ححری 
انجم  هحنحسحی از محعحدن اخحراج  

 .«شود 

 دالیل اعتصاب    
وضحو انحجحمح    «زاده   مسل  غنی »

هنسی کارگران شرکت  سحسحاهحت  
طححوت اوححاله کححرد کححه جححلححسححه  
شورای تام   شتحرسحتحان اردکحان  
راز شنبحه هحسحتح   در محاه بحرای  

هحای  کحارگحران    بررسی خواسحتحه 
تشش ل خواهد شد. ای به ا حلحنحا  

  ٥٨١١ گححسحححت: نحححزد ححح  بحححه  
کارگری که به ااسطه اسحتحخحداه  
در ا   شحرکحت پح حمحانحشحاری در  

کحنحنحد    معدن چادرملو کحار محی 
منتظر نت جه ا   جلسه هسحتحنحد.  
ای با ب ان ا نشه ا ح  اوحتحصحاب  

نححتححا ححت بححا تصححمحح حح  انححجححمحح       در  
هنسی متوقف شحد، گحسحت: در  
حححا  حححا ححر بححازگشححت بححه کححار  
همشار تحازه اخحراج شحده نح حز بحه  
جما مطاهباه کحارگحران ا حافحه  

 شده است. 
رئح ح  انحجحمح    «حس   جناحی »

هححنححسححی کححارگححران پحح ححرامححون  
کحارگحر  بحه    ٥٨١١ های    خواسته 

هرچند کارفحرمحا حان  “ ا لنا گست:  

مححعححدن بححا درخححواسححت کححارگححران  
محبححنحی افححزا حش حححق مححرخصححی  

راز در محاه    ٥١ قانونی تا سقف  
)بده ل کار محعحدنحی  محوافحقحت  
کححردنححد، امححا خححواسححتححه د ححگححر  
کارگران مبنی بحر بحازبح حنحی در  
طححر  طححبححقححه بححنححدی مشححاغححل  

در ححا   ”   پذ رفحتحه نشحده اسحت. 
حا ر در افتی ماهانه کحارگحران  
معدن با احتساب پاداش افحزا حش  
توه دی تا سقحف بح حش از  ح   

شحود ا      م ل ون تومان بحر ارد محی 
ا   درحاهی است کحه کحارفحرمحا  
در متاسبه حق بح حمحه کحارگحران  
مزا ای مربوط به ا ح  پحاداش را  

کند. جحنحاححی بحابح حان    هتاظ نمی 
ا حنححشحه بحه دهح ححل هححمح حح  شحح ححوه  
متاسبه، حق ب مه ا ح  کحارگحران  

هحزار    ٦١١  -١١١ برمنبای حقوق  
تححومححانححی مححتححاسححبححه ا کسححر  

شود، گست: طبق استعحالمحی    می 
که از سازمان تام   اجحتحمحاوحی  
انجاه شده اسحت، ا ح  درخحواسحت  

 کارگران جنبه قانونی دارد. 
ای  حاد ار شحد: محتحاسحبحه ححق  

ها بحرمحبحنحای دسحتحمحزدهحای    ب مه 
حداقلی ا غ ر ااقعی هرچند بحه  
کارگران شاغل  سح ح  چحنحدانحی  

کند اما ا   مسئحلحه در    اارد نمی 
درازمححده ا بححه ا ححژه در داران  
بحححازنشحححسحححتحححگحححی ا بحححرقحححراری  
مستمری، باو  ز حان کحارگحران  
بحح ححمححه شححده ا سححازمححان تححامحح حح   
اجتماوی خواهد شد. ای افحزاد:  
برای تحتحقحق ا ح  اوحده انحجحمح   
هنسی کارگران شرکت  سحسحاهحت  
طوت، ابتدا در شتر ور محاه سحا   
جاری با مد ر ت مجتما معدنحی  
سنا  ه  چادرملو به توافقحاه  
شساهی رس د. ای باب ان ا حنحشحه  
پ  از مدتی پ حگحری تحوافحقحاه  
انحجححاه شححده بححه دهحح حل محشححتححوب  
نبودن با مششالتی محواجحه شحد،  

نتحا حت  بحان محاه امسحا  ا ح       در  
 ها از سرگرفته شد.   اگو   گست 

 
واکاااناااش امااانااایاااتااای باااه 

 اعتراضات
به گسته اوضای انجم  هحنحسحی  

نحاهحر  »کارگران، تاکنون  قحا حان  
 «همت چراغی     ولی »،  «ش خی 

تححوسححی   «حسحح حح  جححنححاحححی »ا  
نتحادهحای امحنح حتحی اسحتحان  حزد  

انححد. در جححر ححان ا حح     احضححار شححده 
ها  م  پرسش ا پاسحخ از    احضار 

هحا خححواسحتححه محح حشححود کححه بححا     ن 
هحای    احت اط ب شتری به فعحاهح حت 

 هنسی خود ادامه دهند.  
مسححئححو      ٥٣٤٢ هشححتحح    ذر   

حححراسححت فححرمححانححداری اردکححان  
هحمحت      وحلحی »،  «ناهر ش خحی »

را    «حس   جنحاححی »ا   «چراغی 
متت  به اغتشاش ا بحی نحظحمحی  

 می کند. 
مححتححمححد ر ححا دهسححتححانححی در  
مصاحبه با ا رنا مسحوا  ححراسحت  
فرمانداری اردکان در گستگو بحا  
خبرگزاری رسمحی داهحت، دربحاره  
د  ححل اوححتححرا  کححارگححران مححی  

سححه نححسححر کححه در ا حح   »گححو ححد:  
کححارخححانححه بححاوحح  اغححتححشححاش ا  

شحدنحد بحه هحوره    نظمی محی   بی 
قانحونحی ا بحا تحوافحق اداره کحار  
اخراج شده بودند ا ده ل اوحتحرا   

هحا    کارگران ن ز هحمح ح  بحود ا  ن 
خواستار بازگشت افحراد اخحراجحی  

 «متمدر ا دهستحانحی »بودند.   

مسححوا  حححراسححت فححرمححانححداری  
 اردکان به ا رنا می گو د: ا    

ای نح حسحت    مورد ده ل قانا کننده 
که کارگران دست به اوحتحصحاب  

 بزنند. 
رئح ح  انحجحمح       ٥٣٤٢  ذر    ٥١ 

هنسی کارگران  سحسحاهحت طحوت  
 حس   »)معدن چادرملو   

 

 کارگران چادرملو از اعتراض تا تبرئه
 نسان نودینیان 
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 ٥٥ صفحه  

 ٤ صفحه  

 
  ٨ بححه ا ححلححنححا گححسححت:   «جححنححاحححی   

وضو انجحمح  هحنحسحی کحارگحران  
امحراز    ٤  سساهت طحوت سحاوحت  

 ذر محاه  بحا    ٥١ هب  ) ششنبه  
مسححئححو ن نححظححارتححی، اداره کححار  
اردکان ا نما حنحده اداره کحار  حزد  
جلسه داشتند ا طبق قرار قحبحلحی،  

هحای کحارگحران پح حش از    خواسته 
طر  در شحورای تحامح ح  اردکحان  
در ا   جلسحه بحررسحی شحد. ای  
افزاد: پح حرای شحرکحت  سحسحاهحت  
طوت )پ مانشار  از طر  طحبحقحه  
بندی مشحاغحل شحرکحت سحنحا  
 ه  چادرملو )پح حمحان دهحنحده  ا  
هححتححاظ شححدن پححاداش تححوهحح ححد در  
متاسبه حق بح حمحه کحارگحران از  
د گر مطاهباه هنسحی کحارگحران  
بود که در ا   جلسه مطر  شحد.  

کححارگححران  “ ای تصححر حح  کححرد:  
مححعححتححقححدنححد طححر  طححبححقححه بححنححدی  
مشاغل همانطور که در شحرکحت  
پ مان دهنده اجرا شده اسحت، بحا حد  
در شرکت پ مانشار ه  اجرا شحود  
ا اجرای هر گونه طحر  جحد حدی  
تخلف از قحانحون اسحت. مسحئحو ن  
داهتی ا نظارتی ححا حر در ا ح   

هحای بحتحق    جلسه با تا  د خواستحه 
ا قانونی کارگران، از طحر  ا ح   

هححا در جححلححسححه شححورای    خححواسححتححه 
تامح ح  اردکحان کحه مصحوبحاتحش  

 ”اهزاه اجرا ی دارد خبر دادند. 
ای با اشحاره بحه ا حنحشحه جحلحسحه  

  ٤ شورای تام   اردکان سحاوحت  
 ذر محاه     ٥٥ فردا هب  )داشنبه  

شححود، ادامححه داد:    بححرگححزار مححی 
اوضای انجم  هنسحی در شحراع  
جلسه خواستار بازگشحت بحه کحار  
دب ر ا   نتاد هنسحی شحدنحد کحه  
بححررسححی ا حح  خححواسححتححه هححنححسححی  
کارگران به اقت د گری موکحو   

 شد. 
 

 ذر مححاه  جححلححسححه    ٥٥ داشححنححبححه  
شورای تام   اردکحان بحا حضحور  
فرماندار، رئ ح  اداره اطحالوحاه،  
رئ   پل   امن حت، رئح ح  اداره  
کار ا رئ   تحامح ح  اجحتحمحاوحی  
اردکان ا رئح ح  اداره کحار  حزد،  
نما ندگان س اه، مد روامل معحدن  
چادرملو، محد حر وحامحل شحرکحت  

نححسححر از    ٨  سححسححاهححت طححوت ا  

اوضای انجم  هنحسحی تشحشح حل  
شد ا مطاهباه هنسحی کحارگحران  
در ا   جلسه پحذ حرفحتحه شحد امحا  
هححورتححجححلححسححه هححنححوز در اخححتحح ححار  
اوضححای انححجححمحح  هححنححسححی قححرار  
نگرفته اسحت.ای تصحر ح  کحرد:  
پ حرای شحرکحت  سحسحاهحت طحوت  
)پ مانشار  از طر  طبحقحه بحنحدی  
مشححاغححل شححرکححت سححنححا  هحح   
چادرملو )پ مان دهنده  ا هحتحاظ  
پاداش توهح حد در محتحاسحبحه ححق  
بحح ححمححه کححارگححران از مححطححاهححبححاه  
هنسی کارگران بود کحه بحعحد از  
طر  در ا   جلسه بحه تحرتح ح  از  
سوی رئ   اداره کحار ا رئح ح   
اداره تحامح ح  اجحتحمحاوحی اردکحان  
پذ رفته شد. به گسحتحه جحنحاححی،  
رئح حح  اداره تححامحح حح  اجححتححمححاوححی  
اردکان برای هتاظ پاداش تحوهح حد  

  ٣ در متاسبه حق ب مه کارگحران  
تحر    ماه اقحت خحواسحت تحا از دفحا 

شرکت پ مانشاری  سساهت طحوت  
های  زه را انحجحاه دهحد.    بازرسی 

بعد از طر  مساهحه بحازگشحت بحه  
دبحح ححر   «نححژاد   بححتححراه حسححنححی »کححار  

انجم  هنسحی ، محقحرر شحد ای  
  ٥٨ راز پن  شنبه هسحتحه جحاری ) 

 ذر ماه  برای حل ا   مو وع بحا  
 فرماندار اردکان مالقاه کند. 

 
 اعتصاب دوم؛ 

اوححتححصححاب داه    ٥٣٤٢  در    ٥١  
هحزار    ٢ انجاه م حشحود. بح حش از  

کححارگححر مححعححدن چححادرمححلححو در  
بحححتحححراه  »ااکحححنحححش بحححه اخحححراج  

دب ر انجمح  هحنحسحی    «نژاد   حسنی 
ا حح  شححرکححتححدسححت بححه اوححتححصححاب  

در ا ح    «حس   جناحی »زدند..   
  ١ باره به ا لنا گسحت: از سحاوحت  

هب  راز گذشته کارگران محعحدن  
چادرملو کحه وحمحدتحا در بحخحش  
استخراج ا بارگ ری مشحغحو  بحه  

  ٥٨٢ گ ری از محاده    کارند با بتره 
قححانححون کححار کححه حححق کححاهححش  
ومدی توه د را بحرای کحارگحران  
به رسم ت شناخته است، در تحمحاه  

 اند.   ها دست از کار کش ده   ش ست 
 

؛ اوتصحاب داه     ٥٣٤٢  ذر     ٥٦ 
کماکان ادامحه دارد ا کحارگحران  

 دست از کار کش ده اند. 
؛ تححححدااه    ٥٣٤٢  ذر     ٥١ 

اوحححتحححصحححاب: مسحححئحححو ن بحححرای  
رس دگی متلت سه محاهحه محی  

 خواهند. 
وضحو انحجحمح    «زاده   مسل  غنحی »

هنسی کارگران پ مانی  سحسحاهحت  
طوت )پ مانشار نح حرای انسحانحی  
مححعححدن چححادرمححلححو  از ادامححه  
اوححتحححصحححاب کحححارگحححران محححعحححدن  

 چادرملو خبر می دهد. 
مطاهبه کارگران  بحر کسحر شحدن  
حق ب مه از پاداش ماهانه تحوهح حد،  
برای تضم   افحزا حش مسحتحمحری  
در داران بححازنشححسححتححگححی اسححت.  
کارفرما ا کاربدستحان نحتحادهحای  
داهتی بحرای اجحرا حی کحردن ا ح   

 خواست سرباز م زنند. 
در ادامه اوتصاب داه جمحعحی از  

کارگران معادن شتحرسحتحان بحافحق    
در   «مححتححمححد ر ححا دانححش »بححه  

مجل  اسالمی نامه ای منتحشحر  
م شن ؛   نتا به اقداماه تحوهح ح   
 م ر کارفرما اوحتحرا  ا اخحراج  
تححعححدادی از کححارگححران اوححتححرا   
م شنند. ا در بخش پا انی نحامحه  

 »منتشر شده نوشته اند؛  

  ا درست است کحارگحرانحی کحه   
در ان شرا ی سخت، اسی بح حابحان  
مجبورند رازها ا شبتای ز حادی  
بحه دار از کححانحون گحره خحانححواده  
کحارکحنحنححد .........از کححمحتحر حح   
حقحوق کحارگحری خحود بحتحرمحنحد  
نباشحنحد ا محجحبحور شحونحد بحرای  
نداشت  امن حت شحغحلحی)هحرات از  
اخححراج بححی دهحح ححل ، قححراردادهححای  
موقت، دستمحزدهحای بشحده ز حر  
خححی فححقححر ا تححوره ا گححرانححی  

 «اوترا  نما ند؟ 

پحا حان اوحتحصحاب    ٥٣٤٢  ذر    ٥٤ 
داه ا تشحشح حل جحلحسحه ا حژه بحا  
استانداری در ارتباط با پ حگح حری  
خححواسحححتححه هححای کححارگحححران ا  
 بازگشت بشار کارگران اخراجی. 

اسحتحانحدار  حزد     ٥٣٤٢  ذر      ٢٨ 
اوده می دهد: ححقحوق کحارگحران  
چادرملو پ گ ری محی شحود. ا  

بححا ححد مححراقحح  بححتححره   »محح ححگححو ححد؛ 
بححرداری هححای سحح ححاسححی از ا حح   

 !«گونه اتساقاه باش   

دی محاه    ٢٤ ا    ٣ ا   ٥ در رازهای  
مذاکراه بحر سحر بحازگشحت بحشحار  
کارگران اخراجی در محعحدن ا در  

 م ان کارگران پ گ ری م شود. 

اعااتااصاااب  ١١٣٦بااهااماان  ٤
ساااوم: کاااارگاااران ماااعااادن 
چادرمالاو در اعاتاراض باه 
اخراج حسنی نژاد اعتصاب 

 می کنند.
رئح ح  انحجحمح    «حس   جنحائحی «

هنحسحی کحارگحران از اوحتحصحاب  
از   «هحححزار نحححسحححر   ٢ بححح حححش از  »

کارگحران در ااکحنحش بحه ححشح   
بحتحراه  »اخراج نما نده هنسی شحان  

خبر می دهحد. ای   «حسنی نژاد 
ادامه داد: ه اه تشحخح حص اداره  
کار اردکان  قای حسنی نحژاد را  
به ده ل تحتحر ح  کحارگحران بحه  
اوتحصحاب ا بحی نحظحمحی اخحراج  
کححرده اسححت، در حححاهححی کححه  
تصم ماه کارفرما ا پح حمحانحشحار  
)شرکت سنا  ه  چادرمحلحو ا  
شرکت  سحسحاهحت طحوت  وحامحل  
اهلی خش  کارگران بحوده اسحت.   
به نظر محی رسحد بحازرسحان اداره  
کار در تتق قاه شان از مجحتحمحا  
سنا  ه  چادرملو ، تحنحتحا بحه  
حرف های کارفرما ا پح حمحانحشحار  
اسححتححنححاد کححرده انححد ا نححظححراه  
کارگران از کحمحتحر ح  اهحمح حتحی  

 برای شان برخوردار نبوده است. 
اوحتحصحاب وحلحی    ٥٣٤٢ بتم     ٤ 

رغ  اوده ها ا تتحد حد هحا ادامحه  
کحارگحر محعحدن    ٢١ دار. ب ش از  

چادرملحو بحا شحكحا حت كحارفحرمحا  
کحارگحر    ٢١ بازداشت می شوند.   

مححعححدن چححادرمححلححو هححبحح  راز  
بحتحمح  محاه پح  از    ٤ چتارشنبه  

مراجعه به پل   امن ت شترستحان  
محححبحححارکحححه بحححازداشحححت شحححدنحححد.   

فرماندار اردکان اوحاله   «کماهی »
می کند که احضار ا بحازداشحت  

کححارگححر مححعححدن    ٢١ بحح ححش از  
چادرملو بحا شحشحا حت کحارفحرمحا  
هححوره گححرفححتححه اسححت. ای بححا  
انتقاد از اوتصاب کارگران معحدن  
چححادرمححلححو بححه ا ححلححنححا گححسححت:  
مد روامل مجتمحا سحنحا  هح   
چادرملو از طحر حق قحوه قضحا ح حه  
وححلحح ححه تححعححدادی از کححارگححران  
ششا ت کرده کحه ا ح  کحارگحران  

بحتحمح  محاه تحوسحی    ٤ چتارشنبه  
پل ح  امحنح حت احضحار ا سح ح   
بازداشت شحدنحد. ای ادامحه داد:  

تتر   کارگران به اوحتحصحاب  “ 
تححوسححی وححده مححتححدادی هححوره  

دانحح  چححه    گحح ححرد کححه نححمححی   مححی 

بحرنحد.    سودی از اقداماه خود می 
ا   در ححاهحی اسحت کحه ححقحوق  
کححارگححران مححعححدن چححادرمححلححو از  
حححقححوق بسحح ححاری از مسححئححو ن  
داهتی ب شحتحر اسحت. تحا زمحانحی  
کححه مححراجحححا قححانحححونححی بحححرای  
رس دگی به اوترا اه کحارگحران  
اجود دارند، تتر   کارگران بحه  
اوتصاب ش وه درستی برای بح حان  

 ”  اوترا  ن ست. 
اسامای کاارگاران باارداشات 

 شده؛
،  «وححلححی هححمححت چححراغححی »  
نححاهححر  »،  «مححتححدی مححظححسححری »

،  «زاده   مسحلحح  غححنحی »،  «شح ححخححی 
پحور    اححمحد »ا   «نحژاد   بتراه حسنی »

،   «رامح ح  حح حدر جحان »،  «جنائی 
مححتححمححود  »،  «پححور   بححتححزاد طححاهحح  »

احححمححد نصحح ححرپححور  »ا   «دهححقححان 
 هستند. 
 

اوحتحصحاب اارد    ٥٣٤٢ بتم      ٥١ 
سومح ح  راز خحود محی شحود ا  
کارگران ولی رغح  دسحتحگح حری  
های گسترده به اوتصحاب ادامحه  

 می دهند. 
 

مح ح  راز    ٥٣٤٢ بتم   چتار   ٥٥ 
 اوتصاب 

شحشحمح ح  راز     ٥٣٤٢ بتم      ٥٣ 
اوححتححصححاب ا ادامححه بححازداشححت  
کارگران: تعداد بازداشتی هحا بحه  

 نسر رس د.   ٢٤ 
هحسحتحمح ح  راز    ٥٣٤٢ بتم      ٥٨ 

اوتصاب ا تتد د کحارگحران: قحوه  
قضائ ه با اوتحرا حاه کحارگحری  
مححخححل نححظحح  وححمححومححی بححرخححورد  

غالمتس   متسحنحی  »کند.    می 
سخنگحوی قحوه قضحائح حه   «ای   اژه 

اواله کرد کحه ا ح  دسحتحگحاه بحا  
افرادی که بحه اسح  اوحتحرا حاه  
هحنحسحی اقحدامحی بححرخحالف نحظحح   
ومومی ا امحنح حت محلحی انحجحاه  

 کند.   بدهند برخورد می 
نحسحر از    ٢١ بتحمح     ٥٨ وصر راز  

کارگران بازداشتی  زاد شدند امحا  
دب ر انجم  هنسی کارگران بتحراه  

 حسنی نژاد که کارگران در 
اوترا  بحه اخحراج اا دسحت از    

کار کش ده بودنحد، هحمحچحنحان در  
 برد.   بازداشت به سر می 
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 نکته اصلی

نرخ   بانک مرکزی حکومت: خرید و فروش ارز به
 ٠٣١٤ها آغاز شد!دالر در بانک” بازار آزاد“

 تومان شد.
 متمد ششوهی 

راابی ومومی بحانح  محرکحزی  
راز گذشته با هدار ابالغ حه ای  
اواله کحرد: خحر حد ا فحراش ارز  

هحا  غحاز    نرخ بازار  زاد در بان    به 
شححد.در بححخححش هححا ححی از ا حح   

 ابالغ ه  مده است: 
 

خحر حد ا   محجحو ز »دنبا  ابحال     به ” 
در محرداد   «فراش ارز با نرخ بازار 

امسحححا ، سحححازاکحححار  زه بحححرای  
دسحتحوراهحعحمحل ا  »اجرا ی کحردن  

 وابی اجرا ی خر د ا فراش ارز  
فحراهح  ا  محادگحی   «نرخ بحازار   به 

ارائه خدماه ارزی بحا نحرخ بحازار  
هححا ا ححجححاد شححده    تححوسححی بححانحح  

اسححت.بححر ا حح  اسححات، بححانحح   
مرکحزی نح حز وحالاه بحر تحممح ح   

ای، کسحری    موقا ارز محبحادهحه   به 
هحا بحرای نح حازهحای    منابا بانح  

اارداتی مشحتحر حان خحود بحا نحرخ  
کند، بحنحابحرا ح     بازار را تمم   می 

از تماه فع ا ن اقتحصحادی اوح  از  
توه دکحنحنحدگحان ا تحج ار دوحوه  

منحظحور تحممح ح  ارز ا    شود به   می 
هحای بحانحشحی    استحسحاده از کحانحا  

برای وحمحلح حاه ارزی ا اارداه  
های دارای محجحو ز    خود به بان  

 فععاه ت ارزی مراجعه کنند. 
دستوراهعمل ا  حوابحی اجحرا حی  »

 «نححرخ بححازار   خححر ححد ا فححراش بححه 

درهححدد اسححت وححمححلحح ححاه ارزی  
اشخاص حق قی ا حقوقحی را بحه  
کانا  بانشی هحدا حت ا ر سح   
ومل اتحی فحع ا ن اقحتحصحادی را  
کححاهححش دهححد. بححر اسححات ا حح   

تحوانحنحد    محی     هحا   بخشنامه، بحانح  
در مححدهحححای ارزی ححححاهحححل از  
هححادراه غحح ححرنححسححتححی اشححخححاص  

حق قی ا ححقحوقحی ا ارز ارادی  
بححححه کشححححور را از طححححر ححححق  

های د  لمات   مقح ح     نما ندگی 
ا ران ا سرما ه گذاران خحارجحی ا  

نحرخ    ها، بحه   دفاتر نما ندگی بان  
 ”. زاد خر داری کننند 

  
در تتوهی د حگحر ا در راسحتحای  
 زاد سازی نرخ ارزهحای خحارجحی  
بححو ححژه د ر، داهححت ا بححانحح   
مرکزی رسما هدا ت بحازار ارز ا  
تع    ق مت ها را به قح حمحت راز  
بححازار  زاد کححه  ن هحح  تححوسححی  
ماف ای قاچاق ارزهای خحارجحی  
کحححه در رات  ن بحححانحححدهحححای  
حشومتی قراردارند، ااگذار کحرده  
است. معنای وملی ا   س اسحت  
با  بردن ابا  نگه داشت  قح حمحت  
ارزهای خارجی به وحنحوان  ح   
منبحا در محد کحالن بحرای داهحت  
محی بحاشححد. از هحمحح ح  ححا  در  

داهحت    ٤٦ تبصره های بودجه سا   
راحانی ، در مد حاهل از خحر حد  
ا فححراش ارزهححای خححارجححی بححه  
ونوان    منبا تام   در مد ا  
جبران کسری بودجحه دهحتحا هحزار  
مح ححلحح حاردی داهححت تححعحح ح حح  شححده  

 است. 
 

بدنبا  ا   تصحمح ح  داهحت رسحانحه  
قح حمحت   نوشتنحد:    های حشومتی 

د ر که از هسته گحذشحتحه درححا   
  ١ افزا ش است، امحراز حشحشحنحبحه  

دی ماه نح حز بحا رانحد هحعحودی  
رکورد تحازه ای در بحازار ارز بحه  
ثبت رساند.د ر که ساوتی قحبحل  
در خحح ححابححان فححرداسححی )مححرکححز  

  ٨١١١ اهلی خر د ا فراش ارز   

تومان ق مت خورده بود ه  اکنحون  
  بححا قحح ححمححت  ٥٢:٣١ )سححاوححت  

تومان فراخته ا با قح حمحت    ٨٥٣١ 
تومان از محرده خحر حداری    ٨١٤١ 

می شود.همچحنح ح  در بحازار ارز  
ه  اکنحون نحرخ فحراش هحر  حورا  

تححومححان، پححونححد انححگححلحح حح     ٨٣٢١ 
تححومححان ا درهحح  امححاراه    ٨٤٤١ 

تومان اوحاله    ٥٥٨١ متتده وربی  
 شده است. 

  
 زاد سحححازی قححح حححمحححت ارزهحححای  
خحححارجحححی ا  حححا  نحححچحححه کحححه  

ارزتح   “ راححانحی بحه  ن     داهت 
اطالق م شند، مدتتحاسحت  ”  نرخی 

 غححاز شححده اسححت. داهححت خححود  
ور ه کننحده ا تحعح ح ح  کحنحنحد  
قحح ححمححت ارزهحححای خححارجححی از  

د ر در بحازار ارزهحا محی   جمله  
باشد.  عنی ق مت خر د ا فحراش  
ارزهححا را وححوامححل قححاچححاقححچحح ححان  
داهتی در بازار فرداسی تحتحران ا  
بححانحح  مححرکححزی تححعحح حح حح  مححی  
کنند. والاه بر ا   بر اسات تح ح   
ابالغ ه ا   تصم   فقحی محربحوط  
به داخحل کشحور نح حسحت، بحلحشحه  
بان  مرکزی از د ح حلحمحاتحتحای  
حححشححومححت در خححارج حححشححومححت  
خواسته ا   س اسحت را در پح حش  
بگ رند ا در محعحامحاله ارزی از  
س استتای داخلی داهحت پح حرای  

 بشنند. 
 

فراش ارزهای خارجی به قح حمحت  
بازار  زاد، اهبته بحازار  زادی کحه  
باز در دسحت داهحت ا بحانحدهحای  
حشومتی می بحاشحد،بحخحشحی از  

ماهی ا پوهحی داهحت     س استتای 

راحححانححی مححی بححاشححد. اثححراه ا  
تبحعحاه ا ح  سح حاسحتحتحا افحزا حش  
سححرسححاه  ار قحح ححمححت کححا هححای  
اساسی اارداتی مورد نح حاز محرده  

قحلح     ٥٢١ می بحاشحد. بح حش از  
کا ی اارداتی مستق ما گحران ا  
گرانتر شحده انحد. داهحت خحود از  
قبل ا   گحرانحی هحا در محدهحای  
هححنححگححسححت نصحح ححبححش محح ححشححود.  
مححافحح ححای اارداه ا ازارتححخححانححه  
های داهتی که در ا ح  وحرهحه  
مشغوهند، در همشاری با بحانح   
مححرکححزی ا داهححت؛ ابححه بححتححانححه  
افزا ش قح حمحت ارزهحای خحارجحی  
بو ژه د ر، ساوتی ق متتا را بحا   
برده ا زنحدگحی هحر راز گحران ا  
گرانتر م شحود.پح حرامحون اثحراه ا  
تبعاه گرانی ارزهای خحارجحی ا  
د ر بر زندگی مرده بحه محطحلح   

//:httpsز ححر مححراجححعححه کححنحح ححد. 
rowzane.com/ca/article= 

ابالغ ه بان  محرکحزی بحخحشحی  
از س استتای کالن اقتحصحادی ا  
ماهی ا پوهی داهت راحانی محی  
بححاشححد کححه در مححاهححتححای اخحح ححر  
تصو   ا به اجحرا گحذاشحتحه شحده  
است. ادوای داهت ا   است کحه  
در راسحححتحححای اارد شحححدن بحححه  
بحححازراهحححای محححنحححطحححقحححه ای ا  
جتانی،داهت س حاسحتحتحای پحوهحی  

جتحش هحا ا تحتحو ه  “ اش را با  
محنحطحبحق  ”  ق متتای محنحطحقحه ای 

کرده تا بد نوس له ، در داره بحعحد  
” رکحود “ از برجاه،اقتصادش را از  

خحارج کحرده ا زمحح ححنحه سحرمححا ححه  
گذاری ا رشد اقتحصحادی ا.. را  
فراه  ب اارد. اهبتحه ا ح  ادوحا حی  
ب ش ن ست. داهحت راححانحی هح   

نظ ر همه داهتحتحای بحر سحر کحار  
 مده در جمحتحوری اسحالمحی؛ در  
اهله اا  به فشر بخور بحچحاو ا  

بححوده ا اسححت.     دزدی ا غححاره 
اقححتححصححاد ا راه انححدازی اقححتححصححاد  
زمحح حح  گحح ححر شححده ا بححتححران زده  
حشومت نه قدره ا نه توان بلحنحد  
شدن دارد ا نحه زمح حنحه رشحد ا  

 توسعه. 
جحمحتحوری     ب ش از سه دهه است 

اسالمی گرانی، فقحر ا فحالکحت  
اقتصادی ا رانده شحدن محرده بحه  
زندگی چند   برابر ز حرخحی فحقحر  
را بر گحرده محرده تحتحمح حل کحرده  
اسححت. در کححنححار ا حح  سحح ححاسححت  
در مدهای افسانحه ای؛دزد حتحای  
هححزاران محح ححلحح ححاردی ا غححاره ا  
چ ااا  ثراه های جحامحعحه؛ ح   
اجه ثابت س استتحای اقحتحصحادی  
حححشححومححت بححوده اسححت.کححارد بححه  
اسححتححخححوان مححرده رسحح ححده اسححت.  
کارگران ا مرده برای مقحابحلحه بحا  

سحح ححاسححتححتححا چححاره ای جححز     ا حح  
اوترا  ا مبحارزه نحدارنحد. تحنحتحا  
نححح حححرای اوحححتحححرا  ا محححبحححارزه  
کارگران ا مرده اسحت کحه محی  

نحسحا     تواند ا ح  ا حعح حت را بحه 
ا بحرای   مرده تغ  ر بدهد. نتا تا  

رها ی نتا ی از ا ح  هحمحه فحقحر،  
ا..     فالکت، ب حشحاری، گحرانحی 

در قده اا  با د حشومت قحاتحالن،  
دزدان ا  دمححشححشححان اسححالمححی  

 سرما ه را به ز ر کش د. 
 متمد ششوهی 

  ٢١ بححرابححر بححا    ٥٣٤١ دی    ١ 
 ٢١٥٦ دسامبر  
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مرتضی فرج ن ا جوان کحارجحوی  
 ذر سحا     ٢٨ جوانی بود که در  

گذشته به هحمحراه د حگحر جحوانحان  
شتر با خواسحت کحار در محقحابحل  
پا  شگاه ب د بلنحد در شحتحرا حی  
سوم   راز تجما اوترا ی شحان  
را برپحا مح حشحردنحد، بحا شحلح ح   
مزداران رژ   جان بحاخحت.  حادش  

 گرامی باد. 
 

مرتضی فرج ن ا جرمش ا   بحود  
کححه کححار محح ححخححواسححت.  حح   
زندگی انسانی م خواسحت ا بحه  
ا   جره اا را بحه قحتحل رسحانحدنحد،  
ننا ا نسره بحاد بحر ححشحومحت  

 جنا تشار اسالمی. 
 

 ذر سححا  گححذشححتححه تححشححرار    ٢٨ 
جححنححا ححت خححاتححون  بححاد حححشححومححت  
اسالمی ا ا   بحار در شحتحرا حی  
بود. در ا   راز جان ان ححشحومحت  
اسالمی به هف کارگران ب شحار  
گلوهه بستند ا به متد رسح حدن  
خبر جانباخت  مرتضی فحرج نح حا،  

نححسححر از ا حح  مححنححطححقححه ا    ١١١١ 
بتبتان ا شترهای اطرافش جحمحا  
شدند ا  اد اا را گرام داشتحنحد ا  
اوححاله کححردنححد کححه نححخححواهححنححد  
گذاشت ا ح  محو حوع فحرامحوش  
شود ا خواستار محتحاکحمحه قحاتحل  

 ای شدند. 
 

تجما اوترا ی جحوانحان جحو حای  
کار در شترا ی با شعار ما کحار  
محح ححخححواهحح حح ، بححطححور ااقححعححی  
سر غازی از سربلند کردن جنبحش  
ول ه بح حشحاری بحود. بحدنحبحا   ن  
نمونه های د گری چحون تحجحمحا  
جوانان جو ای کار در  بحادان، در  
ماهشتر در مقابل پتراش حمحی در  

تحح ححرمححاه، تححجححمححا کححارگححران    ٢٢ 
قراردادی ا جوانان متقا ی کحار  
در اسحتحان کحتحگح حلحو حه ا بحو ححر  
احمد، همزمان با سسر راحانحی بحا  

حمل پالکاردهحا حی در اوحتحرا   
به ب شاری ا ا ع ت نابسامانحی  
کاری، تجما ب ش از هد نسحر از  
کارگران ب شارشتر داراهح  در  

هست   ذرماه در مقابحل شحتحرداری  
شححتححرداراهحح  بححرای کححار در  
شرکت ملی ححسحاری رای داد.  
ا اخ رتر   اوحتحرا حاتحی از ا ح   
دست، تجما زنحان بحرای اشحتحغحا   
جوانحان در محقحابحل درب ارادی  

 ذر    ٥٤ پتراش حمحی خحراسحان در  
نحسحر از زنحان    ١١ است که در  ن  

راستای قره خان بنحدی بحجحنحورد  
با تجما ا مسداد کحردن ارادی  
کححارخححانححه ا مححمححانححعححت از اراد  
نحح ححراهححای تححعححو ححد شحح ححسححت ا  
کام ون ها بحه داخحل کحارخحانحه،  
خحححواسحححتحححاراشحححتحححغحححا  جحححوانحححان  
ب شارراسحتحا در ا ح  محجحمحووحه  
توه دی شدند. شدند. تجحمحعحاتحی  
از ا   دسحت، تحجحمحعحاتحی اسحت  
وححلحح ححه بحح ححشححاری کححه زمحح ححنححه  

گسترش دارد. بو ژه در شرا حطحی  
که م حلح حونحتحا کحارگحر از کحار  
ب شارند، بحا بح حشحارسحازی هحای  
گسترده در کارخانحجحاه هحر راز  

بر شحمحار ا ح  بح حشحاران ا حافحه  
مح حلح حون    ١ م شود ا  مارهحا از  

دانش  موختگانی ححشحا حت دارد  
که اارد بحازار کحار مح حشحونحد ا  
بحححرای  نحححان کحححاری نححح حححسحححت،  
اوترا اتی از ا ح  دسحت نحقحطحه  
شراع خوبی است ا م تحوان  نحتحا  
را در تماه شترها برپا کحرد. ا ح   
اتساقاه، طال ه هحا حی از شحشحل  
گ ری جنحبحش وحلح حه بح حشحاری  
است.  اد مرتضی فرج ن ا، را بحا  
بلنحد کحردن هحدای اوحتحرا حش  
ول ه ب شاری ا برافراشت  پحرچح   
 ا کار  ا ب مه ب شاری گحرامحی  

 بدار  . 
 

 مار ب شاری تشحانحدهحنحده اسحت.  
حتی اگر بخواه ح  بحر  محارهحای  

متندسی شده حشومت اسحالمحی  
باار کن  ، گحزارش هحای جحد حد  
مرکز پژاهش های مجل  نشحان  
م دهد که نرخ ب شاری در سحا   

مح حلح حون نحسحر    ٨،٤ به حداد    ٤٨ 
رس ده است. در ا   گزارش  محده  
اسححت کححه چححنححانححچححه بححرنححامححه  
مشححخححصححی بححرای کححاهححش نححرخ  
بح ححشحاری پح ححش بحح حنححی هححوره  
نگ رد، پ ش ب نی مح حشحود کحه  

مح حلح حون نحسحر تحا    ٥٥ ا   رق  به  
برسد. ا ح  جحمحعح حت    ٥٨١١ سا   

م ل ونی از ب مه ب حشحاری ا هحر  
نوع تام نی متحرامحنحد ا ححتحی  
همانتا ی ه  کحه بحه نحاچحار بحه  
طحححرقحححی چحححون دسحححتحححسحححراشحححی  
م شوشند، هقمه نانی برای بقحای  
خود ا خانواده دست اپحا کحنحنحد،  
با سرکوب پنجه بوک  بحدسحتحان  
حشومت رابرا م شوند. دفحاع از  
دستسراشان که در ااقحا بحخحشحی  
از کححارگححران بحح ححشححارنححد، خححود  

بخشی از مبارزه ول ه بح حشحاری  
 است. 
 

 مار م ل حونحی بح حشحاری ا بحی  
تام نی ا   جمع ت وظ ح   ح   
فححاجححعححه وححظحح حح  انسححانححی اسححت.  
فاجعه ای که ابعادی اجتمحاوحی  
دارد ا داستان زنحدگحی محرتضحی  
فححرج نحح ححا هححا ا خححانححواده هححای  
 نتاست. داستان مترام ت بخحش  
وححظحح ححمححی از جححامححعححه از بحح ححمححه  
بحح ححشححاری ا هححر گححونححه تححامحح حح   
اجححتححمححاوححی ای چححون درمححان  
را ححگححان، تححتححصحح ححل را ححگححان،  
تسححتحح ححاله  زه بححرای تححامحح حح   
مسش  ا داشتح   ح  زنحدگحی  
انسانی است. ا ا   درححاهح حسحت  
که هحر راز اسحنحاد جحد حدی از  
دزدی ها ا حقوق های نجحومحی  
را م شود. تام   اجتماوحی کحه  
سرما حه هحا حش از ذخح حره هحای  
اندخ کارگران گرد  مده اسحت،  
مححورد چحح ححاا  قححرار گححرفححتححه ا  
جمع ت م ل ونی ب شاران در بحی  

 تام نی مطلق زندگی م شنند. 
 اد مرتضی فرج ن ا را با شحشحل  
دادن به جنبشی سراسحری وحلح حه  
بحح ححشححاری، ا حح  درد وححظحح حح   
اجتماوی گرامی بدار  . جحنحبحش  
ول ه ب شاری دارد  هسته  هستحه  
بححه جححلححو گححاه بححر محح ححدارد، ا حح   
جنبشی است که ظرفح حت جحذب  
حححمححا ححتححی اجححتححمححاوححی را دارد.  
م تواند در اششا  مختلف شحشحل  
گ رد ا با خحواسحتحتحای راشحنحی  
چون  ا کار  ا ب مه ب شحاری بحه  
جلو ب ا د. مح حتحوانحد در محد حای  
اجتماوی ن را جحمحا کحنحد ا بحه  
تدارخ فراخوانحتحای اوحتحرا حی  
سراسری براد. ا جحوانحان بحعحنحوان  
ن رای اهلی ا   جحنحبحش نحقحش  
متمی در سازماندهی سحراسحری  
ا ح  جححنححبححش محح ححتححوانححنححد داشححتححه  

 باشند. با د دست بشارش شد. 

 شهال دانشفر

با بلند کردن صدای اعتراض مرتضی فرج نیا علیه بیکاری، 
 یادش را گرامی بداریم
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کارگر شارکات  ٤٤٤دومین تجمع اعتراضی 
 ” گروه ملی صنعتی فوالد“

نسر ازکارگران شحرکحت گحراه محلحی هحنحعحتحی    ١١١ حداد  
دی ماه  در اوترا   پحرداخحت نشحدن    ١ فو د   ششنبه ) 

حقوق ها شان در متل ا   شرکت در اهواز دست به تجحمحا  
زدند. کارگران گراه ملی هحنحعحتحی فحو د در اهحواز راز  
چتارشنبه) ش  دی ماه  با تجما در محتحل ا ح  شحرکحت  
خواهان پرداخت حقوق ا مزا ای معوقحه سحه محاه گحذشحتحه  
خود شدند. به گسته کارگران ا   ااحد هنعحتحی، سحه محاه  
از پرداخت نشدن ححقحوق  نحان گحذشحتحه ا از سحوی د حگحر  

ماه گذشته بحرخحی از    ٤ مطاهباه مربوط به تسو ه حساب  
 نان ن ز هنوز هوره نگرفته اسحت. هحمحچحنح ح  کحارگحران  
برای تمد د دفترچه ب مه بحا مشحشحل رابحه را شحده ا بحه  
ده ل پرداخت نشدن حق ب مه دفحتحرچحه تحامح ح  اجحتحمحاوحی  

های کارفرمحا در خصحوص    تمد د نمی شود. با اجود اوده 
رفا مششاله کارگران ا   گراه هنعتحی هحنحوز اقحدامحی  

 در ا   خصوص هوره نگرفته است. 
 

تجمع کارگران آزاد را ه پونل باه تاالاش 
 برای معوقات مزدی

دی گراهی از کارگران پحراژه  زاد راه پحونحل    ١ هب  راز  
به تاهش ، در اوترا  به معوقاه مزدی ابح حمحه ای خحود  
دست از کار کش ده ا مقابل دفتر پ مانشار ااقا در تحاهحش  

 تجما کردند 

. 
نزدیک به یاک مااه تاجاماع و اعاتاراض 

 کارگران کشت و صنعت مهاباد
دی کارگران کشت ا هنعت متاباد برای ب سحت ا    ١ راز  

پنجم   راز متواهی بحا اجحود ا حنحشحه دا راز اسحت بحرف  
م بارد همچنان ب ران درب مجتما تجما اوترا ی داشحتحه  

 ا پ گ ر خواستشان هستند. بنا بر خبر  
نسر از کحارگحران محجحتحمحا کشحت ا هحنحعحت    ١١ ب ش از  

متاباد که پ  از ااگذاری مجتما از طر ق مزا حده، بح حش  
انحد، در    ماه است دسحتحمحزد خحود را در حافحت نحشحرده   ٥٦ از  

اوترا  به سر برده ا با راش  کردن  تش مقحابحل محجحتحمحا  
 تجما دارند. 

 
تجمع اعتراضی کارگران قراردادی وزارت 
جهاد کشااورزی نسابات باه باالتاکالایافای 

 استخدامی مقابل مجلس!
پنج  دی ماه، جمعی از کارگران قحراردادی ازاره جحتحاد  

کشاارزی دراوترا  نسبت به بحالتحشحلح حسحی اسحتحخحدامحی  
 دست به تجما مقابل مجل  زدند. 

ا ع حت اسحتحخحدامحی نح حراهحای قحراردادی ازاره جحتحاد  
رسحد    سحا  محی   ٥١ کشاارزی که محده  ن بحه بح حش از  

همچنان بالتشل ف باقی محانحده ا پح حرامحون ا ح  محو حوع  
هحای هحتح ح     ر حزی   بس اری از ن راها به ده ل فقدان برنامه 

ها حی را محطحر  کحردنحد. ا ح     ا وده تبد ل ا ع ت گال ه 

ن راهای قراردادی ازاره جحتحاد کشحاارزی بحا حضحور در  
مقابل مجل  شورای اسالمی نسبت بحه بحی وحداهحتحی ا  

شحان اوحتحرا     تبع د پ رامون استخداه ا تحبحد حل ا حعح حت 
ای پحالکحاردهحا حی در دسحت    کردند که در م ان  نحان وحده 

 داشتند. 
 

تجمع دوباره کارگران گروه ملی صاناعاتای 
 فوالد 

نسر از کارگران شرکت گحراه محلحی    ١١١ دی حداد    ١ راز  
هنعتی فو د به تجمعاه اوترا ی خود بحخحاطحر تحعحو حق  

 پرداخت دستمزدها شان ادامه دادند.  
به گسته کارگران ا   ااحد هنعتی، سحه محاه از پحرداخحت  
نشدن حقوق  نان گذشته ا از سوی د گر مطاهباه محربحوط  

ماه گذشتحه بحرخحی از  نحان نح حز هحنحوز  ٤ به تسو ه حساب  
 هوره نگرفته است.  

همچن   کارگران برای تمد د دفترچحه بح حمحه بحا مشحشحل  
رابه را شده ا به ده ل پرداخت نشدن ححق بح حمحه دفحتحرچحه  

هحای    تام   اجتماوحی تحمحد حد نحمحی شحود.بحا اجحود اوحده 
کارفرما در خصوص رفا مشحشحاله کحارگحران ا ح  گحراه  

 اخبار کارگری
 بخش ا ران:  نسان نود ن ان 

 بخش ب   اهمللی: داااد رفاهی  

 تجمع بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی مقابل مجلس اسالمی دی٠
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هنعتی هنوز اقدامی در ا ح  خصحوص هحوره نحگحرفحتحه  
 است. 

 
تااجاامااع کااارگااران باایااکااارشااده کااارخااانااه 
فاستونی اردساتاان دراعاتاراض باه عادم 

 پرداخت مطالباتشان مقابل فرمانداری!
پنج  دی ماه، کارگران بح حشحارشحده کحارخحانحه فحاسحتحونحی  
اردستان دراوترا  به وده پرداخت مطحاهحبحاتشحان دسحت بحه  
تجما مقابل فرمانداری زدند. کارگران کحارخحانحه تحعحطح حل  
شده فحاسحتحونحی اردسحتحان بحا حضحور در فحرمحانحداری ا ح   
شترستان حقوق معوقه خود را محطحاهحبحه کحرده ا خحواسحتحار  

  ٤٣ پ گ ری مسئو ن شحدنحد. ا ح  کحارخحانحه از شحتحر حور  
تعط ل شده ا با پح حگح حری مسحئحو ن شحتحرسحتحان در ححا   

 حا رکارگران از حقوق ب مه ب شاری استساده می کنند. 
 
دی: بازنشستگان پیش از موعد تامایان  ٠

اجتماعی مقاابال ماجالاس شاورای اساالمای 
 تجمع کردند

دی بح حش از شحشحصحد نحسحر از    ٨ هب  راز    ٤ از ساوت  
بازنشستگان پ ش از موود سازمان تحامح ح  اجحتحمحاوحی از  
شترها ا استان های مختلحف بحه تحتحران  محدنحد ا بحنحا بحه  
قراری قبلی که در مد ای اجتماوی اوحاله کحرده بحودنحد،  

 مقابل مجل  شورای اسالمی تجما کردند. 
هحای    هحا ا سحازمحان   خحانحه   ا   بازنشحسحتحگحان کحه در ازاره 

اند، در سحاهحتحای نح حمحه داه    مختلف داهتی مشغو  کاربوده 
در قاه  قوانح ح  بحازنشحسحتحگحی پح حش از محووحد    ٤١ دهه  

اند. مد ران اقت سازمان تام   اجتحمحاوحی در    بازنشسته شده 
هحا، سحنحواه    متاسبحه مسحتحمحری داران بحازنشحسحتحگحی  ن 

ارفاقی را ناد ده گرفته ا تنتا بر اسات م انگ   حق ب حمحه  
ای که توسی ا   افراد در دا سا   خر خدمتحشحان پحرداخحت    

شده است، متاسباه خود را انجاه داده اند ا کحارگحران بحه  
  ن اوترا  دارند. 

بازنشستگان به ونوان    خواست فوری خواستحار اجحرای  
ا متاسبه سنحواه ارفحاقحی در    ٤٦ مصوب شتر ورماه سا   

برقراری مستمری ها ا پرداخت ححق ا ححقحوق ا کسحوراه  
 خود شدند.     معوق بازنشستگی 

 م  ا نشه    اوترا  بحازنشحسحتحگحان بحه سحطح  نحاز   
مستمری ها ا زندگی ز ر خی فقر است. بازنشستگان نح حز  
همچون کارگران، معلمان ، پرستحاران خحواسحتحشحان افحزا حش  
سط  مستمری بازنشستگی در گاه اا  به سطحتحی بحا تحر  
از خی فقر که سه م ل ون ا پانصد هزار اوحاله شحده اسحت  

 ا درمان را گان هستند. 
 

پرداخت حقوا ماهیانه معلمان ایاران باا 
 تأخیر روبرو شده است.

راز از ماه دی گذشتحه اسحت ا هحنحوز ححقحوق  ذر محاه    ٢ 
معلمان پرداخت نشده است. حقوق معلمان در ماهتای محتحر  
ا  بان ن ز با تاخ ر پحرداخحت شحد. ا ا ح  درححاهح حسحت کحه  
معلمان به سحطح  نحاز  ححقحوقحتحا اوحتحرا  دارنحد ا  ح   

 خواست  نتا افزا ش حقوقتا به با ی خی فقر است. 
مد رکل برنامه ا بودجحه ازاره  محوزش ا پحرارش مح حزان  

م حلح حارد    ٨ کسری بودجه ازاره  موزش ا پرارش را حداد  
 تومان اواله کرده است. 

 
دیماه: تجمع اعتراضی کاارگاران گاروه  ٦

 ملی اهواز
کارگر گراه ملی اهواز بخاطر تعحو حق پحرداخحت    ٣١١ حداد  

سه ماه دسحتحمحزد خحود ا وحده مشحخحص شحدن ا حعح حت  
ماهش ت کارخانجاه گراه ملی هنحعحتحی فحو د ا حران در  

 متل ا   شرکت تجما کردند. 
 

بر ماجاتاماع نایاشاکار  کارگران روزمزدی نی
 هفت تپه تجمع کردند

بر رازمزدی ن حشحشحر    نسر از کارگران نی   ٥١١ راز داه د مان  
هست ت ه در اوترا  به کاهش چحنحد هحد هحزار تحومحانحی  
مزدشان از ابتدای  بان ماه سحاهحجحاری، محقحابحل سحاخحتحمحان  

 هنعتی مجتما در شوش تجما کردند. 
بخشی از مطاهباه کارگران کم راسورسازی تبر ز پحرداخحت  

 شد 
کحارگحر کحارخحانحه    ٥٣٦ به دنحبحا  تحجحمحعحاه اوحتحرا حی  

راز اخ ر کحه در محتحوطحه  ٢١ در   «کم راسور سازی تبر ز »
ا   ااحد برپا کردند، از بعد از ظتر راز گحذشحتحه تحا امحراز  
داه د مان کارفرما معاد     محاه ححقحوق کحامحل محرداد  

درهد باق مانده مزد شحتحر حور  نحان    ١١ کارگران را به همراه  
را پرداخت کرد. بد   ترت   کارگران ا   کارخانحه در ححا   
حا ر غ ر از سه ماه معوقاه مزدی مربوط به متحر،  بحان  
ا  ذر ماه، بابت بحخحشحی از ححق بح حمحه نح حز از کحارفحرمحا  
طلحبحشحارنحد. کحارگحران اوحاله کحرده انحد کحه اگحر بحاقحی  

طلبتا شان پرداخت نشود داباره تجمعاه اوترا حی خحود را  
 از سر خواهند گرفت. 

 
 کارگران چادرملو تبرئه شدند

بدنبا  اوترا اه کارگران چادرملو به اححشحاه هحادر شحده  
کارگر ا   معدن ، ا   کارگران در دادگاه تحجحد حد    ١ برای  

 نظر استان  زد تبرئه شدند. 
بنا بر خبر ها متمدولی جداری فراغی اکح حل کحارگحران  
معدن چادرملو، پ  از برگزاری جلسه رس دگی بحه اتحتحاه  
ا   کارگران در شعبه اا  دادگاه تحجحد حدنحظحر اسحتحان  حزد،  

 امراز داه د مان خبر تبرئه  نتا داده شد.  
کحارگحر محعحدن چحادرمحلحو بحخحاطحر  ٣١ گستنی اسحت کحه  

مبارزاه دا هزار کارگر ا   معدن در دا سحا  قحبحل بحرای  
اجرای طر  طبقه بندی مشاغل ا افزا ش چنحدرغحازی بحه  
دستمزدها شان ا هحغحو اخحراج  حشحی از هحمحشحارانشحان، بحا  
ششا ت کارفرما، احضار ا محتحاکحمحه شحدنحد. در دادگحاه  
بدای در شعبه جزا ی دادگاه شتر اردکحان در اسحسحنحد محاه  

نسر از  نحان بحه    ١ نسر از ا   کارگران تبرئه ا    ٢١ ،    ٤٣ سا   
قحانحون    ٦٥٤ اتتاه اخال  در نظ  ومومی با توجه بحه محاده  

شمجازاه اسالمیش، هر   به    سا  حب  ا پحرداخحت  
سه م ل ون ر ا  جزای نقدی بد  از شحالق محتحشحوه شحدنحد  

سا  تعل قی بود، متشوه شحده بحودنحد. ا ح     ١ که به مده  
مو وع با ششا ت کارگران رابرا شد. بدنبا  ا ح  شحشحا حت  

کحارگحر محعحدن چحادرمحلحو شحد.    ١ دادگاه ناگز ر به تبرئه  
سحا  تحعحلح حق شحده    ١ بودند ا مجازاه های مزبور به مده  

بود. بد   ترت   کارگران با اوترا اتشان توانستند قحده بحه  
 قده کارفرما ا دادگاه  زد را وق  زنند. 
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کارگران گروه ملی صاناعاتای فاوالد اهاواز 

 تجمع کردند
کارگر گراه محلحی هحنحعحتحی فحو د در    ٣١١ د ماه    ٥ راز  

اهواز به نما ندگی از مجمووه کحارکحنحان ا ح  شحرکحت بحا  
تجما در متل ا   شرکت خواهان پرداخت حقوق ا محزا حای  

 معوقه سه ماه گذشته خود شدند. 
 

تجمع کارگران کماپاروساور ساازی تاباریاز 
 مقابل ساختمان کارخانه

کحارگحر  ٥٣٦ : طی ب سحت راز گحذشحتحه ححداد  ٤١ د ماه  ٥ 
ااقحا در شحتحرخ   «کحمح حراسحور سحازی تحبحر حز »کارخانحه  

هنعتی فرامل  تحبحر حز در اوحتحرا  بحه پحرداخحت نشحدن  
مطاهباه مزدی خود دست از کار کشح حده انحد. راز  حشح   
د ماه ن ز ا   تجما برقرار بود ا کارگران اجتماع خحود را از  
متوطه کارخانه به متحوطحه ارادی سحاخحتحمحان کحارخحانحه  

 انتقا  دادند. 
 

 -تجمع کارگران پارو ه راه آهان قازویان
 رشت مقابل فرمانداری رودبار

هب  راز  ش  د ماه شحمحاری از کحارگحران پحراژه راه  هح   
قزا   رشت در شحتحرسحتحان رادبحار کحه تحتحت مسحئحوهح حت  

محاه    ١ پ مانشار مشغو  بشار هستند، در اوترا  به تعو ق  
دستمزد خود مقابل سحاخحتحمحان فحرمحانحداری رادبحار تحجحمحا  

ند.به گسته کارگران ،شحرکحت پح حمحانحشحار، مسحئحوهح حت    کرد 

ک لومتحر از پحراژه راه  هح  قحزا ح  رشحت در محنحطحقحه  ٥٨ 
شترستان رادبار است ، ا به بتانه مششل محاهحی دسحتحمحزد  

 کارگران را پرداخت نم شند. 
 

سومین هفته اعتراضات کارگران ماجاتاماع 
 کشت و صنعت مهاباد

 کارگران در مقابل کارخانه چادر زده اند. 
کحارگحر محجحتحمحا کشحت ا    ٥١١  ذر: حداد    ٣١ سه شنبه  

هنعت متاباد از سه هسته گذشته تاکنون در اوحتحرا  بحه  
تعو ق پرداخت دستمزدها ا حق ب حمحه شحان در محقحابحل ا ح   
کارخانه چادر زده ا در جاده اهلی تحجحمحا مح حشحنحنحد.ا ح   

فححقححی مححبححاهححغححی بححه وححنححوان    ٤٨ کححارگححران از خححرداد  
ماه دسحتحمحزد    ٥٦ اند ا ب ش از      در افت کرده  «اهتساب   ولی 

 ا حق ب مه شان را طل  دارند. 
تح     ١١ تحا    ٨١ ا   کارگران که در هر شح حسحت بح حش از  

هستند به ده ل سرمحای شحد حد بحا راشح  کحردن  تحش بحه  
 هوره ش ستی در ا   چادر ها حضور دارند. 

مجتما کشت ا هنعت متاباد چند سا  پح حش بحه بحخحش  
خصوهی ااگذار شد.والاه بر کارگران محجحتحمحا کشحت ا  
هنعت متاباد، کارگحران محجحتحمحا دامحداری ا هحنحعحتحی  

 متاباد ن ز در ا   تجما اوترا ی حضور دارند. 
اوترا اه بخاطر تعو ق پرداخت دسحتحمحزدهحا در شحتحرهحای  
مختلف گسترده است. ا بنا بر خحبحرهحا ی داهحتحی تحعحداد  
ششا اه رس ده به ه ئت هحای دوحاای کحار اداراه کحار،  

هزار محورد بحوده    ٤١ در سا  گذشته باهغ بر    م ل ون ا  
هزار از ا ح  شحشحا حاه در    ٢٥ است. تعداد    م ل ون ا  

مورد بازگشت به کار، حقوق معوقه، تسااه محزد، وح حدی  
ا پاداش، کم  هز حنحه اقحاله مصحرفحی خحانحوار، تحغح ح حر  
شرا ی کار، ا افه کاری، حق مسش ، طر  طبقه بحنحدی  
مشاغل، حق وائله محنحدی، ححق بح حمحه اجحتحمحاوحی، کحار  
نوبتی ا مرخصی استتقاقی ا مابقی  ن مربحوط بحه سحا حر  

 موارد بوده است. 
حس   ذااهسحقحاری، محعحاان امحنح حتحی ا انحتحظحامحی ازاره  
کشور، هحسحتحه گحذشحتحه اوحاله کحرد کحه اوحتحرا  هحای  

تحنحتحا طحی سحه سحا  اخح حر  »اجتماوی، کارگری در ا ران  
 داشته است.  «درهدی   ٦٤ افزا شی  

 
تجمع کارگران صندوا بیمه کشااورزی در 

 اعتراض به وضعیت بد شغلی؛
نسر از کارکنان هنحداق بح حمحه کشحاارزی از    ١١١ ب ش از  

 ذر در اوترا  به ا حعح حت    ٣١ هب  راز    ٤ حواهی ساوت  
های مسئحوهح ح ، در خصحو.ص    بد شغلی ا وده تتقق اوده 

تام   امن ت شغلی ا نحگحرانحی از ااگحذاری کحارگحزاری  
ب مه کشاارزی به بخش خصوهی ا ب شارساز حتحا محقحابحل  

  ٤ تحا    ٤ اند.  نتا در هم   راز از ساوت    مجل  تجما کرده 
هب  در مقابل سازمان محد حر حت ا بحرنحامحه ر حزی کشحور  
تجما کرده بودند.    اوترا   نتا بحه وحده بحرخحورداری  

 از ب مه است. 
 

تجمعات اعتراض آمیز کارگران کاارخااناه 
سامان کااشای باروجارد نسابات باه عادم 
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پرداخت ماه ها حقوا وحق بیمه ماقاابال 
 فرمانداری!

 ذر، جمعی از کحارگحران سحامحان کحاشحی    ٢٤ راز داشنبه  
براجرد در مقابل فحرمحانحداری ا ح  شحتحر در اوحتحرا  بحه  

ماه حقوق معوقه ا وده اار ز ب حمحه بحرای افحرادی کحه  ٢١ 
در  ستانه بازنشستگی هستند تحجحمحا کحردنحد ا خحواسحتحار  
رس دگی به ا   ا ع ت شحدنحد. ا ح  کحارگحران از هحسحتحه  
گذشتحه تحاکحنحون بحرای سحومح ح  بحار اسحت کحه محقحابحل  
فرمحانحداری ا اداره تحامح ح  اجحتحمحاوحی بحراجحرد تحتحصح   

 کنند.  می 
از مدتتا پ حش مشحشحاله کحارگحران در سحامحان کحاشحی  

کارگر کارخانه به تحدر ح     ٢١١ براجرد شده  افت ا حداد  
 از کار اخراج شدند ا کارخانه به حا  ن مه فعا  در  مد. 

 

 گزارش
مااه حاقاوا کاارگاران ٣پرداخات ناکاردن 
 فضای سبز بجنورد

محاه از سحا ،    ٤ کارگران فضای سبز بجنورد بحا گحذشحت  
هنوز حقوق مربوط به سا  گحذشحتحه را در حافحت نحشحرده ا  

های  نان تاکنون به نت حجحه نحرسح حده اسحت. شحمحار    پ گ ری 

نسر بوده ا معوقاه  نتحا محربحوط بحه    ٣١١ کارگران ب ش از  
ا فرارد   ماه امسا  است کحه هحنحوز    ٤٨ سه ماه  خر سا   

اوتبار مورد ن از برای پرداخحت ا ح  محعحوق تحامح ح  نشحده  
 است. 

 
مسجدسلیمان بایاکاارتاریان شاهار ایاران!  

 خوزستان رکورددار!
بر اسات اواله سازمان  مار کشحور؛ مسحجحد سحلح حمحان بحا  

درهحد، سح ح  ا    ٨٣ ، زابحل  ٨٣٣٢ درهد، ا رانشتر    ٨٣٣٨ 
درهد، هح حرمحنحد بحا    ٣١٣١ درهد، باای با    ٣٤٣٤ سوران با  

درهححد،    ٣١٣٤ ، زهحح  بححا  ٣٦ ، دشححت  زادگححان  ٣١٣٣ 
ا خحرامحه بحا    ٣٨٣٢ درهد، اند مش  با    ٣١٣٤ شادگان با  

درهحد، سحرپحل ذهحاب    ٣١٣٦ درهحد . محر حوان بحا    ٣٥٣٤ 
درهحد، خحرمشحتحر بحا    ٣١٣٢ ، پحااه  ٣١٣٣ ، اند حشحا  ٣١٣٨ 
شحتحر بح حشحار اا     ٢١ درهد در گراه    ٣١ ا سرباز با    ٣١٣٢ 

 شوند   کشور متسوب می 

 
کاارگار کاارخااناه سایامااان ٦١مساماومایات 

زرندیه براثر استنشااا گااز ماوناوکسایاد 
 کربن

نحسحر از کحارگحران    ٢٣ هب  راز گذشته )پنج  دی ماه ،  
شرکت س مان زرند ه بر اثحر اسحتحنحشحاق گحاز محونحوکسح حد  
کرب  دچار مسموم ت ا به ب مارستان منتحقحل شحدنحد. ا ح   
حادثه حداد ساوت پن  هبح  راز  حشحشحنحبحه در شحرکحت  

س مان خحاکسحتحری زرنحد حه رخ داد کحه طحی  ن بحر اثحر  
نسحر از کحارگحران ا ح     ٢٣ استنشاق گاز مونوکس د کرب ،  
 شرکت دچار مسموم ت شدند. 

 
 

 کارگران
سمینار بررسی اصالح قانون کار و تاثیر 

 آن بر زندگی و کار اقشار مختلف
، سم نار بررسی اهحال  قحانحون کحار ا  ٥٣٤١ داه دی ماه  

تاث ر  ن بر زندگی ا کار اقشار مختلف با حضحور جحمحعحی  
از فعا ن کارگری، هغو کار کودخ، زنحان، دانشحجحو حان،  
پرستاران ا معلمان برگحزار شحد. در ا ح  سحمح حنحار مسحاهحه  
 راره دفاع از حقوق کارگران، زحمتششان ا هحمحه محزد  
احقوق بگ ران مورد تاک د قرار گرفت ا شرکت کننحدگحان  
از زاا ای مختلف به بررسی تاث ر تحغح ح حر قحانحون کحار در  

 بخش های مختلف جامعه پرداختند. 
از  نجا که ن رای کار نحقحش اهحلحی را در تحدااه حح حاه  
جامعه دارد ا هر گونه تغ  ری در منحاسحبحاه کحار تحاثح حر  
مستق می بر زندگی بخش های مختلف جامحعحه دارد، در  
ا   نشست بندهای پ شنتادی اهحالحح حه قحانحون در محورد  
حذف حداقل س  کودکان از کحارهحای کحار محوزی )بحنحد  

 ،  تاثح حر خصحوهحی سحازی بحر  محوزش ا پحرارش،  ٥٥٢ 
تتم ل قراردادهای موقت ا کحمحتحر از  ح  محاه ا ححتحا  
رازانه به محعحلحمحان، پحرسحتحاران ا کحارگحران، بحتح  ادغحاه  
سازمان تام   اجتماوی با ب مه سالمت ا  ححذف نحاه ا ح   
سازمان از قانون کار که منجر به تض حا ححقحوق هحاححبحان  
ا   سازمان  عنی کارگران ا زحمتششان می شحود، بحازتحر  
کردن  دست کارفرما ان ا شحرکحت هحای پح حمحانحشحاری ا  
حذف ب مه اجباری از کارگاه ها ا ااححدهحای تحوهح حدی ا  
خدماتی ا همچن   بندهای د گر  ن که تاث ر مستحقح حمحی  
بر زندگی زنان، پرستاران، معلمحان،  دانشحجحو حان دارد، بحه  

 تسص ل مورد بررسی قرار گرفت. 
همچن   در ا   جلسه مساهه مبارزاه کارگران در سحراسحر  
جتان برای مقابله با فشار بح حشحتحر بحر سحسحره کحارگحران ا  
 راره همبستگی با  نان جتت مقابله بحا نحظحاه سحرمحا حه  

 داری در سراسر جتان مورد ارز ابی قرار گرفت.   
در پا ان ن ز بر همبستگحی هحر چحه بح حشحتحر بحخحش هحای  
مختلف جنبش اجتماوحی وحلح حه سحرکحوب ا اوحمحا  بحی  
حقوقی ول ه اقشار تتت ستح  ا  حراره هحمحاهحنحگحی ا  
همدهی م ان جنبش های کارگحری، زنحان،  دانشحجحو حی،  
پرستاران ا معلمان ا فعا ن اجتماوی هحغحو کحار کحودخ  
تاک د گرد د ا ونوان شد که اگر قرار است تحغح ح حری در  
قانون کار هوره گ رد تحنحتحا در هحورتحی  محورد قحبحو   
خواهد بود که در جتحت رفحا محتحرامح حت هحا ا افحزا حش  
حقوق انسانی، اجتماوی ا اقتصادی مزد اححقحوق بحگح حران  
بحاشححد ا محتححداد ححت هححای جححدی بححرای کحارفححرمححا ححان ا  
استثمارگران ن رای کار ا جاد کند ا ا   کحار اظح حسحه ی  
خود کارگران ا زحمتششان ا نما ندگان ااقعحی  نحان اسحت  
تا بر مبنای ن ازهای ااقحعحی شحان تحغح ح حراه  زه را در  

 قوان   کار اوما  کنند. 
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فا ل های هوتی سخنرانی ها به تدر ح  محنحتحشحر خحواهحد  
 شد. 

 فعا ن کارگری برگزارکننده سم نار 
 

گاازارشاای از اخااراج کااارگااران کااارخااانااه 
 سنگبری آزغ مهاباد

کح حلحومحتحری    ١ در   ( azaghکارخانحه سحنحگحبحری  ز )  
متاباد، بر متور جاده متاباد به ارامح حه ااقحا شحده اسحت.  

  ٤١ در سا  های گحذشحتحه در ا ح  سحنحگحبحری، بح حش از  
کارگر به هوره شبانه رازی مشحغحو  کحار ا فحعحاهح حت  
بودند. امحا بحه دنحبحا  ا حعح حت اخح ح   تحوهح حد ا بحتحران  
اقتصادی، کارفرمای کارخانه  ز ، هحر از چحنحد گحاهحی  
اقداه به تعد ل ن را نموده ا تعدادی از کحارگحران را اخحراج  

 کرد. 
در    ٥٣٤١٩٤٩٢١ کارفرما در ن مه داه امسا  ا در مورخه  

نسر از کارگران سنگحبحری  ز  را    ٢٣    اقداه ناواد نه،  
اخراج نمود ا ا   زحمتحشحشحان بحه خح حل وحظح ح  بح حشحاران  
پ وستند. اقداه داه، اخراج همه کارگران ا تعطح حلحی کحلحی  
تمامحی قسحمحت هحای کحارخحانحه در راز شحنحبحه محورخحه  

نسر از کحارگحران در    ٢١ بود. در نت جه تعداد    ٥٣٤١٩٥١٩٨ 
شرا ی سخت برف ا کو خ اخراج شدند ا کحارخحانحه  ز   

 به کلی تعط ل گرد د.  
متاسسانه باتوجه به جو ب شاری در محنحطحقحه ا فحرارسح حدن  
فصل زمستان ا   کارگران زحمتشش ا خانواده هحای  نحتحا  

 با مششاله مع شتی مواجه گرد ده اند. 
کم ته هماهنگی برای کحمح  بحه ا حجحاد تشحشحل هحای  

 ١٩٥١٩٥٣٤١   -کارگری  
 

 بین المللی
شااورش زنااداناایااان شااهاار  -انااگاالااسااتااان 

بایاارمانااگااهاام در اعاتااراض بااه وضاعاایاات 
 نامناسب زندان 

پ  از شورش در زندان شتر ب رمنگاه انگلستان، نح حراهحای  
ا ژه پل   اارد ساختمان زنحدان شحدنحد. بحنحا بحه گحزارشحتحا  

زندانی ا   شورش را  غاز کردند اما سحاوحاتحی    ٢٦١ حداد  

نحسحر رسح حد. دسحت    ٦١١ بعد شمار زندان تای شورشگر به  
ک     زندانی بر اثر ا    شوبتا  س ح  د حده اسحت ا در  
داخل زندان دا  تش سوزی رخ داده است. زندان بح حرمحنحگحاه  

زندانی را در خود جای داده اسحت.  حشحی از    ٥١١١ حداد  
افسران زندان می گو د: شما از مدتتا قبل گسحتحه ا ح  کحه  
م زان سرما ه گذاری در بخحش زنحدانحتحا نحاکحافحی اسحت.  

  ٣١ شمار کارکنان ک  است. در چند هسته گذشته حداقحل  
نسر از کارکنان زندان ب رمنگاه استعسا کرده اند. ه حچحشح   
داست ندارد در ا   زندان ا تتت چنح ح  شحرا حی دشحوار ا  
خطرناکی کار کند ش شرکت خصحوهحی کحه مسحئحوهح حت  
امن ت زندان ب رمنگاه را به وتده دارد گسته است کحه بحی  

هحبح  بحه اقحت محتحلحی در دا    ٤ نظمی در زندان ساوت  
بخش زندان  غاز شد. مقامتای قضحا حی بحر حتحانح حا اوحاله  
کرده اند که ا ع ت تتت کحنحتحر  در محده اسحت ا خحطحر  
فرار زندان تا اجود نحدارد. رسحانحه هحای بحر حتحانح حا از قحو   
شماری از زندان ان گزارش کرده اند کحه کحمحبحود پحرسحنحل،  
ا ع ت بد بتداشتی ا غذای نامحنحاسح  زنحدانح حتحا بحاوح   

 نار ا تی  نتا شده ا وامل اقوع ا   شورش بوده است. 
 

اعتاصااب فاراگایار کاارکاناان  -انگلستان 
 های هواپیمایی و قطار شهری شرکت

هحای محتح     فرادگاه انگل   از جمله فرادگاه   ٥٤ کارکنان  
شهح حتححراش ا شگحاتححو ح ش هححنحدن ا نحح حز خححلحبححانحان شحرکححت  
هواپ ما ی شا رج    تالنت  ش راز جمعه اواله کحردنحد: در  

شان در  ستانه تحعحطح حاله سحا     اوترا  به ا ع ت حقوقی 
نحو مسح حتحی، دسحت از کحار خحواهحنحد کشح حد اتحتحاد ححه  

دسحامحبحراوحاله    ٥٦ کارگری ش ونا تش انگل   وصر جحمحعحه 
فحرادگحاه محتح     ٥٤ هحای محخحتحلحف    کرد: کارمندان بخش 

سحاوحت اوحتحصحاب    ٨٤ دسامبر بحه محده    ٢٣ انگل   از  
خححواهححنححد کححرد. ا حح  اتححتححاد ححه کححارگححری از مححد ححران  

هححای انحگححلحح حح  از جححمححلحه هحح ححتحرا، گححاتححو حح ،    فحرادگححاه 
منچستر، ن وکاسل، ب رمنگاه، کارد ف، اد نبحورا، هح حدز ا  
هوتون خواسته است برای جلوگ ری از ا   اوتصحاب، اقحداه  
به مذاکراه سازنده کنند. به گسته ا   اتتاد ه کحارگحری،  

تحوانحد    فرادگحاه انحگحلح ح  کحه محی   ٥٤ اوتصاب کارکنان  
های سا  نو مس تی در ا   کشور را کحامحال بحه    مسافره 

ه  بر زد،  خر   راه کارکنان ا   فرادگاه ها بحرای رسح حدن  

به خواسته های هنسی شان است. اتتاد ه  ونا حت گحسحت:  
فرادگاه انگل   که وضو ا   اتتحاد حه    ٥٤ اکثر کارکنان  

انحد. در هحمح ح  ححا     هستند از ا   اوتصاب حمحا حت کحرده 
شماری از خلبانان شرکت هواپ ما ی شا رج ح   تحالنحتح ح ش  

دسحامحبحر،    ٢٣ محده در    ن ز راز جمعه با اوتصابحی کحوتحاه 
موافقت کردند. همچن   شمار ز حادی از خحدمحه پحراازی  
شرکت هواپ ما ی انحگحلح ح  شبحر حتح حش ا حرا حزش، نح حز راز  

شحان،    چتارشنبه گذشته در اوترا  به ا حعح حت ححقحوقحی 
رأی به اوتصاب دادند. خدمه پراازی بر ت حش ا حرا حز کحه  

شان نارا ی هسحتحنحد، پح حشحنحتحاد    از م زان حقوقی در افتی 
انحد. اتحتحاد حه    درهدی ححقحوقشحان را رد کحرده    ٢ افزا ش  

کارگری ش ونا تش از بر ت ش ا را ز درخحواسحت کحرده اسحت  
که برای جلوگ ری از اقوع ا   اوتصاب به مح حز محذاکحره  
بازگردد. اوتصاب بخش فرادگاهی انحگحلح ح  در ححاهحی  
است که اوتصاب کارکنان قطار شحتحری انحگحلح ح ، نح حز  
هدها هزار مسافر انگل سی را سحرگحردان کحرده اسحت. در  

ساوته راز جمعه کارکنان قطحار شحتحری    ٢٨ پی اوتصاب  
در مس رهای پرتردد مناطق جحنحوبحی انحگحلح ح ، بح حش از  

سسر شتری هغحو شحد. اوحتحصحاب کحارکحنحان قحطحار    ٢١١١ 
هحزار    ٣١١ هحای سحسحر بح حش از    شتری انگل   در برنامحه 

مسافر از جمله افرادی کحه قصحد وحز حمحت بحه فحرادگحاه  
 شگاتو  ش هندن را داشتند، اخال  ا جاد کرد. 

 
اعتراضات گسترده باه اعاماال  -لهستان 

 محدودیت بر رسانه ها
هزاران هتستانی در مخاهست با طر  پ شنحتحادی داهحت راز  

دسامبر در بحرابحر پحارهحمحان ا ح  کشحور در ارشحو    ٥٦ جمعه 
تجما کردند ا مانا از خراج نما ندگان از پحارهحمحان شحدنحد.  
اما پل   به کم  نحمحا حنحدگحان  محد ا  نحتحا تحوانسحتحنحد  
پارهمان را ترخ کنند.  بحر اسحات طحر  محذکحور  زادی  
رسانه ها در پوشش دادن راند فعاه حت پحارهحمحانحی محتحداد  
خواهد شد. اما  اراسالا کاژ نسشی، رهحبحر ححزب ححاکح   
هدف  ن را قاوده مند کردن امور خواند ا گست: شپحارهحمحان  
هححای ز ححادی در زمحح ححنححه دسححتححرسححی بححه گححزارشححتححا  
متداد تتا ی درنظر گرفته اند بو ژه در پارهمحان اراپحا کحه  
می تواند اهگو ی برای نظاه پارهمانی بحاشحد. هحدف طحر   
پ شنتادی چ زی جز قحاوحده محنحد کحردن امحور نح حسحت.ش  
مخاهستتا در داخل پارهمان پ  از  ن  غاز شد که  حشحی از  
نما ندگان مخاهف داهت با حمل پالکاردی که بر رای  ن  
نوشته شده بود شرسانه  زادش اارد هت  پحارهحمحان شحد ا بحه  
جا گاه سخنرانی نما ندگان رفت؛ اقدامی که با محخحاهحسحت  
رئحح حح  پححارهححمححان رابححرا شححد کححه از حححزب حححاکحح  اسححت.   
نما ندگان معتر  با متت  کحردن ححزب ححاکح  بحه نحقحد  
قانون اساسی می گو ند داهت قصد دارد بودجه کشحور را  

 بدار از نظاره رسانه ها به تصو   برساند. 
 

هزاران نافار در اعاتاراض باه  -اسپانیا 
هاا  باه خایااباان  های ریاضت کشی سیاست
 آمدند

هزاران نسر در اس ان ا در اوترا  به سح حاسحتحتحای ر حا حت  
اقتصادی راهی خ ابحانحتحا شحدنحد. ا ح  تحظحاهحراه کحه بحه  
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دووه دا اتتاد ه اهلی ا   کشور برگزار شده، بزرگتحر ح   
اوترا  سازمان  افته پ  از رای کحار  محدن داهحت تحازه  
اس ان ا در ماه نوامبر اسحت.  خحوزه محار حا  هحوارز، رئح ح   
اتححتححاد ححه وححمححومححی کححارگححران ا حح  کشححور مححی گححو ححد:  
شتظاهراه در هوره هزاه ادامحه خحواهحد  حافحت. ححل ا ح   
مو وع نه تنتا به توان داهت در بت  ا بررسی، بلحشحه بحه  
تححوان  ن در مححذاکححره ا رسحح ححدن بححه تححوافححق بسححتححگححی  

 ح    ADVERTISING invented by Teadsدارد.ش 
دانشجوی معتر  می گو د: شما در ا ع ت بی ثحبحاتحی  
هست  . خ لی ها د گر نمی توانند با ا   اا حاع زنحدگحی  
کنند ا برای هم   اوترا  می کن   ا با د همچحنحان بحه  
خ ابان ب ا   .ش هنداق ب   اهمللی پو  هسته گذشتحه اوحاله  
کرد اس ان ا بحا حد اهحالححاه اقحتحصحادی داشحتحه بحاشحد ا  
کسری بودجه اش را به تدر   ک  کند. محار حانحو راخحوی،  
نخست از ر اس ان ا سح حاسحتحتحای کحنحونحی را در فحاهحلحه  

در پ ش گرفت  عنی زمحانح حشحه    ٢١٥١ تا    ٢١٥٥ ساهتای  
ا   کشور بتران اقتصادی سنحگح حنحی را پشحت سحر محی  

 گذاشت. 
 

رئاایااس  مااحااکااوماایاات -کااره جاانااوباای 
ساال  ١باه  هاای کنفادراسایاون اتاحاادیاه

 زندان

جنوبی به اتحتحاه    های هنسی کره   رئ   کنسدراس ون اتتاد ه 
سازماندهی اوترا اه کارگری توسی دادگاه واهحی ا ح   

سا  زندان محتحشحوه شحد.  اتحتحاه اا رهحبحری    کشور به سه 
سا  گذشته است. اوحتحرا حی       اوترا  در ماه نوامبر  

که ا   فعا  کارگری به جره سازماندهی  ن محتحتح  شحده  
سحا     نحوامحبحر    ٥٨ است، راه  ما ی کارگران ا   کشور در  

های سئو  است کحه درا ح  راهح ح حمحا حی،    گذشته درخ ابان 
هحای  حدکحارگحری    کارگران به تصم ماه ا قانحونحگحذاری 

اوترا  کردند.  درجر ان ا ح  تحظحاهحراه  راه، پحلح ح  بحه  
ار ا  شی از حا ران در تجما ن حز کشحتحه    معتر    حمله 

 شد. 
 

تاداوم تاظااهاارات بار ضااد طارح هااای 
 ریاضت اقتصادی دولت برزیل

شتراندان ر وداژان را در برز حل،  حد طحر  هحای ر حا حت  
 اقتصادی داهت ا   کشور تظاهراه کردند. 

در شحتحر   تظاهرکنندگان با تجما در برابر مجل  ا اهتحی   
ا در دسححت داشححتحح  پححالکححارد ا سححردادن   ر ححوداژانحح ححرا  

شحعحارهححا حی محخححاهحسححت خححود را بحا طحر  هحای ر حا ححت  
  اقتصادی داهت برز ل اواله داشتند.  

گحو حد: کشحور      از حا ران در ا ح  تحظحاهحراه محی      شی 
ارششسته شده است.  نحتحا امحراز دا مح حلح حارد ا نحتحصحد  

م ل ون د ر به کارکنان بخش خحدمحاه وحمحومحی بحدهحی  
دارند.  نتا به کارکنان ا   بخش بدهشار هستحنحد. محا هح   
اکنون در ماه دسامبر قرار دار   ا حقوق های محاه نحوامحبحر  

 هنوز پرداخت نشده است. 
 

اخراج سازی گسترده در شارکات  -آمریکا 
 هواپیما سازی بوئینگ

شرکت هحواپح حمحا حی بحوئح حنحا  محر حشحا، هحزاران نحسحر از  
کارکنانحش را اخحراج محی کحنحد.  شحرکحت  محر حشحا حی  
بوئ نا قصد دارد شمار ب شتری از کارکنانش در بحخحش  
ساخت هواپ ماهای مسافربری را سا    حنحده اخحراج کحنحد.  
تشد د رقابت در بازار جحتحانحی ا کحاهحش اححتحمحا  فحراش  
هواپ ماهای مسافربری ساخت بوئ نا، ولت تصم ح  ا ح   
شرکت است. ه ئت محد حره شحرکحت بحوئح حنحا بحا ارسحا   
 ادداشتی برای کارکنان ا ح  شحرکحت، اوحاله کحرد قصحد  
دارد شمار کارکنانش را تا پا ان سحا    حنحده هشحت درهحد  
کاهش دهد که به معنای اخراج شش هزار ا ششصحد نحسحر  
از کارکنان ا   شحرکحت اسحت. پح حش بح حنحی محی شحود  
بوئ نا چتار هزار نسر از کارکحنحانحش را در محاه محارت  

   نده اخراج کند. 
 
 

 

 از صفحه
Workers in Iran    کارگران در فیس بوک 

 دیدن کنید! 


