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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

 يشود درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ها منتشر م    -نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران         
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  ٤١٥١ ژانویه  ٥١

 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان                                   
    ٥١رفاهی                   صفحه بخش بین المللی: داوود  

 ٦ صفحه   

 ٥٩ صفحه   

 ٢ صفحه   

 ٩ صفحه  

 ٢ صفحه   

 ٣ صفحه    

 ٩ صفحه  

 شهال دانشفر
 پیشروی جنبش کارگری در سال های اخیر و استنتاجات عملی 

 حمید تقوایی
 کارگران هپکو رودررو با باتوم بدستان

"از باتوم شما ترسی نداریم ... بااتاوماتاان را بارداریاد و 
 ٢بروید."                                        صفحه 

 توان بالقوه جنبش کارگری
 یاشار سهندی

جنبش کارگری قدررشدش را نده  
بدا ششددتدودداز ا سدازمدداندرهدد   
سددراسددری  کدده بددر دد   ددتددر  
موتننر شدا اندن ندبداشدر اسداسدا  
جددنددبددشدد  نددوددسددت ااگددر بدداشددر  
شرا ع  است ا چدون شدرا دعد   
است حراکثر قابدل شدرحدس اسدت    
آن هس نه از سدر اندندتده بدا  دره  
مبارزه ای است بدکدتده بد دا در  

دستدان یدودنده بسدتده کدارگدر ا  
زنرگ   اکت بدار؛  جدندبدش  
کارگری در اندران در اندن اندا   
ب ا ر ده ها اعتداداب هدر رازه  
ا؛ قررز  دود را راز بده راز   
بوشتر بده ر   درم مدلدابدکدش   
ندعدندد  سدرمددانده مدودتددشدر  آن  
 نماننره کارگران شرکت هپتو  

 

 کارگران با مجامع عمومی خود به میدان می آیند
 ناصر اصغری

سخنی با اساتید و دانشجویان دانشکده اقتصاد  -جعفر عظیم زاده
 دانشگاه تهران

نسان نودینیان                                 
 جنبش اعتراضی کارگران علیه دولت ها!  ٢١٥٢سال 

 اطالعیه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
 نا امنی محیط کار جان سه کارگر را در تبریز گرفت!

 باید به این جنایت سرمایه داران و دولتشان اعتراض کرد!

 یادداشت سردبیر
کارگر کمونیست اقادام باه بارگازاری ساه 

 سمینار کرده است.
در سمینار اول که درهفتم ژانویاه بارگازار 

پاایااشااروی جااناابااش »شاد شااهااال دانشاافاار  
را ارائاه داد.  «کارگری در سال های اخیر

سازماندهی »در سمینار دوم اصغر کریمی  
و تشکل کارگری را ارائه خواهد داد. بحث  
سمینار سوم تاوساط  حامایاد تاقاوایای در 

جاناباش کاارگاری و تاحازب »ارتباط باا 
 خواهد بود. «کمونیستی

در این شماره کارگر کمونیست خطوط بحث 
 شهال دانشفر را منتشر میکنیم

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  شحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت مطالب با نويسنرگان آنهاست   
درج ملا ز در کارگر کمونيست لزاما به معني 

 شائير مضمون آنها از جانب نشريه نيست 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

این حرف کارگران ماشین 
سازی هپکو اراک خاطااب 
بااه مااامااوران انااتااظاااماای 
اسات. باایااش از هاازار و 
سیصد کارگر این شارکات 

دیامااه  در  02از روز 
اعتراض به سر میبرناد. 
یکی از کارگران معاتارض 
در تااجاامااع اعااتااراضاای 
کااارگااران خااطاااب بااه 
ناایااروهااای انااتااظاااماای 
ماایااگااویااد: عااطاااریااان 
]کارفرمای هپکو[ یکانافار 
اساات. راساات ماایااگااوئاایااد 
بارویاد او را باایااوریااد. 
برای ماا شااو و شااناه 
ماایااکااشاایااد  عااطاااریااان 
یکنفر است، گردن کالافات 

 و مفتخور است." 
 

این برخورد تعارضای باه 
نیروهای اناتاظاامای یا  
نااقااطااه قاادرت جااناابااش 
کااارگااری اساات. سااخاانااان 
کارگران معاتارض هاپاکاو 

یادآور این حکم بایاانایاه 
عبادی اسات  -عظیم زاده

که مبارزه کارگران بارای 
خواستهای برحقشاان ناه 
امنیت جامعه بلکه امنیات 
مفتخوران صاحب سرمایه 
 را به خطر میاندازد.

کااارفاارمااایااان و دولاات  
اسالمیشان تالش میکناناد 
با نیروهای انتاظاامای و 
بگیر و ببناد و شاالو و 
قصااااع اعاااتاااراضاااات 
کارگری را در هم بکوبند 
اما علیرغم اینها جناباش 
کارگری بویژه در یکساال 
اخیر گامهای بلندی بجلاو 
بارداشاتااه اسات. مابااارزه 
برای افزایش دستامازدهاا 
و افااازایاااش حاااداقااال 
دستمزد باه ساه و نایام 
میلیون تاوماان، تاقاویات 
اتحاد و همبستاگای بایان 
معالاماان و کاارگاران، و 
ماااباااارزه بااارای آزادی 
کارگران زندانی و بارای 

حذف اتهامات امنیتی از 
پرونده کارگاران ناماوناه 
های مشخصی از پیشروی 
جااناابااش کااارگااری اساات. 
 -باایاااناایااه عااظاایاام زاده
عبدی که در روز کاارگار 
منتشر شد پالتافارم ایان 
جنبش گسترده و بیاناگار 
اساسی تاریان اهاداف و 
خواستهای آنست. ماباارزه 
ای که به هماراه ده هاا 
اعااتااصاااب و تااجاامااع و 
اعتراض جااری کاارگاری 
در سااراساار جااامااعااه در 
بااراباار ساارمااایااه داران 
ماافااتااخااور و دولااتااشااان 

 بمیدان آمده است. 
 

"باتومتان را بارداریاد و 
بروید" این شعار جنبشای 
است که فاردا باا شاعاار 
"دولتتاان را بارداریاد و 
باارویااد"  شاار ساارمااایااه 
داران مفتخاور را از سار 
 جامعه کم خواهد کرد. 

 حمید تقوایی
 کارگران هپکو رودررو با باتوم بدستان

"از باتوم شما ترسی نداریم ... باتومتان را بردارید و 
 بروید."
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  ٥ از صفحه        
در اراک کده در مدلدابدل  د   
سددرکددوب گددران  ددرای بددکددنددر  
اعتراض  دود را بدر سدر بدا دو   
برستان  بله سرمدانده دار  درنداد  
موزنر نه از سر استواال بکته بده  
یشتوانه نک قدررز اجدتدمداعد   
است که  بله کارگدر ندا  دارد   
س نران  کوشاه از شجاعت ندک  
 رد نم  گونر بکدتده از مدبدارزه  
  کب  نک  بله حر ها دارد   

انن قررز چنان شو نره است کده  
 کسان  )ماننر کورا؛  

عر داند ک کده دربدرر بده دندبدال  
 بله متوسط ناراض  موگشتندر  
که مبارزاز مرن  را یوش بدبدرد  
دنگر مدبدارزاز مدرند  بدرانشدان  
 ددنددثدد  ا بدد  اسددر شددره اسددت   
کسان  که مبدارزه  دبدلداشد  را  
امر موهو  مورانستدندر ا اسداسدا  
کارگر ) ب اوص از نوع اندراند   
ا؛ک در حدر ا اندرازه ای ندمد   
داننر که بد دواهدر حدر د  بدرای  
گفتن داشته باشر اکنون ااداشدتده  
است که باار کنندر چده داسدت  
داشتده بداشدندر چده نده  مدبدارزه  
 بلاش  ندک ااقدعدودت عدودند   
است ا  بله کدارگدر در مدبدارزه  
بدا رینددس اسددامد  نددک قددررز  
عظوس اجدتدمداعد  اسدت ا بداندر  
ر ت بده سدازمداندرهد  مدبدارزاز  
کددارگددران یددردا ددت آن هددس ندده  
مبدارزاز  دندفد  ا اقدتدادادی  
بکتده مدبدارزه ای کده در اندران  
بشددرز سددودداسدد  اسددت  انددن  
حددتددانددت ایددوزنسددوددون بددوریااندد   
حددتددومددت اسددامدد  اسددت کدده  

درمانره شر از یوش مدجدبدور اسدت  
به قررز  بلده کدارگدر اعدتدرام  
کنر ا دارد سع  موتدندر جدای  
در    کارگران برای  ود یدودرا  

 کنر  
در  ددفددوم حددتدومددت کدده انددن  
رازها اراد نک هوایودمدا بداعد   
شره است بوشترنن حماز لفدظد   
را عکوه همرنگدر سدازمدان دهدندر  
کارگران ا مبارزاز آنها اسدبدابد   
شره است که همرنگر را شهرنر ا  
متهس کننر کده بداعد  ا بداند   
اضعوت یدودش آمدره ا  داکدت  
شحمول شره بر کارگران هسدتدندر   
مبارزاز کارگری چنان قررشمندر  
است که هر جناح  از ریندس در  
رازنامه رسم  شان بده شدتدکد   
 ودشان را مود دواهدندر دلسدوز ا  
حام  کارگران معر   کدندندر   
کددوددهددان شددوددتددر زده اسددت کدده  
"کارگران بوتارنر ا عوامدفدرندبدان  
مشغول کدارندری"ندتد  دندگدر از  
"دار با ل دالت" بدرای مدندطدلده  
ای کردن شعوون دستمزدهدا بدرای  
کارگران شوتر مودزندر ا آن ندک  
 ددبددر از "د ددر دده انددن رازهددای  
کارگران" مودرهدر ا دندگدری از  
عموق شر شرن شدتدام  دبدلداشد   
 بر مورهدر   اندن هدمده از سدر  
اشفاق نوست بکته حتانت از اندن  
دارد که مبارزاز کدارگدران آندهدا  
اادار کرده است از اندن مدبدارزاز  
به نفع  ود سود جسته شا حدرند   
را به علب نشون  اادار کدندندر   
اگدر نددبدود انددن مدبددارزاز انشددان  
برای از بدودران راندرن حدرند  از  
"اقدانددع  ددرر اسدا " مددرد مدد   

جستنر شدا رازگدار حدال  دود را  
 بازگو کرده باشنر  

مددندداددور اسددانددکددو در "شددکددونددزنددون  
دندددرگددداه" ضدددمدددن اشددداره بددده  
س نراند "حدمدودر رضدا احدمدری"   
نماننره کدارگدران هدپدتدو اراک   
شاکور موتدندر کده اندن کدا د   
ندودسددت اگدر بده ششدتدودداشد  ا  
مش اا به سنرنتا منجر نشدودی  
در حددالدد  کدده نددمددانددنددرگددان  
بوریاازی از هدر قدمداشد  از آن  
سع  دارنر از مبارزاز کدارگدران  
به نفع  ود سدود بدجدوندندر  دعدال  
کددارگددری بدده نددا  مددا از عددر   
کا   بودن مبارزه کارگران مد   
گونر بعدر هدس اندتدظدار دارد اندن  
مددبددارزاز بدده نددک ششددتددودداز  
معون  بده ندا  سدندرندتدا بدرسدر  
جان  بدرسدر  ریندس بسدودار ااقدع  
بونانه شر به عنوان نمانندره  دبدلده  
حاکس با مسئکه بر دورد مدودتدندر  
که  ول سرکوبگدراندش را بدرای  
جکوگوری از گستدر؛ کدارگدران  
 وابان را مسراد مدودتدندر چدون  
مورانر انن کارگران با اعدتداداب  
شان اگر به  واسته شدان بدرسدندر  
سنگ رای سنگ بنر ند دواهدر  
شر ا  دکدسدفده اجدودی ا؛ بده  
عنوان دالدت سدرمدانده داران زندر  
سدددوال مدددودددراد ا ایدددوزنسدددودددون  
بوریاان  حتومت اسدامد  هدس  
به انن کدامدا ااقد  اسدت کده  
همون مبارزاز بر سر حلوق هدای  
عدلددب مدداندره مددودتددواندر بده چدده  
جرنان  قررشمدندری شدبدرندل شدود  
بدرای هدمددودن مدجددبدور اسدت بدده  
ااقدعدد  بددودن مددبددارزه  ددبددلدداشدد   

اذعان کندر  آندوقدت کسد  کده  
 ددود؛ را نددتدد  از رهددبددران  
کارگران مورانر مدبدارزه کدارگدر  

 را ب  ارز؛ جکوه مورهنر  
ااقعوت انن است کده مدبدارزه بدر  
سر  واسته هدای مداندندر حدلدوق  
عددلددب ا ددتدداده راز بددراز شددعددراد  
بوشتری از کارگران را بده  د   
مبارزه عکن  ا آشتار  دبدلداشد   
رانددره اسددت ا انددن مددبددارزاز در  
چهارچوب کار انجاز هس بداقد   
نمانره بدکدتده بده سدطدا شدهدرهدا  
کشوره شره است ماننر مدبدارزاز  
کددارگددران هددپددتددو اراک  انددن  
هاست که قررز  بله کارگر را  
بدده نددمددانددش گدد اشددتدده اسددت   
ششتدوداز کدارگدری بده جدای  
 ود  اما کارگر در اندران امدراز  
مسئکه ا؛ ششتواز ندودسدت  ا  
در  دددورز لدددزا  در مدددوقدددع  
اعددتدداددابددش د  دسددت شددرنددن  
ششددتددودداشددش نددعددندد  مددجددمددع  
عموم  را در ک  کدار دانده ندا  
 وابان ششتول مورهر ا شادمدودس  
گوری موتنر  مسدئدکده کدارگدر  
امراز رسورن بده حدلدوقد  االدوده  
ا؛ نعدند  گدر دتدن دسدتدمدزد؛  
است ا همودن بداعد  شدره اسدت  
که قررشمندرشدرندن اعدتدادابداز ا  
گاها  و ن  شرنن اعتاابداز را  
سددازمددان دهددر  مددو ددلددوددتددهددا  
اشتستها برای هدمدودن  دواسدتده  
مددثددا شددرا ددعدد  شددجددارب ارز؛  
مددنددری بددرای کددارگددران داشددتدده  
است که با اجود یدراکدندره بدودن  
اعددتدداددابدداز امددا کددارگددران از  
اعتااباز هس مرد م  گورنر شدا  

بدده  ددواسددتدده شددان بددرسددنددر  انددن  
اعتااباز یتانسدودل اندن را دارد  
کده بدده نددک مدبددارزه اسددوددع ا  
سراسری بر عکوه حتومت شبدرندل  
شود  ا همون جداسدت کده بداندر  
متوجه بدود کده بدار دندگدر  بده  
بددهدداندده دنددگددر مددبددارزه کددارگددران  
ستوی برای بده قدررز رسدودرن  
بدد ددشدد  دنددگددر از بددوریاازی  

 نگردد  
بددانددر شددا؛ کددرد ا نددگدد اشددت  
بوریاازی از انن نمدر بدرای  دود  
کاه  ببا ر  به "بودراهده ر دتدن  
مبارزاز" نه بد دا در عدر  اجدود  
ششتواز منسجس کارگری کده  
بدده شددجددربدده اگددر هددس چددنددوددن  
ششتواش  بداشدر مدمدتدن اسدت  
گرانشاش  بر آن حاکس شدود کده  
بدده انددن بدد ددش نددا آن بدد ددش از  
بوریاازی مدتدمداندل شدود بدکدتده  
بددرنددن  ددا ددر اسددت کدده بدده مددا  
قبو نرن کده مدبدارزه کدارگدری  
بداندر کددامدا یدداسدتدوررنددزه بداشددر  
نعن  اگدر ششدتدوداشد  ندبداشدر  
اساسا آن مبارزه نف  شدره اسدت   
جنبش کارگری در انران قدررشدش  
از شوان باللوه ای اسدت کده دارد  
که گوشه ای کوچک از آن را  
به نمانش گ اشدتده اسدت شدواند   
که نتبار به  ورز بدالدفدعدل در  
آمر ا در زمان  دود؛ ندتد  از  
 شددن شددرنددن دنددتددتدداشددورنددهددای  
بوریاازی را به سدلدوک کشداندر   
انن قررز بانر رسموت نابدر ا بده  
همه جدامدعده مدعدر د  کدرد شدا  
ببوننر  ورشور شان کجداسدت شدا  

 باار؛ کننر  

 اطالعیه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران!  نا امنی محیط کار جان سه کارگر را در تبریز گرفت!
 باید به این جنایت سرمایه داران و دولتشان اعتراض کرد!

بددنددا بدده ا ددبددار درج شددره در  
های دا دکد  اندران  رندز؛    رسانه 

آاار در محل سا ت شوندل اندریی  
در محراده  وابان  اقان  شبدرندز   
باع  کشتده شدرن سده کدارگدر  

 گردنر   
ناامن  محوطهدای کدار سدا نده  
جدددان هدددزاران کدددارگدددر را در  
محوطهای کار موگودرد  بداعد   
ا بان  انن اشفاق ناگوار در شبدرندز  

هس مستلوما یومانتار سا تمداند   
انن یرایه ا  رماندراری ا ندا بده  
معن  درسدتدش سدرمدانده دار ا  
دالت حام  ا؛ نعن  جمهدوری  
اسام  موباشر  در اندن اشدفداق  
هس  رمانرار بد دوبد  مدودرانسدت  
که به عنوان نهاد دالت  حدامد   
چپاال کارگران شدوسدط سدرمدانده  
داران  در کشدددتددده شدددرن اندددن  
کارگران د ول است ا به هدمدودن  

 ا ر ناگزنز شر در محل حدادسده  
حاضر شدود شدا بدرای کدارگدران  

 اشک شمساح برنزدی 
در انران امراز هزننه حفظ انمدند   
مددحددوددطددهددای کددار بددا درج در  
قراردادها مش ص موگدردد الد   
عما  با زد ا بدندر یدودمداندتدار ا  
کار  رما ا با حمانت ندهدادهدای  
دالدتد  بده قاددر بدا بدردن سددود  
یوماندتداران ا کدار درمداندان اندن  

هزننه عما با  کشوره مدودشدود   
انن نت  از رنشه های نداامدند   

 محوطهای کار است  
کموته آذربانجان حزب کمونوسدت  
کارگری اندران  ضدمدن شسدکدودت  

هدای اندن     مودمدانده بده  داندواده 
کددددارگددددران کشددددتدددده شددددره   
همتارانشان ا مرد  محرا  شدبدرندز  
اعا  موتنر که بانر با بوشترندن  
شددددعددددراد در مددددراسددددس هددددای  

گراموراشت انن عدزندزان شدرکدت  
کرد ا انن مراسمها را به  حدنده  
اعتراض به عامان اندن کشدتدار  
نددعددندد  سددرمدداندده داران ا رینددس  

 جمهوری اسام  شبرنل کرد  
کموته اذربانجان حزب کمونوسدت  

 کارگری انران 
  ٥٢ بدرابدر بدا    ٥٢٣١ دی ماه    ٣٢ 

 ٣١٥٢ یانونه  
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 ٥صفحه  

 حمید تقوایی    
رفسنجانی با کدام 
 جناح بود 

بددرنددبددال مددرن ر سددنددجدداندد    
جنگ لدفدظد  شدازه ای مدودان  
جناحهدا در گدر دتده اسدت کده  
اساس آن عبارشست از مدندتدسدب  
کردن ر سدندجداند  بده  دود ا  
محتو  کردن جناح مدلدابدل بده  

 ضرنت با ر سنجان ی   
 

 ر راران راحان   دبدعدا شدا؛  
موتننر در رسدای ر سدندجداند   
بعنوان سردار سازنرگد  ا یدانده  
گ ار نظا  ا قائر ا یرر معندوی  
ا اح  کبان حتومت  سندگ  
شما  بگ ارنر  در  درم مدلدابدل   
جددندداح  ا ددولددگددرا بددمددنددظددور  
جددددکددددوگددددوددددری از ماددددادره  
ر سنجان  بوسوکه جناح رقدودب   
ضدددرندددت دا دددردادندددهدددا بدددا  
ر سنجان  در داران  داشدمد  را  
بودادشدان مد  آارد  نداد آاری  
کتاب اکبر گندجد  کده ندلدش  
"عالدودجدنداب سدر دپدو؛" را در  
شددرارهددای دالددتدد  در انددران ا  
 ارج انران بر ما موترد  ا ندا  
انن اظهار نظر سدعدودر حدجدارندان  
که در داره رنداسدت جدمدهدوری  
ر سنجان  بدطدور مدتدوسدط هدر  

راز نک قتل سواسد  ر      ٠١ 
داده اسددددت  از جددددمددددکدددده  
ا شدداگددرنددهددای رسدداندده هددای  
ا ددولددگددرا عددکددودده  ددر ددراران  

راحان  است  انن در عودن حدال  
ا شای کس  است که به  دط  
 دامدنده ای یشدت کدرده ا بدده  
استحاله چ  ها یووستده اسدت   
ر سدندجداند  در داران قدبدل از  
احمری نژاد نار  ار  امنه ای  
ا در جناح مدلدابدل دا  دردادی  
هددا بددود ا حددا  ا ددولددگددرانددان  
ا شاگرنهای دا  ردادنها عکدوده  
اا را به ر   در دراران امدرازی  
ا؛ موتشنر  اندن ظداهدرا قدرار  
است دارائ   ر راران راحداند   
را بددرمددا کددنددر امددا در ااقددع  
بوانگر هدمدسداند  ا هدمدرسدتد   
جدنداحدهدای حدداکدس در جدندانددت  
عکوه مرد  است  انن کشمدتدش  
قددبددل از هددر چددوددز بدده مددرد   
نادآاری موتنر که دارا دسدتده  
های حتومت  سر ا شده ندک  
کرباسنر ا  یرانره شک شتدشدان  
ممکو اسدت از قدتدل ا کشدتدار  
م الفون ا شدرند  شدرندن ا دراد  

 جامعه  
 

ر سنجان  قبل از اننته انن ندا  
آن جناح را ندمداندندرگد  کدندر   
مظهر ا نماد جناناز کدل ریندس  
ا شک شدک سدران جدمدهدوری  

 اسام  از هر دا جناح بود  

در چددنددر سددال ا ددوددر جددنددبددش  
کارگری یودشدرای هدای شدحدول  
بدد ددشدد  داشددتدده اسددت  حددزب  
کمونوست کارگدری اندران ندک  
 اکتور مهس در انن یودشدرای هدا  
ا رشر ا نفدود گدراندش چد  ا  
رادنددتددال در جددنددبددش کددارگددری  
داشددتدده اسددت  رئددوس مددهددس انددن  

 شحو ز عبارز از: 
 
هددددر رازه بددددودن ا     –  ٥ 

گستردگ  مبارزاز کارگران در  
شددلددابددل بددا شددعددرضدداز حددتددومددت  
اسام   نک  اکدتدور مدهدمد   
در  ددعددال نددگدداهددراشددتددن  ضددای  
اعتراض در جدامدعده بدوده ا ازن  
با ن  به جنبدش کدارگدری داده  

 است    
 
متعون شر شرن  شعدرضد  شدر    -٣ 

شدددرن ا سدددراسدددری شدددر شدددرن  
 ددواسددتددهددای کددارگددری نددظددوددر  
 ددواسددتددهدداندد  چددون ا ددزانددش  
دستمزدها به با ی  ط  لر  لغدو  
قراردادهای موقدت  کدوشداه شدرن  
دست یومانتاران از محودط هدای  
کار   شحاول رانگان برای هدمده  
  لغدو شدمدا  احدتدا   دادر شدره  
شحت عناانن امنوت  چون ا دال  
در نددظددس ا امددنددوددت مددکدد   بدده  
 اکتور مهم  در  دبدلداشد  شدر  
شرن ا رادنتدالدودسدس اعدتدراضداز  
اجتماع  در سطا جامعه شدبدرندل  

 شره است   
 
حضور چشدمدگدودر  داندواده    -٢ 

های کدارگدری در اعدتدراضداز  
کددارگدددری قدددررز  دددبدددلددداشددد   
کارگران را ا دزاندش داده ا ازن  

سواس  آن  را بدا     –اجتماع   
برده اسدت  اندن اشدفداق شدغدودودری  
 کوف  در جنبش کارگری است   

 
اسدددتدددفددداده از مدددرندددای    -  ٠ 

اجتماع  در امدر سدازمداندودابد   
مبارزاز کارگری  ندلدش شدحدول  
سازی درسازمانواب  ا جکو آمدرن  
قررشمنر شر جنبش کارگری اندفدا  

 کرده است   
مرنای اجتماع  به عنوان ندک  
ابزار شدحدول بد دش سدازمداندودابد   
برای گفتمان سازی  متحر شدرن  
حددول  ددواسددتددهددا  سددازمددانددوددابدد   
اعددتددراضدداز ا مددرشددبددط کددردن  
مبارزاز بد دش هدای مد دتدکد   
کارگری ا جامعه با نترندگدر    
گرد آاردن نودرا ا دادن  درا دوان  
های اعتراضد  ا سدازمداندرهد   
اعددتددراضدداز سددراسددری  بدده راه  
انرا تن کارزارهای مدبدارزاشد  ا  
جددددمددددع آاری  ددددومددددارهددددای  
اعددتددراضدد    انددعددتدداس دادن  
 ددرای اعددتددراضدداز در سددطددا  
اجتماع  ا بون المدکدکد  ا    در  
جددنددبددش کددارگددری نددلددش بددازی  
 کرده ا به آن قررز داده است   

 
بریان  اعتراضاز سدراسدری    -١ 

کارگری ندک اشدفداق مدهدس در  
اعتراضاز دا سه سدال ا دودر در  
جنبش کارگدری اسدت  مدرندای  
اجددتددمدداعدد  نددلددش مددهددمدد  در  
سددراسددری شددر شددرن مددبددارزاز  
کارگری ا گسدتدر؛ دامدنده آن  
داشته است   شجمعداز سدراسدری  
ای کارگدری چدون اعدتدراضداز  
معکمان  مدعدکدمدان بدازنشدسدسدتده   
بازنشستگان  کارگران م دابدراز   
کارکدندان آشدش نشداند  ا    بدا  
استفاده از انن ابزار شتدل ندا دتده  
انر  مجکد  اسدامد  ا مدراکدز  
دالت  دنگر بده مدودعدادگداه اندن  
اعتراضاز شبرندل شدره ا ا دتدار  
عموم  جامعه را مدتدوجده  دود  

کرده است  انن اشفاقاز  داکدتدور  
مهم  بدرای قدررشدمدندر شدر جدکدو  

 امرن جنبش کارگری است   
 
کمدپدودن هدای مدبدارزاشد  ا  -٦ 

 ومارهای اعتراض  نک بستدر  
مهس برای جمع آاری ندودرا حدول  
 ددواسددتددهددای سددراسددری اسددت   
مرنای اجدتدمداعد  ندک ظدرم  
مدددهدددس بدددرای دامدددن زدن بددده  
کارزارهای سدراسدری کدارگدری  
اسددت   ششددتددکددهددای مددوجددود  
کددارگددری بددا اشددتددا بدده هددمددوددن  
 متانوز  شوانسته انر رشر نابنر    

 
جکو آمرن رهبران سرشنداسد     -٢ 

از جنبش کدارگدری در قدامدتد   
اجتماع  ا سواس  شر در جکدوی  
 حنده سدوداسد  جدامدعده ندک  
 اکتور جرنر ا مهس در شدحدو ز  
جنبش کارگری است  بده هدمدان  
درجه که جدندبدش کدارگدری بده  
لددحدداا  ددواسددت هددا جددامددعدده را  
نماننرگ  کرده اسدت  بده هدمدان  
درجه که جدندبدش کدارگدری در  
عر ه ی مبارزه سواس   چدون  
عکوه اعرا   برای آزادی زندراند   
سدوداسدد  قدر عدکدس کدرده اسددت   
رهددبددرانددش هددس سددودداسدد  شددر ا  

 اجتماع  شر شره انر  
انددن اشددفدداق نشددان دهددنددره رشددر    

رادنتالدودسدس در کدل جدامدعده ا  
نشانرهنره اندندسدت کده  ندودانده  
در ری هدای جدامدعده در ااقدع  
دارد رهبران  ود؛ را بده جدکدوی  
  حنه سواس  جامعه موبرد   

 
در همان رانری کده جدامدعده بده  
رنشه هدای سدتدس ا شدبدعدود  ا  
نابرابری دست مدودبدرد  مد  راد  
 که  ود را از دست انن جهنس ا  

 

 شهال دانشفر
پیشروی جنبش کارگری در سال های 

 اخیر و استنتاجات عملی
 (٢١٥٧ژانویه ٧)سمینار کارگر کمونیست  
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  ٢ ازصفحه  
اضعدودت  داص کدندر  رهدبدران  
 ود؛ را هس بوران م  دهدر  ا  
انن رانری است که نه  دلدط در  
جددنددبددش کددارگددری  بددکددتدده در   
جددنددبددش هددای دنددگددر نددوددز دنددره  

 موشود   
ابراز اجود سواسد  جدندبدش   -٨ 

کدددارگدددری از  دددرندددق  دددرح  
مطدالدبداز عدمدومد  ر داهد  ا  
سواس  مدرد  از جدمدکده مدبدارزه  
عکوه اعرا   در حمانت از زنراند   
سدددوددداسددد   د ددداع از حدددلدددوق  
کددودک  د دداع از حددلددوق زن   
مدبددارزه عددکددودده امددنددوددتدد  کددردن  
مبارزاز کدل جدامدعده  ا بدراز  
اجددتددمدداعدد  آن در اعددتددراضدداز  
کارگری ندک اشدفداق مدهدس در  

 چنر ساله ا ور است    
 
اشحاد کارگر ا معکس ا قدرار    -٣ 

گدر دتدن آندهدا در کدندار هدس در  
مبارزه بر سر معدودشدت ا عدکدوده  
سرکوبگری ها  ندک یدودشدرای  
مهس جنبش کارگری در دا سده  
سددال ا ددوددر اسددت  نددمددوندده هددای  
دنگر همبدسدتدگد  کدارگدران بدا  
بددوددانددودده  ددراگددوددر دانشددجددونددان ا  
شانزده آذر امسال  نشدسدت هدای  
مشددتددرکدد  بددوددن  ددعددالددوددندد  از  
جددنددبددش کددارگددری  مددعددکددمددان   
بدددازنشدددسدددتدددگدددان  یدددرسدددتددداران   
دانشجونان بدارقده  هدای شدتدل  
گددوددری نددک  دد  مددتددحددر  
 بلاش  کارگری در جدامدعده را  

 به نمانش موگ ارد   
رای آاری کدارگدران ا جدندبدش  
هددای اجددتددمدداعدد  مدد ددتددکدد  در  
جامعه بده مدرندای اجدتدمداعد    
نک امتان مهس بدرای مدرشدبدط  
نگاهراشتن کارگران با مدبدارزاز  
دنگر ب ش های اجتماع  چدون  
معکمان  بازنشستگان  یرستداران ا  

 دانشجونان است  
 

ششددتددکددهددای کددارگددری    -٥١ 

مسددتددلددل از دالددت کدده از دهدده  
هشتاد سر بکنر کردنر  انجاد اندن  
ششتکها شحول  مهس در جدندبدش  
کددارگددری ا نددک یددوددشددرای  
بزرن برای کارگران بوده اسدت   
ششددتددکددهددای کددارگددری مددوجددود  
ظددرم عددمددل مددتددحددر رهددبددران  
کددارگددری در سددطددا سددراسددری  
است  کارزارهای مبدارزاشد  اندن  
ششددتددکددهددا بددر سددر  ددواسددتددهددای  
سراسری جدامدعده  چدون کدارزار  
عکوه امدندودتد  کدردن مدبدارزاز  
 عالدودن اجدتدمداعد  ا اعدتدراض  
عددکددودده  نددحدده ضددرکددارگددری  
"ا اح قداندون کدار" ا کدمدپدودن  
ا زانش دستمزدها به بدا ی  دود  
 لر ا نوز استفاده از ابزار مدرندای  
اجتماع   شدغدودودری کدودفد  در  
کددار انددن ششددتددکددهددا ا نددلددش  

سدوداسد  آندهدا ا    –اجتدمداعد   
رهبران ا س نگونان آندهدا اندجداد  

 کرده است    
 

جنبش کارگری در نک    -٥٥ 
قرم  شثبوت مجدامدع عدمدومد   
کارگری به عنوان ظدرم اعدمدال  
اراده کددارگددران قددرار دارد  در  
شرانط کنون  مجامع عدمدومد   
کددارگددری ظددرم سددازمددانددرهدد   
اعتراضاز کدارگدری ا شادمدودس  
گوری آنان در هدندگدا  اعدتدراض  
است  رای آاری کدارگدران بده  
مرنای اجتماع   ندک امدتدان  
مهس برای مرشدبدط ندگداهدراشدتدن  
کارگران در سطا مجتدمدع هدای  
بزرن کدارگدری بدا ندتدرندگدر   
گفتمان سازی بر سر  واستدهدا ا  
مدتددحددر شددرن حددول آن ا انددجدداد  
شرانط برای شتل دادن مدجدامدع  
عموم  کدارگدری اسدت  جدمدع  

شدا    ٠ شرن معکمان در گراههای  
هزار در مرنای اجدتدمداعد  ا    ١ 

شبرنل آنان به نوران  اجتماع  ا  
برگزاری اعتراضاز سراسری بده  
معکمان امدتدان داد کده کداندون  
 ددنددفدد  مددعددکددمددان را بدده دالددت  
شحمول کنر ا مجامدع عدمدومد   

کداندون هددای  دندفدد  در شدمددا   
شهرها شتل گورد  انن شجربه را  
مددوددتددوان بددا انددطددبدداق دادن بدده  
اضعوت محوط هدای کدارگدری  

 شتثور کرد   
 

در اعتراض کدارگدران بده    -٥٣ 
شعرضاز حتومت اسام   کدل  
سوستس سرمانه داری حاکس اسدت  
که به چالش کشدودره مدودشدود   
اعتراض عکوه حلوقهای نجدومد   
ا  شعار های اعتدراضد  عدکدوده  
شدتددام  ددبددلدداشدد  در جددامددعدده   
اعتدراض عدکدوده  ندحده "ا داح  
قانون کار" ا به چالدش کشداندرن  
استثمار سرمانه داران در سودسدتدس  
سرمانه داری حاکس ا قانون کدار  
جددمددهددوری اسددامدد   اعددتددراض  
عددکددودده احددتددا  امددنددوددتدد  بددرای  
 عالون اجتمداعد  ا بده چدالدش  
کشورن امدندودت بدرای سدرمدانده  
داران  گددفددتددمددانددهددای چدد  در  
جددنددبددش کددارگددری اسددت کدده  
باورز کارزارهان  قررشمدندر بده  

 جکو موراد   
 

شحو ز کوف  در جنبدش    -٥٢ 
کارگری نلش مدهدمد  در بدردن  
گددفددتددمددان هددای کددارگددری در  
جامعه ا به چالش کشدودره شدرن  
مستلوس سرمانده داری حداکدس ا  
قوانونش داشتده اسدت  بده درجده  
ای کده  دواسدتدهدا مدتدعدودن شدر  
مدددودددشدددود  بدددررجددده ای کددده  
اعتراضاز کارگری اجدتدمداعد   
شر ا سواس  شر مدودشدود  شدلدابدل  
گددرانشدداز راشددنددتددر ا شددفددا ددتددر  
موشود ا راست ا چد   دود را  
 رنحتر بوان کرده ا شفدا دودت ا  

 شعون بوشتری نا ته است  
 

هژمون  گرانش چ  بر    -٥٠ 
گفتمان های جدندبدش کدارگدری  
اعددلددب زدن بددوددشددتددر گددرانشدداز  
راست در جنبش کارگدری ندک  
شا ص مهس جنبش کارگری در  

 انران است    
 

انعتاس  درای اعدتدراض    -٥١ 
کارگران در سطا جهان  ا  راشدر  
ر ددتددن حددمددانددت نددهددادهددای بددوددن  
المکک  از همبستگ  با کارگدران  
زنرانو  ا  جکوشدر آمدرن آندهدا بدا   
 واست ا راج جمهوری اسدامد   
از نهادهای بدودن الدمدکدکد  ندک   
یددوددشددرای مددهددس در جددنددبددش  
کارگری است  آی ش  نو سد   
 د  ندامده ای در سدال جدداری  
اعا  کدرد کده رهدبدران ااقدعد   
کارگران در سازمان جهان  کدار  
جعفرعظوس زاده  بهنا  ابراهودس زاده  

 ا محمود  الح  هستنر   
 

مولفه های  وق کوفوت جرندری  
به جدندبدش کدارگدری داده ا از  
یددوددشددرای هددای مددهددس جددنددبددش  
کددارگددری هسددتددنددر  بددا انددن  
یوشرای ها جنبش کدارگدری در  
مدوقددعدوددت قدررشددمدنددر شدری قددرار  
گر ته ا موجب بدا  ر دتدن ازن  
سواس  آن در شحدو ز سدوداسد   

 جامعه شره است   
 

با شوجه به یوشرای های جندبدش  
کارگدری حدزب بدر ندتداز زندر  

 شاکور دارد: 
 
نشان دادن اننته سوسوالوسس ا    -

حزب جواب است ا گ اشتن ا دق  
کمونوسدس کدارگدری در مدلدابدل  

 جنبش کارگری 
 
شدددرکدددت  دددعدددال در جدددرال    -

گددرانشدداز: بدده نددلددر کشددوددرن  
گددراشدداز راسددت  در سددطددا  
اجتماع  ا سوداسد  بده عدندوان  
نک قر  مهس برای شعدودن ندابد   
ا شفا وت دادن بده  دواسدتدهدای  
کارگران ا شلونت نفود چد  در  
جنبش کارگری  از جدمدکده ندلدر  
گرانشاز راست  گدرانشداز شدوده  
انسددتدد   مددکدد  اسددامدد   نددلددر  
گرانشاز راست ناسودوندالدودسدتد   

یرا رب اهموت شعوودن کدندندره ا  
سددودداسدد  ای در رشددر جددنددبددش  
کارگری ا قدررز بد دشدودرن بده  
هژمون  چ  در انن جدندبدش ا  
جنبش های اجتماع  در جامعده   
دارد  نددک مددثددال راشددن نددلددر  
گددرانشدداز راسددت در جددنددبددش  

 معکمان  است  
 
نورای قررشمندر  داندواده هدای    -

کارگری هنوز شماما بده مدودران  
نوامره است  شا؛ مستمر بدرای  
حضددور  ددعددال  ددانددواده هددای  
کارگران ا جکب حمانت مدرد  از  
اعتراضاز کارگری ندک اقدرا   
مهس در جهت جکب حدمداندت کدل  
جددامددعدده ا شددلددونددت مددوقددعددوددت  

سدوداسد  کدارگدران    –اجتماع   
 در جامعه است  

 
جنبدش کدارگدری در ندک    -   

قرم  شثبوت مجدامدع عدمدومد   
کارگری قرار دارد   دامدن زدن  
به جدندبدش مدجدمدع عدمدومد  ا  
یوشرای به سمت اندجداد ششدتدل  
های شدوده ای کدارگدری ندک  
یدداسددم مددهددس حددزب بدده امددر  
سازمانره  شوده ای در جدندبدش  

 کارگری است   
 
جکو شدر آمدرن گدفدتدمدان هدای    -

کارگدری در جدامدعده  ا رشدر  
نفدوذ چد  در گدفدتدمدان هدای  
جنبش های جداری در جدامدعده    
شددداکدددودددری بدددر  گدددفدددتدددمدددان  
همسرنوشت  کارگران  مدعدکدمدان   
بازنشستگان ا نود ا نه در دری  
 های جامعه از سوی حزب است 

 
برجسته کردن ندلدش سدوداسد     -

اجتمداعد  رهدبدران کدارگدری ا  
جکو آمرن رهبران بوشتر کارگدری  
در جددکددوی  ددحددندده مددبددارزاز  
اعتراض  کدارگدری ندک امدر  
مهس در سودر شدحدو ز سدوداسد   

 امراز جامعه است  
 

http://free-them-now.com
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 ١ صفحه 

جامعه انران بدار دندگدر در ندک  
موقعوت  وق العاده بحدراند  بسدر  
م  برد ا بار دنگر هر آن امتدان  
انفجار شوده ای عظوم  در چشدس  
انراز است  از نک  رم مرگد   
ر سددنددجدداندد  ا شددرز گددر ددتددن  
جنگ ا دعوای جناحهای ریندس  
که سانه همرنگر را با شدودر مد   
زنددنددر ا از  ددرم دنددگددر  ددلددر  
 ورقابل شو و  ا شوضوح  کده  
بر جامعده مسدتدولد  اسدت  اندن  
موقعوت را در چشدس اندراز مد   
گدد ارد  بددنددابددر انددن مددا بددعددنددوان  
کدارگدران  جدنددبدش کددارگدری ا  
همچنون  عالون ا رهبران جدندبدش  
کارگری بانر بدرای بده یدودشدواز  
ر تن به انن موقعدودت  دسدت بده  
نک سری اقراماز عمک  بزندودس  
که در شنریوچ سدوداسد  بدعدری   
کارگر نلش مهس ا حوداشد   دود  
را بددازی کددنددر  کددارگددران هددس  
اکنون درگور اعتراضاز اسودعد   
هستنر  اما از ندک سدازمدان ا  

ای ا رهبدری کدندندره    ششتل شوده 
بدد  بددهددره هسددتددنددر  انددن نددک  
مشدداهددره عددوددندد  ا ااقددعدد  از  
اضعوت امراز جندبدش کدارگدری  
است که بانر برانش کاری کدرد   
ششدتددل ا سددازمددان سداح مددهددس  
مبارزه کدارگدران اسدت ا  دلدران  
انن سداح امدرازه ندک ضدعد   
اساس  مبارزه کارگران عکوه اندن  
اضدعدودت اسدت   دبدلده کدارگددر  
برای د الت ا انفای نلدش مدوسدر  
ا هدمدچدنددودن شدارندد د   دود در  

یددوددش را      شددحددو ز سددودداسدد  
ای نرارد جز اندندتده بدر اندن    چاره 

 نلطه ضع   ائق آنر  
 

 ای های توده تشکل
ای    هدای شددوده   سدازمدان ا ششدتددل 

کارگری  البته در کنار سدازمدان  

حدزبد   دبدلده  ندتد  از ارکددان  
اساس  مبارزه  بلاش  کدارگدران  
است  یوشرای ا یورازی در اندن  

ها ا    مبارزه بران انجاد انن ششتل 
های  بلده کدارگدر از    اشحاد شوده 

هدا  دودرمدمدتدن    مسور انن ششتل 
در    –است  بسواری از کارگدران  

از شدارندم اندجداد ا    -هر جدائد   
هددای کددارگددری     مدبددارزه ششددتددل 

چه در سطا مدکد  ا چده بدودن  
المکک  ا اع دقول  ندرارندر  امدا  
در زنرگد  رازمدره  دود اندن را  
شدجددربده کددرده انددر کدده چدگددوندده  
شا؛ آنهدا بدرای اندجداد ششدتدل  
کارگری با ملاامت ا مد دالدفدت  
شرنر کار درمداهدا ا دالدت آندهدا  

شددود  حددتدد  بددران    مددواجدده مدد  
داشتن ا اع کدا د  از شدجدارب  
شارن   سازمانواب  کدارگدران  ا  
حت  با هدمدان مد دالدفدت شدرندر  
کار رماها ا دالتشان شدمداندل بده  
سازمانودابد  ا مدتدشدتدل شدرن   
نک گرانش همگاند  در مدودان  
کدارگدران اسدت ا مدبدارزه بددرای  
انجاد انن سازمانواب  ندک اجده  
 دائم  جنبش کارگری است   

نه شنها در اندران  بدکدتده در هدر  
کددجددای دنددوددا  امددراز ششددتددل  

ای کدارگدری بداندر د دالدت    شدوده 
هرچه اسوعتر ا  عالتر کدارگدران  
در مبارزه را شدامدودن ا شضدمدودن  

گدوندس بداندر شضدمدودن    کندر  مد  
های ذهند  ا    کنر  چرا که  رح 

ای  در کنار گرانشاش  کده     رقه 
مدد   ددواهددنددر اراده مسددتددلددوددس  
کارگدران را دار بدزندندر  مدطدرح  

 م  شونر  
 

انجاد اشحادنه ا سدندرندتدا  درح  
گرنشاز شرنرنونودوندودسدتد  اسدت  
کدده بددر اعددمددال اراده مسددتددلددوددس  
کددارگددران مددبددتددندد  نددوددسددت   

ها که آلترناشوو گدرانشداز    اشحادنه 

کدددار ا سدددوسدددودددال    مدددحدددا دددظددده 
دمتراشوک در جنبش کدارگدری  

کندندر بدعدندوان    هستنر  سع  م  
س نگوی کدارگدران بدا دالدت ا  
کدار ددرمددانددان رابددرا شددونددر ا بددا  
شلونت بوراکراس  ا حدتد  زد ا  
بنر با کار رما  کارائ  مدنداسدب  
مبارزاش  انن داره را ندرارندر  در  
سطا بون المکک  ا بد دادوص در  
در جنبش اشغال  اشدحدادنده هدا ا  
گرانش اشحادنه گرائ  نشدان داد  
که در حاشوه اعتراضاز اسدت ا  
انن گرانش مدجدمدع عدمدومد  ا  
شدددورائددد  بدددود کددده در ر س  
اعتراضاز قرار گر ت  در سدطدا  
انران هس مبارزاز جداری  در هدر  

اندر     سطح  هس کده مدطدرح بدوده 
شوسط مجامع عموم  کدارگدران  

 سازمانره  ا رهبری شره انر  
هدا بدر مدطدالدبداز  درم    اشحادنده 

بران در نظر گر تدن    –اقتاادی  
  -ااقعواز سدوداسد  آن جدامدعده  

کنندر کده در مدبدارزه    شأکور م  
ربدط هسدتدندر     کارگران اندران بد  

شجربده ندزدندک بده چدهدار دهده  
زندرگد  زندر سددودطدره جدمدهددوری  
اسامد  سدابدت کدرده اسدت کده  
مبدارزه اقدتدادادی کدارگدران در  
انددران   اددکددتدد   ددرا ددنددفدد    

 سراسری ا سواس  دارد  
 

"مددبددارزه اقددتدداددادی" در  ددود  
اشددتددالدد  نددرارد  امددا سددعدد  ا  
شدداددشدد  بددوددش انددرازه ا بددران  
مناسبت بر  اکت " ورسدوداسد "  
انن مطالدبداز کدارگدران  مدبدارزه  
اقتاادی را در عالس ااقع عدلدودس  

ای    هددای شددوده   کددنددر  ششددتددل   مدد  
 بله کدارگدر بداندر شدوان بسدود   

ای کارگران در هر شدراندطد     شوده 
را داشدتده بداشدندر ا  دود را بده  
مبارزه در چدهدارچدوب قداندون ا  
قانونوت بوریاائ  محراد نتنندر   

ا درسددت انددن اجدده از مددبددارزه  
کددارگددران ا ااقددعددوددت سددودداسدد   
زنرگ  کارگدران در اندران اسدت  
که اشحادنه ا سدندرندتدا را  کده  
شمتون به قوانون دالدتد  شدالدوده  

دهددر  بدده    آن را ششددتددوددل مدد  
ربدط    ااقعدوداز جدامدعده اندران بد  

کنر  جنبش کارگری شدحدت    م  
شرانط ا تدنداق  چده در اندران ا  
چه در  ارج از مدرزهدای آن  در  
دست زدن به اعتراض ا اعتاداب  
برای مدطدالدبداز اقدتدادادی  بدا  

شود ا به مدبدارزه    دالت  رم م  
شود  مدبدارزه    سواس  کشانره م  

کددارگددران در چددنددوددن مددوارد ا  
ای  بدر سدر    چنون شرانط سواس  

ای هس که باشر  بدرای    هر مطالبه 
هدوددچ داره  ددو ندد   بددر  ددام  
مددبددارزه کددارگددران در  ددرب ا  
کشورهای با سوستس دمدتدراسد   
یارلمان   در سطدا اقدتدادادی ا  
در چدهدارچدوب قدواندودن مدوجدود  

 مانر    باق  نم  
 

هددای ندداکددارآمددر    در کددنددار  ددرح 
گددرانشدداز مددحددا ددظدده کددار ا  

هددای    سددنددرنددتددالددوددسددتدد    ددرح 
 ورعمک  ا ذهن  هدس  شدارند دا   
از  ددرم بددعددضدد  از  ددعددالددوددن  
کارگری ا سدازمداندهدای چد   
مطرح شره است که اکنون دندگدر  
بعنوان آلترناشدودو از  درم کدمدتدر  
 عال سواسد  کدارگدری مدطدرح  

شونر  "سنرنتاهای م فد "     م  
"سددددنددددرنددددتدددداهددددای سددددر " ا  
"سنرنتاهای انلاب  مد دفد " ا  

هددای ذهددندد      ددوددره از انددن  ددرح 
هدا ندودازهدای    هستدندر  اندن  درح 

ااقع  جنبش کارگری را ندادندره  
گورنر  مبارزاز ا مدطدالدبداز    م  

کارگران عکن  هسدتدندر ا ظدرم  
ای    مناسدب آن هدس ششدتدل شدوده 

عکن  است  سنرنتاهای سدر  ا  

م دفد  ا مد دفد  اندلدابد  از  
یاس گوئ  به انن ندوداز حدوداشد   
مبارزاز کدارگدران شدانده  دالد   

 کننر    م  
 

ویااااژگاااای تشااااکاااال 
 شورائی طبقه کارگر

شجربه مبارزاش  جنبش کدارگدری  
در انران شتل سازمان  متنداسدب  
با مبارزاز انن جنبش را عدرضده  
کرده  انن شتل سازماند   شدورا  

هددای شددورائدد   ددبددلدده    ا ششددتددل 
کددارگددر اسددت  "شددورا" مددجددمددع  
عموم  منظس ا سدازمداندودا دتده  
کارگرانسدت  مدجدمدع عدمدومد   
کارگران برنده ا ارگدان شادمدودس  
گددوددرنددره شددوراسددت  مددجددامددع  
عموم  کدارگدری  آن ظدرم از  
ششتل کارگری هستدندر کده در  
شرانط سرکوب ا بد  ششدتدکد    
د  دست شرنن ظرم ششدتدکدودابد   
کارگران هستنر  مجمع عمدومد   
كددارگددری اكددنددون بدده ندد  یددرنددره  
شنا ته شره در جنبدش كدارگدری  
شبرندل شدره اسدت  در اندران زندر  
سدودطدره سدركدوبدگدری جدمدهددوری  
اسام   كارگران ابدزار دندگدری  
جددز شاددمددوددس گددوددری از  ددرنددق  

 مجامع عموم   ود نرارنر  
در داره انددلدداب  جددز  ددعددالددوددن  

کار ا بر استه از سدندت    محا ظه 
انست    دعدالدودن ا یدودشدراان    شوده 

جددنددبددش کددارگددری بدده جددنددبددش  
شدددورائددد  رای آاردندددر ا در  
بسواری از مراکز شولودری دسدت  
به کار انجاد شوراهای کدار دانده  

ای    ا بدعدضدا شددوراهدای مدندطدلدده 
  ٢١ کددارگددران شددرنددر  سددرکددوب  

 رداد انن جنبش را به علب راندر  
کدده در ابددعدداد مددحددرادشددری در  

 شتل جنبش مجمع عموم   
 

 کارگران با مجامع عمومی خود به میدان می آیند
 ناصر اصغری
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 ٢ صفحه   

  ٦ از صفحه              
همچندان در  دحدنده مدبدارزاشد   
 بله کارگدر بداقد  مداندر  کده  
اکنون هس بسدوداری از مدبدارزاز  
کدارگددران از  درنددق هددمدوددن نددوع  
ششتل سازمان م  ندابدندر ا بده  
یوش مد  راندر  شداندر ریندمد   
بتدواندر جدکدوی اندجداد شدورا  ندا  
کموته کار انه ا نا سدندرندتدای  

شدود    کارگری را بگورد  اما نمد  
جدکددوی جددمددع شددرن کددارگددران ا  
بح  کردن حول مسائک  کده بده  
زنرگ  ا؛ ربط مستلودس دارد را  

شدوان بده کدارگدران    گر دت  ندمد  
گفت که دربداره مدودزان ا دزاندش  
دستمزد با دنگر ر لانش بدحد  ا  
شبادل نظر ندتدن  حدتدمدا عدوامدل  
کار رما سع  در ممانعت از اندن  
کار هدس  دواهدندر کدرد  امدا از  
جکوگودری از اندن کدار بدرانشدان  

 شود    گرانتر شما  م  
 

 مجامع عمومی
قبل از ادامه بحد   مد   دواهدس  
چهار انژگ  م تص به مجامدع  

ک  ٥ عددمددومدد  را مددطددرح کددنددس:  
مجمع عموم  كارگدری كدارگدر  
را در سدرنددوشددتدش د ددالدت مدد   

ک بدددرگدددزاری آن در  ٣ دهدددر   
شراندطد  مدثدل اندران عدمدکد  ا  

ک امدندودت ا  ٢ امكانپ نرشر اسدت   
ادامه كداری رهدبدران ا  دعدالدودن  
كددارگددری را بسددوددار بددوددشددتددر از  
سنرنكا ا اشحادنه شضدمدودن مد   

ک امكان زد ا بنر یشدت  ٠ كنر  ا  
یرده با كار رمداندان ا هدمدچدندودن  
ارعاب نماننرگان كدارگدران را از  
كار رمانان ا دالتشان سکدب مد   

 كنر  
 

ششددتددوددل مددجددامددع عددمددومدد   
شددوانددر اشددتددال    کددارگددری مدد  

م تکف  ب ود بگورد  بدهدتدرندن ا  
شدرندن شدتدل آن  بدریدائد     مطکوب 

منظس مجمع عدمدومد  در ندک  
ساعت  داص ا سدابدت در  دول  
ساعداز کداری ا در ندتد  از  

هدای مدحددودط کدار اسددت     سدالددن 
مددجددمددع عددمددومدد  مددنددظددس ا  
سازمانوا ته  ششتکد  اسدت کده  
مدثدا کدارگدران در داره مدندظدس  

ای ا نا هدر مداهد  ندتدبدار    هفته 

شددونددر ا بدده    دار هددس جددمددع مدد  
یدردازندر     مسائل مدورد ندظدر مد  

مددثددا اگددر اعددتدداددابدد   ددورز  
بگورد  قبل از اعتداداب مدجدمدع  

کننر ا رای    عموم  برگزار م  
چگونگ  یودشدبدرد اعدتداداب ا  
زاانددای مدد ددتددکدد  آن بددحدد  ا  

کدندندر  ا بدعدر از    گفدتدگدو مد  
اعتااب هس برای نتوجده گدودری  
ا بررس  نلاک ضع  ا قدررز آن  
بدداز هددس بدده بددحدد  ا گددفددتددگددو  

یردازنر  انن شدتدل مدطدکدوب    م  
 مجمع عموم  است  

اما شا  راهس شدرن شدراندط بدرای  
شدواندودس ا    انن شتل مطکوب  نمد  

نبانر دست رای دست بگ ارندس ا  
از ششتول مجامع عمومد   دود  

هر چنر  ورمنظس ا  ودرسدابدت    –
مدودل     ا دل بدمداندودس ا ندا بد    -

باشوس   عالون ا رهبران کارگدری  
شواننر کدارگدران را بده ندک    م  

جددای مشدد ددادد  کدده بددرای  
ششتول جکسه مجمع عموم  در  

انر  دعوز کننر ا بدر    نظر گر ته 
سر مهمترنن مسائدل بده بدحد  ا  
گفتگو بپردازنر   را دوان چدندودن  

ای ب ادوص در    مجامع عموم  
جدددرندددان مسدددائدددل حدددادی کددده  
کددارگددران بددا آن رابددرانددر ا نددا  

هان  بده گدو؛ کدارگدران    زمزمه 
رسر  مهمتر است ا راحت شدر    م  

کارگران را بسو  م  کنر  مد   
گددونددس مددهددمددتددر اسددت چددرا کدده  
ب اوص در چنون مواقع  هدمده  
کارگران  دواهدان شدبدادل ندظدر ا  
نا تن راه  برای موقعوت یدودش  
را هستنر  ششتول اندن مدجدامدع  
عددمددومدد  حددتدد  مدد  شددوانددر  
 ور رمال ا هماندندر مدثدا جدمدع  
شرن برای نک یوک ندودک ا  
گکگشت هس  ورز بدگدودرد  هدس  
اکدنددون بسددودداری از اعدتددراضدداز  
کددارگددری از  ددرنددق مددجددامددع  

شونر ا بده    عموم  راهنمائ  م  
رانر  شواهر زندادی در    یوش م  

دست هست که مجامع عمدومد   
کددارگددران در  ددول اعددتددراضدداز  
بطور مرشب بریا م  شدوندر  امدا  
شواهر زندادی در دسدت ندودسدت  
که اننگونه مجامع بعر از یداندان  

انددر     اعددتددراضدداز ادامدده داشددتدده 
شرانط سرکوب ا  لر ا بودتداری  

ای را قدابدل    ا  وره چنون مسئکده 
کدندر  امدا ندک کدار     هدس مد  

راشون  عالون ا رهبران کدارگدری  
بانر یا شاری ا شأکودر بدر ادامده  
 اننگونه مجامع ا جکساز باشر  

نتته دنگدر اندن اسدت کده اگدر  
شددعددراد شددرکددت کددنددنددرگددان در  
مجامع عموم  بده هدر دلدودکد   
رضانت ب ش نبود  نبانر نداامدودر  
شر ا در یودگدودری بدرای اندجداد  
مجامع عموم  کوشداهد  کدرد   
شرکت هر شعراد از کدارگدران در  
مجامع عموم   در دتد  اسدت  
که همون شعدراد از کدارگدران بدا  
هس شبادل نظر کننر ا شجربه نشدان  
داده است که انن شبادل نظدراز از  
جانب شرکت کننرگان بدا دندگدر  
کدددارگدددران ا بددد دددادددوص بدددا  
کارگران  که  ر ت شرکت در  

اندر  در    مجمع عموم  را نراشدتده 
شدود  هدر ندوع    موان گ اشته مد  

شجمعد  از کدارگدران  کدارگدران  
جوان ا با استدعدراد ا هدمدچدندودن  
کددارگددراندد  کدده مدد   ددواهددنددر  
د ول بداشدندر را بدرای رازهدای  

 آننره آموز؛ م  دهر  
 

رهاااباااران عااامااالااای 
 کارگری

جنبش کارگری ا یودشدرای اندن  
جنبش مرنون رهبدران ا  دعدالدودن  
عمک  جدندبدش کدارگدری اسدت   
گددرچدده از مددجددامددع عددمددومدد   
کارگران که دربدر گدودرندره هدمده  
کارگران است حرم م  زندودس ا  
شادمددوددس هددای اندن مددجدامددع بددر  
اساس نک نفر نک ر ی اسدت   
اما نلش  دعدالدودن کدارگدری در  
 را وان انن مدجدامدع عدمدومد    
سمت ا سو دادن به سواسدتدهداند   

شونر ا هدمدچدندودن    که اش اذ م  
هددا    ای کددردن انددن ششددتددل   شددوده 

 ورقابل انتار است  انفای ندلدش  
 عالون کدارگدری در شدوراهدا ا  
مجامع عموم  با هدودأز مدرندره  
سنرنتا ا اشحادنه شفااز ماهدوی  
دارد  سددا دددتددار سددنددرندددتددا ا  

ها ا هوأز مرنره آندهدا  بدر    اشحادنه 
عت  نماننرگان منت ب شورا ا  
مجامع عموم  که قابل عدزل ا  
ناب مدجدرد هسدتدندر ا دائدس ا  
راشون به مجمع عموم  گدزار؛  

مددد  دهدددندددر  دارای چدددندددودددن  
 کارکردی نوست  

 
درباره  دود  دعدالدودن کدارگدری   
هددمددوددشدده دا سددطددا از  ددعددالددوددن  
کارگری در مدودان کدارگدران بده  
کددار ا  ددعددالددوددت مشددغددولددنددر   
شعرادی از انن  عدالدودن شدودپدهدای  
هستندر کده گداهدا بدا احدزاب ا  
محا ل سواس  هس در ارشبا دندر   
اننها بر مسائل سواس  عدمدومد   

هدای    شر احدا ده دارندر ا گدراندش 
سواس  معون  را که در جامعده  
 راگورشرنر  در جنبدش کدارگدری  
ا در بون کارگران هس نمانندرگد   
م  کننر  انن ا راد شانر شفدااز  
اساس  زنادی از لحاا سدند  ا  
شجارب مبارزاش  ا اجتمداعد  بدا  

های کارگران عدکد  الدعدمدو     شوده 
نراشته باشنر  بسوار شدجدربده شدره  
که  عالون  اارد محودط کداری  

انر که نه شدجدربده مدبدارزاشد     شره 
عجوب ا  رنبد  دارندر ا نده از  
لحاا عمکد  کدار زندادی بدرای  
ر وق ا همتار بغل دسدتد   دود  
انجا  داده انر که بتواننر با ندک  
 را دوان ا ندا ندک سد دندراند   
کددوشدداه بددلددودده را بدده نددک کددار  
عمک  مش ا  متلاعر بتنندر   
اننها امدا کسداند  هسدتدندر کده  
شددعددرادی از کددارگددراندد  کدده  

 واهنر کاری بتننر بدا آندهدا    م  
کدندندر ا از آندهدا    همنظدری مد  
گددوددرنددر  کسدداندد     رهددنددمددود مدد  

هستنر که در حودن اعدتداداب ا  
اعتراض   زمان  کده کدارگدران  
با حدو دکده بدودشدتدر بده حدرم ا  
یددوددشددنددهدداداز هددمددرنددگددر گددو؛  

گ ارندر    دهنر  راه حل جکو م    م  
ا مسائل را  راشر از همان لدحدظده  

 کننر    معون بررس  م  
 

گددراه دندددگدددری از  دددعدددالدددودددن  
کارگری هس هستنر که عدمدومدا  
رهبران عمک  کارگران هستدندر ا  
بعضا نه شنها شدجدارب مدبدارزاشد   
بوشتری دارنر  بکدتده مدعدتدمدرندن  

هددای کددارگددر در مسددائددل    شددوده 
اندر     رازمره ا اجتمداعد  هدس بدوده 

کسان  هستنر که بر سدر ندک  
زارگددوئدد  مشدد ددص بدده  ددان  
کارگر  بدا کدار درمدا ا عدوامدل  

انددر  بددرای    مددرنددرنددت در ا ددتدداده 
مشددتدداز شدد ددادد  کددارگددران  

اندر  بدرای حدل    بو وابد  کشدودره 
مشتاز کارگران حدمداندتدهداند   
سازمان داده انر  کارگران آنهدا را  
کسان  مد  داندندر کده دلسدوز  
آنها هستنر ا در موارد مشد دص  
هس به  را دوان هدمدودن رهدبدران ا  
مددعددتددمددرنددن  اارد اعددتددراضدداز ا  
اعتااباز کارگری م  شدوندر   
منتها انن رهبران لزاما بر اهمدودت  
انن مسئکه کده کدارگدران را بده  
اعددتددراضدداز دسددتدده جددمددعددد   
 راب واننر آگاه  کا   ندرارندر   

کننر ا اهموت آن را هدس    اشتا نم  
کننر  بسدودار    شجزنه ا شحکول نم  

مشدداهددره شددره کدده بددا مسددائددل  
عموم  ا بدزرگدتدر  نده بدعدندوان  
مسددائددکدد  عددمددومدد  کدده بددانددر  
برانشان دندبدال راه حدل عدمدومد   

کندندر  بدکدتده راه    بود بر ورد م  
حل ش ا  دنبدال مد  کدندندر   
اننها کسان  هستنر که اگدر در  
ارشددبدداک بددا دسددتدده اال  ددعددالددوددن  
کارگری قرار بگورنر  به راه حدل  
عموم  ا بزرگتر  دتدر کدرده ا  

برنر ا آن را جدکدوی کدل    ی  م  
گدد ارنددر ا رهددبددر    کددارگددران مدد  

عددمددکدد  انددن اعددتددراضدداز هددس  
شددونددر  دسددتدده اال  ددعددالددوددن    مدد  

شواننر ا  ز  اسدت    کارگری م  
که انن رهبران عمک  را مدتدوجده  
انن جنبه از اعدتدراض بدتدندندر ا  

های انن کدار را هدس بدا    دشواری 
 آنها در موان بگ ارنر  

 
نکات ظریا  قاابال 

 تأمل
مجدمدع عدمدومد  ظدر د  بدرای  
اشددحدداد کددارگددران اسددت  ظددرم  
حزب  نوستی  دعدالدودن احدزاب ا  
گرانشاز م تدکد   کدارگدران را  
حول سواستهان  کده  دتدر مد   
کننر درست اسدت ا  دتدر مد   
کننر مطالباز کارگران از  درندق  
اش اذ سواسدتدهدای اندن  دعدالدودن  
حاددول  ددواهددنددر شددر  ددرامدد   
 دوانددندر  ا بدا اندن ا ددق هددس در  
مجامع عدمدومد  شدرکدت مد   
کننر ا در ششتول اندن مدجدامدع  
  عالنر  ما نم  دانوس که مسئکه  
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 ٣ صفحه  

  ١ از صفحه   
عموم  شر جندبدش کدارگدری ا  
کدارگدران بدرای  ددعدالدودن دندگددر  
گرانشاز ا احدزاب آندهدا شدا چده  
حر مهس هستنر  اما بدندوبده  دود  
بانر از اندجداد شدندش ندابدجدا کده  
انریی ما را به شحکول ببرد ا مدا  
را از اظدداندد  ا ددکدد  مددان دار  
کنر شرنرا یرهوز کنوس  مدا شدوده  
کارگران را شا حری که مدمدتدن  
اسددت سددازمددان مدد  دهددوددس ا  
سددودداسددتددهدداندد  را کدده  ددتددر  

کدددندددودددس کدددارگدددران را در    مددد  
مبارزاششان مو ق  دواهدندر کدرد  
در مجامع عموم  به بح  مد   
گ ارنس ا برانشان اسدتدر ل هدمدراه  
با شجارب شاکندوند  مد  آارندس   
شامودس ندهداند  بدا هدمدودن شدوده  
هاست که چه سدوداسدتدهداند  را  

 اش اذ  واهنر کرد  
 

بددا شددر گددفددتددس کدده شددعددرادی از  

 عالون د دودل در سدازمدان دادن  
کارگران در مجامع عدمدومد  ا  
حت  در سنرنتاها هس  کسداند   
هستنر که مشغکه های سوداسد   
آنها بسوار  راشر از سدازمدان دادن  
کارگران برای اضدا ده دسدتدمدزد  
است  کسان  هسدتدندر کده دائدس  
دنبال راه  برای انلاب بر عکدوده  
سوستس برده داری مزدی هستندر   
 عال سوسوالوست ا کمدوندودسدت   
در هر جائ  که هسدت  چده در  
 وابان ا محکه ا باشدگداه ا چده  
در کار انه ا مررسه ا مدزرعده   
اگر  ر ت را مناسب ششد دودص  
داد بانر از انلاب ا انلدابدودگدری  
حرم بزنر ا  در دت را از دسدت  
نرهر  اما ندبداندر مدنداسدبدتدهدا را  
قا   کرد  زمداند  کده هدودچ  
مناسدبدتد  ندرارد ا جدامدعده در  

ای هدس    هوچ موقعودتد  اندلدابد  
نددوددسددت  شددجددمددعدد  کدده بدد ددا ددر  
دسددتددمددزدهددای یددردا ددت نشددره ا  

شدواندر بدا    بوتاری بریا شدره  مد  
اارد کردن بح  بدر سدر مسدائدل  
عموم  شر سواس  به بودراه بدراد  
ا متشتت شود  انن نتته بسدودار  
ظرنفد  اسدت کده شدوجده بده آن  
حواش  است  نه شدندهدا بدرای مدا  
حواش  اسدت  بدکدتده بداندر ا دراد  

شجربه را هس راهنمدائد  کدندودس    ب  
کدده بددلددول مددعددرام  ددراس بدد   
مدحددل ندبدداشددر  ظددرا ددت در انددن  
مددورد  دداص انددن اسددت کدده  
کارگران با مدوقدعدودت اندژه ای   
مددثددا بددرای نددک اعددتددراض  
مش ص آماده مد  شدوندر  امدا  
مجامع عموم  منظس کدارگدری  
)ا اننجا ککمه "مندظدس" کدکدودری  
استک ظرم همرل  ا هدمدندظدری  
کددارگددران اسددت ا مددحددراد بدده  
مسددئددکدده ا ددزانددش دسددتددمددزد ا  

ها ندودسدت  جدای    بوتاری ا بومه 
بح  ا شبادل نظر دربداره مسدائدل  

شدر سدوداسد  جداری در    عمدومد  

جامعه نوز هست  جای بدحد  بدر  
هددا   ددلددر ا  دداکددت    سددر اعددرا  

عدمدومد  در جدامددعده  شددحدمدوددق  
م هب   ب  حدلدوقد  کدودکدان   
انت اب شرام  ا جنگ آمرندتدا  
ا راسوه در سورنده ا  دودره ندودز  
هسددت  جددای بددحدد  بددر سددر  
بوحلوق  زنان است  جدای بدحد   
بر سدر اندتد دابداز ا اعدتدراضداز  
اسوعتر در جدامدعده ندودز هسدت   
جای بح  بر سر مسدئدکده قدررز  
سوداسد  ندودز هسدت  هدمده اندن  
مسدائددل مسدائددکدد  هسددتددندر کدده  
مسددتددلددوددس ا  ددر در ددر بدده  
کارگران هس مربوک هستندر  اندن  
مسددائددل امددا بددا  ددونسددردی ا  
قا   نتردن سطوح بح  مدطدرح  

هدای    شونر که در بدودن شدوده   م  
هر چه اسوعتری از کدارگدران ا  
 ددعددالددوددن کددارگددری هددمددرلدد  ا  

 همنظری انجاد کنر  
 

در مددورد مددجددامددع عددمددومدد   
کددارگددری ا کددا ششددتددکددهددای  
کارگری شحت هر نا  ا عنواند    
مسائل دنگری را نوز مد  شدود  
مطرح کرد ا به بدحد  گد اشدت   
بدا  ددره بددرای  ددعددالدوددن گددرانددش  
چ  جنبش كارگری كده اكدندون  
شورا ا مجمع عموم  بح  آندهدا  
در جنبش كارگری است  مسئدکده  
ا ک  انن است كه كدرا  ششدكدل  

ای از    شددوانددر گددره   كددارگددری مدد  
ششدكدکد  كدارگدران در    معضل ب  

 انن برهه از شارنم را بگشانری؟ 
 

 شوضوا 
==== 

در نددوشددتددن انددن مددلددالدده  از  
هدای    "قطعدندامده در بداره ششدتدل 

ای  ددبددلدده کددارگددر  شددورا     شددوده 
مجمع عموم   سنرنتا" استفداده  

 شره است  
 ٣١٥٢ یانونه    ٥١ 
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بر اسداس ا دبدار مدندتدشدره  قدرار  
دی مداه    ٣٢ است راز داشدندبده  

) رداک در در دانشدتدره اقدتداداد  
دانشددگدداه شددهددران مددوددزگددردی بددا  
شرکت آقداندان مدحدمدر مدالدجدو   
عک   ران  ا عکورضا محجدوب  
یورامون  نحده ا داحدوده قداندون  
کار از منظدر اقدتداداد ا حدلدوق  
کار برگزار شود  در اندن رابدطده  
به عندوان ندک کدارگدر مداندکدس  
نتاش  را با اساشور ا دانشدجدوندان  
دانشتره اقتااد دانشدگداه شدهدران  

 در موان بگ ار : 
عکورضا محجوب   انه کارگر ا  
دنددگددر نددهددادهددای دسددت سدداز  
کددددارگددددری شددددرنددددک ا از  
سردمراران شمام  آن سواستهاند   
هسددتددنددر کدده  امددرازه یدد  از  

   ١٢ سال از اندلداب    ٢٨ گ شت  

حا ل آن چوزی جز ب  حلدوقد   
مطکق ما کارگران  دستدمدزدهدای  
چنرنن برابدر زندر  دط  دلدر  شدن  
 ددراشدد  گسددتددرده زنددان  گددور  
 واب  ا کارشن  واب  انسداندهدا   
یرنره کودکان کار ا  اسدتدودادال  
ا درمانرگ  مودکدودوندهدا  داندواده  
کارگری بدرای گد ران زندرگد   

سدال    ٢٨ نوست  اندندان در  دول  
گ شته به عنوان  شدندهدا مدودران  
داران مسائل کارگری  هدمدراهد   
ا هددمددتدداری شددنددگدداشددنددگدد  بددا  
دالتهای م تک   برای شدحدمدودل  
 لر ا  اکت ا ب  حدلدوقد  بدر  
ما کارگران داشتنر  در ندبدود ا  
ممنوعوت ششدتدکدهدای مسدتدلدل  
کارگری همدودن هدا بدودندر کده  
چشددس بددر بدده رسددمددوددت دادن بدده  
قراردادهای موقت در قاندون کدار  

بستندر ا  درانشدان در ندودامدر   
هدمدوددن هددا بددودندر کده در رانددر  
شددتددل گددوددری ا گسددتددر؛ ا  
نددهددادنددندده کددردن شددرکددتددهددای  
یومانتاری برای شحمول بدردگد   
مضاع  بر ما کارگران دالدتدهدا  
را همدراهد  کدردندر  هدمدودن هدا  
بودنر کده هدر سدالده ا از زمدان  
شاونب قانون کدار ا شدا هدمدودن  
سال گ شته  نماننره هدا ا دسدت  
یرارده هانشان چشس بر به زندر یدا  

قاندون کدار در    ٠٥ گ اشتن ماده  
شورانعال  کدار  بسدتدندر ا هدر  
سددالدده بددا  ددوددمدده شددب بددازی ا  
گر تن یست د اع از منا دع مدا  
کارگران امضاهانشان را بدر یدای  
حددراقددل مددزد دسددتددوری دالددت  
گ اشتنر  همدودن هدا بدودندر کده  
دست در دست دالدتدهدا چشدس بدر  

 ارز  دندراق سدازمدان شدامدودن  
اجتماع  ا  دنگدر  دندراقدهدای  
بازنشستگ  بستنر ا حدال بدطدور  
رناکارانه ای  رناد اا  ارز اندن  
 نراقها را سر مورهدندر  هدمدودن  
ها بودنر که در یرایه  ادو د   
سازی  نانع چشس بر  ودمداند   
سازی  رانت  دواری ا ندابدودی  
 نانع کشور  را بستنر ا همدودن  
ها بودنر که به محل سنرندتدای  
کددارگددران شددرکددت ااحددر شددهددران  

نور؛ بدردندر  قدراره کشدودرندر ا  
آنجا را آشش زدنر ا     اما گفتده  
هددای  ددوق بددرای  نسددکدد  از  
جواندان کده امدراز در دانشدتدره  
اقتااد دانشدگداه شدهدران مشدغدول  
شحاول هستنر شانر کم  مبهدس  
ا ناشنا ته باشر به همدودن دلدودل  
شوجه آنان ا همه اساشور دانشدتدره  
اقتااد را بده عدمدکدتدرد هدمدودن  

 امراز جناب محجوب ا   
 

حال برای من به عنوان صدایی از میان میلیونها کارگر ایان ساوال 
مطرح است که چگونه است که دانشکده اقتصاد دانشگاه تاهاران و 
برخی اساتید آن به عنوان مارجاعای ماعاتابار و مساباول در قاباال 
تحوالت اقتصادی و اجتماعی، تریبون خود را در اختایاار کساانای 
میگذارند که جدای از سوابقشان در دهه های گذشتاه، تاا هامایان 
دیروز در همسوئی با دولت روحانی کارگران را از وجود این الیحه 
بی خبر گذاشته بودند و حال در مقام مدعی اعتراض به الیاحاه، 

 توسط این دانشکده مورد دعوت قرار میگیرند! 
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 ٥١ صفحه   

  ٣ از صفحه  
 شرکانش در  انه کارگر درابطه 

 با همون  نحه  را مو وانس:   
بر اساس اسدنداد مدوجدود آقدای    

مدحددجددوب  شددرکددانددش ا دنددگددر  
ششتکهای دست سداز کدارگدری  
در همسوئد  بدا دالدت راحداند   
شا؛ کردنر شا  نحه ا داحدوده  
قانون کار را ب  سدر ا  درا در  
مجک  به شاونب بدرسداندندر  در  
انن رابدطده ا بدرای راشدن شدرن  
همسوئ  ینهان جناب مدحدجدوب  
ا شددرکددانددش در  دداندده کددارگددر  

 برای  
شاددونددب بدد  سددرا  ددرای انددن  
 نحه در مجک  بانر بدگدوندس بدر  
اساس گزار؛  برگزاری مهدر   
درنددا ددت  نددحدده مددزبددور شددوسددط   

  ٥٢ مجک  شورای اسام  راز  
شور ماه از سوی هواز رئوسده آن  
اعا  ا ول شره بود ا سپد  بدر  
اساس اسناد موجود در راز سدو   
مرداد ماه سالجاری در مدجدکد    
چدددا    ا در ا دددتدددودددار  
کموسوون اجتدمداعد  بده عدندوان  
کددددمددددوددددسددددوددددون ا ددددکدددد  ا  
کموسوونهای آموز؛  شحلدودلداز  

 –اقددتدداددادی    –ا  ددنددااری  
امنوت مک  ا سوداسدت  دارجد   

برنامه ا بودجه ا مدحداسدبداز    –
شدوراهدا    –بهراشت ا درمدان    –

 دنداندع    –ا امور دا ک  کشور  
 – ددرهددنددگدد     –ا مددعددادن  

 –قضدددائدددد  ا حدددلددددوقدددد   
کشاارزی  آب ا منابع  بدودعد   
به عنوان کموسووندهدای  درعد   
قرار گر ته بود  امدا نده جدنداب  
مددحددجددوب ا جددکددودار زاده  در  
مجک  ا نه شرکانشان در  دانده  
کارگر ا نده دندگدر ششدتدکدهدای  
دست سداز کدارگدری عدکدودر دس  
اننته از اجود اندن  ندحده  دبدر  
داشتنر ا نسد ده چداید  آن در  
ا توارشان بود شدا زمدان ا شدای  
آن شوسط اشحادنده آزاد کدارگدران  

شدهدرندور       ٥٣ انران در راز  
ماه  مهر ستوز بر لب زده ا از  
  بری کردن آن امتناع  نمودنر  

حال برای من به عنوان  دراند   
از موان مودکدودوندهدا کدارگدر اندن  
سوال مطرح اسدت کده چدگدونده  
اسددت کدده دانشددتددره اقددتددادداد  

دانشگاه شهران ا بر   اساشودر آن  
بده عدندوان مدرجدعد  مددعدتدبدر ا  
مسدددئدددول در قدددبدددال شدددحدددو ز  
اقتاادی ا اجتدمداعد   شدرندبدون  
 ددود را در ا ددتددوددار کسدداندد   
مدددودددگددد ارندددر کددده جدددرای از  
سوابلشان در دهه های گد شدتده   
شا همون دنراز در هدمدسدوئد  بدا  
دالددت راحدداندد  کددارگددران را از  
اجود انن  نحه ب   بر گ اشتده  
بودنر ا حدال در مدلدا  مدرعد   
اعتراض به  ندحده  شدوسدط اندن  
دانشددتددره مددورد دعددوز قددرار  
موگورنری؟ آنا انن هدمدسدوئد  بدا  
سواستهای شاکنون  شدحدمدودق ا  
سرکوب ما کارگران ا ششتدکدهدا  
ا نهادهای مستلل کدارگدری ا  
مددوددران دادن بدده کسدداندد  چددون  
محجوب برای شراا  سواسدتدهدای  
رناکارانه شان از سدوی شدرشدودب  
دهددنددرگددان مددوددزگددرد ا بددر دد   
اساشور دانشتره اقتااد دانشدگداه  

 شهران نوستی؟ 
  -  ٢٢٢٠٦١٢  شددندداسدده   ددبددر:  

 -  ٥٢٣١ شهرندور    ٢٥ چهارشنبه  
//:httpلودندک  دبدر:   -  ١٨:١٠ 

www.mehrnews.com/
news/ ٢٢٢٠٦١٢ 

  در رابطه با  حت انن ادعدا  
همگان موتواننر بده  دبدرگدزاری  
انددکددنددا مددراجددعدده کددنددنددر  انددن  
 ددبددرگددزاری از راز چددهدداردهددس  
شهرنور سالجاری ا بده  دا دکده  
دا راز از ا شددای انددن  نددحدده  
شددوسددط اشددحددادندده آزاد کددارگددران  
انران  آنرا منتشر ا از انن به بدعدر  
بود که محجوب ا شرکاندش بده  
عنوان مرع  اعتراض به  ندحده  
در رسانه ها حضور یدودرا کدردندر  
در حال  که در  وشبونانه شدرندن  
حالت انن  نحه حراقدل از زمدان  
اعدا  ا دول آن شدوسددط هددودداز  

شدودر    ٥٢ رئوسه مجدکد  در راز  
ماه ا  دوشدبدودندانده شدر از اندن   
حراقل از زمان چا  ا اندتدشدار  
آن در مجکد  شدورای اسدامد   
نعن  سو  مرداد ماه ا ارجداع آن  
به کموسدودوندهدای مد دتدکد  در  
مددجددکدد  شددورای اسددامدد  در  
ا توار انن حضراز بود ا آندان از  
 ددبددری کددردن آن یددرهددوددز کددرده  

 بودنر  

نسان نودینیان                                 
جنبش  ٢١٥٢سال 

اعتراضی کارگران 
 علیه دولت ها! 

مددراری کددوشدداه بدده مددهددمددتددرنددن  
اعتراضاز شوده ای ا کدارگدری  

 ٣١٥٦ در سال  
سددال جددنددگ ا    ٣١٥٦ سددال  

 شونت دالت  بود  سال جدندگ  
های ندودابدتد  دالدتدهدا ا قدررز  
های امپرنالوستد  در راس آندهدا  
امددرنددتددا ا راسددودده  بددود  سددال  

سال مانور بانرهای اسدا     ٣١٥٦ 
سددودداسدد  بددود  شددرارنسددس  بددمددب  
گ اری ا کشتن انسانهدا شدوسدط  
بانرهای اسام  رازهدای سدوداه  
ا  ددونددوددندد  را بدده نددمددانددش  

 گ اشتنر   
 
سدال مدوج آاارگد     ٣١٥٦ سدال  

موکوون  مرد  بود   بوش از ندودس  
مددوددکددوددون آاارهک  ٦١١ مددوددکددوددارد) 

سومای دهشتناک ا نابرابری را  
عموق شر کرد  جانبا تن نزدندک  

هزار ندفدر در آبدهدای درندای  ٠ به  
مرندتدرانده گدوشده ای دندگدر از  

  ٣١٥٦ شرایدی انسداند  در سدال  
 است   
 

سدال شدحدرک    ٣١٥٦ اما  سدال  
جنبش های ا ک  جامدعده بدود   
سددال اسددوددعددتددرنددن اعددتددرض ا  
نارضانت  به نابرابری اقدتدادادی  
ا سال ب  اعتمادی به دالتدهدا ا  
نظا  هدای سدوداسد  ا سدرمدانده  

 داران بود  
 
در  رانسه مدرد  زندر    ٣١٥٦ سال  

حماز شرارنست  اسا  سوداسد   
سال سواه ا  دوندودند  را شدجدربده  

 درانسده    ٣١٥٦ کردنر  ا در سال  

شاهر بزرگترندن ا رادندتدالدتدرندن  
اعددتددراضددداز کددارگدددری بدددود   
اعددتددراضدداز کدداران در  ددرانسدده  
عکوه ا احوه قانون کدار ندتد   
از بزرگترنن اعتراضاز در چدندر  
دهه گ شته بود  م الفان قداندون  
کددار در  ددرانسدده از شددهددرهددای  
مدد ددتددکدد  بدده یددارندد  آمددره ا  
بددزرگددتددرنددن شددظدداهددراز سدده مدداه  
گ شته را شتل دادنر  در ادامده  
مبارزاز م الفدان ا داح قداندون  
کار  رانسه معترضان مو دواهدندر  

مددارس را  ٢٥ رکددورد شددظدداهددراز  
بشددتددنددنددر  در آن زمددان  شددعددراد  
شظاهرکننرگان بده گدفدتد  بدرگدزار  
کننرگان نک موکوون ا دانسدت  
هزار نفر برآارد شره بدود  اندن در  
حددالدد  اسددت کدده در مددنددا ددق  
مدد ددتددکدد  کشددور عددااه بدددر  
اعدددتددداددداب  آکسدددودددون هدددای  
مددبددارزاشدد  هددس راه ا ددتدداده انددر    
همچنون سندرندتدالدودسدت هدا بدا  
ی ش شدراکدت  درا دوان شدرکدت  
گسترده کارگران را اعدا  مد   
کننر  انن شظاهراز گسترده بدعدر  
از هشت راز شظداهدراز یدراکدندره   
در سراسدر  درانسده ر  مدودرهدر    
اعدتدراضداز ا دودر بددا اعدتدادداب  
هددای بددوددشددتددر مددراکددز حسدداس  
اقتااد کشور  ماننر یدا نشدگداه  
ها  راه آهن  مراکز سو ت زبدالده  
ها  مراکز شدولدودر اندریی هدمدراه  
بددددوده اسددددت   کددددارکددددنددددان  
یددا نشددگدداهددهددا  ددرانسدده از راز  
جمعه  بوستس ماه مه در اعتدراض  
به  ندحد  ا داحداز قداندون کدار  
دالددت انددن کشددور دسددت بدده  

اعتااب زده انر  اندن اعدتداداب  
منجدر بده ششدتدودل  د  هدای  
 و ن  در ملابل انستدگداهدهدای  
یم  بنزنن شره است  اعدتداداب  
کننرگان راههای منته  به اندن  
یدا نشددگدداهددهدا را بددا سددنددگ ا  
 ستوک های به اشدش کشدودره  
شدره مسددراد کددرده اندر   شددش  
یا نشدگداه از هشدت یدا نشدگداه  
 ددرانسدده بدده دلددوددل مشددارکددت  
کارکنان آن در انن اعتداداب بده  
حالت شعطودل ندا ندودمده شدعدطدودل  
درآمرنر   کنفرراسوون عدمدومد   
کار که نت  از اشدحدادنده هدای  
کددارگددری مددهددس  ددرانسدده اسددت   
اعا  کرده اسدت اندن اعدتداداب  
ها شا زمدان کدندارگد اشدتدن اندن  
 نحه در مدجدکد  ادامده  دواهدر  
نا ت  نت  از اعضدای اشدحدادند   
کددارگددری مدد  گددونددر: "مددا  
اموراارنس که ر لای دندگدر ندودز  
در انن اعتااب به ما بپدودوندرندر   
ما برای انجاد آشدوب در اندندجدا  
جمع نشره انس بکته حلوق بگدودران  
عابان  ا شهرانران سر دورده از  
انن دالدت هسدتدودس  حدا  دندگدر  
اظوفه دالت است که شامودمداز  
درست را بگورد " مجک  سدندای  

یائدن    ٣٨  رانسه راز سه شندبده  
 نحه ا احاز قداندون کدار اندن  

رای موا دق در    ٥٨١ کشور را با  
رای م ال  شاوندب    ٥١٦ ملابل  

کرد  نشست سنا درحال  برگدزار  
شر که هزاران مدعدتدرض بده اندن  
 نحه  بار دنگر بده  دودابداندهدای  
 یارن  آمرنر  اشحادنه کارگری 

 

سال تحرک جاناباش هاای اصالای جااماعاه باود. ساال  ٢١٥٢سال 
وسیعترین اعترض و نارضایتی به نابرابری اقتصادی و سال بای 

 اعتمادی به دولتها و نظام های سیاسی و سرمایه داران بود.
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 ٣ از صفحه        

 ٥٥ صفحه  

 
 دددرانسددده شدددمدددار   «س یز » 

هدزار ندفدر ا    ٣١١ معتدرضدان را  
هدزار ندفدر    ٦٠ ملاماز انن کشور  

اعا  کرده انر   وکو  مارشودندز   
مد    «س ی ز »دبورکل اشحادنه  

گونر: "ما از هدمدان چدهدار مداه  
گ شته ا مونان داشتودس کده اندن  
ما ندودسدتدودس کده در مدوقدعدودت  
ضع  قرار دارنس  مدن ندک بدار  
دنگر شترار م  کنس ما در همده  
سددطددوح از حددمددانددت اکددثددرنددت  
بدر ددوردارنددس ا اکددنددون بدده دالددت  
بستگ  دارد که مسئولدودتدش را  
بپ نرد  ما بارها گفته انس که بده  
مرد  گو؛ دهور ا اکندون دالدت  
ا رئو  جدمدهدوری  درانسده اندن  
 ر ت را دارنر کده اندن کدار را  

 انجا  دهنر "  
در ادامه اعتراضاز به ا احداز  

ده هدا هدزار    رانسه  در قانون کار 
یائدن در    ٣٢ شن راز یدندجدشدندبده 

یدارند  در شدظداهدراشد  از یدوددش  
شعوون شره شدرکدت کدردندر  اندن  
راهپومداند  شدحدت شدرابدودر شدرندر  
امنوت  برگزار شر ا گفتده مد   
شدود در جددرندان آن نددزدندک بدده  

 نتار شن بازداشت شرنر   
آارندل    ١ شظاهراز راز سده شدندبده 

دانشددجدددونددان ا دانددش آمدددوزان  
 رانسوی در یارن  عدکدوده  ندحد   
جرنر ا اح قانون کار دالدت بده  
زدا ورد با یدکدود  کشدودره شدر   
دالت سوسوالوست  درانسده بدر دس  
شعرنل ا علب نشون  هان  چندر  
در ا احاز مورد ندظدر  دود در  
قانون کار  بده اجدراند  شدرن آن  
مامس اسدت ا کدمدودتده ای در  
یارلمان  رانسه بررس  قانون کدار  
را آ از م  کنر   اشحادنه هدای  
کارگری ا معترضان  ا داحداز  
را به سود شرکتها ا کار رمداندان  
ا به زنان کارمدندران ا کدارگدران  
مدد  دانددنددر  نددتدد  از جددوانددان  

گدوندر:      معترض در یارند  مد  
"ب ا ر باارهانمان اننجا هسدتدودس   
نوامره انس شا بشتنوس ا مدامدوران  
یکو  را کتک بزندودس  آمدره اندس  
شا  رانمان را به گدو؛ آندهداند   
که م   واهوس برسانوس ا اندندجدا  
 واهوس مداندر  " جدوان دندگدری  

گوندر: "هدندوز دبدودرسدتداند       م  

هستس ا چنر سال  را بدرای اارد  
شرن به بدازار کدار در یدودش را  
دار   اما امراز بانر برنبال اندجداد  
شغوور برانس ا منتظر  ردا ندمداندودس  
چرا که ما نسل  ردا هسدتدودس  "  
شا امدراز یدند  شدظداهدراز عدمدره  
عکوه  نحه ا اح قانون کدار در  
شهرهای م تک   رانسده بدرگدزار  

 شره است    
اعا  اعتااب گسترده کدارگدران  
نددوددراگدداه هددای هسددتدده ای  در  
ادامه اعتااب ها در  درانسده در  
اعتراض به ا احاز قانون کدار   
"ث ی ز" بددزرگددتددرنددن اشددحددادندده  
کارگدران اندن کشدوراعدا  کدرد  

نددوددراگدداه هسددتدده ای   ٥٣ کدده  
دسددت بدده      مدده   ٣٦ یددنددجددشددنددبدده  

اعتااب سدراسدری  دواهدندر زد   
در ر بدرق  درانسده از    ٢١ حراد  

نوراگاه های اشم  شدامدودن مد   
شود  کارکنان کدار دانده "ندویان  
سورسن" در ندزدندتد  یدارند  از  

  ٣٠ چهارشندبده شدب اعدتداداب  
ساعته  ود را آ از کدردندر  یان  
کددکددود  از اعضددای "ث ی ز"  
مددوددگددونددر: "دنددگددر اعددتددراض  
 وابان   انره ای نرارد  آندهدا بده  
ما گو؛ نم  کننر  دنگر مد   
 واهودس بدا ابدزار سدندگدودن شدری  
اعتدراض  دود را بده گدوشدشدان  
برسانوس  کمد  دندگدر مدلداامدت  
موتنوس ا به دالت م   همداندودس  

 که ملاامت چوست "  
نوندان  کدارگدران ا مدزدبدگدودران  
برای را در راند  هدای جدرندر  
عکوه  نراق بودن الدمدکدل یدول ا  
دالت نونان آماده موشونر  شجدرندر  
نظر در قرارداد موان اا  دهنرگدان 
)دالت ها ا بانتهای ارایان ک ا  
دالت نونان  نگران  مدرد  ندوندان  
ا بونژه کارکندان ا کدارگدران را  
ا ددزلددوددش داده اسددت   آنددهددا  

ممتدن اسدت کده در  »موگوننر  
قددرارداد مددوددان اا  دهددنددرگددان ا  
دالت شدجدرندر ندظدر شدود ا اندن  
احتما  بداعد  رنداضدت بدودشدتدر  
 واهر شر  اشحادنه ها از کداهدش  
داباره دستمزدهدا ا حدلدوق هدای  
بازنشستگ  بوس دارنر ا در حدال  
حاضدر اعدتدراض شدرندر  دود را  

مدعدودارهددای    «نشدان مد  دهدندر 
جددرنددر بددرای بددرنددامدده رندداضددت  

اقتاادی در بدودجده سدال آندندره  
نونان شامل کس کردن دستمزدهدا   
ا زانش مالوداز ا اعدمدال مدوارد  
جرنر مالدوداشد  مداندندر مدالدوداز  
 دددودرا  اندددریی  د ددداندددوددداز   
شکونزنون ا حدتد  بدعدضد  مدواد  
 دد اندد  مدد  شددود  در هددمددوددن  

  ٣١٥٦ دسددامددبددر    ٨ رابددطدده  در  
کارمنران ا کارگران ب ش هدای  
دالت  ا  او   ندوندان دسدت  
بدده اعددتددادداب سددراسددری زدنددر   
کارکنان حمل ا نلل  کشتودراند   
ا کارمنران نوناند  در اعدتدراض  
به شرابور رناضتد  جدرندر کده از  
سوی اا  دهدندرگدان ارایداند  ا  
 نراق بون المکک  یدول از دالدت  
اندن کشدور  دواسدتده شدره اسدت  
دست به اعتااب بدودسدت چدهدار  

 ساعته زدنر  
اشحادنه های کدارگدری  ندوندان   
معوارهای سواست جرنر رنداضدت  
اقتاادی که قرار است شدا قدبدل  

در یدارلدمدان     ٣١٥٦ از یانان سال  
انددن کشددور شاددونددب شددود را  
شحموک   سرکوبگدرانده ا عدامدل  
 ددلددر ا بددحددران اقددتدداددادی مدد   

 داننر  
نت  از شرکت کننرگان در اندن  
اعددتددادداب مدد  گددونددر: "هددمدده  
 ددانددواده هددا ا سددرده شددره انددر   
مشدتداز زندادی نده  ددلدط در  
حددوزه اقددتددادداد بددکددتدده در حددوزه  

 اجتماع  نوز اجود دارد " 
نددتدد  دنددگدددر از اعددتدداددداب  
کنندرگدان مد  گدوندر: "حدلدوق  

در در  ٠١ بازنشستگ  ما حراقل  
کس شره است  مرد  یول  ندرارندر  
که بد دواهدندر مدالدوداز بدودشدتدر  
برهنر  مرد  س ت کار کرده اندر  
ا درآمر  ود را بدرای ندودازهدای  
شامون اجتماعد  ای  درج کدرده  
انر که قبا از حدلدوق آندهدا کدس  

 شره بود " 
هدزاران شدن از بددازنشدسددتدگددان در  
نوندان راهدپدودمداند  کدردندر  اندن  
شظاهرکنندرگدان کده از شادمدودس  
ا ور دالت به اعمال  درح هداند   
در مورد اضعودت بدازنشدسدتدگدان  
 شمگون بودنر  راز سده شدندبده  

یانونه اعدتدراض  دود را در    ٥٣ 
 ددوددابددان هددای آشددن بدده نددمددانددش  
گدد اشدددتددندددر  ندددک شدددهددراندددر  

بازنشسته نونان  م  گونر: "مدا  
ددددانددددر انددددن  ددددرح ا دددداح   ب
بازنشستگ  را مدتدوقد  کدندودس  
زنرا در نهانت م   واهنر مدا را  
بران حلوق بازنشستگ  ا درمدان  
رها کننر  با هدر بسدتده کدمدک  
مال  که م  رسر  انندهدا ندک  
چددوددزی را کددس مدد  کددنددنددر "  
دنگری م  گوندر: "هدرم آندهدا  
ح م شدأمدودن اجدتدمداعد  اسدت   
م   واهنر شدأمدودن اجدتدمداعد   
دنگر نباشر " دالت نونان مشدغدول  
بددررسدد   ددرحدد  بددرای ا ددزانددش  
یددردا ددت حددق بددوددمدده از سددوی  
کددارکددنددان ا کدداهددش حددلددوق  

 بازنشستگ  است  
کددره جددنددوبدد   مددرد   ددواهددان  
اسددتددعددفددای رئددودد  جددمددهددور انددن  
کشدور هسدتددندر  مدداجدرای سددو   
استفاده مال  ا سدوداسد  چدوی  
سون سول  داست  موم  رئود   

هدا د ر از    جمهدور کده مدودکدودون 
ها کمک مالد  درندا دت    شرکت 

کرده اسدت  کدره جدندوبد  را بدا  
بحران  بد  سدابدلده رابدرا کدرده  
است  ملاماز قضداند  در کدره  
جددنددوبدد  هددفددتدده گدد شددتدده اعددا   
کردنر که بده ندظدر آندهدا یدارک  
گددون هدده  رئددودد  جددمددهددوری  

جنوب    دود ندودز در یدراندره    کره 
 سدداد مددربددوک بدده چددوی سددون  
سول  ندتد  از داسدتدان بسدودار  

اسددتددفدداده از    نددزدنددتددش  در سددو  
 ر ت ا امتاناز دالت  د دودل  

ها هزار نفر از مدرد     بوده است  ده 
کره جنوب   نوزدهس ندوامدبدر  در  
شظاهراش  در سدئدول یداندتد دت ا  
همچندودن دندگدر شدهدرهدای اندن  
کشور   واستار برکناری یدارک  

هددده از مدددلدددا  رنددداسدددت  -گدددون 
جمهوری کرده جنوب  شرنر  اندن    

بددرای چددهددارمددوددن بددار  دد   
های ا ور است کده چدندودن    هفته 

شظاهراش  در سراسر کره جدندوبد   
شددود  شددظدداهددراز    بددرگددزار مدد  

هدای ا دوددر عدکددوده رئدودد     هدفدتدده 
شدرندن    جمهوری کره جنوبد   مدهدس 
  ٥٣٨١ شظاهراز اعتراض  از ده  

شاکنون در اندن کشدور ارزندابد   
شره است  شظاهراز اعتراض  در  
کره جنوب  در ماه هدای اکدتدبدر  
ببعر بدا شدرکدت بدودش از ندک  

موکوون از مدرد  نداراضد  شدراع  
شددر   بددرگددزارکددنددنددرگددان انددن  

گدوندندر در سدئدول    هدا مد    شجدمدع 
هدزار    ١١١ حراد نک موکوون ا  

اندر ا در    هدا آمدره   نفر بده  دودابدان 
جنوبد  هدس حدراد    دنگر نلاک کره 

هدای    هزار معترض در شجمدع   ٠١١ 
 انر     م تک  حاضر شره 

در شددرکددودده سددال    ٣١٥٦ سددال  
مددتددفددااشدد  بددود  سددال کددودشددای  
ندددا دددرجدددا   ا سدددال شدددحدددرک  
سرکوبگرانه ا  اشودسدتد  دالدت  
اسامد  اردا دان بدود  حدمداز  
نظام  بده شدهدرهدای کدردسدتدان  
شرکوده شدوسدط ارشدش ا جدندگ  
های  وابدکدند  شدوسدط ارشدش ا  
نوراهای انژه دالت مدرکدزی در  

درجرنان بدود  در    ٣١٥٦  ول سال  
در شرکوه هدزاران ندفدر     ٣١٥٦ سال  

بزنران ا تادندر ا ده هدا رازندامده  
نگار ا نونسنره دستدگدودر شدرندر   

دالدت اسددامدد     ٣١٥٦ در سددال  
اردا ان با اقدرامداز امدندودتد  ا  
نددظددامدد  کددردن شددهددرهددا شددنددهددا  
ایوزنسوون م دالد  در "یدارلدمدان"   
را عما منحل ا  درهدا ندفدر از  

حددزب دمددتددراشددوددک  »اعضددای  
را دستگور ا رهدبدر ان اندن   « کق 

حددزب از جددمددکدده  دداح الددرنددن  
دمورشا؛ را زنران  کرد   مدرد   

را بددا دادن    ٣١٥٦ شدرکددودده سددال  
هزننه های گزام انسداند  یشدت  
سر نهادنر  با اجود  دوندودن بدودن  
هژمون  دالت اسامد  اردا دان  
اما در شرکوه نارضانت  شدوده ای  
مددرد  بددرگددزار مددوددشددر  در مدداه  
نوامبر هزاران زن در اسدتداندبدول ا  
چنر شهدر دندگدر شدرکدوده بدا در  
دسدددت گدددر دددتدددن یددداکدددارد ا  

هان  که رای آندهدا    نونس    یارچه 
نددوشددتدده شددره بددود "مددن سدداکددت  

هدا آمدرندر     مانس" بده  دودابدان   نم  
هددزاران زن در  ددوددابددانددهددا شددعددار  

"مدا سدتدوز ندمد    »مورادند؛   
کنوس  اندن    کنوس  ما ا اعت نم  

 نحه را  ورا بدرچدودندودر "  اندن  
ا احوه جرنر به مردان  کده بدا  

ها رابطه جدندسد  بدرقدرار    د تربچه 
کددندنددر بده عدنددوان مدتددجددااز    مد  

کدندر اگدر آندهدا بدا    بر ورد ندمد  
 قربان  ازدااج کننر  
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 ٥١ از صفحه   

 ٥٤ صفحه  

 
 در شظاهراش  که به مناسبت راز  
جهان  منع  شونت عدکدوده زندان  
در استانبول برگزار شر هزاران ندفدر  
م الفت  ود را با  شونت عدکدوده  
زنان به ندمداندش گد اشدتدندر  اندن  

شدر شداهدر شدظداهدراشد     شهر یدودش 
ای بددود کدده حددتددومددت    گسدتددرده 

نشون  کدردندر     ناچار به علب    را 
به گزار؛  برگزاری  رانسده در  
شظاهراز استانبول در راز جدهداند   

  ٣١ منع  شدوندت عدکدوده زندان ) 
هدزار ندفدر بدا    ٣ نوامبر ک بوش از  

شعارهان  ندظدودر "مدا مدلداامدت  
کنوس" ا "با مدلداامدت یدودراز    م  
شددونددس" شددرکددت کددردنددر     مدد  
کننرگان مشداهدراز  دود    شرکت 

را در شبته اجتماع  شوئدودتدر بدا  
استفاده از هشدتدگ "شدحدت هدر  

کنوس" اسدت    شرانط  ملاامت م  
 به اشتراک گ اشتنر  

شدر عدکدوده ندک    زنان شرکوه یودش 
یدا  داسدتده بدودندر     رح قانون  به 

که کده از سدوی حدزب حداکدس  
"عرالت ا شوسعه" ارائه شره بود ا  
بدداعدد  لددغددو مددجددازاز بددر دد   

شدر       مد    مدتدجداازان بده د دتدران  
شظاهراز گستدرده مد دالدفدان اندن  
 رح بداعد  شدر کده حدتدومدت  

نشون  ا انن  رح را دابداره    علب 
 بررس  کنر  

چدهدارمدودن اعدتداداب     –آلمان  
بزرن ا قدررشدمدندر  کدارکدندان  

هداندزا در    شرکت هوایومان  لو دت 
ا    ٣٣   در رازهدای  ٣١٥٦ سال  
نوامبر حراد  برلول اعتاداب    ٢١ 

قددررشددمددنددر کددارکددنددان لددو ددت  
یرااز لو ت هانزا لدغدو    ٣٢١١ هانزا  

هددزار مسددا ددر  ٢٠١ ا بددوددش از  
سرگردان شرنر   واست اعتاداب  
کنندرگدان شدرکدت هدوایدودمداند   

در دری  ٣١ هداندزا ا دزاندش    لو ت 
دستمزدها بدود   شدرکدت لدو دت  
هدانددزا حدداضددر شددره اسددت در دا  

در دری    ٠/٠ مرحکه به ا زاندش  
حلوق  دکدبداندان اقدرا  کدندر امدا  
 کبانان شاکنون با اندن یدودشدندهداد  

 موا لت نترده انر  
 

شظاهراز برای ا دزاندش    -آمرنتا  
حراقل دسدتدمدزد  هدزاران ندفدر در  

  ٣٣ سراسر آمرنتا راز سه شندبده  

نوامبر بدرای در دواسدت ا دزاندش  
  ٥١ حراقل دستمزد بده سداعدتد   
 د ر شدددظددداهدددراز کدددردندددر   

کارکنان رستوران ها  یوماندتداران  
 رادگاه ها ا راننرگدان شداکسد   
 با راز سه شنبه در شدجدمدعد   
موسو  به جندبدش "مدبدارزه بدرای  

د ر " در نزدنت   وابان اال    ٥١ 
استرنت شجمع کدردندر  شدجدمدعداز  

شوتاگدو  لد    دنگری نوز در 
 آنجک    دورز لدودردال ا   

  دددکدددورندددرا بدددرگدددزارشدددر کددده 
کددارکددنددان بدد ددش هددای زنددادی  
ماننر ب ش بهدراشدت ا سدامدت  

 رماز منزل در انن شدجدمدعداز   ا 
حضور نا تنر  در اندن شدجدمدعداز  
بدده انددژه کددارکددنددان  ددرمدداز  

کدارکدندان ندظدا دت    رادگاه ها   
هوایودمدا ا اندبدار داران  درادگداه  
های بزرن اندن کشدور مداندندر  
شوتداگدو  لد  آندجدکد  حضدور  

 داشتنر  
 

شدظداهدراز گسدتدرده    -انگدکدود   
هدای    دانشجوندان عدکدوده سدوداسدت 

آموزشد  ا رنداضدت اقدتدادادی  
دالددت   هددزاران دانشددجددو بددا  
برگزاری شظاهدراشد  گسدتدرده در  

های آمدوزشد  ا    لنرن به سواست 
هدای سد دتدگدودرانده دالدت    برنامه 

کنندرگدان    اعتراض کردنر  شرکت 
درانن شظاهراز کده از سدوی دا  
اشددحددادندده بددزرن دانشددجددوندد   

شددره بددود   ددواهددان    رنددزی   بددرنددامدده 
برقراری 'نظا  آمدوزشد  راندگدان   

دسدتدرس بدرای    باکوفدودت ا قدابدل 
هددمددگددان در انددگددکددودد  شددرنددر   
شظاهراز کننرگان که شمار آندهدا  

هزار نفدر بدرآارد شدره    ٥١ بوش از  
است  همچنون شعارهاند  عدکدوده  

هددای رندداضددتدد  دالددت    سددودداسددت 
انگدکدود   ندژادیدرسدتد  ا اسدا   

دادنر  دانشجدوندان    هراس  سر م  
در برابر یارلمان شعار مد  دادندر:  
" نه به شدهدرنده  نده بده رنداضدت  
اقددتدداددادی ا ندده بدده بددرهدد   
دانشدجدوندان "  آنددهدا هدمدچدندوددن  
یاکاردهان  که بر رای بدر د   

شره بود  " آمدوز؛    از آنها نوشته  
رانگان برای هدمده "   " نده بده  
نژادیرست   نه به شدرامد "  "مدا  

گوندودس"     به مهاجران  وشامر م  

هدای جدندگ را کداهدش    "هزندنده 
های ر داهد " در    دهور  نه هزننه 
 دست داشتنر  

 
هددزار    ٥١١  دومدار    -اندگدکدود   

نددفددری در اعددتددراض بدده هددزنددندده  
شعدمدودراز کدا  مدکدتده   اقدرا   
دالت اندگدکدود  در مدوا دلدت بدا  
شددددددامدددددددودددددددن هدددددددزندددددددنددددددده  
بازسازی"باکونگها "ازمحل هزننده  
های عموم  با م دالدفدت مدرد   
رابرا شدره بدطدورندتده شدا  دبدا  

هدزار    ٥١١ نوامبر    ٣٥ رازداشنبه  
نفر با امضای  دومداری بده اندن  
موضوع اعتراض کدرده اندر   بده  

  ٥١١ گددزار؛ دنددکدد  شددکددگددرام   
هزار ندفدر از مدرد  اندگدکدود  بدا  
امضای  وماری  شدس  دود را  

مدودکدودون یدوندر از    ٢٦٣ از  رم  
مددالددودداز مددرد  بددرای بددازسددازی  

اندر     کا  باکونگهدا   ابدراز کدرده 
کا  باکدودندگدهدا  کده در لدندرن  
ااقع شره  محل زنرگد  الدودزابدت  
دا   مکدتده بدرندتداندودا ا  داندران  
سکطنت  است  معترضان بده اندن  
اقرا  معتلرنر با شدوجده بده حدجدس  
عظوس سراز  انران سکطنت   آنهدا  
بانر از یدول  دود  ا نده بدودجده  
عمومد   بدرای بدازسدازی کدا   
هزننه کننر  انن در حدالد  اسدت  
که شنها دا راز از شادمدودس "شدرزا  

ازنر برنتانودا  مدبدند     م " ن ست 
بر  درار مدجدوز بدرای اسدتدفداده  
 ددانددران سددکددطددنددتدد  از بددودجدده  
عموم  جهت بازسازی انن کدا   

گدد رد  بددر اسدداس قددوانددوددن    مدد  
انگکو   اکنون که انن  دورمدار  

هددزار امضددا رسددوددر     ٥١١ بدده  
یارلمان انگدکدود  بداندر دربداره آن  

 ششتول جکسه دهر  
مددعددتددرضددان مددعددتددلددرنددر انددن یددول  

شوانر  درم بدهدبدود  درمداز    م  
سامت همگان  انگکو  شدود ا  

هداند  کده شدمدتدن    نا به  داندواده 
 مال  نرارنر کمک شود  

یائوه اعتااب معکدمدان در    ١ در  
اعتراض به کاهش بدودجده هدای  
آموزش  ا دسدتدمدزدهدا   هدزاران  
مررسه را به شعطودکد  کشداندر    
اعددتددراض بدده کدداهددش بددودجدده  
مرارس ا رانر منف  اسر کداهدش  

مدعدکدمدان     بودجه ها بدر آمدوز؛  

ساعدتده  دود را از    ٣٠ اعتااب  
یاندوده    ١  با راز سده شدندبده  

 آ از کردنر   
دههدا هدزار یدزشدک شدا دل در  
سازمان  رماز بدهدراشدت مدکد   

 دورنده    ٣ انگکو  راز سه شدندبده 
برای دامون بار  د  ندک مداه  
گدد شددتدده  دسددت بدده اعددتددادداب  
گسترده ا  دکد  کدندندره ای بده  

ساعت زدنر   یزشدتدان    ٣٠ مرز  
انگکوس  نسبت بده  درح جدرندر  
دالددت در  اددوص قددراردادهددای  
کاری  دود مدعدتدرض هسدتدندر   
براساس  رح جدرندر دالدت  قدرار  
است یدزشدتدان مدراکدز  درمداز  
بهراشت مک  انن کشور در شدمدا   
انا  هفته  عال باشنر  اما حدلدوق  
یددردا ددتدد  بدده آنددان در رازهددای  
شعطول ا شب ها هماننر رازهدای  
عدادی  دواهددر بددود  بده گدفددتدده  
معترضان  انن امر سبدب کداهدش  
حلدوق یدزشدتدان در بدودمدارسدتدان  
های عموم   واهر شدر  دالدت  
محا ظه کار اندگدکدود  در حدال  
حاضر به منظور کاهدش کسدری  
بودجه  به دنبدال کداهدش هدزندنده  
های عموم  ر داهد  از جدمدکده  

 در ب ش بهراشت است  
شظاهراز هزاران نفر در    -بکژنک  

بددراکسددل عددکددودده سددودداسددتددهددای  
رنداضددتد  دالددت هددزاران ندفددر در  

سدپدتدامدبدر بدا    ٣٣ بدکدژندک  در  
بریان  شدظداهدراشد  در بدراکسدل   
اعتراض  ود را بده سدوداسدتدهدای  
رناض  دالت دست راسدتد  اندن  
کشددور ابددراز کددردنددر  نددتدد  از  
شظاهرکننرگان درباره یدودامدرهدای  
سواستدهدای دالدت گدفدت: "حدال  
بانر مدرد  بدودشدتدر کدار کدندندر   
کمتر مزد بگورنر ا سداعدتدهدای  
کاری متغوری هس داشته باشندر   
ما م ال  انن برندامده هسدتدودس "  

  ٦١ ا زانش سن بازنشستدگد  از  
سددال ا هدمدچددندوددن    ٦٢ سدال بدده  

ا زانش ا متدغدودر کدردن سداعدت  
کار  از جمکه برنامه هدای دالدت  
شددارل مددوددشددل  ندد ددسددت ازنددر  
بکژنک است  شدهدراندر دندگدری  
درباره مطالبه معدتدرضدان گدفدت:  
" ددواسددتدده امددراز مددا بددرقددراری  
عرالت در یردا ت مالوداز اسدت   
امددرازه شددنددهددا کددارگددران هددزنددندده  

جامعه را به دالت مد  یدردازندر   
در ملابل کسان  که درآمدرشدان  
از  ددرنددق سددرمدداندده گدد اری ا  
 عالوت در ب ش اماک شدامدودن  
م  شود هزننه ای یردا ت نمد   
کددنددنددر  بددانددر از کسدداندد  یددول  
گر ت که درآمر دارندر" شداندرار  
ینرا؛  گزارشدگدر ندوراندودوز در  
بددراکسددل بددا اشدداره بدده د نددل  
مددتددفددااز انددن شددظدداهددراز مدد   
گونر:"سواستهای رناضت  دالدت  
بددکددژنددک شددنددهددا عددامددل  شددس  
شظاهرکننرگدان ندودسدت  اندتدشدار  
 برهان  درباره سرمدانده گد اری  
ملاماز ارایان  در بهشدت هدای  
مالواش  نوز موجب ناراحت  آندهدا  

 شره است " 
هددزار      اعددتددادداب سدده   -بددحددرنددن  

کارگر برلول شعدوندق در درندا دت  
 دستمزد 

به گزار؛ رازنامه بحرنن  "مدراه  
البحرنن" حراد سده هدزار کدارگدر  
آسددودداندد  کدده مشددغددول کددار در  
نت  از شرکت های  ادو د   
در بحرنن هستنر  راز ندتدشدندبده  

یاندوده بده دلدودل شدا دودر در    ٥٢ 
یردا ت حلوق سده مداه  دود در  
 وابان ا ستلال در شهر عدودسد   
اعددتددادداب کددردنددر ا  ددواسددتددار  
یردا ت حلوق معوقه  ود شدرندر   
کارگران شرکت کدندندره در اندن  
اعتااب گفدتدندر کده اضدعدودت  
یردا ت حلوق در شدرکدتد  کده  
مشغول به کار هستنر  بر اسدت   
انن شرکت حدلدوق آن هدا را بده  
مرز سه ماه یدردا دت ندتدرده ا  
همون امر باع  شره که آندهدا بده  
لدحداا شدامددودن مدعددا؛  ددود بددا  
مشددتدداز بسددودداری رابدده را  
شونر  انن ا راد همچدندودن اعدا   
کردنر که برای درندا دت حدلدوق  
شان شدا؛ کدردندر بدا مسدئدو ن  
شرکت شماس بگورنر امدا مدو دق  
نشرنر به همون  ا ر در اعتدراض  
به ااضاع بر کاری شان دست بده  
اعتااب زدنر  احمدر الدحداندتد   
مرنر اداره نظارز در ازارز کدار  
بحرنن گفت کده اعدتداداب اندن  
کارگران به دلول به شا ور ا دتدادن  
حلوق سه ماه شان بوده ا ید  از  

  حبت با دا  رم شرکت ا  
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  ٥٥ از صفحه  
 کارگران  ازارز شوانسته مشتل  
آنددهددا را حددل کددنددر  از  ددحددت  

های اندن شد دص از  درم    گفته 
کارگران هنوز گزارش  درندا دت  

 نشره است  
هدزار  دعدال    ٢ سرنانتا  بوش از  

کددارگددری در سددرنددانددتددا در  
اعتراض به شحت  شار قدرار دادن  
اشحادنه های کارگری ا اذنت ا  
آزار  ددعددا ن در مددنددا ددق آزاد  
شددجدداری انددن کشددور دسددت بدده  
اعتراض زدندر   اشدحدادنده هدای  
کارگری سرنانتا همچنون قدرار  

یائدوده شدجدمدع    ٣٣ است در شارنم  
گسترده در ملابل د تر مدرکدزی  
منا ق آزاد شدجداری اندن کشدور  
برگزار کننر   دعدا ن کدارگدری  
سرنانتا  واستار یداندان دادن بده  
 شددار عددکددودده اشددحددادندده هددای  
کددارگددری مددنددا ددق آزاد  بدده  
رسموت شنا تن حق چانه زن  ا  
م اکره برای کارگران ا  داشدمده  
دادن به ب  قانون  های سرمدانده  

 داران در انن منا ق شرنر  
ا ددزانددش اعددتددراضددهددا در  -بددرزنددل  

آستانه المپوک رنو  چدهدارشدندبده  
یانددودده  ددرهددا نددفددر از    ٦ شددب  

کدارگدران در اعددتدراض بدده عددر   
یددردا ددت دسددتددمددزدهددا در رنددودا  

کدردندر   شدظداهدراز  یانورا اقرا  بده 
که به  شدوندت ا درگدودری بدا  
نوراهای یکو  اندجدامدودر  دندزی  
االددوددونددرا  مددعددکددس نددک مددررسدده  
دالت  اسدت کده در اعدتداداب  
است  م  گونر: "دالدت حدلدوق  
کددارگددران بددازنشددسددتدده را نددمدد   
یردازد ا یول آنها برای الدمدپدودک  
 درج مد  کددندر  مدد  گدد ارنددر  
مرد  در بومارستانها جان  دود را  
از دسدت بدرهدندر ا بده جدای آن  
درآمددرهددای عددمددومدد    ددرم  

 المپوک شود" 
ها ندفدر دسدت بده    موکوون   -برزنل  

شددظدداهددراز ضددر  دالددتدد  زدنددر    
 رها هزار نفر از مرد  بدرزندل در  
در شددظدداهددراشدد  سددراسددری در  
شهدرهدای مد دتدکد  اندن کشدور  
 واهان  استعفای دنکمدا راسد    
رئددودد  جددمددهددوری شددرنددر  انددن  
 واسته در رازهای ا ور از زبدان  
شماری از سدوداسدتدمدراران حدزب  

رقوب هدس مدطدرح شدره بدود  بدر  
اساس ش مون یکو  برزندل  بدودش  

شدهدر    ٥١١ از سه موکوون نفر در  
انددن کشددور در انددن شددظدداهددراز  
سدراسدری بده  دودابداندهدا آمدرندر   
جنجالهای ا ور دربداره اشدهدامداز  
 ساد مال  عکوه لدو  داسدودکدوا   
رئو  جمهوری سابق بدرزندل کده  
از متحران  انس راس  مدحدسدوب  
م  شود انن بحدران سدوداسد  را  
برای رئود  جدمدهدوری کدندوند   
یرنر آارده است  اشهاماز مدطدرح  
شره عکوه آقای داسودکدوا مدربدوک  
به شحلولاز درباره  ساد گسدتدرده  
در شرکت نفت دالت  یدتدرابدراس  

 است   
  داندش    مده   ٣١ انتالوا  راز جمعه  

  ٨٦١١ آموزان ا یرسنل بدودش از  
موسسه آموزشد  ا مدررسده در  
سراسدر اندتدالدودا در اعدتدراض بده  
شددرانددط کدداری  ددود دسددت بدده  
اعتااب ا شظاهراز زدندر   دبدق  
گزار؛ منتشره  در ی   درا دوان  
اشحادنه هدای کدارگدری  داندش  
آمددوزان  مددحددلددلددان  مددعددکددمددان ا  
یرسنل مرارس در سراسر اندتدالدودا  
بددار دنددگددر اقددرا  بدده بددریدداندد   
شدظداهدراز ا اعددتداداب کدردنددر   
معترضدودن در اندن شدظداهدراز ا  
اعتااب   واستار ا زانش سدطدا  
حددلددوق ا شددمددرنددر قددراردادهددای  
کاری  ود شرنر که بده گدفدتده  
اشحادنه های کارگری از سدالدهدا  
قبل به حال شعکودق درآمدره اسدت    
کارگران حمل ا نلل عمومد  در  
یانت ت انتالوا نوز در حدمداندت از  
انن اعتراضاز  همزمان دست بده  

 اعتااب زدنر  
دندمداه     ٣٦ انتالوای  راز شدندبده  

هزاران شن از بد   داندمدان هدا ا  
مهاجران ملوس کشور اندتدالدودا در  
اعتراض به ادامه شدراندط دشدوار  
اقتاادی در شهر "ر " شدظداهدراز  
کددردنددر  مددعددتددرضددان در انددن  
شظاهراز با بوان اننتده دالدت بده  
بهانه مبارزه با شرارنسدس ا اشد داذ  
شرابور امنوت   شوجه  به حدلدوق  
اساس   بله ضعود  جدامدعده ا  
به انژه  لوران در داشدتدن کدار ا  
مسدددتدددن ندددرارد   دددواسدددتدددار  
بر ورداری از حق مسدتدن  کدار  
ا شددامددوددن اجددتددمدداعدد  شددرنددر   

براساس مرکز آمار انتالوا  شدمدار  
ا رادی کده در اندتدالدودا از  دلدر  
  ٦ مطکق رن  م  برنر بده حدراد  

موکوون نفر ا زاندش ندا دتده اسدت  
هزار ندفدر از آندان    ١١ که بوش از  

 ب   انمان هستنر  
شظاهراز کدارگدران در    -انرانزی  

اعتراض به سطدا ندازل دسدتدمدزد  
هدزار کدارگدر    ٢١ های  بدودش از  

انرانزنان  در اعتراض بده سدطدا  
نازل حلوق ا ا زانش قومت هدا ا  
همچنون عر  امنوت شغک   دود  
در "جاکارشا" یانت ت اندن کشدور  
شددظدداهددراز کددردنددر  کددارگددران  
اندددرازندددانددد  در بسدددوددداری از  
شهرهای دنگدر اندن کشدور ندودز  
شظاهراز مشابه  برگزار کردندر   
کارگران با شجمع در ملابل کدا   
رناست جمهوری در " جداکدارشدا"  
 واستار ا زانش حلوق ا کداهدش  
دددددر    دددددر  کدددددا هدددددا شدددددرن ن
شظاهرکننرگان همچنون بدا اشداره  
بدده ا ددراج هددزاران کددارگددر در  
دددددزرن   شدددددرکدددددت هدددددای ب
الددتددتددرانددوددتدد  بددوددن الددمددکددکدد    
 واستار شامودن امدندودت شدغدکد   
شددان هسددتددنددر  اشددحددادندده هددای  

هدزار    ٥١ کدارگدری مدعدتدلدرندر   
کارگر انراندزنداند  بدا شدوجده بده  
رکود اقتاادی کنون  ا شعدرندل  
نورای انساند   کدار  دود را از  

 دست م  دهنر  
شظاهراز کدارگدران در    -انرانزی  

اعتراض به سطدا ندازل دسدتدمدزد  
هدزار کدارگدر    ٢١ های  بدودش از  

انرانزنان  در اعتراض بده سدطدا  
نازل حلوق ا ا زانش قومت هدا ا  
همچنون عر  امنوت شغک   دود  
در "جاکارشا" یانت ت اندن کشدور  
شددظدداهددراز کددردنددر  کددارگددران  
اندددرازندددانددد  در بسدددوددداری از  
شهرهای دنگدر اندن کشدور ندودز  
شظاهراز مشابه  برگزار کردندر   
کارگران با شجمع در ملابل کدا   
رناست جمهوری در " جداکدارشدا"  
 واستار ا زانش حلوق ا کداهدش  
دددددر    دددددر  کدددددا هدددددا شدددددرن ن
شظاهرکننرگان همچنون بدا اشداره  
بدده ا ددراج هددزاران کددارگددر در  
دددددزرن   شدددددرکدددددت هدددددای ب
الددتددتددرانددوددتدد  بددوددن الددمددکددکدد    
 واستار شامودن امدندودت شدغدکد   

شددان هسددتددنددر  اشددحددادندده هددای  
هدزار    ٥١ کدارگدری مدعدتدلدرندر   

کارگر انراندزنداند  بدا شدوجده بده  
رکود اقتاادی کنون  ا شعدرندل  
نورای انساند   کدار  دود را از  

 دست م  دهنر  
شظاهراز در بغراد عدکدوده    -عراق  

کمبود  رماز ر داهد  ا  سداد  
مال ی  مرد  بغراد یانت ت عدراق  
در اعتراض به کدمدبدود  درمداز  
ر اه  ا  ساد مال  در دالدت   
دسدددت بددده شدددظددداهدددراز زدندددر   
معترضان در چهدارراه "الدرراندش"  
ااقع در شرق بغراد شجمع کدرده ا  
انن چهار راه را مسدراد کدردندر   
شظاهرکننرگان با سردادن شعار ا  
حدمدل یداکدداردهداندد    ددواسدتددار  
بهبود  رماز دهد  ا مدجدازاز  
ملاماز  داسدر شدرندر  کدمدبدود  
 رماز ا امدتدانداز ر داهد  ا  
 سدداد مددالدد  مددلددامدداز دالددت  
عراق  موجب  شس ا اعدتدراضداز  
 اسوع مرد  انن کشور شره است    

هددزاران کددارگددر مددعددرن    -چدوددن  
ذ ال سنگ دسدت بده اعدتدراض  

 زدنر 
مددارس هددزاران    ٥٣ راز شددنددبدده  

کارگر معدرن ذ دال سدندگ در  
چون در اعتراض بده      شمال شرق  

عر  یردا ت دسدتدمدزد دسدت بده  
راهپومداند  زدندر  دسدتدمدزد اندن  

  ٥١٢ نددوهددان )   ٥١١١ کددارگددران  
از آندهدا       دودکد      د رک است ال  

گددونددندددر  کدده دسددتددمدددزد    مدد  
ندوهدان )   ٨١١ شان  لط    درنا ت  
د رک بدوده اسدت  شداهدران    ٥٣٢ 

گوننر که شعدرادی از    عون  م  
کارگران شوسط یدکدود  بدازداشدت  
شره اندر  کداهدش قدودمدت ذ دال  

ا ددراج      سددنددگ دلددوددل ا ددکدد  
هدددا ا عدددر  شدددواندددائددد     سدددازی 

هدا    کار رمانان در یردا ت دستمزد 
 عنوان شره است  

در اعتراض بده      ها شن    ر   -شون   
 بوتاری به  وابان آمرنری  

یاندددونددده     ٣١ راز چدددهدددارشدددنددبددده 
شظاهدراز  درهدا شدن کده بدرای  
اعتدراض بده بدودتداری در شدهدر  
قارنن شدوند  بده  دودابدان آمدره  
بودنر  به  شونت کشدودره شدر ا  
یددکددودد  بددرای مددتددفددرق کددردن  
شظاهرکننرگان از گدازاشدک آار  

ا  ودراهای آب یدا؛ اسدتدفداده  
کرد  درگودری هدا از شدامدگداه  
سه شندبده شدرز گدر دت ا راز  
چهارشنبه مدرد  در بدرابدر ندک  
سا تمان دالت  در قارنن شجدمدع  
کردنر ندتد  از جدواندان بدودتدار  
مدد  گددونددر: "مددا بددرای حددق  
 ودمان برای داشتن شغل مبدارزه  
م  کنوس  شنها راه  کده حدرم  
ما را بشندوندر  شدظداهدراز اسدت   
ین  سال است که مدا هدمدودن را  
م   واهوس  ال  یاس د  ندمد   
دهنر "  رد دنگری م  گدوندر:  
"ما نک  داندواده هشدت ندفدری  
هستودس ا  دواهدر   درج مدان را  
م  دهدر  اا  دارا الدتدحدادودل  
دانشگاه است اما ر تگدری مد   

د رک    ٥٥١ دندندار )   ٣٢٠ کندر   
بددرای هشددت نددفددر  مدد  شددوانددوددر  
شاور کنور؟ ما مستأجرنس ا سده  
سال است که  داحدبد دانده مد   
 واهر ما را بدودران کدندر  ندمد   
دانس هر راز  با به چه امدودری  
بانر بورار شو  " نداآرامد  هدا در  
شوند  از راز شدندبده ا در ید   
مددرن نددک جدددوان بددوددتدددار  
معترض آ از شر  انن جدوان کده  
به نشانه اعدتدراض از شدودر چدراا  
برق با  ر دتده بدود  بدر اسدر بدرق  
گددر ددتددگدد  جددان بددا ددت  در  
درگدودرندهدای شدهدری دندگدر در  
شون  نودز ندک مدأمدور یدکدود   

 کشته شره است   
هددزاران مددعددتددرض بدده    -مددالددزی  

 ساد  واهان استعدفدای ند دسدت  
 ازنر شرنر 
نوامبر   هزاران ندفدر    ٥٣ راز شنبه  

در اعدتدراض بده ندک رسدواندد   
 سدداد مددالدد  در کددوا  مددپددور  
شجمع کرده ا  واهدان اسدتدعدفدای  
نجوب رزاق  ن ست ازندر مدالدزی  

هدای زرد    شرنر  معترضان یوراهدن 
 به شن داشتنر  

مددعددتددرضددان  ددواهددان مددحدداکددمدده  
ن ست ازنر در ارشدبداک بدا اشدهدا   
ا تاس موکواردها د ر از ندک  

گد اری دالدتد      نراق سدرمدانده 
 هستنر  

 نسان نودننوان 
 ٧١٠٧ ژانویه    ٧ 
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 ٥٢ صفحه 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

اعتراضاز کدارگدری در هدفدتده  
ای که گ شته هدس در مدحدودط  
هددای کددارگددری  هددس باددورز  
سدراسددری ا در مدلددابددل مددرکددز   
همچنان نشاندگدر گسدتدردگد  ا  
جنب ا جو؛ اعتراض  اسوع در  
جنبش کدارگدری اسدت  شدجدمدع  
نماننرگان  از سدراسدر کشدور از  
بازنشسدتدگدان  دو د در مدلدابدل  
مجک   شجمدع ندمداندندرگداند  از  
سراسدر کشدور از مدعدکدمدان حدق  
الددتددررندد  در مددلددابددل مددجددکدد    
یددنددجددمددوددن هددفددتدده از شددجددمددعدداز  
اعددتددراضدد  کددارگددران کشددت ا  
 نعت مهابداد  ندزدندک بده دا  
هفته اعتااب کارگدران شدرکدت  
سدا دتدمدان ناددب در یدا نشدگدداه  
سددتدداره سددر   راهددپددوددمدداندد  ا  
اعتدراض بدودش از هدزار کدارگدر  
هپتو در شهر اراک  راهپومداند   
کارگران معترض یک  اکدرندل در  
اسط شهر ا دفدهدان  ا  درا دوان  
معکمان بازنشستده بده شدجدمدع در  

  ٣٨ مددلددابددل مددجددکدد  بددرای راز  
دنماه  از جمکه سرشوتدرهدای مدهدس  
ا بار اعدتدراضداز کدارگدری در  
هددفددتدده گدد شددتدده اسددت کدده بدده  
راشن   ضای یرشحرک جندبدش  
 کارگری را به نمانش موگ ارد   
تجمع دوبااره کاارگاران 
بازنشسته فوالد مقاابال 

 ساختمان مجلس
دی مدداه گددراهدد  از    ٣٣ راز  

کارگران ا کارکدندان بدازنشدسدتده  
 ددو د در اقددرامدد  سددراسددری ا  
برای دامون بار در ماه جداری از  
سراسر کشور به شهران آمرنر ا بدا  
شجمع در ملابل مجک  اسدامد   
یوگور  واستهای  وری  دود از  
جمکه  واسدت لدغدو  دودگدرداند   
 نراق  و د  انتلال به  دندراق  
بازنشستگ  کشدوری  مدتدکد   
شرن دالت به اجرای شدعدهدراز ا  
یردا ت مطالباز بدازنشدسدتدگدان   
یددردا ددت بدده مددوقددع حددلددوق ا  

هدای درمداند  بدازنشدسدتده    هزننده 
  و د شرنر   

اننها  دواسدتدهدای  دوری دهدهدا  
هزار بدازنشدسدتده  دندعدت  دو د  
است که در اندن راز در مدلدابدل  
مجک   رناد زده شدر  در عدودن  
حال اعتراض ا ک  بازنشستدگدان  
 نانع  و د به حدلدوقدهدای زندر  
 ددط  ددلددر اسددت  از جددمددکدده در  
حرکت اعتراض  همزمداند  کده  
انن کارگران با معکمدان بدازنسدتده  

مددهددر مدداه در مددلددابددل    ٣٦ در   
مجک  داشتدندر  بدا شدعدارهداند   
چون " ط  لر سه موکوون ا ندودس  
حلوق ما نک مودکدودون"  "بدودمده  
رانگان برای بازنشستگدان"  "اگدر  
 نراق  الوه  انن همده ا دتداس  
چدوده؟"  "اگدر  دندراق  دالدودده   
اننهمه دزدی چوه؟"  "ما بدا اندن  
حددلددوق از هددمددان بددازاری  ددرنددر  
موتنوس  کده مدرندران بدا حدلدوق  
نجومد "  اعدتدراض  دود را بده  
سطا نازل حلوقها ا ب  شامدودند   

 مطکق شان اعا  کردنر  
نددک اجدده مددهددس انددن حددرکددت  
اعتراض  ملارن بودن انن شدجدمدع  
با جدکدسده ادامده بدررسد  مدفداد  
 نحه برندامده شدشدس شدوسدعده در  
مجکد  شدورای اسدامد  اسدت  
که مفاد آن شعرض  به معدودشدت  
کارگران است ا کارگدران بده آن  

 اعتراض دارنر  
اجه قابدل شدوجده ا مدهدس دندگدر  
اعتدراض بدازنشدسدتدگدان  دنداندع  
 و د در اندن راز سدازمداندرهد   
اعتراض   سدراسدری در مدلدابدل  
مجک  است  انن امدر ندتد  از  
یددوددشددرای هددای مددهددس جددنددبددش  
کارگری در داره ا ور اسدت کده  
بدده نددمددن اجددود گددراهددهدددای  
مبارزاش  در مرنای اجتماعد  ا  
امتان ارشدبداک ا  دبدررسداند  ا  
متحر شرن بر سر  واستها از اندن  
 رنق ممتن شدر شدره اسدت  در  
نوزدهس دنماه جمعد  از مدعدکدمدان  

هدای    حق التررنس  نوز از اسدتدان 

م تک  کشور ملابل درب شدمدال  
شرق  مجک  شجمع کردنر  آندهدا  
با در دست داشتن یداکداردهداند   
 واستدار یدودگدودری اضدعدودت ا  

 شان شرنر     شعوون شتکو  
امراز مرندای اجدتدمداعد  ندلدش  
مهم  در گدرد آاردن کدارگدران  
بدد ددش هددای مدد ددتددکدد  بددرای  
یددوددگددوددری  ددواسددتددهددانشددان در  
سطح  سراسری انفا موتدندر  ا  
کارگران هر راز بدودشدتدر از اندن  
ابزار سدازمداندودابد  بدرای شدتدل  
دادن بدده اعددتددراضدداششددان سددود  
مددوددجددونددنددر  نددمددوندده مددو ددق  
سازمانره  چدندودن اعدتدراضداز  
سراسری  شدجدمدعداز اعدتدراضد   
معکدمدان بدازنشدسدتده ا مدعدکدمدان  
شا ل در دا سدالده ا دودر اسدت   
انددن مددوضددوع امددراز جددنددبددش  
اعددتددراضدد  کددارگددری را در  
موقعوت قونتری قرار داده اسدت   
در اندددن بسدددتدددر کدددارزارهدددای  
مبارزاش  شتل موگورد  در اندن  
بستر  دومدارهدای اعدتدراضد  ا  
نمونه ای چون  ومار اعتدراضد   
ا ددوددر ده هددزار ا یدداناددر نددفددره  
کارگران  نعت نفت بدا  دواسدت  
ا زانش دسدتدمدزدهدا بده راه مد   
ا دتددر  در اندن بسدتددر شددجدمددعدداز  
سراسری در ب ش های م دتدکد   
کدددارگدددری ا جدددمدددع شدددرن  
نماننرگان  از شهرهای م تکد    
چون اعتدراضداز بدازنشدسدتدگدان   
معکمان  کارگران نفدت ا مدراکدز  
مددهددس دنددگددر کددارگددری چددون  
م ابراز  بدرق سدراسدری کشدور  
شتل موگورد  اننها نمونده هدای  
مو دلد  از مدبدارزاز سدراسدری  
کدددارگدددری اسدددت کددده در آن  
کددارگددران بددا بددهددره جسددتددن از  
مرنای اجتدمداعد  از شدهدرهدای  
م تک  شدوانسدتدندر گدرد آندندر ا  
امراز به مجک  به محل شداقد   
مبارزاش  از انن دست شبرنل شدره  

 است  
گددفددتددندد  اسددت کدده بددا اجددود  

اعتراضاز متدرر بدازنشدسدتدگدان  
دددددرای    دددددندددددعدددددت  دددددو د ب
 واستهانشان  یاس   جدز اعدره  
های ب  یانه به آندهدا داده نشدره  
است  شجمع قبک  اندن کدارگدران  
در هفتس دنماه  ورز گر ت کده  
در آن بوش از هشدتدادر کدارگدر  
شددرکددت داشددتددنددر  کددارگددران  
بازنشسته همانجا اعدا  داشدتدندر  
که شا اقتد  بده  دواسدتدهدانشدان  
یاسم داده نشود  به اعتراضاششدان  

 ادامه  واهنر داد   
مسئکه ا ک  در  بر مدربدوک بده  
شددجددمددع اعددتددراضدد  کددارگددران  
بازنشسته  نانع  و د در ملدابدل  
مددجددکدد   اضددعددوددت زنددرگدد  ا  
معوشت اسفناک اندن کدارگدران  
است که ادامه آن دنگدر مدمدتدن  
نوست  سداندت  دبدری اندکدندا در  
گددزار؛  ددود در مددورد شددجددمددع  
اعتراض  بازنشدسدتدگدان  دنداندع  
 و د نتدتده ای شدتداندرهدندره ا  
 اجعه بار را بوان م  کدندر  بده  
گفته بازنشستگان از راز هدفدتدس  

دی ماه که بدرای  ٣٣ شا به امراز  
دامددوددن بددار بددرای یددوددگددوددری  

اندر    مطدالدبداششدان بده شدهدران آمدره 
شدددمدددار قدددابدددل شدددوجدددهددد  از  
همتارانشان که یوشتر در اجتمداع  
ن ست  آندان را هدمدراهد  کدرده  
بودنر  به دلدودل کدهدولدت سدن ا  
اضددع نددابسددامددان زنددرگدد   ددوز  

 انر    کرده 
انددن  ددبددر بدده راشددندد  اضددع  
بددازنشددسددتددگددان  کدده سددالددهددای  
بسددودداری از زنددرگدد  ا جددواندد   
 ود را کار کدرده اندر  ا امدراز  
در بدد  شددامددوددندد  مددطددکددق بسددر  
مددبددبددرنددر  را بددوددان مددوددتددنددر   
بازنشستگان  نانع  و د به اندن  
اضعوت اعتراض دارندر   دواسدت  
ا زانش دستمزدها به بدا ی  دط  
 لر   واست درمان رانگان بدرای  
همه از جمکده دا  دواسدت مدورد  
شاکور آنان در اجدتدمداعداز قدبدل  
بوده است  ا اندندهدا  دواسدتدهدای  

کل جامعه است ا اعتدراض آندان  
را به اعتراضاز کارگران شا دل   
معکمان   یرستاران ا کل جدامدعده  

 یوونر مورهر   
اعااتااراض قاادرتااماانااد 
 کارگران شرکت هپکو

هفته گ شته  هفدتده اعدتدراضداز  
قررشمنر کارگران شرکدت هدپدتدو  
بود  انن کارگدران شدجدمدع کدرده   
در اسط شهر راهپومان  کردنر ا  
یددوددگددوددر  ددواسددتددهددانشددان شددرنددر   
کارگران شدرکدت هدپدتدو حدلدوق  
اردنبهشت   رداد  شدودر  مدرداد ا  
شهرندور را بده  دورز ناد  ا  
نومه ا ماه های آبان ا آذر را هدس  
درنددا ددت نددتددرده انددر  مددوددزان  
مطالباز کارگران اندن کدار دانده  

موکدودارد شدومدان بدرآارد    ٦ بالغ بر  
مددوددشددود  کددارگددران  ددواسددتددار  
یددردا ددت  ددوری  ددکددبددهددانشددان  
هستنر  در همون رابطه کدارگدران  
قبدا ندودز در آبداندمداه بده شدتدل  
راهپومان  در اسط شهر دست بده  
اعددتدددراض زدندددر  اعدددتدددراضددداز  
شاکنون  کارگران شرکت هدپدتدو  
در چنر ماهه ا دودر ا شدتدل ا  
 ضای حرکت اعتراضد  آندان ا  
مددار؛ بددزرگشددان در اسددط انددن  
شهر  ضای ا چهره دندگدری بده  
شهر اراک داده ا همه جا بدحد   
بددر سددر اعددتددراض کددارگددران ا  

  واستهانشان است   
اراک از جدددمدددکدده شدددهدددرهدددای  
 نعت  انران است که به  لحداا  
گوناگون  محاو ز  ندعدتد    
ن ستون ا از لحاا اجود  دنداندع  
مادر  دامودن ا بده  دور کدکد   
چهارمون قدطدب  دندعدتد  اندران  

شود  کدار داندجداز    محسوب م  
هپتو  آاندگدان  امداح مدعدرند   
انران  آذرآب  شرکدت آلدومدودندودو   
انران  نورد آلومودندودس )آلدومدرالک   

سددازی اراک     شددرکددت مدداشددوددن 
 کمبانن سازی  ا کار انه ااگن  
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  ٥٩ از صفحه       
یارسک از جمکه  دنداندع اسداسد   
ااقع در اراک است  انندهدا هدمده  
مددراکددزی هسددتددنددر کدده هددمددواره  
مدددراکدددز یدددر جدددندددب ا جدددو؛  
اعددتددراضدد  بددوده انددر  در انددن  
اعتدراضداز کدارگدران اسداسدا بدا  
دردهدددا ا مشدددتددداز ااحدددری  
رابراندندر  اعدتدراضداز کدارگدران  
کار انه هپتو ا راهپومداند  آندان  
در اسددط چددنددوددن شددهددر مددهددس  
 نعت  ای که ب ش زندادی از  
مرد  آن  انواده های کدارگدراند   
هستنر که در همون کار اندجداز  
شا کنر  شاسور مهم  بدر  ضدای  
سواس  شهر گد اشدتده اسدت  از  
همون را در اعتراضاز کدارگدری  
در انن شهر زمونه های بسدوداری  
برای شرکت قررشمنر شدر  داندواده  
ها در مبارزاز جاری ا حدمداندت  
اسددوددع مددرد  از اعددتددراضددداز  
کدددارگدددران اجدددود دارد  کددده   
مودتدواندر قدابدل شدوجده رهدبدران ا  
 عالون کدارگدری در اندن شدهدر  

 باشر   
اراک نت  از شدهدرهداند  اسدت  
کدده جددمددهددوری اسددامدد  در  
گزارشاشش از آن به عنوان کداندون  
بددحددران ندداد کددرده اسددت  ا انددن  
نشانگر قدررز مدبدارازز مدتدحدر  
کددارگددارن در انددن شددهددر اسددت   
ا بار انن اعدتدراضداز را اسدودعدا  

 انعتاس دهوس   
بوش از هزار ا سوار کدارگدر در  
شرکت هپتو کار موتدندر ا هدس  
اکنون به شولور ا شأمودن مداشدودن  

سدددازی  مدددعدددرنددد  ا    آ ز راه 
یردازد  هپتدو کده    کشاارزی م  

هدای مدهدس ا اسداسد     از شرکدت 
استان مدرکدزی در حدوزه شدولدودر  
بوده  اکنون دچدار رکدود شدولدودر  
شره ا  طر بوتاری نوز کدارگدران  
را شهرنر موتنر  اندن شدرکدت از  

بدده بدد ددش  اددو دد     ٨٦ سددال  
ااگ ار شره است ا در دعدواهدای  
بانرهای م تک  بر سر سها  اندن  
کددار دداندده شددا؛ مددوددشددود کدده  
اعددتددراضدداز کددارگددران را بدده  
دستمانه ای برای نزاع هانشان بدر  
سر دالدتد  بدودن ندا  ادو د   

بودن انن کار انه شبدرندل کدندندر   
اما کارگران به شجربده دندره اندر   
چدده سددرمدداندده دار دالددتدد   چدده  
 ادددو ددد  هدددر دا هدددر شدددان  
استثمار بوشتر کارگدر ا کشدودره  
کار بوشتدر از گدرده آندان اسدت   
کارگران کل انن بردگ  را قبدول  
نددرارنددر ا حددق ا حددلددوقشددان را  

 مو واهنر   
کارگران بازداشتی پالای 
اکریل با قایاد کافاالات 
آزاد شدند، راهپیاماایای 
 کارگران در وسط شهر

هفته گ شته شداهدر راهدپدودمداند   
کارگر یک  اکدرندل    ٦١١ بوش از  

ا فهان در اسط شهر بودندس  اندن  
نک اشفاق مهس سواسد  در اندن  
شهر بود که رندگ اعدتدراض بده  
انن شهر داد  انن اشفاق در  دبدا  

دنمداه رای داد  در اندن    ٥٣ راز  
راز کددارگددران یددکدد  آکددرنددل در  
ملابل استانراری انن شدهدر دسدت  
به شجمع زدندر ا ید  از اندندتده  
مددلددامدداز حددتددومددت حدداضددر بدده  
م اکدره بدا آندهدا نشدرندر  بدطدرم  
موران انلاب دست به راهپومداند   
زدنر  نورای انتظامد  ندگدران از  

کدارگدر    ٦١١ ادامه راهپدودمداند   
انن کار انه در اسط انن شدهدر ا  
جکب شوجه بوشتر مرد  ا حدمداندت  
انددهددا  بدده زار مددتددوسددل شددر ا  
کارگران معترض را متفرق کدرد   
در جرنان انن حدرکدت اعدتدراضد   
هفت نفدر از کدارگدران بدازداشدت  

دی با قدودر    ٣١ شره که ظهر راز  
کفالت آزاد شرنر  کارگران یدکد   
اکرنل در هشتس دنماه ی  از بد   
نتوجه بودن شجمع کردن در ملابدل  
د ددتددر امددا  جددمددعدده بدده مددلددابددل  
اسدتدداندراری ر دتددندر ا بددعدر ندوددز  
باورز راهپومان  در  وابداندهدای  
مرکزی شهر حرکت کردنر  کده  
با د دالدت ندودراهدای اندتدظدامد   

 مواجه شر    
کدارگدر یدکد     ٣١١١ ماه    ٦ حلوق 

اکددرندددل شدددوسددط کددار دددرمدددای  
کار انه با  کشوره شره ا اقدتد   
کارگر اعتراض موتدندر  ندودرای  
انتظام  در د اع از کدار درمدا ا  

سددرمدداندده داران دزد ا مددفددتدد ددور  
کدارگدران را مدورد شدعدرض قددرار  
مورهر   عالدودن مدعدتدرض را بده  
اسس ا ال در نظس بازداشدت کدرده  
ا بعر  هس بدا قدودر کدفدالدت آزاد  

 موتنر   
نپردا تن دسدتدمدزدهدا جدر  اسدت   
 کبهای کدارگدران یدکد  اکدرندل  
بانر  دورا یدردا دت شدود  یدراندره  
های امنوت  ششتول شدره بدرای  
هفت کارگر اندن کدار دانده بداندر  
با ل شدود  بده امدندودتد  کدردن  
مبدارزاز کدارگدران  مدعدکدمدان ا  
مرد  معتدرض بداندر  داشدمده داده  
شود  کارگران یک  اکرنل ب ا در  
 واستهانشان ا در برابر شعرضاشد   
که به شرانط کار ا معودشدتدشدان  
 ورز گر ته است  بارهدا دسدت  
به اعتداداب ا شدجدمدع زده اندر   
نک ندمدونده مدهدس آن مدبدارزاز  

  ٣٣ قررشمنر انن کارگران در سال  
عکوه کوچک سازی کار انه ا  
 طر بوتارشدانشدان از کدار بدود   
کدده در جددرنددان آن جددمددهددوری  

ندفدر از کدارگدران را    ٠ اسام   
دستگور کرد  اما انن دستگودری  
با ادامه شجمعاز اعدتدراضد  هدر  
رازه  کارگران مواجه شر  در آن  
هنگا  کدارگدران بدا اعدتدراضداز  

هدمدتدار    ٠ قررشمنرشان شوانستندر  
زنران   ود را ی  از نک هفدتده  
بازداشت آزاد کننر ا بعر نوز آندان  
را به سر کارشان بازگرداننر ا در  
راز بازگشت به کار انه با حکدلده  
های گل از آنها استلبال کدرده ا  
 مو لوت  ود را جشن گر تنر   

یک  اکرنل ندتد  از مدراکدز یدر  
جدددندددب ا جدددو؛ اعدددتدددراضددد   
کددارگددری اسددت  اعددتددراضدداز  
شاکندوند  دا هدزار کدارگدر اندن  
کار انه که بدا  داندواده هدانشدان  
جمعوت بزرگ  موشود  انعدتداس  
مددهددمدد  در انددن شددهددر دارد   
مبارزاز قررشمنر کدارگدران یدکد   
آکرنل شدا هدس اکدندون درسدهدای  
آموزنره ای بدرای اندن کدارگدران  
داشته ا بران شدک آندهدا را در  
موقعوت متحر شر ا قونتری قدرار  

 داده است    
یددنددجددمددوددن هددفددتدده از شددجددمددعدداز  

اعددتددراضدد  کددارگددران کشددت ا  
 نعت مهدابداد  ندزدندک بده دا  
هفته نتماه اعدتداداب کدارگدران  
شددرکددت سددا ددتددمددان ناددب در  

 یا نشگاه ستاره سر  
اعتااباش   و ن  مرز از ندوع  
ین  هفته اعتدراض شدبدانده رازی  
در کشت ا  دندعدت مدهدابداد ا  
نزدنک به دا هفته اعتداداب در  
شددرکددت سددا ددتددمدداندد  ناددب در  
یددا نشددگدداه سددتدداره سددر  بدده  
موضوعاش  قابدل شدوجده ا  دبدر  

  ١١ ساز شبرنل شره انر  بدودش از  
نفر از کارگران مجتمدع کشدت ا  
 نعت مهاباد ید  از ااگد اری  
مجتمع از  رنق مزاندره  بدودش از  

مداه اسدت دسدتدمدزد  دود را    ٥٦ 
ا در اعتراض بسدر      درنا ت نترده 

  ١ موبرنر  انن کارگران    اندن  
هفته در هدوای سدرد زمسدتداند   
چادر زده ا با ا را دتدن آشدش بده  
شجمع  دود ادامده داده اندر  اندن  
اعتراضاز ادامه دارد  کدارگدران  
کار انه کشت ا  نعت مدهدابداد  
بارها ا بارها بر سر  واستهدانشدان  
ا در ملابل شعرضاز کار رمداندان  
اعتراض ا مدبدارزه کدرده اندر  از  
اننرا ا بار آن همواره در سدرشدودتدر  
ا بار اعتراضداز کدارگدری قدرار  

 دارد   
دی در س  ا هدفدتدمدودن    ٥٣ راز  

راز از شددجددمددع اعددتددراضدد  انددن  
کارگران  نورای اندتدظدامد  اارد  
کار شر ا بدا حدتدس رسدمد  بده  
کارگران گفت که چادرهاند  را  
که برای شحادن  دود درمدلدابدل  
کددار دداندده زده بددودنددر  را جددمددع  
کننر  کارگران چادرها را جدمدع  
کردنر  اما از راز بعدر هدمدچدندان  
به شجمعاز اعتراض   ود ادامده  
دادنددر  شددانددزده مدداه دسددتددمددزد  
کارگران را بدا  کشدودره اندر  ا  
شنها ااکنش دالت د الت ندودرای  
انددتددظددامدد  بددرای جددمددع کددردن  
چدددادرهدددای کدددارگدددران اسدددت   
نگدراند  آندهدا شدبدرندل شدرن اندن  
چدادرهددا بده یدداشددوق کددارگددران ا  
 انواده هانشدان ا حدمداندت مدرد   

 شهر از آنان است   
کارگران شرکت سا تدمدان نادب  

 در یا نشگاه ستاره سر  
از شددارنددم نددهددس دنددمدداه کددارگددران  
شددرکددت سددا ددتددمددان ناددب در  
یا نشگاه ستاره  کو  بندررعدبداس  
برای درنا ت دستمزد های عدلدب  
مانره  ود که از شهرنور شاکدندون  
یددردا ددت نشددره اسددت دسددت بدده  
اعتااب گسترده زده انر ا هدندوز  
هس انن اعتااب ادامه دارد  اندن  
اشفاق در کنار  ومار اعدتدراضد   
ده هزار ا یانار ندفدری کدارگدران  
 نعت نفت بدا  دواسدت ا دزاندش  
دسددتددمددزدهددا نشددان از شددحددرک  
اعددتددراضدد  گسددتددرده در مددوددان  
کارگران شا ل در  ندعدت ندفدت  

 است   
معلمان بازنشاساتاه بااز 
هم به تجمع در مقاابال 
 مجلس فراخوان دادند

دی    ٣٨ معکمان بازنشسته بدرای  
ماه  برای یوگوری  واستهدانشدان  
 ددرا ددوان بدده شددجددمددع در مددلددابددل  
مددجددکدد  داده انددر  مددعددکددمددان  
بازنشسته در شجمعاز قبک   دود  
با شعدارهداند  "چدون مدعدودشدت   
منزلت حق مسکس مداسدت"  " دط  
 لر سه موکوون حدلدوق مدا ندک  
موکوون"  "ما همه عبری هستودس   
معکس زندراند  آزاد بداندر گدردد"   
اعتراض  ود را بده زندرگد  زندر  
 ط  لر اعا  داشتندر  مدعدکدمدان  
در اعددتددراضدداششددان هددمددچددنددوددن  
 واستار بومده کدارآمدر ا درمدان  
رانگان شدره اندر  در عدودن حدال  
نددک  ددواسددت مددهددس مددعددکددمددان  
م تومه نا تدن امدندودتد  کدردن  
آمدوز؛ ا یدرار؛  لددغدو احددتددا   
امددنددوددتدد   ددادر شددره بددرای  
کدارگددران  مددعددکددمددان ا  ددعددالددوددن  
اجدددتدددمددداعددد  ا آزادی  دددوری  
اسماعول عبری ا دنگر زندراندودان  
سواس  در بنر است   واستدهدای  
معکمان بدازنشدسدتده   دواسدتدهدای  
همه معکمان ا هدمده مدرد  اسدت   
اسوعدا ا داع رسداند  کدندودس ا  
حدمداندت  دود را از مدبدارزاز ا  
 واستهای مدعدکدمدان بدازنشدسدتده  

 اعا  کنوس  
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دی؛ اعتصاب کاارگاران ماقاره ساازی  ٢٢
 ساوه به روز دوم کشید

سدازی ااقدع در    اعتااب کارگران شدرکدت مدلدره دی     ٣٦ 
دی    ٣٠ شهر  نعت  کااه شهرستان سدااه کده از  دبدا  

ماه در اعتراض به شعونق هشت ماه یدردا دت حدلدوق  دود   
 دست از کار کشوره بودنر  به راز دا  کشور  

کننرگان که شمار آندهدا امدراز ندودز بده بدودش از    اعتااب 
رسور عر  یردا ت حلوق ا مزانا در هفت مداه    نفر م    ٥٣١ 

گ شته ا عوری ا یادا؛ سال قبل که در مجمدوع مدعدادل  
هشت ماه شعونق در یردا ت حلوق ا مزانا بود را دلودل اندن  

 اعتااب عنوان کردنر  
 
دی؛ در اعتراض به ماهاهاا ماعاوقاات  ٢٢

نافار از   کاارگاران ١١١مزدی؛ بیش از  
پیمانکاری پاالیشگاه ستاره خلیا  فاار  

 دست از کار کشیدند
 با  )بوست ا چهار  دی ماهک  بوش از یدانادر ندفدر از  
کارگران یومانتاری نک شدرکدت زندرمدجدمدوعده شدرکدت  
 از در مجدمدوعده یدا نشدگداه سدتداره  دکدود   دارس در  
اعتراض به مداهدهدا مدعدوقداز مدزدی  دود در مدحدو ده  
یا نشگاه شجمع کردنر  انن کارگران کده از  درندق ندک  
شرکت یومانتاری در زندر ندظدر شدرکدت  داز قداره )از  
یومانتاران ا ک  یا نشگاه ک مشغول  عدالدودت هسدتدندر ا  

دهدندر  از    کار لوله کش   نعت  )یانپونگک اندجدا  مد  
 انر    شهرنورماه شا کنون دستمزد نگر ته 

 
حمله نیروهای اناتاظاامای باه تاجاماع کاارگاران 
کارخانه کنتورسازی مقابل فرمانداری شهارساتاان 

 البرز!
دی  کارگران کار انه کندتدورسدازی هدمدزمدان بدا    ٣٢ راز  

برگزاری جکسه کموسوون کارگری دالت  دست به شدجدمدع  
اعتراض  ملابل  رمانراری شهرستدان الدبدرز زدندر  رئدود   
هواز مرنره کار انه کنتورسازی نوز به انن جکسده دعدوز  
بود  اعتدراض اندن کدارگدران بده عدر  یدردا دت حدلدوق ا  

کارگر انن کار دانده در هدمدودن    ٠١١ دستمزدهانشان است   
رابطه شجمعاز متعردی در همون ماه داشدتده اندر  بدندا بدر  

دنماه کارگران کنتورسازی در مدلدابدل    ٣٢  برها شجمع راز  
 رماننراری شهر با حمکه نورای انتظام  رابرا شدره ا دا  
شا سه نفر از کارگران دستگور شره انر  ا جالب اسدت کده  
به گزار؛  برگزاری  ارس  رمانره شهرستدان الدبدرز  د   
س نان  انن دستگوری را شت نب کرده ا مودگدوندر:"دراندن  
شجمع از سدوی دا شدا سده ندفدر از کدارگدران بدا ندودرای  

گورد که ندودرای    انتظام  درگوری م تاری  ورز م  
شدر نشدود ا هدمدچدندودن    انتظام  برای اننته  ضا متشدند  

جکوگوری از شحرندک دندگدر کدارگدران  اندن ا دراد را از  
 ددحددندده درگددوددری  ددارج ا بدده سددمددت دنددگددری هددرانددت  

کندر " اا ادامده داده ا مدودگدوندر:"در جدکدسده امدراز    م  
گ ار جرنر  ورز گدر دت    م اکراز االوه با نماننره سرمانه 

ا ملرر شر جکسه نهان  در راز شنبه ششتول شود ا  د   
آن جکسه  مشدتداز شدرکدت کدندتدورسدازی بدا مسد ا ن  

های شأمون اجتماع  ا امدور مدالدوداشد     ها  دستگاه   بانک 
هدا از شدرکدت     استان قزانن مبن  بر مطالباز انن دستگداه 

مطرح ا مدورد بدررسد  قدرار گدودرد "  در آ در اا اعدره  
 یردا ت ب ش  از  کب کارگران را داده ا گفت: 

"امراز رئو  هوأز مرنره شدرکدت در جدکدسده کدمدودسدودون  
کارگری حضور یورا کرده بود که با شوجه به شعهری کده  
انن رئو  کرده ا شضمون  کده یشدت چدک امضدا شدره  
است  انن شرکت به  رمانراری داده  مدلدرر شدره شدا ظدهدر  
شنبه حلوق معوقه نک نا دا مداه کدارگدران را یدردا دت  
کنر در  ور انن  دورز  حدتدس بدازداشدت رئدود  هدودأز  

 شود "   مرنره شرکت کنتورسازی هس     م  
سد ددنددان  ددرمدداندرار الددبدرز در ااقددع عددتدد  الددعددمدکدد  بدده  
اعتراضاز ی  در ی  کارگران کنتورسدازی قدزاندن بدرای  
 نلر کردن  کبهانشان ا انعتاس اسوع آن در شهر است   

ماهها دستمزد کارگر را نم  یدردازندر ا اقدتد  کدارگدران  
دست به اعتراض موزننر  نورای اندتدظدامد    درمداندرار  ا  
همه د  ا دستگاه دالت  در  رمت ساکت کردن ا عدلدب  

 زدن اعتراض کارگران قرار دارنر  
 اعتراض کارگران کنتور سازی قزانن ادامه دارد  

 
 ادامه اعتراضات کارگران هپکو اراک

دنماه ینجمدودن راز اعدتدراض کدارگدران کدار دانده    ٣١ راز  
مداه    ١ هپتو در اراک بود  اعدتدراض اندن کدارگدران بده  

دستمزد یردا ت نشره ا  دطدر شدعدطدودکد  کدار دانده اسدت   
ک از ب ش دالدتد  بده  ٨٦ سال یوش) ٥١ شرکت هپتو حراد  

ب ش  او   ااگد ار شدر امدا بدا ا دزاندش مشدتداز  
مال  عااه بر کاهش شولدودر ندتدوانسدت اشدتدغدال بدودش از  

هزار کارگر  ود را حفظ کنر ا به شدررند  بدا شدعدرندل ا  ٣ 
بازنشستگ   شعراد کارگران اکنون به هزار ا سدودادر ندفدر  

 رسوره است  
راز اعددتددراض قدررشددمددنددر اندن کددارگددران  شدجددمددعدداز ا    ١ 

راهپومان  آنها در اسط شهر  انعتداس بسدوداری در مدودان  
مرد  داشته است  بران شک حضدور  داندواده هدا در اندن  
حرکت اعتراض   قررز بوشتری به انن اعتراضداز داده ا  
حمانت اسوع مرد  را جکب  دواهدر کدرد   دواسدت  دوری  

 کارگران هپتو یردا ت دستمزدهای معوقه است  
 

 تجمع اعتراضی کارگران آوانگان اراک
دی مداه کدارگدران آااندگدان اراک در    ٣٢ راز ینجشنبه  

ماه دستدمدزد یدردا دت    ٥٢ اعتراض به بوتار شرن از کار ا  
نشره ا حق بومه شان دست بده شدجدمدع زدندر  اندن شدجدمدع  
همزمان با سفر استداند  ازندر کدار بده اندن شدهدر  دورز  

 گر ت ا کارگران در ملابل استانراری شجمع کردنر   
کارگران آاانگان به شعطوک  کشوره شرن کار انه ا بدودتدار  
شرن از کار  ود اعتراض دارنر  کارگران آاانگان  واسدتدار  
بازگشت به کار ا دستمزدهای یردا ت نشره  ود هسدتدندر   
اعتراض کارگران آاانگان اراک ا هپدتدو اراک نشداندگدر  
 ضای اعتدراض مدحدودط هدای کدارگدری در اندن شدهدر  
 نعت  ا  ضای شهرنسدت کده بد دش زندادی از مدرد   
 انواده های کارگران  هستنر که در کار انده هدای اندن  
شهر شا کنر ا نک معضل همه آنها عر  یردا دت بدمدوقدع  

 دستمزدهاست  
کارگران کار انه آانگان    دا سال گد شدتده شدجدمدعداز  
متعردی را در اعتراض به مدعدوقداز مدزدی ا مشد دص  

انر  که آ درندن آن راز    نبودن شرانط ادامه کارشان بریا کرده 
 دنماه  ورز گر ته بود    ٣٢ 

 
ساتااره “ اعتراض صدهاکارگر پاالیشگااه 

 ”خلی  فار 
دی بوش از یانار نفر از کارگران ندتد  از    ٣١  با راز  
های یومانتاری یا نشگاه ستاره  کو   دارس دسدت    شرکت 

 از کار کشورنر ا در محو ه یا نشگاه شجمع کردنر  
انن کارگران که از  رنق نک شرکت یومانتداری در زندر  
نظر شرکت  از قاره )از یومانتاران ا کد  یدا نشدگداه ک  

 اخبار کارگری
 ب ش انران:  نسان نودننوان 

 ب ش بون المکک : داااد ر اه   
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 مشغول  عالوت هستنر ا کار لوله کش   نعت   
دهنر  از شهرنورماه شا کنون دستدمدزد    )یانپونگک انجا  م  

انر ا از قرار معکو  حق بودمده آندهدا ندودز اارندز نشدره    نگر ته 
هدای    است  به گفته کارگران مراجعاز به مدرندران شدرکدت 

یومانتاری ا کار رمانان مادر شا کنون نتوجه ب دش ندبدوده  
است  دراعتراض به انن اضعوت انن شجمع  ورز گدر دت   
معمو  دستمزد کارگران یومانتاری یا نشگاه ستاره  کدود   

های یدودمداندتداری دسدت     ارس که  رم قرارداد با شرکت 
شدود درهدفدتده    چنر  هستنر  با چنرماه شا ور یدردا دت مد  

ا ور کارگران یا نشدگداه سدتداره  دکدود   داری شدجدمدعداز  
 اعتراض  متعردی داشته انر  

 
 
دی: ادامه تجمع شبانه روزی کاارگاران ٢١

 مجتمع کشت وصنعت مهاباد!

معاان استانرار ا  رمانرار انژه شهرستان مدهدابداد درهدمدودن  
رابطه گفت:  ز  بود اداره ی کار ا شدعداان اجدتدمداعد  در  

کرد شا امدرازه بدا    رابطه با حلوق کارگران  عال شر عمل م  
 چنون مشتاش  را به را نشونس   

دندمداهک ضدمدن اعدا  اندن  ٣٢ جعفر کتان  راز ین  شنبه ) 
 بر ا زاد: مجموعه کشت ا  نعت مهاباد شماما مدتدعدکدق  
به ب ش  او   است ا در جرنان مدزاندره آن مدلدرر شدر  

 که حلوق یرسنل کامل یردا ت شود  
شانزده ماه دستمزد کارگران را بدا  کشدودره اندر  ا شدندهدا  
ااکنش دالت د الت نورای اندتدظدامد  بدرای جدمدع کدردن  
چادرهای کارگران است  نگران  آنها نوز شبرندل شدرن اندن  
چادرها با یاشوق کارگران ا  انواده هانشان ا حماندت مدرد   

 شهر از آنان است   
نفر از کدارگدران مدجدتدمدع کشدت ا    ١١ بنا بر  بر بوش از  

 نعت مهاباد کده ید  از ااگد اری مدجدتدمدع از  درندق  
مداه اسدت دسدتدمدزد  دود را درندا دت    ٥٦ مزانره  بوش از  

انر  در س  ا هشدت راز گد شدتده  در هدوای سدرد    نترده 
چادر زدنر ا با ا را تن آشش در سرما به شجمع  ود ادامده  

 دادنر  
مجمع عمومی انجمن صنفای  ٥١٥١١/١مورو 

کااارگااران و اسااتااادکاااران ساااخااتااماااناای 
شهرستان سقز برگزار شد. اما باه دلایال 
اینکه مجمع عمومی به حد نصاب نارسایاد 

موکول شاد. روز  ٢٢١٥١١/١مجمع آینده به 
مجاماع عاماومای باا  ٢٢١٥١١/١جمعه مورو 

شرکت صد ها نفر از اعضای اناجامان در 
 مسجد حمزه برگذارشد.

ابترا هوئدت رئدودسده مدجدمدع عدمدومد  از سدوی شدرکدت  

گننرگان انت اب شر ا  بق ا اعوه ای کده  دادر شدره  
بود  هوئت مرندره اندجدمدن گدزار؛ عدمدکدتدرد  دود را در  
 ا که دا مجمع به استحضار شرکت کنندرگدان رسداندرندر   
به دنبال آن سور عک  حسون  بازرس ا ک  انجمن  ضدمدن  
رد ککوده گدزار؛ هدودئدت مدرندره بده اسدتدحدضدار شدرکدت  

مداه    ٥١ کننرگان رسانر که هوئت مرنره انجدمدن در  دول  
گ شته ش کفاز متعردی انجا  داده اندر  اظدهداراز بدازرس  
در دستور کار مجدمدع قدرار گدر دت  در ندتدودجده شدرکدت  
کننرگان در مجمع عموم  در واست ع ل ککوه اعضدای  
هوئت مرنره را کردنر  با اکثرنت قا ع آرا  ککوده اعضدای  
هوئت مرنره انجمن ع ل شرنر  شرکت کننرگان در مدجدمدع  

نفر از شرکت کدندندرگدان بدعدندوان    ١ عموم  رای دادنر شا  
کموته شا مجمع عموم  آنندره ا اندتد داب هدودئدت مدرندره  

 جرنر انت اب شرنر  

 از صفحه فیس بوک عثمان اسماعیلی
 

تجمع اعتراضی کارگران طرح مسکن مهار 
 نفت اهواز

هدزار ااحدری    ٣ دی ماه شماری از کارگران  رح    ٣٢ راز  
مستن مهر نفت در اهواز   واستار یدردا دت حدلدوق عدلدب  
ا تاده  ود شرنر  دستمزد انن کارگران از شدهدرندور مداه شدا  
کنون یردا ت نشره است  قبا نوز با شجدمدعداز اعدتدراضد   

 ی  در ی   ود شوانستنر دستمزد مرداد ماه را بگورنر  
 

سخنرانی حمیاد رضاا احامادی کاارخااناه 
 هپکو در مقابل نیروی انتظامی

 ماه است دستمزد نگر ته است ١ کارگر انن کار انه  
 از باشو  شما شرس  نرارنس 

یاسم نورای انتظام  به حلوق بشر ا  واسته ما کدارگدران  

اننست  آقانان نورای انتظام  اگر راست موگدوندودر بدراندر  
اننهمه مواد م رر در شهر است را جدمدع کدندودر  زندر دا  
دقوله موشود مواد م رر شهوه کدرد  اندندهدا ندک مشدت  
کارگرنر که یول نان شبشان را نرارنر  بازنچه ش داد  بده  
اسس عطارنان شره انر  چرا استانرار  راندش در ندمد  آندر   
آقای استانرار به مرد   وانت کدردی  اگدر اندن بسداک را  
دارنس از ب  عرضگ  مسئولون است   درا شداهدر اسدت ا  
به جان شنها د تر  ا بچه ای کده در راه دارندس  از بداشدو   
شما شرس  نرار   برانس اانن بهتر از انن زنرگ  است  هدمده  
کار انجاز اراک از بون ر ته انر  اننجا شدرکدت آااندگدان  
نشر  هپتو ساکت ندمداندر  آااندگدان شدعدطدودل شدر شدمدا از  
 انواده های آن کارگران  بر دارنر؟  ناندع شدعدطدودل شدر   
یوشگوری موتردنر  آقانان نورای اندتدظدامد  کده بدا شدو   
 ود را برای ما نگاهراشته ای  جوان شهر مدا کدجدا کدار  
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گور بواارد  در هپتو؟ امنوت را با چه م   واهور بدرقدرار  
کنور   با زار؟ با با شدربدودر؟ شدربدرشدان اندندسدت؟ عدطدارندان  
نتنفر است   راست موگونر برانر اا را بواارندر  بدرای مدا  
شا  ا شانه موتشور؟ عطارنان نتنفر است  گردن کدکدفدت  

 ا مفت ور است    
انن س نان با ک  زدن کدارگدران هدمدراه شدر ا کدارگدران  
 طاب به نورای انتظام  گفتندر بداشدومدتدان را بدردارندر ا  

 برانر  
بوش از هزار ا سوار کارگر انن شرکت از هدجدرهدس دندمداه  

در اعتراض بسر موبرنر  در محو ه کار انه شجمع کدرده ا  
 در اسط شهر راهپومان  داشته انر  

 حبت های حمور رضا احمری  حرم دل کارگران هدپدتدو  
ا همه کارگران ا مرد  جدامدعده اسدت  بده راشدند  نشدان  
مورهر که نلش نورای اندتدظدامد    حدفداظدت از مدندا دع  
سرمانه داری است  حفظ امنوت برای حتومدت ا ندودرای  
انتظام   نعن  حفظ امنوت سدرمدانده داران  ا بدا بدوداند   
راشن بده دردهدای کدل جدامدع اشداره دارد  اندن سد دندان  
کوفر واست  عکوه سرمانه داری ا به شباه  کشودرن کدل  

 جامعه است  
 حبت های حمور رضا احمری  حرم دل کارگران هدپدتدو  
ا همه کارگران ا مرد  جدامدعده اسدت  بده راشدند  نشدان  
مورهر که نلش نورای اندتدظدامد    حدفداظدت از مدندا دع  
سرمانه داری است  حفظ امنوت برای حتومدت ا ندودرای  
انتظام   نعن  حفظ امنوت سدرمدانده داران  ا بدا بدوداند   
راشن بده دردهدای کدل جدامدع اشداره دارد  اندن سد دندان  

کوفر واست  عکوه سرمانه داری ا به شباه  کشودرن کدل  
 جامعه است  

 از صفحه فیس بوک کارگران در فیس بوک
 
دی: تجمع اعتراضی مردم شیراز امروز  ٢١

بخاطرپارازیت که باعث افزایش شدید 
سرطان و سردر د در این شهر شده است 

 در مقابل استانداری 

 
مرشوست که مرد  در شوراز بد دا در یدارازندت بدا مشدتدل  
سردرد رابرا شره انر ا زمدزمده اعدتدراض در مدودان مدرد   
اجود دارد  بطورنته ا ور نماننره مجک  اسام  از شدودراز  
در جکسه مجک  در انن مورد در نشدسدت مدجدکد  هشدرار  
داده ا گفت: "در  رب شودراز مدرد  بده  دا در مشدتداز  

ها در بسواری از مسداندل زندرگد  دچدار    ناش  از یارازنت 
انر ا  ز  است مسئو ن اقدرامداز  ز  در اندن    مشتل شره 

 زمونه  ورز دهنر " 
 

آغاز چاهاارمایان روز اعاتاصااب کاارگاران 
 شرکت هپکو

دی ماه بوش از هزار نفر از کارگدران ا کدارکدندان    ٣٣ راز  
شرکت هپتو در اراک برای چهارمون راز اعتاداب  دود  
ادامه دادنر به گفته کارگران از یدند  مداه یدودش شداکدندون  

اسدت  در جدرندان شدجدمدعداز    هدا یدردا دت نشدره   مزدی به آن 

رازهای گ شته مسئدو ن مدربدو ده در  ادوص یدردا دت  
هان  دادنر کده هدندوز مدحدلدق نشدره    معوقاز مزدی اعره 

است  کارگران اعا  کرده انر که شدا جدواب ندگدودرندر بده  
 اعتراضشان ادامه  واهنر داد  

 
تجمع دوباره کارگاران باازنشاساتاه فاوالد 

 مقابل ساختمان مجلس
دی گدراهد  از کدارگدران    ٣٣  دبدا راز    ٨ از سداعدت  

اکارکنان بازنشسته  و د کده بدرای دامدودن بدار در مداه  

انر  مدلدابدل سدا دتدمدان    جاری از سراسر کشور به شهران آمره 
 مجک  شورای اسام  اجتماع کردنر  

انن شجمع ملارن ادامه بررس  مفداد  ندحده بدرندامده شدشدس  
شوسعه در مجک  شورای اسام  که مفاد آن شعرض  بده  
معودشدت کدارگدران اسدت   دورز گدر دتده اسدت  ندک  
 واست  وری بازنشستگان  نانع  و د لغدو  دودگدرداند   
 نراق  و د  انتلال به  نراق بازنشستدگد  کشدوری بدا  

نامه مدعدتدبدر  دو د  مدتدکد  کدردن دالدت بده    شطبوق آنون 
اجرای شعهراز ا یردا ت مدطدالدبداز بدازنشدسدتدگدان  دو د  

نامه معتبر  و د  یردا دت بده مدوقدع حدلدوق ا    مطابق آنون 
سدندواشد       های درمان  بازنشدسدتده  دو د از بدودجده   هزننه 

 هستنر  
گفتن  است که با اجود اعتراضاز متدرر بدازنشدسدتدگدان  
 نعت  و د برای  واستهانشان  یاس   جدز اعدره هدای  
ب  یانه به آنها داده نشره است  شجمع قبکد  اندن کدارگدران  
در هفتس دنماه  ورز گر ت که در آن بدودش از هشدتدادر  
کارگر شرکت داشتنر  کارگران بازنشسته هدمداندجدا اعدا   
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داشتنر که شا اقت  به  واستهانشان یاسم داده نشدود  بده  
 اعتراضاششان ادامه  واهنر داد   

نتته شتانرهنره اضعودت زندرگد  ا مدعدودشدت کدارگدران  
بازنشسته است که ادامه آن دنگر ممتن نوست  از جدمدکده  
ساندت  دبدری اندکدندا در گدزار؛  دود در مدورد شدجدمدع  
اعدتدراضد  بددازنشدسدتدگددان  دندانددع  دو د از ندتدتده ای  
شتانرهنره ا  اجعه بار یرده بر مورارد  بنا بر اندن  دبدر بده  

دی ماه کده  ٣٣ گفته بازنشستگان از راز هفتس شا به امراز  
برای دامون بار برای یدودگدودری مدطدالدبداششدان بده شدهدران  

انر شمار قابل شوجه  از همتاران شان که یدودشدتدر در    آمره 
اجتماع ن ست  آندان را هدمدراهد  کدرده بدودندر  بده دلدودل  

 انر    کهولت سن ا اضع نابسامان زنرگ  شان  وز کرده 
انن  بر به راشدند  اضدع بدازنشدسدتدگدان  کده سدالدهدای  
بسواری از زنرگ  ا جدواند   دود را کدار کدرده اندر  ا  
امراز در ب  شامون  مطکق بسر مببرنر  را بودان مدودتدندر   
بازنشستگان  نانع  و د به انن اضعوت اعدتدراض دارندر   
 واست ا زانش دستمزدها بده بدا ی  دط  دلدر   دواسدت  
درمان رانگان برای همه از جمکه دا  واست مدورد شداکدودر  
آنان در اجتماعاز قبل بوده است  ا اننها  واسدتدهدای کدل  
جامعه است ا اعتراض آندان را بده اعدتدراضداز کدارگدران  

 شا ل  معکمان   یرستاران ا کل جامعه یوونر مورهر  
 

تجمع اعتراضی کاارگاران سااماان کااشای 
 ای بروجرد در پی معوقات بیمه

کدارگدر سدامدان کداشد     ٨١ دندمداه حدراد    ٣٣ عار راز  
براجرد با شجدمدع اعدتدراضد  در مدلدابدل سدازمدان شدامدودن  
اجتماع  انن شهر  واستار یدردا دت حدق بدودمده بدودتداری  

 معوق  ود شرنر  
به گفته کارگران  کار رما حق بومه آنها را اارنز ندتدرده ا  
شا زمان  که یردا ت حق بدودمده کدارگدران بده راز نشدود  

شوانر بودمده بدودتداری آندهدا را بدرقدرار    شامون اجتماع  نم  
کدارگدر اندن کدار دانده در آسدتدانده    ١٦ کنر  هدمدچدندودن  

بازنشستگ  قراردارنر که بومه آنها نوز اارنز نشدره اسدت ا  
 از همون را شرانط بازنشستگ  شرنشان  راهس نوست   

ماه آذر نوز کدارگدران کداشد  سدامدان بدراجدرد در    ٢١ در  
اعتراض به عر  یردا ت دستمزدهانشان شجمع داشدتدندر  بده  

سدال ا    گفته کارگران در رابطه با انن مدعدضداز از ندک 
شدر مسدئدو ن    جدمدعد  مدلدابدل د دا   نوس یوش مرشب ا دسدتده 

شهرستان   استان  ا ملابل سا تدمدان مدجدکد  در شدهدران  
انر  بنا بدر  دبدر اندن ااحدر شدولدودری از    دست به شجمع زده 

به حال نومه شعطودل اسدت ا کدارگدران زندر    ٣٢ اسفنر سال  
 شارنر ا کس  جوابگونشان نودسدت  هدس اکدندون در اندن  

 کارگر به کار اشتغال دارنر    ٥١١ کار انه حراد  
 

 

 گزارش
کارگربراثارحاواد  ٢/٢ومصدومیت ٢١مرگ

ماااه /کاااری دراسااتااان مااازناادران طاای 
 گذشته!

مرنر كل یزشك  قانون  اسدتدان مدازندرران گدفدت :در نده  

نفر بر اسر حوادث كدار در اسدتدان    ٦١ ماهه سالجاری شعراد  
جان  ود را از دست دادنر)همگد  مدردک كده اندن رقدس در  

)سدودزده کدر در    ٥٢ ملانسه با مرز مشدابده سدال قدبدل  
کاهش داشت  بر اسداس آمدار مدراکدز یدزشدتد  قداندوند   

نفر مادرا  نداشد  از حدوادث کدار بده    ٦٣٠ استان شعراد  
ندفدر    ٦١٠ یزشت  قانون  مراجعه کردنر که از انن شعدراد  

 مرد ا ما بل  زن هستنر  
 

پرداخت نکردن سه مااه حاقاوو کاارگاران 
  «سد کانی سیب»

کارگران شا ل در یرایه سا ت سر کان  سوب یودرانشدهدر   
سه ماه مطالباز مزدی یردا ت نشره دارندر اندن کدارگدران  
راز ینجشنبه در مدحدل کدار  دوددسدت بده اعدتدراض زده  
بودنر  کارگران اندن یدرایه عدمدراند  کده از شدهدر هدای  
م تک   در یرایهای سدا دت سدا دت سدر کداند  سدودب  
یورانشهر مشدغدول کدارندر  بدر د  از رازهدای سدال بدرای  
درنا ت مطالباز معوقه  ود به نشانه اعتراض  کدارکدردن  

 در محل کار  ود را متوق  کرده انر  
 

 ١کارگران پیمانی شهرداری کرمان حدود 
 ماه مزد معوقه طلبکارند

یردا ت دستمزد کارگران  رماش  ا ضای سدبدز یدودمداند   
مداه بده شدا دودر ا دتداده اسدت     ١ شهرداری کرمان حدراد  

کارگران  رماش   ا  ضای سبز شدا دل در  شدهدرداری  
کرمان  که شحت مسئولودت چدندر شدرکدت یدودمداندتداری  

ماه مزد  مدعدوقده    ١ باورز یومان  مشغول کارنر  حراد  
  کب دارنر  

 

 کارگران
اصاالح قاانااون کااار ، یااا ساارکااوب 

 معیشت کارگران
 شاپور احسانی راد

مرش  است که کشمدش بدودن کدارگدران ا دالدت بدر سدر  
 نحه قانون کار به د ر ه ا دکد  کدارگدران مدبدرل شدره  
است  کارگران ا ششتل های کارگری به انحا  م دتدکد   

اعتراض  ود را نشان دادنر  کدارشدنداسدان بادورز جدری  
موارد زنادی از انن قانون کار یوشنهادی را مدورد ندلدر ا  
بررس  قرار دادندر ا از زاانده هدای مدتدفدااز   شدبدعداز  
انرانگر آن را بر  انواده های کارگدری    دبدلده کدارگدر   
مزدبگوران ا بطور کک  جامعه نشان دادندر الد  بدا هدمده  
انن شفاضول دالت حاضر بده ید  گدر دتدن اندن  ندحده از  
مجک  نشره است ا اننطور به نظر مورسر دالت ا مدجدکد   
بر  ام  واست اکثرنت شوده های مرد  سع  بدر شدحدلدق  

 نک قانون ضرکارگری شما  عوار را دارنر  
یرسش انن است چرا دالت با شما  انن اعتدراض هدا ا ندلدر  
ها ا بران لحاا سه جانبه گران  ا بده شدبدع آن بدران در  
نظر گر تن منا ع شرکای اجتماع   ود  بوندژه اکدثدرندت  
عظوس کارگران انن چنون  نحه ان  را بده مدجدکد  ارائده  
کرده است ا در قانون کار چه ا داحد   دورز گدر دتده  

سال که عمر از انلاب موگ رد بدرندن    ٢٢ است که بعر از  
  ورز موجب نارضانت  عموق  بله کارگر شره است؟ 

ما در انن مطکب کوشاه قبل از اننته ندلدر مد دتدادری از  
ا اح قانون کار از نگداه  دبدلده کدارگدر داشدتده بداشدودس  
چراند  ا داح قداندون کدار را از ندگداه کدار درمداندان ا  

 دالتمردان بررس   واهوس کرد  
استر ل دالتمردان ا کدار درمداندان ا قداندوندگد اران حدا دظ  
منا ع سرمانه داران انن است کده بدا شدعدرندل ا بده  دفدر  
رسانرن قوانون حمانت  از نورای کار ا به شبع آن انجمداد ا  
یانون کشورن دستمزدهدا ا مدزاندای کدارگدران   مدودتدوان  
برای سرمانه گ اران ا  داحدبدان  دنداندع ا کدار درمداندان  
 ر ت  انجاد کرد که آنها بتواندندر سدودآاری ا اندبداشدت  
سرمانه  ود را ا زانش داده   بدرندن  درندق بداعد  اندجداد  
اشتغال ا در نتوجه سبب رانق ا شتو ان  اقتاداد کشدور  
شونر   به عبارش  دنگر سواستمراران حاکس ا کار درمداندان  
موگوننر   دستمزدا مزانای کارگران بدا  اسدت   هدزندنده  
بهراشت ا انمن  کارگران بدا سدت  هدزندنده حدق مسدتدن  
 بومه   عائکه منری کدارگدران بدا سدت  زمدان مدر اد   
کارگران زناد ا  ول زمان کدارگدران بدرای بدازنشدسدتدگد   
کوشاه است ا اننته در نهانت کارگران بوشتدر کدار کدندندر  
اکمتر حلوق بگورندر شدا بداعد  راندق ا رشدر اقدتدادادی  

 کشور شود 
ما موارد با  نعن  استر ل سواستمراران را بدررسد  کدرده  

 ا قضااز را بعهره م ا بون ااموگ ارنس 
در ابترا نگاه   واهوس کرد به قانون کار  عک  که بدودش  
از س  ا ین  سال حاکس بر سرنوشت کار ا اقتاداد کشدور  
بوده   چلرر انن قوانون به نفع سرمانه داران بدوده ا چدلدرر  

 شوانستنر شولور ا اقتااد کشور را رانق دهنر؟ 
اال اننته از شراع جنگ ا ی  از یاندان جدندگ آن ا شدا  
هس اکنون به اذعان کارشناسان رسدمد  حدتدومدتد  ا بدر  
اساس همون قانون کار  عک    هدودچدگداه دسدتدمدزد  دبدق  
شور  اعا  شره در سال  ا زانش یودرا ندتدرده اسدت ا عدر   
شناسب دستمزد با شور  در انن سالهدا بدر رای هدس شدکدندبدار  
شره ا  بق مدحداسدبده کدارشدنداسدان اقدتدادادی دسدتدمدزد  

در ر از شدور  عدلدب ا دتداده اسدت ا بدا    ٢١١ نزدنک به  
سدال  داحدبدان  دنداندع از    ٣١ شوجه به اننته نزدنک به  

حامل های انریی ) آب   بدرق گداز بدندزندن  گدازائدودل ک  
باورز ارزان ا شلرنبا مجان  بهره م  بردنر   چدرا راندق  
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 ا رشر اقتاادی حا ل نشر؟ 
سال   سدوداسدتدگد اران بدا    ٢١ دا  اننته در شما  مرز انن  

دار زدن قانون کار  عک  در جهت منا ع سدرمدانده داران    
یومانتارنهای  را؛ نورای کدار  یدودمداندتدارندهدای یدرایه  
ان  ا یومان   قرارداد موقت   قراردادهای سفدودر امضدا    
 ار  کردن نورای کار زنر ده نفدر از شدمدول قداندون کدار   
انجاد منا ق آزاد ا در نتوجه  ارج کدردن ندودرای کدار از  
قانون کار   یانون ا بدا  بدردن شدعدر ده هدا ا     را اجده  
قانون  ا رسم  ب شورنر  چدرا راندق ا رشدر اقدتدادادی  

 حا ل نشر؟ 
سال   سدرمدانده داران از    ٢١ سو  اننته در شما  انن مرز  

معا وت های مالواش     رار مالواش    راندت ا داعداشد   
  گر تن اا  های موکواردی ا حت  عر  ید  دادن ا دل  
اا    ااگ اری راهها  کار انه ها  مدراشدع   جدندگدکدهدا بده  
سمن ب    هزاران مرشبه کمتر از قومت ااقع    چرا راندق  

 ا رشر اقتاادی حا ل نشر؟ 
چهار  اننته در داره رناست جدمدهدوری احدمدری ندژاد بده  
نتباره د ر بده  دورز شدگدفدت آاری سده بدرابدر جدهدش  
موتنر مانمکک ا نلرننگ  سرمانه داران ا کدار درمداندان  
سه برابر موشود ا به شبع  بله کارگر ا مدزدبدگدودران سده  
برابر  لور شر موشونر   همه کا ها از شدودر مدرا شدا جدان  

مدودکدودوند  در اندن    ٢ آدموزاد سه برابر گران موشود یراندر  
موکوون موشود مدودگدوندندر رشدر اقدتدادادی در    ٣٥ زمان  

 گران  است اما چرا رانق ا رشر اقتاادی حا ل نشر؟ 
ینجس اننته بر نتته حائز اهمودت در قداندون کدار ا بدوندژه  
دستمزد م  شوان دست گ اشت مورد مهس ا حواشد  سدهدس  
مزد در قومت شما  شره کا  موباشر به گفته کدارشدنداسدان  
حتومت  در  و؛ بونانه شرنن حالت سدهدس مدزد در شدمدا   

در ر بوده اسدت ا مد     ٥١ شا    ١ سال چوزی بون    ٢١ انن  
شوان نتوجه گر ت که سودآاری سدرمدانده داران از شدولدودر  

  ٥١ شدا    ١ در ر بوده ا هست ا بدودن    ٣١ شا    ٣١ کا  بون  
در ر از انن شولودر سدهدس کدارگدران بدوده کده بده عدندوان  
دستمزد درنا ت موتنر ا حت  باورز  ودر مسدتدلدودس از  
انن  رمول موتوان نتوجه گدر دت کده هدمدودن قداندون کدار  

در ر در جهدت مدندا دع    ٣١ شا    ٣١  عک  چوزی در حراد  

سرمانه داران ا کار رمانان بوده ا مدودبداشدر بدا اجدود اندن  
 چرا رانق ا رشر اقتاادی حا ل نشر؟ 

  ٨١١ در آ ر اننته در نک داره هشت ساله   نزدنک بده  
موکوارد د ر نفت به  را؛ م  راد کده هدمده مسدئدولدودن  
ممکتت بر انن امر  حه م  گ ارندر   سدوال اندندجداسدت  

موکوارد به اقتااد کشور شزرنق شدره اسدت      ٨١١ اگر انن  

 چرا رانق ا رشر اقتاادی حا ل نشر؟ 
ا اگر انن ملرار یول که موتوانست سه مرشبه بطور کدامدل  
ممکتت را گکستان کنر اارد اقتااد کشدور نشدر   حدا   

 کجاست؟ 
سودآاری ا انباشت سرمدانده داران دا دکد  چدندان حدودرز  
انگوز ا شگفت آار م  باشر که لطوفه ان  نلدل مدحدا دل  
اجتماع  شره است برنن مضمون که سرمانه دار  دارجد   
از هددمددتددای انددراندد   ددود مددوددپددرسددر چددگددوندده ا بددا چدده  
متانوزم  سودآاری شما انن همه با ست   کده سدرمدانده  
دار انران  موگونر   انن یرایه را یشدت سدر  مدودبدودند     
ای یاسم مورهر نه   ا سرمانه دار انران  یداسدم مدودرهدر  

 موکوارد سود کردنسییی   ١ ما از انن یرایه شاکنون  
ما در مطالب با  م تاری از اضعودت سدرمدانده داران ا  
کار رمانان ا دالت را به عنوان کار رمای بزرن در اندن  

ساله ششرنا کردنس که چگونه از  در دت هدای    ٢١ مرز  
برست آمره   کدارگدران ارزان   اندریی ارزان   اا  هدا ا  
اعتبارز هنگفت   موکواردها د ر نفت  که به آنهدا شدزرندق  
شر ا برننطرنق سودهای بادآارده ا نجوم  کسدب کدردندر  
ال  هرگز نتوانستنر نا ن واستنر هزننه شتندولدویی مدررن  
را بپردازنرشا سطا بهراری ا بارااری کار را ا زاندش دهدندر  
ا سا تار  نعت  ا شولوری کشور را دسدت کدس در حدر  

 کشورهای نظور شرکوه ا کره ارشلا دهنر 
اما  وب است در انتها ندگداهد  بده ااضداع مدعدودشدت ا  

سدالده    ٢١ منزلت کارگران ا حلوق بگوران در اندن مدرز  
شونس که قانون کار  عک  در سرندوشدت آندهدا حداکدس بدوده  

 است   
به اذعان کارشناسان رسم  حدتدومدتد  دسدتدمدزد  دعدکد   
کارگران سه برابدر زندر  دط  دلدر اسدت ا ندک  داندواده  
کارگری با انن دستمزد شوانان  اداره کردن  دود را  دلدط  

راز دارد مضام بر اننته اکثرا حدلدوق هدای    ٥١ به مرز  
علب ا تاده دارنر  د ترچه بومه انها شجرنر نم  شدود کده  
شددبددعدداز آن بدده  ددورز سددو  شددغدد ندده    ددلددر  دداکددت   

 اعتواد  اق   ودکش   ود را براز داده است 
نفر نودرای کدار در راز ا    ٦ آمار احشتناک کشته شرن  

ماراموت  رها هزارکارگر نشان مورهر هزننده بدهدراشدت  

 ا انمن   ردی ا کارگاه  بشرز یانون است  
هدزار    ٠١ هزار شومان ا به شازگ     ٣١ هزننه مستن ملرار  

شومان نشان مورهر که هوچ شناسب  با کرانه  دانده هدای  
سنگون نرارد ا اجود حاشوه نشون    گور دوابد   شدوالدت  
 واب  دال بر اندن اسدت هدزندنده مسدتدن بدرای کدارگدران  

 محک  از اعراب نرارد 

کارگران حت  زمان مدر اد  را شدرجدودا مدودرهدندر کدار  
کننر ا  رسوده شرن کارگران در مرز س  سدال  دود را  
مرن زادرس باورز ستته ا    در مرز نت  دا سدال  

 بعر از بازنشستگ  به  وب  نشان مورهر 
کارگران در انن مرز  بق قانون کار  عک   ا دراج شدرندر  
 بوتار شرنر  شاق  دوردندر   زندراند  شدرندر  ا از ندظدر  
شا ص ر اه ا امتدانداز مدادی زندرگد  در سدراشدودبد   

 سلوک قرار گر تنر 
بنابر انن با شوجه به همه مطالب با  باندر سدوداسدتدمدراران ا  

 قانونگ اران به انن یرسش مهس یاسم دهنر 
هرم از ا داحدوده قداندون کدار ا حد م حدراقدل قدواندودن  
حمانت  که  لط بر رای کا   بده ندفدع کدارگدران اسدت  
) ا انن قوانون نوز با نفوذ کار رماندان ا  داحدبدان قدررز  

 در مرحکه عمل بنفع کارگران اجران  نموشودک چوست؟ 
اما همه قرائن ناظر بر انن مطکب موباشر که چنانچده اندن  
 نحه را دالت ی  نگورد ا ندا مدجدکد  آن را مسدتدوز  
ندگد ارد هدودچ شدتد  نددودسدت شدعدارضداز ا شضدادهددای  
اجتماع  به مرحکه حاد ا  ور قابل کنترل   واهدر رسدودر  
که داد حا ل انن آشش ا را ته شوسط سدوداسدتدمدراران بده  
چشس همه  واهر ر دت مدوندر اندن مدوضدوع اعدتدراضداز  
 شجمعاز   راهپومان  ها ا شحان های هدر رازه ده هدزار  
کارگر در اقا  ندلداک کشدور مدودبداشدر کده کدارد بده  
است وانشان رسوره ا بوش از انن ن واهنر شدوانسدت ذلدت اا  

  فت را شحمل کننر 
آنها به جز زنجورهای دستانشان چوزی برای از دسدت دادن  
نرارنر  برای کارگران مثل راز راشن است اندن  ندحده نده  
برای ا اح قانون کار است بکته نک جهدت عدمدره دارد  
ا آن سرکوب هر چه بوشتر معوشدت ا مدندزلدت کدارگدران  

 است  
 ٣١ دی    ٣١ شایور احسان  راد  

@ettehad 

 
سرقت آشاکاار از دساتارنا  کاارگاران در 

 آلومینیوم پار 
اشحادنده آزاد کدارگدران اندران : مداهدهداسدت کده  درای  

کارگران شرکت آلومونو  یارس برسر شحدمدودل آشدتدارشدرندن  
شدندودره    ٬ بوحلوق  ها عکوه کار رمدای اندن کدار دانده  

 موشود  
 بق  برهای رسوره به اشحادنه آزاد انران کدار درمدای اندن  

  ١ شدا    ٣ کار انه بار دنگر از حلوق آذر مداه کدارگدران    
  ٢١١ ساعت از اضا ه کداری هدای مداهدودانده ی هدمده  

کارگر را به بهانه  ورقانون  کمک آنان به جکوگدودری از  
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ارشتستگ  کار انه یردا ت نترده است  اندن در حدالد   
است که در ماههای گ شته نوز انن مدبدالدغ را از حدلدوق  
کارگران کسر نموده ا انن کار انه  نه شنها ارشتسدتدگد    
در آن اجود نرارد بکته شولور در انن آن با ظدر دودت کدامدل  
انجا  موگورد ا حدجدس سدفدارشدهدا آندلدرر زنداد اسدت کده  
کارگران ناچار به اضا ه کاری هستنر  حت  اندن مدبدالدغ  
از کارگران  که در رازهای شعطول شدودفدت کداری اشدان  

 بوده است نوز کسر گردنره است 
انن سرقت از دسترن  کارگران جر  است کده مسدبدبدودن آن  

 بانر شحت یوگرد قانون  قرارگورنر   
ابعاد بوشتر شحمول ب  حلوقد  ا ظدکدس هدای آشدتدار بده  

اشدحدادنده    ٣١ مهرماه    ٥٢ کارگران انن کار انه در گزار؛  
آزاد کارگران انران به شفاول آمره که ضدمدودمده اندن  دبدر  

 موباشر  
شركت آلومونوو  یارس ااقع در شهر  نعت  سدااه کده بده  
عنوان بزرگترنن شولوركننره كونل  ارق ا  وندل آلدومدودندودو   

بدواسدطده شدولدودر درظدر دودت    ٬ در كشور  عالوت موتنر  
بوشتر بجای است را  نورای کارجرنر کارگران را مدجدبدور  
به اضا ه کاری مونمانر  ا عکودر دس اندن  شدارکداری از  
یردا ت مطالباز قانون  کارگران با بهانده هدای ااهد  ا  
شر نرهای م تک   ودداری کرده ا به انن اسوکده حدا دل  
دسترن  کارگران را بونژه باکسر از ساعاز اضدا ده کداری  
که کارگران درانن ساعاز رن  ا  سدتدگد  بدودشدتدری را  

بدطدور دودرقداندوند  ا آشدتدارا سدرقدت    ٬ متحمل موشوندر 
 موتنر  

اشحادنه آزادکارگران انران ضمن محتو  کردن اندن شدعدرض  
راه مدوسدر    ٬ ا دست انرازی به دستمزدهای انرک ماهوانه 

ا ااقع  را ملاامت ا شا؛ کارگران  اندن کدار دانده در  
د اع از منا ع ا حا ل دستدرند   دود در مدلدابدل چدپداال  

  ٬ کار رما مورانر که اجازه شعرض به  احبدان سدرمدانده  
 به معوشت  ود را نرهنر  
 ٣١ دی    ٣١   -اشحادنه آزاد کارگران انران 

  بر مرشبط منتشر شره از  رم سانت اشحاد 
شراا  شحمول ب  حلوقد  بدودشدتدر بدر کدارگدران کدار دانده  

 آلومونوو  یارس 
اشحادنه آزاد کارگران انران: در شراا  شحمدودل بد  حدلدوقد   
بوشتر بر کارگران کار انه آلوموندودو  یدارس  کدار درمدای  
انن کار انه دا ساعت از اضدا ده کداری مداهدودانده هدمده  

کارگر را به بهانه کدمدک آندان بده جدکدوگدودری از    ٢١١ 
ارشتستگ  کار انه یردا ت نموتنر  انن در حال  اسدت  
که شولور در انن کار انه با ظر وت کامل انجا  مدودگدودرد  
ا حجس سفارشها انلرر زناد است کده کدارگدران نداچدار بده  

 اضا ه کاری هستنر  
بنا بر اظهار کارگران کار انه آلومونودو  یدارس  عدااه بدر  
انن  در ب شهان  از اندن کدار دانده کده قداندون مشدا دل  
س ت ا زنان آار اجرا موشود ا کارگران انن ب دشدهدا مد   

سداعدت    ٨ ساعت کار بتننر عما ناچار به    ٦ بانر رازانه  
کار رازانه هستنر به انن شتل که با بازنشسته شرن ا ندا  
ر تن هر کارگری از اندن بد دشدهدا  کدار درمدا کسد  را  
جانگزنن آنها نموتنر ا کار آنها را بدطدور  دودرقداندوند  ا  
بران اننته اضا ه کاری به کدارگدران شدعدکدق بدگدودرد بدر  

 گردن آنها م  انرازد  
همچنون کدار درمدای اندن کدار دانده بدا امدتدنداع از دادن  
مر ا  رسم  به کارگران  آندان را اادار بده جداندگدزندن  
کردن  رد دنگری به جای  ود حون زمانهان  که بدرلدودل  
گر تاری ا نا مسائل دندگدری بده سدر کدار ندمد  آندندر  
موتنر ا به انن شرشوب مر ا  سالوانه کارگران اندبداشدتده  

راز از اندن    ٣ موشود ا کدار درمدا در یداندان سدال  دلدط  
مر ا  را باز  درندر ا آندرا بده کدارگدران مدودرهدر ا از  
باز رنر ا یردا ت هزننه بدلدوده رازهدای مدر اد   هدای  
انباشته شره که  ود در  ول مانع استفاده کدارگدران از آن  

 شره است  ودداری موتنر  
 ٥٢٣١ مهر ماه    ٥٢  –اشحادنه آزاد کارگران انران  

 
 

جلیل رحمانی : در باره اصالحیه قااناون 
 کار

 
سدال از اجدرای قداندون    ٣٦  نحه ا اح قانون کار :حراد  

در ر جمعوت کل کشدور را    ٦١ کار موگ رد قانون  که  
در بر موگورد ادامون قانون  راگور بعر از قداندون اسداسد   
است اما قانون کار در مرحکه ا اح قرار دارد   قداندوند   
که نتطرم آن جامعه کارگری ا رم دندگدر آن جدامدعده  
کار رمان  است  با انن که قانون کار اایه ا داح را بدا  
 ود به نرک موتشر اما به اعتلاد ما کدارگدران   ندحده  
 عک  ضر کارگری ادر جدهدت شد درندب حدلدوق االدوده ا  
بنوادنن کارگران است اهرم از ا اح قداندون کدار حد م  
حراقل قوانون حمانت  از جامعه کدارگدرنسدت   شدغدودودراز  
 نحه قانون کار در دا دسته قرار  دواهدر گدر دت :دسدتده  

اال شغوور در جهت ارزانسازی نورای کار ادسدتده دا  بد   
سباز سازی گراههای مزد بگور  نتته شتدان دهدندره ای  
که در انن  نحه قرار دارد انن است که گونا قاندون جدرندر  
نوع  استثمار قرن نوزدهمد   دبدلده کدارگدر را  دراحد   
موتنر  مثا در مورد کارارزی شرک سن کدار را حد م  
کرده انر کار کودکان مجاز شمرده شره به انن شرشوب شدمدا   
دستااردهای مرن  کارگران انران اسالهای گ شته را زندر  

سدال را جدهدت    ٥٨ سوال موبرد ااز  رم دنگر سل  سدن  
سن کار  ازبون موبرد ابسواری از نورای کار در سن کدار  
بدده عددنددوان کددار آمددوز در مددعددرض اسددتددثددمددار قددرار  

سدالده شدندهدا    ٥ موگورنر  کارگری که با نک قدرار داد  
سال از ندظدر کدار شدامدودن    ٥ امور؛ انن بود که حراقل شا  

است حا  در  ورز ا راج شرنش شنهدا دلدش بده سدندواز  
 و؛  واهر بود کارگران هر راز شا شدب بدرای شدولدودراز  
ااقتااد انن ممکتت زحمت موتشدندر اعدرق مدودرندزندر ا  
جالب اننجاست که شا کنون کوچتترنن حماندتد  از آندهدا  
نشره   نحه ا اح قانون کار امنوت شغدکد  کدارگدران را  
نا امن شر  واهر کرد  شجمع اعتراض  کارگران در ملدابدل  
مجک  نسبت به انن  نحه شا حرادی نتدودجده داد حدراقدل  
اجازه نرادن که مجکد  شادوندب کدندر زندرا یدودش از اندن  
شجمع ازنر کار  حبتهای در بداره بدازگشدت اندن  ندحده  
کرده بود اما سرانجا  نائوب رئو  کدمدودسدودون اجدتدمداعد   
مجک  از ارجاح  نحه قداندون کدار بده ازارز کدار بدرای  
بدررسدد  در کددار گددراهدد  انددژه بددا حضددور نددمددانددنددرگددان  
کارگری ا کار  رمدائد  ادالدت  درسدتداده بدود   بداعد   
شاس  است امرازه کارگران بده جدای اندن کده بده آندندره  
ابهبود شرانطشان امور اار باشنر آرزانشدان اندن اسدت کده  
 نحه ا اح قانون کار از بدودن بدراد بده جدای اندن کده  
اموراار باشنر حراقل حلوق کدارگدران مداندندر بسدوداری از  
کشورهای دنگر ا زانش چشمگوری داشته باشر اآنها هدس  
 عس ر اه را بچشنر بانر آرزا کننر شراندطدشدان از چدودزی  
که هست برشر نشود ما کارگران شمدا  اندریندمدان قدررشدمدان  
ب ش عظوم  از اقت ازنرگومان را برای شولور بدرای کدار  
کار رمانان گ اشته انس ا حق دارنس که از  دواسدتده هدای  
بر حق  ود د داع کدندودس   بدا ا داح قداندون کدار دسدت  
کار رمانان  بازشر از هدمدودشده  دواهدر شدر  ا دراج دسدتده  

راز    ٥ مداه احدتد  بده    ٥ جمع  کارگران اقراردادها را به  
بران یردا ت حق هوچ گونه سنواش   اشبرنل شرن کدارگدر  
به برده مطکق برای کار  رما     در  ول مرز اندن چدندر  
سال موبدودندودس کده حدتد  بدا اجدود قداندون کدار  دعدکد   
کارگران  هستنر که ا راج شرنر بدودتدار ازندراند  شدرندر  
حت  بجای انن که به  واست کارگران که  دواهدان کدار  
بوده انر ا یوگور حلوق چدندر مداه مدعدوقده  دود بدوده اندر  
شاق  ورده انر اانن یاداش  بوده از  رم کار رمداندان بده  
کارگران  ما کارگران انران  واستار برچدودره شدرن ا داح  
قانون کار هستوس   ما  واهان بدرچدودره شدرن قدراردادهدای  
موقت اشرکتهای یومانتداری ا حدق اندجداد ششدتدکدهدای  
مستلل کارگری اقرارگر تن شما  کارگدران در زندر چدتدر  
قانون کار ا ا زانش دستمزدهدا هسدتدودس  جدکدودل رحدمداند   

 ٥٢٣١/٥١/٣٥ 
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اعتصاب مجدد کارکاناان  -انگلستان 
 مترو در لندن

 

اعتااب کارکنان مترای شهر لنرن موکووندهدا مسدا در را  
 در راز اال هفته در یانت ت برنتانوا سرگردان کرد  

اشحادنه های کارگری مترا که کارکنان را ندمداندندرگد   
م  کننر اعا  کرده بودنر که کارکنان مترا از سداعدت  

سداعدت دسدت از    ٣٠ بعر از ظهر راز نتشنبه به مرز    ٦ 
 کار م  کشنر  

انن اعتااب باع  شره است که  فهای  دو ند  بدرای  
 اشوبوسها ششتول شود  

اعتااب ا ور شازه شرنن ااکنش دا اشحادنده کدارگدری بده  
شاموس شرکت اداره کننره حمل ا نلل عدمدومد  در لدندرن  
مبن  بر شعطول کدردن بداجده هدای  درا؛ بدکدودت اسدت   
شاموم  که از مرشها قبل مانه ا تام بون کدار درمدا ا  
کارکنان شره است  اشحادنه های  ندفد  کدارگدران مد   
گوننر با عمک  شرن انن شاموس  رها نفر شدغدل  دود را  

 از دست م  دهنر  

شرکت مترای لنرن م  گونر به چدندودن  در ده جدوند   
 نواز دارد شا مجبور نشود قومت بکوتها را ا زانش دهر  

شرکت اداره کننره مترای لنرن گفتده اسدت کده  دطدوک  
 مترای منطله مرکزی شهر شعطول شره است  

 
 
 
 

 
 
اعتراض به افازایاش عاوارض در  -پرو 

 بزرگراه پان آمریکن
 

راه انرازی مراکز جرنر درنا ت عوارض در بزرگراه ا دکد   
قاره آمرنتا موسو  به " یدان آمدرندتدن " درگدودری مدودان  

 راننرگان ا یکو  کشور یرا را به همراه داشت  
عوارض استفاده از انن بزرگراه در کمتدر از ندک راز  دا  

 برابر شره است  
یاندونده اندن    ١  رها معترض یران  از بامراد ینجشدندبده  

بزرگراه را که از شمال شا جنوب قاره آمرنتا امدتدراد دارد   
در نزدنت  لوما  یانت ت یرا بستنر ا با یرشداب سدندگ ا  

 سوزانرن  ستوتها با نوراهای یکو  درگور شرنر  
یکو  برای متفرق کدردن مدعدتدرضدان از گداز اشدک آار  

 استفاده کرد  
 

 ٥٥افاراد مسالاا نااشاناا   -افغانستان 
 معدنچی را در شمال افغانستان کشتند

هدای مدحدکد  ا ندت بدغدان در شدمدال ا دغدانسدتدان    ملدا  
مدعدرندچد  را    ٥٢ گدوندندر ا دراد مسدکدا ندداشدنداس     مد  
 انر    کشته 

سد  گدفدت    ب    محمود حلمل  س نگوی اال  بغان به ب  

بده اقدت مدحدکد  در مدندطدلده اندار دره    ٢ حراد ساعدت  
السوال  شاله ا بر ک انن ا نت  به مدعدرندچدودان حدمدکده  

مدعدرندچد     ٢ گونر در انن حمکده    کردنر  آقای حملل م  
 انر    دنگر ز م  شره 

هدای شداندودر    س نگوی اال  بغان با اسدتدنداد بده گدزار؛ 
گونر همه قربانودان اندن حدمدکده از قدو     نشره از منطله م  

هزاره بودنر  به گفته انن س نگو شحلولداز در مدورد اندن  
 رانراد آ از شره است  

هنوز هوچ گراه  مسئولوت حمکه به کارگران مدعدرن در  
گدوندر    بغان را به عهره نگر ته ا س نگوی اال  هس مد  

هنوز مش ص نوست عامان انن حدمدکده اابسدتده بده چده  
 انر    گراه  بوده 

گوری ا حمکده بده مسدا دران    یوش از انن نوز بارها گراگان 
از سوی م الفان مسکا در نلاک م تدکد  ا دغدانسدتدان ر   
داده ا انن حماز معمو   بده  دالدبدان ا در مدواردی بده  
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شود که  ود را عضدو گدراه    ا راد مسکح  نسبت داده م  
دانددنددر  السددوالدد  شددالدده ا بددر ددک نددوددز از    داعددش مدد  

 شود    های ناامن ا نت بغان محسوب م    السوال  
های بسوداری بدرای گدراه  دالدبدان دارد  از    بغان ج ابوت 

شدر از    جمکه موقعوت استراشژنک  منابع اقتادادی ا مدهدس 
همه شرکوب جمعوت  انن ا نت   البان ندودراهدای  دود را  

 انر    در منا ق استراشژنک بغان مستلر کرده 
  

هزار نافار دیاگار از  ٨بیش از  -ترکیه 
 کار برکنار شدند

هدزار    ٨ ها درشرکوده  بدودش از    در شازه شرنن مورد از شافوه 
 انر    نفر دنگر در انن کشور از کار برکنار شره 

انن ا راد از نوراهای یدکدود   کدارکدندان بد دش قضداند    
 بهراشت  ادانشگاهوان هستنر  

بوش از نتار ا بوست هزار ندفدر اززمدان اقدوع کدودشدای  
ک در اندن کشدور از  ٣١٥٦ نا رجا  در یائوه سال گ شته ) 

 انر    کار برکنار ا نا به حالت شعکوق در آمره 
دهها موسسه هس از زمان برقراری اضعوت  وق الدعداده در  

 انر    کشور بسته شره 
اضعوت  وق العاده کده در ید  کدودشدای ندا درجدا  سدال  
گ شته در شرکوه برقرار شر  در اکدتدبدر سدال گد شدتده بده  

 مرز سه ماه دنگر شمرنر شر  
دهدر شدا    اضعوت  وق العاده به ملاماز شرکدوده اجدازه مد  

ا راد مظنون به دست داشتن در کودشا را از کدار بدرکدندار  
 کننر  

یائوه سال جاری موادی ااحرهان  از ندظدامدودان    ٥١ شب  
هدای کدکدودری ا    شرکوه شا؛ کردنر با حمکه به سا دتدمدان 

های ا ک  استاندبدول ا آندتدارا دالدت حدزب    کنترل  وابان 
حاکس عرالت ا شوسعه را سداقدط کدندندر  کدودشداگدران از  
شانک  هوایومای جنگنره ا هکوتویتدر اسدتدفداده کدردندر ا  

 نفر کشته شرنر    ٣٢١ ها حراد    در جرنان درگوری 
منتلران بر انن باار هستنر که سرکوب گسترده در شدرکدوده  
با هرم ملابکه بدا هدرگدونده مد دالدفدتد  بدا رجدب  دودب  

 شود    اردا ان  رئو  جمهور انجا  م  
ملاماز شرکوه  تا الکه گدولدن  شد دادودت مد هدبد  در  

 داننر    شبعور را عامل کودشای نا رجا  شرکوه م  
 اما آقای گولن انن ادعاها را رد کرده است  

 


