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 کارگر برای زندگی تا کجا باید بجنگد؟
 ناصر اصغری 

 سال گذشته سال برآمد جنبش کارگری بود
 یک سئوال از حمید تقوائی در مورد سالی که گذشت   

 ٢ صفحه  

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 (   ٠٣ بخش ) 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 یابد علی ربیعی وزیر کار: میزان بیکاری به زودی کاهش نمی

 شهال دانشفر 

 ٥٩٣١روز شمار اعتراضات  کارگری نیمه نخست سال 
 )منبع سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 

حمایت سازمان 'فریدوم ناو' از بهنام ابراهیم زاده در نشست شورای حقوق 
 بشر سازمان ملل 

 ٣١و نقطه قدرتهای  جنبش کارگری در سال  ٣٩مراسم  روز جهانی کارگر  
 نسان نودینیان 

کمونیستهای جنبش کارگری باید به رسالت  
 تاریخی خود مطلع و خودآگاه باشند

مصاحبه "کارگر کمونیست" با محمد  
 آسنگران 

کارگر کمونیست: چنین به نظر می رسد که ایران دارد بهه 
طرف تحوالت سیاسی مهمی می رود. به نظر شمها جهنهبهش 
کارگری در سال گذشته چه پیشروهای چشمهگهیهر و قهابهل 
توجهی داشت که بشهود بهر مهبهنهای آن بهه پهیهشهواز ایهن 

 تحوالت سیاسی برود؟
 

 محمد آسنگران: 
وارد فاز جدیدی شد. اماا راروساه ای    ٨٨ جنبش کارگری بعد از سال  

های این فاز جدید عبور کاناد و مااماتاش را    الزم داشت تا از سنگالخ 
نشان بدهد. مامتی که اکنون ما آنرا مشاهده مایایانایا  فاقا  ناو   
کوه یخ است نه مامت تمام مد این جنبش. کسی که تاحاوالب باعاد از  

هاا و    را تعقیب کرده بااشاد مایاداناد کاه تاماام تشایال   ٨٨ سرکوبهای  
های اعتراضی وادار به عقب نشینی شدند و حتی اکثاریات آناهاا    جنبش 

هاای    از میدان خارج شدند. صدها و هازاران فاعاال مایادانای از جاناباش 
مختلف یا ناچار به تر  ایران شدند و یا سیوب و گوشه گایاری باه  
آنها تحمیل شد. تنها جنبشی که با اتایاا باه ماقااومات و اساتاقاامات  
درونی خودش سر را ماند و کوتاه نیامد جنبش کارگری بود. اوج ایان  

دیدیا . بااز ها  الزم    ٥٠٣١ استقامت و ابراز وجود چند ساله را در سال  
مشاهده کردی  و ابراز وجود جاناباش    ٣١ به تاکید است آنچه ما در سال  

کارگری مینامی  محدود به همان نو  کوه یخ است. اگر ناه مااعاده  
این جنبش صدها برابر مویتر و مدرتمندتر از باروزاب ماابال مشااهاده ماا  
است. تمام تحلیلگرانی که تا کنون به جنبش کاارگاری رارداخاتاه اناد  
بدرست به نمونه هایی از اعتصاباب و تظاهراب و ابراز وجود اعاتاراضای  
بخشهایی مختلف این جنبش اشاره دارند که خبرش ماناتاشار شاده و از  

 آن مطلع شده اند. 
اما یک نیته مه  این است که ماعده این جنباش و اتاوریاتاه و تاوان  
زیرو رو کننده این جنبش هنوز مجال اینرا رایادا نایارده اسات کاه باروز  
علنی و اجتماعی خود را در محل کار و خیابان باه ناماایاش باگاذارد.  
اگرچه همان بروزاب علنی اعتراضی و خیابانی ها  باه انادازه کاافای  

 مدرب و توان این جنبش را به جامعه نشان داده است. اما نباید از  
 

 انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسالمی است! 
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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  تحريريه
 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 نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالب در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٥ از صفحه        

 ٤ صفحه  

 
مدرب بدناه اصالای ایان جاناباش  
غافل مااناد. زیارا ناماوناه هاای  
برجستاه ساال گشاتاه هاماچاناان  
ماااحااادود باااه اعاااتاااراضااااب و  
اعتصاباب و بیانیاه هاایای اسات  
کااه تااوان و مااجااال ابااراز وجااود  
داشته اند. از جمله آناهاا بایاانایاه  
مشتر  اسامااعایال عابادی و  
جعفر عاظایا  زاده و اعاتاراضااب  
کوچک و بزرگ جلو ماجالا   

هاای از ناوه ها ایاو و    و ناماوناه 
دیااگاار مااواردی کااه هاار روزه  
بااخااشااهااایاای مااخااتاالااف جااناابااش  

 کارگری داشته است. 
ای    با این حال ماهاماتاریان ماولافاه 

که به عناوان رایاشاروی جاناباش  
کارگری در سال گاذشاتاه و در  
چند سال اخیر باید مد نظر بااشاد  
ناه تاانااهاا تااعااداد اعاتااصاااباااب و  
اعتراضاب خیابانی بلیه اتاوریاتاه  
و امید و تاوماعای اسات کاه در  
جامعاه باوجاود آورده اسات. ایان  
مولفه نه تنها در چند سال اخایار  
بلیه بناظار مان در تااریاخ ایاران  

سابقه است. امایاد و تاوماعای    بی 
که در میان بخشهاای ماخاتالاف  

های اعتراضی نسابات باه    جنبش 
جاناباش کاارگاری باوجاود آمااده  

ای کاه رهاباران    است و اتاوریاتاه 
جنبش کارگری در جامعاه رایادا  
کرده اند تازه است. اگر چاه ایان  
تحول حاصل تالش چند نسال از  
فااعااالاایاان و رهاابااران چاا  و  
کمونیست جنبش کارگری اسات  
که امروز جواناه زده اسات و در  
حال رشد و شیوفایی اسات اماا  
خود این مومعیت مادمات زیاادی  
ندارد. این مولافاه آناقادر ماها  و  
تعیین کنناده اسات کاه اگار باا  
مانع غیر مابل ریش بینی ماواجاه  
نشاود ماایاتااواناد آیانااده ساایااساای  
جامعه ایران را طاوری رما  بازناد  
که نه تنها کل ایران را ماتاحاول  
کند بلیه جهاان را ها  ماتاوجاه  

 خودش نماید. 
ایان ناایاااب را ناه باارای تااهاایاا   

نویس  و نه خودم تهیا     کسی می 
ام. این یک حقیقت تااریاخای    شده 

و تازه است که باایاد آنارا دیاد و  
در معرض دید همگان مارار داد.  
در تاریخ گذشته اکثریت فعاالایان  

های انقالبی و اعاتاراضای    جنبش 
توجه و امید چندانی به جاناباش  
کارگری نداشتند. حاتای وماتای  

شاعاار    ١٥ که در دوره اناقاالب  
"کارگر نفت ما، رهبار سارساخات  
ما" بوسیله چ ها به خایااباان آماد  
و تظاهرکنندگان آنرا سر میادادناد  
هنوز جاماعاه تصاویار عایانای و  
مابل اتیایی از جنبش کاارگاری  
نداشت. هنوز کانون ناویسانادگاان  
و هنرمندان و سخنگویان طباقااب  
دیگر جامعه شخصیتهای اصالای  
جامعه محسوب میشادناد. هاناوز  
شاه و وزیر و آخوند و ناویساناده و  
هنرریشه و هانارماناد و ناماایاناده  
مااجاالاا  و ... شااخااصاایااتااهااای  
شااناااخااتااه شااده جااامااعااه بااودنااد.  
کسای ناامایاادانسات اسا  رهابااران  
کارگران نفت آن دوره چایاسات و  
چه ریشایاناه و تااریاخای دارناد.  
کسی با چهره و اس  و رس  آناهاا  
آشنا نبود و خود آناهاا ها  تاحات  
تاثیر سنت چ  آنازماان لازومای  
به ابراز وجود علنی نداشتاناد. در  
محل کار شناخته شده بودند اماا  
در جااامااعااه کساای آنااهااا را  

هاای بادون    نمیشناخت. اعاالمایاه 
اس  و رسا  ماناتاشار مایاشاد و  
شخصیتاهاای واماعای و رهاباران  
الیق کارگران تا همین چند ساال  
گاذشااتاه هاا  ناااشاانااخااتااه مااانااده  
بودند. آخوند و شاه و رمان ناویا   
و مقاالاه ناویا  و رااماناباری و  
نوحه خوان همه و هماه شانااخاتاه  
شده و معلوم بودند. اما کارگاران  

و رهبران توانا و سخنگویاان الیاق  
جااامااعااه کااه در دل جااناابااش  
کارگری حضور داشتند همچناان  
در رشت ررده مااناده و اسامای و  
حاارفاای از آنااهااا ناابااود. جااناابااش  
کارگری شایاد تاناهاا جاناباشای  
است که در تاریخ ایران رهاباراناش  

 ناشناخته مانده اند. 
امروز این تحول اتفاق افتاده اسات  
و جامعه با تعدادی از فعالایان و  
سخنگویان الیق جنبش کارگاری  
و به این اعتباار رهاباران جااماعاه  
آشنا شده است. رارسال با بایاانایاه  
مشتر  عبادی و عاظایا  زاده  
اوج این تحول را دیدی . اگار چاه  
این تعداد از رهبران و چهره هاای  
جنبش کارگری هنوز بسیار کا   
و در ابعاد دهاهاا نافار اسات اماا  
صدهاا بارابار ایان رهاباران هاناوز  
برای جامعه نا آشاناا مااناده اناد.  
چاایاازی کااه مااایااه اماایااد و  
خوشحالی است این رروساه شاروه  
شده است و هیا  نایارویای ماادر  

 نیست این رروسه را مانع بشود. 
بااناااباارایاان نااه تاانااهااا جااامااعااه بااا  
تااعاادادی از رهاابااران جااناابااش  
کارگری و ماعالاماان آشاناا شاده  
است بلیه جاناباش کاارگاری و  
رهبران آن اکنون بیش از هامایاشاه  
مااورد اعااتااماااد و جااای اماایااد  
جااامااعااه هسااتاانااد. رهاابااران ایاان  
جنبش اکنون جاز شانااخاتاه شاده  
ترین و محترم ترین و الیاق تاریان  

 افراد جامعه ایران محسوب  
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  ٧ از صفحه           
میشوناد. ایان شاایاد ماهاماتاریان  
تحول سال گذشته در ایران اسات.  
با اتایاا باه ایان اعاتاباار و ایان  
اتوریته جنبش کارگری و رهباران  
آن ه  جامعه امیدوارتر شده اسات  
و ه  خود جاناباش کاارگاری باا  
اعااتااماااد بااناافاا  باایااشااتااری وارد  
میدان جادالاهاای طاباقااتای شاده  

 است. 
در راارتااو ایاان تااحااوالب ماایااتااوان  
گفت ه  امیان اتحاد جنبشهاای  
اجتماعی عملی بنظر میرسد ها   
امیان و توان تشایالایاابای خاود  
جنبش کارگری باال رفته اسات.  
اما ریچیدگی و سختی کار ایان  
دوره ایاااانااااجااااا اساااات کااااه  
کمونیاساتاهاای ایان جاناباش باه  
رسالت تاریخی خود مطلع و خاود  
آگاه باشند. کاوچایاتاریان خاطاا  
میتواند این ریال رو باه رایاش را  
تااغاایاایاار باادهااد. زیاارا در ایااران و  
منطقه خاورمیانه انواه جنبشهاای  
ارتجاعی و دولتهای ماناطاقاه در  
حال دخاالات کاردن و تاوطائاه و  
کشیدن نقشه هستاناد کاه مااناع  
راایااروزی جااناابااش کااارگااری و  
کمونیستی بشوند. کلیاد اصالای  
راایااشااروی و باااال بااردن شاااناا   
ریروزی جنبش کارگاری اکاناون  
اتحاد همین فعالین و تشیالاهاا و  
رهبران موجود ایان جاناباش حاول  
خواسته هاای ساراساری و ماابال  
مبولی است که توافق عاماومای  

 در مورد آنها وجود دارد. 
کارگهر کهمهونهیهسهت: اجهازه 
بدهید به جنهبهش کهارگهری 
در کردستان ههم اشهاره ای 
داشته باشیم. سال گهذشهتهه 
گرچه ایران شاهد جهنهو و 
جوش اعتراضی وسهیهعهی از 
جانهو کهارگهران بهود، امها 
کردستان، جز یکی دو مورد 
مثل اعتراض کارگران کشت 
و صنعهت مهههابهاد، نسهبهتها 
ساکت ماند. چهه فهاکهتهوری 
می تهوانهد ایهن مسهرهلهه را 

 توضیح بدهد؟
 محمد آسنگران:

ابتدا بگوی  که هایا  دوره ای    
اعااتااراض و ماابااارزه جااناابااش  
کااارگااری در کااردسااتااان وزن و  
مدرب مشابهی نسبت به جاناباش  

کارگری در مناطق صاناعاتای و  
رر جمعیت دیگر منااطاق ایاران را  
نااداشااتااه اساات. امااا آنااچااه در  
کردستان برجسته بوده و همچاناان  
این برجستگی بالاقاوه وجاود دارد  
نقش سیاسی و سنتهاای رایاشارو  
در جناباش کاارگاری کاردساتاان  
بوده است. برای اینایاه ماناظاورم  
را روشن بیان کن  به چند ناماوناه  
اشاره میین . بعد از سرکاوباهاای  
خونین و نسل کشای اوایال دهاه  
شااصاات شاامااساای اولاایاان تااجاامااع  

  ٤٦ بزرگ روز جهاانای در ساال  
در شهر سنندج بررا شد و بسایاار  
رادیاایااال و راارماادرب در راااسااا   
عزتی این مراس  ساد اخاتانااق و  
سرکوبهای خونین آن دوره را باه  
چالش طلبیاد. باعادا باا بارراایای  
مراسمهای بازرگ روز جاهاانای  
زن در هشات ماارو و دفااه از  
حقوق کودکان و عالایاه اعادام و  
سنت مجمع عاماومای کاارگاران  
در جاااریاااان ماااباااارزه عااالااایاااه  
کارفرمایاان و دولات و ... رای  
گرفته شد. همه اینها نه باخااطار  
تعداد مباارزاب و اعاتاصاابااب و  
کمیت جمعیت کاارگاران در زیار  
یک سقف و ... بلیه باه دلایال  
نقش سیاسی و فضای مبارزاتای  

 و اعتراضی در کردستان بود. 
مولفه تعیین کننده در کاردساتاان  
وجود یاک جاناباش رادیایاال و  
سوسیالیاساتای اجاتامااعای باود.  
جنبشی که در مقابل جاماهاوری  
اسااالماای و ساانااتااهااای جااناابااش  
ناسیونالیستی کارد مادم باه مادم  
جلو آمده و بدنه خود را از تااثایار  
گرایشاب سنتی و ناسیونالیساتای  
کرد تفییاک کارده باود. دیادن  
این وامعیت اجتماعی و طباقااتای  
بااود کااه مااا اعااالم کااردیاا  در  
کردستان آنچه به عنوان مباارزاب  
و اعااتااراضاااب مااردم کااردسااتااان  
مشاهده میشود نه یاک جاناباش  
که گویا جاناار راسات و چا   
خودش را دارد، بلیه دو جاناباش  
سوسیالیستی و نااسایاوناالایاساتای  
است. این حقیقت را اگار کسای  
در کردستاان نابایاناد در تاعایایان  
سیاست و استراتژی دچاار خاطاا  

 خواهد شد. 
بنابر این در کاردساتاان هار کا   

باااخاااواهاااد وارد ارزیاااابااای از  
جنبشهای اجاتامااعای از جامالاه  
ارزیابی جنباش کاارگاری بشاود  
باید این مولفه را ماد ناظار مارار  
بدهد. در غایار ایاناصاورب دچاار  
خطا شدن و چا  و راسات زدن  
حااتااماای اساات. طاابااق تااجااربااه  
تاکنونی ما همه جاریاانااتای کاه  
به این تفییک ماائال ناباوده اناد  
آگاهانه یاا ناا آگااهااناه آب باه  
آسیاب جناباش نااسایاوناالایاساتای  

 ریخته اند. 
حال به ارزیابی مشاخاا از ساال  
گذشته در متن وامعیتهاای فاوق  
بارگاردیا . بااه ناظار مان راارسااال  
ییی از موارد برجساتاه و شاایاد  
گاافااات بااارجسااتاااه تاااریاان ایااان  
اعتراضاب حضور و تجماع وسایاع  
معلمان در شاهارهاای کاردساتاان  
بود که هامااهانا  باا فاراخاوان  
سااراسااری کااانااونااهااای صااناافاای  
معلمان به میادان آمادناد. یایای  
دیگر از این نمونه ها اعاتاراض و  
تحصن طوالنای مادب کاارگاران  

 کشت و صنعت مهاباد بود. 
اما با این حاال هاناوز راتاانسایال  
جنباش کاارگاری در کاردساتاان  
بسیار مویتر و فاراگایارتار از ایان  
بااود، ولاای در سااال گااذشااتااه  
نتوانست این نیروی باالاقاوه را باه  
فعل درآورد. دالیال ایان مسائالاه  
عمدتا فضای امنیاتای شادیاد و  
سرکوبگریهای ر ی  باود. راروناده  
سازیها و دستگایاریاهاای رای در  
ری و تحت فشاار مارار گارفاتان  
همه فعالین کارگری و بیایااری  
و مهاجرب بسیاری از کاارگاران  
و فاعاالاایان کاارگااری باه خااارج  
کردستان و ... تاثایار زیاادی در  
ک  تحرکی سال گذشتاه داشات.  
در کنار ایان مشایاالب فضاای  
جناگای مانااطاق کاردنشایان در  
سوریه و ترکیه و عراق و فضاای  
تااباالاایااغاااتاای جااریاااناااب راساات و  
ناسایاوناالایاسات کارد کاه دهاهاا  
رسانه روزمره جاماعاه را بامابااران  
تبلیغاتی میینناد و ناقاش خاود  
ر ی  اسالمای در گساتارش ایان  
فضای تبلیغاتی همگی ماولافاه  
های منفی بودند، تاثیر روحی و  
رواناای زیااادی داشااتاانااد. زیاارا  
بااخااشااهااای زیااادی از ماااردم  

کاردسااتااان تااوجاه شااان از یااک  
طرف به فضای ناسیاوناالایاساتای  
در دیگر مناطق کردنشیان جالاب  
میشد و از طرف دیگر نگران ایان  
بودند که داماناه ایان جانا  و  
نامنی روزی به کاردساتاان ایاران  
ه  بارساد. ایان واماعایات تالاخ و  
خااوناایاان خاااورماایااانااه بااا وجااود  
تااحاارکاااب جااریاااناااب ساالاافاای در  
مناطق کرد نشایان غارب کشاور  
باایااش از راایااش مااردم را نااگااران  

 مییرد. 
همه این ماولافاه هاا را اگار در  
کاناار ها  مارار بادهایا  ماتاوجااه  
میشوی  که تاثیراب ماخاربای بار  
جامعه کاردساتاان گاذاشاتاه اناد.  
اما در دل چنین شرایطی فعالایان  
کارگری و رهبران چ  جااماعاه  
تااالش زیااادی کاارده انااد کااه  
جامعه را مانع کاناناد بارای دور  
شدن از این خطراب بایاد اباتادا از  
شر جاماهاوری اساالمای خاال   
شااد. زیاارا خااود ایاان ر یاا  رااای  
اصلی بوجود آمدن این جنگاهاا و  

 خطراب ناشی از آن است. 
اگر بخواه  خالصه کنا  ماولافاه  
اوضاه جنگی منطقه و تبلایاغااب  
ناسیونالایاساتاهاای کارد و ناقاش  
سرکوبگرانه ر ی  اسالمی ماواناع  
اصلی دوره گشته بودند. فعالایان  
و رهاابااران جااناابااش کااارگااری و  
کمونیستهای کردساتاان باایاد باا  
شناخت از این وامعیتهای تالاخ و  
موانع رایاش رو راه رایاشاروی و  
اتحاد خود را ریدا کاناناد. اتاحااد  
فعالین و تشیلهای کارگری باا  
تشاایاالااهااای مااتااعااددی کااه در  
جامعه فعال هستند راه رایاشاروی  
را میتواند هموار کاناد. باایاد در  
این جهت بایاش از رایاش تاالش  

 کرد. 
کارگر کمونیست: هر سهالهه 
در اواخههر سههال شههمههسههی 
تههحههرکههاتههی را در مههیههان، 

ههای کهارگهری  حداقل تشکل
هههای فههعههالههیههن  و تشههکههل

کهههارگهههری حهههول حهههداقهههل 
دستمزد شهاههد بهوده ایهم. 

، ایهن تهحهرکهات ٥٩٣١سال 
زیاد چشمگیر نبودنهد. اگهر 
بههها ایهههن مشهههاههههده مهههن 
موافقید، به نظر شما دلیل 
این مسرله چهه مهی تهوانهد 

 باشد؟
 محمد آسنگران:

بااه نااظاار ماان دلاایاال اصاالاای    
تاکاتایاک ر یا  و تشایالاهاای  
دست ساز دولتی بود. زیارا طاباق  
روال هر ساله چاناد مااه مابال از  
فرارسیدن ساال ناو باحاا حادامال  
دسمزدها باه رسااناه هاا کشایاده  
مااایاااشاااد و مااایااازگاااردهاااا و  
اظاهااارنااظاارهااای زیااادی حااول آن  
شیل میگرفت. امساال دولات و  
شوراهای اسالمی و کارفرماایاان  
و وزارب اطالعاب و ... دریافاتاه  
بودند با علنی کاردن زودهاناگاام  
این بحا فعاالایان و تشایالاهاای  
مستقل از دولت فضا را از دسات  

آورنااد و بااه    دولااتاایااهااا در ماای 
حااارکاااتااای عااالااایاااه دولااات و  
کارفرمایان تبدیل مییاناناد. ایان  
تاکتیک حیوماتایاهاا تاا حادود  
زیادی نتیجه داد و تشایالاهاای  
کارگری بسایاار دیار و ماحادود  
توانستند نقش دخاالاتاگاری خاود  

 شان را نشان بدهند. 
در عین حال اداماه راراکانادگای  

هاا و فاعاالایان کاارگاری    تشیل 
مستقل از دولت مجالی را فاراها   
مییرد که مدرب و توان جاناباش  
کارگری علیه این سیاست دولات  

کاه    محدود بااشاد. حاتای وماتای 
  ٣٤ مصوبه حدامل دستامازد ساال  

علنی شد تشایالاهاا و فاعاالایان  
کااارگااری نااتااوانسااتاانااد امااداماای  
متحدانه و مشاتار  عالایاه آن  
سازمان بدهند. این ناقااض ضاعاف  
را اگر جنبش کاارگاری بارطارف  
نیند بطور مطع مسیار رایاشاروی  

تاار و    جااناابااش کااارگااری سااخاات 
کندتر خواهد شد. باویاژه ایانایاه  
اول مااه در راه اساات و جااناابااش  
کارگری باید بیوشد اباراز وجاود  
ررمدرب خود را امتحان کند. ایان  
امر مه  بدون اتحاد بخشهای هار  
چااه وساایااعااتااری از فااعااالاایاان و  
رهبران و تشیلهاای کاارگاران و  
معلمان و ررستاران مشیل خواهاد  

 بود. 
 

)ایههن محههاحههبههه تههوسهه   
ناصهر اصهغهری از اع های 
هههیههرههت تههحههریههریههه کههارگههر 

 کمونیست انجام شده(
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    اطالعیه حزب کمونیست کارگری در باره "انتخاباب" ریاست جمهوری 
 انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسالمی است! 

بار دیگر ماردم ایاران در آساتااناه  
شااعاابااده بااازی ساایاااساای بااه نااام  
انتخاباب در جاماهاوری اساالمای  
مرار دارند. بار دیگر مرار است در  

اردیاااباااهاااشااات از مااایاااان    ٩٣ 
و چا ااولاگار   جاناایاتایاار  سرداران 

اسااالماای تااعاادادی را از ماایااف  
"اعتقاد و التزام عملی باه والیات  

رد کنند و ییای را   مطلقه فقیه" 
در راو دولت مارار دهاناد تاا باه  
عنوان رئی  جمهور اساالمای در  
باال کشیدن دستمزد کارگران، در  
مقابله با اعتصاب و اعاتاراضااب  
کااارگااری، در زنااداناای کااردن  
فعالین کارگری و سایااسای، در  
سازماندهی آرارتاید جاناسای، در  
مقابله با نسلی از جاواناان مادرن،  
در تحمیل فرهن  عزا و مااتا ،  

نظاام     در تخریب محی  زیست به 
 اسالمی خدمت کند! 

  
سال حاکمیت سارماایاه    ٠٨ بعد از  

داری اسااااااالماااااای، چااااااه  
نمیداند که انتاخاابااب در     کسی 

جامااهاوری اسااالمای کشاماایااش  
باندهای حاکا  بار سار مادرب و  
تااااقااااساااایاااا  رساااات هاااااساااات.  

باااناادهااای مااخااتاالااف   کشاایاامااش 
اااااردن   حااااایاااااومااااات  ااااارای ب ب

است. دعوای جناحهاا   بیشتر  سه  
بر سر عمر خریدن برای جماهاوری  
اسالمی است. تاقاالی سایااسای  

ای     برای عارضاه کاردن چاهاره 
در جهاان از حایاوماتای     مشروه 

  منفور است. 
  

ماثاال هاماایااشاه سااران حاایااوماات  
نگران از انزجار مردم از حیاومات  
اسالمی و انتخاباتش، به هر حاقاه  
بازی دست میازناناد تاا ماردم را  
رای صندومها بایاشاناد. عایا   
گرفتن با زنان و جواناان را شاروه  
  -کرده اند. "اصالر طلبان" ملای  

اسالمی برای داغ کردن ماعارکاه  
انتخاباب دست به کاار شاده اناد.  
مثال هامایاشاه بای بای سای و  
صدای آمرییا و طیف اکثاریاتای 

تااوده ای در نااقااش رااادوهااای    -
کم ین انتخاباتی "اصالر طالاباان"  
جمهوری اسالمی ظاهر شده اناد.  
مثل همیشه این طایاف در ناقاش  
دلااقاایااهااای ساایاااساای بااازی  

نمای اناتاخااب مایاان "باد و     نخ 
بدتر" ظااهار شاده اناد و ایان باار  
عراق و ساوریاه را جالاوی چشا   
مردم میگیرند تا ماردم باه تاداوم  
حیومتی رضایت دهند که خاود  

و   ریش کسوب داعش در منطاقاه 
یااک رااای اوضاااه فاااجااعااه بااار  

 بوده است.  عراق و سوریه 
  

در مقابل این طیف شارالتاان، ماا  
کارگران، ما زنان و جاواناان، ماا  
مردم ستامادیاده و ماحاروم خاوب  
میدانی  که رفسنجانی و خاتامای  
و روحاااناای و "اصااالر طاالاابااان"  
همیشه از ستونهاای اصالای ایان  
عمارب خونایان و چارکایان باوده  
اند. خوب مایادانایا  یاک دلایال  
مه  اختالفشان در بااال تارو از  
سرنگونی اسات. اماا حایاومات  
اسالمی اصاالر راذیار نایاسات و  
ماااردم اصاااالر حااایاااومااات را  
نمیخواهند. مردم هایا  جانااحای  
از حیومت را نمیاخاواهاناد. کال  
حیومت با همه جناحها و دار و  
دسااتااه اش را نااماایااخااواهاانااد.  

 میخواهند سرنگونش کنند. 

  
 مردم آزادیخواه و مبارز، 

هاماچاناان بااالی ساار    ٨٨ شابا   
حیومت اسالمی چارخ مایازناد.  
باااناادهااای مااخااتاالااف حاایااوماات  
فراموش نیرده اند کاه چاگاوناه  

مردم بازی انتخاباتای    ٨٨ در سال  
را که مرار باود بارای حایاومات  

دسات و راا     اسالمی مشروعیت 
کند باه ضادش تابادیال کاردناد.  
فارامااوش ناایاارده انااد کاه مااردم  
بسااض "اناتاخااباااتای" شاان را بااه  
سیاوی یاک خایازش اناقاالبای  
تبدیل کردند واین حیومت را باه  
لاباه رارتااگااه سایاااسای نازدیااک  
کردند. مضحیه انتخاباب ایاناباار  
اما در شارایاطای کااماال جادیاد  

 برگذار میشود: 
  

اعتراضاب کارگری گساتارده تار  
شاااده اساااتا خااااناااواده هاااای  
کااارگااری وساایااعااا بااه صااف  
اعاااتاااراض رااایاااوساااتاااه انااادا  

ابااعاااد   مایااان ماردم  هاماابااساتااگاای 
جدیدی باه خاود گارفاتاه اساتا  
زندانیان سیاسی همچنان از درون  
سیاهچالهای اسالمی به ماباارزه  
ای جسااورانااه ادامااه ماایاادهااناادا  
امواج اعاتاراضااب عالایاه اعادام،  
علیه تبعیضااب ضاد زن، عالایاه  
شریعت و فارهانا  و خارافااب  

اسالمی، علیه تاخاریاب ماحایا   
زیساات، عاالاایااه دزدی و چاا اااول  
اسالمی باال گرفته است. و زیار  
فشااار هاامااه ایاانااهااا باااناادهااای  
اسالمی از یایاطارف بایاشاتار باه  
جااان هاا  افااتاااده انااد، دزدی  
همادیاگار را افشاا مایایاناناد و  
خرخره همدیگر را مایاجاوناد و از  
طرف دیگر همه باه  و به خااطار  

به چاارالاوسای در     کل نظامشان 
تاا   مایاشاوناد  مقابل مردم متوسال 

را باه   مضحیه انتخاباتشاان  مردم 
سیویای بارای رو در رویای باا  

 نظام تبدیل نینند. 
  

در کنار این جوشش اعتراضای و  
وضااعاایاات بااحااراناای در داخاال،  
حیومات اساالمای در جاهاان و  
منطقاه مانازوی تار شاده اساتا  
حتی باندهای تروریساتای شایاعاه  
اش در منطقاه را ها  نامایاتاواناد  
مااتااحااد نااگااه داردا باارجااامشااان  
شیست خورده اساتا دورناماایای  
بارای حال باحاران ناادارناد و باای  
آلترناتیوتار از هامایاشاه هساتاناد.  
وضااعاایاات جاامااهااوری اسااالماای  
آنچنان است که حتی "انتخاابااب"  
ماااااااااااایاااااااااااه دردسااااااااااار  

است. ایاناهاا از   حیومت  سیاسی 
 سایه خودشان ه  میترسند!  

 

ااااااااااان،   کااااااااااارگااااااااااران، زن
مردم ستمدیاده   دانشجویان،  جوانان، 

 و معترض، 
ماا باایاد و   در چنیان شارایاطای، 

میتوانی  این بازی سیااسای درون  
حیومتی را باه فارصاتای بارای  
متشیل شدن صفوفمان، افازایاش  
دستمزدها، تحمیل بیمه بایایااری  
و بازنشستاگای، آزادی زنادانایاان  
سیاسی، رایان دادن باه تاباعایا   
جاانااساایااتاای، تااحااماایاال آزادیااهااای  
سیاسی و مادنای و فارهاناگای،  
تحمیل روشش اخاتایااری و لاغاو  
حجاب و باالخره بارای گساتارش  
اعتراضاتمان و به چالش کشایادن  
کل این حیومت تابادیال کانایا .  
مااا بااایااد ایاان مضااحاایااه را بااه  
فرصتای بارای مادرتاماناد کاردن  
جبنش سرناگاونای و راایاان دادن  

و   سارکاوب  فقر و بیحقومای و  به 
اعدام و شینجاه، راایاان دادن باه  
کابوو جمهوری اسالمی تابادیال  

 کنی  
  

نبردی بزرگ میان ما کارگاران،  
ما زنان، ما جاواناان و ماا ماردم  
مااحااروم و سااتااماادیااده، مااا مااردم  
معترض و مبارز، با شما سرماایاه  
داران، شاامااا آیاات الاالااه هااای  
ماایاالاایاااردر، شاامااا دزدان، شاامااا  
مرتجعین، شما ماتالن و شیاناجاه  
گران، شما نماایانادگاان اساالمای  
سرمایاه در جاریاان اسات. باازی  
انتخابااتای درمایاان شاماا، فاقا   
یک صحنه از این نابارد بازرگ  
است که در آن اناتاخااب ماا ایان  
است که کل حیومتتان باا تاماام  

و باندهاای اصاولاگارا و     جناحها 
اصاالر طالااب و کاااساه لایااسااان  

در بااه اصااطااالر   ساایاااساای تااان 
ییجا باه زباالاه دان   را  اروزیسیون 

 ررب کنی . 
  

 حزب کمونیست کارگری ایران 
   ٥٠٣٤ فرودین    ٥٦ 
 ٩٣٥٥ آوریل    ٠   
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  ٣١ انااتاارناااساایااونااال: در سااال  
اختالفاب و درگایاری هاا مایاان  
جناحهای مختلف مدرب در درون  
جمهوری اسالمای کااهاش رایادا  
نیرد و از ساوی دیاگار شااهاد  
گسترده تر شدن اعتراضاب علایاه  
ر ی  بودی . به نظر شاماا باا چاه  
خطوطی مایاتاوان یاک تصاویار  
کلی از شرای  سیاسای ایاران در  

 سال گذشته ترسی  کرد؟  
 

حااماایااد تااقااوائاای: بااه نااظاار ماان  
مهمترین مولفه وضعیت سایااسای  
ایااران در سااالاای کااه گااذشاات  
ارتاااقاااای کااامااای و کااایااافااای  
اعتراضاب مردم باود. از یایاساو  
جنبش های اعتاراضای بااسااباقاه  
نظیر جنبش رهاائای زن، جاناباش  
افزایش دستمازد، جاناباش عالایاه  
اعاادام، جاانااابااش باارای آزادی  
زندانیاان سایااسای، اعاتاراض باه  
دزدیها و حقاوماهاای ناجاومای و  
فساد مقاامااب، جاناباش جاواناان  
برای خالصی فرهنگای و غایاره  
گسترده تر و فعال تر شادناد و از  
سوی دیگر ماردم عارصاه هاای  
متعدد و تازه ای علیه جاماهاوری  
اسالمی گشودند که دادخاواهای  
از کشااتااارهااای دهااه شااصاات،  
اعتراض علیاه راروناده ساازیاهاای  
امنیتی، اعتراض علیاه آلاودگای  
هااوا بااخااصااو  در شااهاارهااای  
خوزستان، اعاتاراض باه نااامانای  
جاده ها در کردستان، و دفااه از  
حقوق حیوانااب از جامالاه ناماوناه  
های ایان تاعارض هساتاناد. ایان  
جااناابااشااهااا و اعااتااراضاااب حااول  
خواستاهاا و شاعاارهاای عامایاقاا  
انساااناای و باارابااری طاالاابااانااه و  

آزادیخواهانه شیل گرفاتاه اناد و  
این وامعیت را نشان میدهاناد کاه  
آرمااانااهااای رادیاایااال و چاا  و  
انسانی بیش از ریش در جااماعاه  
نفوذ ریدا کرده و گسترش یاافاتاه  

 است.  
 

در شایال دادن باه ایان فضااای  
اعااتااراضاای چاا  و رادیاایااال  
جنباش کاارگاری ناقاش ویاژه و  
تااعاایاایاان کااناانااده ای داشاات.  
گسترش بیساباقاه اعاتاصاابااب و  
مبارزاب کارگری )از کاارگاران  
کارخانجاب و واحدهای تاولایادی  
کوچک و بررگ تا معالاماان و  
ررستاران و بازنشستگان(، شارکات  
و دخاایاال شاادن خااانااواه هااای  
کارگران در این ماباارزاب، طارر  
خواستها و ماطاالابااب عاماومای  
جامعه در اعتراضاب کارگری و  
حاااماااایااات ماااردم و فاااعاااالااایااان  
سایرجناباشاهاای اعاتاراضای  از  
کاارگاران، از جاامالااه مااهامااتاریاان  
ریشروهای جناباش کاارگاری در  
سااال گااذشااتااه بااود. جااناابااش  
کارگری در اعاالم خاواساتاهاای  
بخشهای ماخاتالاف جااماعاه نایاز  
نقشی اساسی ایافاا کارد. یاک  
گام مه  در ایان جاهات اناتاشاار  

عابادی اسات    -بیانیه عظی  زاده  
که به نظر من ییی از مهمتاریان  
رویاادادهااای ساایاااساای در سااال  
گذشته بود. این بیاانایاه در واماع  
کیفارخاواسات تاوده ماردم عالایاه  
"مفتخاوارن حااکا " باود و ناقاش  
مااهااماای در بااچاا  چاارخاایاادن  
فضای اعتراضی در کل جاماعاه  
و بااویااژه  تااحاایاایاا  اتااحاااد و  
همبستگی بین فاعاالایان جاناباش  

کارگری و جاناباش ماعالاماان و  
همچنین هاماراهای و هاماساوئای  
فاعااالاایاان جاانااباش عاالاایااه اعاادام،  
حمایات از زنادانایاان سایااسای و   
جنبش دانشاجاوئای باا رایاشاروان  

 جنبش کارگری ایفا کرد.  
با توجه باه هاماه ایان واماعایااب  
میتوان سال گذشته را سال بارآماد  
جنبش کارگری ناامایاد. ساالای  
کااه نااهااادهااای و چااهااره هااای  
سرشناو جنبش کارگاری حاتای  
از درون زندانها با ررچا  اعاتاراض  
به فقر و بیحقومی طبقاه کاارگار  
و بخشهای مختلاف جااماعاه ماد  
برافاراشاتاناد و  تاوده ناود و ناه  
درصااادی ماااردم را در بااارابااار  
حاایااوماات اسااالماای ساارمااایااه  

 نمایندگی کردند.  
 

نیته مهمی که باید به آن تاوجاه  
و در ماطاعانااماه هاای    -داشت  

کاناگااره اخاایار حازب نایااز مااورد  
ایان    -تاکید مارار گارفاتاه اسات 

وامعیت است که مبارزاب جااری  
اساسا درمالب اعتراضاب صانافای 

مطالباتی بیان مایاشاود    -مدنی   -
اما مبنا و انگیزه و مضمون آناهاا  
ضادیاات بااا جامااهااوری اسااالماای  
است. مالب صنفی مادنای اجاازه  
میدهد که فعالین   جاناباشاهاای  
اعتراضی علنا بمیدان بیایاناد، در  
اشیال مختلف متشایال بشاوناد،  
و بااا چااهااره هااا و نااهاااد هااا و  

تشیلهای ماتاعاددی در عارصاه  
های مختلف مطرر شاوناد و ماد  
عل  کنند. )بعنوان یاک ناماوناه  
در اعااتااراضاااب تااوده ای مااردم   
شهرهای خوزساتاان باه آلاودگای  
هوا بیش از چهل نهااد و تاجاماع  
مبارزه با آلودگی محایا  زیسات  
با اس  و رس  و طرر خواساتاهاا و  
شااعااارهااای اعااتااراضاای دخاایاال  
بودند(.  ایان باه ناظار مان روناد  
تعمیق و تشیل و تاعایان یاافاتان  
بیش از ریش جناباش سارناگاونای  
در یااک مااقاایاااو اجااتااماااعاای  
گسااتاارده اساات. ایاان رونااد در  
جنبش کارگری از ساالاهاا مابال  
شاروه شاده باود و امااروز شااهااد  
گسترش و بسا  آن باه عارصاه  

 های متعدد مبارزه هستی . 
 

موماعایات ر یا  و بااال گارفاتان  
کشااماایااش باایاان جااناااحااهااای  
حیومتی که به آن اشاره کاردیاد  
در تحلیل نهائی نتیجه و باازتااب  
این  گسترش و ارتقای کامای و  
کیافای ماباارزاب و اعاتاراضااب  
مردم در عرصه های مخاتالاف و  
بچالش کشایاده شادن کال ناظاام  
جاامااهااوری اسااالماای از یااک  
مااوضااع چاا  و رادیاایااال و  
انسانی است. البته  فاکتاورهاای  
متعددی نظیر نافرجامای بارجاام،  
انتخاب تراما  و تشادیاد فشاار  
آمرییا بار جاماهاوری اساالمای،  

تضعیف ماوماعایات ماناطاقاه ای  
ر ی  و بی افاقای و ساردرگامای   
جاانااااحاااهااای حااایااوماااتااای در  
انتخاباتی که در راه است و غایاره  
در تضعیاف جاماهاوری اساالمای  
نقش ایافاا مایایاناد ولای اسااو  
مساله نفرب و نارضاائای عامایاق  
مردم از جمهوری اسالمی اسات.  
اگاار فاااکااتااور اعااتااراضاااب و  
ماابااارزب جاااری و بااقااول خااود  
حیومتی هاا "خاطار فاتاناه ای  

" ناابااود  ٨٨ باازرگااتاار از سااال  
  -هیچیک از فاکتورهای دیاگار 

از رابطه باا آماریایاا گارفاتاه تاا  
به معضلی ریاچایاده و    -انتخاباب 

الینحل بارای حایاومات تابادیال  
نمیشد. ما هامایاشاه گافاتاه ایا   
اختالفاب و کشمیش جناحاهاای  
حیومتی در وامع بر سر راهاهاای  
مختلف کنترل جااماعاه و ناجااب  
نظامشان در برابر اعتراضاب رشاد  
یابنده توده مردم اسات و باهامایان  
دلیل بحران سیاسی اجتامااعای و  
امتصادی که ر یا  باا آن دسات  
بگریبان است تا روز سرنگونی آن  
ادامااه خااواهااد داشاات. فاااکااتااور  
تعیین کننده در شایال دادن باه  
شرای  سیاسی در ایران نبرد بایان  
توده مردم و حایاومات اساالمای  
سرمایه است و ساال گاذشاتاه در  
این  نبرد حیاتی توده ماردم گاام  

 بلندی بجلو برداشتند. 

سال گذشته سال برآمد جنبش کارگری 
 بود

 یک سئوال از حمید تقوائی در مورد سالی که گذشت   

با توجه به همه این واقعیات میتوان سال گذشته را سال برآمد جنهبهش کهارگهری نهامهیهد. 
سالی که نهادهای و چهره های سرشناس جنبش کارگری حتی از درون زندانههها بها پهرچهم 
اعتراض به فقر و بیحقوقی طبقه کارگر و بخشهای مختلف جهامهعهه قهد بهرافهراشهتهنهد و  

 توده نود و نه درصدی مردم را در برابر حکومت اسالمی سرمایه نمایندگی کردند. 



٥٤٣٦ فروردین  ٥١ کارگر کمونيست  6 

و نقطه قدرتهای  ٣٩مراسم  روز جهانی کارگر  
 ٣١جنبش کارگری در سال 

 نسان نودینیان 

سااال اعااتااراض و    ٥٠٣١ سااال  
مبارزه و طرر مطالباب شفااف و  
روشن طبقه کارگار و ماعالاماان،  
ررستاران و بازنشسته ها در ساطا   

 سراسری، بود.  
 

سااال راه راایاامااایاای    ٥٠٣١ سااال  
کااارگااران و مااعاالاامااان بااود. راه  
ریمایی کارگران ماشایان ساازی  
ه یو در ارا ، روغان نابااتای  
زنجان، کارکنان مخابراب و بارق،  
و تجمعاب متحدانه بازنشساتاگاان   
و ده ها راه رایاماایای در ماراکاز  
صنعتی بود. کارگران بایایاار و  
جوانان تاحاصایالایارده ماحاروم از  
شغل در تعدادی از شهرها دسات  

 به تجمعاب اعتراضی زدند. 
 

ساال ناقاطاه عاطااف    ٥٠٣١ ساال  
اعااتااراض طاابااقاااتاای و بسااتاان  
سدهای اعتراضی علیه شایااف  
طبقاب، بود. ساال ماباارزه بارای  
افاازایااش دسااتااماازدهااا، و سااال  
اعتاراض باه اخاتاالو، دزدی و  

 حقوق های نجومی بود.  
 

سااال هاامابااسااتااگاای    ٥٠٣١ ساال  
 کارگران و معلمان بود. 

 
ساااال اعاااتاااالی    ٥٠٣١ ساااال  

زیارباار ساتا   »شعارهای طبقاتی  
 بود.   «نمییی  زندگی 

 
باا    ٥٠٣١ و در یک کالم ساال  

اعتراضااب گساتارده و شاعاار و  
مطالباب شفاف نقطه عطافای در  
اعتالی جناباش عادالاتاخاواهااناه  

 مردم در ایران بود.  
 

با بایاانایاه    ٣١ روز جهانی کارگر  
مشتر  عبدی اا  عاظایا  زاده  
استارب زده شد. بیانیه عبادی ااا  
عظی  زاده در آستانه روز جاهاانای  

فضای ناویان    ٥٠٣١ کارگر سال  

و مابل توجه در ساطا  گساتارده  
ای، در میان کارگران و معلاماان  
و فعالین جنبشهای اجتماعای را  
ایجاد، و موجباب تحار  هاای  
موثر اجتماعی اااا اعاتاراضای را  
فراه  کرد. بیانیه خطوض اصالای  
مطالباب اعتراضای کاارگاران و  

 معلمان را بیان و ارائه داد.  
بیانیه هاماچانایان  خاارج کاردن  

اجتماه و تباانای باه مصاد  “ اتهام  
” امدام علیه امنیت مالای کشاور 

را بگفتمان سراسری کاارگاران و  
معلمان تبادیال و در ایان راباطاه  
جند طاوماار اعاتاراضای تاوسا   
کااارگااران ومااعاالاامااان صااادر و  

اجتمااه و  “ خواهان بر داشتن اتهام  
تبانی به مصد امدام علیه امنایات  

از راروناده فاعاالایان  ”  ملی کشور 
کارگری، ماعالاماان و فاعاالایان  

 مدنی شدند.  
 

در استانه برگازاری ماراساماهاای  
باا اتایاا    ٣٤ روز جهانی کارگر  

بااه نااقااطااه ماادرتااهااای جااناابااش  
   ٣١ اعتراضی ااا طاباقااتای ساال  

برای برگزاری ماارش و ماراسا   
هااای بااا شاایااوه در دسااتااور  
گااذاشااتاان امااداماااتاای مااوثاار،  

 ضروری است! 
 

دستاورد مه  و مابل اتیا جناباش  
کارگری و معلمان حضور طایاف  
وسیعای از رهاباران، فاعاالایان و  

  ٣١ سخنگوبان  است. در  ساال  
ک  نبودند فعالین و ساخاناگاویاان  
مااعاالاامااان و کااارگااران کااه در  
میدیای اجاتامااعای اباراز وجاود  
کاااردناااد. در ماااورد مساااائااال  
سیاسی، اعتراضااب ماعالاماان و  
کارگران با ارائه تحلیال و باحاا  
های موثر نظر افایاار عاماومای  
در ایااران و خااارج از کشااور را  
بخود جلب کاردناد. ساخاناگاو و  
فعالینای شانااخاتاه شاده کاه از  

طااریااق ماایاادای اجااتااماااعاای بااا  
تیزبایانای و هاوشایااری بااالیای  
خطاب باماردم در ایاران صاحابات  

 کردند.  
 

حضااور سااخاانااگااو و رهاابااران  
کارگاری و ماعالاماان دساتااورد  
جنباش طاباقااتای چانادیان ساال  
گااذشااتااه اساات کااه در اشاایااال  
تعیین بخشی فعالایان گاارگاری  

 و معلمان شناخته شده است.  
 

سخنگوی نامرئی و غایار ماابال  
دسترو کنار زده شد. فعاالایانای  
از معلمان و کارگران را باعارصاه  
اجتماعی کذاشته اند کاه رارجا   
عدالتخواهی در دفاه از معیشات  
و رفاه برای میالایاون هاا نافار از  
مردم در ایران را عالانای، بادسات  
گاارفااتااه انااد و بشااخااصاایااتااهااای  
اجتامااعای جااماعاه عاروج رایادا  

 کرده اند. 
در آستاناه روز جاهاانای کاارگار  
فعالین علنی میتواناناد در جاناد  
عرصه در جهت برگزاری ماراسا   
های روز جهانی کارگاران دسات  

 به افداماب موثری بزنند! 
 

ااا بیانیه های فاردی خاطااب باه  
جامعه و دعاوب از ماردم بارای  
شرکت در مارشهای روز جهاانای  

 کارگر.  

 
ااا تالش آگاهانه در جهت بایاانایاه  
های مشاتار  تاوسا  تشایال  
های موجود و تاکنونی بماناظاور  
هماهنگی و امدامااب ماتاحاداناه  
برای تادار  بارگازاری ماراسا   
هااای روز جااهاااناای کااارگاار در  
شااهاارهااا، مااراکاار تااولاایاادی و  

 کارخانه ها. 
 

باار اساااو تااجااارب تاااکاانااوناای   
تشااایااالاااهاااایا اتاااحاااادیاااه آزاد  
کارگران ایران ااا انجامان صانافای  
کااارگااران باارق و فاالااز کااار  
کرمانشاه  ااا سندییای کارگاران  
نیشیر هفت ت اه اااا سانادیایاای  
نقااشاان اساتاان الابارز اااا کااناون  
مدافعان حقوق کارگر ااا کامایاتاه  
رایاگایاری ایاجااد تشایال هااای  
کارگری ااا کمیتاه هامااهاناگای  
برای کمک  به ایاجااد تشایال  
هاااای کاااارگاااری، دسااات باااه  
امداماب مشاتار  زده اناد. در  
ارتباض با روز جهانی  کاارگار و  

 در ارتباض با دستمزدها.  
 

اا خااانااواده هااای گااارکااران و   ااا ا
در جاهات    ٣١ معلاماان در ساال  

تقومت و حماایات از اعاتاراضااب  
فعاالنه حضور داشتند. به هنگاام  
اعتصاب و در حاال راه رایاماایای  
صافااوف اعااتااراضااب را تااقااویاات  

 کردند.   
 

در مااراساا  هااای روز جااهاااناای  
کاارگاار بارای  حضاور خااانااواده  
های کارگری و معلاماان تاالش  
آگاهانه و امداماب موثر از جمالاه  
تماو های شخصی، فراخوان باه  
خااانااواده هااا باارای شاارکاات در  

 مراس  ها، ضروری  هستند! 
 

اا  تاکیاد هازار بااره اساتافااده از  
ماایاادیااای اجااتااماااعاای)تاالااگاارام،  
ایاانااسااتاااگاارام، فاایاا  بااو  و  
سایتهاای سایااسای اااا خاباری(  
برای بسی  و رساندن فراخاوان باه  
شرکت در مراس  و ماارش هاای  
روز جااهاااناای کااارگاار ضااروری  

  ٣١ اسات. در اعاتااراضااب ساال  
میدیای احتماعی تاثیاراب ماها   

 و تعیین کننده ای داشت.  
 

اا رااوشااش خاابااری از کااانااال   ااا ا
مایاادیاای اجاتاامااعاای خااود ناایاار  
عرصه ای فعالایات و کاارهاای  
موثر در جهت برگزاری مارش و  
مااراساامااهااای بااا شاایااوه در روز  

 جهانی کارگر است.  
 

ریش بسوی مراس  و ماارشاهاای  
 با شیوه روز جهانی کارگر 

 ٥٠٣٤ فروردین    ٥٦ 
 ٩٣٥٥ آرریل    ٠ 

سال راه پیمایی کارگران و معلمان بود. راه پیمایی کهارگهران مهاشهیهن سهازی  ٥٩٣١سال 
هپکو در اراک، روغن نباتی زنجان، کارکنان مخابرات و بهرق، و تهجهمهعهات مهتهحهدانهه 
بازنشستگان  و ده ها راه پیمایی در مراکز صنعتهی بهود. کهارگهران بهیهکهار و جهوانهان 

 تححیلکرده محروم از شغل در تعدادی از شهرها دست به تجمعات اعتراضی زدند.
سال نقطه عطف اعتراض طبقاتی و بستن سدهای اعتراضی عهلهیهه شهکهاف  ٥٩٣١سال 

طبقات، بود. سال مبارزه برای افزایش دستمزدها، و سال اعتراض به اخهتهالس، دزدی 
 و حقوق های نجومی بود. 

 سال همبستگی کارگران و معلمان بود. ٥٩٣١سال 
 بود.  «زیربار ستم نمیکیم زندگی»سال اعتالی شعارهای طبقاتی  ٥٩٣١سال 
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 ٢ صفحه  

 کار یا بیمه بیکاری حق مسلم مردم است!            دست مزدوران حکومت از زندگی دستفروشان کوتاه

"جنبش اشغال کارخانه" ناماش از  
همان رراتییاش اساتا "اشاغاال و  
کنترل کارخانه". جنبشی کاه در  

در جاواب    ٩٥ اوایل دهه اول مرن  
  ٠٣٣٣ به ورشیستگی بایاش از  

کارخانه و دیگر محیطهاای کاار  
و به دنبال بحران اماتاصاادی دهاه  

که آر اناتایان را در خاود    ٥٣٣٣ 
فااروباارد، تااوساا  کااارگااران و  

مایاحاا     ٠٣٣ کاارمانادان حادود  
کار، از کاارخااناه و بایاماارساتاان  
گرفته تا هتل و رساتاوران باه راه  
افتاد و بخش وسیعی از جااماعاه  
را رشت سر خود بسیا  کارد. در  

مااطاالااباای را در    ٩٣٣٤ مااارو  
چااناادیاان مسااماات، تااحاات عاانااوان  
"کارخانه بدون کارفارماا" در بااره  
جااناابااش اشااغااال کااارخااانااه در  
آر انتیان ناوشاتا  کاه در نشاریاه  
"کارگر کمونیست" منتاشار شاد.  
در آن مااطاالااب مااحاادودیااتااهااای  

ها و کنترل کاارگاری در    تعاونی 
کشاااوری تاااحااات حااااکااامااایااات  

داری را تاوضایا  داده ام.    سرمایه 
در مطلب حاضر وارد توضی  ایان  

شااوم. باارای    مااحاادودیااتااهااا نااماای 
شناخت بهتر ایان جاناباش، رایاش  
زماایاانااه هااای راااگاایااری آن،  
رااراتاایااک کااارگااران و فااعااالاایاان  
جنبش کارگری و جناباش چا   
آن دوره، تااوجاااه خاااواناانااادگاااان  
عالممند را به مطلاب فاوق، کاه  
به خواندنش می ارزد، جلب مای  

 کن . 
 

نگرانی فعالین جهنهبهش 
 اشغال کارخانه

  ٩٥ روز   www.pri.orgساایاات  
مارو مطلابای دربااره کاارگاران  

بااه    ٩٣٥٠ رساتاوراناای کااه سااال  
اشغال کارگرانش در آمده باود را  
درج کاارده اساات. نااوشااتااه فااوق  
نگرانی فعالایان "جاناباش اشاغاال  

کارخانه" را برجساتاه کارده اسات  
که اکنون کاه حازب ماحاافاظاه  
کااار در ماادرب اساات، باار ساار  
محیطهایی که توسا  کاارگاران  
اشغال شده و مدیریت مای شاود،  
چه خواهاد آماد؟! ایان سائاوالای  
است که در همان اباتادای شاروه  
اشغال و کاناتارل کاارخااناه هاای  
رها شده توس  صاحباان مااناونای  
و رسمی آنها، مشاغالاه فاعاالایان  
چاا  بااود. در هاامااان نااوشااتااه  
"کارخانه بدون کارفارماا" ناوشاتا   
که: "سئواالتی كه ذهن بسایااری  
از كارگاران را باه خاود مشاغاول  
كرده است این است كه آیا در یا   

داری یا  چانایان    جامعه سرمایاه 
تااواناانااد دوام    هااائاای ماای   ناامااونااه 

بیاورند؟" و اکاناون ماعالاوم شاده  
اساات کااه دولاات و کاال طاابااقااه  
سرمایه دار و باا سار کاار آمادن  
حاازب آن بااخااش از طاابااقااه کااه  
معماوال شاماشایار را از رو مای  

ای    بندد، مای خاواهاد باا حامالاه 
شدید به ماقااومات کاارگاران در  
برابر بییاری، این مقاومت را در  

 ه  بشیند. 
 

نگرانی این دوستان وامعی اسات.  
نه تنها از این جهت وامعای اسات  
که دولت می خواهاد بار سار راه  
ادامه کااریشاان ماواناع جادیادی  

ای    ایجاد کند، بلیاه در جااماعاه 
داری، سااود و ارزش    ساارمااایااه 

اضافه اصل و هدف تاولایاد اسات  
هاای "احایاا شاده"    و اگر کارخانه 

ایاان اصاال را دناابااال ناایااناانااد،  
خااودبااخااود زیاار فشااار رماااباات  
کارتلها از دور خارج خواهناد شاد  
و اگر ها  خاودشاان را باا اصال  
استخاراج ارزش اضاافاه هاماگاام  
کنند، وارد دور باطال بارده داری  

 مزدی شده اند. 
 

مقهاومهت بهرای زنهدگهی 
 کردن

در بلبشوی بییاری، کار سیاه و  
غیر رسمی، کاهش دستمازدهاا و  
فقر و فالکت میالایاونای، هازاران  
کارگری که با بایایااری روبارو  
شاده باودناد، تانااهاا راه ناجااب و  
امااتااناااه از باایاایاااری و فااقاار و  
ماااحااارومااایااات را در اشاااغاااال  

هاا و راه اناداخاتان آناهاا    کارخاناه 
دیدند. بیش از آنكه به تامالا     می 

یا به سایاساتامای از اماتاصااد و  
امثال اینها فاكار كاناناد، در رای  
داشتن كاری بودند که بتوانند باا  
آن زناادگای خاود را بااگاذراناانااد.  
کامال ماابال در  اسات! هاماه  
صاحب ناظاران تاوافاق دارناد کاه  
کنترل کارگری در آر اناتایان باه  
سادگی از این ناشی میشاد کاه  
کارگران نمیخواستناد باه فاقار و  
مشقت بیشتر رانده شوناد. کسای  
بااه فاایاار عاابااور از ساایااسااتاا   

داری ناابااود. تااماااماای    ساارمااایااه 
مراکزی که به کنتارل کاارگاران  
در آمده بودند، مقاومات در بارابار  
باایاایااارسااازیااهااا بااود. در شاارایاا   

داری، کااارگاار    عااادی ساارمااایااه 
باایاایااار شااده دناابااال کااار جااای  
دیاااگاااری مااای گاااردد. اماااا  
کارگری که در آر انتین بایایاار  

شد، امیدی برای ریادا کاردن    می 
شغلی جای دیگری نداشت. ایان  
وامااعاایاات وضااعاایاات امااتااصااادی  

 آر انتین بود. 
 

جااناابااش کاانااتاارل کااارگااری در  
آر انتین دارای دو نوه تشایال از  
دو جنبش متفاوب است. تاعااونای  
هااای کااارگااری و مااجااامااع  

شوراهاای کاارگاری.    -عمومی  
این جنبش در ابتدا باه ناظار مای  
آمد که ی  دست اسات و یاک  
نقطه عظیمات دارد. باعاد از هار  

اشااغااالاای اولاایاان اماادام کااارگااران  
تشاایاایاال مااجااامااع عاامااوماای و  
شااوراهااای کااارگااری باارای در  
دست گرفتن امور کارخاناه باود.  
تمام کارخانجاب احیا شده تاوسا   
تشكل كارخانه و بصاورب دساتاه  
جاامااعاای اداره ماایااشاادنااد. هاار  
كارگری دارای یا  رای باود و  
کاااارگاااران دارای حاااقاااوق و  

های براباری باودناد. در    مسئولیت 
های بعدی، فعالین جناباش    رروسه 

هااای کااارگااری، راه    تااعاااوناای 
دیااگااری راایااش گاارفااتاانااد. ایاان  

هاا یاا در هااماكااری بااا    تاعااونای 
هاا،    بعضای از صااحاب كاارخااناه 

اناد،    ها درست شده   كلیسا و اتحادیه 
و یا زیر فشارهای دولت ماجاباور  

 اند این شیوه را برگزینند.   شده 
در كارخانجاتای كاه ماتاكای باه  
شورا و مجامع عمومی هساتاناد،  
تصمی  دربااره اماور كاارخااناه در  
مجامع عمومی كارگران گارفاتاه  

شوناد. ماناتاخابایان باایاد باه    می 
مجامع عمومی كارخانه گازارش  
بدهند و هاماه ناماایانادگاان ماابال  
تغییرند. باالترین مرجع نیز مجاماع  

هاا كاه    عمومی است. اما تعاونی 
همانطور كاه اشااره شاد ماعاماوال  
غیر از كاارگاران در آن صااحاب  
كارخانه و كالایاساا و دولات نایاز  
شركت دارند، در واماع باه ناوعای  
عوامب بحران را بار سار كاارگاران  

كنند. ی  تافااوب    ه  سرشكن می 
مهمای كاه ایان دو ناوه كاناتارل  
كاارخااناه باا هاا  دارناد، مسائالااه  
دسااتااماازد كااارگااران اساات. باارای  
مثال در كارخانه زانون که تاوسا   

شاد،    شورای کارگاری اداره مای 
دستمزد كاارگاران تاقادم خااصای  

رازو    ٨٣٣ داشت. چایازی حادود  
گرفتند. اماا    آر انتین دستمزد می 

ها دستمزدها ایان تاقادم    در تعاونی 
را نداشتند. ماعاماوال دساتامازدهاا  

هاائای را    بعد از كسر مرض و موله 
    كه ماالاكایان رایاشایان بااال آورده 

گشتندا كاه در    بودند، تعیین می 
بسیاری از موارد حتی كاماتار از  
حد معمولی دستمزدها نایاز باود.  
همان موانیان كاش دادن سااعااب  
كار برای باال بردن ساود و ارزش  
اضافه حاك  است. و ماهاتامار از  
همه دستمزدها ه  برابر نایاساتاناد!  
نمونه شناخته شده و مشخا ایان  

ها، تعاونی كاارخااناه    تی  تعاونی 
 (Zanello)تراكتورسازی زاناال  

است كه از همكاری و مشااركات  
بین كارگران، صاحبان كارخااناه و  
فروشندگان تاراكاتاورهاای تاولایاد  
شااده ایاان شااركاات تشااكاایاال شااده  
است. این تعاونای تصاویاب كارده  
است كه باه هاماه اعضاای خاود  
دسااتااماازد بااراباار ناا ااردازد! در ایاان  
موارد بیشتر از هر چیزی مناافاع  
شااخااصاای و صااناافاای كااارگااران  
مدیمی مد نظر است. اگر در ایان  

هااا كااارگااران جاادیاادی    تااعاااوناای 
استخدام بشوند، معموال با شارایا   
كاری و دستمازدهاای بادتاری از  

شاوناد.    كارگران مدیمی روبرو مای 
هااا    اكااثاارا بااه عضااویاات تااعاااوناای 

شوندا و استاخادامای    رذیرفته نمی 
شاوناد! الزم    اعضای تعاونی مای 

هاائای    به یادآوری است كه تعاونی 
نیز هستند كه متكی بر ماجااماع  
عاامااوماای هسااتاانااد و اخااتااالف  
دستمزدها نیز در آنها خایالای ها   
زیاد نیست. در زانون، بازرگاتاریان  
كشتی سازی آر انتین و شناخاتاه  

تاریان كاارخااناه اشاغاال شاده،    شاده 
هااای      مااجاامااع عاامااوماای باادهاای 

صااحاابااان ماادیاامای را باه عااهااده  
نگرفتاه و كاارگاران باا ساازماان  
دادن اعااتااراضاااب و جاامااع آوری  
طومار از دولات مایاخاواهاناد كاه  
كنترل كاارگاری را باه رسامایات  

 بشناسد. در مواردی چون  

 کارگر برای زندگی تا کجا باید بجنگد؟
 در حاشیه خبری درباره جنبش "کارخانه بدون کارفرما" 

 ناصر اصغری 
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 ٣ صفحه  

  ٦ از صفحه        
گرچه ماجاماع   «بروكمن »نساجی  

عاامااوماای زیاار فشااار دولاات و   
هاای    دادگاه مجبور شده اسات وام 

صاحبان ریشین را ب ردازد، اما تاا  
مبل از حمله رلایا  و از كاناتارل  
كارگران خارج كردن این كاارخااناه،  
برابری دساتامازدهاا و مارجاعایات  

 مجمع عمومی اصل بود. 
 

 چرا این بحث؟
سئاوال ایان اسات کاه چارا ایان  
بااحااا باارای ماان ضااروری شااده  
است؟ کسانی که جنبش اشاغاال  
وال استریت را دنبال کرده بااشاناد،  
حااتاامااا بااا نااام ریااچااارد وولااف  

(Richard Wolff)   آشاااااناااااا
هستند. او ییی از فعالین چا   
اساات کااه بااخااصااو  در دوره  
جنبش اشغال وال استریت شناخاتاه  
شده تار شاد. ریاچاارد کاارهاای  
زیااادی در تااوضاایاا  امااتااصاااد و  
همچنین توضی  ماارکا  کارده  
است. با زبانی شیوا و مابل فاها   
برای بخش وسیاعای از ماردمای  
که با ترمینولو ی هاای باعاضاا  
ریچیده امتصادی آشنائی نادارناد.  
وولف اما ییی از فعالین رارکاار  

های کارگری نایاز    جنبش تعاونی 
هست. او با جازئایااب ماعاضاالب  
اماااتاااصااااد سااارماااایاااه داری و  
بحرانهای اجاتانااب نااراذیار آن را  
توضی  می دهد، اما ومتای کاه  
آلااتاارناااتاایااو خااود باارای امااتااصاااد  
سرمایه داری را ماعاروفای مای  
کند، تاعااونای هاای ماانادراگان  

(Mondragon)   در ماانااطااقااه
باسک اس انیا را ماعارفای مای  
کند که گذشته و انگیازه ایاجااد  
آن هار چاه بااشاد، اکاناون خاود  
یک کم انی بازرگ باور وائای  
است با تمام کارکاردهاای دیاگار  
شرکتهای آن کشور! بییاار مای  
کاانااد. دسااتااماازد ماای دهااد.  
دستمزدها را بااال و راائایان مای  
کند. گوشه هایای از کااری را  
که مبال کارگران یک باخاش از  
آن تعاونی تولید می کاردناد، باه  
جاهای دیگری می فرساتاد. بار  
سر حدود مزایا با کاارگار چااناه  
می زناد و غایاره. از آناجاا کاه  
ریچارد وولف برایش تابالایا  مای  

کند، حتما شرای  کاار در آناجاا  
بهتر از شرای  کار در شرکتاهاای  
وامع در چین و هند و باناگاالدش  
است. منتها بحا مرار باود چایاز  

 دیگری باشد. 
 

هر انسانی که بوئی از انساانایات  
برده باشد، می داند و ماباول دارد  
که داشتن شغل حتی با دستامازد  
رائین، از زندگی در فاقار ماطالاق  
بهتر است! می داند که زنادگای  
کااردن تااحاات حاااکااماایاات یااک  
رارلمان با اکثریت اعضاای حازب  
سوسیال دمیراب بهتر از زنادگای  
کااردن تااحاات حاااکااماایاات احاازاب  
محافظه کار و تاچریسات اسات.  
می داند که دولت رفاه باهاتار از  
دولت ریاضات اماتاصاادی اسات.  
می داند که زنادگای کاردن در  
سوئد مابل تحمل تار از زنادگای  
کردن در ایران و عربساتاان اسات.  
برای کارگر و مباارزه کاارگاری  
این اما که چیز تازه ای نایاسات!  
از خود ریچارد وولاف شانایاده ام  
که در جواب بازگشت باه کانایاز  
گفته است استثمار آن زماان ها   
برمرار بود و باحاران آن زماان ها   
اجتناب نارذیر! در مقالاه ساایاتای  
که معرفی کردم آمده اسات کاه  
کارگران تعاونی رساتاورانای کاه  
نگران آینده خود هساتاناد، گافاتاه  
اند کار مثل دوره مبال از باحاران  
استا هر روز باه سار کاار مای  

  ١٣ روند، باعاضاا هافاتاه ای تاا  
ساااعاات هاا  کااار ماای کااناانااد.  
دستمزد می گیرند. درست ماثال  
دوره مبل. با این تفاوب که هاناوز  
کااار دارنااد! و رئاایااساای باااالی  
سرشان نیست و کاارگاران دساتاه  
جمعی بر سر شایافاتاهاا و دیاگار  
مراتب مارباوض باه کاار تصامایا   
می گیرند. تمام حیمت تعااونای  
هااا باارای دوسااتاااناای کااه باارای  
تعااونای هاا و باخاصاو  بارای  
کسانی مثل ریچاارد وولاف کاه  
شعارش "دمیراسی بر سار کاار"  
است، در همین نایاتاه اسات کاه  
"کارگران دستاه جاماعای بار سار  
مسائل مربوض به امور کاارخااناه  
تصمی  می گیرناد". ایان نایاتاه  
مهمی است و الحق که باهاتار از  
کار در ماسساساه ای اسات کاه  

ارباب و برده دار باا شاالق بااالی  
 سر کارگر فرمان می دهد. 

 
من فیر می کن  هی  چایازی  
خطرناکتر از این نیست که یاک  
فاعاال جاناباش چا  و جانابااش  
کارگری بخواهد تومع کارگار را  
رااائاایاان باایاااورد. ماالاایااسااا هااوور  

(Melissa Hoover)  ماادیاار ،
اجرائی مسسساه "دمایاراسای بار  
سر کاار" کاه ریاچاارد وولاف از  
فعالین شناخته شاده آن اسات، از  
انتخاب ترام  و ریاتاوریایاهاای  

خاواهاد کاارهاا را از    او که مای 
چین و میزیاک و کااناادا باار  
دیگر به آمرییا برگارداناد، چاناد  

هاای کاارگاری    نمونه از تعااونای 
دهد و در    در آمرییا را نشان می 

ریش گرفتن تالش بارای رسایادن  
به یک چنین مادلای را تابالایا   

کند. کارگر در طاول راهای    می 
که بارای رهاائای مای رایاماایاد  
تومفهائی ها  خاواهاد کاردا اماا  
نهایتا باید از سیست  کاار مازدی  
و جنایتیار سرمایاه داری عاباور  
کند. جایز نیست که یک فاعاال  
کااارگااری صااادق کااارگااران را  
یااک روز دناابااال دولاات رفاااه  
بیشد، روز دیگر دنباال کایاناز و  
اوباما و روز بعدش ه  با تعااونای  
های ماانادراگان سارگارم کاناد.  
واض  است که کارگر برای زناده  
ماندن و جلوگیری از رارتااب باه  
دره فقر مطلق مبارزه می کند و  
گااه در مالااب آماریایااا و آلامااان  
کارخاناه ای را ها  باه کاناتارل  
خودش در خاواهاد آورد. شاورا و  
اتحادیه و تعاونی مصرف و غایاره  
ها  درساات خاواهااد کارد. فاعااال  
کارگری چ  باید اینها را رالاه  
هائی برای ارتفاه و بارای عاباور  
از سیست  سرمایه داری باداناد و  
از این رالاه هاا بارای ایان هادف  
استفاده کند. راه میاناباری بارای  
خالصی از ایان دور بااطال فاقار  
مطلق و فقر نسبی کامای ماابال  

 تحمل وجود ندارد. 
 

 ٩٣٥٥ مارو    ٠٥ 

خبرها بازه  از سونامی بییااری  
و ادامااه وضااعاایاات فاااجااعااه بااار  
بییاری جاواناان حایاایات دارد.  

وزیار کاار طای      علی ربایاعای  
سااخااناااناای در حاااشاایااه مااراساا   

ماحاصاول جادیاد    ٤٣ رونمایی از  
شاارکاات هااای داروسااازی، زیاار  
مجموعه وزارب کاار باا گافاتان  

ریازی دولات بارای    اینیه بارنااماه 
ایاجااد یاک مایالایاون    ٣٤ سال  

شغل اسات، اعاالم کارد کاه باا  
توجاه باه ورود جاماعایات وسایاع  
جوانان تحصیلیرده به بازار کاار،  
باز ه  میزان بیایااری در چاناد  
سال آینده در سط  فعالای باامای  

 ماند.   می 
بنابر گزارشاتی از هامایان دسات  

  ٨٣٣ در حال حاضر ساالنه حدود  
التحصیل وارد باازار    هزار نفر فارغ 

شوناد کاه نازدیاک باه    کار می 
ناایااماای از فااارغ الااتااحااصاایااالن  
دانشگاهها بییار هستند. به ایان  
تعداد باید متقاضایاان کاار بادون  
تحصایاالب دانشاگااهای را نایاز  
اضافه کرد. از جمله باه گافاتاه  
اسحاق جاهااناگایاری ماعااون اول  
روحانی و ربیاعای وزیار کاار در  
سال گذشته حدود یک میالایاون  

هزار نفار وارد باازار کاار    ٩٣٣ و  
اند. این درحاالایاسات کاه باه    شده 

گاافااتااه چااناادی مااباال عاایااساای  
منصوری، معااون اشاتاغاال وزیار  

فااقاا  حاادود    ٣١ کااار در سااال  
هزار شغل جدید ایجااد شاده    ٥٣٣ 

اساات. ماارکااز آمااار جاامااهااوری  
هازار    ٤٥١ اسالمی نیز از ایجاد  

شغل در سال گاذشاتاه خابار داده  
بود. یعنی بامی یک میلایاون و  
دویساات هاازاری کااه وارد بااازار  
کاار شااده اناد، اشاتااغاالای رایاادا  

نیرده و بر خیل عظیا  بایایااری  
 اضافه شده اند. 

باادیاان تاارتاایااب عاالاایاارغاا  هاامااه  
آمارهای مهندسی شاده دولاتای  
برای اینیه در نزاعاهاای درونای  
حیومات نشاان داده شاود، کاه  
برجام بی فرجامشان ماوفاق باوده  
است، آمارها همچنان از افازایاش  

سااخاان    ٣١ باایاایاااری در سااال  
میگاویاد. درگازارشای در اوائال  

از سوی مرکز راژوهاش    ٣١ سال  
هاای مااجاالاا  تااعااداد باایاایاااران  

هازار    ١٣٣ مایالایاون و    ٤ کشور  
نفر اعالم شده است. طبق هامایان  

بایاش از    ٣١ گزاراشاب، در سال  
ساالاه    ٩٦ تا    ٥١ درصد افراد    ٩٣ 

درصاد جاواناان    ٩٤ و نزدیک به  
اناد.    ساله بایایاار باوده   ٩٣ تا    ٥١ 

بگذری  که در آمارهاای مارباوض  
به نرخ بییااری، کاودکاان کاار  
جزو جماعایات شااغال ماحاساوب  
میشود. چاون در جااماعاه ایاران  
کار کودکان، ماجااز و مااناونای  
است و مشاهده میینیا  کاه در  

  ٣١ همین آمار مارباوض باه ساال  
سااال    ٥١ ساان اشااتااغااال را از  

محاسبه کرده اناد. در حاالایایاه  
سال هاناوز باطاور    ٥٨ تا    ٥١ سن  

وامعی سن کار نیست و چانایان  
افرادی باید از امیاانااتای چاون  
تحصیل رایگان و یاک زنادگای  

 آسوده و امن برخوردار باشند.  
نیته مابل تاوجاه دیاگار در ایان  
آمارها به حسااب آوردن اشاتاغاال  
ناما در شمار جاماعایات شااغال  
کشااور اساات. بااناااباار تااعااریااف  
عجیبی از ساوی ساازماان بایان  
المللی کار هر فردی کاه یاک  

 ساعت کار کرده باشد شاغل  
 

 کارگران در هفته ای که گذشت
علی ربیعی وزیر کار: میزان 
بیکاری به زودی کاهش 

 یابد نمی
 شهال دانشفر 
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محسوب می شاود. در ناتایاجاه  
بایاش     ٣٦ طبق گزارشی در سال  

از  یک چهارم جوانان ایران بنابار  
الامالالای کاار،    تعریف سازمان بین 

حتی یک ساعت در هفتاه کاار  
 درآمدزا نداشته اند. 

 
مااثااال دیااگاار در هااماایاان راسااتااا  
کارگران فصلی هستند که فقا   
نیامای از ساال آناها  باا حادامال  
دستمزد و چند بار زیر خا  فاقار  
به کار اشتغال دارند و نایامای از  
سال بییار. این بیایااران فصالای  
جایی در محاسباب نرخ بیایااری  
ندارند و به لحاظ تامیان زنادگای  
در آن مدب از ساال کاه کااری  
ندارند، بشادب در مضایاقاه بسار  
میبرند. و از ساوی دیاگار چاون  
بابت فصول بیایااری شاان بارای  
آناان حااق باایامااه ای بااه تااامایاان  
اجتماعی رارداخات نامایاشاود، باا  
معضال جادی باازنشاساتاگای و  
برخورداری از همان چندرغاز حاق  

 بازنشستگی روبرو هستند.  
بخش دیگری از همیان جاماعایات  
عااظاایاا  باایاایاااران ناااگاازیاار بااه  
کارهایی چون دستفروشی، کولاه  
بری در مارزهاا روی آورده اناد.  
این نیرو هاا ناه در لایاسات آماار  
بییاری مرار دارند و نه امانایاتای  
برای تداوم کارشان و تساهایاالتای  
برای آن بارخاوردارناد. بالایاه باه  
عی  همواره با حملاه نایاروهاای  
سرکوب شهرداری و باج باگایاران  
مرزی روبرویند و ابعاد جنایات در  
برخورد با این کارگران باه جاایای  
رساایااده اساات کااه کااارزارهااای  
مبارزاتی ای در حماایات از آناان  
به راه افتاده و اخبارش به سرتیاتار  

 مه  خبر ها تبدیل شده است.  
و باالخره به عاناوان یاک باخاش  
مها  از جاماعایات بایایااران، باه  
حساب نیامدن نیروی عظیا  زناان  
خااناه داری اساات کاه وارد باااز  
کار نشده اند و در شاماار نایاروی  
بییار کشور محاسبه نمایاشاوناد.  
چاارا کااه باار طاابااق  مااواناایاان  
ارتجاعی اسالمی خاناه نشایانای  
زن و شاوهارداری و باچاه داری  

 وظیفه "دینی" زن است. 

اما نیاز جامعه و فشاار جاناباش  
رهایی زن، بااعاا شاده کاه ایان  
جاااناایااان در آمااارهااایشااان بااخااش  
زنانی که ماتاقااضای کاار شاده  
انااد، از جااماالاااه زناااناای کاااه  
تحصیالب خود را تاماام کارده و  
میخواهند وارد بازار کار شوناد و  
شمارشان نیز باالست، ناگزیر وارد  
محاسباتشان کرده اند. در هامایان  
راستاست که بنا بر آمارها مایازان  
بییاری در میان زنان و جوانان و  
در مااناااطااق شااهااری بااه نسااباات  
مناطاق روساتاایای بایاشاتار باوده  
اساات. بااطااور مااثااال مااوالوردی  
معاون روحانی در "اماور زناان و  
خانواده" در نخستین کنگره مالای  

از    ٣٦ ماادیااریاات جااوان در سااال  
رکورد دار باودن بایاشاتاریان نارخ  

  ٩٣ بییاری در میان زنان، طای  
 سال اخیر سخن میگوید.  

بادیان تارتایاب در شارایاطای کاه  
امتصااد جاماهاوری اساالمای باه  
مرز فل  شدن رسایاده اسات، هار  
روز کااارخاانااجااب باایاشااتاری بااه  
تعطیلی کشیده شده و کاارگاران  
بسیاری از کار بییار مایاشاوناد،  
برای دانش آموختگانی کاه وارد  
بازار کار میشوند، کااری وجاود  
ناادارد و بااحااا باار ساار بااحااران  
باایاایاااری جااوانااان و سااوناااماای  
باایاایاااری اساات، مااحااروماایاات  
جمعیت عظی  بایایااران از یاک  
بیمه بییاری میفی و در کاناار  
آن بیمه های اجاتامااعای دیاگار،  
مسااالااه باایاایاااری را بااه یااک  
فاجعه بزرگ اجتامااعای تابادیال  
کرده و دامن بسیاری از خااناواده  

 ها را گرفته است.  
 

بیکاری میلیونی و محرومیهت 
 از هر نوع تامینی

همانطور که اشاره کردم آماار هاا  
از بییاری میلیونی خصوصاا در  
میان جوانان و زنان خبر مایادهاد.  
هر روز جاماعایات بایاشاتاری وارد  
بازار کار میاشاوناد و بایاشاتار از  
نیمی از این جمعیات جاذب باارار  
کار نمیشوند و باه خایال عاظایا   
بیایااری اضاافاه مایاشاود. ایان  
آمارها تیاندهنده است. در بارابار  

این فاجعه عظیا  انساانای هایا   
تامینی وجود ندارد. نه خباری از  
بیمه بییاری هست و ناه تاامایان  
هااای اجااتااماااعاای دیااگاار چااون  
درمان رایگان، تحصیل رایاگاان و  
تسااهاایااالب الزم باارای تاااماایاان  

 مسین.  
 

بنا بر تاعاریاف ساالانااماه آمااری  
سازمان تأمین اجتماعی در ساال  

مااقاارری بااگاایاار باایاامااه  “ ،  ٥٠٣٦ 
بییاری عاباارب اسات از بایاماه  
شده ای است کاه بادون مایال و  
اراده بایایااره شاده و آمااده کاار  

ایان تاعاریاف باه روشانای  ”.  باشد 
نشان میدهد که  چیزی کاه در  
جمهوری اسالمای باه آن "بایاماه  
باایاایاااری" گاافااتااه ماایااشااود،  
درباارگاایاارنااده تااماااماای ناایااروی  
میلیونی عظی  بییار کشور اعا   
از زن و مارد نایاسات و در واماع  
ربطی به بایاماه بایایااری نادارد.  
بلیه بهای بییار کاردن کاارگار  
از کارش است، برای کااساتان از  
ابعاد اجتماعی اخراج ها. کاه آن  
نیز زیر فشار جاناباش اعاتاراضای  
کارگری به دولت تاحامایال شاده  
است. میزان آن ه  ناچیز و باناابار  

درصاد    ١١ مانون میزانش برابر باا  
میانگیان حاقاوق دو مااهاه آخار  
کارگر است که به  افازایاش ده  
درصد به هر یک از افراد تاحات  
تیفل کارگر، مبلغاش مایاتاواناد  
اضافه شود که الاباتاه ناباایاد از  
حدامل دستمزد کارگار کاه خاود  
چندین بار زیار خا  فاقار اسات،  
باال بازناد. بارای شاماولایات ایان  

  ٤ "بیمه بییاری" نیز کارگر باید  
ماه مبل از بییارشادناش، سااباقاه  
ررداخت حق بیمه داشته باشد کاه  

  ٠٤ اگر مجرد بااشاد تاا حادامال  
  ١٣ ماه و اگر متااهال بااشاد تاا  

ماه این رول به او تعلق مایاگایارد.  
درصاد    ٣٣ حال با توجه به اینیه  

مشاااغاال مااراردادی و راایااماااناای  
اساات، هااماایاان چااناادرغاااز باایاامااه  
بییاری ه  شامل حاال بسایااری  
از کاارگاران نامایاشاود. و باناابار  
مااانااون فاااشاایااسااتاای جاامااهااوری  
اسالمی کارگران افغانساتاانای و  

تبعه کشورهای خاارجای از ایان  
 بیمه محرومند. 

 
عههلههیههه بههیههکههاری مههتههحههد و 

 متشکل شویم
یک رکن مه  مبارزه علیه فاقار  
و فالکت، مبارزه علیه بایایااری  
اسااات. بااایااایااااری یاااک درد  
اجااتااماااعاای اساات و زناادگاای و  
معیشت بخش عظیمی از جامعاه   
را بااه تااباااهاای کشاایااده اساات.  
بییاری موجاب از ها  رااشایادن  
خانواده های بسیاری شاده اسات.  
ایاان مااعااضاال اجااتااماااعاای باارای  
جااوانااان و کاال مااردم مااوجااب  
مصائبی چون باال رفتن آمار تان  
فروشی، اعاتایااد، خاارج ماانادن  
کااودکااان بساایاااری از چاارخااه  
تحصیل و افزایش هر روزه تاعاداد  
کودکان کار و خیابان، شده و باه  
معضلی اجتمااعای تابادیال شاده  
اسات. در تااقاااباال بااا ایاان راادیااده  
بزرگ اجتماعی که آماارش در  
ایران میلیونی است، باید جنبشای  
با همایان اباعااد باه راه اناداخات.  
جناباشای کاه هاماه بایایااران و  
خانواده هایشان، کاارگارانای کاه  
از کار بییار میشوناد و خااناواده  
هایشان را در بر بگیرد و برای آن  

 کل جامعه را بسی  کرد. 
بااا کااارزاری سااراسااری عاالاایااه  
باایاایاااری و بااا خااواساات باایاامااه  
بییاری برای همه کسانییه کاه  
کار ندارند و آماده باه کاارناد، و  
حق داشتن کار و یاک زنادگای  
انسانی، صف میالایاونای نایاروی  
خود را علیاه بایایااری ساازماان  

 دهی .  
 

یک گام مها  در کاارزارعالایاه  
بیایااری، ماتاشایال شادن حاول  
خواستاهاایای روشان و ساراساری  
است. بیمه بایایااری مایافای و  
امروز در گام اول رمامای بااالی  

هازار    ٦٣٣ خ  فقر، یعنی باالی  
تومان، حق هماه افاراد آمااده باه  

سال اع  از زن و    ٥٨ کار باالی  
مرد است و تا زمانییه این افاراد  
بییارند و اشتغاالای رایادا نایارده  
اند، باید از حاق بایاماه بایایااری  

برخوردار بااشاناد. ضامان ایانایاه  
درمان رایگان، تحصیل رایاگاان و  
تسااهاایااالب الزم باارای تاااماایاان  
مسین حق همه کارگران و کال  

 جامعه است. 
اخااراج بااایااد مااماانااوه شااود و  
کارگری که به دلیال تاعاطایالای  
کارخانه از کار بیایاار مایاشاود،  
حق دارد که تا مقطع اشتاغاال باه  
شغل جدیاد، هار مااهاه بارابار باا  
آخرین حقوق دریافاتای اش، مازد  
دریافت کند. دولت موظف اسات  
باارای ایاان کااارگااران بااه لااحاااظ  
تخصا یابی و شرای  کااریاابای  
تسهیالتی فراه  کند. و شاغالای  
مشابه برای آناان رایادا کاناد. از  
جااماالااه کااارگااراناای کااه باادلاایاال  
تغییراب تینولو ی و خارج شادن  
رشااتااه  کاااری شااان از رده  
مشاغل کاری، بییار مایاشاوناد،  
باید از امیان رایاگاان تاخاصاا  
یابی برای اشغاال باه حارفاه ای  
دیگر برخوردار شوند. ایناهاا هاماه  
خواستهاایای اسات کاه مایاشاود  
بطور سراسری دور آن گارد آماد.  
حول ایان خاواساتاهاا گاروهاهاای  
ماابااارزاتاای مااان را در ماادیااای  
اجتماعی شیل دهایا  و بار سار  
ایاان مااوضااوه مااهاا  کااارزاری  

 اجتماعی به راه اندازی . 
 

اعتراض علیه بایایااری دارد در  
اشیال سازمانیافته تری راه خاود  
را ریدا مییند. نمونه هایی چاون  
اعااتااراضاااب جااوانااان باایاایااار در  
ماااهشااهاار، آبااادان ، لاانااگاارود،  
شهررویی بهبهان طالیه هاایای از  
چنین حرکتی اسات. ایان خایال  
عظی  بییاری که  نیمی از آنارا  
جوانان تشییال مایادهاناد، اماروز  
یک بمب انفجاری اعاتاراض در  
جامعه هساتاناد. جاناباش عالایاه  
باایاایاااری، جااناابااشاای اساات کااه  
زمینه حمایت اجاتامااعای دارد و  
با اتیاا باه ایان نایاروی عاظایا   
اجتامااعای مایاتاوان باه تادار   
سازماندهای اش رفات و عالایاه  

 بییاری متشیل شد. 

 کارگران در هفته ای که گذشت   شهال دانشفر
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هاادف مااارکاا  در مااورد  
"آمااای وگاات" تاانااهااا نااابااودی  
سیاسی و اخاالمای ماردی کاه  
بخاطار دساتااوردهاای عالامای و  
سیاسی اش مورد احاتارام بسایاار  
دنیای بور وا مرار داشات، ناباود.  
درست است که مارک  این کاار  

ای    را نیز باه درخشااناتاریان ناحاوه 
انااجااام داد. تاانااهااا چاایاازی کااه  
مارک  در دست داشت کارهاای  
چاپ شده وگات باود. شااهادان  

هاای خاود را را     اصلی گافاتاه 
گاارفااتاانااد. مااارکاا  لااذا تاامااام  

هااای ساایاااساای وگاات را    نااوشااتااه 
گاارفاات و ثاااباات کاارد کااه وی  
یک بنارارتیست اسات و کالایاه  

هاای    استدالالتی را که در نوشاتاه 
عمالی که توس  نارلائاون خاریاده  

شد، کلماه باه    شده بودند بیان می 
کناد. و زماانای    کلمه تیرار می 

که مارک  به این نتیجاه رسایاد  
که وگات یاا یاک طاوطای از  
خاود راضاای بااود کاه احامااقاانااه  
اسااتاادالالب ناااراالاائااون را تاایاارار  

کرد یا احتماال یاک عاامال    می 
خریده شده مانند باقایاه مابالاغایان  
بنارارتایاسات، انساان آمااده اسات  
باور کند که تااریاخ، زماانای در  
آینده رسیاد راولای را کاه وگات  
دریافت کارده باود نشاان خاواهاد  

 داد. 
 

لیایان ماارکا  خاود را باه  
حمله سیاسی محدود نیرد. جازوه  
وی تنها دشنام ناباود کاه باطاور  
رراکنده با کلماب تاناد آمایاخاتاه  
شده باشاد. ماارکا  هاماچانایان  
سالر دیگری را که در اساتافااده  
از آن استاد بود علیه وگت بایاار  

طنز، طعنه، سخاره. باا    –گرفت  
هاار فصاال جاادیااد شااخااصاایاات  
مضحک آمای وگت برجستگای  
بیشتری می یافت. مای بایانایا   
که چاگاوناه دانشاماناد و فاعاال  

 Sir)سیاسی کبیر به فالستفی  
J o h n  F a l s t a f f  o f 

Windsor)   روده دراز و ماغاارور

که آماده اسات باا راول دیاگاری  
خوش گذرانی کند تابادیال شاده  

 است. 
امااا در رشاات ساار وگاات  
مااتااناافااذتااریاان بااخااش بااور وا  
دمیراسی آلاماان از دور ناماایاان  
بود. لذا ماارکا  در عایان حاال  
فااالکاات ساایاااساای ایاان "گاال  
سرسبد" ملت آلمان را افشا ناماود  
و آن کساااناای کااه عاالاایاارغاا   

شان با اردوگاه کمونیسا ،    نزدییی 
تاااوانساااتاااناااد خاااود را از    نااامااای 

چارلوسی در برابار "داناایاان" رهاا  
 سازند را نیز در مد نظر داشت. 

تالش فرومایه وگت در لاجان  
رااراکااناای بااه مااحااتاااج تااریاان و  
رادییال تاریان باخاش ماهااجاریان  
انقالبی، به مارک  فارصات داد  
تا نقش احزاب بور وای "اخالمای"  
و "منزه"، چه آنها که بار مساناد  
مدرب بودند و چاه آناهاا کاه در  
اروزیسیون مرار داشتند، را تارسایا   
کاانااد و خصااوصااا خصااوصاایاااب  
مااطاابااوعاااب فااحااشااائاای جااهااان  
بور وازی را کاه باه ماسساسااب  

ای بدل گشته باودناد    داری   سرمایه 
که همچون ماسساسااتای کاه از  

شاوناد از    مند مای   فروش رهن بهره 
برند، تارسایا     فروش لغت سود می 

 نماید. 
 

حتی هنگاامایایاه ماارکا   
زنده بود، بگفتاه ماحاقاقایان دهاه  

ای    ، هی  نوشتاه ٥٨١٣   – ٥٨٦٣ 
بخوبای ایان ناوشاتاه او مسائالاه  
احزاب این دوران را تشری  نایارده  
است. بالشک خاواناناده اماروزی  
برای فهمین جزئیاب احاتایااج باه  
توضیحاب زیادی دارد. اماا هار  

ای که جازوه    ک  اهمیت سیاسی 
مارک  در آن زماان دارا باود را  

 براحتی خواهد فهمید. 
خااود السااال مااجاابااور شااد  
اعاتاراف کاناد کاه ایان نااوشاتااه  
مارک  یاک شااهایاار باود و  

ها همه بیهود باوده و وگات    واهمه 
برای همیشه بعناوان یاک رهابار  

 سیاسی رسوا گردید. 
در اواخر دهه راناجااه و اوایال  
دهه شاصات، زماانایایاه جاناباش  
جدیدی در میان خارده باور وازی  
و طبقه کارگر آغاز شاده باود، و  
آنگاه که مبارزه برای تحت تأثایار  
مرار دادن فاقارای شاهاری شادب  

یافات، تاثابایات ایان    بیشتری می 
امار کااه نااه تااناهااا نااماایااناادگااان  
دمیراسی رارولاتااریاائای از ناظار  

تاریان    مدرب دمااغای از بارجساتاه 
هااای دماایااراساای    شااخااصاایاات 

تر ناباودناد، بالایاه    بور وائی رست 
بینهایت از آنان برتر باودناد، حاائاز  
اهمیت گردید. در شاخاا وگات  
ضربه مهلیی به حیثایات یایای  
از رهاابااران اعااالم شااده بااور وا  
دمیراتها وارد آمد. بارای الساال  

مااناد کاه از    تنها این بامای مای 
مارک  متشیر باشد از ایانایاه  
ادامه دادن جن  علیه مترمایاون  
بمناظاور تاحات تاأثایار مارار دادن  
کاارگاران آلامااانای را بارای وی  

 تسهیل نمود. 
 

بایست باه باررسای    اکنون می 
 –تاریان مسائالاه با اردازیا     جالاب 

برخورد مارک  و انگل  نسابات  
به تبیل  و تروی  اناقاالبای الساال.  
مبال گفتی  که الساال تابالایا  و  

،  ٥٨٨٩ تروی  خویش را در ساال  
زمانی که اختالف نظر و بارخاورد  
بر سر شیوه جنگیدن با حایاومات  
در مااایاااان نااایاااروهاااای باااور وا  
دمیراسی رروو بسیار حااد شاده  
باود، آغااز کارد. چاناایان اتافاااق  

راادشااه    ٥٨١٨ افتاد که در ساال  
سااالااخااورده رااروو کااه در طااول  

آنقدر انگاشات ناماا    ٥٨٦٨ انقالب  
شده بود، باطاور کاامال و عاالج  
ناارااذیااری دیااوانااه شااد. ویاالااهاالاا ،  

ای"، کااه بااا    "شاااهاازاده ساااچاامااه 
کشتار دمایاراتاهاا در ساالاهاای  

در ناازد مااردم    ٥٨١٣ و    ٥٨٦٣ 
بدنام شده بود، ابتدا بعاناوان ناایاب  
السلطنه و س ا  راادشااه تاعایایان  
شد. در آغااز کاار وی خاود را  

مجبور دید که نوای لیبرالی سار  
دهد، اما خیلای زود خاود را بار  
سر مسئله تشایایاالب ارتاش باا  
مجل  سرشاخ یافات. حایاومات  
باار تااوسااعااه ارتااش رااافشاااری  

کرد و خواستاار ماالایااتاهاای    می 
تر بود. باور وازی لایابارال    سنگین 

های مشاخاا و    خواستار تضمین 
مادرب کاانااتاارل کاناانااده بااود. باار  
مبنای این اختالف بر سر بودجاه،  
مسائال تااکاتایاک رایاش آماد.  
السال، که شخصا خاود هاناوز از  
نزدیک با گاروهاهاای باور وای  
دمیراب و مترمی مترتابا  باود،  

تار    های ماطعانه   خواستار تاکتیک 
شااد. از آنااجااا کااه هاار مااانااون  

ای تنها بایاانای از روابا     اساسی 
داخاالاای وامااعاای ناایااروهااای درون  

بااشاد،    یک جامعه مورد نظر می 
الزم بود که حرکت یک نایاروی  
اجتماعی جدید عالایاه حایاومات  
رهاباری بایاساماار  ارتاجااعای  

 مصم  و زیر ، آغاز گردد. 
ایاان کاااه ایااان نااایاااروهاااای  
اجااتااماااعاای جاادیااد چااه بااود را،  
السال در گزارش مخصاو  کاه  
در برابر کارگران خواناد، ماتاذکار  
شد. این گزارش کاه وماف ارائاه  
"ارتباض موجود بین دوره ماعااصار  
تاریخی باا ایاده طاباقاه کاارگار"  
شده بود بیشتر تحت ناام "بارنااماه  
کارگاران" شانااخاتاه شاده اسات.  
محتوای این نوشته تشریحی باود  

های اسااسای "ماانایافاسات    از ایده 
کاماونایااسات" کااه بامایاازان مااباال  

تودجهی رمیق شده و در مطاباقات  
بااا شاارایاا  مااانااوناای زمااان ماارار  
گارفااتاه باود. بااا وجااود ایاان، از  

ایان اولایان    ٥٨٦٨ زمان اناقاالب  
ای باود مابانای بار    اعالم علانای 

احتیااج باه ساازماانادهای طاباقاه  
کارگر در یک سازمان سیااسای  
مستقل کاه مااطاعااناه از کالایاه  

تریان    احزاب بور وا، حتی دمیراب 
 آنها، متمایز باشد. 

 
بادیاناگاوناه الساال مادم جالااو  
گذاشت تا نیازهای جاناباشای را  
که مستقاال با اا خااساتاه باود و  
بسرعت زیااد در بایان کاارگاران  

آنجا که دیگار نازاه    –ساکسنی  
باایاان دماایااراتااهااا و ناامااایااناادگااان  
معدود مبارزین مادیامای جاناباش  

در گرفته باود    ٥٨٦٨ ررولتاریائی  
کارد، رااساخ گاویاد.    رشد می   –

ای از    فاایاار فااراخااواناادن کاانااگااره 
کارگران از مابال در مایاان ایان  
کارگران باه باحاا گاذارده شاده  
بود. کمیتاه ماخاصاوصای بارای  
این امر در الی زیک سازمان داده  
شد. السال که این کمیته از وی  
خواسته بود نظر خود را در ماورد  
مسئله اهداف و مساائال جاناباش  
طاابااقااه کااارگاار اعااالم دارد، در  
"ناماه سارگشااده"اش خاطااب باه  
کمیته الی زیک، برناماه خاود را  

 تشری  نمود. 
 

 )ادامه دارد( 

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 (   ٠٣ بخش ) 
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به دنبال تالش و پیهگهیهری 
كمیته مهبهارزه بهرای آزادی 
زندانیان سیاسی جهت جلهو 
حهههمهههایهههت سهههازمهههانههههههها و 
تشهههاهههلهههههههای مهههتهههرقهههی و 
بشهههههردوسهههههت از آزادی 
زنههدانههیههان سههیههاسههی و در 
ادامه كمپین دفاع از بههنهام 
ابراهیم زاده ، سهازمهان ' 
فریدوم ناو' بررسی وضعیت 
بهنام ابراهیم زاده را مهورد 
حمایت قرار داد. سهازمهان 
'فریدم نهاو' یهس سهازمهان 
غهیههردولهتههی در امههریهاهها و 
متشال از وكالیی مهیهبهاشهد 
كه از زندانیان سیاسی كهه 
در كشورهای مختلف حمایت 
میاند. این سهازمهان ضهمهن 
انههتههشههار وضههعههیههت بهههههنههام 
ابراهیم زاده بهر روی وب 
سایتش، دست به اقداماتی 

جهههههت حههمههایههت از بهههههنههام 
ابراهیم زاده زده است. بهه 
طور مشخص ایهن سهازمهان 
در پههههروسههههه تههههدویههههن 
درخواستی جهههت دسهتهرسهی 
بهنام به درمان و همینطور 
بهررسهی پههروسهه دادگهاه و 
احهههاهههام نهههاعهههادالنهههه ای 
میبهاشهد كهه بهرای بهههنهام 

 صادر شده است .
 

شهازیهه  ٧١٥٢در ماه مارس 
اختر ، یاهی از وكهالی بها 
تجربهه كهه بها سهازمهان ' 
فههریههدوم نههاو' و بههنههابههر 
درخواسهت كهمهیهتهه مهبهارزه 
بهههرای آزادی زنهههدانهههیهههان 
سههیههاسههی بههررسههی وضههعههیههت 
بهنام را به عههده گهرفهتهه 
انههد در سههی و چهههههارمههیههن 
نشههسههت سههالههیههانههه شههورای 

حقوق بشر سازمان ملهل بهه 
طور مشخص در رابطهه بها 
وضعیت بهنام صحبت كرد و 
از این شورا درخواست كهرد 
تا وضعیت بههنهام را مهورد 
توجه قرار بدهند. ویهدیهو 
سههخههنههان شههازیههه اخههتههر و 
ترجهمهه فهارسهی آن را در 
 اینس زیر مالحظه میانید. 
بهنام ابراهیم زاده ، فعهال 
كارگری و حهقهوق كهودكهان 
میهبهاشهد. بهههنهام در سهال 

دسهتهگهیهر شهد، مهورد  ٧١٥١
ضرب و شتم قرار گرفته و 
برای وی بیست سهال حهاهم 
زندان صادر كرده كه سپس 
به پنج سال تقهلهیهل پهیهدا 
كرد. یاسال قبل از اتهمهام 
حام ، بهنام را در حهالهی 
كه هنوز در زندان بهود بهه 
جرایم واهی و تحت عنهوان 

' اتهههههام و تههبههانههی بههرای 
ارتااب جرم علهیهه امهنهیهت 
داخلهی و خهارجهی' مهجهددا 
محاكمه و بهه نهه سهال و 
چهههار مههاه حهبهس مهحهاههوم 
كرده كهه سهپهس بهه ههفهت 
سههال تههقههلههیههل پههیههدا كههرد. 
خانواده بهنام گفته بهودنهد 

 ٧١٥٩كه در مهاه دسهامهبهر 
بهنام برای بار سوم توسه  

دادیهار كهرب بها  ٥٧شعبه 
ریاست قاضی سیامس آبیهار 
به اتهام توهین به رهبهری 
و مسهههرهههولهههیهههن زنهههدان و 
تههحههریههس زنههدانههیههان مههورد 
تفهیم اتهام قهرار گهرفهتهه 
است اما هنوز مهحهاهومهیهتهی 
به وی ابهال  نشهده اسهت. 
خانواده بهنام بشدت نگران 
وضعیت وی میباشند. بهنهام 
از بیماریهای مختلهفهی رنهج 

برده كهه نهیهاز بهه درمهان 
فوری دارنهد امها عهلهیهرغهم 
ایناه خانهواده اش بهارهها 
تقاضای مهرخحهی درمهانهی 
كرده اند، این درخواسهتههها 
بدون هیچگونه توضیحی از 
سوی مسولین زندان رد شده 
است. الزم به ذكر است كهه 
بهنام همچنان در بهنهد ده 
زندان رجایهی شهههر ، كهه 
این بند بهدتهریهن شهرایه  
زیستی و بهداشتهی را دارد 

 نگهداری میشود.
 

كمیته مهبهارزه بهرای آزادی 
 زندانیان سیاسی

 ٧١٥٢اول اوریل 
بههههرابههههر بهههها دوادزهههههم  

 فروردین

حمایت سازمان 'فریدوم ناو' از بهنام ابراهیم زاده در نشست 
 شورای حقوق بشر سازمان ملل 
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مرگ بر جمهوری اسالمی!                                              
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!

روزشماراعتراضات کهارگهری 
 ٥٩٣١فروردین ماه*

   
 فروردین: ٥٥ 
 
تجاماع اعاتاراضای کاارگاران    -٥ 

اخراجی سیمان آرتا اردبیل باهاماراه  
خانواده هایشان وتاماامای اهاالای  
روستای گرده ماقاابال کاارخااناه! 

** 
 
 فروردین: ٥٦ 
 
تااجاامااع کااارگااران کااارخااانااه    -٩ 

نسااااجااای ماااازنااادران ماااقاااابااال  
فرمانداری مائمشهر در اعاتاراض  

 به تغییرشرای  کاری! 
 
تجاماع اعاتاراضای کاارگاران    -٠ 

اخاااراجااای کاااارخااااناااه کااااشااای  
وسااراماایااک ایاافااا ساارام مااقاااباال  

 ساختمان شورای شهر! 
 
اداماه اعاتاراضااب کاارگاران    -٦ 

اخاراجای کااارخااناه ساایاماان آرتااا  
 اردبیل! 

 
 فروردین: ٥١ 
   
تجمع کارگران شرکات هاای    -١ 

مبایان، اولانا  و چااه فایاروزه  
دراعتراض به تبعی  در رارداخات  
حقوق مقابل ماجاتاماع مایادو   

 شهربابک! 
 
تجمع کارگران فضاای ساباز    -٤ 

شاااهااارداری کاااوب عااابااادالااالاااه   
دراعااتااراض بااه عاادم راارداخاات  
چندماه حقوق،حق بیماه وعایادی  
مااقاااباال شااورای شااهاار کااوب  

 عبدالله! 
 
تاااجااماااع کاااارگااران یاااک    -٥ 

ماارغااداری آماال دراعااتااراض بااه  
عاادم راارداخاات چااناادماااه حااقااوق  

 مقابل فرمانداری! 
 
اداماه تاجاماعااب اعاتاراضای    -٨ 

رانااانااادگاااان تااااکسااای وگااا   
میلیارد تاوماان حاق بایاماه  ٣ شدن 
 شان! 
 
 فروردین: ٥٤ 
 
سومین روز اعتصاب و تجماع    -٣ 

کااارگااران کااارخااانااه السااتاایااک  
 خوزستان! 

 
مسدود کاردن ورودی کاارخااناه  

 وجلوگیری از ورود وخروج! 
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٥٣ 
اخراجی واگن ساازی رالاور ساباز  

 زرند مقابل کارخانه! 
 
 فروردین: ٥٥ 
 

ازساارگاایااری اعااتااراضاااب    -٥٥ 
کارگران مجتمع نیشیر هفت ت اه  
دراعتراض به خصاوصای ساازی،  
عادم راارداخات حاقاوق،حااق باایامااه  

 وعیدی! 
 

اعتصاب وتاجاماع رانانادگاان  -٥٩ 
شاارکاات سااامااان ساایاارمشااهااد  
دراعااتااراض بااه عاادم راارداخاات  

 مطالباتشان مقابل استانداری! 
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٥٠ 

باایاایااارشااده کااارخااانااه ایسااتااک  
ساانااناادج مااقاااباال اسااتااانااداری  

 کردستان! 
 
روزه  ٥ اعااتااصاااب وتااجاامااع    -٥٦ 

 کارگران شهرداری سوسنگرد ! 
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٥١ 
اخااراجاای کااارخااانااه چاایااناای و  
بهداشتی صدف مقابل شاهارداری  

 آباده! 
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٥٤ 
اخااراجاای کااارخااانااه چاایااناای و  
بهداشتی صدف مقابل شاهارداری  

 آباده! 
 
 فروردین: ٥٨ 
 

آخاااریااان اخاااباااار ازاداماااه    -٥٥ 
اعتراضاب کارگران مجتمع ما   
ماااایاااادو ،بااااازداشاااات وآزادی  

 کارگران معترض! 
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٥٨ 
کارخانه رارسیلون خرم آباد مقاابال  
استانداری لرستان بارای ساومایان  

 روزمتوالی! 
 

تجماع آتاش نشااناان ارا     -٥٣ 
دراعاااتاااراض باااه وضاااعااایااات  
استخدامی و تبعایا  دررارداخات  
مزایا، حاقاوق ماقاابال سااخاتاماان  

 شورای اسالمی! 
 

نامه  سارگشااده جاماعای از  -٩٣ 
کااار کاانااان رسااماای کااارگااری  

 بهزیستی استان کردستان! 
 

نه مثل کارگران مشاماول مااناون  
کاااریاا  و نااه ماااناانااد هااماایاااران  

 خدماب کشوری ! 
 
 فروردین: ٥٣ 
 

ادامه اعتاراضااب کاارگاران    -٩٥ 
مجتمع نیشیر هفت تا اه نسابات  
بااه خصااوصاای سااازی، عااادم  

 ررداخت حقوق،حق بیمه وعیدی! 
 

تاااجاااماااعااااب اعاااتاااراضااای    -٩٩ 
کااارگااران اخااراجاای کااارخااانااه  

 نساجی بروجرد! 
 

عاااالاااایاااارغاااا  وعااااده و    -٩٠ 
وعاایاادهااامااطااالااباااب کااارگااران  
ورزشگاه نقش جهان ررداخت نشاده  

اعتراضاب کارگاران ها     –است  
 ادامه دارد 

 
 فروردین: ٩٣ 
 

اعتصاب رانانادگاان ماعادن    -٩٦ 
گل گهروتجاماعاشاان در اباتادای  
جاااده گاال گااهااردراعااتااراض بااه  

 کاهش کرایه بار! 
 
هازار راناناده  ٠ تجمع بیش از    -٩١ 

کامیون و تریلر در رایانه باارباری  
بااناادرعااباااو باارای چااهااارماایاان  

 روزمتوالی! 
 
 فروردین: ٩٥ 
 

اعااتااصاااب و کااارگااران    -٩٤ 
عسلویه وتجمعشان درمحال  ٥٣ فاز 

ورودی فااازدراعااتااراض بااه عاادم  
 ماه حقوق! ١ ررداخت 

 
باایااارگاایااری چاامااامااداران گااردن  
کلفت توس  کارفرماای اصالای  
برای رراکانادن تاجاماع کاارگاران  

 معترض! 
 

بدنبال تجماعااب اعاتاراضای    -٩٥ 
کارگران اخراجی کارخاناه واگان  
سازی زرنادبااخااناواده،ماراردادشاان  

 ماه تمدیدشد! ٠ برای 
 

اعتراضاب کارگران مجتماع    -٩٨ 
ناایااشاایاار هاافاات تاا ااه نسااباات بااه  
خصوصی سازی، عادم رارداخات  
حقوق،حق بایاماه وعایادی اداماه  

 دارد! 
 

ازساارگاایااری تااجاامااعاااب    -٩٣ 
کااارگااران اخااراجاای کااارخااانااه  
کااماابااایاان سااازی ارا  باارای  

 بازگشت بیار! 
 

تجمع کارگران یاک واحاد    -٠٣ 
تولیدی گنبد؟دراعتراض به عادم  
ررداخت مطالباتشاان ماقاابال اداره  

 کار! 
 

اخاراج دساتااه جااماعاای کااارگااران  
مااعااتاارض تااوساا  ماادیاارعاااماال  

 شرکت! 
 
 فروردین: ٩٩ 
 

اعتصاب کارگران ماجاتاماع    -٠٥ 
نیشیر هافات تا اه یاک هافاتاه  

 رارشت سرگذاشت! 
 

دومااایااان روزاعاااتاااصااااب    -٠٩ 
عسااالاااویاااه  ٥٣ کاااارگاااران فااااز 

 ٥٩٣١روز شمار اعتراضات  کارگری نیمه نخست سال 
 )منبع سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 
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وتاجااماعااشاان ماقااابال در اصاالاای   
مااجااتاامااع دراعااتااراض بااه عاادم  

 ماه حقوق! ١ ررداخت 
 

اعتصاب وتاجاماع کاارگاران    -٠٠ 
ماعادن رااباداناا    ٤ و    ٦ های    تونل 

مااه  ٦ دراعتراض به عادم رارداخات 
 حقوق،عیدی ودیگرمطالباب! 

 
تااجاامااع کااارگااران فااوالد    -٠٦ 

زاگارو در ماقااابال فاارماانااداری  
 مروه 
 

تجاماع باازنشاساتاگاان ذوب آهان  
دراعتراض به مطع بیماه درماانای  
اااایاااامااااارسااااتااااان   مااااقاااااباااال ب

 فوالدشهراصفهان! 
 
نفار از کاارکاناان    ٥١ اخراج    -٠١ 

الامالالای    شرکت حمل و ناقال بایان 
ایران و روسیه ایرساوتارباا یایاساال  

 حقوق ومطالباب معومه! 
 

نامه سرگشاده فارهاناگایاان    -٠٤ 
بااازنشااساااتااه آماااوزش ورااارورش  
شهرستان تاکستان دراعتاراض باه  

 سط  رایین حقومشان! 
 
 فروردین: ٩٠ 
 

کارگران اخراجی خشمگایان    -٠٥ 
نساجی بروجرد وارد کارخانه شاده  
وبااا خااامااوش کااردن تااماااماای  

آالب ، خاطاوض تاولایاد را    ماشین 
 متومف کردند! 

 
اعتصاب کارگران ماجاتاماع    -٠٨ 

م  میدو  درسیاوب خاباری  
 تا دیروزادامه داشت! 

 
دیروزفرماندارشهربابک تهدیاد باه  
اعتصاب شینی با بایاارگایاری  

 کارگران جدیدکرد! 

 
تااجاامااع کااارگاازاران باایاامااه    -٠٣ 

کشاااااورزی دراعااااتااااراض بااااه  
بالتیلیفای اساتاخادامای ماقاابال  

 مجل ! 
 
 فروردین: ٩٦ 
 

تجمع کارگران معادن زغاال    -٦٣ 
سن  ررورده طابا  دراعاتاراض  
به تحمیل مراردادکااری جادیاد و  

 ماه حقوق! ٠ عدم ررداخت  
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٦٥ 
کشت و صنعت ماهاابااد ماقاابال  

 فرمانداری برای چندمین بار! 
 
 فروردین: ٩١ 
 

رایاان اعاتاصااب رانانادگاان    -٦٩ 
کامیون و تریلر در رایانه باارباری  
بندرعباو درری وعده رسایادگای  

 به خواستشان! 
 

بااازداشاات یاایاای از رانااناادگااان  
 معترض! 

 
تجمع  اعتراضی کارمانادان    -٦٠ 

ارشاد گلاساتاان در بایاماه آرماان  
 دراعتراض به عدم خدماب دهی! 

 
عدم ررداخت حق بیماه کاارکاناان  
 از طرف اداره کل ارشاد گلستان! 

 
دوماایاان تااجاامااع خااریااداران    -٦٦ 

مساایاان    ٩ تااعاااوناای شااماااره  
کارکنان شهرداری مادو ماقاابال  

 فرمانداری! 
 
 فروردین: ٩٤ 
 

دورجااادیاااد اعاااتاااراضااااب    -٦١ 
کاارگااران راایاامااناایاااری شاارکاات  

عسالاویاه(    ٥٣ بلنادطاباقاه )فااز  
ماااه  ٦ نسااباات بااه عاادم راارداخاات  

 حقوق! 
 
 فروردین: ٩٨ 
 

تااااجااامااااع اعااااتاااراضاااای    -٦٤ 
کااارگااراخااراجاای آلاامااناایااوم  ٤٩٣ 

الاامااهاادی هاارماازگااان مااقاااباال  
 کارخانه! 

 
تجمع کاارگاران بایایاارشاده    -٦٥ 

مااعاادن چشاامااه رااودنااه مااقاااباال  
استانداری کرمان برای باازگشات  
بیارواعتاراض باه عادم رارداخات  

 مطالباتشان! 
 
تجمعاب کارگران کاارخااناه    -٦٨ 

سدید ریاخاتاه گاردراعاتاراض باه  
بالتیلیفی شغلی و عدم رارداخات  
ییسال حقوق وحق بایاماه ماقاابال  

 کارخانه ومجل ! 
 
 فروردین: ٩٣ 
 

اعااااااااااتااااااااااصاااااااااااب    -٦٣ 
کارگارکاارخااناه الساتایاک  ٦٣٣ 

هافاتاه رارشات  ٩ سازی خاوزساتاان 
 سرگذاشت! 

 
ادامه اعتاراضااب کاارگاران    -١٣ 

ریمانیااری شارکات بالانادطاباقاه  
عسلویه( نسبت به عادم    ٥٣ )فاز  

 ماه حقوق! ٦ ررداخت  
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -١٥ 
کشت و صنعت ماهاابااد ماقاابال  

 فرمانداری برای چندمین بار! 
 
تااجاامااع اعااتااراضاای باایااش    -١٩ 
هزار بازنشسته صاناعات فاوالد  ٠ از 

 کشور مقابل مجل ! 
 

تجمع جمعی از آماوزشایااران    -١٠ 
 نهضت سوادآموزی مقابل مجل  

 
 فروردین: ٠٣ 
 

تجمع کارگاران اعاتاصاابای    -١٦ 
کااارخااانااه السااتاایااک سااازی  
خااوزسااتااان مااقاااباال فاارمااانااداری  

 گتوند! 
 

تجمع  کاارگاران کاارخااناه    -١١ 
رااارساایاالااون دراعااتااراض بااه عاادم  

مااه حاق  ١ ساال حاقاوق و ٩ ررداخت 
بیمه مقابال اساتااناداری لارساتاان  

 برای هفتمین بار! 
 

تجمع بازنشستگاان صاناعات    -١٤ 
فوالد کشور مقابل مجل  بارای  

 دومین روز متوالی! 
 

تجمع معلاماان بااز نشاساتاه    -١٥ 
 مقابل مجل  

 
تجمع اعتراضی متاقااضایاان    -١٨ 

مساایاان فاارهاانااگاایااان  مااقاااباال  
 استانداری زنجان! 

 
 فروردین: ٠٥ 
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -١٣ 
اخااراجاای رااتااروشاایااماای کااارون  
ماهشهرهمزمان باسفر وزیارکاارباه  

 منطقه! 
 

ساااومااایااان روزماااتاااوالااای    -٤٣ 
اعتراضاب بازنشستاگاان صاناعات  

 فوالد کشور دررایتخت! 
 

تجمع بازنشستگان مخاباراب    -٤٥ 
کااال    ماااازنااادران ماااقاااابااال اداره 

دراعااتااراض بااه عاادم راارداخاات  
 مطالباتشان! 

 

الاتادریا     تجمع ماربایاان حاق   -٤٩ 
ای    های فنی و حارفاه   آموزشیده 

ساراساار کشااور مااقاااباال مااجاالاا   
دراعااتااراض بااه عاادم تااباادیاال  

 وضعیت! 
 
   
 

روزشااماااراعااتااراضاااب کااارگااری  
 ٥٠٣١ اردیبهشت ماه* 

   
 
 اردیبهشت: ٥ 
 
تجاماع اعاتاراضای کاارگاران    -٥ 

اخراجی کارخااناه روغان نابااتای  
 گلناز کرمان! 

 
 اردیبهشت: ٠ 
 
گزارشای دربااره اعاتاراضااب    -٩ 

کارگران شهرداری شافات نسابات  
 به عدم ررداخت ماه ها حقومشان! 

 
تااجاامااع کااارگااران اخااراجاای    -٠ 

رتروشیمی کاارون ماقاابال دفاتار  
مدیریت منطقاه ویاژه اماتاصاادی  
رتروشیمی ماهشهردراعاتاراض باه  

 اخراج وبرای بازگشت بیار! 
 
 اردیبهشت: ٦ 
 
تجاماع کاارگاران بایایاارشاده    -٦ 

مااعاادن چشاامااه رااودنااه درجاااده  
 راور!  –ترانزیتی زرند  

 
  ٠٨٥ تااجاامااعاااب اعااتااراضاای   -١ 

کااارگاار اخااراجاای رااارو ساارام  
شااهاارسااتااان ماارچااک مااقاااباال  

 کارخانه! 
 
اعتصاب کارکاناان دانشاگااه    -٤ 

آزاد جیرفت در اعتراض باه عادم  

 ٥٩٣١روز شمار اعتراضات  کارگری نیمه نخست سال 
 )منبع سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 
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 ررداخت حقوق! 
 
اعتراضاب لیاوماوتایاوران باه    -٥ 

ثابات ماانادن حاق ناوبات کااری  
درری  تاخیر چندساله آیین نااماه  

 جدید از سوی هیاب وزیران ! 
 
 اردیبهشت: ١ 
 
تجمع بازنشستگان راه آهن در    -٨ 

اعتراض به عدم ررداخات عایادی  
 وتمدید بیمه مقابل استانداری یزد 

 
 اردیبهشت: ٤ 
 
تجمعاب کاارگاران کاارخااناه    -٣ 

رلی اکریل اصفهان دراعتراض باه  
 عدم ررداخت چند ماه حقوق! 

 
اعاااتاااصااااب کاااارگاااران    -٥٣ 

شهرداری ناالاوو دراعاتاراض باه  
 ماه حقوق! ٥ عدم ررداخت 

 
تااجاامااع شاابااانااه وروزی    -٥٥ 

دستفروشان اهوازی دراعتراض باه  
 طرر جمع آوری بساطی ها! 

 
نااامااه ساارگشاااده کااارگاار    -٥٩ 

 شهرداری دهدشت به شهردار! 
 
هزار شیایت از کارفرماایاان    ١ ) -

در سال گذشته در اردبایال ثابات  
 شده است( 

 
 اردیبهشت: ٥ 
 

تجماع کاارگاران ماخااباراب    -٥٠ 
کهگیلویه و بویراحمد دراعاتاراض  

 ماه حقوق! ١ به عدم ررداخت 
 

اااااالتااااایااااالااااایااااافااااای    -٥٦  ب
کارگرکاشی نیلوی اصفهاان  ٨٣٣ 

واعتراضاتشان نسبت باه تاعاطایال  
شدن کاارخااناه ،بایایااری وعادم  
 ررداخت ماه هاحقوق وحق بیمه ! 

 

تاااجاااماااعااااب اعاااتاااراضااای    -٥١ 
کااارگااران باایاایااارشااده کااارخااانااه  

 ایستک کردستان! 
 
 اردیبهشت: ٨ 
 

اعتصاب،تجمع شبانه روزی    -٥٤ 
کااارگااران آلااوماایااناایااوم الاامااهاادی  
وبستن درب کارخاناه دراعاتاراض  
بااه نااداشااتاان امااناایاات شااغاالاای و  

 تحمیل شرای  کاری جدید! 
 

تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٥٥ 
چوکا دراعتراض به عدم ررداخات  
حقوق ومطالباتشان ماقاابال دفاتار  

 مدیر عامل! 
 

ادامه اعتاراضااب کاارگاران    -٥٨ 
عسالاویاه    ٥٣ ریمانیاری که فاز  

 نسبت به خلف وعده کارفرما! 
 

تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٥٣ 
ریزدانه های شب تاب دراعتاراض  

 به بالتییفی شغلی وحقومی! 
 
نااماه سارگشااده کاارگاران    -٩٣ 

بییارشده کارخانه مطعاب باتانای  
 برای بازگشت بیار! 

 
 اردیبهشت: ٣ 
 
ادامااه اعااتااصاااب وتااجاامااع    -٩٥ 

شبانه روزی کارگران آلومایانایاوم  
المهدی هرمزآل وبسته باودن درب  

 کارخانه! 
 
 اردیبهشت: ٥٣ 
 

راهاا اایاامااایاای کااارگااران    -٩٩ 
کااارخااانااه آلااوماایااناایااوم الاامااهاادی  
هااارمااازآل درچاااهاااارمااایااان روز  

 اعتراضشان دربندرعباو! 
 
 اردیبهشت: ٥٥ 
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٩٠ 

باایاایااارشااده آی.تاای.آی شاایااراز  
 مقابل کارخانه! 

 
نشااناان مشاهادی    تجمع آتش   -٩٦ 

دراعتراض به عدم امنیت شاغالای  
و برای افزایش دساتامازد ماقاابال  

 ساختمان شورای شهر! 
 
 اردیبهشت: ٥٩ 
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٩١ 
شهرداری خرمشهر بارابار ساازماان  

 منطقه آزاد اروند! 
 

تااجاامااع جااوانااان جااویااای    -٩٤ 
کارمقابل راالیشگااه آباادان بارای  

 اشتغال! 
 
نااماه سارگشااده کاارگاران    -٩٥ 

رلی اکریل اصفهان دراعتراض باه  
مااااه حاااقاااوق  ٠ عااادم رااارداخااات  

 وهشداردرباره تعطیلی کارخانه! 
 

تجمع آماوزشایااران ناهاضات    -٩٨ 
سااواد آمااوزی باارای تااباادیاال  
وضااعاایاات اسااتااخااداماای مااقاااباال  

 مجل  
 
 اردیبهشت: ٥٠ 
 

شایار    تجمع کارگران سد چا    -٩٣ 
مااه    ١ در اعتراض به عدم ررداخت 

حااقااوق مااقاااباال فاارمااانااداری  
 گچساران! 

 
اعتصاب کاارگاران فضاای    -٠٣ 

سبز شهرداری نیشابور دراعتاراض  
 ماه حقوق! ٩ به عدم ررداخت  

 
ناایااروی انااتااظااماای تااجاامااع    -٠٥ 

متقاضیان کاار ماقاابال شارکات  
کشت و صنعت هفت ت اه رابارها   

 زد! 
 

اعتراض کارگران کاارخااناه    -٠٩ 
سااازی بااهااشااهاار درمااراساا     چاایاات 

 فرمایشی روزکارگر 
 
نااماه سارگشااده کاارگاران    -٠٠ 

طاوو ماوچاان      کارخانه کااشای 
دراعااتااراض بااه باایاایاااری وعاادم  

 ماه حقوق! ٥ ررداخت  
 

تااجاامااع شاابااانااه وروزی    -٠٦ 
کارگربازنشسته شهرداری ساراوان  
چاااهاااارمااایااان روز را رشااات  

 سرگذاشت! 
 

تجاماع ماجادد آماوزشایااران    -٠١ 
نااهااضاات سااواد آمااوزی مااقاااباال  

 مجل  
 
تجمع چندین بااره ماعالاماان    -٠٤ 

دبسااتاااناای در اعااتااراض بااه    رایااش 
وضعیت اساتاخادامایاشاان ماقاابال  

 مجل ! 
 
 اردیبهشت: ٥٦ 
 
اشااغااال کااارخااانااه تااوساا     -٠٥ 

کاااارگاااران سااااباااق شااارکااات  
غدیردراعتراض باه عادم رارداخات  

 مطالباتشان! 
 

ادامااه اعااتااصاااب داماانااه    -٠٨ 
دارکااارگااران خاادماااب شااهااری  

 خرمشهر! 
 
آهان    تجمع بازنشستگاان ذوب   -٠٣ 

اصاااافااااهااااان مااااقاااااباااال وزارب  
کاردراعتراض به عدم ررداخت باه  

بارای باازگشات باه    مومع حقوق و 
 ای گذشته!   نظام بیمه 

 
تجمع اعتراضی دستفاروشاان    -٦٣ 

 اهوازی مقابل فرمانداری! 
 
 :٥٠٣١ اردیبهشت ٥١ 
 

تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٦٥ 
آلومینیوم المهدی هرمازآل باهاماراه  
خانواده دراعاتاراض باه واگاذاری  

بااه بااخااش خصااوصاای مااقاااباال  
 استانداری هرمزگان! 

 
تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٦٩ 

کارخانه آرتا تجارب زریان)ساباالن  
 رارجه(مقابل استانداری اردبیل! 

 
تجمع کاارگاران چااه هاای    -٦٠ 

نفت تن  بایاجاار و کاماانایاوه  
دراعتراض به بالتییلفی شاغالای  

 مقابل استانداری ایالم! 
 

تجمع کارگران راتاروشایامای    -٦٦ 
 ایالم برای کاهش ساعاب کار! 

 
کااارگااراخااراجاای کااارخااانااه  ٩ -٦١ 

 فوالد زاگرو مقابل وزارب کار: 
 

ر  از بایایااری و اخاراج، چارا  
 لغو بیمه بییاری؟ 

 
 اردیبهشت: ٥٤ 
 

ادامه تجاماعااب اعاتاراضای    -٦٤ 
کااارگااران کااارخااانااه آلااوماایااناایااوم  

 المهدی هرمزآل! 
 
 اردیبهشت: ٥٥ 
 
تاعاویاق تاجاماع اعاتاراضای    -٦٥ 

کارگران رست فشاار ماوی بارق  
هفتاه ای    ٩ بدنبال وعده ریگیری  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی! 
 
 اردیبهشت: ٥٨ 
 

کاااارگاااران اعاااتاااصاااابااای    -٦٨ 
وخشاامااگاایاان کشاات و صاانااعاات  
نیشیر هفت تا اه درب کاارخااناه  

 رابستند! 
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٦٣ 
راهبرمتروی تهران مقابل شارکات  

 مترو وامع در زیر رل کال ! 
 
کارگران ریمانیاری صناایاع    -١٣ 

 ٥٩٣١روز شمار اعتراضات  کارگری نیمه نخست سال 
 )منبع سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 
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شیر رگاه تهران خواستار مستاقایا   
 شدن مراردادهایشان شدند 

 
تاااجاااماااع و اعاااتاااصااااب    -١٥ 
التحصیالن دانشگااه صاناعات    فارغ 

 نفت در اعتراض به بدمولی دولت 
 
 اردیبهشت: ٥٣ 
 
تااجاامااع چااناادروزه جااوانااان    -١٩ 

جااویااای کااارشااهاارسااتااان جاااجاارم  
مقابل کاارخااناه آلاومایاناا بارای  

 اشتغال! 
 

تجمع کارگران کارخانه آجار    -١٠ 
ماسه رلدختر دراعتراض باه عادم  
راارداخاات حااقااوق ومااطااالااباااتشااان  

 مقابل کارخانه! 
 

تجمع کارگران سااخاتاماانای    -١٦ 
مااه  ١ دراعتراض به عدم رارداخات  

حقوق مقابال سااخاتاماان شارکات  
 عمران ررند! 

 
تااجاامااع بااازرسااان سااازمااان    -١١ 

تاکسیرانی رشت مقابل ساختاماان  
شورای شهاردراعاتاراض باه عادم  

 ماه حقوق! ٠ ررداخت  
 
تااجاامااع کااارگااران فضااای    -١٤ 

اهااواز    ٩ سااباازشااهاارداری ماانااطااقااه 
مااه  ٩ دراعتراض به عدم رارداخات  

حقوق مقابل ساختماان شاهارداری  
 مرکزی اهواز! 

 
تجمع صایاادان هانادیاجاانای    -١٥ 

 مقابل فرمانداری این شهر 
 
 اردیبهشت: ٩٣ 
 

آخاریان اخاباار دربااره رساول    -١٨ 
بدامی،اسامااعایال عابادی،جاعافار  
عاظایا  زاده وماحاماود باهاشاتاای  

 لنگرودی! 
 

کارگاران ماعاتارض چاوکاا    -١٣ 
ناافااراز مساائااوالن اداری را از  ٩ 

 کارخانه بیرون انداختند! 
 

گاری    تجمع کارگران ریخاتاه   -٤٣ 
ماشین سازی تاباریاز دراعاتاراض  
بااااه واگااااذاری بااااه بااااخااااش  
خصوصی،نداشتن امنیت شاغالای  

 وعدم ررداخت مطالباتشان! 
 

اداماه تاجاماعااب کاارگاران    -٤٥ 
خدماب شهری محادوده ماناطاقاه  
آزاد اروناااد دراعااااتاااراض بااااه  
بالتیلیفی ماراردادکااری و عادم  
راارداخاات حااقااوق ومااطااالااباااتشااان  
 مقابل سازمان منطقه آزاد اروند! 

 
اعتصاب کارگران مخاباراب    -٤٩ 

جیرفت و عنبارآبااددراعاتاراض باه  
 عدم ررداخت حقوق وحق بیمه! 

 
تااجاامااع چااناادباااره آمااوزش    -٤٠ 

دهندگان ناهاضات ساواد آماوزی  
دراعاااتاااراض باااه تااایااالااایااافااای  

 استخدامی مقابل مجل ! 
 

هاااماااایاااش ماااهااامااااناااداران    -٤٦ 
هواریمایای کشاوردراعاتاراض باه  
 وضعیت معیشتی وسختی کار! 

 
نامه سرگشاده سایانامااگاران    -٤١ 

در اعاتااراض بااه باایایاااری، باای  
مسینی،بای بایاماه ای ودرآماد  

 زیرخ  فقر! 
 

اعتراض کارگران کاارخااناه    -٤٤ 
سامان کاشی بروجارد نسابات باه  

مااه  ٥ ماه حاقاوق و ٥٣ عدم ررداخت 
 حق بیمه! 

 
 اردیبهشت: ٩٥ 
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٤٥ 
شاارکاات جاالاافاااکاااران ارو در  
محوطه سایت اداری منطقاه آزاد  

 ارو! 
 
نااماه سارگشااده کاارگاران    -٤٨ 

مرارداد مومت نفت و گااز شاماال  
دراعااتااراض بااه عاادم تااباادیاال  

 وضعیت! 
 

تجمع بازنشستگان ییای از    -٤٣ 
شااارکااات هاااای خصاااوصااای  
مشااهااددراعااتااراض بااه خااودداری  
ییساله اداره تاامایان اجاتامااعای  

 مشهد از ررداخت حقومشان! 
 

تجمع مربیان سازماان فانای    -٥٣ 
ای دراعتراض به وضعیات    و حرفه 

 شان مقابل مجل !   استخدامی 
 

کاما ایان رانا  هازار نافاری    -٥٥ 
کارکنان سازماان باهازیساتای در  
اعااتااراض بااه سااطاا  رااایاایاان  

 دستمزدها! 
 

جااوالن زبااالااه در باارخاای    -٥٩ 
خاایااابااان هااای خاارمشااهاارباادناابااال  
اعااتااصاااب کااارگااران شااهاارداری  

 خرمشهر! 
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٥٠ 
رستوان خلایا  فاارو نسابات باه  

 ماه حقوق ٦ عدم ررداخت 
 
 اردیبهشت: ٩٩ 
 

تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٥٦ 
کاشی نیلاو نایالاودراعاتاراض باه  
ناداشاتاان اماانایاات شااغالاای وعاادم  

ماااه حااقااوق مااقاااباال  ٨ راارداخاات  
 فرمانداری نجف آباد! 

 
تجماع کاارگاران شاهارداری    -٥١ 

شاهاردراعاتاراض باه عادم    مشگین 
 ررداخت ماه هاحقوق وحق بیمه! 

 
اعتصاب کارگران خدمااتای    -٥٤ 

 شهرداری خرمشهر ادامه دارد! 

 
اعتراض کارگران کاارخااناه    -٥٥ 

صاااباااون سااازی خااارمشااهااارباااه  
 بالتیلیفی! 

 
 اردیبهشت: ٩٠ 
 

خودزنی یک دستفروش در    -٥٨ 
اعااتااراض بااه حااماالااه مااامااوران  

 شهرداری آبادان به بساطش! 
 
 اردیبهشت: ٩٦ 
 

اعتصاب معلمان دبایارساتاان    -٥٣ 
امام حسان دراعاتارا  باه عادم  

 ماه حقوق!   ٠ ررداخت 
 
 اردیبهشت: ٩١ 
 

تجمع اعتراضی چندین بااره    -٨٣ 
کااارگااران شااهاارداری فااراشااباانااد  
نسااابااات باااه عااادم رااارداخااات  

 مطالباتشان در اداره کار! 
 

تجمع کارکنان بایاماارساتاان    -٨٥ 
هشااتاارود دراعااتااراض بااه عاادم  

 ررداخت مطالباتشان! 
 
 اردیبهشت: ٩٤ 
 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٨٩ 
صناایاع ماخااباراب راه دور ایاران  

 مقابل استانداری فارو! 
 
  ٥٦ تاجامااع کاارگااران فااز    -٨٠ 

عساالااویااه دراعااتااراض بااه عاادم  
 ماه حقوق! ١ ررداخت  

 
کاارگاران رایاماانای آبافاای    -٨٦ 

هاای    اهوازخاواساتاار اجارای طارر 
مستقی  شدن مراردادهاای کااری  

 هستند! 
 

کااارگااران راایااماااناایاااری    -٨١ 
شااهاارداری آباایااک خااواسااتااار  

مسااتااقاایاا  شاادن مااراردادهااایشااان  
 شدند! 

 
 اردیبهشت: ٩٥ 
 
فاایاالاا  اعااتااراض کااارگااران    -٨٤ 

ماااااعااااادن زغاااااال سااااانااااا   
همیارهمزمان باسفر وزیارصاناعات  

 به شهرستان راور! 
 

تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٨٥ 
موادغذایی دزفول دراعتاراض باه  

ماه حقوق،حق بایاماه  ٠ عدم ررداخت 
ودیااگااار مااطاااالااابااااب ماااقاااابااال  

 فرمانداری! 
 
تااجاامااع کااارکاانااان بااخااش    -٨٨ 

مهندسی و تعمیراب هاوارایاماایای  
ایران ایاربارای افازایاش دساتامازد  

 درفرودگاه مهرآباد! 
 
 اردیبهشت: ٩٨ 
 

کاارگاران چاوب و کااغاذ    -٨٣ 
ایران )چوکا( باردیگار دسات باه  
تجمع اعتراضی زدند وماناع ورود  

 مدیران به کارخانه شدند! 
 

روزه کااارگااران  ٩ تااجاامااع    -٣٣ 
کااارخااانااه نساااجاای الااگاااناات  

مااه  ٠ دراعتراض به عدم رارداخات  
 سال عیدی! ٩ حقوق و 

 
کااارگاار  ٩ بساات نشااسااتاان    -٣٥ 

باایاایااار شااده کااارخااانااه فااوالد  
زاگرو مقابل وزارب کاار بارای  

 دومین روزمتوالی! 
 
 اردیبهشت: ٩٣ 
 
اعاتاصااب صادهاا کاارگاار    -٣٩ 

بازارچه مرز مهران دراعتراض باه  
 شرکت ریمانیاری! 

 
اعاااتاااصااااب کاااارگاااران    -٣٠ 
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شهرداری جیرفت دراعاتاراض باه  
 عدم ررداخت حقوق ! 

 
تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٣٦ 

راااارسااایااالاااون دراعاااتاااراض باااه  
بالتییلفی شغلی وعادم رارداخات  
ماااه هااا مااطااالااباااتشااان مااقاااباال  

 استانداری لرستان! 
 
تجمع کاارگاران  کاارخااناه    -٣١ 

فوالد ارفع اردکاان در اعاتاراض  
بااه شاارایاا  نااامااناااسااب شااغاالاای  

 وتاخیردرررداخت حقوق! 
 

تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٣٤ 
صابون سازی یاو دراعتراض باه  
بالتییفی شغلی وعادم رارداخات  

ماه حقوق مقابال فارمااناداری  ٠٣ 
 خرمشهر! 

 
روزه  ٠ راااایاااان اعاااتاااصااااب   -٣٥ 

عسلویه بادناباال    ٥٦ کارگران فاز  
 ررداخت بخشی از مطالباتشان! 

 
 اردیبهشت: ٠٣ 
 

دوماایاان روز  اعااتااراض    -٣٨ 
کااارگااران کااارخااانااه رااارساایاالااون  

آباد،با تجمع مقاابال خاودروی    خرم 
وزیر کشور ودخالت رلیا  هاماراه  

 شد! 
 
ما کارگران کارخانه رارسایالاون  »

اااااایااااااان    خاااااارم  ااااااان اااااااد ماااااارب آب
 «سازی   خصوصی 

 
تااجااامااعااااب اعاااتااراضااای    -٣٣ 

کارگران اخراجی کاارخااناه شایار  
ااااال اداره   اااااالااااادی ماااااقااااااب ب
کااارواسااتااانااداری ساایااسااتااان و  

 بلوچستان ! 
 
 اردیبهشت: ٠٥ 
 

تجمع اعاتاراضای ماقاابال    -٥٣٣ 
دفتر سازمان میادین میاوه و تاره  

بار شاهارداری تاهاران نسابات باه  
 اخراج کارگران! 

 
   
 

روزشااماااراعااتااراضاااب کااارگااری  
 ٥٠٣١ خرداد ماه* 

 خرداد: ٥ 
تجمع کارگران رایاماانایااری    -٥ 

عسلاویاه دراعاتاراض باه    ٥٦ فاز  
 ماه حقوق!** ١ عدم ررداخت  

طومارکارگران سبالن راارچاه    -٩ 
در رد ادعااای بااانااک تااجااارب  

 استان اردبیل 
 خرداد: ٩ 
اعتصااب کاارگاران شارکات    -٠ 

ساااخااتااماااناای چااوالب تااالااش  
دراعتراض به عادم رارداخات مااه  

 ها حقوق ونداشتن مراردادکار! 
 خرداد: ٠ 
شاااشااامااایااان روزاعاااتاااصااااب    -٦ 

کارگران ریاماانایااری کاارخااناه  
آهن وفاوالد ارفاع اردکاان بارای  
حذف شرکت های رایاماانایااری  

 وعقد مراردادمستقی ! 
طومار اعتاراضای کاارکاناان    -١ 

الارئایا     بییارشده  کلنیک شیاخ 
 اهر! 
تااجامااع ماقاااباال باایااماارسااتااان    -٤ 

صاااانااااایااااع رااااتااااروشاااایااااماااای  
ماهشهردراعتاراض باه واگاذاری  

 به بخش خصوصی! 
تجمع اعاتاراضای کاارکاناان    -٥ 

سابق وزارب جهاد کشااورزی باا  
 خوار!   شعار مرگ بر زمین 

 خرداد: ٦ 
تاجاماع اعاتاراضای اعضاای    -٨ 

تعاونی مسین شاهارداری تاهاران  
 درمیدان تجریش 

 خرداد: ١ 
چادر زدن کارگران مخااباراب    -٣ 

ماااقاااابااال   (ITIراه دور ایاااران) 
کااارخااانااه جااهاات دسااتاایاااباای بااه  

 مطالباتشان! 
تجمع کاارگاران  اخاراجای    -٥٣ 

شرکت حفاری نفت شمال ماقاابال  
 فرمانداری بهشهر! 

تااجاامااع دوباااره کااارگااران    -٥٥ 
  ٥٦ شرکت شابادیازصاناعات)فااز  

عساالااویااه(باادناابااال خاالااف وعااده  
 کارفرما! 

رااایااان مشااروض اعااتااصاااب    -٥٩ 
کارگران ریاماانایااری کاارخااناه  
آهن وفوالد ارفع اردکاان را  از  

 روز! ٥ 
اعتراض کارکناان ساازماان    -٥٠ 

فضااای ساابااز شااهاارداری کاارج  
 نسبت به عدم ررداخت حقوق! 

هازار شایاایات     ١١١ ) جزئیاب  -
 کارگران دررابطه با دستمزد؟( 

 خرداد: ٤ 
روزه وهااماازمااان  ٩ اعااتااراض   -٥٦ 

 و همیار!   ٦ کارگران معادن تونل 
عاادم راارداخاات ماااه هااا حااقااوق  
کارگاران ماعاادن زغاال سانا   
مناطق کاوهاباناان وزرناد اساتاان  

 کرمان! 
تجمع کاارگاران شاهارداری    -٥١ 

صال  آبااد دراعاتاراض باه عادم  
 ماه حقوق وعیدی! ٩ ررداخت 

 خرداد: ٥ 
اعتصاب کارگران کارخااناه    -٥٤ 

کشت و صنعت دز دشات دزفاول  
مااه  ٠ دراعتراض به عادم رارداخات 

 حقوق! 
تعدادی از کارگاران اعاتاصاابای  
به مرخصی بدون حقوق فارساتااده  

 شدند! 
اااااااایااااااااار   ااااااااازگشاااااااات ب ب

کارگراعتصاابای مشاروض باه  ٠٤ 
 دادن تعهد شد! 

اعتراضااب کاارکاناان اداره    -٥٥ 
توزیع برق گچساران  نسابات باه  
تغییر وضعیت شغلی همازماان باا  

 سفر وزیرنیروبه گچساران! 
 خرداد: ٨ 

تاااجاااماااع اعاااتاااراضااای    -٥٨ 
کاااارگااار رااایاااماااانااایااااری  ٠٣٣ 

  ٥٣ راالیشگااه راتارو راارو فااز  
 عسلویه! 

اداماااه چاااادر نشااایااانااای    -٥٣ 
ماقاابال   I.T.Iکارگران بازنشسته  

 کارخانه! 
 خرداد: ٣ 

تااااجاااامااااع کااااارگااااران    -٩٣ 
باایاایااارکااارخااانااه رااارساایاالااون  
دراعتراض به عادم رارداخات مااه  
هااا حااقااوق وحااق باایاامااه مااقاااباال  

 استانداری لرستان! 
دومین روز تجمع اعتراضای    -٩٥ 

کارگران ریمانایااری رااالیشاگااه  
 عسلویه!   ٥٣ رترو رارو فاز  

تجمع کاارگاران شاهارداری    -٩٩ 
شااهاردراعااتاراض بااه عاادم    ماهادی 
ماااه حااقااوق مااقاااباال  ٦ راارداخاات 

 فرمانداری! 
خودسوزی کارگرشاهارداری    -٩٠ 

شااادگااان در اعااتااراض بااه عاادم  
 ماه حقومش! ٤ ررداخت 

خااااودکشاااای کااااارگاااار    -٩٦ 
 خبازاخراجی در کرمانشاه! 

 خرداد: ٥٣ 
تااجاامااع مااقاااباال مااجاالاا     -٩١ 

شورای اسالمی در اعاتاراض باه  
تاداوم ماقااابالااه ماوه مضاائاایاه بااا  
خااواساات جااعاافاار عااظاایاا  زاده و  

 اسماعیل عبدی 
تجمع کاارگاران و خااناواده    -٩٤ 

هااای آنااان در رااار  کااود   
ساانااناادج در اعااتااراض بااه عاادم  
راسخگوئی دستگاه مضاائای باه  
خواست جعفر عظی  زاده و شاالق  

 ”آق دره “زدن کارگران  
تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٩٥ 

ریااخااتااه گااری ماااشاایاان سااازی  
تبریزدراعتراض باه عادم رارداخات  

ماه حقوق،حاق بایاماه وناداشاتان  ٠ 
 امنیت شغلی! 

سومین روز تجمع کاارگاران    -٩٨ 
آب معدنی داماش دراعتراض باه  
بییاری وعادم رارداخات مااه هاا  

 حقوق وحق بیمه! 
تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٩٣ 

بیایاارشاده کاارخااناه راارسایالاون  
مقابل استاناداری لارساتاان بارای  

 دومین روز! 
روز از چاااادرنشااایااانااای  ٥ -٠٣ 

کااارگااران آی.تاای.آی شاایااراز  
 گذشت 

 خرداد: ٥٥ 
دومین روز تاجاماع ماقاابال    -٠٥ 

مجل  شورای اسالمی و دفاتار  
ریاست جمهوری در اعاتاراض باه  
ادامااه عاادم راااسااخااگااوئاای مااوه  
مضااائاایااه نسااباات بااه وضااعاایاات  
جسمی و خواست جاعافار عاظایا   

 زاده 
باایااسااتااماایاان روزاعااتااصاااب    -٠٩ 

کارگران کارخانه ریاخاتاه گاری  
 ماشین سازی تبریز! 

*تااجاامااع کااارکاانااان شاارکااتاای  
مخااباراب اساتاان لارساتاان بارای  
حاااذف رااایاااماااانااایااااران وعاااقاااد  

 مراردادمستقی ! 
تجمع کاارکاناان شارکاتای    -٠٠ 

 مخابراب شهرستان کوهدشت 
تااجاامااع اعااتااراض آماایااز    -٠٦ 

 نیروهای شرکتی مخابراب دلفان 
تجمع اعتراضای کاارکاناان    -٠١ 

 شرکت مخابراب رلدختر 
کاارگار    ٦٣٣ تجمع شبااناه    -٠٤ 

 آی.تی.آی شیراز! 
انتقاد از برخورد منفعالنه کااناون  
هماهناگای شاوراهاای اساالمای  

 کار استان فارو! 
ناااارضاااایاااتااای کاااارگاااران    -٠٥ 

شااهاارداری کاارمااان نسااباات بااه  
وضعیت نا بهنجار سالماتای،عادم  
امنیات شاغالای ورارداخات نشادن  

 چندماه حقوق ومطالباتشان! 
 خرداد: ٥٩ 
راانااجااماایاان روز تااجاامااع    -٠٨ 

اعااتااراضاای کااارگااران راایااماااناای  
 بییارشده راالیشگاه رترورارو! 

حااماالااه ناایااروهااای حااراساات بااه  
 کارگران معترض! 

رنجمین روزتجماع کاارگاران    -٠٣ 
کااارخااانااه آب مااعاادناای داماااش  
دراعتراض به بالتییلفی شاغالای  

 ومعیشتی! 
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تجمع اعتراضای کاارکاناان    -٦٣ 
مااخااابااراب بااروجاارد هااماازمااان بااا  

 دیگرشهرهای استان لرستان! 
ادامه چادرنشینی کارگاران    -٦٥ 

بازنشسته کارخانه ماخااباراب راه  
دور شیراز،بی تفااوتای مسائاوالن  
طراز اول وبی خایاالای ناهاادهاای  

 رسمی کارگری استان! 
تااجاامااع مااهااناادسااان ناااظاار    -٦٩ 

جااهااادکشاااورزی دراعااتااراض بااه  
بالتیلیفی اساتاخادامای لارساتاان  

 مقابل استانداری 
 خرداد: ٥٠ 
رااارو    ٥٣ تاعااطایاالای فااز    -٦٠ 

جنوبی بدنبال درگیری کاارگاران  
بااا حااراساات وزخااماای وبااازداشاات  

 چندنفر! 
باایااساات وسااوماایاان روز    -٦٦ 

اعااتااصاااب کااارگااران کااارخااانااه  
ریااخااتااه گااری ماااشاایاان سااازی  
تاابااریاازدراعااتااراض بااه خصااوصاای  
 سازی وعدم ررداخت مطالباتشان! 

تااجاامااع اعااتااراضاای باایااش    -٦١ 
کارگر چوکا وجلاوگایاری  ١٣٣ از 

 از ورود مدیر عامل به کارخانه! 
ادامه تجاماع شابااناه روزی    -٦٤ 

کارگران کارخااناه ماخااباراب راه  
 دور! 
 خرداد: ٥١ 
نااماه سارگشااده کاارگاران    -٦٥ 

شااارکااات نااافااات گاااچاااسااااران  
دراعااتااراض بااه عاادم تااباادیاال  

 وضعیت! 
ادامه چادرنشینی کارگاران    -٦٨ 

بازنشسته کارخانه مخاباراب را ه  
 دور شیراز! 

 خرداد: ٥٥ و ٥٤ 
تجمع اعاتاراضای فاعاالایان    -٦٣ 

مریوانی در حاماایات از ماحاماد  
صدیق کبودوند و جاعافار عاظایا   
زادە و کارگران شاالق خاوردە آق  

 درە 
تجمع  اعتراضای چانادروزه    -١٣ 

کارگران کارخانه صاباون ساازی  
خاارمشااهاار مااقاااباال فاارمااانااداری  

 خرمشهر 

اعااتااصاااب وتااجاامااعااااب    -١٥ 
اعاتاراضای کاارگاران شاهارداری  
اهااواز در اعااتااراض بااه عاادم  

 ررداخت ماه ها حقومشان! 
تااجاامااع شاابااانااه کااارگااران    -١٩ 

بازنشسته چادر نشایان کاارخااناه  
مااخااابااراب راه دور شاایااراز باارای  

 باردیگر! 
تجمع کاارگاران شاهارداری    -١٠ 

باااروجااارد باااه هاااماااراه خااااناااواده   
مااه    ٤ دراعتراض به عدم ررداخت  

حقوق معومه مقابل شورای شاهار  
 بروجرد! 

تجمع کارگران منطقاه رانا     -١٦ 
فضااای ساابااز و رااار  هااای  
شهرداری ارا  دراعاتاراض باه  

مااه حاقاوق وحاق  ٩ عدم ررداخات  
بیمه ماقاابال سااخاتاماان شاورای  

 شهر! 
تجمع کاارکاناان ماخااباراب    -١١ 

لرستان دراعتراض به عدم تابادیال  
 وضعیت برای باردوم! 

تااجاامااع کااارگااران کاااشاای    -١٤ 
طوو دراعتراض به بالتایالایافای  
شاغالای وعادم رارداخات مااه هااا  

 حقومشان مقابل کارخانه! 
هاااای    اعاااتاااصااااب دکاااه   -١٥ 

 آباد!   فروشی خرم   روزنامه 
 خرداد: ٥٨ 
تاجاماع کاارگاران اخاراجاای    -١٨ 

شاارکاات تااأساایااساااب دریااایاای  
خاارمشااهاارباارای بااازگشاات باایااار  

 مقابل فرمانداری! 
اعتصاب وتجماع کاارکاناان    -١٣ 

 شهرداری برازجان! 
اعتصاب کاارگاران فضاای    -٤٣ 

سبز شهرداری امالایاد دراعاتاراض  
به حاقاوق ماعاوماه وتاجاماعاشاان  

 مقابل فرمانداری! 
سریال تاجاماعااب کاارگاران    -٤٥ 

شاهارداری اهاواز دراعااتاراض بااه  
 تاخیرچندماهه درررداخت حقوق! 

تااجاامااع اعضااای شاارکاات    -٤٩ 
تعاونی مسین کارکنان صاناایاع  
حمل و نقل هوایی کشاورماقاابال  

 دادگستری رباض کری ! 

اعااااتااااراض کااااارگااااران    -٤٠ 
نشانای تاهاران باه عامالایارد    آتش 

 نامناسب صندوق ذخیره! 
 خرداد: ٥٣ 
باایااسااتااماایاان روزاعااتااصاااب    –٤٦ 

کاارگاران کاارخااناه کاما اروسااور  
سازی تبریز دراعاتاراض باه عادم  
ررداخت چندماه حقوق،حاق بایاماه  

 ومطالباب دیگر! 
تجمع کارگران ریمانای فااز    -٤١ 
عسلویه دراعتاراض باه عادم    ٥٣ 

 ماه حقوق! ١ ررداخت 
خاتمه اعتصاب یک مااهاه    -٤٤ 

گاری    کارگران کاارخااناه ریاخاتاه 
ماشین سازی تبریزبدنبال رارداخات  

 بخشی از مطالباتشان! 
تجمع باازنشاساتاگاان وزارب    -٤٥ 

آموزش و رارورش ماقاابال دیاوان  
 عدالت اداری 

سااریااال ادامااه دار تااجاامااع    -٤٨ 
روستااهاای ماناطاقاه در ماقاابال  

 کارخانه سیمان آرتا اردبیل! 
اعتصاب چندروزه کاامایاون    -٤٣ 

 داران دررایانه بوشهر! 
 خرداد: ٩٣ 
باایااساات ویاایااماایاان روز    -٥٣ 

اعااتااصاااب کااارگااران کااارخااانااه  
 کم رسورسازی تبریز! 

تجمع کاارگاران باازنشاساتاه    -٥٥ 
ای تااهااران مااقاااباال    باارق ماانااطااقااه 

مجل  دراعتراض نسبت به عادم  
 هایشان!     تحویل زمین 

 خرداد: ٩٩ 
در چهل و چاهاارمایان روز    -٥٩ 

اعتصاب غذای جعفر عظیا  زاده  
،معترضان به عدم رسایادگای باه  
خواست وی  مقاابال زنادان اویان  

 تجمع کردند 
*همراهی معلمان و کارگاران باا  

زاده در تاجاماع    خانواده جعفر عظی  
 مقابل اوین 

ششمین روزتجمع اعتاراضای    -٥٠ 
  ٥٣ کارگرریماانایااری فااز  ١٣٣ 

عساالااویااه )شاارکاات گااامااا و  
نااایاااروراااژوه(نسااابااات باااه عااادم  

 ماه حقوق! ١ ررداخت 

نشانان در فااز    اعتراض آتش   -٥٦ 
عساالااویااه نسااباات بااه عاادم    ٥٦ 

 ماه حقوق! ٠ ررداخت  
ساومایان تاجاماع کاارگاران    -٥١ 

بییارشده کارخانه کاشی طاوو  
مااوچااان باارای بااازگشاات باایااار  
ودراعتراض به عدم رارداخات مااه  

 ها مطالبتشان! 
 خرداد: ٩٠ 
تاااعااادادی از رانااانااادگاااان    -٥٤ 

سندییای کارگران شرکت واحاد  
خرداد بارای رسایادگای  ٩٠ امروز  

به تخلف و تقلب شوراها به محال  
 وزارب کار مراجعه کردند 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٥٥ 
فوالد زاگارو در ماحال وزارب  

 کار 
تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٥٨ 

باایاایااارشااده ارج مااقاااباال درب  
 کارخانه! 

روزه  ٥٤ خاتمه چادرنشیانای    -٥٣ 
کااارگااران بااازنشااسااتااه کااارخااانااه  

 صنایع مخابراتی راه دور شیراز! 
تاااجاااماااع جاااماااعااای از    -٨٣ 

بازنشاساتاگاان نایاروهاای مسالا   
مقابل ماجالا  در اعاتاراض باه  

التفاوب حقوق باازنشاساتاگای    مابه 
 و بعد از آن!   ٨٤ مبل از سال  

 خرداد: ٩٦ 
اعتصاب رانندگان کاامایاون    -٨٥ 

دربااوشااهااریااک هاافااتااه رارشاات  
 سرگذاشت! 

تعدادی از راننادگاان اعاتاصاابای  
 بازداشت شدند! 

اعتصاب کارگران کارخااناه    -٨٩ 
فرش رارو دراعاتاراض باه عادم  
راارداخاات چااناادیاان ماااه حااقااوق  

 وعیدی! 
تاااجااامااعااااب اعااتاااراضااای    -٨٠ 

کااارگااران مااعاادن الااباارز شاارماای  
 وخانواده هایشان! 

جاالااب وتااهاادیااد بااه بااازداشاات  
 کارگران معترض! 

ادامااه اعااتااراض کااارگااران    -٨٦ 
حااجااماای شاارکاات ناافاات و گاااز  
گچساران نسبت به عادم اجارای  

سازی حقوق وعادم    مصوبه ییسان 
 ماه حقوق! ٩ ررداخت 

عدم ررداخت چنادیان مااهاه    -٨١ 
  ١ مطالباب ررستاران بایاماارساتاان  

 آذرگرگان! 
تااهاادیااد وتاانااباایااه راارسااتاااران ایاان  
بیمارستان بدلیل اعتراض به عادم  

 ررداخت مطالباب معومه! 
نارضایتای کاارکاناان آتاش    -٨٤ 

نشانی تهران از عملیرد صانادوق  
 ذخیره! 

 خرداد: ٩١ 
علیرغ  بگیروبباناد وتاهادیاد    -٨٥ 

شاااورای تاااامااایااان تاااجاااماااعااااب  
اعتراضی کارگران ماعادن الابارز  

 شرمی امروزه  ادامه ریداکرد! 
کااااارگاااارمااااعااااتاااارض  ٠ آزادی  

 بازداشتی با مید وثیقه! 
اعتصاب کارگاران شارکات    -٨٨ 

ناازدراعاتاراض باه    زراعی دشات  
ناااداشاااتااان ماااراردادکاااار،شااارایااا   

 کاروعدم ررداخت حقوق! 
اعتصاب کارگران کارخااناه    -٨٣ 

فوالد دماوند امیرآباد دراعاتاراض  
به نداشتن امنیات شاغالای وعادم  

 ررداخت حقوق وحق بیمه! 
ادامااه اعااتااراض کااارگااران    -٣٣ 

فااوالد زاگاارو نسااباات بااه عاادم  
رسااایاااادگاااای وزارب کاااااربااااه  

 وضعیتشان! 
تجمع کاارگاران بایایاارشاده    -٣٥ 

یاایاای از کااارخااانااه هااای یاازد  
مااقاااباال تااعاااون، کااار و رفاااه  

 اجتماعی! 
ماه حقوق معوماه شارض  ٦ بخشش  

کارفرما برای تمدید مارارداد ایان  
 کارگران! 

ررداخت مطالبااب کاارگاران    -٣٩ 
شهرداری جیرفت بدنبال تجماعااب  

 اعتراضیشان! 
تجمع اعتاراضای رانانادگاان    -٣٠ 

تاکسی مازندران نسبت باه ماطاع  
 بیمه تامین اجتماعی! 

 خرداد: ٩٤ 
تجمع کارگران بایایاار شاده    -٣٦ 

کاشی حافظ ماقاابال کاارخااناه  

 ٥٩٣١روز شمار اعتراضات  کارگری نیمه نخست سال 
 )منبع سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 
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دراعااتااراض بااه عاادم راارداخاات  
مااطااالااباااتشااان وباارای بااازگشاات  

 بیار! 
تجمع  اعتراضای کاارگاران    -٣١ 

 اخراجی معدن زغال سن  بلده! 
 خرداد: ٩٥ 
تجماع کاارگاران شاهارداری    -٣٤ 

اهااوازدراعااتااراض بااه    ٦ ماانااطااقااه  
بااازداشاات هااماایااارانشااان وباارای  

 آزادی آنها! 
انتقال کارگران معترض باه زنادان  

 س یدار اهواز! 
 خرداد: ٩٨ 
تاااجاااماااع خااااناااواده هاااای    -٣٥ 

کارگران زندانی شاهارداری اهاواز  
 برای آزادیشان! 

 خرداد: ٩٣ 
اعتصاب وتاجاماع کاارگاران    -٣٨ 

معدن اصلی تونل چاهاار رااباداناا  
دراعتراض به عدم ررداخت حاقاوق  

 وعیدیشان! 
 خرداد: ٠٣ 
شااشااماایاان روزاعااتااصاااب    -٣٣ 

کارگران شارکات زراعای دشات  
نازبرای امنیت شغالای و مارارداد    

 دائمی! 
تجمع اعتراضی کاارگاران    -٥٣٣ 

بییارشده کارخانه کاشی حاافاظ   
 مقابل سازمان صنعت فارو! 

تجمع کارگران بایایاارشاده    -٥٣٥ 
آدناایاا   دراعااتااراض بااه عاادم  
راارداخاات مااطااالااباااتشااان مااقاااباال  

 کارخانه! 
تجمع کارگران باازنشاساتاه    -٥٣٩ 

نئوران گنبددراعتراض به کااهاش  
حااق ساانااواب وراارداخاات مااطااره  

 چیانیش مقابل کارخانه! 
ررداخت بخشی ازماطاالابااب ایان  
کارگران  منوض به تاعاهاد نااماه  
محضری مبنی بر عدم ریگایاری  

 حق و حقومشان! 
 خرداد: ٠٥ 

اعتاراض دوبااره کاارگاران    -٥٣٠ 
ارگ ماادیاا  نسااباات بااه عاادم  

 ماه حقوق! ٦ ررداخت  

تهدید کارگران معترض به اخاراج  
 از کار! 
روزه کاارگاران  ٩ اعتصاب    -٥٣٦ 

 کارخانه سیمان دشتستان! 
اعتصاب وتجمع کاارگاران    -٥٣١ 

سااد شاافااارود دراعااتااراض عاادم  
 ررداخت حقوق ومطالباتشان! 

اعاااتاااراض کاااارکاااناااان    -٥٣٤ 
شااهاارداری باایااسااتااون نسااباات بااه   

 حقوق و معوماب ررداختی 
 
! 

 
روزشااماااراعااتااراضاااب کااارگااری  

 ٥٠٣١ تیرماه* 
 تیر: ٥ 
تااجاامااع کااارگااران اخااراجاای    -٥ 

کارخانه نساجی شین بافت بارای  
بازگشت بیار ماقاابال اداره کاار  

 سنندج!** 
 تیر: ٩ 
تااجاامااعاااب کااارگااران مااعاادن    -٩ 

زغال سن  کوهبنان دراعتاراض  
 به عدم ررداخت به مومع حقوق! 

کارگران خشمگین کاارخااناه    -٠ 
ی چوکاا مادیارعاامال را تاخا   

 مرغی کردند! 
اعاتاراض کاارگاران اخاراجای    -٦ 

مااعاادن زغااال سااناا  باالااده بااه  
رااارداخااات ماااطاااره چااایاااانااای  

 مطالباتشان! 
تجمع معلمان ریش دبساتاانای    -١ 

و مهدکاود  هاای سااری در  
اعتراض به عدم تبدیال وضاعایات  
مااقاااباال اداره آمااوزش وراارورش  

 مازندران! 
 تیر: ٠ 
تجمعاب اعتراضی کاارگاران    -٤ 

آزادراه تهران به شاماال نسابات باه  
ماه حقوق وماه هاا  ٦ عدم ررداخت  
 مطالباتشان! 

کاارگارماعاتارض تاوسا   ٥٩ اخراج 
کارفرمای شرکات رایاماانایااری  
ارسااا ساااخااتاامااان  بااه بااهااانااه  

 اغتشاش! 

راه یمایی وتاجاماع کاارگاران    -٥ 
معدن هشونی مقابل فارمااناداری  
کاااوهاااباااناااان در دومااایااان روز  

 اعتصاب! 
 تیر: ٦ 
تجمعاب اعتراضی کاارکاناان    -٨ 

گااذاری سااهااام    کااانااون ساارمااایااه 
عدالت نسبت به اخاراج هاا وعادم  

 ررداخت حقوق! 
 تیر: ١ 
تجاماع اعاتاراضای کاارگاران    -٣ 

 اخراجی کارخانه رارو نئوران! 
اعتصاب کارگران کاارخااناه    -٥٣ 

دیزل ساناگایان ایاران)دساا( آمال  
مااه  ٠ دراعتراض به عدم رارداخات  

 حقوق ودیگر مطالباتشان! 
تجمع اعتاراضای کاارکاناان    -٥٥ 

الحاجا   ماقاابال    بییارشده  ثامن 
شااعاابااه ماارکاازی مااوسااسااه در  

 مشهد! 
اعاتاراض ماجادد راذیارفاتاه    -٥٩ 

شاادگااان گاال گااهاار بااه نااحااوه  
 استخدام 

 تیر: ٤ 
تجمع کاارگاران کاارخااناه     -٥٠ 

رلی اکریل اصفهان دراعتراض باه  
عدم رارداخات چاناد مااه حاقاوق  

 مقابل فرمانداری مبارکه! 
تااجاامااع کااارگااران چااوکااا    -٥٦ 

باااخااانااواده دراعااتااراض بااه عاادم  
ررداخت حقوق وحق بیاماه ماقاابال  

 کارخانه! 
کارخانه رارو الیتارونایاک    -٥١ 

ساایاارجااان بااطااورکاااماال تااعااطاایاال  
کارگارباامای مااناده اش ها   ٦٣ و 

 بییارشدند! 
کاااارگاااران خااادمااااتااای    -٥٤ 

راایااماااناایاااران شاارکاات کشاات و  
 صنعت و دام روری رارو: 

 از تبعی  ها به ستوه آمده ای  
دوماایاان تااجاامااع رانااناادگااان    -٥٥ 

اخراج شده سازمان اتاوباوو رانای  
 بجنوردبرای بازگشت بیار! 

تجمع تاعادادی از ماعالاماان    -٥٨ 
ماادارو غاایااردولااتاای مشااهااد  

دراعتاراض باه ناداشاتان امانایات  
 شغلی وسط  رایین حقومشان! 

 تیر: ٥ 
تجمع اعتراضی آتش نشاناان    -٥٣ 

رشت با خاناواده نسابات باه عادم  
ماه حاقاوق هامازماان باا  ٠ ررداخت 

 ضیافت افطاری شهرداری رشت! 
 تیر: ٨ 

تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٩٣ 
کاااشاای زریاان خااراسااان مااقاااباال  
فاارمااانااداری تاارباات حاایاادریااه  
دررنجمین روزاعتصاب دراعتاراض  

ماه حاقاوق وحاق  ٥ به عدم ررداخت 
 بیمه ! 
تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٩٥ 

فوالد و چادن دورود دراعاتاراض  
به عدم ررداخت ماه ها حقاوق،حاق  
بیمه وعیدی ساال جادیاد ماقاابال  

 دفتر مرکزی شرکت! 
تجمعاب سریاالای کاارگاران    -٩٩ 

کارگران کارخانه رارسایالاون خارم  
 آباد مقابل استانداری لرستان! 

خاتماه ماوماتای تاجاماعااب    -٩٠ 
اعااتااراضاای کااارگااران کااارخااانااه  

 چوکا! 
 تیر: ٣ 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٩٦ 
شهرداری خرمشهر نسبت به عادم  

 ماه حقوق! ٦ ررداخت  
ماراجاعاه کاارگاران شایاشاه    -٩١ 

آبگینه به دادگستری الوند بارای  
 ررداخت مطالباتشان! 

 تیر: ٥٣ 
اعتصااب وتاجاماع در جااده    -٩٤ 

کااارگااران مااعااادن خصااوصاای  
شهرستان کوهبنان دراعتاراض باه  

 عدم ررداخت حقومشان! 
 تیر: ٥٩ و ٥٥ 
چااااادرزدن کااااارگااااران    -٩٥ 

گری سدید جلوی کارخاناه    ریخته 
دراعتراض به عادم رارداخات مااه  

 ها مطالباتشان! 
حمایت مردم ایاذه از احاقااق    -٩٨ 

 حقوق خانواده شهرام محمدی 
 تیر: ٥٠ 

تااجاامااع کااارکاانااان ماارارداد    -٩٣ 
مستقی  هما در اعتراض به راییان  

 بودن سط  حقوق مقابل مجل ! 
رااایااان مااومااتاای اعااتااصاااب    -٠٣ 

کااارگاار مااعااادن خصااوصاای  ٨٣٣ 
 روز! ٠ شهرستان کوهبنان ر  از 

 تیر: ٥٦ 
اعاااتاااصااااب وتاااجاااماااع    –  -٠٥ 

کااااارگااااران شااااهاااارداری آزاد  
شاااهاااردراعاااتاااراض باااه عااادم  

 ماه حقوق! ٠ ررداخت 
تاااجاااماااعااااب اعاااتاااراضااای    -٠٩ 

کااارکاانااان راه و شااهاارسااازی  
سیستان وبالاوچساتاان نسابات باه  
عدم رارداخات مااه هاا حاقاوق و  

 وضعیت استخدامیشان! 
تااجاامااع اعضااای صااناادوق    -٠٠ 

حاماایاات و بااازنشاسااتاگای آیانااده  
سازدر اعتراض به تاخالافااب ایان  
صندوق و محرومیت از ماقارراب  

 تامین اجتماعی! 
اعتراض کارگران شهارداری    -٠٦ 

شهر حر در شوشناسابات باه عادم  
 ماه حقوق وحق بیمه! ٠ ررداخت  

نامه سرگشاده  رارساتااران     -٠١ 
دلاایااجااان دراعااتااراض  بااه نااحااوه  

 ررداخت بهره وری و کارانه! 
تجاماعااب خایااباانای دوبااره    -٠٤ 

صیادان هندیاجاان دراعاتاراض باه  
خلف وعده مسئوالن مبنی بارحال  

 مشیل ورود به دریا  وصید! 
 تیر: ٥١ 
اعتصاب وتجماع کاارگاران     -٠٥ 

فضااای ساابااز شااهاارداری ناای  
ریاااازدراعااااتااااراض بااااه عاااادم  

 ماه حقوق! ٦ ررداخت 
تجمع کارگران فضای ساباز    -٠٨ 

آباااد    خاارم   ٠ شااهاارداری ماانااطااقااه  
دراعااااتااااراض بااااه حااااقاااااوق  
رایینترازحدامل دساتامازدرسامای و  

 ماه! ٥ عدم ررداختش بمدب 
 تیر: ٩٣ 
تجمع کاارگاران بایایاارشاده    -٠٣ 

شاارکاات حاافاااری ناافاات شاامااال  
دراعتراض به بالتیلیفی شاغالای  

 ٥٩٣١روز شمار اعتراضات  کارگری نیمه نخست سال 
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مااقاااباال شاارکاات ناافاات خاازر 
 )کارفرمای اصلی( 

تجمعاب کارگران معدن ساه    -٦٣ 
چاااهااون دراعااتااراض بااه عاادم  
راارداخاات مااطااالااباااتشااان مااقاااباال  

 فرمانداری واداره کار بافق! 
تجمع کاارگاران باازنشاساتاه    -٦٥ 

کارخانه نازنخ دراعتراض به عادم  
راارداخاات مااطااالااباااتشااان مااقاااباال  

 استانداری مزوین! 
ناماه سارگشااده کاارکاناان    -٦٩ 

صنعت نفت دراعتراض باه ساطا   
رایین دستمزدشان به باهااناه آتاش  
سااوزی رااتااروشاایااماای بااوعاالاای  

 ماهشهر! 
 تیر: ٩٩ و ٩٥ 
اداماه وتشادیاد اعاتاراضااب    -٦٠ 

 کارگران کارخانه چوکا! 
کااارگاار مااعااتاارض بااه  ٥٩ احضااار 

مراجع مضایای بادناباال شایاایات  
کااارفاارمااا ی صاانااایااع چااوب  

 وکاغذ ایران ! 
دومیان روزماتاوالای تاجاماع    -٦٦ 

ماخااباراب    ٥٥٨ کارگران مارکاز  
کاارمااان دراعااتااراض بااه عاادم  

 ماه حقوق! ٦ ررداخت 
تجاماع کاارگاران کاارخااناه     -٦١ 

فااوالد زاگاارو دراعااتااراض بااه  
بالتییافای شاعالای وماعایاشاتای  

 مقابل وزارب کار! 
اعاتاراضای جاواناان بایایاار    -٦٤ 

 مقابل فرمانداری ماهشهر 
کارگران شهرداری کهاناوج     -٦٥ 

مااه  ٥٣ دراعتراض به عدم رارداخات 
حقوق در اصلی شهرداری را مفال  

 و زنجیرکردند! 
تاجاماع رانانادگاان ساازمااان    -٦٨ 

اتوبوسرانی کارج دراعاتاراض باه  
عدم ررداخت ییسال حقوق مقاابال  

 ساختمان شورای شهرکرج! 
برای چندمین بار ماعالاماان    -٦٣ 

بازنشسته مقابل ماجالا  تاجاماع  
 کردند 
اعتراض کاارگاران رایاماانای  -١٣ 

ماشین سازی ارا  نسابات باه  
 مراردادهای سفیدامضا! 

نااماه ساارگشااده کاارگااران    -١٥ 
شااارکااات راااارو خاااودرو: باااه  

هاای ناجاومای مادیاران    دریافتای 
 رسیدگی کنید 

 تیر: ٩٠ 
تجمع کاارگاران کاارخااناه     -١٩ 

چااوکااا در حاامااایاات ازهااماایاااران  
 احضارشده خودبه دادگاه! 

 تیر: ٩١ و ٩٦ 
تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -١٠ 

شهرداری بهبهان نسابات باه عادم  
 ررداخت ماه ها حقوق وحق بیمه! 

طومار اعتراضای کاارگاران    -١٦ 
کااارخااانااه چااوکااا خااطاااب بااه  

 مدیرعامل تارییو*! 
 تیر: ٩٤ 
تجمع چندین بااره کاارگاران    -١١ 

کارخانه رارسیلون دراعاتاراض باه  
عدم ررداخت ماه ها حاقاوق وحاق  

 بیمه مقابل استانداری لرستان! 
تااجاامااع کااارکاانااان ماایاارا     -١٤ 

فاارهاانااگاای اسااتااان خااوزسااتااان  
دراعااتااراض بااه اخااراج مااقاااباال  

 استانداری! 
شیایت کارگران بیایاارشاده     -١٥ 

کاارخااناه سااتابار گارانااول عالایااه  
دسااتاایاااری کااارفاارمااا درسااوابااق  

 کاری سخت و زیان آورشان! 
نامه سارگشااده دانشاجاویاان    -١٨ 

دانشگاه صناعات نافات آباادان در  
اعااتاااراض باااه باااالتااایااالااایااافااای  

 استخدامی! 
 تیر: ٩٥ 
یااورش شاابااانااه بااه تااجاامااع    -١٣ 

کارگران کارخانه رارسایالاون خارم  
آباااد وزخااماای شاادن  وبااازداشاات  

 تعدادی ازکارگران! 
کااارگااران  ٨٣٣ تااجاامااعاااب    -٤٣ 

مااعاادن و کااارخااانااه اسااتااحااصااال  
دره دراعتراض به تاوماف    طالی آق 

تولید وبالتیلیفی شغلای ماقاابال  
 فرمانداری واداره کارتیاب! 

تجمع اعتاراضای کاارکاناان    -٤٥ 
بییارشده موسسا  ثاامان الاحاجا   

 مقابل بانک مرکزی! 
 

تجمع کارگران سااخاتاماانای    -٤٩ 
در اعتراض به وضعیت حق بایاماه  

 مقابل مجل ! 
تجمع بازنشستگاان صاناعات    -٤٠ 

فوالد دراعتراض به عدم رارداخات  
مااطااالااباااتشااان و باارای هاامااسااان  
سازی حاقاوق و بارماراری بایاماه  
درماان ،عامار و حاواد  ماقااباال  

 مجل ! 
تجمع دگرباره معلماان حاق     -٤٦ 

الاااتااادریسااای دراعاااتاااراض باااه  
بالتیلیفای اساتاخادامای ماقاابال  

 مجل ! 
تجمع اعتاراضای رانانادگاان    -٤١ 

در رایاناه باارباری اساتاان مازویان  
درصاادی    ٨٣ نسااباات بااه افاازایااش 

 ورودی به رایانه! 
 تیر: ٩٣ و ٩٨ 
آغاااازاعاااتاااصااااب غاااذای    -٤٤ 

نامحدود کاارکاناان راتاروشایامای  
 رردی  عسلویه! 

روزه کااارگااران  ٩ اعااتااصاااب   -٤٥ 
کارخانه کاشی میبد دراعاتاراض  
به نداشتن امنیت شاغالای بادلایال  
ماارار دادهااای یاایااماااه و عاادم  

 ررداخت مطالباتشان! 
اعاااتاااصااااب داماااناااه دار    -٤٨ 

کارگران کارخانه کاارتان ساازی  
ایران در اعتراض به غایار واماعای  

 بودن احیام شغلی! 
اعتصاب چندروزه کاارگاران    -٤٣ 

شهرداری صال  آبااد دراعاتاراض  
به شرای  کااری وعادم رارداخات  

 مطالباتشان! 
تجمع کارگران کارخانه مناد    -٥٣ 

و تصفیه شیر اهوازدراعتراض باه  
وضعیت ناماعالاوم شاغالای وعادم  
ررداخت ماه ها حاقاوق،حاق بایاماه  
ودیااگاارمااطااالااباااتشااان مااقاااباال  

 استانداری خوزستان! 
اعاااتاااصااااب کاااارگاااران     -٥٥ 

 کارخانه رویا رالستیک سنندج 
شیایات کاارگاران شارکات    -٥٩ 

عاامااران اناادیااش نسااباات بااه عاادم  
ماااه حااقااوق ودریااافاات  ٥٣ راارداخاات 

 حی  مضایی! 

تااجاامااع دوباااره مااعاالاامااان    -٥٠ 
الااتاادریاا  دراعااتااراض بااه    حااق 

 استخدام نشدن مقابل مجل ! 
تجماع جاماعای از مادرساان    -٥٦ 

نهضت سوادآموزی برای تاعایایان  
تیالایاف وضاعایات اساتاخادامای  

 مقابل مجل ! 
 تیر: ٠٣ 
چااهاارماایاان روز اعاتااصاااب    -٥١ 

 کارگران کشت و صنعت مهاباد 
اعاتاصااب )تاحاریا  غاذای    -٥٤ 

محل کار(کارگاران راتاروشایامای  
 رردی  سه روزه شد 

اداماه اعاتاصااب کاارگاران    -٥٥ 
 کارخانه کارتن سازی ایران! 

تجمع کاارگاران باازنشاساتاه    -٥٨ 
گااری ماااشاایاان سااازی    ریااخااتااه 

تبریزدراعتراض باه عادم رارداخات  
 حق سنواتشان مقابل اداره کار 

تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٥٣ 
گلری  اباهاردراعاتاراض باه عادم  

 ماهه حقوق!   ٣ ررداخت  
خاااتاامااه مااومااتاای تااجاامااع    -٨٣ 

اعتراضی کارگران کارخانه ماناد  
اهااواز باادناابااال وعااده مساائااوالن  

 استانداری خوزستان! 
تجمع سریالی آموزشیااران و    -٨٥ 

دبساتاانای ماقاابال    معالاماان رایاش 
مجلا  بارای تاعایایان تایالایاف  

 وضعیت استخدامی خود! 
 تیر: ٠٥ 
گازارش تایامایالای دربااره     -٨٩ 

باایااسااتااماایاان تااجاامااع اعااتااراضاای  
کااارگااران باایاایااارشااده کااارخااانااه  

ماااه حااقااوق  ٣ گاالااریاا  ابااهاار بااا  
 معومه! 

 
   
 

روزشااماااراعااتااراضاااب کااارگااری  
 *٥٠٣١ مرداد ماه 

   
 
 مرداد: ٥ 
 
برگزاری جلسه رسیدگای باه    -٥ 

مطالباب کاارکاناان راتاروشایامای  
رردی  عسلویاه درراناجامایان روز  
اعاتاصااب)تاحاریا  غاذای ماحال  

 کار(!** 
 
تجماعااب کاارکاناان شارکات    -٩ 

مخابراب لارساتاان دراعاتاراض باه  
عاادم تااباادیاال وضااعاایاات مااقاااباال  
شارکاات و اساتاااناداری هاماازمااان  

 باسفر وزیرکار! 
 
 مرداد: ٩ 
 
تااجاامااع کااارگااران مااجااتاامااع    -٠ 

آلومینایاوم الاماهادی و هارماز آل  
دراعتراض به اخراج ازکاارماقاابال  

 استانداری هرمزگان! 
 
آخااریاان خاابااراز کااارکاانااان    -٦ 

اعتاصاابای راتاروشایامای راردیا   
 عسلویه! 

 
کارگر ماعادن    ٦٣٣ اعتصاب    -١ 

همیار راور دراعاتاراض باه عادم  
 ماه حقوق! ٠ ررداخت 

 
  ٩ تجماع کاارگاران ماناطاقاه    -٤ 

شاهارداری آباادان دراعاتااراض بااه  
عدم ررداخت ماه حقوق،حق بایاماه  
ودیگرمطالابااتشاان ماقاابال خااناه  

 بهارستان نشین در آبادان! 
 
تااجاامااع کااارگااران اخااراجاای    -٥ 

کااارخااانااه فااوالد سااازان فاارآیاانااد  
برای بازگشت بیار واعتراض باه  

 عدم ررداخت مطالباتشان! 
 
اعتاصااب وتاجاماع  شارکات    -٨ 

رانانادگااان گاااز گالااساتااان باارای  
 مرارداد مستقی ! 

 
نامه سرگشاده کارگران نافات    -٣ 

و گاز گچسااران دراعاتاراض باه  
عدم تبدیل وضاعایات خاطااب باه  

 حسن روحانی! 
 مرداد: ٠ 
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راانااجااماایاان روز اعااتااصاااب   -٥٣ 

)تااااااااحااااااااریاااااااا  غااااااااذای  
کاارگارکاارخااناه  ٥٩٣٣ کارخااناه( 

فااوالد خااراسااان باارای بااازگشاات  
 بیارهمیارانشان! 

 
تجمع اعتراضی کاارگاران     -٥٥ 

کارخانه کاشای حاافاظ ماقاابال  
 استانداری فارو! 

 
راهاا اایاامااایاای وتااجاامااعاااب    -٥٩ 

اعااتااراضاای کااارگااران کااارخااانااه  
زغالشویی زرند نسابات باه عادم  

 ماه حقوق! ٦ ررداخت 
 

تجاماع کاارگاران کشات و    -٥٠ 
 روزه شد!   ٥٣ صنعت مهاباد  

 
 مرداد: ٦ 
 
کارگرماعاتارض  ٩٤ تجمعاب    -٥٦ 

اخراجای کاارخااناه خاودروساازی  
 رارو خودروبرای بازگشت بیار! 

 
دومین روزاعتصاب وتاجاماع    -٥١ 

کارگران کارخانه ایاران تارانسافاو  
دراعتاراض باه ناداشاتان امانایات  

 شغلی! 
 

اعتصاب دامنه دارکارگاران    -٥٤ 
شرکت رایاماانایااری شاهارداری  
هشااتاارود دراعااتااراض بااه عاادم  

 ررداخت مطالباتشان! 
 
تجمع کاارگاران بایایاارشاده    -٥٥ 

حوزه های نفتی بایاجاار ماقاابال  
استانداری ایاالم بارای باازگشات  

 بیار! 
 

گزارشای دربااره چاادرزدن     -٥٨ 
کارگران کشت و صنعت مهاابااد  
مقابل ورودی مجتمع دراعاتاراض  

 ماه حقومشان! ٥٦ به عدم ررداخت  
 

لغو تجماع اماروز رارساتااران    -٥٣ 
دانشگاه علوم رزشیی لرستان در  

اعاااتاااراض باااه عااادم رااارداخااات  
 مطالباتشان! 

 
اعاااتاااراض شااامااااری از    -٩٣ 

اعضاااای تاااعااااونااای مسااایااان  
کااارگااران کااارخااانااه سااایاا ااا بااه  

 دعوب نشدن در مجمع عمومی 
 
 مرداد: ١ 
 

سااوماایاان روز اعااتااصاااب    -٩٥ 
وتجاماع کاارگاران شارکات ایاران  
تاارانساافااوی زنااجااان باارای حاافااظ  

 کارشان! 
 
تجمع کاارگاران باازنشاساتاه    -٩٩ 

جاااهااااد کشااااورزی گااایاااالن  
دراعااتااراض بااه عاادم راارداخاات  
مطاالابااتشاان ماقاابال سااخاتاماان  

 سازمان جهاد کشاورزی! 
 

تجماع اعاتاراضای کاماک    -٩٠ 
ررستاران جوان مازندران نسبت باه  
وزارب باهاداشات  ماقاابال جاهااد  

 دانشگاهی! 
 

علات واماعای لاغاو تاجاماع    -٩٦ 
ررستاران دانشگاه علوم رازشایای  
لرستان رذیرش بخشی از خواساتاه  
هااای آنااان تااوساا  مساا الن و  

 حراست دانشگاه بود! 
 
 مرداد: ٤ 
 

ادامه وگستارش اعاتاصااب    -٩١ 
 کارگران کارگران ایران ترانسفو! 

 
تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٩٤ 

مااجااتاامااع کشاات و صاانااعاات  
شاااانااازدهااامااایااان روز را رشااات  

 سرگذاشت! 
 

اعااالم هااماابااسااتااگاای کااارگااران  
کشاات و صاانااعاات شااهاارهااای  
دیاااگاااربااااشااارکااات درتاااجاااماااع  

 همیارانشان! 
 

 مرداد: ٥ 
 
شااشااماایاان روزاعااتااصاااب     -٩٥ 

کارگران سد حوضیان الایاگاودرز  
مااه  ٤ دراعتراض به عادم رارداخات 

 سال حق سنواب! ٩ حقوق و 
 

اعتراض اهالی چااباهاار باه    -٩٨ 
ماموران شهارداری و اناتاظاامای  
وجلوگیری از جاماع آوری دسات  

 فروشان! 
 
 مرداد: ٨ 
 

اعتصاباب کارگاران ماعادن    -٩٣ 
منگنز ونارچ ما  دراعاتاراض باه  
عدم ررداخت ماه ها مطاالابااتشاان  

 درسیوب خبری! 
 
اعااتااصاااب کااارگااران ایااران    -٠٣ 

 ترانسفوی زنجان ادامه دارد! 
 
 مرداد: ٣ 
 

اعتصاب کارگران کارخااناه    -٠٥ 
تاارانساافااوی ری هاامااگااام بااا  
کااااارگااااران شاااارکاااات ایااااران  

 ترانسفوزنجان! 
 
 مرداد: ٥٣ 
 

اعااتااصاااب وتااجاامااعااااب    -٠٩ 
کارگران کاارخااناه رالای اکاریال  
دراعتاراض باه ناداشاتان امانایات  

ماااه  ٦ شااغاالاای وعاادم راارداخاات  
 حقومشان! 

 
تاااجااماااعاااب اعااتاااراضااای    -٠٠ 

کااارگااران باایاایااارشااده کااارخااانااه  
کاشی خزر برای بازگشت بایاار  

 ودریافت مطالباب معومه شان! 
 

تاااجااماااعاااب اعااتاااراضااای    -٠٦ 
کاارگاران رایامااانایااری شارکاات  
حمل و نقل ریلی رجااننسابات باه  

 عدم ررداخت ماه ها حقوق! 
 

 مرداد: ٥٥ 
 

کارگران مند یاسوج باتجماع    -٠١ 
و وبستن درب اصلی مااناع ورود  

 رئی  به کارخانه شدند! 
 
 مرداد: ٥٩ 
 
اعااتااصاااب کااارگااران ایااران    -٠٤ 

 ترانسفو زنجان ادامه دارد! 
 

کما ایان  -خارج شدن کانال تلگرام  
-حمایت مردمی از ایران ترانسافاو 

ازدست کارگران ماعاتارض ودرج  
اخبارجعلی ماناجامالاه خابارراایاان  

 اعتصاب! 
 

تن از کارگران و  ٦٣٣ حدود    -٠٥ 
رانندگان شرکت واحد در ماقاابال  
شهرداری تهران و شاورای شاهار  

 دست به تجمع اعتراضی زدند 
 
تجاماع باازنشاساتاگاان هاماا    -٠٨ 

مقاابال دفاتار مارکازی شارکات  
هواریماایای دراعاتاراض باه عادم  
رااارداخااات کاااامااال حاااقاااوق و  

 مطالباتشان! 
 

اعاااتاااصااااب چاااناااد روزه    -٠٣ 
کااااااارگااااااران شااااااهاااااارداری  
آزادشاااهاااردراعاااتاااراض باااه عااادم  

 ررداخت ماه ها حقوق! 
 

تجمع جمعی از فرهاناگایاان    -٦٣ 
گیالن بر سر زمینی که باعاد از  

سااال خااانااه نشاادو آمااوزش و  ٥٠ 
رروش به جای شعاار کامای ها   

 عمل کند 
 
 مرداد: ٥٠ 
 

امدام به خاودکشای یاک     -٦٥ 
کارگاررااالیشاگااه ساتااره خالایا   
فارو بانادرعابااو بادلایال عادم  

 ماه حقومش! ٦ ررداخت  
 
 مرداد: ٥٦ 

 
اعااتااصاااب کااارگااران ایااران    -٦٩ 

ترانسفاو زناجاان دوازدهامایان روز  
 رارشت سر گذاشت! 

 
راه افتادن مااشایان سارکاوب در  
ایران ترانسفو زنجان بدنبال زمایاناه  
چینای:باازداشات چاناد سااعاتاه  

کاااارگااار واخاااراج تاااعااادادی  ٩ 
 ازکارگران! 

 
بازگشت  بیارهمیاران اخاراجای  
ریش شرض کارگران ایران ترانسفاو  

 برای مذاکره! 
 

اعتصاب کارگاران شارکات    -٦٠ 
ورامایان   -ریل گذاری مترو تهران 

)ساایاااف(دراعااتااراض بااه عاادم  
 ررداخت ماه ها حقوق! 

 
 مرداد: ٥٤ 
 

کاااارگاااران شااارکاااتاااهاااای    -٦٦ 
رنجگانه رتروشیمی بندر اماام از  
صب  امروز دسات باه اعاتاصااب  

 زدند 
 
اعااتااصاااب کااارگااران ایااران    -٦١ 

 ترانسفو زنجان ادامه دارد! 
 

  ٦ اضااافااه شاادن بااازگشاات باایااار 
کااارگاارمااعااتاارض اخااراجاای بااه  
خاااواساااتاااه هاااای کاااارگاااران  

 اعتصابی! 
 

ششمین روزمتاوالای تاجاماع    -٦٤ 
کارگران کاارخااناه ماناد یااساوج  
دراعتراض به بالتیلیفی شاغالای  

 وعدم ررداخت مطالباتشان! 
 
تجمع کاارگاران بایایاارشاده    -٦٥ 

میادان گاازی تاناگاه بایاجاار و  
کمانیوه بارای باازگشات بایاار  
ودراعااتااراض بااه عاادم راارداخاات  

 مطالباتشان مقابل وزارب نفت! 
 
تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٦٨ 

 ٥٩٣١روز شمار اعتراضات  کارگری نیمه نخست سال 
 )منبع سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 
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شاااغاال و بااازنشااسااتااه کااارخااانااه  
 گری ماشین سازی تبریز!   ریخته 

 
 مرداد: ٥٥ 
 

کارگر معتارض    ٦ بازگشت    -٦٣ 
کارخانه ایران ترانسفاو زناجاان باه  
جمع همیارانشان در راانازدهامایان  

 روزاعتصاب! 
 
چااهااارمایاان روز اعااتااصاااب    -١٣ 

کاااارگاااران مااااشااایااان ساااازی  
تاابااریاازدراعااتااراض بااه خصااوصاای  
سااازی و بااالتاایاالاایاافاای شااغاالاای  

 ومعیشتی! 
 

تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -١٥ 
رلی اکریل دراعتراض به ناداشاتان  

مااه  ٠ امنیت شغلی وعدم رارداخات 
حااقااومشااان مااقاااباال اسااتااانااداری  

 اصفهان! 
 
اعتراض کاارگاران مااشایان    -١٩ 

ساازی ارا  نساابات بااه رکااود  
 درکارخانه! 

 
اعتصاب وتجاماع کاارکاناان    -١٠ 

شاارکااتاای مااخااابااراب هاارماازگااان  
مااه  ٠ دراعتراض به عدم رارداخات  

 حقوق وحق بیمه! 
 

دبساتاانای    تجمع مربیان ریاش   -١٦ 
در اعاااتاااراض باااه وضاااعااایااات  
استخدامی مقابل ماجالا  بارای  

 باردیگر! 
 

تجمع ررستااران بایاماارساتاان    -١١ 
امام سجاد یاسوج دراعاتاراض باه  

مااهاه  ١ عدم ررداخات ماطاالابااب  
 مقابل استانداری! 

 
آغاااز تااجاامااع ادامااه دار    -١٤ 

دانشاااجاااویاااان صاااناااعااات نااافااات  
دراعتراض به لغو تاعاهاد اولاویات  
اساتااخادام از ساوی وزارب ناافاات  

 مقابل مجل ! 

 
 مرداد: ٥٨ 
 

اعتصاب کاارگاران شارکات    -١٥ 
فرآورش رتروشیمی بندرامام بارای  

 همسان سازی حقوق ومزایا! 
 

آخریان اخاباار از اعاتاصااب    -١٨ 
کارگران ایران تارانساف زناجاان و  

 ری! 
 

کاااارگااار    ٦ *اخاااراج ماااجااادد  
ماااعاااتااارض در شاااانااازدهااامااایااان  
روزاعااتااصاااب کااارگااران ایااران  

 ترانسفو زنجان! 
 

*آغاز وادامه اعتصاب کاارگاران  
ایااران تاارانساافااو ری درساایااوب  
خاااباااری ورسااااناااه ای شااادن  

 رایانش؟؟؟ 
 

اداماه اعاتاصااب کاارگاران    -١٣ 
کااارخااانااجاااب ماااشاایاان سااازی  
تبریزدراعتراض به نداشتن امانایات  
 شغلی وعدم ررداخت مطالباتشان! 

 
اعتراض کارگران شاهارداری    -٤٣ 

مااه  ٦ تفرش نسبت به عدم ررداخات 
 حقوق! 

 
راایاان اعاتاصااب کاارگاران    -٤٥ 

سدحوضیان الیگودرز در هفتامایان  
 ماه حقومشان! ٩ روزوررداخت  

 
تااجااماااع بااازنشاااسااتااگاااان    -٤٩ 

فرهنگی مقابل وزارب رفاه بارای  
افااازایاااش وهاااماااساااان ساااازی  

 مستمری! 
 
 مرداد: ٥٣ 
 

راایاان اعاتاصااب کاارگاران    -٤٠ 
 روز! ٥٥ ایران ترانسفو زنجان ر  از 

 
تااجاامااع شاابااانااه روزی     -٤٦ 

کاااارگاااران کاااارخااااناااه چاااوکاااا  

مااه  ١ دراعتراض به عدم رارداخات  
 حقوق وبالتیلیفی شغلی! 

 
تجماع کاارگاران شاهارداری    -٤١ 

منطقه یک اهاوازدراعاتاراض باه  
عااااادم رااااارداخااااات حاااااقاااااوق  
    ودیگرمطالبااتشاان بارای دومایان 

 روز ریاری! 
 

تجمع اعتاراضای کاارکاناان    -٤٤ 
هواریمایی آسمان نسبات باه عادم  

 ررداخت مطالباتشان! 
 

ساااومااایااان روز تاااجاااماااع    -٤٥ 
آموختگان دانشگااه صاناعات    دانش 

 نفت مقابل مجل ! 
 
الاتاحاصایاالن    تجماعااب فاارغ   -٤٨ 

دانشااگاااه فاارهاانااگاایااان ساایاارجااان  
دراعااتااراض بااه حااذف سااهااماایااه  
خدمتی مقابل آماوزش و رارورش  

 وفرمانداری! 
 
 مرداد: ٩٣ 
 

هزارکاارگارماجاتاماع  ٩ تجمع    -٤٣ 
هاارماازآل    -آلااومااناایااوم الاامااهاادی 

وفراری شدن مدیرعامل ومادیاران  
 میانی! 

 
کااارگااران بااا تشاایاایاال شااورایاای  
کاانااتاارل کااارخااانااه را باادساات  

 گرفتند! 
 

ادامه تاجاماع شابااناه روزی    -٥٣ 
کارگران چوکا و وعاده رارداخات  
تدریجی مطالبااب کاارگاران وراه  

 اندازی مجدد کارخانه! 
 
تااجاامااع کااارگااران شاارکاات    -٥٥ 

کااوهساار دراعااتااراض بااه عاادم  
ررداخت ماه هاا حاقاوق وعایادی  
مقابل اداره کار بندرانزلای!)هاماراه  

 با فیل  کوتاه( 
 
آمااوخااتااگااان    تااجاامااع دانااش   -٥٩ 

دانشگاه صنعت نفت در اعاتاراض  
به وضعیت اساتاخادامای ماقاابال  
مااجاالاا  باارای چااهااارماایاان روز  

 متوالی! 
 
 مرداد: ٩٥ 
 
کارگران کاارخااناه چاوکاا     -٥٠ 

در چهارمین روز تاجاماع شابااناه  
 روزی راهی شهر تالش شدند! 

 
اعاتاصااب مااماوریان اماور    -٥٦ 

مخابراتی شهرباباک دراعاتاراض  
 ماه حقوق! ١ به عدم ررداخت 

 
 مرداد: ٩٩ 
 
روزه  ٨ تجماعااب اعاتاراضای    -٥١ 

کارگران کارخانه مند یااساوج در  
اعتراض به بالتایالایافای شاغالای  

 ومعیشتی! 
 
 مرداد: ٩٠ 
 

اعتصاب وتجماع کاارگاران     -٥٤ 
ارگ مدیا  دراعاتاراض باه عادم  

 ماه حقوق وحق بیمه! ١ ررداخت 
 

تهدید کارگران باه اخاراج وکسار  
 حقوق بدلیل اعتصاب! 

 
ادامه تاجاماع شابااناه روزی    -٥٥ 

کارگران کارخااناه چاوکاا بارای  
 ششمین روزمتوالی! 

 
تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٥٨ 

ریمانی ورزشاگااه آزادی ماقاابال  
 وزارب ورزش! 

 
تهدید کارگران باه اخاراج بادلایال  
رایاگایاری در راه دساتاایاابای بااه  

 مطالباتشان! 
 

تجمع کاارگاران کاارخااناه     -٥٣ 
فوالد صنعت دناا دراعاتاراض باه  
عدم ررداخت مطالبااتشاان ماقاابال  

 استانداری کهگیلویه و بویراحمد! 
 

تهدید کارگران ازجانب فارماانادار  
بااویااراحاامااد بااه عاادم راایااگاایااری  
مطالباتشان در صاورب اعاتاراض  

 درمقطع سفر حسن روحانی! 
 

تجاماع چانادبااره کاارکاناان    -٨٣ 
فااناای هااواراایاامااایاای آساامااان در  
اعتراض به ساطا  ناازل دساتامازد  

 وعدم ررداخت بمومعش! 
 

اعتراض به اناجامااد مازدی    -٨٥ 
کاارگاران خاباااز وناااماه ناگاااری  

 برای افزایش دستمزد! 
 
 مرداد: ٩٦ 
 

اعتراض کاارگاران وجاواناان    -٨٩ 
متقاضای کاار هامازماان بااسافار  
روحانی باه اساتاان کاهاگایالاویاه  

 وبویراحمد! 
 
ناامااه سارگشاااده کاارگااران    -٨٠ 

کارخانه چاوکاا دراداماه تاجاماع  
 شبانه روزیشان! 

 
فاااارماااااناااادار شااااهاااارسااااتااااان  
رضااوانشااهااراعااتااقاااد بااه ساارکااوب  

 کارگران دارد! 
 

تجمع اعتاراضای کاارکاناان    -٨٦ 
رسمی و ریماانایااری اداره اماور  
آب و فاضالب دزفول نسابات باه  

ماه حقوق،حق بایاماه  ٠ عدم ررداخت 
 ودیگرمطالباتشان! 

 
تااجاامااع کااارگاازاران باایاامااه    -٨١ 

محصوالب کشاورزی دراعتاراض  
به بالتیلیفی استخدامی ماقاابال  

 مجل ! 
 

ساریاال تاجاماع آماوزشایااران    -٨٤ 
ناهاضات ساوادآماوزی و ماربایااان  
ریش دبساتاانای ماقاابال ماجالا   
دراعتراض به عدم تعیین تیالایاف  

 ٥٩٣١روز شمار اعتراضات  کارگری نیمه نخست سال 
 )منبع سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 
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 وضعیت استخدامی! 
 
خودسوزی یایای از غارفاه    -٨٥ 

داران میدان میوه و تاره باارازگال  
دراعتراض به ازدست دادن غارفاه  

 اش! 
 
 مرداد: ٩١ 
 
تجمع شبانه روزی کاارگاران    -٨٨ 

کارخانه چوکا وارد دومین هفاتاه  
 شد! 
 
دومین روزتجماع کاارگازاران    -٨٣ 

صااناادوق باایاامااه کشاااورزی در  
اعتراض به نداشتن بیمه و فاقادان  
امنایات شاغالای درتاهاران، اماروز  

 مقابل وزارب جهاد کشاورزی! 
 

روزدوم از دورجادیاد تاجاماع    -٣٣ 
ماارباایااان راایااش دبسااتاااناای و  
آموزشیاران نهضت ساواد آماوزی  

 مقابل مجل ! 
 
 مرداد: ٩٤ 
 

اعاااتاااصااااب کاااارگاااران    -٣٥ 
ریمانیاری راالیشگاه ستاره خلایا   
فارو بندرعبااو دراعاتاراض باه  
عدم ررداخت ماه ها حاقاوق وحاق  

 بیمه! 
 

اعاتاصااب کاارگاران ارگ    -٣٩ 
 مدی  ب   کارساز شد! 

 
سومین روزدورجادیاد تاجاماع    -٣٠ 

آموزشیاران نهضت سوادآماوزی و  
مربیاان رایاش دبساتاانای ماقاابال  

 مجل ! 
 
آمااوخااتااگااان    تااجاامااع دانااش   -٣٦ 

دانشااگاااه صاانااعاات ناافاات مااقاااباال  
 مجل  ادامه دارد! 

 
 مرداد: ٩٥ 
 

    تجمع کارگران معادن زغاال   -٣١ 
سااناا  کاارمااان دراعااتااراض بااه  

 خصوصی سازی! 
 

مسدود کردن مسیر منتهای    -٣٤ 
به کارگااه ساد آریاوبارزن تاوسا   
کااارگااران دراعااتااراض بااه عاادم  

 ماه حقوق! ١ ررداخت 
 
دهااماایاان روزتااجاامااع شاابااانااه    -٣٥ 

روزی کارگران کاارخااناه چاوکاا  
وتاااعاااویاااق زماااان بااارگااازاری  

 کارگرمعترض! ٥٠ دادگاه 
 

اعتراض کارگران شاهارداری    -٣٨ 
کناگااورنسابات باه اخاراجشاان از  

 کار! 
 

آموختاگاان    ادامه تجمع دانش   -٣٣ 
 صنعت نفت مقابل مجل ! 

 
 مرداد: ٩٨ 
 

رایان ماوماتای تاجاماع ده     -٥٣٣ 
روزه کاارگاران کاارخااناه چاوکاا  

 بدنبال وعده های شفاهی! 
 
 مرداد: ٠٣ و ٩٣ 
 

تجمع کارگران کاارخااناه     -٥٣٥ 
صنعت ید  ما  دراعاتاراض باه  

 عدم ررداخت ماه ها حقوق! 
 

نامه سرگشاده  کاارکاناان    -٥٣٩ 
شاارکااتاای شاارکاات تااوزیااع باارق  
خراساان شاماالای دراعاتاراض باه  
عدم تابادیال وضاعایات وهاماساان  

 سازی حقوق! 
 

آغاز دورجدیاد اعاتاراضااب    -٥٣٠ 
کارگران شهرداری باروجاردنسابات  

 به عدم ررداخت ماه ها حقوق! 
 

اداماااه تاااجاااماااع داناااش    -٥٣٦ 
آموختگان صناعات نافات ماقاابال  

 مجل  برای سومین هفته! 

 
 مرداد: ٠٥ 
 

اعاااتاااصااااب کاااارگاااران    -٥٣١ 
کارخانه فوالد البرز در اعاتاراض  

مااه  ٥٤ ماه حقاوق، ٥ به عدم ررداخت 
 حق بیمه ومطالباب دیگر! 

 
تهدید کارگران معترض به اخاراج  

 از کار! 
 

تجماع کاارگاران اخاراجای    -٥٣٤ 
کارخانه سیمان دهالاران بااخااناواده  
بارای باازگشاات بایااار ورارداخاات  

 مطالباتشان! 
 

تااجاامااع ماارباایااان راایااش    -٥٣٥ 
دبستانی و آماوزشایااران ناهاضات  
سواد آموزی مقابل مجل  بارای  

 چندمین بار! 
 

تجماع دانشاجاویاان نافاتای    -٥٣٨ 
هااماازمااان بااا حضااور زنااگاانااه در  
مااجاالاا و آمااای وزیاار هاامااچاانااان  

 تفاوب!   بی 
 
   
 

روزشااماااراعااتااراضاااب کااارگااری  
 *٥٠٣١ شهریورماه 

 شهریور: ٥ 
جلوگیری کارفارماای فاوالد    -٥ 

کارگرماعاتارض    ٥١٣ البرز از ورود 
 به کارخانه!** 

دوماایاان روزاعااتااصاااب کااارگااران  
 کارخانه فوالد البرز! 

تجمع کارگران اخراجی کاالاه    -٩ 
باارای بااازگشاات باایااار مااقاااباال  

 کارخانه! 
تجاماع اعاتاراضای کاارگاران    -٠ 

اخراجی شهرداری یاساوج ماقاابال  
 ساختمان شورای شهر! 

تااجاامااع کااارگااران کااارخااانااه    -٦ 
رارسیلون خرم آباد دراعاتاراض باه  
عاادم راارداخاات حااقااوق مااقاااباال  

 استانداری! 

تجاماع کاارگاران بایایاارشاده    -١ 
کارخانه نازنخ دراعتراض باه عادم  
راارداخاات مااطااالااباااتشااان مااقاااباال  

 استانداری مزوین! 
تجاماع کاارگاران بایایاارشاده    -٤ 

کااارخااانااه آذریاات دراعااتااراض بااه  
بالتیلیفی شغلی وعادم رارداخات  

ماه مطالبااتشاان درتاهاران بارای  ٣ 
 سومین روز متوالی! 

تااجاامااع دوباااره کااارگااران    -٥ 
کااااارخااااانااااه فااااوالد زاگاااارو  
دراعااتااراض بااه عاادم راارداخاات  
ییسال حقوق مقاابال وزارب کاار  

 برای دومین روز متوالی! 
راهی تاهاران شادن کاارگاران    -٨ 

بییارشده سدید ریاخاتاه گاربارای  
اعتراض به باالتایایافای شاغالای  

ماه حاقاوق وحاق  ٥٨ وعدم ررداخت  
 بیمه! 

آماوخاتاگاان    داناش     ادامه تجمع   -٣ 
نفت در مقابل مجل  و سیاوتای  

 که همچنان بامی است 
 شهریور: ٩ 

تجمع خانوادگی کاارگاران     -٥٣ 
مرارداد ماومات بانادر اماام بارای  
هاامااسااان سااازی حااقااوق مااقاااباال  

 فرمانداری! 
اعتراضاب کارگران روزمارد    -٥٥ 

شهارداری کارماانشااه نسابات باه  
 ماه حقوق! ٦ عدم ررداخت 

تجمع کاارگاران بایایاارشاده    -٥٩ 
مند فسا مقابل فرماناداری بارای  

 بازگشت بیار! 
اداماه تاجاماعااب کاارگاران    -٥٠ 

اخراجی کارخانه سایاماان دهالاران  
باخااناواده بارای باازگشات بایاار  

 وررداخت مطالباتشان! 
سومین روزتجمع اعاتاراضای    -٥٦ 

کارگران کارخانه فاوالد زاگارو  
 مقابل وزارب کار! 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٥١ 
شهرداری رشات نسابات باه عادم  

 ررداخت ماه ها حقومشان! 
تجمع سریالی مربایاان رایاش    -٥٤ 

دبستانی و آماوزشایااران ناهاضات  
 سواد آموزی مقابل مجل  

رااایااان اعااتااصاااب دو روزه    -٥٥ 
کاااارگاااران کاااارخااااناااه فاااوالد  
البرزبدناباال امضاای تاوافاقانااماه  

 کتبی! 
بازگشت کارگران کاارخااناه    -٥٨ 

آذریت ر  از سه روز تاجاماع باه  
تاابااریاازباادناابااال وعااده راایااگاایااری  

 مشیالتشان! 
نااامااه ساارگشاااده هاامااسااران    -٥٣ 

 کارگران کارخانه فوالد بناب! 
تجمع معلاوالن در اعاتاراض    -٩٣ 

بااه عاادم تصااویااب مااانااون جااامااع  
 حمایت از معلولین مقابل مجل ! 

 شهریور: ٠ 
تجاماع کاارگاران اخاراجای     -٩٥ 

شرکت نیاشایار مایاان آب بارای  
بازگشت بیارمقابال فارمااناداری  

 شوش! 
تااجاامااع کااارگااران یااک    -٩٩ 

کارخانه کاشی میبد دراعاتاراض  
به عدم ررداخت مااه هااحاقاومشاان  

 مقابل فرمانداری! 
چااهااارماایاان روزتااجاامااعاااب    -٩٠ 

اعااتااراضاای کااارگااران کااارخااانااه  
فااوالد زاگاارو امااروز مااقاااباال  

 مجل ! 
اااااااااره اخااااااااراج  -٩٦    ٦ درب

 کارگرمعترض رتروشیمی ج ! 
کااارگااران شاارکاات بااهااره    -٩١ 

باارداری ناافاات وگااازگااچااساااران  
درآستانه سفر وزیر کار باه اساتاان  

 کهگیلویه و بویراحمد: 
آمای وزیر!همچنان مناتاظار وعاده   
شما مابانای بار یایاساان ساازی  
حااقااوق کااارگااران شاارکاات بااهااره  
باارداری ناافاات وگااازگااچااساااران  

 هستی  
خاتمه اعتاراض خااناوادگای    -٩٤ 

کارگران مراردادی بانادر اماام باا  
وعده رسایادگای باه خاواساتاشاان  

 ساعت! ٦٨ طی  
 شهریور: ٦ 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٩٥ 
کارخاناه کااشای احساان مایاباد  
نسبت به عدم ررداخات حاقاومشاان  

 مقابل فرمانداری! 

 ٥٩٣١روز شمار اعتراضات  کارگری نیمه نخست سال 
 )منبع سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 



 ٣٦٤ شماره      -  چهارم  دوره     23     کارگر کمونيست 

 شهریور: ٤ 
اعتصاب،تجمع وراه ایاماایای    -٩٨ 

کااارگااران شااهاارداری بااروجاارد  
 درسط  شهر! 

اعتصاب وتاجاماع کاارگاران    -٩٣ 
معدن طزره در اعاتاراض باه عادم  

 ماه حقوق برای باردیگر! ٦ ررداخت 
تااااجاااامااااع کااااارگااااران    -٠٣ 
رااالااای اکاااریاااال  ”  دی.ام.تااای “ 

مااه  ١ دراعتراض به عادم رارداخات 
 حقوق مقابل فرمانداری مبارکه! 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٠٥ 
شهرداری آباادان نسابات باه عادم  

 ماه حقوق! ٠ ررداخت 
کارگران معترض تهدیادباه اخاراج  

 شدند! 
تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٠٩ 

فوالد یاسوج دراعتاراض باه عادم  
ررداخات مااه هاا حاقاوق ماقاابال  

 استاداری! 
تجمع اعتاراضای کاارکاناان    -٠٠ 

کااارخااانااه فااوالد کاااوه جاانااوب  
بااناادرعااباااو نسااباات بااه کاااهااش  

 حقوق وافزایش ساعت کار! 
تجمع کارگران حمل و ناقال    -٠٦ 

خاارده بااار خاایااابااان شااوش در  
اعتراض به بستان مسایار اصالای  

 تردد! 
 

اعاااتاااراض رسااااناااه ای    -٠١ 
کارکنان صنایع نفت و گازنسبات  
باه عاادم اجارای مااانااون هاامااسااان  

 سازی در وزارب نفت! 
اعاااتاااراض رسااااناااه ای    -٠٤ 

کارگران رجا نسبت به عامالایارد  
 ریمانیاران! 

تااجاامااع دانشااجااویااان راارتااو    -٠٥ 
رزشیی علوم تحاقایاقااب ماقاابال  
وزارب علوم برای جالاوگایاری از  

 حذف این رشته و بییار شدن! 
 شهریور: ٥ 

اعتصاب وتاجاماع کاارگاران    -٠٨ 
شهرداری خرمشهاردراعاتاراض باه  
عدم ررداخت ماه ها حقوق ماقاابال  

 سازمان منطقه آزاد اروند! 
راهاا اایاامااایاای وتااجاامااعاااب    -٠٣ 

اعاتااراضاای کاارگااران شااهاارداری  

رشت نسبت به عدم رارداخات مااه  
 ها حقوق! 

تجمع آماوزشایااران ناهاضات    -٦٣ 
سواد آموزی برای تعیین تیلایاف  
وضعیت اساتاخادامایاشاان ماقاابال  

 مجل ! 
تاجااماع  ماعاالامااان ماادارو    -٦٥ 

غیرانتفاعی برای ییساان ساازی  
 حقوق مقابل مجل ! 

 شهریور: ٨ 
هشاااتااامااایاان روزاعاااتاااراض    -٦٩ 

کارگران رتروشیمی رازی نسابات  
بااه عاادم اجاارای طاابااقااه بااناادی  

الاااورود    مشااااغااال و ماااماااناااوه 
 کارگرمعترض! ٥٣ شدن 

تااجاامااع کااارگااران وخااودداری از  
ورود به مجتمع رتروشیامای رازی  

 درحمایت از همیارانشان! 
اعتصاب گسترده کاارکاناان    -٦٠ 

ورانندگان شرکت حمل و نقل بیان  
المللی خلی  فارو دراعتراض باه  
خصوصی سازی وعادم رارداخات  

 مطالباتشان! 
ادامه تجاماعااب اعاتاراضای    -٦٦ 

کاااارگاااران خااادمااااب شاااهاااری  
شهرداری رشات نسابات باه عادم  

 ررداخت ماه ها مطالباتشان! 
 شهریور: ٣ 

نهمین روزاعتراض کاارگاران    -٦١ 
 رتروشیمی رازی! 

رفاااااااااع ماااااااااماااااااااناااااااااوه  
کارگرمعترض بادناباال  ٥٣ الورودی 

 حمایت همیارانشان! 
تجمع معلمان حق الاتادرسای    -٦٤ 

هاای آمااوزش و راارورش کاااللااه  
 مقابل فرمانداری! 

 شهریور: ٥٣ 
راهاا اایاامااایاای وتااجاامااعاااب    -٦٥ 

اعتراضی کارگاران بایایاار شاده  
 کارخانه مند فسا! 

آغااازدورجاادیااد تااجاامااعاااب    -٦٨ 
اعااتااراضاای کااارگااران مااجااتاامااع  
نیشیر هفت ت ه نسابات باه عادم  
 ررداخت ماه ها حقوق وحق بیمه! 

اعاااتاااراضااااب کاااارگاااران    -٦٣ 
شهرداری رشات نسابات باه عادم  

 ررداخت مطالباتشان ادامه دارد! 

تجاماع اعاتاراضای صایاادان    -١٣ 
بوشهری نسبت به کاهاش مادرب  

 ها مقابل فرمانداری!   موتور مایق 
 شهریور: ٥٥ 
اعتصاب وتجماع کاارگاران     -١٥ 

سد شفاارود دراعاتاراض باه عادم  
 ماه حقوق! ٦ ررداخت 

 شهریور: ٥٩ 
تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -١٩ 

مدوارنسبت به تعطیلی ایان واحاد  
تاااولاااایااادی وعاااادم راااارداخاااات  

 مطالباتشان! 
 شهریور: ٥٠ 
ادامه اعتاصااب وتاجاماعااب    -١٠ 

کارگران مجتمع نیشیر هفت ت اه  
دراعاااتاااراض باااه وضاااعااایااات  
استخدامی وعدم ررداخت مااه هاا  

 حقوق وحق بیمه! 
تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -١٦ 

های فرنخ و نازنخ دراعتاراض باه  
عدم ررداخت مطالبااتشاان ماقاابال  

 استانداری مزوین! 
تاجاماع هاماساران کاارگااران    -١١ 

شهرداری لنگرود در اعتاراض باه  
 عدم ررداخت ماه ها حقوق! 

کارگران ریمانای ماخااباراب    -١٤ 
شوشتر خواستار تبادیال وضاعایات  

 وحذف ریمانیار شدند! 
 شهریور: ٥٦ 
تجمع کارگران ریاماانایااری    -١٥ 

رتروشیمی رازی برای حماایات از  
همیاران احضاار وباازداشات شاده  
شان مقابل دادگساتاری ماناطاقاه  

 ویژه امتصادی بندرامام! 
اعاااتاااصااااب وتاااجاااماااعااااب    -١٨ 

اعااتااراضاای کااارگااران مااجااتاامااع  
 نیشیر هفت ت ه ادامه دارد! 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -١٣ 
بازنشسته ریش از ماوعاد ماقاابال  

 وزارب کار! 
ناامااه سارگشاااده کاارگااران    -٤٣ 

شهرداری میردراعتراض نسبت باه  
 ماه حقوق! ١ عدم ررداخت 

 شهریور: ٥١ 
ادامه اعتراضاب کاارگاران     -٤٥ 

مجتمع نیشیر هفت ت ه نسبت باه  
نااداشااتاان مااراردادکاااری وعاادم  

 ررداخت ماه ها حقوق وحق بیمه! 
 شهریور: ٥٤ 
نتیجه همبستگی کاارگاران    -٤٩ 

رتاروشایامای رازی باا هامایااران  
زندانیشان:آزادی وبازگشات بایاار   

کارگر  معترض راتاروشایامای  ٥٣ 
 رازی 
تااجاامااع کااارگااران شاارکاات    -٤٠ 

سابیردراعتراض به عادم رارداخات  
ییسال حقوق مقابال فارمااناداری  

 کوهرن ! 
تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٤٦ 

کارخانه چوکا نسبت باه حضاور  
 مجدد مدیریت! 

تجمع اعتاراضای کاارکاناان    -٤١ 
بییارشده فروشگاه کاارناوماقاابال  

 استانداری همدان! 
تاجاامااع کااارگااران ماانااطااقااه    -٤٤ 
شهرداری اهاواز دراعاتاراض باه  ٨ 

 عدم ررداخت حقوق! 
 شهریور: ٥٥ 
تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٤٥ 

کاشی نیلو اصافاهاان دراعاتاراض  
به عدم ررداخت ماه ها حقاوق،حاق  
باایاامااه ودیااگاارمااطااالااباااب باارای  

 چندمین بار! 
اعتراض ررستاران نسبت باه     -٤٨ 

تااخاایاارهاای طااوالنای درراارداخاات  
 مطالباتشان! 

درصاد    ٣٣ اضافه کار اجابااری  
 ررستاران! 

 شهریور: ٥٨ 
چااهااارماایاان روز تااجاامااع    -٤٣ 

کارگران کارخانه سیمان ایاالم در  
اعاااتاااراض باااه عااادم رااارداخااات  

 مطالباب و کاهش حقوق! 
تجمع خاناوادگای کاارگاران    -٥٣ 

معدن ملعاه زری دراعاتاراض باه  
عاادم راارداخاات حااقااوق مااقاااباال  

 استانداری خراسان جنوبی! 
ادامه تجاماعااب اعاتاراضای    -٥٥ 

کااارگااران شاارکاات راایااماااناایاااری  
سایبرنسبت به عادم رارداخات مااه  
ها ماطاالابااتشاان ایاناباار ماقاابال  

 فرمانداری کوهرن ! 
اعتصاب وتاجاماع کاارگاران    -٥٩ 

شهرداری رشتخوار دراعتاراض باه  

 ماه حقوق! ٣ عدم ررداخت 
اداماه اعاتاصااب کاارگاران    -٥٠ 

 مجتمع نیشیر هفت ت ه! 
 شهریور: ٥٣ 
اعااتااصاااب چااناادیاان باااره    -٥٦ 

کااارگااران کااارخااانااه ساایاامااان  
خاکستری نی ریازدراعاتاراض باه  

 عدم ررداخت ماه ها حقوق! 
تجمع اعتراضی معلمان حاق    -٥١ 

 التدری  در مراوه ت ه! 
تجمع باازنشاساتاگاان عضاو    -٥٤ 

تااعاااوناای مساایاان شاارکاات باارق  
 منطقه ای کرمان دراستانداری! 

 شهریور: ٩٣ 
تااجاامااع دانشااجااویااان رشااتااه    -٥٥ 

راارتااوراازشاایاای مااقاااباال شااورای  
انقالب فرهنگی برای جلوگایاری  

 از حذف این رشته وبییارشدن! 
 شهریور: ٩٥ 
ادامه تجمعااب اعاتاراضای     -٥٨ 

کااارگااران ماانااد فسااا مااقاااباال  
 کارخانه و فرمانداری ویژه! 

تااجاامااع کااارکاانااان صاانااایااع    -٥٣ 
هااواراایااماااسااازی ایااران )هسااا(  
دراعتراض باه اخاراج وجااباجاایای  

 مقابل استانداری اصفهان! 
اعاااتاااصااااب کاااارگاااران    -٨٣ 

شهرداری رابردراعتاراض باه عادم  
 ررداخت ماه ها مطالباتشان! 

تاااجاااماااعااااب کاااارگاااران     -٨٥ 
بازنشسته مجتمع نایاشایار هافات  
ت ه دراعاتاراض باه باالتایالایافای  
ماااقاااابااال فااارمااااناااداری و اداره  

 کارشوش! 
ادامه تجاماعااب اعاتاراضای    -٨٩ 

کارگران سد تن  سارخ یااساوج  
مااه    ٥١ نسبت به عادم رارداخات  

 حقوق! 
 شهریور: ٩٠ و ٩٩ 
تجاماع کاارگاران کاارخااناه    -٨٠ 

سیمان آریا اندیمشک دراعاتاراض  
 به عدم ررداخت ماه ها حقوق! 

تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٨٦ 
ریمانیاری منطقه رارسیان نسابات  
به تاباعایا  در رارداخات حاقاوق  

 درفرمانداری المرد! 
نافار از کاارگاران    ٨٣ تجمع    -٨١ 

 ٥٩٣١روز شمار اعتراضات  کارگری نیمه نخست سال 
 )منبع سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 
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یکی از پیشروی های مهم جنبش اعتراضی کارگری که به آن کهیهفهیهت جهدیهدی داده اسهت، 
شرکت خانواده های کارگری در این اعتراضات است. با شرکت خانواده ههای کهارگهری، ایهن 
اعتراضات از موقعیت اجتماعی قدرتمندتری برخوردار شده و جایگهاه سهیهاسهی مهههم تهری 
پیدا کرده است. در این هفته در هشتم آذر ماه  کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه همهراه 
با خانواده هایشان  با تجمع در مقابل درب ورودی این واحد، خواستار دریافت نزدیهک بهه 

 ده ماه سنوات پایان خدمت خود شدند.

آذر، اعهتهراض  ٥١وجه مهم دیگر حرکت اعتراضی کارگران شرکت واحد در 
آنان  به حقوقهای نجومی و دزدی های میلیاردی و در مقهابهل بهی تهامهیهنهی 
مطلق کارگران، اعتراض آنان به شکاف عمیق طبقاتی در جهامهعهه و فهقهر 
مردم با  شعارهای چون "ملک نجومی تو، ما را بی مسکن کهرده"  "کهارگهران 
بیدارند از دزدی ها بیهزارنهد"  "نهمهایهنهده نهجهومهی یهه، وعهده ههاش ههم 
دروغیه"  "بی خانمانی آن ماست، ملک میلیاردی آن تو است". شعارهایی کهه 

 به اعتراضات آنان بعدی اجتماعی میدهد. 

 هفت ت ه در اداره کار 
 شهریور: ٩٦ 
تجمع کارگران رسات هاای    -٨٤ 

فشار ماوی بارق دراعاتاراض باه  
تااوخااالاای درآماادن وعااده وزارب  
نیرومبنی برتبدیل وضعیت مقاابال  

 برق منطقه ای خوزستان! 
تاااجاااماااعااااب اعاااتاااراضااای    -٨٥ 

کارگران کارخاناه روغان گالانااز  
کارماان دراعاتاراض باه نااداشاتاان  

مااه  ٠ امنیت شغلی وعدم ررداخت  
 حقوق! 

 شهریور: ٩١ 
ادامه تجمعااب اعاتاراضای     -٨٨ 

اکاریال    کارگران  کاارخااناه رالای 
اصفهان نسابات باه باالتایالایافای  

 شغلی ومعیشتی! 
تاجاماع کاارگاران ماجاتاماع    -٨٣ 

تا اه در اعاتاراض باه    نیشیر هفت 
افاازایااش اجاااره بااهااای ماانااازل  

 سازمانی!   کوی 
امدام کاارگاران ساد تانا     -٣٣ 

سرخ یاسوج برای دست یاابای باه  
 مطالباتشان! 

 شهریور: ٩٤ 
خودکشای کاارگاراخاراجای    -٣٥ 

 کارخانه نیک الیاف دیواندره! 
 شهریور: ٩٥ 
تجمع اعاتاراضای کاارگاران    -٣٩ 

کارخانه رلای اکاریال نسابات باه  
بالتیلافای شاغالای وماعایاشاتای  

 ادامه دارد! 
این کارگران ایاناباارسافاره خاالای  
مقابل استاناداری اصافاهاان راهان  

 کردند! 
تجمع کاارگاران راه ساازی    -٣٠ 

سااوادکااوه دراعااتااراض بااه عاادم  
سااال  ٩ ماااه حااقااوق و ٤ تااا ٠ راارداخاات 

مطالباتشان ماقاابال دفاتارشارکات  
 اویول! 
کااارگااران کااارخااانااه ایااران    -٣٦ 

چوکا درآستانه ساال تاحاصایالای  
خااواهااان راارداخاات مااطااالااباااتشااان  

 هستند! 
گزارشای دربااره اعاتاصااب    -٣١ 
روزه کارگران کارخااناه سایاماان  ١ 

 ایالم! 
تجمع فرهاناگایاان اصافاهاان    -٣٤ 

 مقابل صندوق ذخیره فرهنگیان! 
 شهریور: ٩٨ 
تجمع کارگران شرکت حمال    -٣٥ 

الامالالای خالایا  فاارو    و نقل بین 
دراعااتااراض بااه عاادم راارداخاات  
حقوق،حق بیمه ودیگرمطالابااتشاان  

مقابل ساختمان مدیاریات شارکات  
 دراسالمشهر! 

حاااشاایااه هااای یااازدهااماایاان    -٣٨ 
جلسه گزارش کارگروه مطاالابااب  
کااارگااران مااعاادن سااناا  آهاان  

 واهالی بافق! 
اعتراض کارگران وباازنشاساتاگاان  
معدن سن  آهن بافق نسبت باه  

 عدم ررداخت حقوق 
کارگران فنی رجاا خاواهاان    -٣٣ 

هاای    رسیدگی به وضعیت شرکت 
ریمانیاری رجا و تامیان امانایات  

 شغلی هستند! 
 شهریور: ٩٣ 

اعااتااصاااب در کااارخااانااه    -٥٣٣ 
 گندله سازی اردکان 

اعتصاب وتجمع کاارگاران    -٥٣٥ 
شهرداری لوشان مقابل سااخاتاماان  

شااهاارداری دراعااتااراض بااه عاادم  
 ررداخت ماه ها حقوق وحق بیمه! 

تجماع دساتافاروشاان اهاواز    -٥٣٩ 
دراعااتااراض بااه بااالتاایاالاایاافاای  
مااعاایااشااتاای مااقاااباال اسااتااانااداری  

 خوزستان! 
 شهریور: ٠٣ 

آخریان خابار از اعاتاصااب    -٥٣٠ 
کارگران کارخانه گنادلاه ساازی  

 اردکان 
 شهریور: ٠٥ 

ادامه اعتراضاب کاارگاران    -٥٣٦ 
رساات هااای فشااار مااوی باارق  

 نسبت به عدم تبدیل وضعیت! 

 ٥٩٣١روز شمار اعتراضات  کارگری نیمه نخست سال 
 )منبع سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران( 
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کارگر الستیک بارز کردستان ١١اخراب 
 چهار روز پس از افتتاح کارخانه!

 
کارگران ایان کاارخااناه بادون ماراردادیاا باا ماراردادسافایاد  

 کارمی کنند! 
کارگر الستایاک باارز کاردساتاان چاهاار روز را  از  ١٣ 

 افتتار کارخانه اخراج شدند. 
کارگران کارخانه الستیک بارز کاردساتاان مای گاویاناد:  
شراب  کاری ما نامناسب است و ماجاباور هساتایا  بادون  

 مرارداد یا با مراردادهای سفید کار کنی . 
 

اعتراض فار  التححیالن بیکاردربیستون 
همزمان با سفر معاون رئیس جمهوربه 

 استان کرمانشاه!
فاروردیان مااه،جاماعای از فاارغ الاتاحاصایاالن  ٨ ساه شاناباه 

بییارهمزمان با بازدیاد زهارا احامادی راور ماعااون رئایا   
جمهوری و ریی  سازمان میرا  فرهنگی، صنایع دساتای  

گردشاگاری بایاساتاون    -و گردشگری از مجموعه تاریخی 
 اعتراضاتشان را نسبت به بییاری بنمایش گذاشتند. 

یک دانش آموخته بییاار در ماقاطاع کاارشانااسای ارشاد  
دام روری خطاب به زهرا احمدی رور و استاندار کارماانشااه  
گفت: "بییارم و حتی برای تامین مایحتاج شب عایاد ها   

 لن  بودم. 
همچنین ییی از دانش آموختگان بییار رشتاه ماهانادسای  
تینولو ی صنایع شیمیایی خطاب به معاون دولت یاازدها   

سال سن دارم و به شغل مساافارکشای اشاتاغاال    ٠٦ گفت:  
دارم. وی با اشاره به نیروگاه بیستون، کاارخااناه سایاماان و  
رتروشیمی کرمانشاه افازود،چارا باایاد یاک کاارخااناه در  
بیستون حاضر به س ردن کار نباشاد و مان ماجاباور بااشا   

 مسافر کشی کن ؟ 
معااون رئایا  جاماهاور ایان اعاتاراضااب را باه اساتاانادار  
کرمانشاه ارجاه داد و استاندار نیز راساخ داد: باه هار حاال  

 اگر وام می خواهید باید مراحلش را طی کنید. 
استان کرمانشاه در آخرین آمار اعالم شده از ساوی مارکاز  

درصاد جاماعایات بایایاار در صادر    ٩٩٢١ آمار ایران با نرخ  
 استانهای بدون شغل کشور مرار دارد. 

 
مرگ کارگر پتروشیمی تندگویان بر اثر 

 اصابت جسم سنگین از جرثقیل
ییی از کارگران رتروشیمای تانادگاویاان)شاهارساتاان بانادر  
ماهشهر(  بر اثر اصابت جس  سنگین رها شده از جارثاقایال  

عالایارضااا  »جاان خاود را از دسات داد.ایان کاارگار کاه  
نام دارد ییی از کارگران رتروشیامای تانادگاویاان   «حیدری 

بوده که در حین کار دچار ایان حاادثاه شاده و باه دلایال  

شدب جراحاب در بیمارساتاان جاان خاود را از دسات مای  
 دهد. 

 
نیروی کار صنعت نفت در  ٧١١اخراب 

 ٥٩٣٩ابتدای سال
ییی از شارکات هاای نافاتای    ٣١ در روزهای رایانی سال  

نیروی کار خاود کارد. شارکات    ٩٣٣ امدام به اخراج حدود  
طراحی و مهندسی صناایاع انار ی کاه یایای ازشارکات  
های زیرمجموعه  گروه مهندسی و سااختمان صنایع نافات  

(OIEC)   است و دربخش صنایع رایین دستی نفت، گااز و
رتروشاایمی فعالیت می کناد، شارکاتای اسات کاه طاباق  
شواهد موجود، امدام به تعدیل گساتارده نایارو کارده اسات.   
دلیل این اخراج گساتارده، مشایاالب ناقادیاناگای شارکات  
عنوان شده . طی روزهاای اخایار گازارش هاای ماتاعادد  
مردمی در تماو هایی که با خبرگزاری تسانایا  گارفاتاه  

 نیروی کار ..   ٩٣٣٣ شد، حاکی از تعدیل  
 

کارگر کارخانه پارس قو دستمزد ٧١١
 نگرفته اند

دستمزد جمعی از کارگران کارخانه رارو مو تولیاد کاناناد  
گویند که کارفرما ماطاالابااب    روغن نباتی مو به ایلنا می 
و باخاشای از عایادی ساال     ٣١ مزدی بهمن و اسفند سال  

آنها را ررداخت نایارده اسات.تاعاداد کاارگاران ماذکاور    ٣٤ 
تاجاماع اعاتاراضای    ٩ نفر است و ریش از این    ٩٣٣ بیش از  

 اسفند برگزار کرده بودند.   ٩٨ و    ٩٤ در  
 

 گزارش
 ٣٩افزایش دوباره قیمت حبوبات در سال 

هازار    ٥٠ نرخ هر کیلوگرم لوبیای چیتی در سال جاری به  
تاوماان رسایاده اسات    ٨٣٣ هازار و    ٥٩ تومان و لا اه باه  

  ٥٥ که نرخ این دو محصاول در اسافانادمااه حادود    درحالی 
  ٨ تومان  و در آذرماه سال گذشته به تارتایاب    ١٣٣ هزار و  
 تومان بود.   ١٣٣ هزار و    ٣ و    ٥٣٣ هزار و  

  ٣٤ به گزارش خبرنگار امتصادی تسنی  باا ورود باه ساال  
میمت برخی از کاالهای اساسای  از اباتادایای تاریان روز  
های سال به شیلی خزنده در حال افزایش مایامات اسات.در  
این میان نرخ حبوباب که در نیماه ساال گاذشاتاه افازایاش  
میمت را تجربه کرده بود در سال جاری نایاز دوبااره شااهاد  

 افزایش میمت است. 
شاده    بانادی   بر این اساو میمت هر کیلوگرم لوبیاچیتی بسته 

هزار تومان رسیده است در حالی کاه    ٥٠ در سال جاری به  
  ١٣٣ هازار و    ٥٥ این محصول تا اسفند سال گذشته حدود  

 تومان میمت داشت. 
بنابراین گزارش میمت هر کیلوگرم ل ه ایرانی نایاز در ساال  

یاافاتاه    جاری بیش از هزار تومان در هارکایالاوگارم افازایاش 
که هر کیلوگرم ل ه ایرانی در اباتادایای تاریان    طوری   است به 

توماان باه    ٨٣٣ هزار و    ٥٩ روز های  سال جاری در حالی  
رسد که میمت این محصول تاا اسافانادمااه ساال    فروش می 

تاوماان در ساطا  خارده فاروشای    ١٣٣ هزار و    ٥٥ گذشته  
 رسید.   فروش به فروش می 

 
هازار تاوماان رسایاده    ٣ ل ه وارداتی نیز در سال جااری باه  

  ٠٣٣ هازار و    ٥ که این محصول در اسفندماه    است درحالی 
 رسید.   هزار تومان به فروش می   ٨ تومان تا  

میمت هر کیلو گرم نخود بسته بندی نایاز در ساال جااری  
کاه مایامات ایان    رسد درحالای   هزار تومان به فروش می   ٥٩ 

  ٥٥ تاوماان تاا    ١٣٣ هازارو    ٥٣ محصول در سال گذشتاه  
 هزار تومان بود. 

بنابراین گزارش هرکیلوگرم عدو وارداتی در حاال حااضار  
هازار    ٥٥ تومان و عادو داخالای    ١٣٣ هزار و    ٥ در بازار  

 تومان است. 
گفتنی است حبوباب در اوایل فصل زمستان سال گاذشاتاه  
نیز شاهد افزایش میماتای باه ایان شایال در ساطا  خارده  

 فروشی فروش بودند. 
 

 ویژه دستمزدهای تعیین شده
محمد حسن پوره : سهرکهوب بها حهداقهل 

 دستمزد
تعیین حدامل دستمزد و اثراب امتصادی آن در زنادگای  
مزد بگیران یک موضوه مه  امتصادی است و یایای از  
سیاستهای اصولی بازار کار است که در جهت حماایات از  
نیروی کار و حفظ و ارتقای مدرب خریاد و رفااه زنادگای  

 شاغالن ،اتخاذ می شود. 
اینیه خاستگاه تعیین حدامل دساتامازد از کاجااسات و  
چرا باید برای دستمزد ،حداملی تعیین گاردد بار مایاگاردد  
به تحوالب اجتماعی و امتصادی که بایاش از یاک مارن  

 گذشته بازار کار شاهد آن بوده است. 
در شرای  نرخ بییااری بااال و افازایاش رماابات بارای  

یافتن کار و فشار هزینه ای زنادگای ،بایایااران ماجاباور  
میشوند باا حاقاوق اناد  وارد باازار کاار شاوناد و ایان  
موضوه به گسترش فقر در بایان خااناواده هاای کاارگاران  

 میشود. 

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  



٥٤٣٦ فروردین  ٥١ کارگر کمونيست    

به عاناوان ابازاری  «حدامل دستمزد »در برخی مطالعاب  
برای افزایش سط  زندگی کارگران ماعارفای مایاشاود.باه  
عنوان نمونه جف چ من و ماییل اتالایاناگارماعاتاقادناد کاه  
حدامل دستمزد یک ابزار موثر برای هدف گذاری خااناواده  
هایی است که به شدب به مشاغلای باا دساتامازد راایایان  
وابسته هستند تا یک استانادارد مانااساب بارای زنادگای  

 آنها برمرار شود. 
تعیین حدامل دستامازد ماعاتاقاد  ٥٠١ توصیه نامه شماره  

تعین حدامل دستمزد بایدییی از عناصر سایااساتای  »است ا 
باشد کاه هادفاش ماباارزه باا فاقار و ارضاای نایاازهاای  

 «کارگران و خانواده های آنان باشد 

سازمان بین المللی کاار حادامال دساتامازد را باه ایان  
سطحی از دستمازد اسات کاه  »صورب معرفی نموده استا 

به کارگران ررداخت می شود تا رفاه اجتماعی آنها تقاویات  
 «شود. 

مازدی اسات کاه  »طبق تعریفی دیگر،حدامل دساتامازد 
بدون توجه به میزان بهره وری کارودیگار روابا  و ماوانایان  
حاک  بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیاروی کاار،مادرب  
چانه زنی و مذاکراب دسته جمعی ،صرفا بنابر مالحاظااب  

 زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین می شود. 
بنابراین حدامل دستمزد شامال رااداش هاا یاا مازایاای  
دیگری که به صورب نقدی یا غیر ناقادی ،مساتاقایا  یاا  
غیر مستقی  ،در ازای انجاام کاار از طارف کاارفارماا باه  

 کارگر ررداخت می شود ،نمی شود. 
 مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد

الااف(جاالااوگاایااری از اسااتااثاامااار ناایااروی انساااناای کااه  
مااعاامااوال"از طااریااق ماازدهااای بساایااار کاا  و شاارایاا   

 نامساعداشتغال خودنمایی می کند. 
ب(باال رفتن سایر سطور مزد ،زیرا باه دلایال افازایاش  
مداوم میمت ها مزد حقیقی کارگران همواره رو به کااهاش  

 است. 
ج(از میان بردن رمابت غیر مانونی کارفرمایاان کاه باا  
توسل به کاهش یا رایین نگهداشتن سط  دستمزد با تاولایاد  

 کاالهای ارزان رمبا را کنار می گذارند. 
د(ابزارووسیله ای برای اعمال سایااساتای کاه ماوجاب  

 رشد سریع و توزیع عادالنه درآمد شود. 
در وامع حدامل دستمنزد به عنوان میامالای اسات کاه  
درکاانااار سااایاار اباازارهااا ی حاامااایااتاای از مااباایاال باایاامااه  
بییاری،تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال در مبارزه باا فاقار   

 ونابرابری به ایفای نقش می رردازد. 
مانون کار دو ماعایاار بارای تاعایایان حادامال     ٦٥ ماده  

 دستمزد کارگران  را مشخا نموده است. 
 (براساو تورم اعالم شده توس  مراجع رسمی ٥ 
 (بر اساو سبد معیشتی ٩ 

حدامل دستمزد در جلسه شورای عالی کار بارای ساال  
درصاد بارای  ٥٩ درصد برای حدامل بگیاران و  ٥٦و١ با    ٣٤ 

سااایاار سااطااور اعااالم شااد.یااعااناای حااداماال ماازد روزانااه  
ریاال  ٣٩٣٣٠٥٣ روزه مبالا    ٠٣ ریال یرای ماه های  ٠٣٣٣٥٥ 

 ریال  می شود. ٣٤٣٣٩٨٥ روزه  ٠٥ وبرای ماه های  
محاسباب انجام شده بر طبق داده های آمااری بااناک  
مرکزی نشان میدهد هزینه های خاوراکای یاک خااناواده  

مالا  کااالی اسااسای در    ٥٨ برای  ٣١ نفره در بهمن ماه  ٦ 

ریاال مای بااشاد و طاباق  ٥٩٦٣٣٣٣٣ سط  شاهار حادود  
  ٣٦ آمااارهااای بااانااک ماارکاازی نسااباات بااه بااهااماان  

درصادی مایامات  ٥٤و٠ درصدی داشته است.رشد  ٥٤و٠ رشد 
های سبد خانوار در حالی است که مرکز آمار ایاران تاورم  

درصاد و بااناک  ٤و٨ را    ٣١ تا بهمن   ٣٦ نقطه به نقطه بهمن  
درصد اعالم کرده است و این به ایان ماعانای  ٥و٨ مرکزی  

است که نرخ رشد سبد کاالی خانوار بیش از دوبارابار نارخ  
 تورم اعالمی است. 

را    ٣١ نفره در دی مااه  ٦ جدول زیر تغییراب سبد خانوار  
 نشان میدهد.   ٣٦ نسبت به دی ماه  

نسابات باه دی    ٣١ تغییراب سبد خانواردر دی         
 ٣٦ 

ااا دی      ٩٥و٠٨ سه  خوراکیا در صد از کل هزینه:  
 ٥٩٦٩٩١٠٩ : ٣١ دی ماه     ٥٣٥٩٠٠٦٦ :  ٣٦ ماه  

دی     ٥٠٥٣٥٥ :    ٣٦ و. اا دی مااه  ٠١ سه  دخانیاب  
 ٥١٨٥٣٨ : ٣١ ماه  

   ٥٩٣١٠٣٥٦ :     ٣٦ اااا دی مااه    ٠٩و٨٩ سه  مسین  
 ٥٦٨٣٣٥٣١ : ٣١ دی ماه  

ااااا دی مااه    ٦و٣٥ ساهاا  کاافااش و رااوشااا    :   ٣٦ ا
 ٣١:٩٩٦١٨١٤ دی ماه      ٥٣٠٦٥٦١ 

دی     ٩٣٣٣٥١٨ :     ٣٦ اا دی مااه    ١و٥٠ سه  اثاثیه  
 ٣١:٩٠٩٥١٩٠ ماه  

ااااا دی ماااه    ٤و٣٨ سااهاا  بااهااداشاات و درمااان   :    ٣٦ ا
 ٣١:٠٥٤٤٨٨٦ دی ماه     ٩٥٠٠٥٣٣ 

   ٠٨٤١١٥٦ :     ٣٦ اااا دی مااه    ٣و٨٥ سه  حمل ونقل  
 ٦٦٥٨٥٣٣ : ٣١ دی ماه  

  ٣٠٩٥٩٦ :      ٣٦ اااا دی مااه    ٩و٠٨ سه  ارتباطااب  
 ٥٣٥٣٨٩٤ : ٣١ دی ماه  

:     ٣٦ اا دی مااه    ٩و٨١ سه  امور فرهنگی و تفری     
 ٥٩٣٠٣٤٣ : ٣١ دی ماه    ٥٥٥٤٥٣٣ 

دی      ٨٥٥٩٣٦ :    ٣٦ اا دی ماه    ٩و٩٦ سه  تحصیل  
 ٥٣٥٤٠٣٤ : ٣١ ماه  

    ٥٩٨٦٤٥ :    ٣٦ اا دی مااه    ٥و٨٤ سه  رستوران وهتل  
 ٣١:٨٦٠٨٣٥ دی ماه  

ااااا دی ماااه    ٠و٩ سااهاا  کاااال و خاادماااب   :    ٣٦ ا
 ٥٦١٥٨٤٤ : ٣١ دی ماه     ٥٩١٠٩٥٥ 

 ٣٦ اااا دی مااه  ٥٣٣ نافاره  ٦ سه  کل یاک خااناواده  
 ٦١٠٥٣٨٩١ : ٣١ دی ماه       ٠٣٥٤٦٨٨٥ :

                                                                        
 ماخذ:سایت بانک مرکزی 

با نگاهی به جدول تغییراب ساباد خااناوار در یایاساال  
نافاره    ٦ درصدی آن و هزینه یک خااناوار  ٥٤و٠ اخیر و رشد 
ریال را نشان میدهد به فااصالاه زیااد  ٦١٠٥٣٨٩١ که مبل   

ریاال  ٣٤٣٣٣٣٣ حدامل دستمزد تصویب شده یاعانای مابالا   
 بیشتر ری می بری . 

در توجیه رم  مصوب از گذشته تا کناون بسایااری از  
کارفرمایاان و حاتای دسات انادرکااران وزارب و شاورای  
عالی کار ،مزایای رفاهی را مزید یر جدامل دستمزد بایاان  

از فصال دوم مااناون    ٠٤ ماده    ٠ میینند،در حالییه تبصره  
مزایایی رفاهی و اناگایازه ای از  »کار چنین بیان مییند. 

مبیل کمک هزینه مسین و خاوارباار ، کاماک هازیاناه  
عائله مندی ،راداش افزایش تولید و سود ساالناه جازنمازد  

 .«ثابت و مزد مبنا مرار نمی گیرد 

بنابراین آنچه در تعیین حدامل دساتامازد ساالاهاای ساال  
ماناون کاار    ٦٥ است مغفول مانده است ،همان بند دوم ماده  

است که مبنای حدامل دستمزد را ساباد ماعایاشات اغاالم  
که دوساالای اسات    ٦٥ ماده    ٥ مییند وحتی با لحاظ بند  

حتی افزایش حدامل دستمزد از نرخ تورم اعاالمای بایاشاتار  
است ،بند دوم به صراحت تاکید نموده اسات افازایاش باایاد  

 تامین کننده زندگی کارگران باشد. 
فاصله حدامل دستمزد با هزینه سبد خاناوار هاناگاامای  
نمود بیشتر ریدا مییند که با خاطار فاقار ،چاه خا  فاقار  
نسبی و چه مطلق نزدییی و مرابت بایاشاتاری رایادا مای  

 کند. 
میزان هزینه ها و درآمد که از ساوی ماراجاع رسامای  
آماری کشور اعالم میشود،در واماع حادی اسات کاه باه  
تغییراب به ویژه در بخش هزینه ای آن می تواند ماعایاشات  

 خانواده ها را با چالش مواجه کند. 
نگاهی به دآمارهای ارائه شده توس  بانک مارکازی  
و مرکز آمار ایران نشان میدهد که در طول سالاهاای اخایار  
،همراره هزینه ها یاک گاام از رشاد درامادهاای خااناوار  
بیشتر و معیشت افراد معموال"با کسری دائمی هماراه باوده  
است و ومتی اعالم می شود هزینه خااناوار در طاول ساال  
عدد مشخصی است ،به این معنی است خاواهاد باود کاه  
کمتر از آن به مسایل مالی در خانوار دامان مایازناد و در  

 وامع ما با نوعی خ  فقر مواجه هستی . 
خا  فااقاار یااا آسااتااانااه  »در تااعااریااف خاا  آمااده اساتا 

فقر،حدامال درآمادی اسات کاه بارای زنادگای در یاک  
کشور خا  در نظر گرفته می شودو هازیاناه ودرآمادکال  

 دو شاخا بسیار مه  آن است. 
ممین است خ  فقر اندکای از مایازان هازیاناه هاای  
اعالم شده توس  مراجع رسمی آماری کمتر باشدوتوجه باه  
آن بخش از هزینه ها دارد کاه دیاگار امایاان حاذف آناهاا  
وجود نداردبه بیان ساده تر،خ  فقر بایاان مای دارد دیاگار  
نمی توان چیزی را از مخارج وسبد معایاشات خااناوار کا   

 کرد و میزان تعیین شده حتما باید وجود داشته باشد. 
در این مایاان عالای ربایاعای وزیار کاار،رفااه و اماور  

،سیاست های رفااهای در بارنااماه  ٣٦ اجتماعی  در آبانماه  
شااشاا  تااوسااعااه را عاادالاات ساارزماایااناای،ناااباارابااریااهااای  
سرزمینی،جهت گیری فقار،حاماایات از امشاار ضاعایاف و  
هدفمند کردن یارانه ها اعالم کاردوگافات:خا  فاقار را در  
الیحه تعیین نمی کنند بلیه در الیاحاه سایااسات رفااهای  

 گنجانده می شود. 
برنامه شش  توسعه چندی اسات از تصاویاب ماجالا   

که از اجزای برنااماه شاشا     ٣٤ گذشته است و بودجه سال  
توسعه میباشد نیز تصویب شد و برای اجرا ابالغ شد ،باایاد  
ررسید جناب ربیعی جایگاه رفاه مورد نظار جانااباعاالای در  
اولین سال اجرای برنامه شش  توسعه کجاست. مگارباودجاه  
های سنواتی از اجزای ریز برنامه های تاوساعاه نایاساتاناد  
جایگاه رفااه و ماعایاشات کاارگارانای کاه شاماا عاناوان  
وزارتشااااان را بااااا خااااود یااااد  ماااای کشاااایااااد  

 کجاست.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
 محمد حسن روره      معل  مزد بگیر                 

 ٣١و٥٩و٩٣ 
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 بین المللی 
تجمع معترضان به برگزیت در  -بریتانیا 

 لندن
معترضان به خروج بریتانیا از اتحادیه ارورا همزمان باا آغااز  
روند این خروج از سوی 'ترزا مای'، در ماقاابال سااخاتاماان  

 نخست وزیری انگلی  در ملب لندن تجمع کردند. 
این تجمع اعتراضی از سوی دو گروه موسوم باه "بارگازیات  
را متومف کنید" و "در ماقاابال ناژادرارساتای ایساتاادگای  
کنید" برنامه ریزی شده بود. تجمع کانانادگاان باا ساردادن  
شعار، خاواساتاار ماانادن در اتاحاادیاه اروراا و حاماایات از  

 مهاجران شدند.  
ماارو    ٩٣ "ترزا می" نخست وزیر انگلی  روز چهارشناباه  

رسما خروج بریتانیا از اتحاد ارورا را کالایاد زد. وی طای  
نامه ای به رئی  شورای ارورا تمایل کشورش به خاروج از  
اتحادیه ارورا را اعالم کرد. به این ترتیب مذاکراب دوساالاه  
برای خروج طوالنی و ریچیده بریتانیا از اتحادیاه اروراا را   

 از چهار دهه عضویت آغاز می شود. 

 
تهظهاههرات عهلهیهه لهغهو طهرح  -آمریکا 

 Obama“خدمات درمانهی مهوسهوم بهه 

care”  
هزاران نفر در واشنگتن، شییاگو، ل  آنجل  و دیاگار  
نقاض آمرییا در اعتراض به تالش دولت ترام  بارای لاغاو  
و جایگزین کردن طرر خادمااب درماانای در ایان کشاور،  

 دست به تظاهراب گسترده زدند. 

تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی چون " مانون بایاماه  
همگانی را نجاب دهید "، علیه تالش دولت تاراما  بارای  
لغو و جایگزین کردن این مانون اعتاراض کاردناد. ماجالا   

ای باهدف جاایاگازیان    نمایندگان امرییا مرار بود دربار  الیحه 
گایاری را     گیری کند اما ایان رأی   و لغو این مانون رأی 

جاماهاور اماریایاا و رهاباران    از آنیه دونالد تراما ، رئایا    
رأی الزم را کسب کنند، به تاأخایار    ٩٥١ امرییا نتوانستند  

 افتاد. 
خاواهاان    بسیاری از اعضای کنگره از جمالاه جاماهاوری 

رو از برچیدن شادن مااناون باهاداشاتای فاعالای بادون    میانه  
جایگزین کردن مانونی مناسب نگرانند چراکه باا بارچایادن  

ها نفر در آماریایاا از راوشاش بایاماه    شدن این مانون میلیون 
هاای اخایار نایاز    درمانی خارج خواهند شد. هرچند در مااه 

هزینه این بیمه برای تعداد زیاادی از ماردمای کاه تاحات  
    روشش آن بودناد، افازایاش یاافات کاه بااعاا ناارضاایاتای 

 عمومی شده است. 
ها رای گایاری در ماورد ایان    بر اساو آخرین گزارش 

 الیحه از دستور کار خارج شده است. 
گیری درباره الیحه بیمه درماانای دوناالاد تاراما     رای 

که بنا بود روز جمعه انجام شود، با از دساتاور کاار خاارج  
 شدن این الیحه منتفی شد.  

رای الزم در مایاان    ٩٥١ ر  از آن کاه روشان شاد  
خواهان وجاود نادارد، "رال رایاان" رئایا  ماجالا     جمهوری 

نمایندگان و ترام  رئی  جمهور آمرییا بارای از دساتاور  
کار خارج کردن آن به توافق رسیدند. باه ناتایاجاه نارسایادن  
تالش ها برای تصاویاب ایان الیاحاه باه مانازلاه شایاسات  

 بزرگی برای ترام  است.  
ترام  طی تبلیغاب اناتاخاابااتای وعاده داده باود کاه  

بیمه درمانی ارائه شده توس  بارا  اوباما را لغو کاناد و  
این الیحه بیمه درمانی بنا بود جایگزیان آن شاود. باناا باه  

نافار از ناماایانادگاان    ٠١ تاا    ٩٨ های مختلف بین    گزارش 
خواه علیرغ  هشدار دونالد ترام  مخاالاف الیاحاه    جمهوری 

بودند. گفتنی است یک نظرسنجای اخایار نشاان داد کاه  
 درصد از این الیحه حمایت می کنند.   ٥٥ فق   
 

تهظهاههرات مهعهتهرضهان عهلهیهه  -بالروس 
 قانون جدید مالیاتی

تظاهراب گسترده مخالفان دولت در شاهار مایاناساک،  
 رایتخت بالروو با دخالت رلی  به خشونت کشیده شد. 

رلی  صدها تن از معترضانی را که در ایان تاظااهاراب  
حضور داشتند، بازداشت کرد. به گزارش گروه های حاقاوق  
بشری برخی از افراد باازداشات شاده، مایاانساال باوده اناد.  
ساعاتی ریش از آغاز راه یمایی همچنین نایاروهاای یاگاان  
ویژه رلی  با حمالاه باه دفاتار یاک گاروه حاقاوق بشاری  

 تعدادی را بازداشت کردند. 
اعتراض ها در باالروو از حادود دو مااه رایاش و در  
مخالفت با مقرراب جدید مالیاتی الیساانادر لاوکااشانایاو،  

مایاالدی    ٥٣٣٦ رئیا  جاماهاوری باالروو کاه از ساال  
تاکنون در مدرب است، آغاز شده است. هزاران نفر از ماردم  
بالروو در این مدب با بررایی تظاهراتهای گساتارده عالایاه  

 نامیده اند، اعتراض کردند. ” مقابله با انگل “مانونی که  
این مانون از سوی دولت و به گفته آنها با هدف اعاماال  
فشار بر شهروندانی است که با وجود برخورداری از شارایا   

 سنی و جسمی الزم، حاضر به انجام کار نیستند. 
مایاالدی باه    ٩٣٥١ بر اساو این مانون کاه در ساال  
روز در ساال کاار    ٥٨٠ تصویب رسید، افرادی که کمتر از  
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دالر بارای جاباران ماالایااب از دسات    ٩١٣ می کنند باید  
 رفته به دولت خسارب ب ردازند. 

افرادی که با عاناوان بایایاار ناام آناهاا ثابات شاده از  
ررداخت این مبل  معاف هستند اما افرادی که باه عاناوان  
روز مزد، زن خانه دار و یا افرادی که خارج از ایان کشاور  

 کار می کنند باید این مبل  ساالنه را ب ردازند. 
 

گویاد نایامای از کاودکاان از ساو       یونیسف می   -یمن  
 تغذیه حاد رن  میبرند 

ر  از دو سال جن  داخلی در یمن، وضع سونتاغاذیاه  
 کودکان به بحران تبدیل شده است. 

یونیسف در گزارشی که روز دوشاناباه ماناتاشار کارد  
هشدار داد که نزدیک به نیمی از کاودکاان در فاقارتاریان  
کشور خاورمیانه از سونتغذیه حاد رن  می برناد. ایان رما   

 افزایش داده است.   ٩٣٥٦ درصد نسبت به سال    ٩٣٣ 
میلیون مارد و زن باه خادمااب درماانای و    ٥١ حدود  

بهداشتی دسترسی ندارند و نیمی از جمعیت این کشاور باا  
دالر در روز زنادگای مای    ٩ درآمدی کماتار از ماعاادل  

  ٥٨ کنند. همچنایان دو ساوم دخاتاران در یامان رایاش از  
 سالگی ازدواج می کنند. 

گساتاارش فاقاار در یاماان سابااب شااده تااا خاانااواده هااا  
فرزندانشان را به گروه های مسلا  کارایاه دهاناد. گازارش  
یونیسف می افزاید که مایازان کشاتاه شادن کاودکاان در  

درصاد    ٥٣ جن  داخلی نسبت به سال گذشته مایاالدی  

 افزایش یافته است. 
واحد مدرسه یا در جانا  داخالای    ٤٣٣ حدود هزار و  

تخریب شده یا به عنوان رناهگاهی برای آوارگاان اساتافااده  
 می شود. 

 
سازمان ملل: تعداد پناهندگان سهوری در 

میلیون گذشته  ١کشورهای همسایه از مرز 
 است
 

آمار سازمان مالال ماتاحاد نشاان مایادهاد کاه تاعاداد  
رناهندگان ساوری کاه در کشاورهاای هاماساایاه ساوریاه  

 زندگی میینند از مرز رن  میلیون نفر گذشته است. 
بر اساو این آمار تعداد آن ها در ترکیاه، لاباناان، اردن،  

 عراق و مصر از آغاز سال جاری افزایش یافته است. 
و    ٩٣٥٠ هاای    شمار رناهنادگاان ساوری کاه در ساال 

نسبتا ثابت بامی مانده بود در دو سال بعادی دوبااره    ٩٣٥٦ 
در ری عملیاب نیروهای دولت ساوریاه در شاهار حالاب باا  

 حمایت نیروهای روسیه دوباره رو به افزایش گذاشت. 
کمیساریاای عاالای ساازماان مالال ماتاحاد در اماور  

گوید بار اسااو آمااری کاه ایان ساازماان    رناهندگان می 
مایالایاون نافار از    ١ آوری کرده در حال حاضر بیش از    جمع 

 آوارگان سوری در کشورهای همسایه به سر می برند. 
به گفته این سازمان میلیون ها نفر دیاگار باه مانااطاق  

اند. از جمالاه هازاران نافار    دیگر در داخل این کشور رناه برده 
که عمدتا زن و کود  هستناد، ساعای دارناد از تاهااجا   
شورشیان به شهر حما در شمال غرب سوریه فارار کاناناد و  

 به مناطق دیگر بروند. 
سازمان ملل گفته است شماار زیاادی از رانااهانادگاان  

اند. بار اسااو آماار ساازماان مالال    سوری به ارورا رناه برده 
هزار نفر سوری در اروراا، عامادتاا در ساوئاد و    ٣٣٣ حدود  

 آلمان درخواست رناهندگی کرده اند. 
به گزارش سازمان ملل صدها هزار نفر از اتبااه ساوریاه  
در کشورهای مطر، عربستان ساعاودی و امااراب ماتاحاده  

برند اما به دلایال ایان کاه ایان کشاورهاا    عربی به سر می 
المللی مهاجران نیستند، به عناوان رانااهاناده    عضو ریمان بین 

 نام نشده اند.   ثبت  
به گفته این سازمان همچنین هزاران ساوری دیاگار در  

ناام نشاده    کشورهای لبنان و ترکیه به عنوان رناهنده ثابات  
 اند. 

کمیساریاای عاالای ساازماان مالال ماتاحاد در اماور  
گوید مهاجران سوری در اروراا، کشاورهاای    رناهندگان می 

هایی که باه عاناوان رانااهاناده در    حاشیه خلی  فارو و آن 
اند، شامال آماار بایاش از رانا     نام نشده   ترکیه و لبنان ثبت  

 شوند.   میلیونی این سازمان نمی 
بیشتر جامعاه جاهاانای باه      این سازمان خواستار کمک 

 رناهندگان سوری شده است. 
 

 جایگاه ایران در میان کشورهای دنیا از نظر امنیت و آرامش
سال است  ه  شورها  جهان را ا  نظر ایمنی و ن اعها و فضا  پلیسی و نظامی مورد ار یابی قرار میدهد و    ۹۹ نهاد صلح و امنیت  

جمعیت جهان را میپوشانند اخیرا برا یرر رده برنرد  مرنرترشرر شرد.    ۹۹۹۶  شور  ه    ۲۶۱ رده بند  میکند. ار یابی این نهاد در مورد  
اطالعات این  شورها ا  داده ها  علمی و موثق جمع آور  شده است. من با دقت در لیست این  شورها دنبال جایگاه ایران گشرترو و  

 شرور    ۱۲ ت و صلح برا  مرردو جر و  پیدا  ردو. یعنی ایران ا  نظر آرامش و امنی   ۲۳۱ باالخره  شور  ادگاه خویش را در ردیف  
ب  آخر دنیا قرار گرفته است. بعد ا  ایران روندا و چاد و فیلیپین قرار گرفته اند و قبل ا  آن تر یه و آفریقا  جنوبی و مصر هستند. جال 

است بدانید  ه سوریه مقاو بدترین  شور را دارد و پس ا  آن عراق و افغانستان و سودان جنوبی و جمهور  آفریقا  مر    بعرنروان  
بدترین  شورها قرار میگیرند. در ردیف  شورها  امن و خالی ا  جنگ و  شا ش ایسلند مقاو اول را دارد و پرس ا  آن دانرمرار    
 اتریش   الند نو  سویس  فنالند   انادا  ژاپن  استرالیا  و جرمرهرور  چرر قررار دارنرد. ایرنرهرا امرن ترریرن ده  شرور دنریرا هسرترنرد. 

قرار گرفته نی  براستی غو انرگریر     ۲۶۱    آمده است جا  تاسف و تاثر نیست. اینکه سوریه در جایگاه   ۲۳۱ فقط اینکه ایران در ردیف  
است. عامل ادبار و بدبختی این  شور نی  همه میدانیو  ه اساسا جمهور  نحس اسالمی است. مردو سوریه برا  دست یابی به آ اد   
و رفاه و امنیت دست به انقالب علیه حکومت بشار اسد  دند. و چه نصیبشان شد؟  شترار و سرر روب و آوارگری و داعرش. ا رنرون  

طرفداران شرمگین جمهور  اسالمی همین تجرربره ترلرخ و خرونریرن سروریره را  
دستاوی  قرار داده اند تا مردو ایران را ا  انقالب  رردن برتررسرانرنرد و حرکرومرت  
 اسررررالمرررری شرررران را ا  فرررروران انررررقررررالب مررررردو نررررجررررات دهررررنررررد. 

اما تجربه انقالبات شکست خورده هیچگاه مرردو هریرش  شرور  را ا  انرقرالب   
 ردن منصرف نکرده است و نمیکند تا ایران دومیش باشد. بلکه مردمی  ه  ارد  
به استخوانشان رسیده است ناچارا دست به انقالب می نند. و ا  ترجرربره شرکرسرت  
خوردگان نی  می آمو ند تا به سرنوشت آنها دچار نشوند. وقرتری  ره جرمرهرور   
اسالمی سرنگون شود این  مینه فراهو میشود  ه نه فقط مردو ایران برلرکره مرردو  

  دنیا آرامش و صلح و امنیت را با تماو وجود احساس  نند. 


