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جعفر عظیم زاده: یک جمعبندی پیرامون ماهیت برده دارانه و ضد 
 کارگری طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 اسماعیل عبدی باید بدون قید و شرط آزاد شود:

نشست جمعی از هیات مدیره کانون های صنفی معلمان و فعاالن فرهنگیان 
 سراسر کشور در گیالن

 شهال دانشفر 

 ٨ صفحه    
تقویم اعتراضات کارگری ماههای فروردین، 

  ٦٩٣١اردیبهشت و خرداد  سال 
 شهال خباززاده 

 و حاال مردان مقصرند!
 ناصر اصغری 
      

 قطعنامه در مورد  
جنبشهای اجتماعی و چشم انداز انقالب آتی در 

 ایران
 مصوب کنگره دهم  

 یادداشت سر دبیر

شرکت حسن سعیدی در اجالس سازمانی جهانی کار، نقطه 
 درخشانی درجنبش کارگری ایران

 محمد کاظمی  

 جهانی به رنگ رنج و محنت     
 یاشار سهندی 

زبان مشترک سرکوب از هامبورگ تا هر 
نقطه دیگر تحت سلطه سرمایه داری و 

 اینجا ایران
 جوانمیر مرادی  

کارگران نورد و پروفیل ساوه با اعتصاب 
خود موفق به دریافت یکماه از طلبهایشان 

 شدند
 شهال دانشفر  

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 فردریک انگلس

( ٨٣) 
 دیوید ریازانف 

 ٠٩ صفحه  
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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 مقاالت 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!

 ٨ صفحه  

سالیییان درازی اسیت کیه یی   
بییخییش مییهییم کییار کییارشیینییاسییان  
بورژوازی این بوده که تو سر میا  
کارگران اییران بیزنینید کیه شیمیا  
یی  مشییت تیینییبییل و تیین  ییرور  
هستید و دالیل ژنیتکی آنیرا نیییز  
کشییف کییرده انیید کییه  اصییوال  
 ایرانیییان تینیبی یی تیو خیون شیان  
است  و بعد بیرای ایینیکیه خیوب  
استدالل شان جا بیفتد ژا ن را بیه  
رخ مان میکشند. و از آن کشیور  
 آفتاب تابان  رویاهای می بافنید  
که فیقیی یی  گیوشیه آنیرا از  

یکی از سیاییت هیای حیکیومیت   
یییادآور میییییشییویییم تییا بییار دیییگییر  
حساب کار دست میان بیییایییید:   
مسییئییولییییین بییا کییارگییرهییا خییوب  
وصمیمی بودند وکارگرها هیم از  
آنها اطیاتیت میی کیردنید . ..  
مسئولین رفتارشان به گیونیه ای  
بود كه كارگر به كارش تالقمینید  

وحیییتیییی     میییی شییید   ... 
دستگاهی كه با آن كار می كیرد  

. وقتی بیه     تنگ می شد .... 
اضافه كاری نیاز بود مستقیم بیه  
كسی نمی گفیتینید اضیافیه كیار  
بییمییانییییید بیی یینییه صییبیی  در حییییین  
صحبت به یك نفر میی گیفیتینید  
امییییروز كییییار زیییییاد اسییییت  

دیگر به خود اجیازه نیمیی   افراد  و 
دادند محیی را ترك كنند   میی  
ماندند تا كار را به اتمام برسیانینید  

دنیییییای هییمییدلییی   دنیییییای آنییهییا 
وقتی میی  …  وهمناری است .  

خواهند حقوق کارگران را بیدهینید  
از آنها قدر دانیی میی کینینید و  
اییین حسیین نیییییت بییاتیی  مییی  

هیییا   خیییارجیییی  حیییتیییی  کیییه  شیییود 
یییییییییییرای  هیییییییییییم  یییییییییییهیییییییییییا   ب آن

ژا یینییی   کییارکیینیینیید....     خییوب 
خیود را تضیو جیامیعیه   چیون  ها 

سازمانی میی  ینیدارنید از کیار  
شییرکیتیشییان سیربییاز   بیرای  اضیافیه 

نخواهند زد و هیرگیاه الزم بیاشید  
کارهای شیخیصیی خیود را فیدا  

در   کیه  خواهند کرد . هنیگیامیی 
آمد شرکت ناچیز باشد   آنیان بیه  
افییزایییش دسییتییمییزد انیید  تیین  

...  و برای ایینیکیه   خواهند داد   
باور کنیم و هیچگیونیه شی  و  
شبه ای در میییان نیبیاشید ادتیا  
میکردند و میکنند که چیگیونیه  
ژا ن بعد از جنگ دوم جهانیی و  
بمباران اتیمیی کیاری کیرده کیه  
ت فن با بیرنید ژا ینیی روی میییز  
رئیس جمهور امریکا بیاشید و بیه  
این گیونیه امیرییکیا را شیکیسیت  

 دادند! 
ظاهرا همه چیز حیکیاییت از ایین  
داشت که در ژا ن کیارگیر ارزان  
و خاموش بیه وفیور در دسیتیر   
است و هیچکس اتتراضی نیدارد  
و هیچ چیز میانین نیییسیت چیون  
همیه چیییز ظیاهیرا بیر اسیتی یمیار  
داوط بیانیه حیکیاییت دارد.  امیا  
ی  خبر این روزها حاکی از آن  
است که افسیانیه هیای رایی  در  
مورد کار کیردن در ژا ین درو   
بوده است. خبر حاکی اسیت کیه  
کارگر زنی به خاطر فشیار کیار  
زیاد و اینکه در ی  هفته فیقیی  

ساتت توانسته بخوابید دسیت    ٠١ 
به خیودکشیی زده اسیت. رسیانیه  
هییای بییورژوازی  خییود ا تییان  
میکنند که   میر  نیاشیی از  
حجم باالی کار در ژا ین امیری  
نسبتا میعیمیول اسیت و در زبیان  
ژا یینییی لییغییت  کییاروشییی  بییرای  

… رود   اشاره بیه آن بیه کیار میی 
رسما همه ساله چند صد نیفیر بیه  
دلیل کار بیییش از حید در ژا ین  

دهینید     جان خود را از دسیت میی 
هرچند کیه فیعیاالن اجیتیمیاتیی  

اند که آمار واقیعیی خییی یی    گفته 
باالتر از این میزان است.  و گوییا  
شرکتی که این زن کارگر در آن  
مشغول بوده به طور غیر قیانیونیی  
این کیارگیر را وادار بیه اضیافیه  
کاری کیرده اسیت. ایین ییعینیی  
اگر قانونی اینکیار میییکیردنید و  

منجر به مر  کیارگیر میییشید  
هیچ جای اشیکیال نیداشیت چیرا  
که  ظیاهیرا میر   نیاشیی از  
حجم باالی کار امری جا افیتیاده  
اسییت. و  مسییئییوالن شییرکییت  
مربوطه برای اینکیه کیارگیرانیش  
دیگر خودکشی نکنینید تصیمیییم  
گرفته است چراغها را از ساتیت  

شب به بعد خاموش کنند تیا    ٠١ 
کارگران دست از کیار بیکیشینید!  
یعنی باید بیاور کینیییم کیه ایین  
خود میردم ژا ین تشیا کیار تیا  
سرحد مر  دارند   اگیر چیرا   
ها روشن باشد تا خود صب  کیار  
میکنند و به تنوان یی  انسیان  
از خودشان هیچ انتظاری نیدارنید.  
مر  ساالنه چند صید نیفیر بیه  
اثر حجم کار باال حقییقیتیی اسیت  
که کامیال کیتیمیان میییشیود تیا  
ژا ن برای مین کیارگیر در اییران  
چماقی باقی بماند که بیشیتیر از  
گرده من کار بکشینید هیمیراه بیا  

 تحقیر و تمسخر. 
آسیمیان بیرای کیارگیر در هیمیه    

جای کره زمین بیه یی  رنیگ  
است    به رنگ رن  و میحینیت  
است. در همین ایران خیودمیان در  
هییمییییین روزهییا زن کییارگییری تییا  
آستانه تهدید به خودسوزی  یییش  
رفته است چرا که باردار بیوده و  
به هیمییین دلیییل میییخیواسیتیه از  
 مرخصی زایمان  استفاده کنید از  
کییار اخییراج گییردیییده اسییت. اییین  
جریان در چهار گوشه جیهیان هیر  
روز و هییر سییاتییت دارد تییکییرار  
مییشیود. خیبیر کشیتیار هیر روزه  
کارگران در محل کار چه بر اثیر  
حادثیه کیاری ییا فشیار کیاری  
متاسفانه به امری تادی تیبیدییل  
گردیده است. و بورژوازی خییی یی  
خونسرد اگر خی ی وجیدان داشیتیه  
باشد نهایتا در جای مانینید ژا ین  
فالن مدیر مربوطه استعفا میدهید  

 و در جای مانند ایران آنقدر  
 

 جهانی به رنگ رنج و محنت     
 یاشار سهندی
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تقابل میییان تیوده میردم و حیکیومیت    -٠ 
گسترده و تعمییا شیده و ابیعیاد تیازه ای  
 یدا کرده است. شکل گیری جنیبیشیهیای  
اجتماتی و حرکات اتیتیراضیی گسیتیرده  
مردم در ترصه های متیعیدد و بیا شیییوه  
هائی بیدیین و ابیتیکیاری در میقیابی یه بیا  
قییوانییییین و سیییییاسییتییهییای ضیید انسییانییی  
حییکییومییت  مضییمییون صییریییحییا ضیید  
کا یتالیستی اتالمیه ها و بیییانیییه هیا و  
فراخیوانیهیای کیارگیری و  یییشیروییهیای  
جنبش کارگری در مقاب ه با حکیومیت و  
قوانین و سیییاسیتیهیای ضید کیارگیری و  
سرکوبگرانه حیاکیم  یی  میولیفیه میهیم  
وضعیت سیاسی ایران در شیراییی حیاضیر  

 است. 
 
مبنا و نیروی میحیرکیه جینیبیشیهیا و    -٢ 

اتتراضات گسترده جاری گرایش تیمیییا  
مییردم بییه خییالییصییی از شییر جییمییهییوری  
اسالمی و بزیر کشییدن حیکیومیت اسیت.  
بچالش کشیدن حیکیومیت و سیرنیگیونیی  

و    ٣٣ ط بی که خیزش مییی یییونیی سیال  
شورشهیای شیهیری در دهیه قیبیل از آن  
نمونه های برجسته بروز و سیربی ینید کیردن  
آن بود اکنون در متن و بطن جینیبیشیهیا و  
حییرکییتییهییای اتییتییراضییی و در قییالییب  
فعالیتهای مطالباتی  صنفی  اجیتیمیاتیی  

 و مدنی متج ی میشود. 
 
انییقییالب ادامییه خییطییی جیینییبییشییهییای    -٨ 

اجتماتی نیست ولیی سیییر و سیرنیوشیت  
انییقییالب تییمییامییا بییوجییود اتییتییراضییات و  
جنبشهیای اجیتیمیاتیی در تیرصیه هیای  
مخت ف  درجه تیعییین و تشیکیل آنیهیا  و  
گرایش سیاسیی حیاکیم بیر آنیهیا وابسیتیه  
است. جینیبیشیهیا و اتیتیراضیات گسیتیرده  
جاری و چهیره هیا و نیهیادهیا و شیبیکیه  
هائی که در دل آن شیکیل میییگیییرنید و  
فعال میشوند  نشان دهنده تعمیا و تیعییین  
هر چه بیشتر صفبندی طبیقیاتیی  شیکیل  
گیری ابزار و زمینه ها و نیقیاا اتیکیای  
انقالب آتی  و امیکیان سیازی و کسیب  
آمادگیی اجیتیمیاتیی بیرای بیزییرکشیییدن  

 انقالبی حکومت است. 
 

با توجه بیه نیکیات فیوق کینیگیره اتیالم  
 میکند: 

 
 یروزی انقالب در گرو تامین هژمونیی و  
رهبری ی  حزب انقالبیی اسیت کیه در  
بطن میبیارزات جیاری نیمیایینیده آرمیان و  
خواستهای انسانی  مدرن  برابری ط یبیانیه  
و آزادیخواهانه در جامعه باشد. ایین نیقیش  
تییعیییییییین کیینیینییده ای اسییت کییه حییزب  
کمونیست کارگری میتواند و بیایید اییفیا  

 کند. 
 

هرچه تقابل طبقاتی که در اتیمیاق و در  
بطن جنبشها و فیعیالیییتیهیای اتیتیراضیی  
جاری جریان دارد بیشتر تیبییییین و تیعییین  

بیابد  شفاف و آشکارتر شود  و در قیالیب  
خواستیهیا و اهیداف روشین در نیبیردهیای  
روزمییره بیییییان و اتییالم گییردد  زمییییینییه  
اجتمیاتیی بیرای نیمیایینیدگیی شیدن ایین  
مبارزات بوسی ه حزب بیشتر فراهم خیواهید  
شد  و جنگ نیهیائیی بیرای سیرنیگیونیی  
جمهوری اسالمی تمیا تر و رادیکیال تیر  

 و  یروزمندانه تر خواهد بود. 
 

تقویت و به  یش راندن این رونید اسیا  و  
رکن استراتژی حزب برای رهبری انقیالب  
آتییی مییردم در ایییران و کسییب قییدرت  
سیییییاسییی اسییت. سییرنییگییونییی جییمییهییوری  
اسالمی بقدرت انقالب و خ ن ید سیییاسیی  
و اقتصادی از طبقه سرمایه دار  مییتیوانید  
و باید نقطه اوج و حاصل نهائی ایین جیدال  

 طبقاتی باشد. 
 

حزب کمونیییسیت کیارگیری گسیتیرش و  
رادیکالیزه شیدن اتیتیراضیات اجیتیمیاتیی   
 یشروییهیای جینیبیش کیارگیری  و رونید  
تعمیا قطبندی طبقاتی را  کیه خیود در  
شکل گیری آن نقش فیعیالیی اییفیا کیرده  
است  ی  گام مهم به  یش در تعمییا و  
تقویت جنبش سرنگونی ط بانه مردم اییران  
میداند و با تمیام تیوان بیرای گسیتیرش و  
سازماندهی و رادیکالیییزه کیردن هیر چیه  

 بیشتر این جنبش تالش میکند. 

 قطعنامه در مورد  
 جنبشهای اجتماعی و چشم انداز انقالب آتی در ایران

 مصوب کنگره دهم 

 یادداشت سر دبیر

کنگره دهم حزب کمونیست کارگری اییران در  
اسیفینید  ٢٢ و    ٢٠ ) ٢١٠٢ ماه مار     ٠٢ و    ٠٠ 

 ( در آلمان برگزار شد. ٠٨٣١ 
مصییوبییات کیینییگییره دهییم حییزب کییمییونیییییسییت  
کارگری ایران  حاصل کشمکش و جدال بیییش  
از سه دهه مبارزه کیارگیران و میردم در اییران  
برای رهیاییی از دسیت جینیاییتیکیارتیریین رژییم  
سیاسی در اییران تیحیت حیاکیمیییت جیمیهیوری  

 اسالمی است! 
 
کنگیره دهیم در شیراییطیی بیرگیزار شید کیه    

اتتراضات کیارگیران و میعی یمیان بیا جیوش و  
خروش قابل توجهی توجه مییی یییون هیا نیفیر از  
مردم در شهرهای ایران را به خیود جی یب کیرده  

 است. 
در این کینیگیره میولیفیه هیا و شیاخی  هیای  
اساسی و مهم تشکل و تشک یابی کارگیران و  
اهمیت و جایگاه این بح  و همچنین  یییشیروی  
و نقطه قیدرتیهیای جینیبیش کیارگیری بیعینیوان  
اساسی ترین مسیائیل  یییشیارو میورد تیانییید و  
تاکید قیرار گیرفیتینید. تیحیرکیات سیطی  بیاال   
تعرضی بیا خیواسیتیهیای شیفیاف و طیبیفیاتیی  
کارگران و میعی یمیان بیعینیوان نیقیطیه درخشیان  
اتتراض مردم به ستم طبقیاتیی و تیالش بیرای  

بیعینیوان شیاخی  هیای   زندگی مرفه و بهیتیر  
اص ی شرایی سیاسی امروز ثبت و کنگیره میا  
خود م زم به ارتقا و سیازمیانیدهیی ایین شیراییی  
توسی حزب کمونیسیت کیارگیری اییران کیرده  

 است. 
 

مطالعه و بدست گرفتن قطعنامه های کینیگیره  
دهم برای فعالین  کارگری  مع مان و جینیبیش  
های اجتماتی امری ضیروری اسیت. بیه ایین  
دلیل ساده که قطیعینیامیه هیای کینیگیره دهیم  
اوضاع سیاسی و اتتراضیی طیبیقیه کیارگیر و  
مزدبگیران جامعه را مورد بیررسیی و تیحی یییل  
قرار داده و بر روی میهیمیتیییریین اسیتینیتیاجیات  
تم ی یی سیاسی  از جم ه تشیکی یییابیی طیبیقیه  

 کارگر تمرکز ویژه ای دارد. 
    

به منظور در دستر  قرار دادن هر چه بیییشیتیر  
مصییوبییات کیینییگییره دهییم حییزب کییمییونیییییسییت  
کارگری  کارگر کیمیونیییسیت از ایین شیمیاره  
قطنامه ها و قرارهای این کنگره را بیازتیکی یییر  

 میکند..  
 نسان نودینیان  

 ٠٨٣١ تیرماه    ٢١ 
 ٢١٠٢ ژوئیه    ٠٠ 
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 ٥ صفحه    

خییبییرگییزاری دولییتییی  مییهییر  در  
مییانیینییدی تییحییت تیینییوان    گییزارش 

بییازار اشیتیغییال   «میردانیه شیدن »"
هیزار زن از    ١١١ خیروج سیاالنییه  

بییازار کییار  بییه اصییطییال  بییه  
موقعیت کار و بیکاری زنیان در  

نیویسید    ایران  رداخیتیه اسیت. میی 
  ٣٩ تعداد شاغالن میرد در سیال  

افییزایشییی    ٣٩ نسییبییت بییه سییال  
درصیییدی داشیییتیییه  در    ٠٠١٠ 

حالیکه اشتغال زنان بیا کیاهشیی  
درصیید در هییمییییین مییدت    ٠٢١١ 

زمان روبیرو بیوده. نیویسینیده ایین  
گیویید بیررسیی    گزارش کیه میی 

نویسد:  با بررسی رونید    کرده  می 
  ٣٩ سیالیه    ٠١ اشتغال بانوان طی  

تیوان بیه ایین نیتیییجیه    میی   ٣٩ تا  
رسید که در کنار برخی تیوامیل  
نظیر مسائل فرهنگیی  دسیتیمیزد  

تیر زنیان نسیبیت بیه میردان      ائین 
مییردانییه بییودن بییرخییی مشییاغییل   

های خانه و فیرزنیدآوری    مسئولیت 
و ... سایر موارد چیون  یرداخیت  
یارانه ها که بیه نیوتیی میوجیب  

هییای    جییبییران بییخییشییی از هییزییینییه 
زنییدگییی بییه ویییژه در میینییاطییا  
روستایی شده است و هیمیچینییین  
کاهش تیمیاییل کیارفیرمیاییان در  
خصوص به کیارگیییری زنیان بیه  
دلیل تصیوییب بیرخیی قیوانییین و  
مقررات حمایتی از زنیان شیاغیل  
)مییانیینیید افییزاش مییدت زمییان  
مرخصی زایمان( در کاهیش نیرخ  
مشارکت اقیتیصیادی و افیزاییش  
نرخ بیکاری زنان طی این سالیهیا  

 بی تأثیر نبوده است.  

هیچ چیزی به انیدازه ایین دالییل  
 –در اییران    –از بیکاری زنیان  

که در این گزارش به آنیهیا اشیاره  
شده است  مسخره نیستند. دلیییل  
اص ی  که قوانییین اسیالمیی زن  
ستیز و به کن  خانیه رانیدن زنیان  
است را مسیکیوت میی گیذارد.  
اجازه بدهید به این دالئل مسیخیره  

 نگاهی بیاندازیم. 
 
 "مسائل فرهنگی": – ٦
آن چه مسائل فرهنگی هستینید    

که بیکاری و گرسنیگیی را بیه  
دهینید !    کار و اشتغال ترجی  میی 

اگر ی  تعداد بسییار کیمیی از  
ای هینیوز در    جمعیت تیقیبیمیانیده 

ایران هست که بخاطر نیامیو  و  
آموزشهای ضدزن اسالمی خیانیه  
نشینی زنیان را بیه کیار تیرجییی   

دهد و در نیتیییجیه زن را از    می 
کییار کییردن در بیییییرون از خییانییه  

کند  چنان نیاچیییز و    محروم می 
جزئی است که کسیی ایینیگیونیه  
ادتاها را  حداقل در ایران امیروز   

گییرد. چیگیونیه اسیت    جدی نمی 
که  مسیائیل فیرهینیگیی  بیاتی   
ج وگیری از روآوری صدها هیزار  
زن بییه تیین فییروشییی و دیییگییر  

کاریها  که شخصیت انسیان را    بزه 
خرد می کنند  برای سیر کیردن  
شکم گرسنه کودکیانشیان نشیده   
اما بات  ی  بیکاری چینیدیین  
می یون نفری شده است   مسیائیل  
فرهنگیی  در واقین چیییزی جیز  
 قوانین اسالمی  رژییم اسیالمیی  

نییویییس    نیییییسییتیینیید کییه گییزارش 

خیییبیییرگیییزاری دولیییتیییی  میییهیییر   
خیواهید از آن نیامیی بیبیرد.    نمیی 

ایشان فقر و فالکتی که بیر ایین  
جامعه تحمییل شیده اسیت را نیه  
حییاصییل سییییییاسییتییهیییای رژییییم  
اسالمی  ب که حاصل فیرهینیگ  

 خود مردم می داند! 
 
تتتر  "دستتتتتمتتزد پتتائتتیتتن  –  ٢

 زنان نسبت به مردان": 
قاتدتا این دلیییل بیایید کیارآییی  
برتکس داشته بیاشید. کیارفیرمیا  

دهید    کارگر ارزانتر را ترجیی  میی 
و در نتیجه کارگری که بیراییش  
هزینه داشته باشد  یعنی دستمیزد  

خیواهید را بیییکیار    بیشیتیری میی 
کند. با حرکت از این قیاتیده    می 

که دستمزد زنان همیییشیه نسیبیت  
به دستمیزد میردان کیمیتیر اسیت   

شییونیید!     چییرا زنییان بیییییکییار مییی 
جییییواب در سیییییییییاسییییتییییهییییای  
سییرکییوبییگییرانییه رژیییم جییمییهییوری  
اسالمی است. وقتی که فیقیر را  
به حداک ر ممکن رسانده بیاشینید   
هرگونه تیالش بیرای تشیکیل را  

کیینیینیید  دسییتییمییزد    سییرکییوب مییی 
کارگران را برای ماهها و بیعیضیا  

کینینید  در    سالهیا  یرداخیت نیمیی 
چنین شرایطی با به خیانیه رانیدن  
زنییان و بییا اسییتیی ییمییار مییردان بییه  
حییداکیی ییر مییمییکیین  سییرمییایییه بییه  
هدفش رسیییده اسیت. زن ظیاهیرا  
ح قه ضعیف ایین جیامیعیه اسیت  

شود بیقیییه    که با سرکوب آن  می 
جامعه را هم راحیت تیر سیرکیوب  

 کرد. 

سیاست رژیم که یی  سیییاسیت  
اسالمی ضدزن است  بایید زن را  
هر چه بیییشیتیر بیه میرد وابسیتیه  
کند. وابسیتیگیی یی  فیرد بیه  
فرد دیگری از اقتصادییات شیروع  

شود. وقتی کیه زن بیه میرد    می 
وابسته اسیت  تین دادنین بیه هیر  

 شود.    لتی از اینجا شروع می 
 
"مردانه بتودن بترختی   –  ٩

 مشاغل":
تیوانید دلیییل قیانین    این دلیل نمی   

ای  حتی برای کسی کیه    کننده 
اش    منبن خبر و تحی یییل سیییاسیی 

خبرگزاری دولتیی  میهیر  اسیت   
ای کیه    هم باشد. به هیمیان انیدازه 

برخی مشاغیل میردانیه هسیتینید   
مشییاغییل دیییگییری نیییییز زنییانییه  

 هستند. 
ابتدا اجازه بدهید که تک ییف ایین  
فرمول کیهینیه و تیقیبیمیانیده  در  

داری را    چهارچوب همین سرماییه 
هم  روشن کینیییم کیه میردانیه و  
زنانه بودن مشاغیل صیرفیا یی   
اختیراع جیامیعیه طیبیقیاتیی بیرای  
سرکوب و به قهقرا راندن زنیان در  
درجه اول  و کل جامعه به طیرییا  
اولی است. خواننده تالقیمینید بیه  
این بیحی  را بیه نیوشیتیه  شیغیل  
زنیانییه  شییغییل مییردانییه  دسییتییمییزد  
نابرابر در ازای كار بیرابیر  مینیدرج  
در نشریه  کیارگیر کیمیونیییسیت   

دهیم. در    رجیوع میی   ٠٢٣ شماره  
داری هیم     همین جامعیه سیرمیاییه 

 اگر کار در معادن   
 

وقاحت دارند که اصال بیه روی  
مبار  شان نمی آورند. بیشتیر  
حوادث در محییی کیار بیر اثیر  
خستگی و نبود و اییمین نیبیود  
محییی کیار اسیت کیه اتیفیاق  
می افتد اما در بر همان  اشنیه  

 تبهکاری و سود می چرخد. 
جهانی شدن سرمایه داری کیه  

   ٢١ Gتییبیی ییور آن در اجییال   
حکایت از جهانی شدن است یمیار  

کشیییور    ٢١ اسییت.  رهیییبیییران  
صنعتی جهان  در هیامیبیور   
گرد هم آمدند تا بر تیبیهیکیاری  
و سود اندوزی تاکید میجیددی  
کرده بیاشینید. در رسیانیه هیای  
بورژازی ج و  دخیتیر تیرامی   
به جای  در در اجال  سیران و  
یا همنشینی همسر تیرامی  بیا  
 وتین سر میییز شیام  یر رنیگ  
شد تا بتوانند اخبار اتیتیراضیات  
بیرون از اجال  را درز بگیییرنید.  
هر چند سنبه اتتراضات آنیقیدر  
 ر زور بود که نتیواسیتینید نیدیید  
بگیرند اما بیه قیول گیزارشیگیر  
بی بی سیی فیارسیی تیقیصیییر  
دولت آلمان بود که وسیی شیهیر  
هامبور  ج سه گذاشیتیه بیود  
اگییر مییانیینیید روسیییییه در ییی   
جزیره ج سه برقرار میشید ایشیان  
هم مجبور نبودند که  خشیونیت  
اتمال شده  را گیزارش کینینید!  
ژا یین بییه تیینییوان یییکییی از  
کشورهای شیرکیت کینینیده در  
این اجال  نمونیه خیوبیی اسیت  
که چگیونیه ایین کشیورهیا بیه  
 قطب صنعت  تبدیل شدند وایین  
جز به است مار بی حید و حصیر  
کارگران امکان نیداشیتیه اسیت.  
یییییر روی   ایییییین اجیییییال  ب
استخوانهای می یاردها انسیانیی  
شکل گرفت کیه چیییزی جیز  
نیروی کارشان ندارند و چیییزی  
جز رن  محنت و مر  نصیییب  

 شان نمی شود.  
 

جهانی به رنگ رنج و محنت        
 یاشار سهندی 

 و حاال مردان مقصرند!
 ناصر اصغری 
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هییا      ییاالیشییگییاهییهییا   ییتییروشیییییمییی 
 ها و غیره مردانه    ماشین سازی 

 
اسییت  کییار مییعیی ییمییی  مییهیید  

هییا  کییار در    کییودکییهییا  نسییاجییی 
بیمارستانها و غیییره و غیییره هیم  
زنانه است. اگر رانندگی اتوبیو   
و تاکسی مردانه اسیت  کیار در  
رسیتیورانیهیا هییم زنیانیه اسیت. در  
نتیجه با بهیانیه  بیرخیی مشیاغیل  

شیود جیواب    مردانه هستنید  نیمیی 
 دیده بیکاری و بیکارسازی زنیان  

 در ایران را داد. 
 
های خانته و  "مسئولیت  –  ٤

 فرزندآوری ...": 
داری    این واقعیت جامعه سیرمیاییه 

داری و  ییرورش    کییه کییار خییانییه 
کود  بدون مزد و دسیتیمیزدی  
بر تهده زن افتاده است  میخیتی   
ایران زیر سیییطیره رژییم اسیالمیی  
نیست. در این کشیور نیه  یرورش  
و میواظیبیت از کیود   بی یکیه  
دقیقا هیمییین  فیرزنیدآوری   کیه  
کنه اسالمیت و انسان به حسیاب  
نیامدن زن در فرهنیگ اسیالمیی  

دهیید  خییود بییه    را تییوضییییی  مییی 
تمامی موقعیت زن در آن جامیعیه  
و تحمیل بیکاری و فقر بیه او را  

دهد. زن نیه انسیانیی    توضی  می 
است برابر  بی یکیه بیعینیوان یی   
مییاشییییین فییرزنییدآوری  هییمییانیینیید  

مییاشییییین جییوجییه کشییی بییه او  
شیود. یی  چینییین    برخورد میی 

 ماشینی  حقش نه داشتن کار و  
رفاه و حقوق برابر  ب که خیدمیات  
جنیسیی بیه میرد دادن و فیرزنید  
آوردن برای اوست! ایین نیه تینیهیا  
فیرهینییگ فییئیودالیی مسیئییولیییین  
اداری و حکومتی این میمی یکیت  
است  ب یکیه قیانیون نیوشیتیه شیده  
الهی در قرآن و نیهی  الیبیالغیه و  
دیگر کتب مورد رجوع اسالمییون  
است. بیکیاری زن و تیوجیییه آن  

 ریشه آسمانی و الهی دارد. 
 
ها کته  "پرداخت یارانه  –  ٥

بتته نتتوعتتی متتوجتت  جتتبتتران 
هتتای  بتتختتشتتی از هتتزیتتنتته

 زندگی": 
فییقییی در ایییران زیییر سیییییطییره  

شیود بیه    جمهوری اسیالمیی میی 
فقر این جامعه نگاه کرد و درو   
شیاخیدار تیحییوییل میخییاطیب داد.  
حییذف یییارانییه و سییوبسیییییدهییا  و  
 رداخت چندرغازی تحت تینیوان  
  رداخت ییارانیه  کیه ربیطیی بیه  
مردانیه و زنیانیه بیودن بیییکیاری  

هیای    ندارد  هدفش جیبیران هیزیینیه 
زندگی نبود. هدف آن چا یدن آن  
بخش از خیدمیاتیی بیود کیه در  
شکل یارانه بیر میاییحیتیاج اولیییه  
زندگی  م ل قوت الیموت و آب  
و برق و سوخیت بیه جیامیعیه بیاز  

 می گشت. 
دیگر اینکه  یرداخیت ییارانیه چیه  
ربطیی بیه بیییکیاری زنیان دارد   
ی  فرد می تواند  یولیی بیابیت  
هییر چیییییزی از جییائییی دریییافییت  
کند. اما در تین حال می تیوانید  
آماده به کار و وارد به بیازار کیار  
هم شده باشد. اگر چیزی بیاتی   
تدم اشتیغیال اوسیت   یرداخیت آن  
 ول نیسیت  بی یکیه سیییاسیتیهیا و  
بحران اقیتیصیادی ای اسیت کیه  
ورود زنان به بازار کار را بیرنیمیی  

 تابد. 
 
"کتتتاهتتتش تتتتمتتتایتتتل   –  ١

کارفرمایان در خصوص بته 
کتارگتیتری زنتان بتته دلتیتتل 
تصوی  بترختی قتوانتیتن و 
مقررات حتمتایتتتی از زنتان 
شاغل )مانند افتزا  متدت 

 زمان مرخصی زایمان(": 
اوال این دلیل  آن ییکیی دلیییل را  

بییه آن اشییاره    ٢ کییه در بییخییش  
کنید. در ثیانیی    کردیم  نقض می 

حتی اگر جیائیی روی کیاغیذی  
قانونی به حمایت از زنیان شیاغیل  
نوشیتیه شیده بیاشید  هیییچیگیونیه  
تضییمییییین اجییرائییی نییدارد. بییرای  
اینکه تنها ابزار واقیعیی تضیمییین  
اجیییرائیییی قیییوانییییییین کیییارگیییری  

های کارگیری هسیتینید و    تشکل 
ایجاد تشکل کیارگیری در اییران  

 اسالمی جرم است. 
مییهییمییتییر اییینییکییه  حییکییومییتییی  

تواند قانونیی را وضین کینید    نمی 
که هم بات  بیکاری شود و هیم  
ادتا کند که قیانیون بیه نیفین آن  
بخش از جامعه که ظاهیرا قیانیون  
برای حمایت از آن تصیوییب شیده   
وضن کرده است. دولیتیی کیه از  
ی  طرف ظاهرا قانون حمیاییتیی  

کند و از طیرف دییگیر    وضن می 
دست کارفرما را بیرای تیبیعیییض  
در اشییتییغییال و بیییییکییاری بییاز  

گذارد و در کینیار آن تیالش    می 
برای تشکل کارگری را بیه نیفین  

کیینیید     دار سییرکیوب میی   سیرمییاییه 
اش با زنان آشکارتر از هیر    دشمنی 

نمایش دروغین دیگری است کیه  
 بتواند کسی را گول بزند. 

 
جمهوری اسالمی و جهانی از 

 زنان جوان بیکار
نویسد:  زنیان در    گزارش فوق می 

بسیاری از مناطا جهیان فیرصیت  
کمتری جهت مشارکت در بیازار  
کار دارند و یا مجبورند مشیاغیل  
با کیفیت  ائین تر را قبول کینینید  
و یا از حیقیوق ومیزاییای  یائییین  
تری نسبیت بیه میردان بیرخیوردار  
هستند.  من اینجا بیا گیزارشیگیر  
گزارش فوق موافقم. اینکه زنیان  
ت ی العموم در چنین موقیعیییتیی  
هستند تأکیدی است بر فیراخیوان  

مییا بییه انییقییالب بییر تیی یییییه اییین  
وضعیت و ایجاد دنیائی دییگیر و  
دنیائی بهتر. مینیتیهیا آنیچیه کیه  
زنییدگییی در ایییران امییروز را از  
بسیاری از جاهیای دییگیر دنیییا   
بیخیصییوص بیرای زنیان مییتیفییاوت  

کند  سرکوب سیستمیاتییی     می 
های زنیدگیی    زنان در همه ترصه 

اسییت. آنییچییه کییه جییمییهییوری  
اسالمی را از دییگیران میتیمیاییز  
می کند  قوانین نیوشیتیه شیده و  
آسمانی زن ستیزش اسیت کیه در  
آن زن نصف مرد است. قیوانییینیی  
که شالق و سنگسار زن را سیییاه  
روی سفید آورده است. قیوانییینیی  
کییه وظیییییفییه زن را از هییمییان  
کودکی و  جشن تک ییف  بیه او  

کیییینیییید کییییه    یییییادآوری مییییی 
داری و     فیییرزنیییدآوری   خیییانیییه 

ارضای جنسی مرد است. زنان و  
توانند بیه ایین رژییم    کارگران نمی 

م ل هر رژیم دیگری که زنیان را  
کند و فرصت شیغی یی    بیکار می 

کییمییتییری بییرای مشییارکییت زنییان  
بوجود می آورد  برخیورد کینینید.  
این ی  رژیم وحشیی اسیالمیی  
است که وجودش توهین بیه کیل  

 بشریت است. 
 ٢١٠٢ ژوئیه    ٣ 
 

 و حاال مردان مقصرند!                               ناصر اصغری 

  انتشارات مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران 

http://free-them-now.com
http://free-them-now.com
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 ٧ صفحه  

خرداد سیال    ٢٢ درروز دوشنبه  
سندیکیای شیرکیت واحید     ٠٨٣١ 

طی ی  اطالتییه کیوتیاه خیبیر  
سفر حسن سعیدی بعنوان نمایینیده  
سیینییدیییکییا در اجییال  سییازمییان  
جهانی کار را اتالم کیرد. درایین  

 اطالتیه میخوانیم:  
  ییرو دتیوت سینیدییکیاهیای  
کارگری فرانسه )کی یکیتیییو( از  
سندیکای کارگران شرکت واحید  
اتوبوسرانی تهران و حیومیه جیهیت  
شرکت در ییکیصید و شیشیمییین  
اجییال  سییازمییان جییهییانییی کییار) 

ILO) سیعیییدی بیه     آقای حسن
تیینییوان نییمییاییینییده سیینییدیییکییای  
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیی  
تییهییران بییه ژنییو اتییزام گییردییید.  
متاسفانه آقایان رضیا شیهیابیی و  
داود رضیوی از اتضیای هیییات  
مییدیییره اییین سیینییدیییکییا بییه دلیییییل  

الیخیروجیی از شیرکیت در   ممنوع 
یکصد و ششمین اجال  سیازمیان  
جهانی کیار بیاز میانیدنید. آقیای  
حسن سعیدی نماینده سندیکیا در  
اجییال  سییازمییان جییهییانییی کییار  

خییرداد مییاه  ٢٢ امییروز دوشیینییبییه  
صییبیی  تییهییران را بییه    ٣ سییاتییت  

 (٠ مقصد  اریس تر  کرد.  ) 
درهمین جا و قبل از هرچیییز    

باید به این نکته اشاره کنییم کیه  
دتوت سندیکیاهیای  کیارگیری   
فییرانسییه از سییه کییارگییر ییی   
تشکل مستقل کارگیری   رضیا  
شییهییابییی  داود رضییوی و حسیین  
سعیدی  برای شر  در اجیال   
آی ال او خود نشیانیه ای از بیی  
آبییروئییی جییمییهییوری اسییالمییی و  
تشکالت وابسته حیکیومیتیی نیزد  
سازمیانیهیای کیارگیری میعیتیبیر  
جییهییانییی میییییبییاشیید. جییمییهییوری  
اسالمی از شرکت رضا شیهیابیی  
و داود رضوی به این اجیال  در  
حالی  ج وگیری بیه تیمیل آورد  
که جناحهای حیکیومیتیی بیرای  

فرستادن   نمایندگیان کیارگیری   
وابسیتییه بییه جیینیا  خیود بیه اییین  
اجال   مشغول به سر و ک ه هیم  
زدن و افشیاگیری تی یییه جینییا   

 مقابل بودند.  
 

باید به این مسی یه هیم اشیاره  
کنیم که اتیالم آمیادگیی رضیا  
شییهییابییی و داود رضییوی بییرای  
شرکت در این اجیال   تی یییرغیم  
ممنوع الیخیروج بیودن و چشیییدن  
مزه ت خ محبیو  بیودن در سیییاه  

هییای جییمییهییوری اسییالمییی     چییاال 
خود گواه تزم راسخ نیمیایینیدگیان  
واقعی کیارگیران در اییران بیرای  

 ادامه مبارزه است.  
جنیبیش کیارگیری درآسیتیانیه  
سفر حسن سیعیییدی بیه سیازمیان  

 جهانی کار: 
شرکت حسن سعیدی در آی  
ال او زمانی صورت گیرفیت کیه  
اتتصابات و تجماتات کیارگیری  
با قدرت هر چیه بیییشیتیردر حیال  
 یشروی بود. ی  میاه قیبیل از  
سفر حسن سعیدی به ژنو  حسین  
روحانی  رئیس جمهور رژیم   در  
زمان تب یغات انتخاباتیییش چینیان  
مورد خشم کارگران معدن ییورت  
قرار گرفت که مفتض  و مجبیور  

  ٢١ به تر  محل شید. در روز  
خیییرداد نیییییییروهیییای سیییرکیییوب  
جمهوری اسالمی در همراهی بیا  
مدیران میعیدن طیالی آق دره در  
تیکیاب آ ربیایییجیان وحشییییانییه بییه  
تییحییصیین کییارگییران بیییییکییار و  
کارگران اخیراجیی ایین میعیدن و  

های آنها یورش بیردنید. در    خانواده 
نفر میجیرو     ٠٨ این یورش حداقل  

و سییه نییفییر بیییییهییوش و ده نییفییر  
دستگیر شدند. در چنین فضیای  
 رتالطم  مبیارزه طیبیقیاتیی اسیت  
که حسن سعیدی تازم آی ال او  

 میشود.  
همچنین   قبیل از مسیافیرت  

حسن سعیدی به اجال  سیازمیان  
جهانی کار  تشکالت و فیعیالییین   
مستقیل کیارگیری بیا فیرسیتیادن  
نامه هیائیی بیه ایین اجیال  بیه  
تشری  وضعیت فالکت بار طیبیقیه  
کییارگییر در ایییران  ییرداخییتییه و  
اتتراض خود را نسبت بیه حضیور  
نییمییاییینییدگییان طییرفییدار جییمییهییوری  
اسالمی بجای نمایندگان واقیعیی  
طبقه کارگر ابراز کرده   و بیدیین  
وسی ه راه را برای ورود سیعیییدی  
بیعینیوان نیمیایینیده واقیعیی طیبیقییه  
کییارگییر ایییران بییه اییین اجییال   
همواره کرده بودند. و حال گیوئیی  
سییعیییییدی بییرای تشییرییی   وضیین  
زنییدگییی کییارگییران ایییران و بییه  
مییحییاکییمییه کشییانییدن جییمییهییوری  
اسالمی با چمدانی از نامه ها و  
گزارشیات از طیرف نیمیایینیدگیان  
واقعی کارگران درایران  وارد ایین  

 شد.   اجال  می 
در اییینییجییا جییا دارد بییعیینییوان  
نمونه   یاراگیرافیی از   بیییانیییه  
مشتر   ن  نهیاد کیارگیری از  
داخییل کشییور: خییطییاب بییه هییمییه  
سازمانهای کارگری جهان  نیقیل  

( درایین بیییانیییه آمیده  ٢ کنیم. ) 
است:   امسال نیز هیمیچیون سیال  
هییای گییذشییتییه اییین اجییال  در  
حییالییی بییرگییزار مییی شییود کییه  
نیمییایینییدگییان مسییتیقییل و واقییعییی  
طبقۀ کارگر ایران برای شیرکیت  
و تشری  چگونگی شیراییی کیار  
و زندگی و میبیارزات کیارگیران  
ایران  بیا میوانین جیدی از سیوی  
دولت  قوۀ قضائیه و نیهیادهیای  
امنیتی جمهوری اسالمی مواجیه  
اند. کیارگیران اییران بیارهیا طیی  

های میتیعیدد    گزارشات و شکایت 
به مجامن بین الم  ی و از جیمی یه  

   «سیییازمیییان جیییهیییانیییی کیییار »
مییحییرومیییییت هییای شییدییید وتییدم  
بییرخییورداری خییود از کییوچیی   
ترین حقیوق بینیییادیین و حیمیاییت  

های قانونی را مطر  کیرده انید   
و این شرایی غیر انسانیی و ضید  
کییارگییری تیی یییییه مییییی یییییون هییا  
کارگر مرد و زن  کیودکیان کیار  
و خیابان  بیییکیاران  و کیارگیران  
مهاجر ساکن ایران کیمیاکیان نیییز  

 تداوم دارد . 
 ییژوا  صییدای اییین  یینیی     

تشکل کارگری در نیامیه بیهینیام  
ابراهیم زاده بیه سیازمیان جیهیانیی  
کار درآسیتیانیه صید و شیشیمییین  
اجیال  آی ال او بییوضیو  دیییده  
میشود. او درنیامیه خیود نیوشیتیه  
اسییت:   در ایییران اتییتییراضییات  
کارگران تحیت تینیوان اخیالل در  
نظم و امنیت م ی بیا  یییگیرد و  
دستیگیییری فیعیالییین کیارگیری  
روبرو میییشیود و فشیار بیر روی  
آنیهییا هییر روز شیدت میی ییابیید.  
احکیام طیوالنیی میدت زنیدان از  
مصادیا آنست. در ایران حتی بیه  
خود اجازه میدهند که به کیارگیر  
و به مردم معترض حکیم بیربیرییت  
شالق بدهند. از جم ه هیم اکینیون  
اسییمییاتیییییل تییبییدی بییخییاطییر  
مبارزاتش تحت تینیوان اخیالل در  

سیال    ١ نظم و امنیییت می یی بیا  
حکم زندان در زنیدان اسیت و در  
اتتراض به هیمییین میوضیوع هیم  
اکینییون در اتییتییصییاب غییذا بسییر  
مییبیرد. بسیییاری از فیعیالییین و  
رهبران کارگران احکیام سینیگییین  
زندان دارند و هیشه تحت  یییگیرد  
هسیتینید. تیالوه بییر هیمیه ایینیهییا  
تبدیل مساله نیا امینیی میحیییی  
هییای کییار بییخییاطییر سییودجییویییی  
سرمایه داران اسیت کیه دارد هیر  
روز قربانی مییگیییرد. دو نیمیونیه  
اخییییرش فییاجیعییه انییفیجییار مییعییدن  
زمستان یورت است که منجر بیه  

کیارگیر شید و    ٩١ کشته شیدن  
دیگر انفجار فوالد بویر احمد کیه  
سه کارگر جان بیاخیتینید. و ایین  
جنایات در  ناه قانیون و سیییسیتیم  

قضایی صورت مییگیییرد. ایینیهیا  
هم نقض  یاییه ای تیریین حیقیوق  
انسانی در جامعه و حتی مقیاولیه  
نامه های سازمان جیهیانیی کیار  
است که اییران می یزم بیه رتیاییت  

 (.٨ آنهاست  ) 
اییین نییامییه هییا و گییزارشییات  
بخوبی نشان میدهد کیه صیدای  
سعیدی در این اجیال   رتیدی  
درآسمان بی ابر نیسیت. او ادامیه  
دهنده راهی بود کیه فیعیالییین و  
رهبران  یییشیرو کیارگیری نیظیییر  
ت ی نجاتی  محمود صالیحیی و  
دیگران برایش فراهم آورده بیودنید.  
او در حقیقت  رچمی کیه جیعیفیر  
تظیم زاده و اسماتیل تبیدی در  
زندان جمهیوری اسیالمیی  بی ینید  
کییرده بییودنیید را بییار دیییگییر در  

 سازمان جهانی کار برافراشت.  
آنییچییه در اییین میییییان جییالییب  
توجه اسیت رشید درجیه آگیاهیی  
جنبش کیارگیری و  بیخیصیوص  
تشییکییالت و فییعییالییییین مسییتییقییل  
کیارگییری در مییبیارزه طییبیقییاتییی  
ت یه ک یت نظیام سیرمیاییه داری  
در ایران است. جمهوری اسیالمیی  
از ی  طرف جینیبیش کیارگیری  
را از داشیتین هیر گیونیه تشیکیل  
مسییتییقییل کییارگییری و از حییا  
اتتصاب محروم کرده است  و از  
طرف دیگر تیمیام تیالش خیود را  
میکند تا تشکالت دست سیازی  
نیظیییییر  شییورای اسییالمییی کییار    
 مجمن صنیفیی کیارگیران  و ییا  
 نماینده کارگران  را  بعنوان تنیهیا  
نمایندگان طبقه کارگر در داخیل  
کشور و در مجامن بین الیمی ی یی  
نظیر  سازمان جهانیی کیار  )آی  

  —ال او( میییعیییرفیییی کییینییید 
تشکالتی که تمام تالش خیود را  
بکار میبرند تا میبیارزه کیارگیران  
را در حیید  مییبییارزات صیینییفییی  
 کارگران با این یا آن کارفرما در  
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اینجا یا آنجا جی یوه دهینید. و  
درتین حال از  یانسیل میبیارزاتیی  

 کارگران سوء 
 
استفاده  و از آن در خیدمیت    

منافن جناحی خود بیهیره بیرداری  
کنند.  اما با نگاهیی بیه بیییانیه  
هییا و نییامییه هییای تشییکییالت و  
فییعییالییییین مسییتییقییل کییارگییری   
وت یرغم آنکیه ایین تشیکیالت از  
داشتن هرگونه تشیکیل سیراسیری  
محرومند  بوضو  مع وم مییشیود  
کییه اییین تشییکییالت و فییعییالییییین  
هییمییواره  روی درد مشییتییر   
ک یه کارگران انگشت گذاشته و  
ک یییت رژییم سیرمیاییه داری در  
ایران را مسبب و تیامیل اصی یی  
فقر و سیه روزی طبقه کارگیر و  
سایر اقشار زحیمیتیکیش و تیحیت  
ستم  در ایران می دانند. بعیبیارت  
دیگر این نامه هیا و بیییانیییه هیا  
بخوبی نشیان میییدهید کیه قشیر  
 یییییشییرو و رادیییکییال جیینییبییش  
کارگری به این درجه از رشید و  
آگاهی طبقیاتیی رسیییده اسیت و  
مییی دانیید کییه مییبییارزه بییرای  
هرگونه بهبود شراییی اقیتیصیادی  
طبقه کارگر جزئیی ال ییتیجیزا و  
درآمیخته با مبارزه این طبقه  بیا  
کل میوجیودییت  نیظیام سیرمیاییه  

 داری در ایران  است.   
اتحادییه هیای کیارگیری در  
جهان  سیازمیان جیهیانیی کیار و  

 جمهوری اسالمی: 
به جیرات میی تیوان گیفیت    

هییچ تشیکیل و فیعیال مسیتیقیل  
کیارگیری در اییران نیییسیت کییه  
نسبت به نقش میمیاشیات جیوییانیه  
آی ال او با جیمیهیوری اسیالمیی  
ش  داشته باشد و یا ندانید کیه  
این سازمان ماهیتا و در کی یییت  
خود ب ند گوی کیارفیرمیاییان در  
جهان است. بنا براین سوال اینسیت  
که هدف از شرکیت نیمیایینیدگیان  
مستقل کارگری در ایین اجیال   
چیست و شیرکیت آنیهیا در ایین  
اجال  چه دردی را دوا میکنید.  
برای  اسخ به این سوال و قبیل از  

هرچیز باید به ایین مسی یه تیوجیه  
داشت که این سازمان تنها میحیل  
شرکت کارفرمیاییان و دولیتیهیای  
حامی آنها نیست. هر ساله تعیداد  
زیادی از اتحادیه های کارگیری  
از سراسیر جیهیان در ایین اجیال   
شییرکییت مییی کیینیینیید. و اییینییهییا  

هییائییی هسییتیینیید کییه در    تشییکییل 
چیارچیوب نییظیام سییرمیاییه داری  

بییرای احییقییاق حییقییوق کییارگییران   
مییبییارزه مییی کیینیینیید. تیی یییییرغییم  
ماهیییت سیازشیکیار بسیییاری از  
همین تشکالت کارگری شیرکیت  
کننده در اجال  آی ال او  ایین  

هییا و نییمییاییینییدگییان آنییهییا    تشییکییل 
صیییدای کیییارگیییران اییییران در  
کشورهای غیربیی و بیه می یابیه  
اهییرم فشییاری بییر حییکیییومیییت  
جییمییهییوری اسییالمییی و سییازمییان  
جهانی کار تمل کیرده  و میی  
کنند. از جم ه سایر تیوامیل  بیه  
یمن وجود همیین  تشیکیل هیای  
رفرمیستیی کیارگیری در غیرب  

هیا و فیعیالییین    است کیه تشیکیل 
مستقل کارگری در ایران شیهیرت  
جهیانیی  یییدا کیرده و بیعینیوا ن  
نمایندگان واقعی طیبیقیه کیارگیر  
در دنیا شناخته شده اند. میییتیوان  
تصور کیرد کیه درصیورت تیدم  

ها از فعیالییین    حمایت همین تشکل 
مستقل کارگری دست جمیهیوری  
اسییالمییی بییرای سییرکییوب اییین  
فعالیین و بیالیطیبین کیل جینیبیش  

 کارگری بسیار بازتر می بود. 
این را هم باید اضافیه کینیییم  
که  اجال  آی ال او همیه سیالیه  
صحنه دیگری از تقیابیل جینیبیش  
مستقل کیارگیری بیا جیمیهیوری  
اسییالمیییی و  تشیییکیییل هیییای  
باصطیال  کیارگیری دسیت سیاز  
اوست.  جیمیهیوری اسیالمیی در  
اجال  آی ال او تمام تیالش خیود  
را بعمل می آورد تا  چهره قیابیل  
قبولی از اوضاع و احوال سییاسیی 

اجیتیمیاتیی و بیخیصیوص وضین  -
طبقه  کارگر ایران به دولت ها و  
کارفیرمیاییان غیربیی ارائیه دهید   
چون در کشیوری کیه کیارگیران  

هر روزه اتیتیصیاب میییکینینید و  
حیییکیییومیییت آن کشیییور قیییدرت  
سرکوب اتتصابات را ندارد جیای  
مناسبی برای سیرمیاییه گیذاری  
نیست. اجازه دهید در ایینیجیا بیه  
نکاتی در این باره از مقاله هیالیه  
صفرزاده تیحیت تینیوان  حیکیاییت  
هییای اجییال  هییای سییازمییان  
جهانی کار و کیارگیران  کیه در  

نوشته شیده    ٢١٠١ ماه ژوئیه سال  
 (.٩ است توجه کنیم ) 

  در خیبییری کیه در ایسیینییا  
منتشر شیده  از قیول غیالمیرضیا  
تیبییاسییی رییییییس کییانییون تییالییی  

هییای صیینییفییی کییارگییران    انییجییمیین 
کشور چنین آمده است: نیمیایینیده  

 ILOگروه اتزامی کارگران به  

  با اشیاره بیه بیرگیزاری اجیال   
افییزاییید: سییال    سییال گییذشییتییه مییی 

هیاییی    گذشته با وجود آنکه  رونده 
ت یه ایران مطر  بیود امیا بیرای  
جیمیهیوری اسیالمیی اییران ییی   
موفقیت بیزر  بیه شیمیار آمید  
چرا که بیرای اولییین بیار تیالش  

ای از اییران در    شد تا هیچ  رونده 
دسییتییور کییار قییرار نییگیییییرد یییا  
مسکوت بیمیانید در حیالیی کیه  

آمیرییکیا بیا    برخی کشورها م یل  
وجیود اتیمیال نییفیو  خیود  یرونییده  

داشتینید . در در جیای دییگیری    
ازاین مقاله میییخیوانیییم:   بیرای  
ایییران مییهییم اسییت کییه در اییین  

ای  یییش    اجال   شرایی به گونه 
رود که شیکیاییتیی تی یییه اییران  
طر  نشود یا اگر شد با اقدامیات  
گوناگون از زییر بیار مسیوولیییت  
نقیض حیقیوق کیار شیانیه خیالیی  
کند. روشن اسیت کیه  یذییرفیتیه  

سیییازمیییان   ] WTOشیییدن در  
تجارت جهانی[ و ورود بیه بیازار  
جهانی  هنگامی میمیکین اسیت  

های بزر  خیییالشیان    که شرکت 
از بابت نیروی کار راحت باشید و  
صد البته دولت متقاضی هم بایید  
نشان دهد که در مهار و کینیتیرل  
نیییییروی کییار مییهییارت دارد و  

ی اجییال  جییهیانییی کییار    تیرصییه 
مکان خوبی است تا ایین مسیالیه  

را اثبات کند. هیییات اییرانیی بیه  
های مخت ف سعی دارد کیه    شیوه 

وجییهییه خییوبییی در اییین اجییال   
 کسب کند . ]تاکید از ماست[  

ما امیدواریم که  تیامیل در    
نکات فوق  اسخ مناسیبیی بیرای  

 رسند:   در      آنهایی باشد که می 
دیگ ای ال او قیرار اسیت کیه  
چه چیزی به نیفین کیارگیران در  
آن بجوشد  . بیایید بیه ایین افیراد  
گفت که ایین وظیییفیه  تشیکیل  
هییای مسییتییقییل کییارگییری و  
سازمانها و احزاب  سوسیالیسیتیی  
طبقه کارگر اییران اسیت کیه از  
تییمییام  یییییانسیییییل تشییکییل هییای  
کارگری در جهان بیخیصیوص در  
غرب استفاده  کننید و نیگیذارنید  
که اجال  سازمان جیهیانیی کیار  
به صحنه بند و بسیت هیای بیاز  
هم بیشتر جمیهیوری اسیالمیی بیا  
دولت های غربی و کیارفیرمیاییان  
تبدیل شود. و این دقیییقیا کیاری  
اسییت کییه هییرسییالییه تشییکییالت  
مستیقیل کیارگیری  سیازمیانیهیا   
احزاب کمونییسیتیی و نیییروهیای  
طرفدار طبقه کارگیر در هینیگیام  
نشست اجیال  آی ال او انیجیام  

 میدهند.  
ما درابتدای ایین نیوشیتیه بیه  
اییین مسیی ییه اشییاره کییردیییم کییه  
جییمییهییوری اسییالمییی از شییرکییت  
رضا شهابیی و داود رضیوی بیه  
این اجال  جی یوگیییری کیرد  و  
این در حالی بود که جنا  هیای  
حییکییومییتییی بییرای فییرسییتییادن    
نمایندگان کارگیری  وابسیتیه بیه  

جیینییا  خییود بییه اییین اجییال    
مشغول توی سر و کی یه هیم زدن  
و افشاگری ت یه جینیا  میقیابیل  
بودند. اجیازه دهییید ایین دتیوای  
جناحی را از قیول آقیای میحیمید  
یار احمدیان  رئیس مجمین تیالیی  
نمایینیدگیان کیارگیران بیخیوانیییم.  
خبرگزاری میهیر در نیوشیتیه ای  
تحت تنوان   وزارت کیار یی   
تشییکییل کییارگییری را بییه سیی ییب  

تیهیدیید کیرد    ILOمسئولیت در  
ازقیول یییار احییمیدییان میییینیویسیید:  

 مسییئییوالن حییاضییر بییه شیینیییییدن  
مشییکییالت جییامییعییه کییارگییری  
نیستند  وزارت تعاون  کار و رفیاه  
اجییتییمییاتییی در صییورتییی کییه  
مشییکییالت کییارگییران را انییتییقییال  

شوند. تینیهیا    دهیم ناراحت می   می 
در صورتی مورد تأیید مسیئیوالن  
هستیم کیه بیه بیییان مشیکیالت  
جییامییعییه کییارگییری نیی ییردازیییم   

تبارت بهتر در صورتی میجیمین    به 
تالی نمایندگیان کیارگیران اییران  

وزارت کیار     مورد تأیید مسئوالن 
است که این تشکل مهر سیکیوت  
بر بیان مشکالت کارگیران بیزنید   
در غیر این صورت اگر مطالیبیات  
و مشکالت جامعه کیارگیری را  
بیییییییان کییینیییییییم  میییتیییهیییم بیییه  

 (١ شویم  )   کاری می   سیاسی 
البته  ر واض  است که ایین    

دتیییوای دار و دسیییتیییه هیییای  
مخت ف حکومت اسالمیی هیییچ  
ربطی به منیافین طیبیقیه کیارگیر  
ندارد. مس ه اسیاسیا بیر سیر ایین  
اسییت کییه هییر جیینییاحییی فییکییر  
میکند راه حل بهتری برای جی یب  

گذاران بیین الیمی ی یی  بیه    سرمایه 
ایران بیعینیوان کشیوری بیا  کیار  

 ارزان  کارگر خاموش  دارد.  
در خیاتییمیه جییا دارد بییه اییین  
واقییعیییییت هییم اشییاره کیینیییییم کییه  
شییرکییت حسیین سییعیییییدی در  
 سازمان جهانیی کیار  تیالوه بیر  
فیداکیاری و تیعییهید خییود او بییه  
جنبیش کیارگیری اییران  میدییون  
تییالش شییبییانییه روزی تییمییامییی  
تشکیل هیا و فیعیالییین مسیتیقیل  
کارگری و افراد و سیازمیانیهیای  
طرفدار جنبش مستقل کیارگیری  
ایییران اسییت کییه راه را بییرای او  
هیمیواره کییردنید. هیرچییه جینیبییش  
مستقل کارگری و نمایندگیان آن  
درسییطیی  ایییران و جییهییان بیییییشییتییر  
شناخته شوند  جمهوری اسیالمیی  
با موانن جدیدی تری درسیرکیوب  
این جنبش و نمایندگان آن میواجیه  

 خواهد شد.  
 ما در ایان خوانندگان  
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Workers in Iran  
 کارگران در فیس بوک                               دیدن کنید

تالقمند به آشنائی بیشتیر بیا  
سفر حسین سیعیییدی بیه صید و  
ششمین اجال  سیازمیان جیهیانیی  

 کار را به نوشته  ی  هفته با  
 

در    -سنیدییکیاهیای فیرانسیه  
همبستگی با کیارگیران اییران  ) 

( جیی ییب مییی کینیییییم. در اییین  ١ 
نوشتۀ گزارش گونیه مینیجیمی یه  

  ٠١ آمده است:  روز  ینیجیشینیبیه  
ژوئن  آقیای حسین سیعیییدی بیه  

دتوت سندیکای سولیدر فیرانسیه  
برای شرکت در هفتمیین کینیگیره  

 Saintسندیکا به شهر سن برییو  

Brieuc   واقن در منطقه بیروتیانیی
در غییرب فییرانسییه سییفییر کییرد.  
کنگره استقبال گرمی از نمیایینیده  
سندیکای شرکت واحد بیه تیمیل  
آورد. سعییدی در فیرصیتیی کیه  
داشییتیینیید  بییه اجییمییال از اوضییاع  
سندیکای واحد و مسیائی یی کیه  
کارگران آن شیرکیت خصیوصیا و  

کارگران در ایران تیمیومیا  روبیرو  
هستند  سخن گفیت  از کیمی   
های این سندییکیا سی یاسیگیزاری  
کرد و بر اهیمیییت هیمیبیسیتیگیی  
سندیکاهای فرانسه بیا کیارگیران  
ایران تیاکییید کیرد.  یانصید نیفیر  
نماینده شرکت کننده در کینیگیره   
با کف زدن های شیورانیگیییز در  
طی بیش از دو دقیقه با نیمیایینیده  
سندییکیای واحید و در واقین بیا  
کارگران ایران اتالم همیبیسیتیگیی  

 کردند  .  
 ٢١٠٢ محمد کاظمی ژوئیه  

 منابن:  
 ٠. 

h t t p : / /
vahed synd ica . co m/

archive/ ٢٢١٨ 
 ٢  . 

h t t p : / /
vahedsynd ica . com/

archive/ ٢٢٠٢ 
 ٨. 

h t t p s : / /
rahekargarnews.wordpre

ss.com/ ١٩ ١١ ٢١٠٢ /gile-

 ١٢٠/ 
 ٩. 

http://www.azadi -
b . c o m/ M / ٢ ١ ٠ ١  ١ ٢/

post_ ٨٨٢.html 

 ١. 
وزارت کییار ییی  تشییکییل  
کارگری را به س یب مسیئیولیییت  

 تهدید کرد.   ILOدر   
 ١. 

http://www.azadi -
b . c o m / J / f i l e /

 شرکت حسن سعیدی در اجال  سازمانی جهانی کار  نقطه درخشانی درجنبش کارگری ایران
 محمد کاظمی

زبان مشترک سرکوب از هامبورگ تا هر نقطه دیگر 
 تحت سلطه سرمایه داری و اینجا ایران

 جوانمیر مرادی  

روزهای جمعه و شنیبیه گیذشیتیه  
کشور  یشرفیتیه    ٢١ نشست سران  

 «٢١ جیی  »صنعتی موسوم بیه  

در شهر بینیدری هیامیبیور  در  
مورد یافتن راه حل بیحیران هیای  

بین الم  یی  بیخیصیوص تصیمیییم   
گیری و تم ی نمودن سییاسیتیهیا  
و طییر  هییای اتییمییال ریییاضییت  
اقتصیادی بیر میردم  بیه تینیوان  
تنها گزینه باقیمانده برای نیجیات  
اقتصاد بحران زده جهانیی بیرگیزار  
بود. از ترام  در رأ  قیبی یه و  
نییمییاد سییرمییایییه داری مییدرن تییا  
 وتین رئیس نظام بیازسیازی شیده  
بعد از ی  دوره سی یری شیده از  
زمان  ایان جنگ سرد که امیروز  
در رأ  قطب رقیب آمریکیا قیرار  
گرفته است و روسیای چییین و  

آلمان و فرانسه مهید دمیکیراسیی   
سرمایه داری زییر چیطیر کیامیل  

هیزار    ٢١ امنیییتیی بیا بیییش از  
  ییس کیارآزمیوده و میجیهیز بیه  
تییجییهیییییزات بییه اصییطییال  ضیید  
شورش  ده هیا هی یی کیو یتیر و  
هوا یمیای جینیگینیده و نیاوهیای  
جنگی ییکیی ییکیی بیه میحیل  

 ج سه اسکورت و هدایت شدند. 
 

از روزهییای قییبییل از نشییسییت   
اقدامات امنیتی شدید با هیزیینیه  

مییی یییون ییورو    ٠١١ ای بیش از  
صورت گرفته شد و تالوه بیر آن  
در زمییان نشییسییت  نیییییروهییای  
کمکیی از کشیورهیای شیرکیت  
کننده نیروهای کمکی به میحیل  
نشیییسیییت گسیییییییل شیییدنییید. در  
هامبور  گوئی ارتشی مینیظیم  
با تجیهیییزات میدرن جینیگیی در  
مییقییابییل مییحییل نشییسییت در حییال  
 یشروی بوده کیه ارتیش تیأمییین  

امیینیییییت بییا اییین گسییتییردگییی و  
تجهیزات به میدان آمده بیود! امیا  
دشیمینیی کیه در میقیابیل ارتیش  
تأمین امنیت نشیسیت سیران قیرار  
گرفته بود و میدام میورد هیجیوم  
واقن می شد  کسیانیی غیییر از  
کییارگییران و مییزدبییگیییییران کییم  
درآمیید  انسییانییهییای آزادیییخییواه   
مدافعین حقوق انسانی و محیییی  
زیسییت نییبییودنیید کییه تیی یییییه اییین  
همدستی نظام های اسیتی یمیارگیر  
برای اجرای طر  جدید یورش بیه  
زنییدگییی و سییرکیییییسییه کییردن  
مییییی یییییاردهییا انسییان کییارگییر و  
زحمتکش  اجیرای سیییاسیتیهیای  
فاشیستی میقیابی یه بیا  ینیاهینیده  
 ذیری و تخریب محیی زیست بیا  
هدف رونا بخشیدن به اقتصاد بیه  

 بن رسیده به میدان آمده بودند. 
 

مسیینالن دولییتییی و فییرمییانییدهییان  
  یس امنیتی برای توجیه ییورش  
به ده ها هزار معترض و تسیهیییل  
در سرکوب آنها دسیت بیه اتیهیام  
تییراشییی تیی یییییه مییعییتییرضییان زد.  
مقاب ه با اقدام کینینیدگیان تی یییه  
امیینیییییت  بییرهییم زنیینییدگییان نییظییم   
خرابکاران  تروریست هیا و غیییره  
بهانه هائی بودند که با توسل بیه  
آنها   یییس قصید فیرییب افیکیار  
تمومی و ج ب حمیاییت جیامیعیه  
را دنییبییال مییی کییردنیید کیییه  
خوشبختانه ناکیام میانید و میردم  
خوب معنای وارونه ایین واژگیان  
کییه در  ییس آنییهییا خییود مییردم  
هستند که مورد هجوم اقیدامیات  
نظام هیای سیرمیاییه داری قیرار  
گرفته اند و امنیت  نظم  آرامیش  
و هست و نیست زنیدگیییشیان بیه  

 مخاطره افتاده است را فهمیدند. 

 
این شیوه سرکوب هیا بیرای میا    

کارگران ایران و کاربرد اتیهیامیات  
اقدام ت یه امنیت می یی  اخیالل  »

در نظم و تیبییی یی تی یییه نیظیام و  
آشنا و دارای سیابیقیه ای   «غیره 

ده ها ساله اسیت کیه کیارگیران   
مع میان  میزدبیگیییران میحیروم و  
بیکاران را به خاطر اتیتیراض بیه  
حقوق های معوقه چندین میاهیه  
و سالیانیه  دسیتیمیزدهیای چیهیار  
برابر زیر خی فقر  بیکاری  تیدم  
امنیت شغ ی و ده هیا مصیائیب  
دیگر ناشیی از شیراییی بیرده وار  
کار و زندگی  با همین اتهامیات  
 ییوا اخییراج  بییازداشییت  زنییدانییی  
می گردنید و ییا بیه گی یولیه و  

 شالق بسته می شوند. 
 جوانمیر مرادی 

   ٠٨٣١ ٩ / ٠٣ 
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 ٦٢ صفحه  

طتتترح کتتتارورزی نتتته  -٦
طرحی برای ایجاد اشتغال، 
بتلتکته طترحتی استتت جتهتتت 
جابجائی نتیتروی کتار  بتا 

 اهداف معین
 
طیر     ١ میاده    ٠ طبا تبیصیره    -

کارورزی  هر واحدی که امتیییاز  
استیفیاده از ایین طیر  را داشیتیه  
باشد میتواند به ازای سه کیارگیر  
بیمه شده شاغل  ی  کیارورز را  
 ییذیییرش کیینیید. بییا اییین حسییاب  
چنانچه به تنوان می یال واحیدی  

کارگر بیییمیه شیده شیاغیل    ٨١١ 
کیارورز    ٠١١ داشته باشد میتواند  

الیی    ٩ را  ذیرش و  س از طی   
ماه دوره کیارورزی  بیر اسیا     ١ 

آنان را بیه میدت دو سیال    ٣ ماده  
با معافیت از  رداخت سهم بیییمیه  

 کارفرمائی بکار گیرد. 
 
در آیییین نیامیه اجیرائیی طیر     -

کارورزی هیییچ تیبیصیره و میاده  
ای وجود ندارد تا کارفرمیاییان را  
 ییس از  ییایییان دوره آمییوزشییی  
کارروزان و استخیدام شیان بیمیدت  
دو سال  م زم و متعهد بیه حیفی   
کارگران قب ی و تدم اخیرج آنیان  
بکند. لذا کیامیال بیدییهیی اسیت  
که کارفرمای کیارگیاه سیییصید  
نفره مورد م ال   س از طیی دوره  

کیارورز  از آنیجیا    ٠١١ آموزشی  
که سهم بیمه کارفرمائی آنیان را  
از جیب نمی  ردازد بیه میرور بیا  
اخراج صد کیارگیری کیه بیییمیه  
هییایشییان را از جیییییب  ییرداخییت  

 میکند جایگزین سازد. 
 
بنا بر این  طیر  کیارورزی بیر    -

خالف ادتیای دولیت بیه تینیوان  
طییرحییی جییهییت اشییتییغییالییزائییی   
نمیتواند بطیور تیمی یی اشیتیغیالیزا  
باشد بی یکیه فیقیی بیاتی  یی   

جابجائی در نییروی کیار خیواهید  
شد. بدین معنا که با اجرای ایین  
طر   کیارفیرمیاییان از ایین  یس  
قادر خیواهینید شید تیا بیه جیای  
استفاده از کارگرانیی کیه بیییمیه  
هایشان را از جیب می  ردازنید از  
کارگرانی استیفیاده بیکینینید کیه  
بمدت دو سال بیمه هیایشیان را از  

 جیب نخواهند  رداخت. 
 
قانونی کردن بیگاری و  -٢

بتتلتتوکتته کتتردن متتوادی از 
 قانون کار

 
  ٠٠٨ طبا بند  ب  و  ج  میاده    -

قانون کار  مزد کارگر در میدت  
کارآموزی نبیایید از میزد میبینیا 

)حداقل میزد(  کیمیتیر بیاشید و  
مزایای غیر نقدی   کیمیکیهیا و  
فوق العاده هائی که برای جیبیران  
هزینه زندگی و مسیئیولیییتیهیای  
خانوادگی به کارگران   یرداخیت  
می شود می باید به کیارآمیوزان  
نیز در دوره کیارآمیوزی  یرداخیت  
گییردد. امییا سییالییهییاسییت بییخییش  
تظیمی از  فیار  الیتیحیصیییالن  
دانشگاهیی بیدلیییل تیدم اجیرای  

قیانیون کیار  نیابیودی    ٠٠٨ ماده  
اقتصاد کشور و نبود فرصیتیهیای  
شغ ی که خود همییین آقیاییان در  

سال گذشته مسیبیب آن    ٨٣ طول  
بوده اند  بناچار بیا دسیتیمیزدهیای  

زیر حداقل مزد مشیغیول بیکیارنید   
تا با کسب سابقه کیار  قیادر بیه  
یافتن شغ ی مناسیب بیرای خیود  
شوند. حال دولت بیه جیای تیمیل  
به وظیفه اش در قبال این جیوانیان  
برای ایجاد اشتغال و اجرای میاده  

قانون کار  در صدد بر آمیده    ٠٠٨ 
اسیت تییا بییر  بسییتییر فییالکییت و  
استیصال و  درمیانیدگیی صیدهیا  
هزار جوان فار  التیحیصیییل بیرای  
زندگی و اشتغال  شرایی بیرده وار  

میییوجیییود را از طیییرییییا طیییر   
کییارورزی بییا  ییرداخییت مییزدی  
معادل ی  سوم حیداقیل میزد و  
مییحییروم سییازی آنییان از سییایییر  
مییزایییای قییانییونییی در طییول دوره  
آموزشی  قانونی و نهادینه کینید  
و شنین ترین و شدیدترین شیکی یی  
از است مار را به بهانه اشتغالیزاییی  

 در ایران سازماندهی نماید. 
 
دولیت بیرای دسیت ییابیی بیه     -

قییانییونییی کییردن بییردگییی فییار   
الییحییصیییییالن دانشییگییاهییی  بییدون  
اینیکیه راسیا اخیتیییاری قیانیونیی  
برای کم لم یکین کیردن میوادی  
از قانون کار داشته بیاشید تیمیال  
دست به اینکار زده و بیا بی یوکیه  
کردن فصل  نجیم قیانیون کیار و  

آن در    ٠٠٨ و    ٠٠٢ بویژه میواد  
قالب طیر  کیارورزی  اقیدام بیه  
قانون گذاری در راستای قانیونیی  
کردن بیگاری و تحمییل بیردگیی  
مییحییض بییر فییار  الییتییحییصیییییالن  

 دانشگاهی نموده است. 
 
تبعیات چینییین روییکیردی از     -

سوی دولت  یعنی ب یوکیه کیردن  
موادی از قانون کیار و اقیدام بیه  
قانون گذاری از طریا طیرحیهیا و  
لوای  متعدد  مییتیوانید میبینیائیی  
برای کنار گذاشیتین سیاییر میواد  
قانون کار و اضمحالل تم ی ایین  
قانون بشود. به این معنا که اگیر  
امییروز دولییت تییوانسییتییه اسییت بییا  
تصویب و اجرای طر  کیارورزی   
فصل  نجم قیانیون کیار و میواد  

آنرا را تعطییل کینید    ٠٠٨ و    ٠٠٢ 
  ٩٠ فردا نیز میتواند می یال میاده  

قییانییون کییار و سییایییر مییواد آنییرا  
تیعیطیییل و خییود راسیا از طیریییا  
طرحها و لوای  متیعیدد دسیت بیه  
قانون گیذاری در میورد شیراییی  

 کار و زیست ما کارگران بزند. 

تضتتتعتتتیتتت  جتتتنتتتبتتتش  -٩
اعتراضی علیته بتیتکتاری و 

 فقر و فالکت
 
با توجه به اینکه   س از طیی    -

دوره کییارورزی تیییوسییی فیییار   
الیییتیییحیییصیییییییالن دانشیییگیییاهیییی   
کیارفیرمیاییان میییتیوانیینید آنیان را  
بمدت دوسال با معافیت از سیهیم  
بیمه کارفرمائی بکار گیرنید لیذا  
روشن است کیه کیارفیرمیاییان از  
بکار گییری فیار  الیتیحیصیییالن  
مشییمییول طییر  چشییم  ییوشییی  
نخواهد کرد و با اشتییاق بیاالئیی  
اقدام بیه اسیتیخیدام آنیان خیواهینید  
نیمیود.  بیدیین میعینیا  دولیت بییا  
اتیییطیییای امیییتیییییییاز وییییژه بیییه  
کارفرمایان مشمیول طیر   بیطیور  
غیر مستقیم با تضیمییین اشیتیغیال  
بمدت دو سال برای صیدهیا هیزار  
فار  التحصیییل دانشیگیاهیی  در  
صدد آرام کیردن آنیان بیه بیهیای  
خانه خرابی دیگر بخشهای طبقیه  
کارگر است. بیه تیبیارت دییگیر  
اییین طییر  در تییییین حییال ییی   
رویکرد ریاکارانه از سیوی دولیت  
روحانی است تا بیا دادن امیتیییاز  
دوسال تضمین شیغی یی بیه فیار   
التحصیالن دانشگاهی  این بخیش  
جییییوان دارای تییییحییییصیییییییییالت  
دانشگاهی از طیبیقیه کیارگیر را  
آرام و آنان را به تنوان کارگرانیی  
آگاه و معترض از هیمیگیراییی بیا  
دیگر بخشهای طبقه کارگیر بیاز  

 دارد. 
 
اعتتطتتای رانتتت عتتظتتیتتم  -٤

مالی بته واحتدهتای تتحتت 
متتتالتتتکتتتیتتتت نتتتهتتتادهتتتا و 
کتتارفتترمتتایتتان وابستتتتته بتته 

 حوزه قدرت
 
از آنیجیا کیه  در آیییین نیامیه    -

اجییرائییی طییر  کییارورزی هیییییچ  

تبصره و ماده ای وجود نیدارد تیا  
کارفرمایان را  س از  یاییان دوره  
آمییوزشییی کییارورزان و اسییتییخییدام  
شییان بییمییدت دو سییال  میی ییزم و  
متعهد به حف  کارگران قب یی و  
تدم اخرج آنان بکند  و از سیوی  
دیگر از آنجا که قرار نیییسیت تیا  
در قالب این طر  ریالی سیرمیاییه  
گذاری جهت اییجیاد ییا تیوسیعیه  
واحدهای  تولیییدی و صینیعیتیی  
صورت بگیرد لیذا ایین طیر   نیه  
تنها طرحی برای اشتغال زائیی و  
کاستن از دامنه بیکاری نیییسیت  
ب که در کنار دیگیر اهیداف ضید  
کارگرییش  طیرحیی اسیت بیرای  
ی  جابجیائیی در نیییروی کیار  
کشور با هدف میعیافیییت هیزاران  
می یارد تومانی کیارفیرمیاییان از  
 رداخت سهم بیمه کارفیرمیائیی و  
اتطای ی  رانت تظیییم میالیی  

 به آنان 
 
ابعاد تظییم میالیی ایین رانیت     -

زمانی روشن میییشیود کیه طیی  
دوره اجرای طیر  کیارورزی کیه  
هیچ محدودیت زمانی نییز بیرای  
آن  یش بینیی نشیده اسیت یی   
می یون نفر )در طیول شیش سیال(  
فار  التیحیصیییل دانشیگیاهیی بیا  
نیروی کیاری کیه کیارفیرمیاییان  
بیمیه هیایشیان را از جیییب میی  
 ردازند جابجا شوند و سهیم بیییمیه  
کییارفییرمییائییی آنییان از بییودجییه  
تمومی کشیور  یرداخیت گیردد.  
مب ی این رانت برای ی  می ییون  
نفر در طول دو سال بیا احیتیسیاب  
دریافتی متوسی ماهیییانیه یی   
می یون و  انصد هزار تومان بیرای  
هر نفر  میییشیود: هشیت هیزار و  

 دویست و هشتاد می یارد تومان 
 
 طر  قرار نیست    ٠١ طبا ماده    -
 

جعفر عظیم زاده: یک جمعبندی پیرامون ماهیت برده 
دارانه و ضد کارگری طرح کارورزی فارغ التحصیالن 

 دانشگاهی
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 یک بخش از سوانح محیط کار منجر به مرگ کارگر میشود در این مورد باید بر حق و حقوق زیر تاکید کنیم:
انتد، بتایتد تتحتت پتوشتش  اند، و نان آور خود را از دستت داده خانواده کارگرانی که به خاطر ناامنی محیط کار جان باخته -٦

ها مستتتمتری متاهتانته متکتفتی  همیشگی تامین اجتماعی قرار گیرند و از یک زندگی انسانی برخوردار باشند. باید به این خانواده
 پرداخت شود.

ای در محیط کار، تعداد قربانیان و مصدومین با مشخصات و عکس فورا باید رسما و عتلتنتا اعتال   در صورت وقوع هر حادثه -٢
 شود.

 عاملین کشتار در کارخانجات کارفرمایان و دولت حامی آنها هستند و باید مورد پیگرد قرار گیرند. -٩
 برگزاری مراسم یاد کارگران جانباخته بخاطر ناامنی محیط کار توسط کراگران به هزینه کارفرما -۴

مبارزه برای ایمنی محیط کار، یعنی مبارزه برای زنده ماندن و سالمت جانی کارگر، یک روز هم نباید در آن تعلل کرد. خصتوصتا 
 این موضوع در ایران باید به مساله فوری و همین امروز کارگران تبدیل شود.

مساله تامین ایمنی محیط کار بسادگی به سود سرمایه داران گره میخورد. سرمایه دار بخاطر سودجویی ا ، آشکارا جنایت میکند 
های کار هر روز بیشتر از کارگران قربانی میگیرد و دولت نیز بنا به تعری  حافظ منافع اوست. ابعاد گستترده جتنتایتت  و محیط
 های کار بیش از هر چیز اوج توحش سرمایه داری را در مقابل ما قرار میدهد. باید به این توحش پایان داد. * در محیط

 
 )منبع کشتار در محیط های کار، یک جنگ اعال  نشده تت از شهال دانشفر. صفحه کارگران در فیس بوک(

 جعفر عظیم زاده: یک جمعبندی پیرامون ماهیت برده دارانه و ضد کارگری طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی

همیه کیارفیرمیاییان از ایین رانیت  
هزاران می یارد تومانیی از طیرییا  
معافیت از  یرداخیت سیهیم بیییمیه  
کارفرمائی بهره گیییرنید. بی یکیه  
طبا این ماده  تینیهیا واحیدهیاییی  
قادر به استفاده از این طیر  و در  
واقن از این رانت تیظیییم خیواهینید  
بود که واجد شرایی بیاشینید. لیذا  
مفهوم این ماده  یعنی تعی یا ایین  
طر  به واحدهیای واجید شیراییی   
معنایش چیییزی جیز اخیتیصیاص  
این رانت تیظیییم  بیه واحیدهیای  
تییحییت مییالییکیییییت نییهییادهییا و  
کییارفییرمییایییان مییتییصییل بییه حییوزه  
قدرت نیمیییتیوانید بیاشید. تیجیربیه  
خصییوصییی سییازی و انییتییقییال  
مالکیییت واحیدهیای دولیتیی بیه  
آقازاده ها و نهادهای وابسیتیه بیه  
حییوزه قییدرت شییاهییدی بییر اییین  
مدتاست. الزم است تاکید کینیم  
که هدف از واشکافی این جینیبیه  
از مییاهیییییت غییارتییگییرانییه طییر   
کارورزی این نیییسیت کیه گیوییا  

اتطای این رانت تظیم در یی   
شیییراییییی مسیییاوی بیییه هیییمیییه  
کارفرماییان چیییزی از میاهیییت  
چ اولگرانه و بیرده دارانیه آن کیم  
میکند ب که ایین بیحی   صیرفیا  
نشان دادن ایین نیکیتیه اسیت کیه  
یکی از اهداف میهیم ایین طیر    
اختصاص و تامین یی  نیییروی  
کار مجیانیی بیعیالوه دادن یی   
رانت تظیم هزاران میی یییاردی بیه  
واحدهای تحت مالکیت نهادها و  
کییارفییرمییایییان وابسییتییه بییه حییوزه  

 قدرت است. 
 
از بین رفتن تیدرییجیی بیییمیه    -١ 

کارگران تیوسیی کیارفیرمیاییان و  
 تضعیف تامین اجتماتی 

 
با نیهیادیینیه شیدن اجیرای ایین    -

طر    رداخت سهم بیییمیه صیدهیا  
هزار کارگیر و در یی   یروسیه  
چند ساله  می ییونیهیا کیارگیر از  
روی دوش بخشهیای میهیمیی از  

کارفرمایان برداشته خواهد شید و  
این چرخیه بیا تیوجیه بیه ایینیکیه  
مییحییدودیییت زمییانییی نیییییز بییرای  
اجرای آن  یش بینیی نشیده اسیت  
همچنان تداوم  یدا خیواهید کیرد.  
لذا وقتی در یی  بیازه زمیانیی  
نییامییحییدود و در چیینییییین ابییعییاد  
بییزرگییی   ییرداخییت سییهییم بیییییمییه  
کارفرمائی از سیوی بیخیشیهیای  
مهمی از کیارفیرمیاییان میتیوقیف  
بشود طیبیییعیی اسیت کیه اتیاده  
تعهد کارفرماییان بیرای  یرداخیت  
سهم بیمه کارفرمیائیی بیه یی   
چالش بزر  تبدیل و بیا تیوجیه  
به قرار داشتین اهیرمیهیای قیدرت  
در دسییتییهییای آنییان  میینییجییر بییه  
نهادینه شدن تدم  یرداخیت بیییمیه  
کارگران توسی کارفرمایان بشیود  
و در نتییجیه آن سیازمیان تیامییین  
اجتماتی بشیدت تضیعیییف و در  

 معرض اضمحالل قرار بگیرد. 
 

موخره: بیایید بیه نیوبیه خیود  بیه  

تیینییوان ییی  فییعییال جیینییبییش  
کییارگییری ا تییان کیینییم کییه نییه  
جنبش کارگری ایران و نه ما در  
اتحادییه آزاد کیارگیران  آنیچینیان  
که الزم و شایسته بود نتوانسیتیییم  
بیمییوقیین و قییبیل از اجیرای طییر   
کارورزی  آنرا به چالش کشیم و  
متاسفانه این طیر  بیا تیوجیه بیه  
این غف ت بزر  از اول تیییر میاه  
اجرائی شد. اما اجرای ایین طیر   
به معنای آن نیست که دسیت بیر  
روی دست بگذاریم و نیظیاره گیر  
سییازمییانییدهییی و قییانییونییی کییردن  
شدیدترین شک ی از اسیتی یمیار بیه  
بییهییانییه دروغییی آشییکییار بییه نییام  
اشییتییغییالییزایییی و سییر ریییز کییردن  
بییودجییه تییمییومییی کشییور تییحییت  
تنوان دروغین  ریاکیارانیه  و  یر  
طمطیراق اشیتیغیالیزائیی بیه جیییب  
نهادها و کارفرماییان وابسیتیه بیه  

 حوزه قدرت باشیم. 
 

سییازمییانییدهییی و قییانییونییی کییردن  

بییردگیییی صیییدهییا هییزار فیییار   
التحصیییل جیوان دانشیگیاهیی بیر  
بستر استیصال و درماندگیی آنیان  
برای کار و زندگیی   میییتیوانید  
جامعه ای را در تیمیامیی ابیعیاد  

اجتماتی اش به قهقرا بیکیشیانید.   
لذا ما در اتحادییه آزاد کیارگیران  
اییران بیا تیاکییید بیر اتیتیراضییات  
متحدانه از سوی همه تشک هیای  
کارگری  مع مان و دانشیجیوییان  
بیر تیی ییییه اجییرای ایین طییر   از  
اسیییاتییییییید دانشیییگیییاه  وکیییال و  
حییقییوقییدانییان  روزنییامییه نییگییاران و  
افکار تمومی مسئول میخواهییم  
تا بیا افشیا و اتیتیراض بیه ایین  
طر   اجازه ندهند یی  بیردگیی  
نوین مبنتیی بیر شینییین تیریین و  
شدیدترین شک ی از اسیتی یمیار در  

 جامعه ما نهادینه بشود. 
 

 – ٠٨٣١ تیر ماه    ٠٢ 
 جعفر تظیم زاده    
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آیید کیه چیه    این سئوال  یش می 
چیز بات  شد کرمر مارکیس را  
دتوت کند. چرا ایین دتیوت در  
مورد مهیاجیریین بسیییار دییگیری  
که در آنزمان لینیدن را  یر کیرده  

هییا یییا    بییودنیید و بییه انییگیی یییییسییی 
فرانسویان نزدیکتر بیودنید صیورت  
نگرفت  چرا وی بیعینیوان تضیو  
کمیته انجمن بین الیمی ی یی آیینیده  

 برگزیده شد  
تیوانییییم    در ایین میورد تینیهیا میی 

حدسیاتی داشیتیه بیاشیییم. بینیظیر  
تیرییین    رسید کیه قیابییل تییعیمییا   میی 

حد  چنین باشد: قبال نقشیی را  
که انیجیمین آمیوزشیی کیارگیران  
آلییمییان بییعیینییوان مییحییل مییرکییزی  
گردهمآئی کیارگیران می یییتیهیای  

کیرد     گوناگون در لندن اییفیا میی 
ایم. زمانی که خیود    مشاهده کرده 

کارگران انگ یسی باین تشخییی   
رسیدند که برای مقاب ه با نیتیایی   
زیانیبیار رقیابیت کیارگیرانیی کیه  
کارفرمایان انگ یییسیی از طیرییا  

کشانیدنید    توامل خود به لندن می 
الزم بییود بییا کییارگییران آلییمییانییی  
متحد شوند  این محل به حد بیاز  
هم بیشتری مرکزیت یافت. و از  
اییینییجییا بییود روابییی شییخییصییی  
نزدیکی که بین آنهیا و اتضیای  

ج.    –جامعه کمونیستیی سیابیا  
جی. اکاریو   فردری  لسینیر   

وجود داشت. دو نفیر اول    –فاندر  
خیاا بودند  سومی نیقیاش بیود.  
همه آنها نقش فعالی در جینیبیش  
تریدیونیونیستیی لینیدن بیه تیهیده  
گییییرفییییتییییه بییییودنیییید و بییییا  
سازماندهندگان و رهبران شیورای  
کییارگییری لیینییدن آشیینییا بییودنیید.  
مشکل نیست بفهمیم که چگونیه  
ادگر و کرمر  دکتر میارکیس را  
کییه در دوران مییاجییرای وگییت  
روابطش را بیا انیجیمین آمیوزشیی  
کارگران آلمان از سر گرفته بیود   

 بشناسند. 
نیقیش اصی یی میارکیس در بییین  
الم ل اول  که هیچ ارتیبیاطیی بیا  
تییأسیییییس آن نییداشییت   ییس از  
تشکییل آغیاز شید. وی بیزودی  
بصورت روان هداییت کینینیده ایین  
سیازمییان در آمیید. کیمیییییتییه کییه  

سی یتیامیبیر    ٢٣ توسی میتیینیگ  
انتخاب شده بود  هیچ رهنیمیودی  

ای بیود  نیه    نداشیت. نیه بیرنیامیه 
ای و نه حیتیی نیامیی.    اساسنامه 

در آنیزمیان چینییین انیجیمین بیییین  
الم  ی ای در لندن وجیود داشیت  

کیه از    –جامعیه مشیتیر     –
کمیته استقبال نیمیود. از خیوانیدن  
صییورت جیی ییسییه اولییییین نشییسییت  
کمیته در می یابیم که چند تین  
از نمایندگان بورژوازی نییکیوکیار  
در ایین جییامیعیه در ایین جی یسییه  
شرکت داشیتینید. بیرخیی از ایین  
آقایان به کمیته متذکر شدند کیه  
احتیاجی برای تشکیییالت جیدیید  
وجییود نییدارد  دیییگییران تشییکیییییل  
انجمن بییین الیمی ی یی جیدییدی را  
 یشنهاد کردند که نه تنها بیروی  
کارگران  ب که همیچینییین بیروی  
هر کس که به هدف همبستیگیی  
بییین الیمی یی یی و بیهیبییود شیرایییی  
اقتصادی و سیاسی زحمیتیکیشیان  
تالقه داشیت  بیاز بیاشید. تینیهیا  
بییواسییطییه اصییرار دو کییارگییر   
اکییییاریییییو  و ویییییت ال    
چارتیست سابا  بود که تصیمیییم  
گرفته شید انیجیمین جیدیید بینیام  
انیجیمین بییین الیمی ی یی کیارگییران  
تعمید یابد. این  یییشینیهیاد میورد  

هییا کییه در    حییمییایییت انییگیی یییییسییی 
میانشان تعدادی چیارتیییسیت  از  

 –اتضای انجمن کارگران قدییم  
که گهواره جنیبیش چیارتیییسیتیی  

شییرکییت داشییتیینیید  قییرار    –بییود  
 گرفت. 

نیام جیدیید بیدون هیییچ ابیهیامیی  
صییفییت مشییخییصییه انییجییمیین بییییین  

کیه بیزودی    –الم  ی جیدیید را  
بییورژوازی خییوش نیییییت را کییه  
متع ا به جامعیه مشیتیر  بیود  

تییعییریییف    –از خییود کیینییار زد  
کرد. به کمیته گفته شید تیا    می 

بییه جسییتییجییوی مییحییل دیییگییری  
ب ردازد. خوشبختانه موفیا شیدنید  
اطاق ج سه کوچکی در محی یی  

که از انجمن آموزشیی کیارگیران  
ای کیه    آلمان دور نبود  در ناحیییه 

مییحییل سییکییونییت مییهییاجییرییین و  
کییارگییران خییارجییی بییود   یییییدا  

 کنند. 
بمجرد اینکه بر روی نام تصیمیییم  
گرفته شد  کیمیییتیه بیه تینیظیییم  
برنامه و اساسنیامیه اقیدام نیمیود.  
ی  اشکال وجود داشت: کمیتیه  
از تناصر مخت ف بسیییار زییادی  
تشکییل شیده بیود. اول از هیمیه  

ها بودنید  کیه خیود بیه    انگ یسی 
 –چند گروه تقسیم شیده بیودنید  

تییریییدیییونیییییونیییییسییتییهییا بییودنیید   
چییارتیییییسییتییهییای سییابییا  حییتییی  
آونیییییسییتییهییای سییابییا نیییییز وجییود  
داشتند. فیرانسیوییان بیودنید  کیه  
مییهییارت چیینییدانییی در مسییائییل  
اقتصادی نداشتینید  امیا خیود را  
در زمییییینییه مسییائییل انییقییالب  

دانسیییتییینییید.    میییتیییخیییصییی  میییی 
ایتالیائییهیا نیییز بسیییار بیا نیفیو   
بودند  زیرا که توسیی گیییوسی   

(  ٠٣١١   –  ٠٣٢٢ میییازیییینیییی ) 
انقالبی کهنسال بسیار میحیبیوب   

امییا بسیییییار    –جییمییهییوریییخییواه  
شیدنید.    رهیبیری میی   –مذهبیی  

همچنییین میهیاجیریین لیهیسیتیانیی  
بودند. برای آنها مسئ ه لیهیسیتیان  
مهمترین مسئ یه بیود. و بیاالخیره  
تعدادی آلمانی وجود داشتند کیه  
هییمییه اتضییای سییابییا اتییحییادیییه  

اکیارییو      –کمونیستی بیودنید  
 لسنر  فاندر و مارکس.  

طرحهیای گیونیاگیونیی در بیرابیر  
کمیته ارائه شیدنید. میارکیس در  

ای کییه در آن کییار    سییوکییمیییییتییه 
کرد نیظیرییه خیود را میطیر     می 

ساخت و باالخره تصمیییم گیرفیتیه  
شد که وی طرحیش را در بیرابیر  
تمام کمیته مطر  سیازد. بیاالخیره  
زمانیکه کمیته برای چیهیارمییین  
بییار تشییکیییییل شیید )اول نییوامییبییر  

(  طیییر  میییارکیییس بیییا  ٠٣١٩ 
تعدییالت انشیائیی میحیدودی بیا  

 اک ریت قاطن بتصویب رسید. 
بیایسیت ا تیان    در همین آغاز میی 

نمائیم که طر  مذکور بصیورتیی  
کییه بییتییصییویییب رسییییید شییامییل  

هیای    هیا و امیتیییاز دادن   مصالحه 
بسیاری بود. میارکیس خیود  در  

اش بییه انییگیی ییس  از اییین    نییامییه 
واقعیت که مجبور به وارد کیردن  

هائیی نیظیییر حیا  اخیالق  و    واژه 
تدالت در اسیاسینیامیه و بیرنیامیه  

کینید     شده بود  اظهار انزجار میی 
لکن همیانیطیور کیه بیه انیگی یس  

دهید  وی تیرتیییبیی    اطمینان میی 
ها را در جاهیائیی    داد که این واژه 

بیییاورد کیه کیمیتیریین آسیییب را  
 برسانند. 

با وجود این  این چیزی نبود کیه  
راز موفقییت میارکیس را در بیر  
داشت. موفقیت وی در ایین کیه  
بتواند  یییشینیهیاداتیش را تیقیرییبیا  
باتفاق آرا بتیصیوییب چینیان گیروه  
نامتجانسی برساند نتییجیه چینیان  

ای بیود کیه در    تبحر فوق الیعیاده 
نگارش خیطیابیه افیتیتیاحیییه بییین  
الم ل بکار رفیتیه بیود. ایین امیر  
حتی میورد اتیتیراف بیاکیونییین   

ترین میخیالیف میارکیس     سرسخت 
قرار گرفته بیود. هیمیانیطیور کیه  
مارکس در نامه خود به انیگی یس  

کند  بینهاییت دشیوار    اتتراف می 
بود که نیظیرییه کیمیونیییسیتیی را  
بشک ی که مورد قیبیول جینیبیش  

اش    کارگری در مراحل خام اولیییه 
باشد   نهان کند. بیکیار گیرفیتین  
زبان انقالبی جسورانه  مانیییفیسیت  
کیمییونیییییسییت  غییییرمییمییکیین بییود.  
مارکس کوشید تا از نظر محیتیوا  

رو    جامین  امیا در شیکیل میییانیه 
باشد. موفقیت وی بیی چیون و  

 چرا بود. 
این خطابه افتیتیاحیییه هیفیده سیال  

بعد از  میانیییفیسیت کیمیونیییسیت   
نوشته شده بود. این دو سینید هیر  
دو نوشته ی  نویسنده بودند. بیا  
وجود این  دورانهای تاریخی کیه  
در آن  و سازمانی کیه بیرای آن   
این دو بیانیه نوشته شدند میطی یقیا  
مییتییفییاوت بییودنیید.  مییانیییییفییسییت  
کمونیسیت  بیه درخیواسیت گیروه  
کییوچییکییی از انییقییالبیییییون بییرای  
جنبش کیارگیری بسیییار جیوانیی  
نوشته شده بود. این کمونیییسیتیهیا  

کیردنید    حتی در آنزمان تأکید می 
که آنیان هیییچ اصیولیی را کیه  
بخیواهینید بیر جینیبیش کیارگیری  
تحمیل نمایینید  در نیظیر نیدارنید.  

کییوشیییییدنیید آن    بیی ییکییه آنییان مییی 
اصولی تامی را کیه صیرفینیظیر  
از میی یییییت  میینییافیین مشییتییر   
 ییرولییتییاریییای سییراسییر جییهییان را  

کیرد  میتیبی ییور    نیمیایینیدگیی مییی 
 سازند.  
جنبیش کیارگیری    ٠٣١٩ در سال  

رشید کییرد و در تیوده هییا نیفییو   
نمود. ولی تا آنجا که به آگاهیی  
طبقاتی تکیامیل ییافیتیه میربیوا  
می شد  بسییار از  یییشیاهینیگ  

تیقیب تیر بییود.    ٠٣٩٣ انیقیالبیی  
تقب گرائی مشابهی نیز در بیین  
رهبران مشاهده میشد. مانییفیسیت  
جدید می بایست بترتیبی نیوشیتیه  
شود که در سیطی  نیازل آگیاهیی  
طبقاتی  رولتیارییائیی را در بییین  
توده ها و رهبران در نظر بیگیییرد   
ولییی در تییییین حییال بییه اصییول  
اساسی ای کیه در  میانیییفیسیت  
کمونیست  مطر  شده بود وفیادار  

 بماند. 
مییارکییس در خییطییابییه نییمییونییه  
کییالییسیییییکییی از تییاکییتیییییکییهییای  
 جیبییهییه مییتییحیید  ارائییه داد. وی  
خواستها را تنظیم کرد و بر ک یییه  
نکاتیی کیه بیر روی آن طیبیقیه  

بیایسیت    توانست و میی   کارگر می 
مییحییتیید شییود و بییر مییبیینییای آن  

شد انیتیظیار تیکیامیل بیییشیتیر    می 
جنبش کارگری را داشت  تأکیید  
نیییمیییود. خیییواسیییتیییهیییای فیییوری  
کارگیری کیه تیوسیی میارکیس  
تنظیم شد  خیواسیتیهیای بیزرگیتیر  
 مانیفست کمونیست  را مینیطیقیا  

 به دنبال داشت. 
 )ادامه دارد( 

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و 
 فردریک انگلس

 ( دیوید ریازان ٩٣)
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 ٦٩ صفحه 

هفته ای که گذشت  هیفیتیه ای  
 رتحر  در جینیبیش اتیتیراضیی  
کیییارگیییری بیییود. دور جیییدیییید  
اتییتییراضییات کییارگییران هیی ییکییو   
اتییتییراضییات سییریییالییی کییارگییران  
بازنشسته نیشکر هفت ت ه  تجیمین  
سراسری مع میان آزاد شیاغیل در  
بییخییش غیییییر دولییتییی از جییمیی ییه  
سرتیترهای میهیم آنسیت کیه در  

 زیر میخوانید. 
دور جتتتتدیتتتتدی از 
اعتتتتترار کتتارگتتران 

 هپکو 
کییارگییر کییارخییانییه    ٣١١ حییدود  

مییاشییییین سییازی هیی ییکییو ارا    
تیییر در    ٠٢ و    ٠٠    ٠١ روزهای  

اتتراض به تیمی یی نشیدن وتیده  
کییارفییرمییا مییبیینییی بییر  ییرداخییت  
مطالبات چهار ماه و نیم دستمیزد  
و دیگر طی یبیهیایشیان  دور جیدیید  
اجتماتات خود را آغیاز کیردنید.  
کارگران به نشیانیه اتیتیراض بیه  
مییحییقییا نشییدن وتییده  ییرداخییت  
مطالباتشان از سیوی کیارفیرمیا   
فییاصیی ییه مییحییل کییارخییانییه تییا  
ساخیتیمیان اسیتیانیداری و میییدان  
مییییرکییییزی شییییهییییر ارا  را  
راه یمایی کردند. در حرکیت روز  

تیییر  کیارگیران هی یکیو  بیا    ٠٢ 
راه ییمیاییی و نشیسیتین بیر روی  
زمیین و مسیدود کیردن خیییابیان  
)نییزدییی  تییرمییییینییال( دسییت بییه  

 اتتراض زدند. 
اسییفیینییدمییاه سییال گییذشییتییه    ٠٠ 

کارگران ه کو بیه دلیییل تیاخیییر  
شییش مییاه حییقییوقشییان مییقییابییل  
سیاخیتیمیان اسییتیانیداری میرکییزی  
تجمن اتتراضی بر ا کیردنید و از  
سیوی مسیئییوالن اسیتییانیی وتییده  
هایی برای رفن مشکی یشیان داده  

شد کیه ایین قیول هیا هینیوز بیه  
صورت کیامیل تیمی یییاتیی نشیده  

 است.  
خیرداد     ٠٨ بنا بر خبرها  از روز  

سیییازمیییان خصیییوصیییی سیییازی   
میدییریییت هیی یکییو را بیه شیرکییت  

هیییییدرو اطیی ییس  واگییذار کییرده   
اسییت. یییکییی از تییعییهییدات اییین  
واگیییذاری بیییرتیییهیییده گیییرفیییتییین  

مسئولیت  رداخیت چیهیار و نیییم   
ماه از مزد کارگیران بیوده اسیت.  
بر مبنای این تعهیدات قیرار بیوده  
کییه تییا  ییایییان خییرداد مییاه هییمییه  
مییعییوقییات مییزدی وبیییییمییه ای  
کییارگییران  ییرداخییت شییود امییا   
اقدامی صورت نگرفته است. بیه  
گفته کارگران  حیقیوق آ ر  دی  

آنیهییا کیامییل    ٣١ و بیهیمیین سیال  
 رداخت نشده است. حقوق اسیفینید  
مییاه ایییین کیییارگیییران بیییعییید از  
اتتراضات بسیار  یرداخیت شید و  
از آغاز سال جاری تا کنون نیییز   
دستیمیزدی نیگیرفیتیه انید. بیدیین  

  ١ ترتیب این کیارگیران بیییش از  
مییاه مییزد  طیی ییب دارنیید. اییین  
موضوع اتیتیراضیات دنیبیالیه دار  

 کارگران را در  ی داشته است. 
راه یمیاییی کیارگیران هی یکیو در  
وسییی شییهییر ارا  بییار دیییگییر  
فضای شهر را تغیییر داده اسیت.  
مردم با تالقه این اتیتیراضیات را  
دنبال میکنند. ییکیمیاه اتیتیراض  
بیش از هیزار کیارگیر کیارخیانیه  
هیی ییکییو  یییکییی از نییقییطییه هییای  
درخشان میبیارزات کیارگیری در  

بود. کارگران هی یکیو بیا    ٣١ سال  
شعارهای کوبنده خود و با سیرود  
 زیر بار ستم نمییکینیییم زنیدگیی   
جان فدا میکنیم در ره آزادگیی    
بطور واقعی  اتیتیراض کیارگیران  
سیراسیر اییران و کیل جیامیعیه را  

فییریییاد زدنیید. اتییتیییراضییات و  
تظاهرات هر روزه کارگران هی یکیو  
در سال گذشیتیه در خیییابیانیهیای  
ارا  و سیرانیجیام وارد صیحینییه  
شیییدن خیییانیییواده هیییا در ایییین  
اتتراضات و تقب نشینی فیوری  
کارفرما و دولیت و تین دادن بیه  
بخشی از خواستیهیای کیارگیران   
ی  نقطه تطف مهم در جینیبیش  
اتییتییراضییی کییارگییری بییود کییه  
درسهیای بیا ارزشیی بیرای کیل  
جیینییبییش کییارگییری و کییارگییران  
ه کو در  یی داشیت. تیجیربیییات  
درخشان مبارزات کارگران ه یکیو  

  بیدون شی  امیروز  ٣١ در سال  
آنها را در موقعیت قیدرتیمینیدتیری  
برای  یشیبیرد اتیتیراضیشیان قیرار  
داده و میییکیییان وییییژه ای بیییه  
میییبیییارزات آنیییهیییا در جییینیییبیییش  
اتتراضی کیارگیری داده اسیت.  
اکنون ب نید شیدن دوبیاره زمیزمیه  
های اتتیراض در ایین کیارخیانیه  
برای مردم شهر ارا  و جینیبیش  
اتتراضی کارگری نیویید بیخیش  
است. اتتراضات کارگران هی یکیو  
ادامه دارد. اخبار این اتیتیراضیات  
را وسیییییعییا  ییخییش کیینیییییم. از  
مبارزات کارگران ه کو حیمیاییت  

 و  شتیبانی کنیم.  
ادامتته اعتتتتتراضتتات 
کارگران بتازنشتستتته 

 نیشکر هفت تپه
تیییییرمییاه     ٠٨ و    ٠٢ روزهییای  

گییروهییی از کییارگییران مییجییتییمیین  
نیییییشییکییر هییفییت تیی ییه در ادامییه  
تجمعیات اتیتیراضیی شیان بیرای  
 یگیری مشیکیل بیازنشیسیتیگیی  
خییود  در مییقییابییل سییاخییتییمییان  
فرمانداری شهرستان شوش تجمین  

  ٨٩٠ کردند. از قیرار میعی یوم بیه  

کارگر بازنشسته نیییشیکیر هیفیت  
  ٣٩ اسیفینید سیال    ٢١ ت ه که از  

مشمول بازنشستگی شده انید  بیه  
درصد سهیم    ٩ دلیل  رداخت نشدن  

کارفرما به تیامییین اجیتیمیاتیی   
مستمری  رداخت نمیشیود و ایین  
کارگران بعد از سالها کار حیتیی  
از هیییمیییان چییینیییدرغیییاز حیییا  
بیازنشییسییتیگییی نییییز میحییرومیینیید.  
تجمعات اتتراضیی کیارگیران در  
اییین هییفییتییه در حییالییی صییورت  

روز قیبیل قیائیم    ٠٨ گرفت که   
مقام مدیر تامل مجتمن نییشیکیر  
هییفییت تیی ییه وتییده بییرطییرف شییدن  
    مشکل بازنشستگی آنیان را داده 

 بود.  
بنا بر خبرها بدنیبیال تیجیمیعیات و  
شییکییایییات کییارگییران بییازنشییسییتییه  
نیشکر هفت ت ه مقررشده بود کیه  

تیییر مشیکیل    ٠٠ روز یکیشینیبیه  
درصد سهیم کیارفیرمیا    ٩  رداخت  

به تامین اجتمیاتیی حیل خیواهید  
شیید. امییا بییدلیییییل خیی ییف وتییده  
کارفرما در نمازخانه جمن شیده و  
ازقییائییم مییقییام مییدیییریییت شییرکییت  
خواستند در جمن آنها حاضیر شیده  
و  اسخگو شود.  س از  سخینیان  
قییائییم مییقییام شییرکییت نصیییییری و  
شنیدن دوباره وتیده  وتیییدهیای  
او  کارگران به خشم آمده و مانین  

خروج وی از نمازخانه شدنید. امیا   
بییا وسییاطییت حییراسییت  ییس از  
ساتتی کارگران درب نیمیازخیانیه  
را باز کردند تا همگی بیه اتیفیاق  
به بیمه هفت ت ه مراجعه کینینید.  
در آنجا  س از ج سه ای بارئیییس  
بیمه اتیالم شید کیه میییبیایسیت  
مییدیییرکییل تییامییییین اجییتییمییاتییی  
موافقت خودرا طی فیاکسیی بیه  
شیعیبییه زادمیهییرهیفییت تی ییه اتییالم  
کیینیید. ولییی نییتیییییجییه ای جییز  

سردواندن کیارگیران نیداشیت. ایین  
مییوضییوع بییر خشییم و اتییتییراض  
بازنشستگان افزود. در تجمین روز  

جمعی از کارگران بازنشسیتیه    ٠٩ 
به فرمیانیداری میراجیعیه کیردنید   
اما مورد تهدیید قیرار گیرفیتینید.  
هیمییین بیرخیورد بیاتی  شید کییه  
کارگران بیه شیرکیت میراجیعیه و  
بهمراه بیاقیی هیمیکیارانشیان درب  
ورودی شییرکییت را بسییتییه و بییا  

حم یه بیه میدییرییت وحسیابیداری   
دوربین هیای میدار بسیتیه  کیه  
برای امینیییتیی کیردن کیارخیانیه  
نصب شیده انید و شیییشیه هیا را  
شکستند. و هم اکینیون اتیتیراض  
کارگیران بیازنشیسیتیه هیفیت تی یه  

 ادامه دارد. 
ییی  نییقییطییه قییوت مییبییارزات  
کارگران بازنشسته نیشکیر هیفیت  
ت ه همراهی کارگیران شیاغیل بیا  
آنها بوده است. کارگران شاغیل و  
بازنشسته نییشیکیر هیفیت تی یه از  
اولین هفته خرداد  بیخیاطیرتیعیوییا  
در  رداخت دستمزدهایشان و تیدم  

درصد سهیم کیارفیرمیا    ٩  رداخت  
به تامین اجتماتی بطور متیوالیی  
در اتییتییراض بییودنیید. در اییین  
اتتراضات خانواده های کیارگیران  
نیشکر هفت تی یه سیهیم میهیمیی  
داشته و مشخصا در تیجیمین روز  

خرداد ماه شیرکیت داشیتینید.    ٠٢ 
خرداد با وتده کیارفیرمیا    ٨١ روز  

میبیینیی بیر  یرداخییت یییکیسییاتییت  
اضافه کیاری بیه ازای کیاهیش  
ساتت کاری کیارگیران بیخیاطیر  

درجیه هیفیت تی یه و    ١١ گرمای  
 رداخت دسیتیمیزد فیروردیین میاه   
کییارگییران شییاغییل مییوقییتییا بییه  
تجمعات اتیتیراضیی خیود  یاییان  

کیارگیر    ٨١ دادند. اما با اخیراج  
نیشکر هیفیت تی یه تیحیت تینیوان  

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 دور جدیدی از اعترار کارگران هپکو 

 ادامه اعتراضات کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه
 تجمع سراسری معلمان آزاد شاغل در بخش غیر دولتی 

 شهال دانشفر 



 ٨٧٤ شماره      -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

اینکه آنها اتتیراضیات را هیداییت  
میییییکییرده انیید  کییارگییران دوبییاره  
دست به اتتراض زدند تیا ایینیکیه  
موفا بیه بیازگیردانیدن هیمیکیاران  
اخراجی خود بیه سیر کیارشیدنید.  
بدنبال این اتتراضات قدرتمنید بیه  
کارگران بازنشسته نیییز قیول داده  

درصد حا بیییمیه شیان    ٩ شد که  
 رداخت خواهید شید و مشیکی یی  
برای بیازنشیسیتیگیی آنیان بیاقیی  
نخواهد ماند. امیا ایین وتیده هیا  
تیییمییی یییی نشییید و کیییارگیییران  
اتتراضاتشان را میتیحیدانیه دنیبیال  
کردند. نیشکر هفت ت ه یکیی از  
کییانییون هییای دا  اتییتییراضییات  
کارگری است کیه میبیارزات تیا  
کنونی شان درسهای آمیوزنیده از  
اتحاد و همبیسیتیگیی بیرای خیود  
اییین کییارگییران و کییل جیینییبییش  

 کارگری در  یش داشته است. 
تتتتجتتتمتتتع ستتتراستتتری 
معلمان آزاد شاغل در 

 بخش غیر دولتی
ی  خبر میهیم هیفیتیه گیذشیتیه  
تییجییمیین سییراسییری مییعیی ییمییان آزاد  
مشاغل در بیخیش غیییر دولیتیی  

اسییت. مییعیی ییمییان خییواسییتییهییایییی  
سراسری دارند و  اتتراضیات هیر  
بخش از آنیان میقیدمیه ای بیرای  
جیی ییو آمییدن هییمییه مییعیی ییمییان بییا  
خواستهای سراسیری شیان اسیت.  
خصییوصییا اییینییکییه اتییتییراضییات  
مع میان در دو سیه سیالیه اخیییر  
ی  ترصه مهم از اتیتیراض در  
سییطیی  جییامییعییه بییوده اسییت. اییین  
اتییتییراضییات بییه لییحییا  اشییکییال  
سراسری و سازمانیییافیتیه اش  و  
به لحا  خواستیهیای رادییکیال و  
شفاف  از جم ه شعارهایی تی یییه  
تبعیض و نابرابری  ت یه اخیتیال   
ها و دستمزدهای چینید بیار زییر  
خی فقر  ت یییه امینیییتیی کیردن  
مییبییارزات و طییر  خییواسییتییهییایییی  
چییون بیییییمییه درمییانییی  لییغییو  
خصییوصییی سییازی مییدار  و  
کاالیی شدن مدار   لغو احیکیام  
امیینیییییتییی صییادر شییده بییرای  
کیارگییران  مییعیی ییمییان و فییعییالییییین  
اجتماتی  دست آوردهای مهمیی  
بیییرای خیییود آنیییان و جییینیییبیییش  
کارگری و کیل جیامیعیه داشیتیه  
اسییت. از جییمیی ییه مییعیی ییمییان در  
تجمعات دو سه سال اخیر خود بیا  

  ٩ شییعییارهییایییی چییون خییی فییقییر  
می یون حقوق ما ی  مییی یییون   
ی  اختال  کم بشیه  مشیکیل  
ما حل میییشیه  بیییمیه کیارآمید   
درمیان راییگییان اسییت  تییحیصیییییل  
رایگان حا مس م فرزندان ماسیت   
میعیییشیت  مینیزلیت  حیا مسی یم  
مییاسییت  خییواسییتییهییای رادیییکییال   
چ  و انسانی در سط  جیامیعیه  

 را نمایندگی کرده اند. 
در متن چنین  اتتراضاتی و در  
تداوم آنست که بیش از صید نیفیر  
از مع مان آزاد مشاغل در بیخیش  
غیر دولتی از سیراسیر کشیور بیه  

صیبی     ٣ تهران آمده و  از ساتت  
تیر در میقیابیل میجی یس    ٠٠ روز  

شورای اسالمی تیجیمین کیردنید.  
این مع مان که نه از حیا بیییمیه  

مندند و نه حیداقیل دسیتیمیزد      بهره 
مصییوب شییورای تییالییی کییار  

شیود  از شیراییی    نصییبیشیان میی 
شغ ی خیود بیه شیدت نیاراضیی  
هستند. در تجمن اتتراضی  ایین  
روز معی یمیان آزاد  یالکیاردهیاییی  
چون نیییروهیای آزاد حیا حیییات  

مییشیود   نیه    ٨١١١١١ دارند  با  
بیمه  نه مسکن  نه آیینیده روشین  

ی  شاخ  برجسته از مبیارزات  
 تاکنونی مع مان بود. 

گروه  یشکسوتان  یییشیرو اسیتیان  
کرمان در ت گرام طی بیانیییه ای  
تحت تنوان:  نمی خواهید تجیمین  
کنیم  قیانیون میدییرییت خیدمیات  
کشوری را بیدون  چیون و چیرا   
اجرا کنید! . برخواستهیای فیوری  
مع مان از جم یه رسیانیدن حیداقیل  
حقوقها به باالتیر از خیی فیقیر و  
جبران تقب میانیدگیی نیرخ رشید  
حقوق بر میبینیای رشید تیورم در  
سیال هیای گیذشییتیه  هیمییتییرازی  
حقوق و میزاییا بیا بیازنشیسیتیگیان  
سایر ارگان هیا و سیازمیان هیای  
دولیتییی و خصییوصییی بییر اسییا   
سوابا تحصی ی و شغی یی  بیییمیه  
مکمل و کیارآمید بیرای  یوشیش  
دادن به انواع مریضی های دوران  
کهولت و باز نشستگی   یرداخیت  
تمامی معوقات و محیاسیبیه دییر  
کییرد بییر اسییا  نییرخ تییورم  بییاز  
گرداندن منزلیت از دسیت داده و  
کیرامیت شیایسیتیه ی میعی یمییان   
ترمیم حقوق سیال هیای گیذشیتیه  
که نسبت به نرخ تورم همیخیوانیی  
نییییداشییییت   ییییرداخییییت  ییییاداش  

بازنشستگی حداک ر بیعید از سیه  
میییاه  اجیییرای رتیییبیییه بییینیییدی  
بازنشستگانی کیه از سیال هیای  
قبل بازنشسته شدند و هیمیسیانیی  
حییقییوق بییازنشییسییتییگییان سیینییوات  
گییذشییتییه و دیییگییر خییواسییتییهییای  
فییوری شییان تییاکییییید کییرده انیید.  
مع مان آزاد شاغل در بخش غیییر  
دولیییتیییی آمیییوزش و  یییرورش  
میگوینید فیرق میا بیا میعی یمیان  
رسمی چیسیت . میا هیم هیمیان  
کییار را انییجییام میییییدهیییییم  امییا  
دستمزدمان بسیار کمتر است. در  
تابستان نیز درآمدی نیدارییم و از  
همان حداقل بیمه هم میحیرومیییم.  
ی  خواست مهیم ایین میعی یمیان  
استخدام در آمیوزش و  یرورش و  
بیرخیورداری از شیرایییی میعی یمییان  
استخدامی است. تجمن سیراسیری  
روز یازده تیییر از طیرییا فضیای  
مجازی ت گیرامیی سیازمیانیدهیی  
شده بود. مع مان همچنان  ییگیییر  

 خواستهایشان هستند. 

 کارگران در هفته ای که گذشت                                                       
 

 کارگران نورد و پروفیل ساوه با اعتصاب خود موفق به دریافت یکماه از طلبهایشان شدند
 شهال دانشفر  

تیییرمیاه بیییش از    ٠١ روز شنیبیه  
دویست نفر از کیارگیران نیورد و  
 ییروفیییییل سییاوه در شیییییفییت بییعیید  
ازظییهییر  در اتییتییراض بییه تییدم  

مییاه    ١  ییرداخییت نییزدییی  بییه  
دسییتییمییزدشییان دسییت از کیییار  

 کشیدند.  
کییارخییانییه نییورد و  ییروفیییییل در  
شهرستان ساوه متیعی یا بیه یی   

کیارگیر    ٢٩١١ کارفرما سیت و  
میاه اسییت    ١ ایین کیارخییانیه هییا  

دسییتییمییزدهییای خییود را دریییافییت  
نییکییرده انیید. در رابییطییه بییا اییین  
موضوع این کارگران چندیین بیار  
تجمن و اتیتیصیاب داشیتیه انید.  
بدنبال اتیتیصیاب روز دهیم تیییر   
کارفرما در روز ییازدهیم تیییرمیاه  

یکمیاه از دسیتیمیزد کیارگیران را  
 رداخت کرد و کارگران موقتا بیه  
اتتصابشان  ایان دادند. کیارگیران  

 تمام ط بهایشان را میخواهند.  
 روفیل ساوه یکی از میراکیز  یر  
قدرت اتتراضات کارگری است.  
از جیمی یه اتییتیراضیات کیارگییران  

  ٣٨  ییروفیییییل سییاوه در خییرداد  
دستاوردهای میهیمیی بیرای ایین  

کارگران و کیل جیامیعیه داشیت.   
ی  نقطه قوت مهم اتیتیراضیات  
کییارگییران  ییروفیییییل سییاوه در آن  
مقطین اتیکیای آنیان بیه میجیمین  

گیییری    تمومی خیود و تصیمیییم 
جمعی در اجتماتاتشان بیود. ایین  
کارگران در طول اتتراضاتشان بیا  
تشکیل مجمن تمومی کارگری  

گیری متحد  تیوانسیتینید    و تصمیم 
افیکینیی هیای رژییم    ج وی تفرقه 

اسییالمییی بییایسییتیینیید و بییاقییدرت  
نیییروی جیمییعیی خییود هییییچ راه  
گریزی برای کارفرمایان و دولیت  
باقی نیگیذارنید. نیقیطیه درخشیان  
اتتراض کارگران در اتیتیراضیات  

این بود که  در مجیمین     ٣٨ سال  
خرداد خود تصیمیییم    ٠٣ تمومی  

گرفتند که هر ماه در یی  روز  
دقیییقیه تیا یی     ٩١ معین بین  

نییظییر از اییینییکییه    سییاتییت صییرف 
مشکل داشته باشند و یا نداشیتیه  
باشند مجمن تیمیومیی تشیکیییل  
دهیینیید. اییین تصییمیییییم کییارگییران  
 روفیل ساوه راه میمیکین بیودن و  
تم ی بودن متشکل شیدن را در  

مقابل همه کیارگیران در سیراسیر  
ایران قرار داد.  و این ی  اتیفیاق  
مهم در جینیبیش کیارگیری اییران  
است. یادآوری این تجربه در ایین  
مقطن از مبارزه کارگران  یروفیییل  
ساوه و برای کل کیارگیران میهیم  

 است. 
 

اتکا به مجمن تمومی در سیطی   
ها و میحیییی هیای کیار    کارخانه 

گام مهمی در جهت سازمانییابیی  
کارگران در محیی های کیار و  
اتییمییال اراده مسییتییقیییییم خییود در  
مبارزاتشان است. و این خود  بیه  
معنای نفی تم یی و مسیتیقیییم  

ساز دولتی م یل    های دست   تشکل 
شوراهای اسالمی و خانه کارگر  

 هاست.     و نظایر آن 
نفس این تجربه و اینکه کارگیران  
 روفیل ساوه از بیر یاییی میجیمین  
تمومی به تنوان ظیرفیی بیرای  

 متشکل شدنشان سخن گفتند و 
 
اتیییکیییای میییبیییارزات هیییر روزه    

کارگری بیه میجیمین تیمیومیی  
بعنوان ظرف اتیتیراض و فضیای  
 ر تیحیر  جینیبیش کیارگیری   
امروز توازن قوای بهتیری  بیرای  
دامین زدن بیه جیینیبیش میجیامیین  
تمومی در سیطیحیی سیراسیری  
ایییجییاد کییرده اسییت. اییین ییی   
فرصت مهم بیرای رفیتین بسیوی  
ایییجییاد تشییکیی ییهییای تییوده ای  

 کارگری است.* 
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 ٣١فروردین 
کتتارگتتر الستتتتتیتتک بتتارز ٥٥ 

کردستان چتهتار روز پتس از 
افتتتتتتتتاح کتتارختتانتته اختتراج 

 شدند.
کارگتران کتارختانته الستتتیتک 
بارز کتردستتتان متی گتویتنتد: 
شرابتط کتاری متا نتامتنتاست  
است و مجبور هستتتیتم بتدون 
قترارداد یتا بتا قتراردادهتای 

 سفید کار کنیم.
 

فروردین کارگتران  ٢ظهر روز 
ستتیتتمتتان بتتاقتتران شتتهتترستتتتتان 
دریتمتتان در استتتتان ختتراستتان 
جتنتوبتی هتمتزمتان بتا حضتتور 
روحتتانتتی در کتتاختتانتته، در 

ماه دستتتمتزد  ٦٢اعترار به 
پرداخت نشده خود دستت بته 

 تجمع زدند. 
 

فتروردیتتن تتعتتدادی از  ٥روز 
کارگران بیکار شده کتارختانته 
فتوالد زاگتترس، هتتمتتزمتان بتتا 
سفتر یتک روزه روحتانتی بته 
کردستتتان، در اعتتترار بته 
وضع بتالتتکتلتیت  ختود و بتا 
خواست روشتن شتدن وضتعتیتت 
شغلی شان در مقابل ساختمان 
استانداری، که مستیتر عتبتور 
روحانی بود، تجتمتع کتردنتد. 
این کتارگتران طتی سته ستال 
گذشته تجمعات متعددی را در 
اعتتتتترار بتته تتتعتتطتتیتتلتتی و 

مشخص نبودن شترایتط ادامته 
انتد. در  کارشتان بترپتا کترده

نتتتتیتتجتته تتتعتتطتتیتل شتتدن ایتتن 
کتتارگتتر در  ٤٥٥کتتارختتانتته 

 بالتکلیفی قرار دارند.
 

فتروردیتن متاه،  ٣سه شنتبته 
جمعی از فتارغ التتتحتصتیتالن 
بیکارهمزمان با بازدید زهترا 
احتتمتتدی پتتور متتعتتاون رئتتیتتس 
جتتمتتهتتوری و ریتتیتتس ستتازمتتان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گتتردشتتگتتری از متتجتتمتتوعتته 

گردشگری بتیتستتتون  -تاریخی
اعتراضاتشتان را نستبتت بته 

 بیکاری بنمایش گذاشتند.
 

"زنتان سترپتترستت ختانتتوار را 
فقر و تهتیتدستتتی بته زنتدان 

 کشانده است"
ایتتن نتتقتتل قتتولتتی استتت از 
اسدالله جوالیی، رییس ستتاد 
دیه کشور. او میتگتویتد اکت تر 
زنان زندانی جرایم غیر عمد 
سرپرست خانوار هستند. آنها 
اغتلتت  متادرانتتی هستتتتنتتد کتته 
برای تامین ختانتواده متجتبتور 
به گرفتن وا  یا گرفتن پتول 

اند و بته دلتیتل   از فردی شده
نتتاتتتوانتتی در پتترداختتت پتتول 

 اند.   راهی زندان شده
 

فروردیتن، جتمتعتی از  ٦٥روز 
کارگران اختراجتی ختدمتات و 

فضای سبز دانشگتاه صتنتعتتتی 
جتتنتتدیشتتاپتتوردزفتتول بتتهتتمتتراه 
خانواده هایشتان دراعتتترار 
به بیکارشدن و برای بازگشت 
بکار مقابل فرمانداری تجتمتع 

 کردند. 
 

فتتروردیتتن جتتمتتعتتی از  ٦٥روز 
اعضتتای کتتتتتابتتختتانتته متترکتتزی 
یاسوج در اعترار به کاهش 
ستتاعتتت متتطتتالتتعتته متتقتتابتتل 
استتتتتانتتداری کتتهتتگتتیتتلتتویتته و 

 بویراحمد تجمع کردند.
 

تتتتعتتتدادی از کتتتتارمتتتنتتتتدان 
وزارت  ٣٩استتتتتختتدامتتی ستتال 

نفت، شکایتت ختود را بتابتت 
هزار تتومتانتی  ٤٤٥حقوق پایه

بتتته دیتتتوان عتتتدالتتتت اداری 
 بردند.

 
فروردین نزدیک  ٦١صبح روز 

نفر از کارگران روغتن  ٦٥٥به 
نباتی قو در ادامه اعتتترار 
قبلی خود با حضور در مقابل 
ساختمان وزارت تعاون کار و 
رفتتاه اجتتتتتمتتاعتتی پتتیتتگتتیتتر 

 مطالبات شان شدند.
  

فروردین متاه ٦١روزپنج شنبه 
جتتتمتتتعتتتی ازکتتتارگتتتران  ٣١

 ٢پاالیشگتاه گتاز بتیتدبتلتنتد 
دراعترار به اختراجشتان از 
کار توسط فرماندار بتهتبتهتان 

 تجمع کردند.
 

فروردین متاه ٦١روز پنجشنبه 
مرد  اهتواز در متنتطتقته  ٣١

کوی ملت با ماموران شهترداری 
درگیر شدند. اهالی متنتطتقته 
کوی ملت اهتواز بتا متامتوران 
شهترداری کته بترای تتختریت  

های آنتهتا آمتده بتودنتد  خانه
درگیر شدند و بتا ستنتگ بته 

هتای لتودر و مترمتوران  شیتشته
 زدند. نیروی انتظامی 

  
رانندگان تاکستی و سترویتس 
مدارس منطقه آستارا استتتان 
البرز دست به اعتصاب زدند. 
گفته متیتشتود کته متدارس و 
پیمانکاران از ستال گتذشتتته 
تاکنون حسابشان را با آنتهتا 

 تسویه نکرده اند. 
 

فتروردیتن گتروهتی از  ٢٥روز 
کتتارگتتران کتتارختتانتته متتدیتتران 
ختتود رو در اعتتتتترار بتته 
طوالنی بودن ساعت کتاری و 
افتتتزایتتتش اجتتتبتتتاری ستتتاعتتتت 
کارشان مقابتل مستجتد جتامتع 

 شهر بم تجمع کردند. 
 

فتروردیتن حتدود  ٢٥صبح روز 
نفر از کارگزاران صندوق  ٥٥٥

بتتیتتمتته کشتتاورزی در ادامتته 
اعتتتتتراضتتات قتتبتتلتتی ختتود از 
شهترهتای دور و نتزدیتک بته 

تقویم اعتراضات کارگر  ماهها  فروردی ، 
 ٦٩٣١اردیبهشت و خرداد  سال 

 شهال خباززاده  
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تهران آمده و مقابل ستازمتان 
متتدیتتریتتت در تتتهتتران تتتجتتمتتع 
کردند و ختواستتتار رستیتدگتی 
مسئوالن مربوطه به وضتعتیتت 

 نابسامان شغلی خود شدند.
 

نتفتر از  ٢٥فتروردیتن  ٢٥روز
رانتتنتتدگتتان ختتدمتتات شتتهتتری 

شتهترداری آبتادان  ٢منتطتقته 
دراعترار به عد  پترداختت 
مطالباتشان همراه با وسیتلته 
نقلیه خود مقابل فترمتانتداری 

 این شهرستان تجمع کردند.
  

فتتروردیتتن کتتارگتتران  ٢٥روز 
شتترکتتت چشتتمتته زاغتتی دهتتنتتو 
نسبت بته اختراج شتمتاری از 
کارگران توسط شرکت جتدیتد 
خدمات شهری بروجن "عمتران 
کتتارون شتتیتتری آب" تتتجتتمتتع 

 اعتراضی برپا کردند. 
 

فتتروروردیتتن  ٢٥روزیتتکتتشتتنتتبتته
نفر از کارگتران آب  ٤٥حدود 

و فاضتالب اهتواز بتا تتجتمتع 
مقابل شرکت خواهان تتبتدیتل 
وضعیت از نیروی حتجتمتی بته 

 قراردادی شدند .
 

جمعی از کارگران چوب و فلتز 
 ٢٥اردکتتتان روز یتتتکتتتشتتتنتتتبتتته

در مقابتل دفتتتر  ٣١فروردین 
عضو مجلتس ارتتجتاع از ایتن 
شهر تجمع اعتراضتی بترگتزار 
کردند. آنها به بالتکلتیتفتی و 
پرداخت نشدن دو ماه حتقتوق 

 افتاده اعترار کردند. عق 
 

بتتدنتتبتتال ادامتته تتتاختتیتتر در 

پتترداختتت متتطتتالتتبتتات متتزدی 
در «قتنتد متمتستنتی»کارگران 

مقابل درب ورودی کتارختانته 
 اند.  تجمع کرده

 
فروشان شهر مریتوان در   میوه

آوری  اعترار به تصمیم جمتع
فتروشتی در   های متیتوه ماشین

سطح این شتهترستتتان متقتابتل 
شهرداری مریوان تجمع کردنتد 
و اعتراضاتشان را نسبت بته 
تصمتیتم جتدیتد فترمتانتدار و 
شتتهتتردار متتریتتوان بتتنتتمتتایتتش 

 گذاشتند.
 

فروردین ماه، کارکنتان  ٢٥روز
متتنتتطتتقتته ویتت ه اقتتتتتصتتادی 
بوشهردر اعتتترار بته عتد  

متتاه حتتقتتوق و  ٩پتترداختتت 
عیدی، تجمتع کتردنتد.تتجتمتع 
کتتنتتنتتدگتتان ختتواستتتتتار حضتتور 
مدیر عامل و هیئت رئیسته و 

 پاسخگویی آنان شدند.
 

فروردین جتمتعتی  ٢٦صبح روز 
از کارگران معدن سرب و روی 
انگوران واقتع در شتهترستتتان 
ماه نشان استتتان زنتجتان در 
اعتتتتترار بتته اختتراج هتتای 
تدریجتی کتارگتران دستت بته 
تجمعی اعتراضی زده و مسیتر 
ارتباطتی متعتدن انتگتوران را 
بسته و مانع تردد و بارگیری 

 کامیونها شدند. 
 

فتتتروردیتتتن،  ٢٦صتتتبتتتح روز
کتتارگتتران آی.تتتی.آی شتتیتتراز 
بدنبال توخالی درآمدن وعده 
های صاحبان کارخانه متبتنتی 

بتتر پتترداختتت متتطتتالتتبتتاتشتتان 
اعتتتتتراضتتاتشتتان را از ستتر 
گترفتتتتتنتد ومتتقتابتتل کتارختتانتته 

 تجمع کردند. 
 

فتتتروروردیتتتن بتتترای  ٢٦روز
پنجمین روزمتوالی، کتارگتران 

وجتوانتان  ٢پاالیشگاه بیدبلند
متتتتتقتتاضتتی کتتارمتتنتتطتتقتته بتته 
تجمعشان مقابل مجتمع ادامته 
دادند. کتارگتران پتاالیشتگتاه 
بیدبلند خواهان روشتن شتدن 
وضعتیتت استتتختدامتی ختود و 
قرارداد مستقیم هستند. ایتن 

 مبارزات ادامه دارد.
 
 

فتتروردیتتن کتتارگتتران  ٢٩روز 
قند ممسنی بدنبال تجتمتعتات 
اعتتتتتراضتتی قتتبتتلتتی شتتان در 
اعترار به تعطیلی کارخانه 

متتاه حتتقتتوق و بتتیتتمتته  ٩٣و 
پرداخت نشده شان در مقتابتل 
فرمانداری شتهترستتتان رستتتم 
تجمتع کتردنتد. کتارگتران بتا 
شعار معیشت، متنتزلتت ، حتق 
مسلم ماست، اعترار خود را 
به این بیحقوقی و محرومتیتت 
اعتتتال  کتتترده و ختتتواستتتتتتتار 
پرداختت فتوری طتلتبتهتایشتان 

 شدند.
 

فتتروردیتتن در حتتدود  ٢١روز 
نتتتتفتتتتر از کتتتتارگتتتتران  ٦٥٥

بازنشسته کارخانه متختابترات 
بته  (I.T.I)راه دور شتیتراز 

 ٦٢٥٥نتتمتتایتتنتتدگتتی بتتیتتش از 
کارگر مخابرات در اعتتترار 
به عد  پترداختت متطتالتبتات 

مزدی و سنوات بتازنشتستتتگتی 
متتقتتابتتل استتتتتانتتداری استتتتتان 

 فارس تجمع کردند.
 

فتروردیتن،  ٢١غروب شتنتبته 
جوانان دستفترو  بتازار تته 
لنجی های آبادان دراعتتترار 
به شهرداری آبادان نسبت بته 
جمع آوری آنان از خیتابتان و 
وعده های دروغین تحت لوای 
طرح سامتانتدهتی، دستت بته 
راهپیمایی وتجمع در خیتابتان 

 خمینی این شهر زدند.
 
 ٢١فروردین  نزدیک بته  ٢١

کارگر شتاغتل در  کتارختانته 
داروگر اجازه ورود بته متحتل 
کارشان را پیدا نتکترده و در 
نتتتتتیتتجتته در متتحتتل ورودی 

 کارخانه اجتماع کردند.
 

فروردین متاه  ٢٣روز دوشنبه 
بازنشستگان رنگین نخ سمنان 
در اعترار به معوقات مزدی 
دوران اشتغال و نتیتز ستنتوات 

 ٣٩پایان خدمت خود از سال 
تاکنون در مقابل فترمتانتداری 

 تجمع کردند.
 

فروردین ماه، نتزدیتک  ٩٥روز 
بتته صتتد نتتفتتر از کتتارگتتران 
بتتتازنشتتتستتتتتتته و اختتتراجتتتی 
کتتارختتانتته قتتنتتد یتتاستتوج بتته 

هتتتایشتتتان  هتتتمتتتراه ختتتانتتتواده
دراعترار به عد  پترداختت 
مطالباتشان وتتختلتیته ختانته 
سازمانی آنان دست به تجتمتع 
مقابل ساختتتمتان استتتانتداری 
کهکیلویه و بویراحمد و ستتاد 

٦٩٣١تقویم اعتراضات کارگری ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد  سال   
 شهال خباززاده 



٦٩٣١ تیر ٠٢ کارگر کمونيست  16 

 خبری اداره اطالعات زدند.
 

 ٣١اردیبهشت 
اردیبهشت، شتمتاری از  ٩روز 

بتتازنشتتستتتتتگتتان فتتوالد کشتتور 
مقابل صتنتدوق بتازنشتستتتگتی 
فوالد مقابل ساختمان صندوق 
بازنشستتتگتی فتوالد واقتع در 
ختیتابتان ختالتد استتتتانتبتولتتی 

کتنتنتدگتان  تجمع کردند. تجمع
ختتواستتتتتار اجتترای هتتمتتستتان 
ستتازی، دریتتافتتت متتطتتالتتبتتات 
متتعتتوقتته، تضتتمتتیتتن اجتترای 
تعهدات درمتانتی متطتابتق بتا 

نامته فتوالد و افتزایتش  آیین 
ختتود از  ٣١حتتقتتوق ستتال 

 فروردین ماه شدند. 
 

اردیتتبتتهتتشتتت،  ٩صتتبتتح روز 
رانتتنتتدگتتان تتتعتتداد زیتتادی از 

هتتای حتتامتتل ستتوختتت  کتتامتتیتتون
کرمان دست از کار کشتیتده و 

هتای ختود متقتابتل  با کامتیتون
شتترکتتت نتتفتتت کتترمتتان تتتجتتمتتع 

 کردند.
 
اردیتتبتتهتتشتتت  کتتارگتتران  ٩

پیمانکاری شهرداری طبس در 
اعترار به پرداختت نتکتردن 
حتقتتوق از استتفتتنتتد متتاه ستتال 
گذشتته تتا کتنتون دستتتمتزد، 
عیدی و سنوات خود دستت از 

 کار کشیدند.
 

اردیتبتهتشتت جتمتعتی از  ٩روز 
کتتارگتتران بتتازنشتتستتتتته بتترق 

سال ٢٥ای تهران که از  منطقه
پیش اقدا  به خرید زمین از 

ای بترق  طریق تعاونی منطقه

تتتهتتران کتترده بتتودنتتد، در 
اعترار به تحویل نتگترفتتتن 
زمین مقابل اداره کتل تتعتاون 

 اند.  استان تهران تجمع کرده
 

اردیتتبتتهتتشتتت کتتارگتتران  ٩روز 
متتعتتدن ستتنتتگ ستترختتس در 

متاه تتعتویتق  ٦٩اعترار به 
پتترداختتت دستتتتتمتتزدهتتایشتتان 
مقابل استانداری مشهد تجمتع 

 کردند.
 

 ٤از صتتبتتح روز دوشتتنتتبتته 
اردیبهشت مترد  جتویتای کتار 
روستای صفاگ و متراونته از 
توابع اهواز برای دومیتن روز 
مقابل در ورودی شرکت نیشکر 
دهخدا با خواست استخدا  در 
کتتارختتانتته و در اعتتتتترار 
مشکالت زیست محیطی تتجتمتع 

 کردند.
 

اردیتبتهتشتت شتمتاری از  ٤روز 
کارگران بازنشسته کتارختانته 
رنگین نخ سمنان در اعتترار 
به بالتکلیفی چندین ساله در 
دریافتت متطتالتبتات ستنتواتتی 

شتود، بترای  ومزدی عنوان متی
چندمین بارمقابل ستاختتتمتان 
فتترمتتانتتداری ستتمتتنتتان تتتجتتمتتع 

 کردند.
 

نتتفتتر از آمتتوز  ٦٥٥حتتدود 
دهندگان نهضتت ستواد آمتوزی 
در اعترار به اجرایی نشدن 
قانون جذب آنتهتا، کته ستال 
گتذشتتته تصتتویت  شتده بتتود، 
صتتبتتح روز اول اردیتتبتتهتتشتتت 
متتتقتتتابتتتل وزارت آمتتتوز  و 

پرور  تجمتع کتردنتد. آنتهتا 
خواستار استختدا  در آمتوز  

 و پرور  بودند.
 

کتتتارگتتتران ستتتد چتتتم شتتتیتتتر 
گتستستاران واقتع در  جتنتوب 
غربتی استتتان کتهتگتیتلتویته و 
بویتراحتمتد در اعتتترار بته 
بیکاری و عد  پرداخت ماهها 
حقوقشان مقابتل فترمتانتداری 

 این شهرستان تجمع کردند.
 

اردیتبتهتشتت  ٦٥و  ٣صبح روز 
کارگتر شترکتت  ٤٢٥نزدیک به 

حمل ونقتل ختلتیتج فتارس در 
اعترار به پترداختت نشتدن 
مطالبات مزدی خود از ستوی 
کتتارفتترمتتا در متتحتتوطتته ایتتن 
شتتترکتتتت تتتتجتتتمتتتع کتتتردنتتتد. 
کارفرمای این واحد خدمتاتتی 
حق اضافه کاری، بتهتره بتری 

 ٦٢٥٥وبیمه تتکتمتیتلتی حتدود 
نفر از کتارگتران را پترداختت 

 نمی کند.
 

اردیبهشت همزمتان بتا  ٦٥روز 
کارگران تتعتدادی از رانتنتده 
های تجاری شرکت حمل ونقل 
خلیج فارس به نماینتدگتی از 

 ٤٢رانتنتده نتتیتز بتابتت  ١٢٥
میلیارد تومتان از متطتالتبتات 
خود خارج از محوطه متقتابتل 
درب ورودی شترکتت دستت بته 

 اعترار زدند.
 

اردیتتبتتهتتشتتت  ٦٥صتتبتتح روز 
گروهی ازکارگران فصلی بخش 

و صنعتت  کشاورزی مجتمع کشت
هفتت تتپته در اعتتترار بته 

نتحتوه استتتختتدامتهتا در متحتتل 
ورودی کارخانه تجمع کردند. 
کتتارفتترمتتا تتتال  متتیتتکتتنتتد بتتا 
استفاده از کارگران غیربومتی 
کارگران را در شترایتط بترده 
وارتری بته کتار گتیترد. امتا 
ختتواستتت کتتارگتتران استتتتتختتدا  
آنان در کار بتطتور مستتتقتیتم 

 است. 
 

اردیتبتهتشتت  ٦٦و   ٦٥روزهای 
بدلیل پرداخت نکردن پادا  
و مزایای کارگتران ووب آهتن 
دستتت بتته اعتتتتتصتتاب زدنتتد. 
کارگران ضتمتن اعتتتصتاب در 
متتتحتتتل کتتتارگتتتاه دستتتت بتتته 
راهپیمایتی زدنتد و ختواهتان 
کنار رفتن متدیتر عتامتل ایتن 
کتتارختتانتته شتتدنتتد. و شتتعتتار 
"صادقی حیا کتن، ووب آهتن 

 را رها کن" را سر دادند.
 

اردیتبتهتشتت کتارگتران  ٦٦روز 
اخراجی طرح تتوستعته حتوزه 
گازی تنگ بتیتجتاردراعتتترار 
به توخالی درآمتدن وعتده و 
وعیدهای مسئولین مبتنتی بتر 
بتتازگشتتت بتتکتتارشتتان متتقتتابتتل 
استتتتتانتتداری ایتتال  تتتجتتمتتع 
کتتردنتتد. ایتتن چتتنتتدمتتیتتن بتتار 
دریتکتستال گتذشتتته استت کتته 
کارگران از کتار بتیتکتار شتده 
دستتت بتته تتتجتتمتتع اعتتتتتراضتتی 

 زدند.
 

اردیتتبتتهتتشتتت  ٦٦صتتبتتح روز 
،جمعی از کارگران بیکتارشتده 
کتتارختتانتته قتتنتتد متتمتتستتنتتی 
دراعترار به عد  پترداختت 
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متتتطتتتالتتتبتتتاتشتتتان متتتقتتتابتتتل 
استتتتتانتتداری فتتارس تتتجتتمتتع 
کتتردنتتد. کتتارگتتران ختتواستتتتتار 
پرداخت مطالبات و متعتوقتات 
ختتود شتتدنتتد. ایتتن کتتارگتتران 

متتاه استتت حتتقتتوق ٩٣حتتدود 
معوقه دارند .کارختانته قتنتد 
متتمتتستتنتتی تتتعتتطتتیتتل و هتتمتته 

 کارگران آن بیکار شدند.
 

اردیبهشت جمعتی  ٦٦صبح روز 
از کارگتران ستهتامتدار متعتدن 
کتترمتتیتتت استتفتتنتتدقتته کتته از 
کارگران بازنشسته و اخراجی 
این واحد تولیتدی و صتاحت  

درصد از سها  این واحتد  ٩٢
تولیدی هستنتد، بتا ختواستت 
روشن شتدن ستود ستهتا  ایتن 
شرکت مقابل ساختتتمتان اداره 
کتتل بتتازرستتی استتتتتان کتترمتتان 

 تجمع کردند.
 

اردیتتهتتبتتشتتت،  ٦٦صتتبتتح روز 
کتارگتاه ووب  ٤صدها کتارگتر

آهن اصفهان برای دومین روز 
متتقتتابتتل دفتتتتتر متتدیتتر عتتامتتل 
کارخانه تتجتمتع کترده و بتا 
شعتارهتایتی، ختواهتان کتنتاره 
گتتتیتتتری احتتتمتتتد صتتتادقتتتی 
مدیرعامل این شرکت شتدنتد. 
اعترار کارگران به تتعتویتق 

ماه حقوق و قتطتع  ٤پرداخت 
پادا  و مزایای دیگرشان از 
سوی متدیتر عتامتل کتارختانته 

 است. 
 

جمعی از کتارگتران کتارختانته 
قتتتنتتتد شتتتیتتتراز دوشتتتنتتتبتتته 

اردیبهشتت در روز جتهتانتی ٦٦

کتتارگتتر، متتقتتابتتل استتتتتانتتداری 
رژیتتتم در شتتتیتتتراز تتتتجتتتمتتتع 
اعتتتتتراضتتی بتترگتتزار کتتردنتتد. 
کتتارگتتران پتتالکتتاردهتتایتتی در 
دستتت داشتتتتتنتتد کتته روی آن 

 نوشته شده بود:
معیتشتتم متنتزلتت حتق مستلتم 

ایتتم!،  متتاستتت. متتا گتترستتنتته
کارگران گرسنه اندم مسئوالن 

 کجایند؟.
 

جمعی از کتارگتران کتارختانته 
قتتتنتتتد شتتتیتتتراز دوشتتتنتتتبتتته 

اردیبهشتت در روز جتهتانتی ٦٦
کتتارگتتر، متتقتتابتتل استتتتتانتتداری 
رژیتتتم در شتتتیتتتراز تتتتجتتتمتتتع 
اعتتتتتراضتتی بتترگتتزار کتتردنتتد. 
کتتتتارگتتتتران زحتتتتمتتتتتتتتتکتتتتش 
پالکاردهایی در دست داشتتنتد 

 که روی آن نوشته شده بود:
معیتشتتم متنتزلتت حتق مستلتم 

ایتتم!،  متتاستتت. متتا گتترستتنتته
کارگران گرسنه اندم مسئوالن 

 کجایند؟.
 

اردیتتبتتهتتشتتت  ٦٢صتتبتتح روز 
گروهی از بازنشستگتان بترای 
بتتزرگتتداشتتت روز متتعتتلتتم و 
پیگیری طرح همسانسازی که 
اجرای آن طی مدت پنج ستال 
وعده داده شتده، در متقتابتل 

 مجلس گرد آمدند.
 

اردیتتبتتهتتشتتت، حتتدود  ٦٢روز 
دویست نفتر از اپتراتتورهتای 
پست هتای فشتار قتوی بترق 
متقتتابتتل ستتازمتتان متدیتتریتتت و 

ریتتزی کشتتور تتتجتتمتتع  بتترنتتامتته
 کردند.

کنندگان، تغییر  خواسته تجمع
وضتتعتتیتتت و تصتتویتت  طتترح 
کارگر دائتم تتوستط ستازمتان 
مدیریت و برنامه ریزی کشتور 
استتتت. کتتتارگتتتران پتتتیتتتگتتتیتتتر 

 خواستهایشان هستند. 
 
 

اردیتبتهتشتت  ٦٩روز سه شنبه 
نیز حدود صدنفر از کارگتران 
شرکت پویش صنعت ووب آهتن 
که هنوز حقوق دی متاه ختود 
را دریتتتافتتتت نتتتکتتترده انتتتد 
اعتصاب کرده وبه سمتت درب 
اصتتلتتی حتترکتتت کتتردنتتد کتته 
درنهایت متعتاونتان شترکتت در 
مذاکره با نمایندگان کارگران 
تعهد دادند تا آخر اردیبهشت 
مطالتبتات آنتهتا را پترداختت 

 کند.
 

 ٦٩صتتبتتح روز چتتهتتارشتتنتتبتته 
اردیبهشت  شماری از کارگران 
فضای سبز شهر اهواز متقتابتل 

در  ٩شتتهتترداری متتنتتطتتقتته 
 ١اعترار به عد  پرداختت 

ماه حقتوق متعتوقته دستت بته 
 تجمع اعتراضی زدند.

 
اردیتبتهتشتت ٦٩روز چهارشنبته 

کارگر شرکت کشتی سازی  ٤٥٥
بتتتحتتتر گستتتتتتتر هتتترمتتتز در 
بندرعبتاس در اعتتترار بته 
پرداخت نشدن دو ماه حتقتوق 

 خود تجمع کردند.
 
یتتاد جتتانتتبتتاختتتتتگتتان متتعتتدن  

 زمستان یورت گرامی
اردیبهشت شاهتد  ٦٩ظهر روز 

وقوع فاجعته ای انستانتی در 
معدن زمستتان یتورت بتودیتم. 
در ایتتن روز بتر اثتتر ریتتز  

کتارگتری کته  ١٥معدن حدود 
متتتتتری کتتار  ٣٥٥در اعتتمتتاق 

میکردند، متحتبتوس شتدنتد و 
 شمار بسیارشان جانباختند. 

 
 ٦٤روزپتتتتتتنتتتتتتج شتتتتتتنتتتتتتبتتتتتته

اردیبهشت،کارگران کتارختانته 
فوالد ختراستان بترای دومتیتن 
روزمتتوالتی بته اعتتتصتابشتان 
ادامتته دادنتتد. مشتتکتتل ایتتن 

وآمتتد  کتتارگتتران ستترویتتس رفتتت
کتتتارگتتتران استتتت، متتتوضتتتوع 

واسطه  ها به دیگراین اعترار
عتتد  پتترداختتت پتتادا  بتته 

 کارگران است.
 

اردیتبتهتشتت در   ٦٤صبح روز 
متقتتابتل متتعتدن آزاد شتهتتر در 
استان گلستان مامورین یتگتان 

 وی ه مستقرشده اند.
بدنبال تجمع مرد  در مقتابتل 
معدن آزاد شهر برای پیگتیتری 
جان عزیزان شان مسولین در 
هراس از اعتتراضتات متردمتی 
به دلیل فاجعه ریتز  متعتدن 

اردیتتبتتهتتشتتت  ٤از صتتبتتح روز 
یگانهای وی ه ضتد شتور  را 
در اطتتراف و متتقتتابتتل درب 
ورودی متتعتتدن مستتتتتقتتر کتترده 

 اند.
 

اردیبهشت جلسه ستتتاد  ٦٤روز 
بحتران حتادثته متعتدن یتورت 
آزادشتتهتتر بتترگتتزار شتتد و در 
حاشیه آن معدنسیان معتتترر 
و ختانتواده متحتبتوس شتدگتان 
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هتتتای فتتتاز  بتتترداری پتتتروژه
کنگان نستبتت بته تصتمتیتم ٦٢

کارفرما و پتیتمتانتکتار بترای 
کاستن از مبلغ دستمتزدهتا در 

های جدید، اعترار  قرار داد
 کردند. 

 
اردیتتبتتهتتشتتت  ٢٤صتتبتتح روز 

نتتفتتر از  ٢٥٥نتتزدیتتک بتته 
اپراتورهتای پستتتهتای فشتار 
قوی بترق ستراستر کشتور بته 
نمایندگی از طرف نزدیک بته 

نتتفتتر از اپتتراتتتورهتتا  ٥٥٥٥
قرارداد کار متعتیتن پستتتهتای 
فشتار قتوی بترق بته تتهتران 
آمدند و مقابل مجلس  تجتمتع 

 کردند. 
 

اردیبهشت گتروهتی از  ٢١روز 
های تقطیتر در  کارگران واحد

اتمسفر، گازمتایتع، تتبتدیتل، 
کتتاتتتالتتیتتستتتتتی و تصتتفتتیتته 
پتتاالیشتتگتتاه کتترمتتانشتتاه در 
اعترار به شرایط معیتشتتتی 
ختتتود و تتتتداو  بتتترنتتتامتتته 
خصوصتی ستازی در متحتوطته 
اصتتلتتی پتتاالیشتتگتتاه تتتجتتمتتع 
کتتردنتتد.کتتارگتتران ختتواستتتتتار 
پتتایتتان دادن بتته بتترنتتامتته 

 واگذاری این واحد شدند.
 
 

اردیبهشت جتمتعتی از  ٢١روز 
های صتنتعتتتی  کارگران کارگاه

تتتولتتیتتد قتتار  ختتوراکتتی در 
استان چهارمحال و بختتتیتاری 
با امضاء تتومتاری ختواستتتار 
رستتیتتدگتتی بتته شتترایتتط ختتود 
شتتدنتتد. کتتارگتتران بتته عتتد  

تتمتتدیتد قتراردادهتتا در ستتال 
 جدید اعترار کردند.

  
کتارگتر  ٦٥٥٥تجمع اعتراضی 

آور آب در استان مترکتزی کته 
اردیبهشت در اعتترار  ٢١از 

بتته عتتد  پتترداختتت ستته متتاه 
دستتتتتمتتزد و هتتفتتت متتاه بتتن 
پتترداختتت نشتتده و وضتتعتتیتتت 
نامعلو  بیمه تکمیلی درمتیتان 
و صندوق قرر الحستنته بتر 
پا شده بود، روز دو  خترداد 
ماه با وعتده هتای متدیتریتت 

 موقتا خاتمه یافت.
 

 ٩٥اردیبهشتت حتدود  ٢١روز 
نفر از کتارگتران بتازنشتستتته 
کارخانه نیشکر هتفتت تتپته، 

تتا کتنتون  ٣٥که از استنتفتد 
بازنشسته شده اند، با تجمع 
مقابل درب ورودی ایتن واحتد 
تتتولتتیتتدی ختتواستتتتتار دریتتافتتت 
مطالبات بازنشستگی و زمتان 

 اشتغال خود شدند.
 

اردیتتبتتهتتشتتت  ٢١صتتبتتح روز 
کارگران کارخانه ستهتا سترا  
بتتترای چتتتنتتتدمتتتیتتتن بتتتار در 
اعترار به بالتکلیفی شتغتلتی 
ومعیشتی متقتابتل فترمتانتداری 
اردکان برای چندمیتن تتجتمتع 

 کردند.
 

جمعی از کتارگتران کتارختانته 
پارس قو،  تتولتیتد کتنتنتده 
روغن نباتی قو،  از حتوالتی 

 ٩٦صتتبتتح روز   ٦٥ستتاعتتت 
اردیتتبتتهتتشتتت متتقتتابتتل وزات 
تعاون، کار و رفاه اجتمتاعتی 

در ختتیتتابتتان آزدای تتتجتتمتتع 
انتد. ایتن کتارگتتران کتته  کترده

نفتر  ٢٥٥تعداد آنها در حدود 
است خواستار بتازگشتایتی هتر  
چه سریعتر کتارختانته پتارس 

 قو هستند.
 

 ٣١خرداد 
خترداد  ٦بعتد از ظتهتر روز 

گروهی از کارگران شتاغتل در 
کتتارختتانتته آور آب اراک در 
اعتترار بته عتد  پترداختت 
متتطتتالتتبتتات متتعتتوقتته ختتود در 
میدان صنعت شهر اراک تجمتع 

 ٢١کردند. این اعتراضات از 
 اردیبهشت شروع شده بود.

 
مجمع بازنشتستتتگتان در اداره 
بازنشستگی فرهنگنیتان واقتع 

 در پارک شهر
خرداد متجتمتع  ٦صبح دوشنبه 

بتتتازنشتتتستتتتتتتگتتتان در اداره 
بازنشستگی فرهنتگتیتان واقتع 

 در پارک شهر برگزار شد.
 

خرداد شتمتاری از  ٦صبح روز 
کارگران متعتدن زغتال ستنتگ 
التتبتترز متترکتتزی بتته دلتتیتتل 

پتتتتتتاستتتتتتخ متتتتتتانتتتتتتدن  بتتتتتتی
هایشان تتجتمتع بترپتا  خواسته

کتتتردنتتتد. در ایتتتن تتتتجتتتمتتتع 
اعتراضی کارگران بتا مستدود 
کردن خیابانهای شهتر زیترآب 
اعتتتتتتترار ختتتود را اعتتتال  
کردند. یک نگرانتی کتارگتران 

 بیکار شدن از کار است.
 

بدنبال تعطتیتلتی و واگتذاری 
معادن در سوادکوه متازنتدران، 

حتتدود هتتزار کتتارگتتر در ایتتن 
شهرستان از کار بیکار شدند. 

خرداد در اعترار بته  ٦روز 
این بیکارسازیها و با خواستت 
پترداختت فتوری دستتتمتزدهتتا، 
هتتزار کتتارگتتر ایتتن متتعتتدن در 
میدان شتهتر زیتراب ستوادکتوه 
گرد هم آمدند که متنتجتر بته 
انستتداد جتتاده ستتوادکتتوه بتته 
ستتتمتتتت تتتتهتتتران شتتتد. ایتتتن 

 اعتراضات ادامه دارد.
 

خرداد حدود صتد  ٢صبح روز 
نتتفتتر از متتوتتتوریستتت هتتای 
پیمانکاری شرکت حمل و نقتل 
ریتتلتتی رجتتاء کتته بتتا شتترکتتت 
طتاهتتا قتترار داد دارنتتد، در 
اعترار به تعویتق پترداختت 
دستمزدهایشان از آغتاز ستال 
جاری تا کنون و عمل نکتردن 
مدیریت به وعده هایش دستت 
از کار کشیدند و در متحتوطته 

 راه آهن تجمع کردند. 
 

خرداد،کارگران اختراجتی ٢روز
سد چمشیردراعترار به عد  
پرداخت مطالبتاتشتان وبترای 
بتتتازگشتتتت بتتتکتتتار متتتقتتتابتتتل 
فرمانداری گتستستاران تتجتمتع 

 کردند. 
 
 

ختتتترداد، جتتتتمتتتتعتتتتی از ٢روز
کارگران کتارختانته ووب آهتن 
اردبتتیتتل بتترای بتتاردیتتگتتردر 
اعترار به وضعیت نتامتعتلتو  
شغلی و عد  پرداخت ماه هتا 
حقوق مقابل استانداری تجمع 

 کردند
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 تجمع کردند.
 

اردیتبتهتشتت کتارگتران  ٦١روز 
بخش روبازمعدن کوشک بتافتق 
دراعترار به عتد  افتزایتش 
حقتوق وعتمتلتی نشتدن وعتده 
های مدیران درهمیتن رابتطته 

 دست به اعتصاب زدند.
 

اردیتبتهتشتت کتارگتران  ٦١روز 
بازنشسته کارخانه رنگین نتخ 
سمنان برای پنجمیتن بتار در 
سال جتاری در اعتتترار بته 
عتتد  پتترداختتت متتطتتالتتبتتات 
سنواتی ومتزدی ختود متقتابتل 
ساختمان فرمانتداری ستمتنتان 

 تجمع کردند.
 

اردیبتهتشتت متاه  ٦١روز شنبه 
تعتدادی از کتارگتران شترکتت 
صنایع شیرآالت گاز گداختتتار 
اراک بتتا تتتجتتمتتع در متتقتتابتتل 
استانداری مترکتزی ختواستتتار 
رستتیتتدگتتی بتته مشتتکتتالتشتتان 

و  ١، ١شدند. کارگران بتیتن
ماه حقوق دریتافتت نتکترده  ٣

 ٣اند و بیمه کلیه کتارگتران 
ماه و بیمه تکمیلتی کتارگتران 
یکسال استت پترداختت نشتده 

 است.
 
اردیبتهتشتت متاه کتارگتران  ٦١

پتروشیمی پردیس نسبتت بته 
نادیده انگاشتن اصول ایمتنتی 
دستتت بتته تتتجتتمتتع اعتتتتتراضتتی 

 زدند. 
 

اردیتبتهتشتت بتیتش از  ٦١روز 
هتتتای  کتتتارگتتتر بتتتختتتش ٩٥٥

کاری، مونتاژ، لتعتاب و  پرس
جوشتکتاری کتارختانته تتولتیتد 
لواز  ختانتگتی بترفتاب واقتع 
درشتهترکترد در اعتتترار بته 
عد  پرداختت حتقتوقشتان در 
ستتال جتتدیتتد دستتت از کتتار 
کشیدنتد و در متحتوطته ایتن 

 کارخانه تجمع کردند.
 

اردیتبتهتشتت، کتارگتران  ٦١روز
کارخانه پی وی سی واقع در 
مهدی شهر سمنان برای دومین 
روزمتتتتتوالتتی دراعتتتتترار بتته 
عتتتد  پتتترداختتتت متتتاه هتتتا 
حقوق،حق اضافه کتاری وحتق 
بتتیتتمتته از رفتتتتتن بستتر کتتار 
خودداری ودر کارخانه تتجتمتع 

 کردند.
 

اردیبهشت ماه،جمعتی  ٦١صبح 
از کارگران پیمانتکتاری تشتت 
و صنعت و دامپروری مغان در 
اعتترار بته عتد  پترداختت 

ماه حقوق،حق اضافته کتاری ٩
وسنوات بتطترف شتهتر پتارس 
آباد مغان راهپیمایی ومتقتابتل 
اداره مترتتتزی شتترکتت تتتجتمتتع 

 کردند. 
 
اردیتتبتتهتتشتتت، جتتمتتعتتی از  ٦٣

روبتی  کارگران شناورهای الیته
بندر اما  به دنبال پترداختت 
نشتتدن حتتقتتوق و بتتیتتمتته و 
بالتکلیفی قراردادکاری مقابل 
استانداری ختوزستتتان تتجتمتع 

 کردند.
 
 

اردیبهشت بتیتش  ٦٣صبح روز 

نتتفتتر از کتتارگتتران  ٦٥٥از 
کارخانه روغن نباتی قتو در 
اعتترار بته عتد  پترداختت 

و  ٣٥دستتتتتمتتزدهتتای استتفتتنتتد 
و بتتختتشتتی از  ٣١فتتروردیتتن 

عیدی سال گذشته خود مقابل 
 وزارت کار تجمع کردند.

 
کارگر ریز موج شهترستتتان  ٩٥

تاکستان  با اتما  قترار داد 
 کار اخراج شدند

کتتارختتانتته ریتتز متتوج تتتولتتیتتد 
کننده انواع سی دی ودی وی 

 دی  است. 
 

اردیبهشت جتمتعتی  ٢٥صبح روز
از کارگران پیمتانتکتاری یتکتی 
از شتترکتتتتتهتتای نتتفتتتتتی در 
اعترار به بالتکلیفی شتغتلتی 

متاه حتقتوق  ٤و عد  پرداختت
وعیدی دست به تجمع مقتابتل 

 فرمانداری مهران زدند.
 

اردیبهشت، جمعتی  ٢٥ظهرروز 
از کارگران اخراجی کارختانته 
کاشی جم بروجرد دراعترار 
به بتیتکتاری وبترای بتازگشتت 
بکار مقابل فرمانداری تجتمتع 

 کردند.
 

اردیتبتهتشتت،  ٢٥از صتبتح روز
کتتارگتتران ختتدمتتات شتتهتتری 
شهرداری سیرجان دراعتتترار 
بتته عتتد  پتترداختتت حتتقتتوق 
ودیگرمطالبتاتشتان دستت بته 

 اعتصاب زدند.
 

 ١٥٥اردیبتهتشتت  ٢٦صبح روز 
کارگر بخش صنعتتتی متجتتتمتع 

و صنعتت هتفتت تتپته در  کشت
اعترار بته آنتسته امتنتیتتتی 
شدن محل کار خود عنوان می 
کتتنتتنتتد در متتحتتل ورودی درب 
کتتارختتانتته و امتتنتتیتتتتتی کتتردن 

 محیط کارشان تجمع کردند.
 

اردیتتبتتهتتشتتت تتتجتتمتتع  ٢٩روز 
صتتنتتفتتی جتتمتتعتتی از کتتارگتتران 

دره برای  سابق معدن طالی آق
یافتن شغل، وارد سومیتن روز 
ختتود شتتد.ایتتن کتتارگتتران کتته 

نتتتفتتتر از اهتتتالتتتی  ٤٥حتتتدود
 روستای آق دره وسط هستند.

 
اردبتیتهتشتت  ٢٤روز یک شنبه 

عتتده ای از بتتازنشتتستتتتتگتتان 
شرکت فوالد در اعتتترار بته 
تغییر بیمه درمتانتی ختود از 
شرکت فوالد به بتیتمته التبترز 
دستتت بتته تتتجتتمتتع اعتتتتتراضتتی 
مقابل درب شرکت زدند. آنتهتا 
خواهان بترگشتت بته شترایتط 
قبلی ختود هستتتنتد. ختواستت 
واقعی هتمته کتارگتران بتیتمته 

 درمانی رایگان است.
 

تتتجتتمتتع اعتتتتتراضتتی کتتارگتتران 
 محور کاران کوشای گلپایگان

کتتتارگتتتران از مشتتتکتتتالتشتتتان 
میگویند: قرارداد سفید امضتا 
، امضا کرده ایم. مستئتولتیتن 
فقط موقع انتخابات پتالکتارد 
میزنند، شعار متیتدهتنتد ولتی 

 هیچ کدا  را عمل نمیکنند.
 

اردیتبتهتشتت متاه  ٢٤صبح روز 
جمعی از کارگتران شتاغتل در 
واحدهای تتعتمتیترات و بتهتره 

٦٩٣١تقویم اعتراضات کارگری ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد  سال   
 شهال خباززاده 
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خرداد،جمعی از متعتلتمتان ٢روز
التدریتس دراعتتترار بته  حق

بالتکیفی استخدامیشان بترای 
باردیگرمقابل مجلس اجتتتمتاع 

 کردند.
 

 ٢٥٥خرداد حدود  ٩صبح روز 
نتتفتتر از کتتارگتتران شتتاغتتل و 
بازنشسته مجتمع نیشکر هفتت 
تتتپتته بتتا اجتتتتتمتتاع متتقتتابتتل 
ستتاختتتتتمتتان اداری متتجتتتتتمتتع 
خواستار دریتافتت متطتالتبتات 
عق  افتاده خود شده اند. در 
این اعترار کارگران شتاغتل 
بخش صنعت مجتمع هتمتکتاران 
بتازنشتستتته ختودرا هتمتراهتتی 
کتتردنتتد، جتتدا از کتتارگتتران 
شاغل وبتازنشتستتته کتارگتران 
روز مزدی متجتتتمتع نتی شتکتر 
هفت تپه نیز از استفتنتد متاه 
مطالبات مزدی خودرا دریافت 
نکرده اند. متجتتتمتع نتیتشتکتر 
هفت تتپته ستراپتا اعتتترار 
استتت. کتتارگتتران ختتواستتتتتار 
پرداختت فتوری طتلتبتهتایشتان 

 هستند.
 

خرداد کارگران شاغل  ١صبح 
در بتتختتش هتتای ختتدمتتات و 
فضای سبتز شتهترداری آبتادان 
در اعتتتتترار بتته پتترداختتت 

ماه حقوق و متزایتای  ٥نشدن 
خود مقابل شهرداری این شهتر 

 اجتماع برگزار کردند.
 

کتتتارگتتتر  ٥٥ختتترداد  ٣روز
کارخانه گرانول شهاب متیتبتد 
در اعترار به متوق  شتدن 

فعالیت این واحد تولیدی بته 
دلیل به بهانه انباشت بدهتی 
به نهادهای دولتی و نگترانتی 

شان صتبتح روز  از آینده شغلی
دوشتتنتتبتته متتقتتابتتل ستتاختتتتتمتتان 
فتترمتتانتتداری متتیتتبتتد تتتجتتمتتع 

 کردند.
 

ختتترداد کتتتارگتتتران  ٣روز 
ختتتدمتتتاتتتتی وفضتتتای ستتتبتتتز 
شهرداری بروجرد در اعترار 

ماه مزد معوقته متقتابتل  ٥به 
ستتاختتتتتمتتان فتترمتتانتتداری ایتتن 

 شهرستان تجمع کردند.
 

خرداد جمعی ازمعتلتمتان  ١روز 
بخاطر عد  تحویل به متوقتع 
پروژه هزارواحدی فوالد شتهتر 
اصتتفتتهتتان کتته متتدت ده ستتال 
ازتحویل آن می گتذرد درجتلتو 
متتوستتستته صتتنتتدوق وختتیتتر ه 
فرهنتگتیتان واقتع در تتهتران 

 تجمع کردند.
 

ختترداد دومتتیتتن روز  ١روز 
تتتجتتمتتع اعتتتتتراضتتی کتتارگتتران 
پیمانکاری شتاغتل در پتروژه 

کتنتگتان کته در  ٦٩های فتاز 
و  ٦٥٤، ٦٥٦های  ساخت یونت

کتنتگتان فتعتالتیتت  ٦٩فاز  ٦٥٥
دارنتتتد، .بتتتختتتاطتتتر عتتتدا  
پرداخت دستتتمتزدهتایشتان از 
ابتدای زمستتتان گتذشتتته تتا 
کتتتنتتتون بتتتود. در ایتتتن روز 
کتتتارگتتتران متتتقتتتابتتتل دفتتتتتتتر 
 کارفرمای اصلی تجمع کردند.

 
 ٢٥٥خرداد حدود  ٣صبح روز 

نتتفتتر ازکتتارگتتران بتتازنشتتستتتتته 

نتتیتتشتتکتترهتتفتتت تتتپتته بتتدلتتیتتل 
پتترداختتت نشتتدن حتتق بتتیتتمتته 

درصتتد ستتهتتم کتتارفتترمتتا بتته ٤
تامتیتن اجتتتمتاعتی دستت بته 

 تجمع اعتراضی زدند. 
 

خترداد  ٣صبح روز  ٣ساعت 
نفر از کارگتران  ٦٥٥در حدود 

 ٤و  ٩فضای ستبتز متنتاطتق 
اهواز در اعتتترار بته عتد  

متتتاه  ٤تتتتا  ٩پتتترداختتتت 
دستتمتزدشتان و ختواشتت حتق 

که جهت جلوگیری   شیر روزانه
از مسمومیت با گترد و غتبتار 
بتتتایتتتد بتتته آنتتتهتتتا تتتتعتتتلتتتق 
بگیرد.مقابل شهرداری مرکتزی 

 اهواز تجمع کردند. 
 

کتتتارگتتتر  ٥٥ختتترداد  ٣روز
کارخانه گرانول شهاب متیتبتد 
در اعترار به متوق  شتدن 
فعالیت این واحد تولیدی بته 
دلیل به بهانه انباشت بدهتی 
به نهادهای دولتی و نگترانتی 

شان صتبتح روز  از آینده شغلی
دوشتتنتتبتته متتقتتابتتل ستتاختتتتتمتتان 
فتترمتتانتتداری متتیتتبتتد تتتجتتمتتع 

 کردند.
 

ختتترداد کتتتارگتتتران  ٣روز 
ختتتدمتتتاتتتتی وفضتتتای ستتتبتتتز 
شهرداری بروجرد در اعترار 

ماه مزد معوقته متقتابتل  ٥به 
ستتاختتتتتمتتان فتترمتتانتتداری ایتتن 

 شهرستان تجمع کردند.
 

ختترداد جتتمتتعتتی از  ٣صتتبتتح 
التتتدریتس بترای  متعتلتمتان حتق

چتتنتتدمتتیتتن بتتار در متتاهتتهتتای 

گذشته، مقابل مجلتس شتورای 
اسالمی تجمع کردند. ختواستت 
این معلمان جذب در ستاختتتار 

 آموز  و پرور  است.
 

خرداد شمتاری از  ٣صبح روز 
کارگران شهرداری نورآبتاد در 

متاه  ٤اعتترار بته تتعتویتق 
دستمزدشان مقتابتل شتهترداری 

 این شهرتجمع کردند.
 

خرداد شمتاری از  ٣صبح روز 
کنگتان بترای  ٦٩کارگران فاز 

چندمین بتار بتختاطتر ختلت  
وعتتده هتتای کتتارفتترمتتا بتترای 
پرداخت طلبهایشان دستت بته 

 ٩٥٥تجمع اعتتتراضتی زدنتد. 
کارگر این مرکتز کتارگتری در 

خرداد بخاطر  ١و  ١روزهای 
عد  پرداخت دستمزد ماههای 

و دستتتمتزد  ٣٥بهمن، اسفند 
ماههای فروردین و اردیبهتشتت 

ختود  ٣٥و حتق بتیتمته ستال 
دست به تجمع اعتتراضتی زده 

 بودند. 
 

خرداد ، جتمتعتی  ٦٩صبح روز 
ازکارگران بتیتکتارشتده متعتدن 
ستتتتترب وروی انتتتتتگتتتتتوران 
ومتقاضیان کارمنتطتقته بترای 
دومتتیتتن بتتار در ستتال جتتاری 
مقابل شرکت کالیسیمن تجمتع 
کردندواعتتراضتشتان رانستبتت 
 به بیکاری بنمایش گذاشتند. 

کتتارگتتر  ٥٥٥ختترداد  ٦٩روز 
بازنشسته نیشکر هتفتت تتپته 
 ٤بتتدلتتیتتل تتتاختتیتتر پتترداختتت 

درصد سهم بیمه کارفرمتا بته 
صندوق تامتیتن اجتتتمتاعتی و 

٦٩٣١تقویم اعتراضات کارگری ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد  سال   
 شهال خباززاده 
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متتاهتتهتتا بتتالتتتکتتلتتیتتفتتی شتتان و 
بدلیل بدقولی کارفرما نسبت 
به انجا  تعهداتش، درمقابتل 
دفتر مدیریتت شترکتت تتجتمتع 
نمودند. امتا بتدلتیتل ایتنتکته 
کتتارفتترمتتا فتتقتتط حتتاضتتربتته 
پرداخت بختشتی ازمتطتالتبتات 
شد.کارگران از شترکتت ختارج 
شده و جاده بین المللی اهواز 

 اندیمشک را بستند. -
کتتتتارگتتتتران هتتتتپتتتتکتتتتو اراک 
دراعترار به عد  پترداختت 

ماه حتقتوق و ختطتر ٩بیش از
تعطیل شدن کارخانه دست از 
کار کشیده اند و در متحتوطته 

 کارخانه تجمع کردند.
یکماه اعترار بیش از هتزار 
کارگر با شعار یتک اختتتالس 
حل بشه مشکل ما حل میشته، 
و بتتا ستترود زیتتر بتتار ستتتتتم 
نمیکنیم زندگتی ، جتان فتدا 
میکنیم در ره آزادگتی وای از 
این وضع، وای از این وضتع، 
صدای اعترار کتل کتارگتران 

 و کل جامعه را فریاد زدند.
 

تعدادی از رانتنتدگتان شترکتت 
خترداد متقتابتل  ٦٥واحد روز 

تعاونی مستکتن شترکتت واحتد 
تجمع کردند. ایتن رانتنتدگتان 
از اعضای پروژه نیمه ساخته 
سپیدار دو وسته هستتتنتد کته 
بیش از چهتار ستال از زمتان 
تتحتتولتیتتش متتیتگتتذرد و هتنتتوز 
اقدامی صورت نگرفته است و 
در اعترار به ایتن متوضتوع 
تتا کتنتتون رانتنتدگتتان شترکتتت 
واحد چندیتن تتجتمتع متقتابتل 
شتتهتترداری و شتتورای شتتهتتر 

 برگزار کرده اند. 

 
ختتترداد، نتتتتیتتتروهتتتتای ٦١روز

آمتوز  دیتده بتهتیتاری کتمتتک 
پتترستتتتتاری در اعتتتتترار بتته 
بالتکیلفی شغلی مقابل وزارت 

 بهداشت تجمع کردند.
 

ختتترداد بتتتیتتتش از  ٦١روز 
پتتتتتتانصتتتتتتد نتتتتتتفتتتتتتر از 

دهتتتنتتتدگتتتان نتتتهتتتضتتتت  آمتتتوز 
سوادآموزی از سراسر کشور به 
تهران آمده و در مقابل مجلس 
اسالمی تجمع کردنتد. تتجتمتع 
کنندگان اعال  کردند که اگتر 
بتتته ختتتواستتتتتتته هتتتای آنتتتان 
رستتیتتدگتتی نشتتود دوبتتاره بتته 
تهران خواهند آمد و باز هتم 
تتتجتتمتتع اعتتتتتراضتتی بتترگتتزار 
خواهند کرد. بنا به گزارشهتا 
سه تن از این معلمان قربانی 
عملیاتی تتروریستتتی متقتابتل 
مجلس شدند. در جریتان ایتن 
حتتمتتلتته تتتروریستتتتتی متتهتتدیتته 
هراتی از فعالیتن اجتتتمتاعتی 
انجمن کارتن خوابی لرستتتان 

 نیز جانباخت. 
 

خترداد  ٦١عصر سته شتنتبته 
کارگتران شترکتت آوراب اراک 

ماه دستمزد  ٤در اعترار به 
پتتترداختتتت نشتتتده متتتقتتتابتتتل 
ساختمان استتانتداری مترکتزی 

 تجمع کردند. 
 

به دنبال تجمعات اعتتتراضتی 
کتتارگتتر شتترکتتت آور آب  ٦٥٥٥

 ٦١و  ٦١هتای  اراک  در روز
خرداد مقابل ساختمتان اداری 
این واحد واستانداری استتتان 

 ٥٥مرکزی، کتارفترمتا متعتادل 

درصد مزد باقی مانده اسفند 
را بتتته کتتتارگتتتران  ٣٥متتاه 

پرداخت کرد. کارگران اعتال  
کرده اند که در صتورت عتد  
پرداخت مابقتی طتلتبتهتایشتان 
دوباره دست به تجمع خواهند 

 زد.
 

 ٢٥٥خرداد، خدود ٦١صبح روز
کارگر کارخانه روغن نتبتاتتی 
نهال گل بروجن در اعتتترار 

متتاه  ١بتته عتتد  پتترداختتت 
حقوق،حق بیتمته ومتطتالتبتات 
دیگر مقابل فرمانداری تجتمتع 

 کردند.
 

نتفتر  ٢٥٥خرداد  ٦١صبح روز 
از کتتارگتتران کتتارختتانتته متتلتتی 
فوالد اهواز به نمایتنتدگتی از 

هتزار کتارگتر شتاغتل  ٤سوی 
کارخانه در اعترار به عد  
پرداخت دو ماه دستمزد و حق 

تتتا  ٣٥ستتنتتواتشتتان از ستتال 
کتتنتتون متتقتتابتتل ستتاختتتتتمتتان 
استانداری ختوزستتتان تتجتمتع 

انتد. ایتن کتارگتران روز  کرده
خرداد نیز متقتابتل دفتتتر  ٦١

 مدیریت تجمع داشتند.
 

خرداد تتعتدادی  ٦٣عصر روز 
از رانندگان اتوبوسرانی زابل 
در اعترار به عد  دریتافتت 

ماه حقوق ختود در متقتابتل  ٤
استتتتتتتانتتتداری ستتتیتتتستتتتتتتان و 

 بلوچستان تجمع کردند. 
 

خرداد گروهی از  ٢٥صبح روز 
کارگتران پتیتمتانتی شتهترداری 
شهر نی ریز در اعتترار بته 
چند ماه معوقات متزدی ختود 

مقتابتل ستاختتتمتان شتهترداری 
 ند. تجمع کرد

 
ختترداد، ٢٥صتبتتح روز شتنتتبتته 

کتارگتر  ٩٤٥نفر از  ٦٥٥حدود 
بازنشسته شرکت نیشکر هفتت 
تپه بار دیتگتر بته متدیتریتت 
شرکتت متراجتعته کترده و بته 

درصتد  ٤تاخیر پرداخت سهم 
کارفرما به تامین اجتتتمتاعتی 

 اعترار کردند. 
 

ختتترداد کتتتارگتتتران  ٢٦روز 
کتتارختتانتته گستتتتتر  تتتوستتعتته 
صتتتنتتتعتتتت آوربتتتایتتتجتتتان  در 
اعترار به پترداختت نشتدن 
متتطتتالتتبتتات متتزدی ختتود در 
یکسال و نیم گتذشتتته . حتق 
بیمه شان به تامین اجتماعی 
که آنها را از فروردین امستال 
با مشکل تمدید دفترچه هتای 
درمتتانتتی شتتان روبتترو کتترده 
است، در متحتوطته کتارختانته 

 تجمع کردند.
 

خرداد کتارگتران  ٢٦صبح روز 
کارخانه ملی صتنتعتتتی فتوالد 
ایتتران در ادامتته اعتتتتتراضتتات 
روز هتتتای گتتتذشتتتتتتته ختتتود، 
بخاطر تعویق دو ماه دستمزد 
و عتتتتد  پتتتترداختتتتت حتتتتق 

 ٣٥ستتتنتتتواتشتتتان از ستتتال 
تاکنون، متقتابتل استتتانتداری 

 خوزستان تجمع کردند.
 

 ٤٥ختترداد بتتیتتش از  ٢٢روز 
کتارگتر رستمتتی و قترار دادی 
کتتارختتانتته گستتتتتر  تتتوستتعتته 
صنعت آوربایجان در اعتترار 
بتتتتته عتتتتتد  پتتتتترداختتتتتت 
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دستمزدهایشان از یتکتستال و 
نیم گذشته و پرداختت تتنتهتا 
مبلغی ناچیز به عنتوان عتلتی 
الحساب در هرماه به آنتان و 
عتتد  پتترداختتت حتتق بتتیتتمتته 
کارگران به تامین اجتماعتی، 
برای دومین روز متوالی دستت 
از کتتار کشتتیتتده و تتتجتتمتتع 

 کردند.
 
 

خترداد حتدود  ٢١صبتح روز 
نفر از کارگران کارخانته  ٦٥٥

پتارس قتو در اعتتترار بتته 
عد  پرداخت دستتمتزد بتهتمتن 
سال گذشته و مطالبات مزدی 

، فتتترودیتتتن و ٣٥استتتفتتتنتتتد 
و مشتتختتص  ٣١اردیتتبتتهتتشتتت 

نبودن زمتان بتازگشتایتی ایتن 
کارخانه در محوطه محل کتار 

 خود تجمع کردند.
  

خرداد ماه  ٢١صبح روز شنبه 
کارگران شهرداری نورآبتاد  ٣١

دراعترار به عتد  دریتافتت 
حتتتقتتتوق ختتتود در متتتقتتتابتتتل 
فتترمتتانتتداری دلتتفتتان تتتجتتمتتع 
اعتتتتتراضتتی بتترپتتا کتتردنتتد. 
کارگران در مقابل فرمانتداری 
این شهر با پهن کردن ستفتره 

نتتمتتادیتتن بتتا بتترگ درختتتتتان 
اعترار خود را نشان دادند. 

متاه ١این کارگتران بتیتش از 
است که حقوق دریافت نتکترده 

 اند.
 

ختتتترداد کتتتتارگتتتتران ٢١روز 
کتتارختتانتته گستتتتتر  تتتوستتعتته 
صتتنتتعتتت آوربتتایتتجتتان، کتته از 
فروردین ماه در اعتترار بته 
معوقات متزدی ختود دستت از 
  کار کشیده بودند، بتا وعتده
کارفرمتا و مستئتوالن دولتتتی 
موقتا بته اعتتترار صتنتفتی 
ختتود ختتاتتتمتته دادنتتد. عتتلتتت 

روزه کتارگتران  ٣١اعتترار 
ایتتن کتتارختتانتته تتتاختتیتتر در 
پرداخت مزد یتکتستال و نتیتم 

 آنها بوده است.
خترداد حتدود  ٢٣صبتح روز 

نتتتفتتتر از کتتتارکتتتنتتتان  ٢٥٥
عمتلتیتاتتی، ستتتادی و اداری 
شتترکتتت بتتهتتره بتترداری متتتتترو 
تهران با تجمع در ساختتتمتان 
مرکزی این شرکت در چهتارراه 
کتتالتتج بتته عتتد  پتترداختتت 
متتعتتوقتتات متتزدی، مشتتکتتالت 

ای، بتتتد حستتتابتتتی  بتتتیتتتمتتته
های حمایتی اعتترار  صندوق
 کردند.

 
خترداد حتدود  ٢٣صبتح روز 

نفر از کارگران شاغتل و  ١٥٥
بتتازنشتتستتتتته بتتختتش صتتنتتعتتت  
مجتمع نیشکر هتفتت تتپته بتا 
تجمع مقابل ساختتمتان اداری 
این واحد ختواستتتار دریتافتت 
مطالبات مزدی وبازنشستتتگتی 

 خود شدند. 
 

نفر  ٢٥٥خرداد حدود  ٢٣روز 
از کارگران پیمانی ختدمتاتتی 
منطقه دو شهرداری اهواز کته 
طی چند ماه گتذشتتته حتقتوق 

اند، برای دومتیتن روز  نگرفته
پیاپی بصورت همزمان مقابل 
ساختتتمتان مترکتزی شتهترداری 
وشتتورای شتتهتتر اهتتواز تتتجتتمتتع 

 کردند.
 

خرداد حدود صد نفر  ٢٣روز 
از کارگران شرکتتی شتهترداری 
زاهدان در اعترار بته عتد  
پرداخت معوقات مزدی مقابتل 
ستتازمتتان شتتهتترداری تتتجتتمتتع 

 کردند. 
 

بادامسیان عضو هیئت متدیتره 
کارخانه مشتهتدنتخ بتا اعتال  
تعطیل شدن کارخانته مشتهتد 

خترداد، ختبتر داد کته  ٢٣از 
کتارگتر اختراج و  ٩٥٥حتدود 
نتتفتتر بتتاقتتی  ٣یتتا  ١فتتقتتط 

خواهند ماند که آن هم بترای 
نگهتبتانتی و امتور حتفتاظتتتی 
است. کارگران اختراجتی بتیتن 

الی هجده سال سابقه کار  ٦٥
 دارند. 

 
خرداد کارگران شبتکته  ٩٥روز 

کتتابتتل هتتوایتتی متتختتابتترات در 
اعترار به نداشتن قترارداد 

ماه کتار، در  ١کاری بعد از 
مقابل اداره مرکزی متختابترات 

 مشهد تجمع کردند.
 

خرداد بیتش از هتزار  ٩٥روز 
کارگر مجتمع نیشکر بتختاطتر 
تتتتتتتعتتتتتتویتتتتتتق پتتتتتترداختتتتتتت 
دستتتتتمتتزدهتتایشتتان و امتتنتتیتتتتتی 
بودن محیط کارشان به تجمع 
اعتراضی ختود ادامته دادنتد. 
زیتتر فشتتار ایتتن اعتتتتتراضتتات 

ختترداد  ٢٣استت کته در روز 
کتتارفتترمتتا یتتکتتمتتاه از طتتلتت  
کارگران را پرداخت کرد. امتا 
کارگران تما  طلبهتایشتان را 

 میخواهند. 
 
 

 دیدن کنید  از سايت منصور حکمت
http://hekmat.public-archive.net/indexFa.html 
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تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مختابترات استتتان 
 فارس مقابل اداره کل کار

نیفیر از کیارکینیان شیرکیتیی    ٠١١ تیر  بیش از  ٠٣ روز 
مخابرات منطقه فار  از شهرستانیهیا و میراکیز میخیتی یف  
استان فار  دراتتراض به تدم اجرای طر  طیبیقیه بینیدی  
مشاغل   تینیزل گیروه هیای شیغی یی کیارکینیان  یس از  
خصوصی سازی و....... مقابیل درب اداره کیل کیارایین  

 استان تجمن کردند. 
تالوه بر تقاضای کارمندان در خصیوص تیدم اجیرای  
طر  طبقه بندی مشاغیل مصیوب میخیابیرات اییران  آنیهیا  
خواستار رسیدگی به وضعیییت تینیزل گیروه هیای شیغی یی  
 رسنل لیسانس فوق دی  م و دی  م و تغییر تینیاویین شیغی یی  
آنان از سیمیت هیای قیبیل از خصیوصیی سیازی در حید  

 متصدی شدند. 
آنها اتالم کردند که کارفرمیا گیروه شیغی یی  یرسینیل  

  ١ بیه    ٠٢ و فوق دی  م را از    ١ به    ٠٩ کارشنا  را از گروه  
 تنزل داده است.   ١ به    ٣ و دی  م را از  

این کارمندان اتالم کردند کیه در شیرکیت میخیابیرات  
همه  رسنیل چیه بیا میدر  کیارشینیاسیی و چیه غیییر  
کارشناسی چه مرتبی و متخص  و چه غییر میرتیبیی و  

  ١ غیر متخص  همگی با یی  گیروه و گیروه شیغی یی  
حقوق دریافت میکنند. حقوق  رسنل کارشنا  نییز بیعیضیا  
از حقوق کارگران خدماتی نیییز در بیرخیی میوارد کیمیتیر  

 است. 
 

تجمع اعتراضی کارگران شرکتی اداره راهتداری و 
متاه ٣حمل و نقل اصفهان نسبت به عتد  پترداختت

 حقوق مقابل استانداری
تیر کارگران شرکتیی اداره راهیداری و حیمیل و  ٠٣ روز 

ماه حقیوق میقیابیل  ٣ نقل اصفهان در اتتراض به تدم  رداخت 
 استانداری اصفهان تجمن کردند. 

 
  ٨٩٠  س از دو ماه اتترض بالخره هزینه بازنشستیگیی  

 کارگر نیشکر هفت ت ه  رداخت شد 
بعد از گذشت حدودا دو میاه از بیر یاییی اجیتیمیاتیات  

بازنشسته نیشکر هفت ت ه که هر روزه بیر یا    ٨٩٠ اتتراضی  
شد  سر انجام کارفرما هیزیینیه بیازنشیسیتیگیی آنیان را    می 

  رداخت کرد. 
مشیمیول قیانیون    ٣١ این کارگران از اسفینید میاه سیال  

بازنشستگی  یش از موتد مشاغل سخت و زیان آور شیده  
درصید حیا بیییمیه تیوسیی  ٩ بودند اما به دلیل تیدم وارییز  

کارفرما صدور احکام بازنشستگی آنها تاکنون بیه تیاخیییر  

افتاده بود. اما سرانجام کارفرما نیاگیزییر شید تیر  کیار  
  مورد تایید قیرار دهید    ٣١ اسفند سال    ٢١ آنها را از تاریخ  

و در نتیجه طبا قانون از مرداد ماه مستمری بازنشستگیی  
 آنها  رداخت خواهد شد. 

 
 اعتصاب کارگران میدان نفتی آور ایال 

کارگران میدان نفتی آ ر ایالم واقن در شهرستان میهیران  
در قالب شرکتهای: سرو  وشرکت توسعه آب وگیاز  از  

دست به اتتصاب زده اند. این کارگران کیه    ٠ ٩ ٣١ تاریخ  
نفر بودند برای دریافت حقوق میعیوقیه سیه    ٠١١ ابتدا حدود  

ماه اول سال جاری بعالوه تیدی دست به اتیتیصیاب زدنید.  
که رفته رفته کارکنان دفاتر فنی ومهندسی نیییز حیدودا  

نفر به این اتتصاب  یوستند. وبیه تیهیدییدات روسیای    ٠١١ 
شرکت  رحیم  ور و بابی  شیمیشیییری اتیتینیاییی نیکیرده  
وخواستار حقوقهای معوقه خود شدنید. در هیمیان روزهیای  
اول کارکنان دفاتر فنی ومهندسی با وتده  رداخت حیقیوق  
آنها در روز دوازدهم ماه جاری به سر کار خود بیرگشیتیه و  

درجه به دفاتر خود وزیر کیولیر هیای    ١١ از گرمای شدید  
گازی  ناه بردند. این در حیالیی بیود کیه هیمیه کیارگیران  
وفنی کاران همچنان در درمای شدید وسوزان بدونه هیییچ  
سیاییه و سیر ینییاه وبیه تی یت وتییده هیای درو  در سیایییر  
اتتصابهای قب ی  همچنان به اتتصاب خود ادامیه دادنید.  
در ادامه اتتصاب ودر تاریخ تعییین شیده دوازدهیم تیییرمیاه  
جاری توسی شرکت کارفرما) سرو ( وروسای شیرکیت   
کارگاه را به حالت تع یا در آورده وبه خاطر تجیمین نیکیردن  
کارگران در داخل کارگاه ومحوطه کار  اتالم داشتند کیه  

صب  کارگران بعد از کیارت زدن    ٢ برای چند روز ساتت  
 واتالم حضور به خوابگاه وخانه های خود برگردند.  

اینها در حالی بود که از قبیل صیحیبیت از تیعیطییی یی  
کارگاه و تعدیل کارگران و واگذاری کار بیه  یییمیانیکیاران  
در میان بود. حتی قسمتهایی از جم ه :  ای ینگ  سیوییل  
و قسمتهایی از کار برق را به بخیش  یییمیانیکیاری واگیذار  
کرده بودند. با این کار تمال تمامیی کیارگیران بیومیی را  

 بیکار میکردند  بدونه هیچ منبن درآمدی.....  
اتتصاب سنگییین تیر از روزهیای قیبیل در    ٩ ٠٩ ٣١ 

جریان بود تا جایی که کارگران اتتصابیی   بیرق اصی یی  
دفاتر شرکت توسعه آب وگاز وشرکت کارفرما : سیرو   
را قطن کردند و بقیه نیروهای دفاتر فنی میهینیدسیی نیییر  
برای بار دوم به اتتصاب  یوستند. تعداد اتتصاب کننیدهیا  

نیفیر رسیییدنید. از طیرف شیرکیت    ٩١١ تیا    ٨١١ حدودا به  
کارفرما اقداماتی برای وصل کردن بیرق شیرکیت صیورت  
گرفت که با ج و گیری وممانعت کارگران روبرو شید. در  

ادامه اتتصاب کارگران همچنیین درب شیرکیتیهیای  کیر  
شده را بستند واجازه تردد هیچ یی  از میاشییینیهیای ایین  

 شرکتها را ندادند.  
به دنبال این حرکت کارگاه از طیرف روسیای شیرکیت  
تعطیل اتالم شد. در ی ادامه اتتراض واتتصاب کارگیران  
در روز  انزدهم یکی از سهامداران شرکت توسعه آب وگیاز  
به اسم خانم شریفی از تهران به این مینیطیقیه آمید و بیرای  
فرستادن کارگران به سر کارهایشان اتالم کیرد  تیا  یاییان  
هفته حقوق معوقیه سیال جیاری را بیرای هیمیه کیارگیران  
 رداخت خواهند کرد وتا روز شنبه همه کسانی که تییدی  
خود را دریافت نکرده اند  تیدی به انیهیا  یرداخیت خیواهید  

 شد.  
همچنین اتالم داشته انید کیه از روز شینیبیه تیقیرییبیا  

  ١١ تیا    ١١ کارگاه تعطیل خواهد شد و فقی تعدادی حدود  
نفر از کارگران در شرکت باقی خواهنید میانید. ایین میقیام  
اتالم کرد  اگر هر کسی کار میخواهد بیایید فیوری سیر  

 کار خود باز گردد..!  
اما همچنان تعداد زیادی از کارگران مقاومت کیرده و  
اتالم کردند در صورت باز گشت به کیار میعی یوم نیییسیت  

 کی حقوق آنها  رداخت خواهد شد......  
هنوزاتتصاب ادامه دارد وتقریبا تیعیداد    ٠٢ ٩ ٣١ شنبه  

نفر از کارگران که هنوز تیدی آنیهیا  یرداخیت نشیده    ٠١١ 
بود   س از  رداخیت تیییدی  تصیفیییه داده شیده انید امیا  

 اتتصاب همچنان ادامه دارد ... 
 

 یک عق  نشینی
وعده مسئوالن برای بتازگشتت بته کتار کتارکتنتان 

 اخراجی مخابرات لرستان
بدنبال تجمعات مکیرر نیییروهیای شیرکیتیی میخیابیرات  
لرستان در حمایت از همکاران اخیراجیی خیود  میحیمیدرضیا  
م کیشیاهیی راد  میعیاون وزییر وتیده داد کیه بیه زودی  

 کارکنان اخراجی مخابرات به سر کار باز خواهند گشت. 
تیییر قیرار اسیت نشیسیتیی در    ٠٣ بنا بیر خیبیر امیروز  

استانداری لرستان با حضور مقامات اسیتیانیی بیا میوضیوع  
های شیرکیتیی میخیابیرات بیرگیزار    بازگشت به کار تعدی ی 

 اخبار کارگر 
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین الم  ی: داوود رفاهی  
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شود. کارکنان مخابرات اتالم کرده اند که تا زمانیی کیه    
تک یف همکاران اخراجی آنها روشن نشود به اتتیراضیاتشیان  

 ادامه خواهند داد. 
های گذشیتیه کیارکینیان    گفتنی است در روزها و هفته 

هیا    شرکتی مخیابیرات لیرسیتیان هیمیزمیان بیا دییگیر اسیتیان 
تجمعات اتتراضی برگزار کیردنید. خیواسیتیه آنیهیا در ایین  
تجمعات تالوه بر بیازگشیت بیه کیار هیمیکیاران اخیراجیی   

بندی مشاغل و تقد قرارداد مستیقیییم بیا    اجرای طر  طبقه 
 شرکت مخابرات است. 

 
شرکتت ١خط ٤بی آرتی سامانه   اعترار رانندگان

 باچراغ روشن١واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
بیه    ٢ خیی  ٩ بی آرتیی سیامیانیه      تیر رانندگان   ٠٢ روز  

شیارژ بین هیایشیان بیا روشین کیردن      ت ت تیدم  یرداخیت 
هماهنگ چراغهای اتوبوسهایشان دست به اتتراض زدنید.  
مدیریت و حراست با فشار به رانندگان خیواسیتیار خیامیوش  
کردن صدای اتتراضشان شده اند. رانندگان میییگیویینید در  
صورت  رداخت شارژ بن هایشان بیه اتیتیراض خیود ادامیه  

 خواهند دارد. 
 

تحصن کارکنان شرکت مخابرات لرستان هتمتستنتان 
 ادامه دارد

دربهای اداره کیل میخیابیرات لیرسیتیان بسیتیه شید تیا  
همکاران به هم م حا نشوند. ولی هیمیکیاران در دو طیرف  

 در با هم هستند 
 گیرم که تهدید کنید  
 گیرم که اخراج کنید 

 با اتحاد سراسری شرکتیها چه می کنید!  
 

 کارگران هیکو را به مرخصی اجباری فرستادند.

بنا بر خبر های منتشر شده کارخانه هی یکیو در ارا   
موقتا بسته و کارگران آن برای دو هفته یعنیی از هیفیدهیم  
تا سی و یکم تیرماه به مرخصی اجباری فرسیتیاده شیدنید.  

تیر ماه دور جدید اتتراضیاتشیان    ٠٢ این کارگران از دهم تا  
را شروع کردند و خواستار چیهیار میاه و نیییم دسیتیمیزد و  

 ایمنی شغ ی شان شدند.  
وتده داده شده است که ساخت سه هزار میاشییین آالت  
راهسازی آغاز خواهد شید و کیارگیران اشیتیغیال خیواهینید  

تیییر میاه بیا حضیور    ٠١ داشت. و این تصمیم در جی یسیه  
مسئولین استان و مدیر شیرکیت و شیورای اسیالمیی کیار  
گرفته شده است. و بهانه شان برای تعطی ی دو هیفیتیه ای  
کارخانه کاهش مصرف برق و تامین مواد اولیه و قیطیعیات  
الزم برای تولید اتالم شده است. کارگران مییگیویینید اگیر  
کارخانه به راه نیفتد و ط بهایشان  رداخت نشود اتتیراضیات  

 خود را گسترده تر آغاز خواهند کرد.  
  ٠١ و   ٠٩    ٠٨    ٠٢ های )   این کارگران آخرین بار درروز 

روز  ٩٠ تیر ماه( برای وصول معوقات مزدی خود به میدت  
کارفرما وتده  رداخیت بیخیشیی      نهایت      تجمن کردند که در  

از مطالبات مزدیشان را در محل نمیاز خیانیه داد امیا ایین  
وتده تاکنون محقا نشده است. همچنیین قیبیال وتیده داده  
شده بود که سهامیدار تیازه کیارخیانیه ظیرف یی  هیفیتیه  
ط های کارگران را  رداخت خواهد کرد که اجیراییی نشید.  
و کارگران با تجمن مقابل استانداری و راه یمایی در شیهیر  

  یگیر خواستهایشان شدند. 
 

کارگنان مخابرات به اعتتراضتات متتتحتدانته ختود 
 ادامه میدهند

تیر کارکنان خابرات در لرستیان جیمین شیدنید    ٠٢ امروز  
که  یگیر خواستهایشان از جم ه اجرای طر  طبیقیه بینیدی  
مشاغل به تنوان راهی برای افزایش دستمزدهای چند بیار  

زیر خی فقر شان و اجیرای قیراردادهیای مسیتیقیییم کیاری  
شوند که با دربهای بسیتیه اداره میخیابیرات روبیرو شیدنید.  
مقامات این کار را کردند تا ج وی م حا شدن کیارکینیان  
معترض مخابرات را بگیرند. اما آنها در دو طرف در با هیم  

 اتتراض را ادامه دادند. 
دربهای اداره کیل میخیابیرات لیرسیتیان بسیتیه شید تیا  
همکاران به هم م حا نشوند. ولی هیمیکیاران در دو طیرف  

 در با هم هستند. آنها شعار میدادند 
 گیرم که تهدید کنید  
 گیرم که اخراج کنید 

 با اتحاد سراسری شرکتیها چه می کنید!  
 
 

 گزار 
 

گزار  اولین جلسه هماهنگی، اتتحتاد حتداکت تری 
 بازنشستگان  کشوری و لشکری

 بادرود 
درالهیییییییییجییییان  ١ ٩ اییییین جیییی ییییسییییه امییییروزسییییاتییییت 

آقییای رضییازاده    -٠ بییاحضییورافییرادزیییرتشییکیییییل گییردییید: 
  -٨ آقیای خییراطیییان از آ ربییاییجیان شیرقیی. -٢ ازکیرمیانشیاه. 

--١ آقای صرفه جو ازمیازنیدران. -٩ تیمسارتابدینی از تهران. 
خیاتیم  -١ آقایان: نیکویی و حبیبیان از گیییالن )لشیکیری(. 

آقیاییان:طیاییفیه   -٣ خانم خوشبین ازتهران.   -٢ داودی از قزوین. 
بهارستانی  مدبر  شیخ ت ی ور  خدییر  ابیوصیابیر  جیمیالیی   
اکبری  شفیعی  آونیدی  نیقیوی  ییزدانیی  می ی  زاده   
رحمان  ور  حمزه وی  فال  موسوی   ارسا  فال  آستیانیه   
وخانمها: فیاض  نصرالهی  حسینی قانن  حبیبی  حامیدی  

 ازگیالن. 
ابتدا آقای طایفه  ضمن خیوش آمیدگیوییی  بیه دالییل  
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تشکیل ج سه و روند فعالیتهیای صینیفیی  یرداخیت. سی یس  
جناب آقایان: صرفه جو  وتابدینی  به ارایه گزارش کیامیل  
از ک یه فعالیتهای صورت گرفته  رداختند  آنگیاه دوسیتیان  

 حاضر به طر  سناالت و  یشنهادات خود  رداختند.  
  -٠ ج سه با اتخا  تصمیمات زیر به کارخود خاتیمیه داد: 

این ج سات هردوماه یکباردر استانها برگذار مییشیود.جی یسیه  
بعدی یه میزبانی جناب آقیای صیرفیه جیو  ودرنیییمیه دوم  

گیروه تی یگیرامیی     -٢ مرداد درمازندران برگذارخیواهید شید. 
ادمین های اتحاد حداک ری با دونماینده  ازهیراسیتیان)یی   
نفرلشکری و ی  نفرازکشوری( تشکیل  می گردد تا بیا  
حداک رهماهنگی  در سطی  کشیور  قیوییتیر و کیارامیدتیر   
 ییییگییییر مییطییالیبییات و  ییییشیینییهیادات  کییارشیینیاسییی شییده   

میطیالیبیات و    -  ٨ بازنشستگان کشوری  و لشکری باشید. 
 یشنهادات  بازنشستگان  بیا بیرنیامیه اجیراییی تیمی یییاتیی   
درگروه ادمین های اتحاد حداک ری و با استیفیاده سیازمیان  
یافته  از نظرسایراتضا  تصمیم سازی مییشیود  و بیعید در  

 گروههای ت گرامی اطالع رسانی میشود. 
دوستان  لطفا  تصاویر گرفته شده مراسیم  امیروز را در  

 گروه  قرار دهند . 
 

میلیون نفر زیر خط فقتر متطتلتق بته ستر متی  ٦٢
 برند

محمد مخبردزفولی رییس ستاد اجیراییی فیرمیان امیام   
 روز  نجشنبه در جشنواره م ی برکت جهادگران گفت:  

شیب شتابی که فقر و فیقیرزداییی در کشیور گیرفیتیه  
مییی یییون تین     ٠٢ است   بسیار تند است به گونه ای که  

می یون تین   زییر فیقیر نسیبیی    ٨١ تا    ٢١ زیر فقر مط ا و  
 بسر می برند 

 
 اعتصاب کارگران میدان نفتی آزر ایال 

اتحادیه آزاد کارگران ایران:  کارگران میدان نیفیتیی آزر  
ایالم واقن در شهرستان مهران در قالب شرکتهیای: سیرو   

دسیت بیه    ٠ ٩ ٣١ وشرکت توسیعیه آب وگیاز  از تیارییخ  
نیفیر    ٠١١ اتتصاب زده اند. این کارگران که ابیتیدا حیدود  

بودند برای دریافت حقوق معوقه سیه میاه اول سیال جیاری  
بعالوه تیدی دست به اتیتیصیاب زدنید. کیه رفیتیه رفیتیه  

نفر بیه ایین    ٠١١ کارکنان دفاتر فنی ومهندسی نیز حدودا  
اتتصاب  یوستند. وبه تهدیدات روسای شرکت  رحیییم  یور  
وباب  شمشیری اتتناییی نیکیرده وخیواسیتیار حیقیوقیهیای  
معوقه خود شدند. در همان روزهیای اول کیارکینیان دفیاتیر  
فنی ومهندسی با وتده  رداخت حقوق آنها در روز دوازدهیم  

  ١١ ماه جاری به سر کار خود برگشته و از گرمای شدیید  
درجه به دفاتر خود وزیر کولر های گازی  ناه بیردنید. ایین  
در حالی بود که همه کارگران وفنی کاران هیمیچینیان در  
درمای شدید وسوزان بدون هیچ سایه سر ناهیی وبیه تی یت  
وتده های درو  سایر اتتصابها  همچنان به اتتصاب خیود  
ادامه دادند. در ادامه اتیتیصیاب ودر تیارییخ تیعییییین شیده  
دوازدهم تیرماه جاری توسی شرکیت کیارفیرمیا) سیرو (  
وروسای شرکت  کارگاه را به حالت تیعی یییا در آورده وبیه  
خاطر تجمن نکردن کارگران در داخیل کیارگیاه ومیحیوطیه  

صیبی     ٢ کار  اتالم داشتند که بیرای چینید روز سیاتیت  
کارگران بعد از کارت زدن واتالم حضور به خوابگاه وخیانیه  
های خود برگردند. اینها در حالی بود که از قبل صیحیبیت  
از تعطی ی کارگاه و تعدیل کیارگیران وواگیذاری کیار بیه  
 یمانکاران در میان بود. وحیتیی قسیمیتیهیاییی از جیمی یه :  
 ای ینگ  سویل  وقسمتیهیاییی از کیار بیرق را بیه بیخیش  
 یمانکاری واگذار کرده بودند. وبا این کار تیمیال تیمیامیی  
کارگران بومی را بیکار میییکیردنید  بیدونیه هیییچ مینیبین  

اتتصاب سنگییین تیر از روزهیای    ٩ ٠٩ ٣١ درامدی.....  
قبل در جریان بود تا جایی که کارگران اتتیصیابیی   بیرق  

اص ی دفاتر شرکت توسعه آب وگاز وشرکیت کیارفیرمیا :  
سرو  را قطن کردند. تا اینکه بقیه نیروهای دفاتر فینیی  
مهندسی نیز برای بار دوم به اتتصیاب  یییوسیتینید. تیعیداد  

نیفیر رسیییدنید. از    ٩١١ تا    ٨١١ اتتصاب کنندها حدودا به  
طرف شرکت کارفرما اقیدامیاتیی بیرای وصیل کیردن بیرق  
شرکت صیورت گیرفیت کیه بیا جی یو گیییری ومیمیانیعیت  
کارگران روبرو شد. در ادامه اتتصاب کارگران هیمیچینییین  
درب شرکتهای  کر شده را بستند واجازه تردد هیییچ یی   
از ماشینهای این شرکتها را ندادند. به دنیبیال ایین حیرکیت  
کارگاه از طرف روسای شرکت تعطییل اتیالم شید  در یی  
ادامه اتتراض واتتصاب کارگران در روز  انزدهم ییکیی از  
سهامداران شرکت توسعه آب وگاز به اسم خانم شیرییفیی از  
تهران به این منطقه آمد و برای فرستادن کیارگیران بیه سیر  
کارهایشان اتالم کرد  تا  ایان هفتیه حیقیوق میعیوقیه سیال  
جاری را برای همه کارگران  رداخت خواهند کرد. وتیا روز  
شنبه همه کسانی که تیدی خود را دریافیت نیکیرده انید   
تیدی به انها  رداخت خواهد شد. همچینییین اتیالم داشیتیه  
اند که از روز شنبه تقریبا کارگاه تعطیل خواهد شد. وغیییر  

نیفیر از کیارگیران بیاقیی    ١١ تا    ١١ از تعداد اندکی بالی بر  
خواهند ماند. این مقام اتیالم کیرد  اگیر هیر کسیی کیار  
میخواهد باید فوری سر کار خود باز گردد..! اما همچنیان  
تعداد زیادی از کارگران مقاومت کرده و اتالم کیردنید در  
صورت باز گشت به کار مع وم نیییسیت کیی حیقیوق انیهیا  

شنبه اتیتیصیاب ادامیه    ٠٢ ٩ ٣١  رداخت خواهد شد......  
نفر از کارگران کیه هینیوز تیییدی    ٠١١ دارد وتقریبا تعداد  

انها  رداخت نشده بود   س از  رداخت تیدی  تصیفیییه داده  
 شده اند 
 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 ٣١ تیر    ٠٣ 

جمهوری اسالمی باید از سازمان جهانی کار اخراج گردد. کارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانتیتان 
سیاسی باید فورا آزاد شوند. کلیه پرونده هایی که علیه فعالین جتنتبتش هتای متختتتلت  اعتتتراضتی 

 تشکیل شده باید بدون است نا و بی قید و شرط لغو شود.


