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کهمان قید درستی بە نامە این نویسندگان کە حقوقطور ردەاند،

ونیمتادومیلیونیمعلمانکفافیکزندگیحداقلدرییکماهانە

ایندرحالیاستکەحداقلحقوق.دهدشهریمثلسبزواررانمی

هزارتومان۶٩٠هادرسالجاریرسمییککارگردرکالنشهر

ونیممیلیونتوماناستیکارگرانحدودیکومتوسطحقوقماهانە

ستوقتیکەدرآمددومیلیونتومانیمعلمانسبزواریومعلوما

شدناستخوان هزارتومانی۶٩٠شود،حقوقشانمیهایباعثلە

باریراهاکەتعدادشانکمهمنیست،چەزندگیمصیبتحداقلبگیر

 .زندهارقممیبرایآن

بەرغمتفاوت وآنهاییکەاینواقعیتایناستکە، وبینجا جا

وقودرآمد،پرستارومعلموکارگرومعلمومابقیمزدبگیرانحق

شان،اگرچەنەبەوجوددارد،اکثریتبزرگمزدبگیرانهیچکدام

می کە حقوقی و دستمزد با اما اندازە، تامینیک بە قادر گیرند

.شاننیستندهایهاییکزندگیحداقلهمبرایخودوخانوادەهزینە

یافزایشدستمزدبەیکخواستعمومیمطالبەازهمینروستکە

درمیاناکثریتبزرگمزدبگیرانتبدیلشدەومبارزەبرایافزایش

استدستمزد کردە پیدا عمومیت آن تبع بە نیز ها هم. اکنونو

تالشومبارزەبە هاییازمزدبگیراننەتنهاتوانستەانددراثربخش

دستمزد افزایش برسهایخواست مبارزاتیشان تجربیات بلکە ند،

بخشسایرموثریرادراینزمینەازخودبەجاگذاشتەاندکەالهام

ازاین.یمبارزاتیآنانشدەاندیانگیزەمزدبگیرانوتقویتکنندە

می ایرانمیان کارگران و پرستاران مبارزات تجربیات از توان

موفقنمونەترینخودرو،بەعنوانتازە بخش،یادوالهامهاینسبتا

 .کرد

توانیمعلمانسبزواری،بەراحتیمییسرگشادەبامراجعەبەنامە

 

 ، معلمان و کارگران  توانستند ستارانپر

 نيز می تواند

 :صادق کار 

رسدموفقیتپرستاراندربەبەنظرمیجمعیازمعلمانسبزوارکە

خودکەدرپییکرشتەدستآوردنبخشقابلتوجهیازمطالبات

نیزبەوجدآوردەو مبارزاتصنفیپرستارانحاصلشد،آنانرا

یسرگشادەایخطاببەتحتتاثیرقراردادە،چندیپیشطینامە

کەهاییمیابیرییسجمهور،پسازتبریکبەپرستارانبەخاطرکا

مزایای و حقوق افزایش با ارتباط آوردهدر دست بە بەشان اند،

خودپرداختەتشریحوضعیتناگوارمعیشتی،شغلیوبیانمطالبات

 .شانشدەاندوخواستاررسیدگیروحانیبەمسائل

نامە این از قسمتی تارنمایدر در کە و»یسرگشادە معلم حقوق

منتشرگردیدە،معلمانپساز«سبزوارنگار»وبەنقلاز«کارگر

آورشدنهزینەهایزندگیوازدسترفتندوسوماشارەبەسرسام

نوشتەاند خریدشان، "قدرت اداره: تأمینامروزه و زندگی ی

بازنشستەغیرهزینە برایاکثرمعلمینشاغلو هایکمرشکنآن،

یتبعیضوشرمندهعدالتیوهاخستەازبیممکنشدهواکثریتآن

 ".باشندهمسروفرزندانخودمی

می نامەشان از بخشدیگری در سبزواری "نویسندمعلمان جناب:

ایم؛نەفقطدردولتشماکەمامعلمین،فراموششده!رییسجمهور

تاکیچشمو.هایقبلیهموضعبەهمینمنوالبودهاستدردولت

یضببندیم؟کاردبەاستخوانماگوشخودرادربرابراینهمەتبع

است برای .رسیده سیلیصورتی با را آن بخواهیم کە نمانده مان

ازجنسانصافباشد،صدایلەشدناگرسمعکی.سرخنگەداریم

هایزندگیبەگوشمانزیرچرخهزینەهایوخردشدناستخوان

 ".رسدمی

 هفته تحلیل 
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نقشتاثیرگذاریدر تنها نە پرستاران، تجربیات کامیابی کە فهمید

نوشتنایننامەداشتە،بلکەنتیجەیمبارزاتپرستاراندراعتصاب

کانون»عتراضچنیندرفراخوانبەایمعلمانوهماخیردوروزە

بی٠٩درروز«صنفیمعلمان نیستاسفند و نبودە تاثیر دلیلبی.

یمعلمانوتحرکاتیکەاخیراًنیستکەبەدنبالاعتصابدوروزە

وعدە است، شدە شروع معلمان صنفی کانون طرف افزایشاز ی

می داده معلمان حقوق و شوددستمزد و. مغرضانە شکل بە البتە

میافکنانەتفرقە نظر بە کە انداختنای، هم جان بە هدف با رسد

باشد افزایشواقعیدستمزد معلمانوتنندادنبە کە. اینمعنا بە

افزایشحقوقوعدەدادەشدە،ظاهراًقراراستبااخراجوبازخرید

 اجباری و بخش٠٩ناخواستە کارکنان از ودرصد اداری های

 تامین پرورش و آموزش وزارت طریقآموزشی از نە و شود

بودجە وافزایش مطالبات از یکی کە پرورش و آموزش ی

.هایاعتراضاتمعلمانازدیربازتاکنونبودەاستمحرک

تشکل ویژه بە و آگاە درهمانهایصنفیمعلمان،معلمان طورکە

بودجەهایبیانیە افزایش خواستار است، آمدە وشان آموزش ی

کاستن طریق از بودجەپرورش ضروریاز غیر کالن های

اند«نهادهایویژە» نوعیسرمایە. واقع در وکە گذاریخردمندانە

همآیندە و آموزش امر بهبود برای ونگرانە حقوق افزایش چنین

پرورشنیزهستدستمزد هایکارکنانآموزشو ادامەآن. با یها

هایگروەشانوبهرەگیریدرستازتجربیاتموفقسایرمبارزات

نیروی تعدیل مقابل در افزایشحقوق ترفند مقابل در مزدبگیران،

بد بە شد،خواهندانسانیکە ترشدنوضعیتآموزشمنجرخواهد

 .ایستاد

بستگی،شوندباحفظهمزمانیکەیکگروەازمزدبگیرانقادرمی

تمام یا و بخشی بە سرکوب شرایط در تشکل، و مبارزە

تجربەشانهایخواستە اگر کە است مسلم ازبرسند، گروه این ی

هانیزموفقبەطرفسایرمزدبگیرانمورداستفادەقرارگیرد،آن

هایجنبشیگروەاگرهمە.خواهندشد شاندستیافتنبەمطالبات

بە مشترک، خواست چند یکیا حول هممزدبگیران وطور زمان

اهماهنگواردعرصەشوندوحساب نکنند،شانرا زیکدیگرجدا

 .قطعاًمیزانموفقیتبسیاربیشترخواهدبود

اعتراض از خواست٠٩حمایتمؤثر کە معلمان آناسفند اصلی

تواندسرفصلیباشدبرایحرکتمیافزایشدستمزدوحقوقاست،

هایمختلفجنبشمزدبگیرانحولمطالباتبەسویهماهنگیگروە

 .مشترک

هایطورکەما،هنگامبرگزاریآخرینتجمعمانهاگرپرستاران،

هادرچندشهر،دریادداشتدیگریدرهمینبولتنباتیترآن

 ،«شانخواهدشدمقاومتپرستارانباعثپیروزی»

دراینمرحلەدولتوکارفرمایانسخت توانستند ارزیابیکردیم،

نمایندوشانسرراواداربەپذیرشبخشقابلتوجهیازمطالبات

چنانالهام حتماً نیز کارگران و معلمان شوند، ازبخشسایرین چە

شد خواهند کار این بە موفق جویند، بهرە پرستاران .تجربیات

ترعملکنیم،نتایجتروهماهنگتردیدینیستکەماهرچەجمعی

 تریبەبهتروسریع

 دستخواهیمآورد

 
 

 

 دیگر کشورها 

 ۳ -و دموکراسی در آمریکای التین  های کارگری تحادیها

 نوارینگ استیون لویتسکی و اسکات می

 گودرز: ترجمه

 

 ی رابطه جنبش کارگری نمونه؛ کلمبیا

 بدون حزب غالب سیاسی

نمونە تنها تشکلکلمبیا بین در غالب حزب یک با رابطە عدم هایی

کنفدراسیونکارگرانکلمبیا٠٠۹٩و٠٠۹٩هایدردهە.کارگریاست

(CTC داشت( لیبرال حزب با نزدیکی ارتباط دهە. در اما٠٠۹٩ی

اتحادیە کلمبیا UTC)یکارگران کرده( اعالم سیاسی غیر را خود کە

بزرگ عنوان بە نمودبود، برآمد کارگری کنفدراسیون ترین گلمی.

بەهیچحزبسیاسیمتعهدنبودوUTC"نویسداوروتیادراینبارهمی

تجربە، سایرهمین از رادیکالی نحو بە را کلمبیا در کارگری جنبش

 ".هایکارگریدرآمریکایالتینمتفاوتنمودتجربە

دهە آغاز از چندین٠٠۹٩ی و شد پاره چند کلمبیا کارگری جنبش

اتحادیە چندین کنار در کارگری بەکنفدراسیون وابستە غیر مستقل ی

 .رقابتپرداختند

-یحزبیئتالفحزبیازمیانرفتوهیچرابطەدراینزمینەچندینا

 .کارگریجدیدواردصحنەنشد

جنبشکارگریدرآمریکایالتینجدولزیررابطە یاحزابسیاسیو

 :دهدنشانمی٠٩٩٩تا٠٠۹۹هاینمونەبینسال٠رادر
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 .بنابراینتمایالتدموکراتیککارگراناستثناءبودندونەقاعده

 

 های دموکراتیک  حمایت کارگران از رژیم

 و غیر دموکراتیک

رابطە بە دموکراسی، از کارگران جنبش حزبیحمایت غالب -ی

.یعینیرژیموابستەبودکارگریوزمینە

تشکل حمایت عدم یا حمایت بررسی برای چهارچوب هایاین

کشورمورداشارهدرآمریکایالتینبین٠کارگریازدموکراسیدر

  .قابلاستفادهاست٠٩٩٩تا٠٠۹۹هایسال

ارتباطبررسیموردینشانمی روشنیبین و نسبتمستقیم کە دهد

در.هابارفتارجنبشکارگریوجودداردیعینیرژیمزمینەحزبیو

احزابدموکراتوجودداشت،جنبشکارگری مواردیکەائتالفبا

رژیم تمامیتاز حمایتهای انتخابی دولت علیە کودتا از یا و خواه

  .اندودرتالشبرایسرنگونیدولتانتخابیشرکتنکردندنکرده

جنبش ائتالف مورد ودر مارکسیست احزاب با کارگری های

.یعینیرژیمچرخیدهاستپوپولیست،رفتارکارگرانبیشتربرزمینە

دولتدست بدیل تنها یا و غالببوده رژیم بر دموکراسی کە جایی

هاوشده،جنبشتحتنفوذمارکسیستراستیودیکتاتوریشناختەمی

.هاازدموکراسیحمایتکردهاستپوپولیست

هایفراگیرولیغیردموکراتبرسرکاربودندویالیهرگاهرژیمو

  .اندبدیلمطمئنقدرت،کارگرانبرخالفدموکراسیگرایشداشتە

:جنبشکارگریدرسەصورتبرعلیەدموکراسیکارکردهاست

طریق .٠ از منتخب یکدولت سرنگونی از کە است ممکن

 .روشیغیرقانونیحمایتکردهباشد

غیردموکراتیکحمایتکردهمم .٠ یکرژیم از استکە کن

باشدکەاحتماالمانعبەنتیجەرسیدنتالشبرایدموکراتیزه

 .کردنجامعەباشد

 یاتحادیەدرپیگیریاهدافیانقالبی،ممکنبسیجپوالریزه .۹

 .استثباترژیمدموکراتیکرابەخطرانداختەباشد .4

واقعە مارکسیستدو نفوذ تحت کارگری جنبش یاحمایت ها

؛اینواقعەهارادرحمایتازدموکراسیمحدودکردهاستپوپولیست

 با؛یکمقطبینمودنسیاستدرمنطقە،بەدنبالانقالبکوهایدرسال

٠٠۶٩ بە٠٠۹٩و باور و بخشید جذابیت را سوسیالیستی انقالب ،

.احتمالوقوعآنراباالبرد

زمینە تشکلاین عینی، مارکسیستی نفوذ تحت کارگری بەهای را ها

 گاهنبودند،اماهایحداکثریترغیبنمودکەگرچەلزوماضدرژیمخواست

 

 سال کشور
حزب سياسی غالب بر 

 جنبش کارگری

 (پوپولیست)پرونیست  2000تا  1945 آرژانتين

 مارکسیست 1952تا  1946 بوليوی

 1952-1963 
مخلوط مارکسیست و 

 پوپولیست

 مارکسیست 1985تا  1963 

 (PTB)دموکراتیک  1962تا  1945 برزیل

 1964تا  1962 
مخلوط مارکسیست و 

 (PTB-PCB)دموکرات 

 (PT)دموکراتیک  2000تا  1979 

 1973تا  1945 شيلی

مارکسیست 

ت، حزب سوسیالیس)

 (کمونیست

 2000تا  1983 
سوسیالیست، )دموکراتیک 

 (کمونیست

 بدون ارتباط حزبی غالب 2000تا  1947 کلمبيا

 (PRI)در اصل پوپولیست  2000تا  1945 مکزیک

 2000تا  1979 نيکاراگوئه
مارکسیست جبهه آزادیبخش 

 (FSLN)ساندینیست 

 (APRA)پوپولیست  1968تا  1945 پرو

 1992تا  1968 
حزب )مارکسیست 

 (کمونیست

 (AD)دموکراتیک  1998تا  1945 ونزوئال

 

میهمان دیده کە ارتباطاتحزبیطور اکثر احزاب-شود با کارگری

شیلیقبلاز)مارکسیست نیکاراگوئە، از٠٠۹۹ بولیوی، وپروبعد

.بود(٠٠۶۱آرژانتین،مکزیک،وپروبعداز)وپوپولیست(٠٠۶۱

ب رو این عمدهاز آنائتالف یخش شناسەهای با گرایشها  هایی

 .شوندمی ابزاریبەسویدموکراسیشناختە
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 .
  یلی: مورد  رو   از حمایت کار ران و ات ادیه  ا ان از دموکراسی

 

 

 آننخبگان نتیجە در و نموده مرعوب را نظامی و بەمالی را ها

کو از میدتاپشتیبانی متقاعد نظامی کردهای انقالبی،. بدیل ظهور

بوتە در را مارکسیستی کارگری بەجنبش تعهد آزمایش ی

می قرار دادبورژوادموکراسی اهداف. بە دادن اولویت آنکە نتیجە

بە ابزاری تمایل از حاکی ثبات با دموکراسی برابر در انقالبی

 .دموکراسیاست

ابزاریرابەکاربرخالفدموکراسیهاییدیگریکەجنبشواقعە

خواهبودکەدرپیهایفراگیرتمامیتکرد،گسترشرژیممتقاعدمی

کشانمتشکلکارگرودهقانبودندبسیجزحمت در٠٠۹۹پساز.

نوعحکومت سە تمامیتکل بەهای آمریکایالتین در فراگیر خواه

آمدند وجود رژیم: درمکزیکبعد در٠٠٠۹ازهایانقالبیکە و

از بعد رژیم٠٠۹٠نیکاراگوئە آمدند، هاینظامیپوپولیستبوجود

 از پرو ٠٠۶۱شبیە ٠٠۹۹تا از پاناما ٠٠۶۱و و٠٠۱٠تا ،

بەپوپولیست آرژانتین در انتخابات طریق از کە پرون مانند هایی

هایکارگریامکاناتمادی،هابەجنبشبیشتراینرژیم.وجودآمدند

آنکەسازمانی بر مضاف نمودند، عرضە سمبولیک منافع و ،

 .شانبەهرمقدرتراهمممکنساختنددسترسی

دولت پرون، مانند ساندینیستPRIهایی حضورو نیکاراگوئە های

هاییکاررادردرونسیستمخودنهادینەکردند،کانالسیاسیطبقە

دند،گسترشهادردولتبەوجودآورجدیدیبرایمشارکتاتحادیە

آنیونیون و کردند تشویق را سازمانیها فراوان امکانات با را ها

دادند افزایش را کارگران حقوق مجموع در و کردند حمایت این.

همسیاست طبیعتاً جنبشها ازبستگی و شد باعث را کارگری های

هاهارابەحامیاندرازمدتاینرژیمآورنیستکەآنهمینروتعجب

 .لنمودتبدی

 آرژانتین

جنبشکارگریدرآرژانتیندرارتباطباحمایتازدموکراسی

داردکارنامە دوگانە ای پرونیستاتحادیە. از آرژانتین در درها ها

پرونیسمهمیشەدموکراتیک.حمایتکردند٠٩٩٩تا٠٠۹۹هایسال

پرونیست از نمایندگی بە کارگران بسیج نبود، اما تاثیراتها گاه

 و داشت نەدموکراتیک گاه کارگران. اخصبسیج بطور نە

،دولتپرونمنافعمادیبرایکارگراندربرداشت.دموکراتیک

هایدرمانیوترشبیمەازجملەافزایشحقوققابلمالحظەوگس
اجتماعی تعاون یونیون. در ولیعضویت شد، برابر سە تقریبا ها

آزادی در انتخابپرون و شد تقلبو٠٠۹٠هایمدنیمحدود با
.سرکوببدستآمد

هاینظامیوثباتیباحکومتسەدهەبی٠٠۹۹سرنگونیپروندر
تشکل رفتار کە آورد خود با مبهمهایکارگریغیرنظامی آن در

.ولیدموکراتیکبود

هایپرونیستدربسیجعظیمیشرکتاتحادیە٠٠۶۹و٠٠۶۹در
داشتندکەدولتانتخابیارتوروایلیارادرخطرقراردادوسپس

هاازکودتاییبرعلیەاوحمایتکردندکەویرهبرانکلیدیاتحادیە
ایهمشعمدهوامااعتراضاتکارگرینق.ساقطکرد٠٠۶۶رادر

 از پایینکشیدندیکتاتوریبعد ٠٠۶۶در و باCGTبازیکرد
حمایتکرد٠٠۹۶و٠٠۹۹هایقدرتازدولتپرونیستدرسال
خشونت و کارگری بسیج اما درو نظامی کودتای باعث آن های

 .شد٠٠۹۶

ازکارگرانوپرونیست بعد بیشتردموکراتطلبشدند؛٠٠۹۶ها
آن باز کە محدودجا هم رژیم شددیل تر سال. در تا٠٠۹۶های
عمدهاتحادیە٠٠۱۹ نقش پرونیست باهای مخالفین بسیج در ای

.خواهبازیکردندهایتمامیتبوروکرات

 پایە٠٠۱۹پساز دموکراسی شدندارهم پدیدار احتمال و شد تر
تمامیترژیم کمهای هم پرونیستخواه گشت، اتحادیەتر و هها مها

بودند دموکراسی پیگیر دائما . مثال طور باCGTبە قاطعانە
.مقابلەکرد٠٠٠٩و٠٠۱۹اقداماتنظامیدر

 

 اخبار خارجی:  

 -یونان

 :وزیر کار

 قراردادهای سوی به، تر از گذشته  وسیع 

 کار دسته جمعی  

 ی جهانی یونی،  اتحادیه

 ۵۱۷۲فوریه  ۷۱

یاتحادیە»بابخشاروپاییوگوهایخودوزیرکاریوناندرگفت

قراردادهایکاردستەجمعیو ،متعهدشدکەموضوع«جهانییونی

کەبرایبهبودوضعاقتصادی مرکزاقداماتی حقوقکارگرانرادر

.قراردهدخواهندشد، یونانانجام
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اتحادیە  کشورهای وزرای و یونان میان مذاکرات کە حالی یدر

بستقراردارد،پانوسچناندربناروپابرسردیوناینکشورهم

یجهانییونی،اولیورروثیگ،اسکورلتیسبادبیراروپاییاتحادیە

 .دیدارداشتودرایندیداربرتعهدگفتەشدهتأکیدکرد

  ای  ک ور   ن ا  ن ران وزیر کار یونان به آیند

 



هاینئولیبرالیرا،کەبرایکارگرانمادریونانسیاست:"اوگفت
 ".ایممافاجعەبەبارآوردند،تجربەکرده

" مقرراتپنجدر شاهد ما گذشتە وسال مناسباتکارگر از زدایی
هاییقانونوانجامرفرماولویتوزارتکاراعاده.کارفرمابودیم

یقراردادهایکاردستەجمعیوحقوقساختاری،بەمنظوراعاده
است کارگران ریاضت. از پیش دوران بە ساده غرضبازگشت

 .هاستتربرایتحققآنایوسیعکشینیست،بلکەایجادعرصە

هاییوناندراینکشوربەسرروثیگکەبرایحمایتازاتحادیە
،ازدولتجدیدیونانخواستکەاحیایقراردادهایکاردستەبردمی

یقابلذکراستکەمجموعە.جمعیرااولویتکلیدیخودقراردهد
حقوقکارتحتحاکمیتدولتقبلیتقریباًبەطورکاملازاعتبار

 .ساقطشدهاست

یوگوییهمەجانبەومفصلباروثیگدربارهاسکورلتیسدرگفت
:یمناسباتکاردریونان،بەاوگفتەاستهایشنسبتبەآیندهدیدگاه

وگوبینماجریاندارد،وزارتکارمشغولهماکنونکەاینگفت"
یجدیدیاستوماامیدواریمکەدرخاللیکماهآیندهنوشتنالیحە

 "آنراتقدیممجلسکنیم

می" ما ارتقاء و کنیم تقویت را کار بر نظارت دهیمخواهیم ما.
یمفهومحقوقاجتماعیودموکراسیدرمحلخواهیمکەاعادهمی

 ."کار،راهنمایمادراینامرباشد

اتحادیە تجربەجنبش نمونەای، را یونان مخربی و مفرط ترینی
فاجعە اقدامات از مینمونە ریاضتی کاربار بە اروپا در کە دانند

 .اندگرفتەشده

ناخالصملی٠۹ربەافتاقداماتریاضتیمنج درصدیدرتولید
اکنون.اندنیانجامیده شدهوبەهیچافزایشیدرقدرتتولیدورقابت

یک آنحدود واقعی درآمد و است بیکار یونان کار نیروی چهارم
 است٠٠بیشاز افتکرده درصد . حدود بە ۹٩بیکاریجوانان

شانمکاناتمعیشتصدهاهزارتنکار،خانەوا.درصدرسیدهاست
 .اندراازدستداده

پسازویرانیخشنقراردادهایکاردستەجمعی،:"گویدروثیگمی

وقوانینعادالنەومناسبکارتوسطدولت

 

بحرانانسانیحاکمبراینکشوربااوضاعآندرروزهایپساز
 .جنگجهانیدومقابلمقایسەاست

موجبدل بحرانی، مطلقاً وضعیتی بە یونان سوق و گرمیپیشین
اینقوانیناستکەمی بازگشتبە متوجە شنویمطرحدولتجدید

 ."است

می "افزایداو اینآن: در اتفاقمیچە تمامجا استکە موجی افتد،

گرفت خواهد تأثیر تحت را اروپا بوده. دموکراتیکی تصمیم این

هایریاضتیخاتمەدادههایرنجناشیازسیاستاستکەبەسال

یمردمرودکەمردمسراسرقاره،ملهمازمبارزهانتظارمی.شود

 ."هابیایندیونان،بەخیابان

 

 جهانی در دفاع از حق اعتصاب اتحاد

 ۵۱۷۲فوریه  ۷۱ایکوال تایمز، 

روزعملبین٠۱هایکارگریروزاتحادیە المللیبرایفوریەرا

 .انددفاعازحقاعتصاب،کەموردتهاجمجهانیاست،اعالمکرده

 را  یمایی در حمایت از ح  ا   اب

 

 
 

المللیکار،خاصەباگروهبەدنبالمباحثاتیدرسازمانبین
 کارفرمایانکەاصالًمنکرحقاعتصاباست،کنفدراسیون

فوریەراروزعملدر٠۱المللیاتحادیەهایکارگریروزبین
.حمایتازحقاعتصاباعالمکردهاست

٠٩٠٠الالمللیکار،ازسگروهکارفرمایانوابستەبەسازمانبین
یاینسازماندرباره۱۹بەاینسوتأکیدداشتەاستکەکنوانسیون

آزادیاجتماعاتابداًبەمعنایحقکارگرانبرایدستزدنبە
.اعتصابنیست  

ایکوال»جفریووگت،رییسدپارتمانحقوقیکنفدراسیون،بە
هاستکەازاستنتاجمنطقیگفتکەگروهکارفرمایاندهە«تایمز

کنندودرواقعموافقتخودباایناستنتاجرادرگذشتەرهیزمیپ
.کنندانکارمی  
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"افزایداومی بیآن: منظور بە تالشیآشکار حتیدر کردنها مایە
ایالمللیکاربرایبسطحقوقپایەاقتداروقابلیتجهانیسازمانبین

اعتصاب،دستبەآزمایشاینسازمانهمزدندتاببینندبەشمولحق
 ".آیامستعدپذیرشتفسیرآنانازاینپروتکلهستیانە

هاحاضرنشدنداینشان،آنعلیرغمپافشاریکارفرمایانبرمواضع"
بین دیوان قضاوت بە را سازمانمواضع و بگذارند عدالت المللی

 ."اندندبستکشالمللیکاررابەبنبین

بین» اتحادیەکنفدراسیون کارگریالمللی های روز٠۱« را فوریە
کە روشنشود تا است، کرده عملدردفاعازحقاعتصاباعالم
را خود جهانی حمایت مورد حق این اعتصاب، حق کارگران

هاانتظاردارندکەاینحقرادرسطحملیوانخواهندنهادوازدولت
 .مبشمرندالمللیمحتروبین

 

 

 حمالت جهانی علیه حق اعتصاب

ها،حقاعتصابمکرراًکنفدراسیونجهانیاتحادیە«دفترثبت»طبق
است شده نقض درعمل و محدود قانون در جهان سراسر .در

 .اندیدنیاهمرخدادهدهندهدرهرپنجقارههایتکاننمونە

اتحادیە راهوقتی کارگران اعتصای برای کره شرکتآهن در ب
کارگر۶۹٩٩آهنکرهفراخواناعتصابداد،اینشرکتبیشازراه

رااخراجکرد؛یعنیتقریباًتمامکارگرانیکەبەاعتصابدستزده
 .بودند

اینگزارش در اتحادیە آمیزیدرضدیتبا فضایاختناق از هایی
جانب بە فعلی حکومت و دارد وجود بزرگکشور از ترینداری

 .هادرموضوعاتکاروکارگریشناختەشدهاستشرکت

یکارگرانمتحدحملونقلبەدرسوییس،پنجتنازرهبراناتحادیە
 .موجبقانونترابریزمینی،موردپیگردقرارگرفتند

برگزاریجلسە افراد این دریکپارکینگفرودگاهاتهام یاتحادیە
 .ستهاایناتهامهنوزنیزمتوجەآن.بودهاست

 اسپانیا، در اعتصابمورد٠۶٩اخیراً خاطرشرکتدر بە کارگر
 .تعقیبقرارگرفتند

اقتصادیجاریدست استتابحران شده آویزیبرایدولتاسپانیا
 .حقوقکاروبەخصوصحقوقکارگرانجوانرابەقهقرابکشاند

طولسال۹٩:"گویدایاسپانیا،مییسوسگالگو،ازرهبراناتحادیە
 .کشیدتامردماسپانیاحقاعتصابوتجمعاتراکسبکنند

می بدیهی را حق این دانستندبسیاری می. نظر بە ماحال کە رسد
 «.ایمکردهاشتباهمی

المللیعدالترجوعکندوکەاگرتوافقیحاصلنشود،بەدادگاهبین
.رأیمشورتیآنرابخواهد

 

 

 

شرم" سیاه لیست بە اسپانیا پیوستەامروزه کشورهایی از آوری
:اییکواقعیتاستهاجرمگرفتنفعالیتاتحادیەاستکەدرآن

کرهگو بالروس، الجزیره، واتماال، هندوراس یونان، جنوبی، ی
.اندیاینکشورهایکلمبیااززمره

دارند وجود نیر امریکا در آمیز اختناق اقدامات ضعف. نقاط
دهندکەموجوددرقانونملیروابطکاربەکارفرمایانامکانمی
ثریدربەاخراجدائمیکارگراناعتصابیدستزنندیاموانعمؤ

 .راهآنانبرایتشکیلاتحادیەایجادکنند

.دستزدنبەاعتصاببرایکارگراندولتفدرالممنوعاست
اعتصاببرایبسیاریاز بەموجبقوانینایالتیدستزدنبە

 .هایایالتینیزقدغناستکارمنداندولت

برعکس،اوائلسالجاریدیوانعالیکانادادریکحکمتاریخی

کاراعال قرارداد حقاعتصابجزییاساسیازروند کە کرد م

اینحقصیانت از قانوناساسیکانادا این جمعیاستو دستە

کەحقتعدادیازکارگرانبخش.کندمی حکممذکورقانونیرا

 کرد،دولتیبرایاعتصابراانکارمی

 .خالفقانوناساسیاعالمکرد

ر تحت دولت وجود با دیگر سوی یونان،از در سیریزا هبری
تازه گرفتەامیدهای شکل کشور این اندایدر دولتتصمیم. این

 .داردقوانینکارراکەتوسطدولتقبلیملغاشدند،احیاکند

در٠٩٠۹المللیکاربایددرماهمارسشورایحکامسازمانبین

بگیرد تصمیم کارفرمایان گروه و کارگران بین اختالف .مورد

.هایکارگریدرصدداستالمللیاتحادیەراسیونبینکنفد

 -بریتانیا

 افزایش مهاجران رومانیایی و بلغاری 

 در میان کارگران بریتانیا

 مهاجرت کار  حرک ی روزانه  از  ر  اروپا به غرب آن

 

 

  ۵۱۷۲فوریه  ۷۱سی، .بی.بی

هایدفترملیآمار،تعدادکارگرانمهاجررومانیاییوبنابەداده

 یکسال خالل در بریتانیا در افزای٠۹بلغاری شیافتەدرصد

هزارتنازایندو٠۹٠جمعا٠٩٠۹ًیآخرسالدرسەماهە.است

 .اندکشوراروپایشرقیدربریتانیامشغولبەکاربوده
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ماهە سە نسبتبە تعداد این ٠٩٠۹ینظیردرسال نفر٠٠، هزار

استبیشتر

. 

،کارگرانرومانیاییوبلغاریازحقوقکاری٠٩٠۹یدرژانویە
یاروپادربریتانیابرخورداربرابریبادیگرشهرونداناتحادیە

 .شدند

دهندکەتعدادکارگرانشهروندچنیننشانمیهایمذکورهمداده
ییکسالگفتەشدهمجموعاًیاروپادربریتانیا،درفاصلەاتحادیە
میلیونرسیده٠۱٠درصد،بیشترشدهوبە۹۱٠٩هزار،برابر٠٩٩
 .است

،کە۱بیشترینافزایشتعدادبەمهاجرانازکشورهایبەاصطالحآ

.شود،تعلقداشتەاستشامللهستان،مجارستانوجمهوریچکمی

 

 کارگران ایران: 

 انتقال بهنام ابراهیم زاده

به قرنطینه زندان گوهردشت   

 

 :تحادیه آزاد کارگران ایرانا

بهنامابراهیمزادهفعالکارگرىوحقوقکودکانبەقرنطینەزندان
هنوز زاده ابراهیم بهنام اظهارهمسر بر بنا گوهردشتمنتقلشد،

.معلومنیستکەبهنامرابەکدامبخشاینزندانمنتقلکنند

 محکومیتبە و مجدد پسازمحاکمە زاده ابراهیم سالو٠بهنام
زنداناوین٠٩٠چهارماهزندانازروزدومبهمنماهجارىبەبند

اشازوضعیت٠۶منتقلشدهبودودرطول روزگذشتەخانواده
بنابراظهارهمسربهنامابراهیمزاده،وى.وىهیچاطالعىنداشتند

 کرد این:"طىتماسىتلفنىاززندانگوهردشتاعالم قرنطینە بە
بەکدامبخشزندانزندانم نتقلشدهاستومعلومنیستکەاورا

".منتقلکنند

در بارها واستوارىاستکە فعاالنکارگرىمحکم ازجملە بهنام
بە دست زندان مسئوالن بدرفتارى و خود شرایط بە اعتراض

.اعتصابغذازدهاست

زنداناویندراواخرفروردینماهامسال۹۹٩وىبدنبالوقایعبند 
ودرحالىکەبشدتمورد

٠٩٠وسپسبەبند٠۹٩ضربوشتمقرارگرفتەبود،ابتدابەبند
زنداناوینمنتقلشدونهایتاازآنجابەزندانگوهردشتانتقالپیدا

کردودراینزندانبود

تبەاعتصابغذاکەبەدلیلانتقالشبەبندزندانیانخطرناکدس
اتهامات۹زدوعلیرغمتحملنزدیکبە سالزندانباردیگربا

سالو٠واهىمحاکمەوبە

چهارماهزندانمحکومشدوبەفاصلەکوتاهىپسازاینمحاکمە
زنداناوینمنتقلگردید،٠٩٠ازروزدومبهمنماهجارىبەبند

.دردستنبودروزگذشتەهیچخبرىازوى٠۶ودرطول  

این درحالىبر پنجسالگذشتە اینشرایطسختدرطول تمام
فعالکارگرىوحقوقکودکانتحمیلشدهاستکەتنهافرزندوى
بەبیمارىسرطانمبتالستونیازشدیدبەحضورپدردرکنارش

 .دارد



 

 اداره کار اردکان،

ع بازگشت به کار نماینده کارگرانمان   

 
تدوماهازصدورحکمتبرئەنمایندهکارگرانمعدنباوجودگذش

دادخواست قبول بە حاضر هنوز اردکان کار اداره چادرملو،
است نشده کارگران نماینده کار بە .بازگشت  

نژاددبیراخراجىانجمنصنفىکارگرانچادرملوکەبهرامحسني
این کارگران اعتصابیکماهە پساز پىشکایتکارفرما در

دردوماهشرکت بود، ازکاراخراجشده معدنىدرسالگذشتە
گذشتەباوجودصدورحکمتبرئەازتماماتهاماتموفقبەبازگشت
است نشده کار .بە   

متاسفانەپسازطرحشکایت:نژاددراینبارهبەایلناگفتحسني
دادخواستبازگشتبە ارائٔە اداره این اردکان، کار اداره مندر

مورددانستەوپیگیرىاینامرراموکولبەزسوىمنرابيکارا
اخراجمن راىدیوانعدالتادارىکردهاستدرحاليکەحکم
پساز و بود شده صادر شکایتکارفرما با و کار اداره توسط

ندارد توجیهى اقدامات این دیگر شدنم .تبرئە              
کانحتىحاضربەپذیرشمسئوالنادارهکارارد:وىاضافەکرد

نشده کار بە بازگشت بر مبنى من دادخواست اعالمدالیل و اند
دیوانکرده در راستاىطرحشکایتخودم در باید مسئلە این اند

.عدالتادارىپیگیرىشود . 
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 تجمع کارگران تبریز کف در محوطه کارخانه

 
بهمن٠٠و٠۱)صبح«تبریزکف»شمارىازکارگرانکارخانە

وسایرمزایاىجانبىخود،درماهحقوق۶درواکنشبەتعویق(ماه
کردند تجمع کارخانە محوطە          . 

منابعکارگرىایلنادرکارخانەتبریزکفگزارشکردند؛اعتراض
اظهردرواکنشبەبي۹کارگرانازدیروز اىکارفرماتوجەبعد

است گرفتە صورت آنان معوقە مطالبات پرداخت بە  .کارخانە
تبریز کارگران گفتە قبلبە ماه چند تا آنان معوقە مطالبات کف،

ماهآنرابەصورتیکجا۹ماهبودهاماکارفرمااخیرا۶بیشتراز
است کرده پرداخت کارگران حساب بە           . 

گویندعالوهبرتعویقحقوقکارگرانقدیمىکارخانە،کارگرانمي
 حقوق ۶٩کارفرما بە ماه مهر از جدیدىکە استخدامنیروىکار

نمي پرداخت را اند امده در کندکارخانە      .. 
گفتند همچنین کارگران در: مشکالتمان گیرى پى خصوص در

هاىزیادىبابرخىمسئوالناستانکارخانەکفتبریزنامەنگاري
هایماماتاکنونبەموضوعمشکالتکارگرانوشهرستانانجامداد

استتوجە نشده اى              . 
٠۹تا٠۶کارگرانتبریزکفمیانگینمطالباتمعوقەخودراحدود

درخصوصمشکالتبیمە ادامە ودر اىمیلیونتومانذکرکردند
از۶خودگفتند؛عالوهبر ماهحقوق،چندینماهاستکەکارفرما

مي خودارى اجتماعى تامین بە کارگران بیمە  .کندپرداخت
مي بەکارگران تبریز کف کارخانە کارفرماى واکنش تنها گویند؛

 مي٠٠٩مطالباتحدودا اینستکە مالىمنبەکارگر وضع گوید
.تراستنسبتشماکارگرانبد

 

 :ه دلیل اعتراض صنفىب

 « دره آق»فعال کارگرى از معدن طالى ۵۲

 اخراج شدند



لیلانجامشدهاستکارگرفصلىبەایند٠۶تسویەحسابکاملبا
اعتراض جریان در دره معدنطالىآق مدیران کارگر۹۹٩کە

فصلىدرروزششمدىماه،آنانراعاملاصلىاغتشاشدرمعدن
.معرفىکردهبودند

 

خواندهکارگراناخراجى،ازچهارروزپیشبەواحدادارىمعدنفرا
بودندوهمەمطالباتآنانکەشاملسنوات،عیدىوسایرمزایاىشده

کارگردر٠۶شدبەآنانپرداختشدهوحتىعضویتاینشغلىمي
.تعاونىمصرفکارگرانلغوشدهاست

کارگر،٠۶براساسادعاىکارگرانفصلىمعدنآقدره،ازمجموع
احدمعدنىبەنهادقضایىتندرجریانشکایتکارفرماىاینو٠٠

.تکاباحضارشدهبودندکەاکنونباقیدوثیقەآزادشدند

گفتند همچنین کارگران کارگران: براى قضایى پرونده تشکیل دلیل
شاننفرازکارگراناینمعدنبەاخراج۹۹٩معترض،واکنشحدود

.بودهاست

 اخبار کوتاه 

 تجمع کارگران پلی اکریل اصفهان

اطالعاتىکەازسوىفعاالنکارگرىاصفهانمنتشرشدهبراساس
است،جمعىازکارگرانورانندگانکارخانەپلىاکریلاصفهاندر

هاىاعتراضىدىخودحرکتاعتراضبەپرداختنشدنمطالباتمز
.ندکرد  

همچنیندرمورداعتراضکارگرانکارخانەپلىاکریلاصفهانگفتە
(ماهبهمن٠۱و٠۹)ەشنبەوچهارشنبەشودکەدرروزهاىسمي

کارگرکارخانەپلىاکریلدراعتراضبەپرداختنشدن٠٩٩حدود
بەمدتچندساعتدر(٠۹دىوبهمنسال)مطالباتدوماهاخیر

.زدندتجمعدستبەمحوطکارخانە  

 بازنشستگی اجباری نماینده کارگران
ىازتحمیلحکمنمایندهکارگرانمعدنزغالسنگالبرزشرق

بازنشستگىبەوىیکسالونیمپیشازفرارسیدنزمانبازنشستگى
.اشخبرداد . 

کارگر در کارخانه فوالد آذربایجان ۵22اخراج   

براساستصمیممالکجدیدکارخانەفوالدآذربایجانتایکهفتەدیگر
کارگراینواحدصنعتىپسازاتماممدتقراردادکار٠۹۹تعداد

.راجخواهندشداخ  

  پایان اعتصاب کارگران کارخانه لوله و نورد صفا

  
٠۶)کارگرلولەونوردصفاروز٠٩٩٩اعتصابصنفىنزدیکبە

اسفند٠٠باوعدٔهپرداختبخشىازمعوقاتحقوقىکارگرانتا(بهمن
.ماه،بەپایانرسید  

کارگرانتناز٠٩درهمینحالبەگفتٔەکارگران،عالوهبراخراج
تندیگرازکارگرانبەدلیلعدمرضایتازنحؤه۹متخصص،

.انداقدامبەتسویەحسابوترککارکرده،پرداختمطالباتحقوقى  
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به اعتصاب " استیم"کارگران شرکت پیمانکارى 
 پایان دادند

:اتحادیه آزاد کارگران ایران

درسومینروزاعتصابکارگرانشرکتپیمانکارىاستیمدر
ایالم،کارفرماىاینشرکتبامشاهدهعزمکارگرانپتروشیمى

حقوقآبانماهآنانراپرداختکند،براىادامەاعتصابناچارشد
ونسبتبەپرداختباقىماندهدستمزدمعوقەاینکارگرانمتعهد

.شود

بهمنماهدراعتراضبە٠۱کارگرانشرکتاستیمازصبحروز
این.ندستبەاعتصابزدهبودندماهازدستمزدشا۹عدمپرداخت

.دارندطلبکارگراندرحالحاضرسەماهدستمزدمعوقە

  حوادث کار 

 

 سه کارگر ساختمانى دچار گازگرفتگى شدند

سەکارگرساختمانىدرتهرانبراثرگازگرفتگىدچارمسمومیت
دچار.شدند گازگرفتگى اثر بر تهران در ساختمانى کارگر سە

.دندمسمومیتش

بەگزارشایلنا،اینحادثەدراتاقکاسکانکارگرانیکساختمان
باال۹ ولیعصر، درخیابان واقع ساخت حال در پارکطبقە از تر

.وى،خیابانقرنىاتفاقافتاد

افغانستاندرسنین تبعە کارگر ٠٩سە ،٠۱ دچار۹٩و سالکە
.دنشانىنجاتیافتنمسمومیتشدهبودندتوسطعواملآتش

 کشته در حادثه سقوط آسانسور حمل بار ۱

سقوطآسانسورحملباردریکمجتمعمسکونىدر درپىحادثٔە
 ارتفاع از ساخت ۹٩حال اصفهان، کشاورز بلوار در ۱مترى
۹٩کارگرایرانىبینسنین سالە،دردمجانباختندویک۹٩تا

.سالەنیزبەشدتمصدومشد۹٩کارگر



 

درپىحادثٔەسقوطآسانسورحملباردریکمجتمعدرحالساخت
ابطعمومىتنانجامید،رو٠دراصفهان،کەبەکشتەومجروحشدن

.پزشکىقانونىاسامىکشتەشدگاناینحادثەرااعالمکرد

براساساطالعاتىکەتوسطروابطعمومىپزشکىقانونىکشوردر
 است، گرفتە قرار ایلنا بیگي»اختیار «اسماعیل دیاني»، ،«اکبر

محمود»،«حسینمرادي»،«غالمرضاعطایي»،«محمودافشاري»
«چهرآزي جاتيقدرتهللان»، » بختیار»و اسماعیل شده۱ٔ« کشتە

.حادثٔەسقوطآسانسورحملباردراصفهانهستند

 حال صفري»همچنین محمد در« اکنون هم کە حادثە مصدوم تنها
بیمارستانالزهرااصفهانبسترىاستوخیمگزارششدهاستووى
هماکنوندربخشاحیاءاورژانسمرکزدرمانىالزهرادربیهوشى

یکىازاعضاىکادردرمانىمحمدصفرىبەخبرنگار.بردسرميبە
حالاینکارگرمصدوممساعدنیستوازروزگذشتەکە:ایلناگفت

بردودچاربەاینواحددرمانىمنتقلشدهدربیهوشىکاملبەسرمي
.هاىمتعددىدرنواحىسروسایرنقاطبدنشدهاستشکستگي

 محکومیت کارفرمای

 «گله توت»معدن                       

 

سالە٠۹درحادثٔەمعدنگلەتوتکەمنجربەکشتەشدنیککارگر

 کارفرما شد٠٩٩شد، شناختە مقصر  .درصد

بەگزارشخبرنگارایلنادرپىوقوعحادثٔەریزشمعدنزغالسنگ

عپیوستومنجرودىماهبەوق٠۱گلەتوتدرزرندکرمانکەروز

کارفرماى(کارگرجوان)شتەشدنمسلمرشیدیکبە اینمعدنشد،

انسانى، خطاى و ایمنى نکات رعایت عدم دلیل بە توت گلە معدن

مقصرشناختەشدوپروندههماکنونجهتبررسىدراختیارمراجع

قضایىقرارگرفتەاستتانسبتبەپرداختدیونوخسارتکارگر

.صورتگیردازسوىکارفرمااقداماتالزم



 « آلومینیوم سازی اراک»کارگر  ۳مصدومیت 


 کرد،سالە۹٠کارگر سقوط پلە از کار انجام حین آنکە پساز ای
.دستگاهمکندهموادمذاببەرویاوافتاد

گانەطییکروزدرکارخانەآلومینیوم براثروقوعدوحادثەجدا
 .سازیاراک،سەکارگرمصدومشدند

گزارشایل بە شنبە روز ظهر از بعد کە نخست حادثە در ٠2)نا،
بعدازظهردربخشاحیاءکارخانەآلومینیوم۹حوالیساعت(بهمن

پساز«مهدیاحمدی»ایبنامسالە ۹٠سازیاراکرخداد،کارگر
مذاببە مواد مکنده دستگاه پلەسقوطکرد، کاراز حینانجام آنکە

رویاوافتاد ایندستگاهکارگرانمیگوین. کیلوگرم۹۹٩کەحدودد
بودوبەوصلمی«کرن»بایستیبەوزنداشتەاست،بعدازکارمی
 .هاچنینحادثەایرخدادهاستدلیلآزادبودندستگاهدرکنارپلە

خونریزیاز دلیل بە اخیر روز احمدیظرفدو بنابراینگزارش،
رنیزناحیەمچپایناحیەشکمموردعملجراحیقرارگرفتەودوبا

 .اوجراحیشدهاست
 

  

. 

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=247739
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دوم درحادثە اند اراکگزارشداده در ایلنا خبری منابع همچنین
بخش کارگر دو راک، سازی آلومینیوم کارخانە در شنبە روز

مذا ریزشمواد اثر بر کارخانە از دیگری سایفون)ب روی( بر
پلە از سقوط و همبدنشان کە اند جدیشده آسیبدیدگی دچار ها

.اکنونایندونیزدربیمارستانولیعصراراکبستریهستند



  اطالعیه ها 

 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون اعتراض معلمان کشور

 خود را از مطالبات معلمان  حمایت قاطع

یممي دار اعالم




بدنبال ارائه طومار شش هزار معلم کشورمان به مجلس شوراى 
اسالمى در اعتراض به زندگى زیر خط فقر، کانون صنفى معلمان 
ایران با انتشار بیانیه اى با ابراز نارضایتى شدید از شرایط حاکم بر 
آموزش و پرورش و وضعیت معیشتى معلمان اعالم کرد تقاضاى 

 ۷۱ارى یک تجمع اعتراضى در روز رسمى خود را براى برگز
 .اسفند ماه از وزارت کشور به این وزارت خانه ارایه داده است

فالکت و فقر تحمل جامعە این در زحمتکشى انسان هیچ دیگر
فقروندارىسایەخودرابرهمەجاگستراندهو.موجودراندارد

زنشستەهیچانسانزحمتکشىازکارگرومعلمگرفتەتاپرستاروبا
ونیروىکارماهروغیرماهرازاینبالىخانمانسوزدرامان

.نیست

استکەمعلماناینمربیانبزرگو قدرىتکاندهنده شرایطبە
دلسوزجامعەبشرىبەسرویسایابوذهابدانشآموزانشانبدل
شدهاندوباالجباربراىگذرانزندگىتنبەشغلدوموسومداده

.اند



برآموزشوپرورشکشورازشرایطکاروزیستوضعیتحاکم
امکانات نشدن روز بە و علمى گزینشهاىغیر تا گرفتە، معلمان
از خارج معلمانى بکارگیرى و کانکسى مدارس تا آموزشى،
تا کمتر، هدفپرداختحقوق با آموزگارى استاندارد چهارچوبهاى

برمعلمانوفشارهاىروحىوروانىناشىازشرایطسختمعیشتى
بەتبعآننداشتنتوانکافىدرعملکردنبەوظیفەآموزگاریشان،تا
کردن نهادینە براى تالش و انتفاعى غیر مدارس گسترش و بسط
کامل برچیدن هدف با دولتى مدارس جاى بە امنائى هیات مدارس

تربیت...آموزشرایگانو استکە آورده پدید آنچنانشرایطىرا ،
.تماعىنسلآیندهکشوردرحالنابودىکاملاستعلمىواج

مجموعەاینشرایطدردآورواحساسواالىمربیگرىوآموزگارى
ایفاىنقشى بە را کشور سراسر معلمان استکە بزرگى انگیزه آن
دفاعاز با تا اند میدانآمده وامروزآنانبە تاریخىرهنمونکرده

نندهدرآموزشوپرورشکشورمنزلتخود،ایفاگرنقشىدگرگونک
وبەتبعآناستیفاگرحقوقازدسترفتەفرزندانهمەمردمزحمتکش

.ایراندربرخوردارىازیکجامعەسالموانسانىباشند

کارگرانوعموممردمزحمکشایران مطالباتمعلمان،مطالباتما
ەفقروفالکتوتمامىآنشرایطسختوغیرقابلتحملىک.است

نیز کارگران ما بر تماما شده، تحمیل معلم هزار صدها بر امروز
.تحمیلشدهاست

احساس با رابطە در چە و مان معیشت با رابطە در چە ما درد
آینده و پرورش و آموزش وضعیت برابر در مان مسئولیت

کارگرانفریاداعتراضمعلمان.فرزندانمان،دردىمشترکاست ما
.اداعتراضماهستیموآنانفری

و مطالبات از را خود قاطعانە حمایت معلمان، با همبستگى در
اعتراضاتآناناعالمميداریموبدینوسیلەازخانوادههاىکارگران

کشورميخواهیمتاازوهمەوالدیندانشآموزاندرسراسرکشور
و پرورش و آموزش مراکز بە مراجعە یا نویسى طومار طریق

کن در آنانحضور حق مطالباتبر فورى تحقق خواهان معلمان ار
.بشوند



– اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ٣١۹١ بهمن ماه ۵۱ 
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 اندیشه 

 :گو با سایت اتحادو جعفر عظیم زاده در گفت

براى جلوگیرى از تصویب حداقل مزدى خفت بار 
 کنیماعتراض 

 

 :اشاره

باردیگربەمرکزثقلمباحثکارگرىدر بحثمزد اینروزها

هاى رسانە و ها خبرگزاري از شدهبسیارى تبدیل کشور رسمى

اصطالحکارگرىدرشوراي هاىبە اینمیاننماینده استودر

و ها تشکل و کار وزارت نشینان صدارت با همراه کار عالى

دستمزدى هاىپیشبراىتحمیل سال همچون نهادهاىدستساز

خفتباربرمیلیونهاکارگردرحالخیمەشببازىهرسالەشان

رىازسبدهزینەارائەميکند،آندیگرىبرسبدیکىآما.هستند

هزینەبەعنوانمبناىتعیینحداقلمزدتاکیدميکندومحجوباز

شده تعیین مزد بودن پایین صورت در مزد حداقل امضاى عدم

و میانميآورد صدارتنشینانصحبتبە با اینانهمراه وهمە

مع ستم بر مختلف هاى اشاره ضمن کار بروزارت کە یشتى

استازچانەزنىمیانکارفرمایانونماینده کارگرانایرانرفتە

هاىبەاصطالحکارگرىدرجلساتشورايعالىکارصحبتمي

کنندومطابقمعمولهرسالەدرحالبازارداغىحرفوحدیث

شود مي مطرح جلسات این در کە هستند هایى چنین. تردید بى

سمىکشوربراىمیلیونهاکارگرمباحثىمباحثىدررسانەهاىر

این کەهمە کارگراندرسراسرکشورميدانند آشناستوعموم

حرفوحدیثهاىریزودرشتوبەظاهردرستوموجە،خیمە

شببازىایىبیشبراىتحمیلحداقلمزدىخفتبارترازپیشدر

.پایانسالنیست

مارچهلهزارکارگرکەجعفرعظیمزادهازهماهنگکنندگانطو

 طىدوسالگذشتەهمراهباهمکارانشازکوشندگانافزایشحداقل

درمزدبودهاستوبەدلیلهمینفعالیتوتالششدرانتظارمحاکمە

اتهاماتواهىاست٠٩روز با ماه بازارداغى،اسفند با دررابطە

مباحثحداقلمزدازسوىنمایندههاىبەاصطالحکارگرىوتشکل

:هاونهادهاىکارگرىدستسازدولتىبەسایتاتحاداظهارداشت

ش کە طور طرحهمان و ها داغى بازار این همە کردید اشاره ما
مباحثمزدوارائەآماروارقامسبدهزینەمعیشتازسوىنهادهاى
این از دیگرى درشت و ریز مباحث و دولتى ساز دست کارگرى
دست،تمامایکخیمەشببازىاستکەهرسالەجریانداردامادر

کارگر میلیونها تحمیلدستمزدىاینمیانچیزىکەعاید ميشود
خفتباراستکەهرسالەقدرتخریدماکارگرانراکاهشميدهد
بطوريکەاینروندطىسالهاودهەهاىگذشتەچناندرجەاىاز
فقروفالکترابرماکارگرانتحمیلکردهاستکەهماکنونطبق
متوسط دریافتى اند داده فقر رسمى کارشناسان برخى کە آمارى

هزار٠٩٩کەمبلغىحدودیکمیلیونو...کارگرانبااضافەکارىو
کارگرى،حدوددو هزینەیکخانوارچهارنفره سبد توماناستبا

.هزارتومانفاصلەدارد2٩٩میلیونو

این کە مباحثى با رابطە در گفتگو این ادامە در زاده عظیم جعفر
اصطالحکارگر هاىبە ازسوىنماینده ىدرشورايعالىروزها

کارونهادهاوتشکلهاىرسمىدستسازدولتىووزارتکاريها
دررابطەباسبدهزینەوسایرمسائلمربوطبەحداقلمزدمطرحمي

اظهارداشت شود چنینرویکردىازسوىاینانتازگىندارد: این.
کارهرسالەاینآقایانونهادهاىدستسازکارگرىووزراتکارى

اینانسالهاىگذشتەنیزآماروارقامارائەکردندو.هاودولتاست
حرفوحدیثهاىدرشتىزدندامادرکناراینگونەحرفوحدیث

هاىبەظاهرمثبت،بارندىتمامباطرحمسائلدیگرى

عنوان بە دولت منافع قربانى را کارگران ما معیشت سالە هر
ازجملە.رمایانریزودرشتکردهاندکارفرماىبزرگودیگرکارف

براىتوجیەامضاىمزدىخفتباردر مسائلىکەسالهاىگذشتە
از کارگران اخراج موضوع کردند، مي مطرح کار عالى شوراي
سوىکارفرمایانوباالرفتنتورمدرصورتافزایشواقعىمزدبود

درنتیجەبحثاماامسالخوشبختانەزبانشاندرطرحاینگونەمباحث
هاىدرستىکەماودیگرفعالینکارگرىمستقلمطرحکردیمبستە
سوى از فریبانە بحثهاىعوام گونە این این از استودیگر شده
کارشناسانجیرهخوارونمایندههاىدستسازکارگرىدرشوراي
عالىکارووزراتکاريهاخبرىنیستبەهمیندلیلاینانامسال

ىرابراىتحمیقماکارگرانوافکارعمومىبکارگرفتەروشدیگر
کارگران قادربەتوجیەتحمیلحداقلمزدناچیزىبرما نهایتا اندتا

.نیزبشوند٠۹درسال

همانطورکەاشارهکردمامسالهیچخبروبحثىدرمورد:وىافزود

مطرح افزایشواقعىمزد دلیل بە افزایشتورم و کارگران اخراج

نیستامااگرتوجەکنیداغلباینخبردرجریاناستکەنمایندههاى

هستند مزد جلسات در زنى چانە حال در کارفرمایان و .کارگران

ماافزایش:مسئولینوزارتکارنیزدراظهارنظرىاعالمکردهاند

ایمتاخودشانبەنتیجە واگذارکرده بەایننمایندهها میزانمزدرا

 ازسوىمسئولینوزارتکاربسیارقابلطرحچنینبحثى.برسند
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برباالى،تاملاست. کەدرانتهاىچنینرویکردى، اینمعنا بە
اینموضوعراقرارخواهند٠۹سرتحمیلمزدىخفتباردرسال

یعنىنمایندههاىکارگرانوکارفرمایان!دادکەشرکاىاجتماعى؟
یجەباتوجەبەمعضالتموجود،بارضایتهمدیگرخودبەایننت
 میزان بە مثال مزد افزایشحداقل الحساببا على کە ٠۹رسیدند

درصدموضوعافزایشواقعىحداقلمزدوپرکردنفاصلەآنبا
مباحث مورد درسالجدید میلیونتومانرا باالىسە هزینە سبد
جامعە نفع بە موضوع انشاهللااین تا بدهند ترىقرار کارشناسانە

:جعفرعظیمزادهدرادامەاینمصاحبەگفت!؟!!کارگرىحلبشود؟
چنینرویکردىازسوىوزارتکاروبرجستەکردنایننکتەکە
گویااینوزارتخانەدستنمایندههاىکارگرانوکارفرمایانرادر
شورایعالىکاردردستهمگذاشتەتاخودبەنتیجەبرسندبەنظر

رانەباتحمیلحداقلمزدمناولینپلەقانونشکنىوبرخوردریاکا
ناچیزبرماکارگراناستکەهرسالەبەاشکالمختلفىتکرارمي

چەکسىگفتەویاکجاىقانونآمدهاستکەبراىتعیینمزد.شود
کنند زنى چانە کارفرمایان با هاىدستسازى نماینده .کارگران،

حداقلکەقانونکارودرکدامتبصرهاشآمدهاست۹٠کجاىماده
نکتەدوماینکەدر.مزدکارگرانمىبایدباچانەزنىتعیینبشود

چنینمعادلەورویکردىیکعوامفریبىبسیاربزرگترىنیزنهفتە
استوآناینکەدراینمیانارباببزرگیعنىدولتونهادهاى
کارگران اتفاق بە قریب اکثریت کە دولتى بزرگشبە و قدرتمند

نکاررادراستخدامخوددارندعمالدرسایەقرارتحتپوششقانو
دادهميشوندوتعیینحداقلمزدماکارگرانرابراىتحمیلمزدى
اى عده و آموز دست کارگرى هاى نماینده دوش بر بار خفت
کارفرماىورشکستەونیمەورشکستەبخشخصوصىميگذارند

کارفرم اقتصادى قدرت از نازلى سطح چنین در نمایندهتا و ایى
.دستسازکارگرىحداقلمزدرقمبخورد



اینپرسشکەباتوجەبەاینکەهیچ جعفرعظیمزادهدررابطەبا
شوراهاى و ها کارگري خانە داغى بازار و ها بحث بە امیدى
اسالمىوکانونعالىانجمنهاىصنفىونمایندههاىدستساز

بەاندازهاىافزایشپیداکندکارگرىنیستتاحداقلمزدکارگران
 حداقلمزد میلیونتومانىبا باالىسە هزینە سبد فاصلە ۶٩۱کە

:هزارتومانىپرشودپسچەبایدکرد،گفت

روشناست ازسال. جمع٠٠ما با سراسرىرا اىنسبتا مبارزه
 طومار کارگران۹٩آورى امسال و دادیم سازمان امضا هزار

بە.اىافزایشمزددستبەاعتراضزدندصنایعخودروسازىبر
راهتحمیلخواستهاىماکارگرانبردولت،تشکل نظرمنتنها
سراسرىو انداختنیکمبارزه یابىمستقالنەوسازماندهىوجا
قرار قدرتحاکم، کە آنجا از است این واقعیت اما است متحدانە

 یابىرا سازمان اینسطحاز کارگردر پایاندورانگرفتنطبقە
بردهدارىخودميداندعمالراهرابرهرگونەابرازوجودطبقە

.کارگردراینسطحبستەاست

بەچنینسطحىاز نظرمندرشرایطحاضردرعینتوجە بە لذا
مبارزهوتالشبراىتشکلیابىدرمحیطهاىکاروازاینرهگذر

گرىسازماندهىمبارزهاىمتحدانەوسراسرى،ميتوانبەاشکالدی
یک هزینە سبد اساس بر را مزد افزایش خواست و آمد میدان بە
خانوادهکارگرىمطابقبااستانداردهاىزندگىامروزىتاحدودىبر

.دولتوکارفرمایانتحمیلکرد

وىافزود کارگرانایرانخودروودیگرصنایع: اخیرا اعتراضىکە

دندخودیکىازخودروسازىازطریقتحریمغذاىکارخانەانجامدا

مزد حداقل افزایشواقعى براى گذار تاثیر یکمبارزه مزد)اشکال

استکەبەنظرمنچنانچەکارگرانایرانخودروبەموازاتاین(پایە

 جمعى در حتى کارگران۹٩٩–٠٩٩اعتراض، عنوان بە نفره

ایرانخودرودرمحلوزارتکارنیزاجتماعميکردند

واق افزایش خواهان موردو در شرایط شدند مي مزد حداقل عى
چگونگىتعیینحداقلمزددرشورايعالىکارتابەهمینجابەنفع
کارگرانتغییرميکردویااینکەهمیناالنچنانچەکارگراندهها
کارگران سیاق و سبک همان با نیز دیگر کارخانە و شرکت

کا محل در پایە افزایشمزد خواست با بەایرانخودور دست رخانە
و٠٩٩اعتراضبزنندوبەموازاتایناعتراضدرگروههاىحتى

این٠٩٩ محل در تجمع با و کنند مراجعە کار وزارت بە نفره
و من نظر بە بشوند مزد حداقل واقعى افزایش خواهان وزارتخانە
بطورواقعى،ماباشرایطبەغایتمتفاوتىبەنفعکارگراننسبتبە

حدا قادرتعیین کارفرمایان و دولت و شد خواهیم مواجە مزد قل
نخواهندشدهرآنچەراکەموردنظرشاناستبرماکارگرانتحمیل

(مزدپایە)کنندوناچارندبەنسبتبیشترىاقدامبەافزایشحداقلمزد
.کنند

بەنظرمنبسطو:جعفرعظیمزادهدرپایاناینمصاحبەتاکیدکرد

گون هرگسترشاین در شرایطحاضر در اعتراضى حرکتهاى ە

با رابطە در نیز قانونى منع هیچ و است شدنى کامال اى کارخانە

.اینگونەاعتراضهاویاتجمعدرمحلوزارتکاروجودندارد

لذاخیلىبەجاستکەماکارگراندرکارخانەهاىمختلفدرهفتەها

بەتصویبحداقلمزد درشورايعالىکار،وروزهاىباقىمانده

اعتراضبەمزدپایەناچیزدرمحل همچونکارگرانایرانخودوربا

تعدادخیلى)نفره٠٩٩و٠٩٩کاروهمچنینبامراجعەدرگروههاى

بەوزارتکارواجتماعدرمحلاینوزارتخانەکەتاکید(بیشتربهتر

.مزدبشویمميکنمهیچمنعقانونىنیزنداردخواهانافزایشحداقل

مزد حداقل کردم تاکید مصاحبە این اول در کە طور همان وگرنە

امسالنیزباخیمەشببازىتشکلهاىدستسازدولتىهمچونسال

هاىگذشتەوچەبساکەبدترازسالهاىگذشتەرقمخواهدخوردو

کارگرانوخانوادههایماندرمعرضفقرفالکتىروزافزونتر ما

بەنظرمننبایدذرهاىامیدبەدرشتگوئىهاى.اهیمگرفتقرارخو

خانەکارگريهاوکانونعالىشوراهاىاسالمىوانجمنهاىصنفى

هاىدستسازکارگرىدرشورايعالىکارداشت ونماینده کار.

خیمەشببازىبراىجلوگیرىازاعتراضما بازارداغىو اینان

 .ىناچیزوخفتباراستکارگرانوتحمیلحداقلمزد
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زنند، مي سازى فضا بە دست کنند، مي چنین سالە هر اینان
اعتراضرسانەاىپرسروصدائىرابامصاحبەوارائەآمارو

نىسالامضاىارقامراهمياندازندودستآخردرروزهاىپایا
برپاىمزدىناچیزوخفتبارميگذارند بەهمیندلیل.خودرا

همەماکارگراندرسراسرکشوربایدخودمانراساوبەشکلىکە
مراجعە یا و ایرانخودرو اعتراضکارگران تجربە با رابطە در
وبە مطرحکردم گروهىبەمحلوزارتکارواجتماعدرآنجا

دی مقتضى بەاشکال نسبت باید دانیم مي صالح خودمان کە گر
سرنوشتمزدومعیشتمانعکسالعملنشانبدهیمواجازهندهیم
کەدولتوکارفرمایانخودميخواهند،خودببرندو هرآنچەرا

.خودبدوزندوفقروفالکتروزافزونترىرابرماتحمیلکنند

 تاریخ کارگری 

در ایرانپیش کسوتان جنبش کارگرى   

 (بخش پایانى)

 

راهتوده۱رضاروستا  

 

 نهضت سندیکائى

 در جنگ دوم جهانى و پس از آن

پسازورودنیروهاىمتفقینبەایرانوسقوطدیکتاتورىرضاشاه

رهبرانوفعاالنحزبواتحادیەهاىکارگرىکەدرزندانهاو

موکراتیکتبعیدگاههابەسرميبردندآزادشدند،اعتالىنهضتد

گردید، آغاز نو از کارگرى و . سال پائیز توده٠٠۹٠در حزب

ایرانتشکیلشدواینحزبکمکهاىموثرىبەتشکیلاتحادیە

درسال.هاىکارگرى،تمرکزآنهاورهبرىایدئولوژیکآنانکرد

درهمانسال.شوراىمرکزىاتحادیەهاىایرانتشکیلشد٠٠۹٠

اع با راکارگراناصفهان ساعتکارروزانە توانستند تصابخود

تقلیلدهند،دستمزدرازیادکنند،تعطیلساالنەوامتیازهاىدیگرى

آورند دست بە بە. فراوانى تاثیر اصفهان کارگران پیروزى این

داشت کشور در کارگرى نهضت اعتالى . مرداد در٠۹٠٠در

 عپشماصفهانکارگرانکارخانەهاىشهرضاوپشمبافوصنای



اعتصابکردندوتقاضاىخودرادربارهبهبودوضعخودواضافە.

داشتند ابالغ کارفرمایان بە زاهدى،دستمزد سرلشکر موقع این در

حمایتکارفرمایانبرخاستولىاعزام بە عاملمعروفامپریالیزم

اعتصابسودى فرونشانده براى سرنیزه کارخانجاتو بە سربازان

.نبخشید

نتیجەمقاومتکارگرانبەرهبرىبهرامپوروصرافیانوغیرهدر
 شدند مجبور و٠۹کارفرمایان کنند اضافە کارگران مزد بە درصد

کارگران بە مجانى نان روزىدو تعطیل ایام پرداختحقوق ضمن
ضمناین(.چونموقعجنگنانوخواربارکمیاببود)تسلیمنمایند

تقى وسیلە بە رهبرىمياعتصاباتکە محرمعلىشمیده، و فداکار
پیوست مرکزى متحده شوراى بە اصفهان کارگران اتحادیە  .شد،
باوجوداینترقىروزافزونخواربار،مبارزهکارگرانادامەیافتتا
کارگرانبە وضع براىرسیدگىبە دکترشیخرا دولتمجبورشد

هاىاوقاتبراىاومشاهدهکردکەکارگرانپار.اصفهاناعزامدارد
 "سیرکردنشکمهاىگرسنەخود

باالخرهدراثرمذاکرهکارگرانباکارفرمایانمقرر.مىخورند"کاه

عنوان حقوقبە یکماه دستلباسو کارگرانسالىدو کە گردید

دراثراینموفقیتکارفرمایان.عیدىومزایاىدیگرىدریافتدارند

عم و وطن ارتجاعى حزب کمک اضمحاللبە براى سیدضیاء ال

عدهاى٠۹٠۹درفروردینسال.سندیکاهاىکارگرىواردعملشدند

ازاوباشوچاقوکشانعمالسیدضیاءوکارفرمایانبەاتحادیەهاى

کارگرىاصفهانحملەورشدندوسالحهاىگرموسردبەکاربردند

دراثر کە مجروحکردند را اىازکارگرانمقاوم عده جراحاتو

 .واردهدوتنازآنهافوتکردند

براىجلوگیرىازاینتحریکاتوجنایات،کارگراناعتصابعمومى

دولت آنکە تا یافت ادامە اعتصاب مدتهشتروز و کردند اعالم

براىرسیدگىبەماهیتامروادارهامور مجبورشدآقاىقیامىرا

وضعحقوقىکارگرانراقیامى.فرماندارىشهراصفهاناعزامدارد

عمال و ارتش و شهربانى دخالت داد، گزارش مجلس و دولت بە

.بااینگزارشنقشەموذیانەارتجاعفاششد.سیدضیاءراتاییدکرد

دولتوکارفرمایانکەدراینمرحلەازمبارزهشکستخوردنداز

بجاى و شدند عمل کارگرانوارد بە دیگرىبراىاعمالفشار راه

یامى،رضاافشاررابەاصفهانفرستادندوحزبنهضتملىرابەق

وجودآوردند

بەتشکیلاتحادیەهاىقالبىودولتىپرداختند درعینحال شمس.

در.صدرىوکیوانراکەسابقاازرهبراناتحادیەهابودندخریدند

شهربانى کمکارتشو با کارفرمائى و کارگرى هاى اتحادیە این

بەکلوباتحادیەهاىشوراىمتحدهوحزبحملەورشدندومجددا

اثاثیەواموالکلوبهارابەغارتبردند،عده٠۹٠۹فروردین۹در

دردورانجنگ.شدیدامجروحگردیدند"محمودبقراط"زیادى،منجملە

و اسلحە نقل و حمل در موثرى کمکهاى کارگرى هاى اتحادیە

 .اتحادشوروىکردندمهماتوکاالهاىضرورىبە
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بە دست کردند مى کار متفقین بە کمک براى کە موسساتى در
شدازراهمذاکرهامتیازهائىبراىاعتصابنمىزدندوکوششمي

بەاستثناىیکبارکەدراثرچپروىو،کارگرانبەدستآورند
ا پاره دیدآوانتوریسم صالح بدون مرکز، شوراى رهبران از ى

کلکتیواعتصابىپشتجبهە،درساختمانکاخوزارتدارائىتهران
اعالماعتصابکردندودرمقابلمجلسایرانبەتظاهرونمایشات

پرداختند اینبهانە. بە زیادىازاعتصابیونرا دولتفروغىعده
کرد نواحىجنوبتبعید بە و "دستگیر اسکندرىسلیم. محسن “ان

رهبرحزبتودهایرانمساعىزیادىبراىآزادىواستخالصاین
بعدازاینحادثەشوراىمرکزىچپروى.تبعیدشدگانبەکاربرد

با مبارزه کمکبە و کارگران اتحادیە مبانى بە و ترککرد را
پرداخت مراکزدیگر.فاشیسم ازشوراىمرکزىاتحادیەها، غیر

اىنیزدرکشوربوجودآمدهبودکەعبارتبودندازاتحادیەاتحادیە
مرکزى کمیتە و آهن راه کارگران کانون برزگران، و کارگران

اتحادیەکارگرانوبرزگرانتوسطیوسفاتحادیەهاىزحمتکشان
و تشکیلشد غیره چىو شیفتە حکمىو انقالب، خلیل افتخارى،

 روزنامە آن مرکزى گیتى"ارگان دبو“ بە. اتحادیە این اعضاى
تحریکیوسفافتخارىدرموسساتىکەبەمنظورکمکبەمتفقین
نام بە علت بهمین و زدند مى اعتصاب بە دست کردند مى کار

جنگمعروفشدند مرکزىاتحادیە.خرابکارانپشتجبهە کمیتە
تشکیلشدهبود"سالمالەجاوید"هاىزحمتکشانبەرهبرىدکتر

تهر در داشتکە حیدرعمواوغلى کلوب بنام کلوبى کانون،ان
کارگرانراهآهنتوسطرضاابراهیمزادهواکبرشهابىکەشخص
وىدرآنموقعتحتنفوذحزبارادهملىسیدضیاءالدینطباطبائى

اینتفرقەدرصفوفاتحادیەهاىکارگرىموجببود،تشکیلیافت
اىمرکزىاتحادیەضعفآنانمىشدوبهمنعلتازطرفشور

هاىکارگرىبەابتکاراینجانبفعالیتزیادىبراىوحدتسازمان
باالخرهباکوششهاىمداوموپیگیردراول.هاىباالبعملمىآمد

اتحادیەهاىکارگرىایران(٠۹٠۹اردیبهشت٠٠)٠٠۹۹ماهمە
زحمتکشان و کارگران هاى اتحادیە مرکزى شوراى صورت بە

 یکى کانونایران و زحمتکشان اتحادیە چندى از پس و شدند
پیوستند آن بە نیز آهن راه کارگران در. نمایندگان اعضاى تعداد

 متحده بود۹٠شوراى تن بە. را اینجانب مرکزى متحد شوراى
ناشر"ظفر"عنواندبیراولیادبیرمسئولانتخابنمودوروزنامە

شد معین شورا آن سازما.افکار اتحاد تعدادبا کارگرى هاى ن
پیشاز٠٠۹۹اعضاىآننیزافزایشیافتبەطوریکەتاآخرسال

در٠۹٩ کارگرى هاى اتحادیە عضویت بە کارگر هزار
و.آمدن رشد بعد هاى سال و دوران همین در سندیکائى نهضت

توسعەبیشترىیافتوتعداداعضاىکارگرانىکەدراتحادیەهاى
هزارتننیز۹٩٩از٠٠۹۶نددراواسطوراىمتحدهمرکزىبودش

بود فراکسیونحزبتوده،بیشتر پیگیراتحادیەها، دراثرمبارزه
 مجلسدوره در حاوىخواست٠۹ایران کە را کار قانون الیحە

کرد مجلس تسلیم بود کارگران قانونى هاى الیحە، اساسى نکات
قانونکارعبارتبودنداز اىکارگرى،شناسائىرسمىاتحادیەه:

ساعتکارروزانە،مرخصىهفتگىوساالنەبراىهمە۱اجراى
باردار، اىبراىزنان مرخصىششهفتە کارمندان، و کارگران

 از کمتر کودکان کار از هاى٠٠جلوگیرى بیمە جراى سال،
لیکنحکومتارتجاعىساعد.اجتماعىبراىکارگرانوکارمندان

اکثریت سرمایەنمایندگانمجلسکەو مالکانو .دارانبزرگاز
بهانەهاىمختلفازطرحوتصویبقانونتشکیلشده بە بودند،

درمقابلاینرفتارمرتجعین،کارگران.جلوگیرىبعملمىآوردند
 و
 
 

 
 

درایننمایشات.زحمتکشانکشوردستبەنمایشهاىعظیمىزدند
هزارتنشرکتکردندوازدولتومجلسخواستندکە٠٩٩بیشاز

بەتصویببرساند قانونکاررا هرچەزودترالیحە براثرهمین.
کىی٠٠42درسالدنمایشاتوفشارتودههابودکەمجلسمجبورش

بر.ازخواستهاىکارگرانرابصورتبیمەکارگرانتصویبکند
 کارگران بیمە براى قانون این کارگران٠اساس حقوق از درصد

و مىبایستکارفرمایانمیپرداختند۹منظورمىشد را .درصد . 
هیتلرى آلمان بر پیروزىمتفقین و جهانى جنگدوم خاتمە پساز

ای دموکراتیک و کارگرى یافتجنبش توسعە بیشتر هم باز .ران
کمک ایران کردستان و آذربایجان دموکراتیکدر نهضت گسترش

در.موثرىبراىجنبشکارگرىودموکراتیکدرسراسرکشوربود
بە٠٠۹۶آوریلسال و دادند تشکیل را خود کارگراننفتاتحادیە

ى،روزهمبستگ٠٠۹۶دراولماهمە،شوراىمتحدمرکزىپیوستند
 از بیش کارگران المللى سایر۹٩٩بین و تهران در کارگر هزار
دادند نمایش ایران شهرهاى . مە ماه اول مارش٠٠۹۶نمایش بە

موفقیتآمیزاتحادیەکارگرانمبدلشدودرتمامشهرهاىمهمایران
مانندتهران،آبادان،تبریزواصفهانورشتوکرمانشاهانوسایر

کارگر ایران پرداختندنقاط نمایش و تظاهر بە ان موقع. این در
ازطرفکارگرانآذربایجاندرجشناولماهمە"محرمعلىشمیده"

با را آذربایجان کارگرى نهضت وحدت و کرد شرکت تهران در
اىبیانداشت ایرانطىمصاحبە نهضتسرتاسرى ژوئیە٠٩در

 خود٠٠۹۶سال کنگره نخستین در نیز مهندسین تصمیماتحادیە
.همکارىباشوراىمتحدمرکزىرااتخاذکرد  

 

 سال اواسط در ترتیب این بە٠٠۹۶با مرکزى متحده شوراى
صورتیگانەمرکزاتحادیەکارگرىوکارمندانوروشنفکرانکشور

براساسهمینوحدتاتحادیەهاىکارگرىبودکەشوراى.درآمد
 مرکزىدر ٠۹متحد اتحاد٠٠۹۹اوریل شوروى،بە اتحاد هاى یە

انگلستانوفرانسەمراجعەوتقاضاکردکەبراىبرقرارىتماسبا
ایران کارگر طبقە وضع از و بازدید ایران کارگرى هاى اتحادیە

تنهااتحادیەهاىشوروىدعوت.نمایندگانىبەکشورمااعزامدارند
 وهیئتنمایندگىاتحادیەهاىشوروىبە قبولکردند را ریاستما

زیمسسابق)بوریسوفمسئولاتحادیەهاىاتومبیلسازىزیل از(
ایران آذربایجان و مازندران و تهران کارگرى موسسات و شهرها
همبستگى و دوستى در ایران از هیئت این بازدید و کرد بازدید

کرد باز تقشمهمى شوروى اتحاد کارگران با ایران کارگران در.
سال پراین٠٠۹۹تابستان استقبال مورد و شد ایرانوارد هیئتبە

شورکارگرانقرارگرفت   . 
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 یادداشت 

مسئوالنکشتار حوادث کار و خواب خوش   

 
 

 سایت سندیکاى شرکت واحد

انقالبدررسانەهاى مناسبتسالگرد بە درستدرروزهایىکە
کارگران ویژه بە کارگران کننده تعیین اعتصابهای از گوناگون
وجناب هاىنفتدرپیروزىانقالبسخنگفتەمىشود پاالیشگاه

ىکارگرانوزیرکارفارغالبالوبىخیالازقربانىشدنپىدرپ
درحوادثناشىازکارودیگرگرفتارىهاومشکالتجانکاه
کارگرانبەجاىحضوردرمراکزکارگرىازجملەمنطقەعسلویە

برقبرج پرزرقو درمراسم هاىآنها خواستە رسیدگىبە و
گزارشتلخ.میالدحاضرشدهوسخنرانىهاىشیرینسرمىدهد

وافزایشکشتارکارگراندر حوادثناشىازکارمنتشرمىشود
آورند نمى ابرو بە خم کسى پایە دن تا رتبە عالى .ازمسئوالن  

ضد سازى خصوصى گسترش خراش گوش جنجال و هیاهو در
کارگرىوحمایتازمقرراتزدایىعلیەکارگرانتاگسترشفساد
اقتصادىدرمقامات،چیزىکەتوجەهیچمسئولىراجلبنکردو

سمیناروهمایشوکنفرانسوجلسەبرگزارنشدهماناکشتاربرایش
و بوده کار از ناشى وحوادث سوانح افزون روز فجایع و

کشتارومجروحومصدومشدنکارگرانمدتزمانزیادى.است
استازمرزهشدارگذشتەاستووزارتعریضوطویلکارکە

ب وزحمتکشان کارگر طبقە اشمدیون وجودى وظیفەفلسفە و وده
اصلىاشدفاعازحقوحقوقکارگرانبەویژهایمنىکاروجسم
را خود کارى وظیفە کلى بە باره این در باشد مى آنان جان و
ومتخلف متقلب کارفرمایان حال رفاه منظور بە و کرده فراموش

فاجعەمرگدلخراشششتنازکارگران!دستازپاخطانمىکنند
درتصادف یکعسلویە معیوبوغیراستاندارد و اتوبوسفرسوده

باردیگرنشاندادکەجانکارگرانبراىمسئوالنمربوطاهمیتو
 ندارد و ارزشچندانىنداشتە مرگکسانىدر. مىشود چگونە

بیرونازمرزهاىکشوربصورتگستردهدررسانەهاىجمعىو
بیشاز مرگسالیانە گذار،اما اثر از٠٩٩٩مسئوالن کارگرانتن

و برنمىانگیزد فقطدرحوادثناشىازکارکوچکترینتاسفىرا
براىجلوگیرىازاینکشتاراقدامىنمىشود آنانکەشبانەروز.

آنان براى سرعت بە و یابى رارد کارگران طلبانە حق حرکات
 پروندهسازىمىکنند،بدانندکەآنهاهمدراینفجایعشریکجرم

 کەازفریاددادخواهىکارگرانجلوگیرىکردهوچرا،اصلىهستند

اجتماعىرایکسویەعلیەحقوقومنافعکارگرانستمدیدهصحنە.

واحداتوبوسرانىسندیکاىکارگرانشرکت،ساماندهىمىکنند

بعنوانیکسازمانکارگرىدرراستاىهمبستگىانسانىوطبقاتى

مرگدلخراشششتنازکارگرانزحمتکشمنطقەعسلویەرابە

خانوادهوبستگانوعمومکارگرانومردمآزادهایرانصمیمانە

تسلیتمىگویدوضمنمحکومکردنمسئوالنمربوط،باردیگراز

ەمىخواهدبەاینروندمرگآفرینى،براىکارگرانمقاماتعالی

اماتجربەروزگارانبەکارگرانآموختەومىآموزدکە.پایاندهند

آنانفقطوفقطباایجادسازمانهاىمستقلسندیکایىکارگرىاست

 .کەمىتوانندبهترازحقوقخوددفاعکنند

 

 

 

 

 


