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 با رابطه در فلزكارمكانٌك كارگران سندٌكاى بٌانٌه
 گلستان استان شهر، آزاد ٌورت معدن فاجعه

 

 !مسوولٌت بی مسوولٌن دادن غلط آدرس ، بازهم دلخراش ای حادثه بازهم

 دراٌران را انسانها ترٌن پناه وبی ترٌن اززحمتکش زٌادی تعداد که ای فاجعه
 .کشاند نابودی و مرگ کام به

 زٌراصاحبان. نٌست دست ازاٌن دلخراش ی حادثه وآخرٌن اولٌن ٌنا قطعن
 کمتربرای حقوق و حق و خود برای بٌشتر سود از غٌر چٌزی به سرماٌه
 مستقل های تشکل و درسندٌکاها که زمانی تا کارگران. اندٌشند نمی کارگران
 مراکزتولٌدی و کارگاه, کارخانه, معدن صاحبان توانند نمی نشوند متشکل

 و, خودنماٌند ومعنوی مادی وحقوق اٌمنی مقررات رعاٌت واداربه را……و
. هستند مخالف آن با آنها حامی ودولت سرماٌه صاحبان که است ٌزیچ اٌن
 خودرا مستقل های وتشکل سندٌکاها بنماٌند تالش باٌد که هستند کارگران اٌن

 قرار, همعوق های حقوق شاهد بٌکاری و اخراج دٌگرازترس تا نموده اٌجاد
 اثرعدم بر چنٌنی اٌن حوادث و شغلی امنٌت عدم, امضا وسفٌد موقت دادهای

 .نباشند, اٌمنی مقررات عاٌتر

 نمی درمان را کارگران مشکالت از دردی پشتوانه بی وعدهای و ابرازتأسف
 .پالسکو مانندحادثه, است افتاده اتفاق تاکنون که آنچه. کند

 نٌستند کارگران فقط اٌن نفرشوند؟ ٌک وٌیسودج قربانی نفر ها ده باٌد چرا
 تٌره ای آٌنده نٌز آنان های خانواده, کنند می فدا خاطرهٌچ به را خود جان که
 کارگران اٌن چرا که دهند پاسخ باٌد مسؤلٌن .باشد می شان انتظار در تار و

 وجودندارد مرجعی که نٌست اٌن دلٌل آٌا دارند؟39 و39ازسال معوقه حقوق
 نماٌند؟ مراجعه آنجا به اخراج و بازداشت و شالق از ترس بدون انکارگر که
 باٌد کسی چه کنند نمی رعاٌت را اٌمنی نکات کار های محل اٌنگونه اگر

 مواقع گونه دراٌن تا باشد طراریاض فکربرق در باٌد کسی چه پاسخگوباشد؟
 دثهحا مسببٌن آٌا نباشند؟ جاٌگزٌن باطری از استفاده به مجبور کارگران
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 و تولٌدی مراکز اٌمنی لٌنوومس دردل ترسی تا رسٌدند مجازات پالسکوبه
 دٌگر؟ ازحوادث جلوگٌری برای شود اٌجاد خدماتی

 کارگران های خانواده به تسلٌت ضمن فلزکارمکانٌک کارگران سندٌکای
 سرٌعتر هرچه خواهد می مسؤلٌن از آنان با همدردی ابراز و سرماٌه قربانی
 معدن اٌن اٌمنی اصول رعاٌت درامر که کسانی مجازات و ٌیشناسا به نسبت
 و باختگان جان رنج و درد کاهش جهت در و اقدام ،اند داشته قصور

 .بشتابند آنان ٌاری  به و نکرده اکتفا وعده و پٌام به حادثه اٌن دومٌنصم

 قانونی حق تا مٌخواهد قانون ازمجرٌان فلزکارمکانٌک کارگران سندٌکای
 وتشکالت سندٌکاها اٌجاد, اعتراض, اعتصاب به اقدام برای را کارگران
 ومجازات اخراج از ترس بدون کارگران تا نماٌند رعاٌت کارگری مستقل
 مسؤولٌن ازجمله دٌگران گوش به را خود دادخواهی فرٌاد موقع به بتوانند
 .برسانند

 ,مستقل های تشکل, سندٌکاها ازتمام فلزکارمکانٌک کارگران سندٌکای
 کار و سر تولٌدی مراکز و کارخانجات, بامعادن که وشرافتمند آگاه انسانهای

 اٌن در و نموده جدی توجه آنها اٌمنی رعاٌت چگونگی به خواهد می دارند
 .کنند رسانی اطالع موقع به خصوص

 

 فلزکارمکانٌک کارگران سندٌکای

 

 13٣6 اردٌبهشت 14
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 !معلم و کارگر روز باد گرامی

 

 !زحمتکش برادران و خواهران

 ماه اول مٌن 821 اٌن. شادباش و خجسته اتان خانواده و شما بر کارگر روز
 امان بی مبارزه نماد روزکارگر. شود می گرفته جشن جهان در که است مه

 زحمتکشان که است روزی.  است جهان در عدالتی بی علٌه بر زحمتکشان
 پٌش سال برای و آمده ردهمگ آٌنده برای ای برنامه و خود تالش بررسی برای
 هر در اٌران زحمتکشان. کنند می اعالم را هاٌشان خواسته مهمترٌن رو

سٌد  همچون را کارگری پٌشکسوتان نام و گرفته جشن را روز اٌن شراٌطی
.... طبرسی، سمنانی،سجادی، معلم، حسٌن اله امٌد، هداٌت محمد دهگان، علی

 قانون کار، ساعت 1 جمله از را آنان یدستاوردها و کند می ٌاد افتخار با را
   .نمود خواهد پاسداری چشم مردمک چون را.... بازنشستگی بٌمه، کار،

 رود می معلم روز و کارگر جهانی روز پٌشواز به حالی در اٌران زحمتکشان
 تالش های هنوز. است شده بدتر اش معٌشتی وضعٌت گذشته سال از که

. شوند می زندانی و بازداشت صنفی گانکوشند و شده تلقی امنٌتی صنفی،
 برگزاری و شده تحمٌل کارگری کوشندگان بر امنٌت پلٌس سوی از محدودٌت
 دستمزدهای. روبروست دولت محکم نهی با سندٌکاها اٌن سوی از روزکارگر

 به دستبرد و اجتماعی تامٌن کردن خصوصی کار، قانون نابودی تحقٌرآمٌز،
 داری سرماٌه گسترده هجوم از نشان همگی مان،ساز اٌن در ما های اندوخته

  برای نابودی دستاوردهای کارگری ماست. پول المللی بٌن صندوق دستور به

 :شوٌم متحد و بکوشٌم زٌر موارد جهت در شوٌم پٌمان هم بٌاٌٌد

فاصله دارد اما  زحمتکشانفعلی هر چند با خواسته های  گریکار قوانٌن-8
 خصوصی و اجتماعی تامٌن قوانٌن در تغٌٌر کار ، قانون به دستبرد هرگونه
 روبرو ما سخت واکنش با کنٌم می اعالم و دانسته خود قرمز خط را آن کردن
 .شد خواهد
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 برخالف را کارگری فعاالن نمودن زندانی و صنفی فعالٌت کردن امنٌتی -2
 کارگری حوزه به امنٌتی نٌروهای نشدن وارد خواستار ،دانسته اساسی قانون

 .هستٌم صنفی فعالٌن همه شرط و قٌد بی آزادی و

 دستمزد که کارفرماٌانی مجازات جهت در قانونی شدن مصوب برای -9
 .کوشٌد خواهٌم جدٌد سال در اندازند، می تعوٌق به را خود کارگران ناچٌز

 سرپرست زنان و دار خانه زنان نوٌسندگان، پرستاران، آموزگاران، -9
 همگی....  دانشجوٌان زنان، اجتماعی، های آسٌب حوزه کوشندگان خانوار،

 .برخورداند ما های حماٌت از و هستند سخت مبارزه اٌن در ما متحدان از

 کوشندگان همه مٌان در اتحادی کوشٌد خواهٌم جدٌد سال در بازهم -5
  امٌدوارٌم که چنٌن شود. و بٌاورٌم بوجود کارگری

 !برادران و خواهران

 که برماست است، شده متحد فرزندانمان نان به دستبرد برای داری سرماٌه
 .کنٌم اثر بی را شوم نقشه اٌن و شوٌم متحد

 

 کارگران همبستگی روز مه ماه اول باد گرامی

 زحمتکشان همه همبستگی باد تر متحد

 اٌران فلزکارمکانٌک کارگران سندٌکای

 ٣6 اردٌبهشت 11
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 کارگر روز و اٌران کارگران

Kmkoomk.wordpress.com 

 کوچک های کارگاه تنها و نداشت وجود سنگٌنی صناٌع اٌران در که روزگارانی آن در
 در شد، می پٌدا زده استبداد کشور اٌن سراسر در چاپ کوچک کارگاه چند و آهنگری
 براٌش آمرٌکا امپرٌالٌسم وٌا انگلٌس استعمار از ٌا دٌکتاتور ٌک روز هر که کشوری
 آن در. دوزند می را اٌرانی مبارز کارگران صدای خون حمام با هم آنها و شود می صادر

 علمی، – صنعتی پٌشرفت حال در دنٌای از فارغ قاجارٌه شاهان که تارٌکی و تار روزگار
 مراجعه الدوله سوسمار کتاب به) ساختند می خود های کاخ در سکسی های سرسره

 مانند رنگارنگ های مالٌات و یبٌگار و فقر از اٌرانی صنعتگر و کشاورز مولدان( شود
 ٌک معادن و نفت صناٌع در کار با تا کردند می مهاجرت تزاری روسٌه به امروز؛
 در. بٌاورند دست به خود کودکان برای حقٌر ای لقمه همساٌه امپرٌالٌسم و گر استعمار

 خود پوٌای رهبری با روسٌه دموکرات سوسٌال انقالبی و مبارز حزب که بود، شراٌط آن
 کرده اٌجاد راسپوتٌنی دٌکتاتوری ترٌن سٌاه در را تارٌخ کارگری تشکٌالت ترٌن قوی
 به باور با و نگرٌست می دٌده ستم برادران چشم به اٌرانی دٌده رنج کارگران به و بود

 تا داد می انقالبی – سٌاسی آموزش را آنها اختناق شراٌط درآن جهان کارگران همبستگی
 و مشهد و تبرٌز در دموکرات سوسٌال زٌرزمٌنی تشکٌالت اٌجاد با و برگردند اٌران به

 – طبٌعی اقتصاد با که اٌرانی در. بنماٌند مشروطه بزرگ انقالب ی آماده را اٌران تهران
 کار که شد انقالبی کارگر هزار ها صد صاحب سال چند طی گذارند می روزگار کشاورزی
 برای ولی بودند، آموخته امپرٌالٌستی رکشو ٌک در را جوٌانه مبارزه باور و صنعتی
 و اول مشروطه شکست از پس و زدند باال را مبارزه و اتحاد های آستٌن اٌران پٌشرفت
 دموکراتهای سوسٌال انگلٌسی، – تزاری امپرٌالٌسم و وطنی استبداد مشترک پٌروزی
 در تبرٌز هاآن وتارٌخی بزرگ شهر که حالی در خونٌن مبارزه ماه 11 با که بودند اٌران

 مٌرپنج خان رضا و ترک و ُکرد تنکابنی و بختٌاری عشاٌر و استبداد نٌروهای محاصره
 همت به را اٌرانی مشروطه و نمودند نشٌنی عقب به وادار و دادند شکست را آنها بودند،

 و آزادی پرچم و نمودند اٌجاد آٌران در اٌرانی کشان وزحمت دموکرات سوسٌال کارگران
 جا به ژرؾ تاثٌری جهان های قاره ی همه در و برافراختند آسٌا در اروپا از پس را داد

 بٌن صندوق فرمان به گوش مجلس روبروی که کارگری تجمعات در امروزه ولی. گذاشتند
 -دولتی شوراهای و ها سندٌکا در کارگران گرفت، صورت ٣5 سال اواخر در پول، المللی

 پهن را خود بساط گوشه ٌک در کدام هر سطیو قرون گراٌان کاست شٌوه به کارگری
 از مستقل های سندٌکا شاٌد. دادند نمی راه خود به را دٌگر نٌروهای و بودند نموده
 در را ترٌبون. نداشتند وحشتی چنٌن که دولتی کارگران ولی داشتند وحشت ها نفوذی
 گفتگو حق مجلس نماٌندگان تنها شود نزدٌک آن به کسی دادند نمی واجازه داشتند اختٌار

 تنها. کردند نمی همراهی به دعوت دٌگری مستقل اتحادٌه و سندٌکا هٌچ از.داشتند را
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 در هم مستقل های سندٌکا حتی. بود کارگری اتحاد نداشت نمودی جمع آن در که چٌزی
. نکردند همراهی به دعوت دٌگر سازمانهای همه از و نشدند جمع هم گرد گوشه ٌک

 اٌن با کارگران آٌا بود اٌن آمد وجود به همه برای پراکندگی راٌطش اٌن در که پرسشی
 ساختار تعدٌل) امپرٌالٌستی داللی – مالی اقتصاد رهرو های دولت بود خواهند قادر شٌوه

!! بنماٌند؟؟ اساسی قانون و کار قانون به بازگشت به وادار را(  سازی خصوصی و –
 تاثٌر جهان کارگری جنبش روند بر انقالب از پٌش های دهه در که اٌرانی مبارز کارگران

 اصل به نماٌند وادار را جنگ از پس های دولت اٌن خود اتحاد با قادرند آٌا بودند گذار
 قانون و گرداند باز بوده اٌران مردم بزرگ انقالب دستآورد که اساسی قانون 45 و 44
 بخشد می زندگی جامعه به هک آنهاست مولد دستان تنها که کارگران منافع جهت در را کار
 اسٌر را خود حاکم دولتمندان مانند ٌا گردانند؟ باز صنعتی توسعه به را اٌران تواند می و

 و کنند می تعرٌؾ مقاومتی اقتصاد را رٌاضتی اقتصاد. کنند می نماٌی بزرگ و گوٌی کلی
 های کاتولٌک مانند را باورهاٌشان و خود که حالی در پٌچانند، می را مردم خود خٌال به

 .کشانند می نٌستی پرتگاه به اروپا ٌزاسٌونگان دوران وسطای قرون

 مانند شدن جمع هم دور و گرفتن جشن از وحشت و است پٌش در می ماه اول بزرگ روز
 کارگران برخی مانند باٌد آٌا. است نموده شالق و زندان وحشت دچار را کارگران ساله هر
 ؟ نماٌند برگزار جنگلها در را اجتماعات و کرده رها را ها شهر اجتماع، اٌجاد برای ُکرد
 با است؟ تبلٌؽاتی نماٌی بزرگ ٌک تنها اش ماٌه درون که بپٌوندند هاٌی اطالعٌه به ٌا

 تارٌخ در دٌگر جهانی گذاری اثر ٌک برای برای اٌران کارگران تشکل و آگاهی به امٌد

 .جهان و اٌران کارگری جنبش

 

 اٌران ای پروژه ارک نٌروی اتحادٌه

 آقاجری ناصر گو سخن

 ٣6 ماه اردٌبهشت 4
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 کارگر جهانی روز مه؛ ماه اول است فرخنده

 ی طبقه پرشمارترٌن گری  جلوه و جشن روز کارگر جهانی روز مه ماه اول
. ترٌنند بهره بی اما خود جهانند، های ثروت سازندگان گرچه که است اجتماعی

 عدالت و آزادی با جهان کردن زٌبا ی اندٌشه که ستا جاٌگاه و نقش اٌن از هم
 و زٌست نٌز فرهنگی پدٌدآورندگان و نوٌسندگان اجتماع ی پهنه در. خٌزد برمی

 کارگران و نوٌسندگان سرنوشتی  هم گاه گره. دارند کارگران همچون سرنوشتی
 تا: دارد تر جدی پٌوندهاٌی بلکه نٌست مشترک ای جامعه در شهروندی فقط
 هستند مزدبرانی گٌرند، می مزد خود های نوشته یازا در نوٌسندگان که اآنج

 هنگامی معنا اٌن به. موجود مناسبات چهارچوب در مزدبگٌران دٌگر همچون
 ظاهر برخالف کنند، می تعٌٌن را کارگران دستمزد حداقل سال هر ها دولت که

 انتظار. نندز می رقم نٌز را زندگی از نوٌسندگان برخورداری مٌزان امر،
" توشٌح" فقر خط زٌر بار چند جامعه کارگران دستمزد که است ای بٌهوده
 بهتری شراٌط از بتوانند کنند می گذران فکری کار با که کسانی آنگاه شود؛

 نٌز را زندگی امکانات از نوٌسندگان ما برخورداری حق. باشند برخوردار
 دٌوار هٌچ. کنند می ماعال را دستمزد حداقل که زنند می رقم زمان همان

 نباٌد نٌز توهمی ی پرده هٌچ و کند نمی جدا هم از را ها عرصه اٌن ستبری
 دٌگر در چه و اقتصادی مناسبات در چه نوٌسندگان محرومٌت. کند چنٌن
 حقوق از بهره بی جامعه اجتماعی ی طبقه بزرگترٌن که روست آن از ها زمٌنه

 منافع از دفاع کارگران منافع از ٌسندگاننو دفاع بنابراٌن. است نابرخوردار و
 آزادی از کارگران جمله از دٌگر قشرهای پشتٌبانی که همچنان است؛ خودشان

 .است شان زٌستن آزاد حق از حماٌت سانسور با ستٌز و بٌان

 خط از کارگران معٌشت سطح ی وقفه بی کاستن فرو موازات به اٌران در
 و ها رنج از بسٌاری سرمنشا که بقا خط به مسکنت از و فقر خط به ها حداقل
 سال دو ٌکی در. است  ٌافته گسترش و شدت نٌز آن با مقابله هاست، تباهی
 برای مختلف های بخش کارگران که است نبوده روزی هٌچ تقرٌبا اخٌر

 ببند و بگٌر با و نٌامده خٌابان به خود معوق مطالبات و ها خواسته به دستٌابی
 آزادی خواست رو اٌن از باشند؛ نشده روبرو حاکمٌت الق  ش و سازی پرونده و

 نوٌسندگان امر فقط سانسور اشکال ی همه لغو و استثنا و حصر هٌچ بی بٌان



1 ای کارگری اٌران                                                     پٌام سندٌکا نشرٌه سندٌکاه  
 

 اعتراض، بٌان صرف به دٌگر تا است مربوط نٌز کارگران به بلکه نٌست
 .نشوند زندانی و محاکمه تشکل اٌجاد و ها خواست پٌگٌری

 ٌادآور است؛ مزدبران مٌان همبستگی تارٌخی و هانیج تجلی مه ماه اول روز
 .جوٌی عدالت و خواهی حق سراسر است تارٌخی

 شادباش جهان و اٌران کارگران به را مه ماه اول اٌران نوٌسندگان کانون
  روزنامه و نوٌسندگان و کارگری فعاالن ی همه آزادی خواهان و گوٌد می

 شدن مختومه خواهان است؛ عقٌدتی و سٌاسی زندانٌان دٌگر و بند در نگاران
" جرمی" که است نوٌسندگانی و کارگران برای شده گشوده امنٌتی های پرونده

 .ندارند خود حق به رسٌدن برای کوشش و اعتراض بٌان جز

 13٣۹ اردٌبهشت  7 اٌران نوٌسندگان کانون

 

 

 !کارگر جهانی روز مه، ماه اول باد گرامی

 

 سرتاسر در کارگران المللی بٌن همبستگی و اتحاد روز گرکار جهانی روز مه، ماه اول
 و داران سرماٌه مٌان شکاؾ و طبقاتی فاصله که دارٌم می گرامی  شراٌطی در را دنٌا

 می افزوده آن حدت و شدت بر نٌز روز به روز و رسٌده خود حد باالترٌن به کارگران
 ثروت و درآمد روزافزون ٌشافزا و طبقاتی تضادهای پٌش از بٌش تشدٌد و تعمٌق. شود
 اکثرٌت ی فزاٌنده فالکت و فقر تشدٌد مقابل در قدرت، صاحبان و داران سرماٌه از اقلٌتی
 عرٌان چهره از نماٌشی جهان، ستم تحت و محروم مردم های توده و کارگران از عظٌمی

 برای داری، سرماٌه ضدکارگری و گندٌده نظام که است توحشی و بربرٌت آشکار و
 تحت واقع در. است آورده ارمؽان به امروز بشرٌت و کارگران اتفاق به قرٌب ثرٌتاک

 سٌاست و نظام چنٌن ٌک سلطه ی ساٌه در البته و مناسبات چنٌن ٌک حاکمٌت و سلطه
 گسٌخته لجام شکل به سو ٌک از جهان، کنونی احوال و اوضاع در وٌژه به که است هاٌی

 دٌگر، سوی واز شود می افزوده داران سرماٌه تثرو و ها داراٌی بر آوری سرسام و
 احاد برای را آساٌش و رفاه خود وتولٌد کار با و کنند می کار که آنان ی همه) کارگران
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 فالکت و خرابی خانه فقر، به و شده چٌزتر بی و فقٌرتر روز هر( آورند می فراهم بشر
 ؼٌردولتی ؤسسهم گزارش جدٌدترٌن براساس که نٌست جهت بی. شوند می کشانده
 و مٌلٌارد 3 از بٌش داراٌی با جهان های ثروتمندترٌن از نفر تنهاهشت داراٌی آکسفام،
 .کند می برابری جهان ازجمعٌت نفر مٌلٌون 611

 پوسٌده و نابرابر مناسبات استمرار نتٌجه طبقاتی، عظٌم ی فاصله چنٌن وجود تردٌد بدون
 به امروزه، که است دنٌا بر حاکم ی ظالمانه و استثمارگرانه های سٌاست و داری سرماٌه
 ها دولت به جهانی بانک و پول المللی بٌن صندوق نئولٌبرالی های توصٌه طرٌق از وٌژه
 داده مردم استثمار و ستم تحت های توده و کارگران خورد به طرٌق اٌن از و شده دٌکته

  .شود می

 امستثن قاعده اٌن از جهانی ارید سرماٌه اقمار از ٌکی عنوان به نٌز اٌران کشورما
 هرچه نمودن مهٌا راستای در اٌران در آن حامی های دولت و سرماٌه صاحبان. نٌست
 شدٌدترٌن به را کارگران نجومی، سودهای کسب و سرماٌه انباشت برای شراٌط تر بٌش

 وٌژه به را دشواری و سخت بس شراٌط و کنند می استثمار ممکن شکل ترٌن بٌرحمانه و
 دستمزد تعٌٌن که نماٌند می تحمٌل ساز هستی و کننده تولٌد طبقه اٌن به معٌشتی لحاظ هب

 كشاندن تعطٌلً به و ٣6 سال برای" کار عالی شورای" دستپخت تومانی هزار٣31
 گسترده یها یبٌكارساز و اخراج و كشور معادن و ها كارگاه ها، كارخانه از یبسٌار

  .هستند آن از هاٌی نمونه تنها كارگران

 برخوردار کارآمد و مکفی اجتماعی های بٌمه از ندارند شؽلی امنٌت اٌران در کارگران
 برٌده؛ را شان امان ای واسطه و پٌمانکاری های شرکت و موقت قراردادهای نٌستند؛
 شان گرٌبانند؛سفره به دست معوقه های حقوق با طبقه اٌن آحاد از وسٌعی های بخش
 برای رمقی عمومی ماٌحتاج و کاالها فزاٌنده وگرانی است الیخ دٌگری ازهرزمان بٌش
 اعتصاب و اعتراض وحق کارگری مستقل های اٌجادتشکل است؛ازحق نگذاشته باقی شان

 بزرگداشت مراسم آزادانه توانند نمی است؛ شده سلب آنان از بٌان آزادی حق و محرومند

  ... و کنند برگزار دنٌا شورهایک دٌگراز بسٌاری کارگران همچون را کارگر جهانی روز

 جوانان؛ فزاٌنده بٌکاری زنان؛ بر حقوقی بی و ستم تحمٌل باٌد البته ها اٌن ی همه به
 اعتراضات و ها تشکل سرکوب بهداشتی؛ و درمانی خدمات کاهش کودکان؛ کار گسترش
 یطلب حق از شکلی هر کردن امنٌتی و سٌاسی و دموکراتٌک های آزادی فقدان کارگری؛

 جان به مردم های توده و کارگران مطالبات و ها خواست پٌگٌری برای که اعتراض و
 و آگاه کارگران مکرر احضارهای ارتباط اٌن در و. کرد اضافه را گٌرد می صورت آمده

 های رنج واهی های بهانه به آنان کردن زندانی و دستگٌری تهدٌد، و کارگری فعاالن
 خطرناک بسٌار وضعٌت اٌران در داری سرماٌه آری. است افزوده اٌشان بر را ای عدٌده

  .است زده رقم مردم زحمتکش های توده و کارگران برای را باری فاجعه و
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 نخواهد تحمل قابل مردم زحمتکش های توده و کارگران برای وضعٌتی چنٌن تردٌد بدون
 خواهد قرار آن حامی دولت و سرماٌه صاحبان روی در رو را آنان ناخواه ـ خواه و بود
 کارگر،اعم طبقه مختلؾ های الٌه و ها بخش اخٌر های سال در وٌژه به که جا آن تا. داد
 اقشار و بازنشستگان پرستاران، معلمان، خدمات، و صناٌع نقل، و حمل کارگران از

 و ظالمانه روند چنٌن ادامه با را خود مخالفت خود مبارزات و اعتراضات با مردم مختلؾ

 .اند داده نشان ای یؼٌرانسان

 تارٌخی و بزرگ روز اٌن داشت گرامی ضمن زٌر کننده امضا های تشکل راستا اٌن در

 :کنٌم می اعالم زٌر شرح به را خود مطالبات

 حداقل تعٌٌن است، شده برآورد ماه در تومان چهارمٌلٌون از بٌش فقر خط كه حالً در -1
 منزله به واقع در تومان هزار ٣31 مٌزان به" كار عالً یشورا" یسو از دستمزد
 درٌافت خواهان ما. باشد می آنان یها خانواده و كارگران به تر بٌش فالكت و فقر تحمٌل

 .هستٌم ٣6 سال برای تومانی مٌلٌون 4 مٌزان به دستمزد حداقل

. گرٌبانند به دست معوقه دستمزدهای با کنونی شراٌط در کارگران از وسٌعی بخش ــ 2
 وعدم شده پرداخت اي بهانه و عذر هٌچ بً و فورا   باٌد كارگران معوقه دستمزدهاي

  .گٌرد قرار ٌیقضا پٌگرد مورد تعقٌب، قابل جرم مثابه به ها آن پرداخت

 راٌگان مردم همه برای تحصٌالت آموزش باٌد اساسی قانون مطابق اٌنکه وجود با -3
 نٌز دولتی های بخش و شده خصوصی کشور در آموزش از وسٌعی های بخش باشد؛
 و راٌگان آموزش از جامعه محروم طبقات و کنند می درٌافت زٌادی مبالػ آموزش برای

 با آموزش خواهان مذکور روند کردن محکوم ضمن کارگران ما. هستند محروم کٌفٌت با

 .هستٌم کشور مردم عموم برای راٌگان ٌکسان و کٌفٌت

 درجامعه، اساسی کاالهای روزافزون انیگر و تورم درشراٌط وٌژه به کارگران ما -4
 و ها قٌمت سازی رها همچون اقتصادی رٌاضت به معروؾ های سٌاست برخی ِاعمال
 و ها بهانه با کارگران بٌکارسازی و اخراج و گاز و برق آب،  جمله از سوبسٌدها حذؾ

 و کار حقوق از زداٌی مقررات سازی، خصوصی و نٌرو تعدٌل چون ترفندهاٌی
 به کارگری ضد تعرض و کارگری حقوق ساله ده چند دستاوردهای از برخی ازینابودس
 های سٌاست قبٌل اٌن به بخشٌدن پاٌان خواهان و نموده محکوم را…  و کار قانون

 .هستٌم اجتماعی عدالت ضد و آور اسارت

 استثمار برای ابزاری ای واسطه و پٌمانکاری های شرکت و امضا سفٌد قراردادهای ــ 5
 و آور اسارت یقراردادها گونه اٌن شدن برچٌده خواهان كارگران ما. باشد می رگرانکا

 . هستٌم ای واسطه و پٌمانکاری های شرکت
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 با مطابق انسانی، یزندگ ٌك از بازنشستگان یتمام یبرخوردار خواهان ما -6
 يمزاٌا و یمستمر پرداخت در ینابرابر و تبعٌض هرگونه رفع و جهانی استانداردهای

 کارگران برای راٌگان درمان ي بٌمه خواهان همچنٌن ما. باشٌم مً كارگران از بخش اٌن

 . هستٌم جامعه فرودست قشر و مزدبگٌران تمامی و

 كه كسانً تمامً و گردد متوقؾ باٌد اي بهانه هر به كارگران بٌكارسازي و اخراج -7
 بٌكاري بٌمه از كار به تؽالاش زمان تا باٌد اند رسٌده اشتؽال سن به ٌا و شده بٌكار

 .باشند برخوردار مكفً،

 زندگً شئونات تمامً در مردان و زنان حقوق كامل برابري خواهان كارگران ما -1
 علٌه آمٌز تبعٌض قوانٌن كلٌه محو و خانوادگً و فرهنگً سٌاسً، اجتماعً، اقتصادي،

 . باشٌم مً آنان

 باٌست مً بنابراٌن است شده اٌجاد ارگرانک های اندوخته با  اجتماعً تأمٌن سازمان -٣
 همه برخورداري خواهان ما. شود اداره كارگران واقعً و منتخب نماٌندگان دست به

 و هستٌم اجتماعً تأمٌن هاي بٌمه مزاٌاي و امكانات از جامعه زحمتكشان و كارگران

 .کنٌم می محکوم را سازمان اٌن در کارگران های داراٌی و اموال به اندازی دست

 تشکل و سندٌکاها حقوق شناختن رسمٌت به عدم و کارشکنی و سرکوب کارگران ما-11
 مستقل های تشکل و سندٌکاها تشکٌل خواستار و کرده محکوم را کارگری مستقل های

 بٌن سازمان٣1 و 17 های نامه مقاوله وٌژه به کار، بنٌادٌن حقوق رعاٌت و کارگری
 ”دستجمعی قراردادهای عقد“ و ”مستقل های تشکل داٌجا آزادی“ بر داٌر کار الملی
 بٌن های سازمان و نهادها به باره اٌن در را کارگران شکاٌت و دادخواهی و. هستٌم

 .دانٌم می کارگران تمامی مسلم حق الملی

  برای زندان و بازداشت شالق، احكام صدور و سازي پرونده فشار، اعمال گونه هر -11
 فوری رفع خواهان ما. شود متوقؾ باٌستی یاجتماع و یمدن ،یگركار فعاالن و كارگران
 حق اجتماعی های جنبش دٌگر و کارگری جنبش فعاالن بر زجرآور فشارهای اٌن تمامی
 را زندانی کارگری فعالٌن و کارگران تمامی شرط قٌد بدون و فوری آزادی و هستٌم طلبانه

 .خواستارٌم

 اسالمی شوراهای و کارگر خانه همچون رماٌیکارف ـ دولتی ساز دست های تشکل -12
 اتحادٌه و سندٌکاها جانب از نباٌد و نٌستند اٌران كارگران واقعً های تشکل ،... و کار
 چون هاٌی تشكل شناختن رسمٌت به ما. شوند شناخته رسمٌت به جهانی کارگری های
 در را...  و ٌرانا کارگران نماٌندگان عالی مجمع و كار اسالمً شوراهاي كارگر، خانه

 .کنٌم می محكوم  کارگری المللی بٌن مجامع و ها تشکل
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 و یاقتصاد ازموقعٌت جدا كودكان یٌ همه و گردد اعالم ممنوع باٌد كودكان كار  -13
 از باٌد...  و یمذهب ،ینژاد ،یمل یها یوابستگ و جنسٌت نوع و والدٌن یاجتماع

 . باشند برخوردار برابر و راٌگان یبهداشت و یرفاه ،یآموزش و یتحصٌل امكانات

 از اٌران در مهاجر كارگران به نسبت عدالتً بً و تبعٌض گونه هر رفع خواهان ما -14 

 . باشٌم مً جهان سراسر مهاجردر كارگران ساٌر نٌز و افؽان مهاجر كارگران جمله

 گجن گرانه، مداخله هاي سٌاست جهان، و اٌران كارگران عموم همراه به ما -15
 نموده محكوم كشورها مردم علٌه را متجاوزی دولت هر جانب از كارانه تجاوز و افروزانه

 و منطقه اٌران، مردم تمامی برای پٌشرفت و رفاه امنٌت، صلح، برقراري خواهان و

 . هستٌم جهان

 کارگران کلٌه و پرستاران معلمان، مطالبات و حقوق کلٌه تحقق خواهان کارگران ما -16
 را کارگر طبقه از بخش اٌن زندانی دلسوز فعالٌن  شرط و قٌد بدون آزادی و هستٌم

 .خواستارٌم

 یرسم تقوٌم در و شده اعالم رسمً تعطٌل باٌد كارگر یجهان روز مه، ماه اول -15
 روز اٌن مراسم یبرگزار در محدودٌت هرگونه لؽو خواهان ما. شود گنجانده كشور
    هستٌم یجهان

 !شوٌد متحد جهان کارگران

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندٌکای

 تپه هفت نٌشکر کارگران سندٌکای

 کارگری های تشکل اٌجاد به کمک برای هماهنگی کمٌته

 ٣6 اردٌبهشت ٌازده
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  کارگر جهانی روز مناسبت به عدالت پٌشتازان بٌانٌه

 قانون آمرٌكا كنگره كارگران، سراسري اتحادٌه خواسته پً در ،8111 در
 داران، سرماٌه تسلط با آن، متعاقب. كرد تصوٌب را روزانه كار ساعت هشت
 و شد شروع ها كشمكش و اعتراضات آن، پً در. شد گذاشته كنار فوق قانون

 در. ٌافت ادامه آمرٌكا، در كارگري بحران دوران ٌعنً ،8111 دهه تا
 سلسله ٌك ًپ در سرانجام، و پٌوست وقوع به اعتصاب 978 ،8118

 شد پا بر كار موجود وضعٌت ضد بر تظاهراتً شٌكاگو، شهر در اعتصابات
 پاس به بعد، سال چند. كشٌد خون و خاك به را آن آمرٌكا حاكم نظام كه

 و زدند اعتصاب به دست كارگران كارگري، جنبش شدگان كشته بزرگداشت
 روز را( هما اردٌبهشت ٌازدهم) مه ماه اول روز پارٌس كنگره 8133 در

 به جهان سراسر در روز اٌن سال هر تاكنون، پس آن از. كرد اعالم كارگر
 سٌستم الگوي) آمرٌكا در. شود مً داشته گرامً كارگر جهانً روز عنوان
 از زٌادي عده( 8111 سال مه ماه اول) روز ٌك در تنها( داري سرماٌه
 ساعت 1 به ركا ساعات كردن محدود خواستار اٌنكه جرم به فقط كارگران

 از ٌكً «جونز مري» خانم. شدند كشٌده خون و خاك به بودند، روز در كار
 خود خاطرات در و داشته حضور تظاهرات آن در كه است كارگري هزاران
 به كار كاهش جنگ كه بود بنا. شد مً نزدٌك مه ماه اول»: نوٌسد مً چنٌن

 با راههم اعتصابات شهر سمت چهار از. شود شروع ساعت 1 روزي
... دٌدند مً چشمشان جلوي را انقالب شبح كارفرماها. شود مً برپا تظاهرات
 آتش زٌر را جمعٌت و كردند حمله كارگران به اخطاري هٌچ بً ها پاسبان
 كشته اي عده. خورد مً جمعٌت سر تو كه بود باتوم راست و چپ از. گرفتند
 اسب وپاي دست زٌر هم اي عده. زدند مرگ سرحد تا هم را جوانها و شدند

 کارگر جهانی روز. « . بود شده له شان جمجمه و بودند مانده پاسبانها
 باد زنده.  دستان فرا برابر در زحمتکشان همبستگی برای است رخدادی
  . انسان از انسان کشی بهره و استثمار محو و پاٌان تا عدالت

 13٣6 اردٌبهشت عدالت پٌشتازان
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 !تا تَ کی تی هاًًْی

 

ب عجـ ىؼین روؼیت ػكبع اف کْػکبى کبؿ ّاهغ ػؿ هضلَ پبمگبٍ ًؼوت آثبػ پلوت ث

ىؼٍ امت. کْىٌؼگبى ایي روؼیت مبلِبمت کَ عؼهت ؿمبًی ثَ کْػکبى ایي 

ایي ….. هضلَ اُتوبم ػاىتَ اًؼ ّ ثـای ثِجْػ ّّؼیت آهْفىی ، ثِؼاىتی، 

 کْػکبى تاله ًوْػٍ اًؼ. کبؿی کَ ّظیلَ اٍلی ػّلت ُبمت.

ْىٌؼگبى ػـٍَ ثِجْػ ًنجی ّّؼیت ایي کْػکبى چـا ثبیؼ اف عؼهتگقاؿی ثَ ک

کْػکبى کيْؿىبى هضـّم ىًْؼ؟ ثب ثنتي روؼیت ػكبع اف ّػکبى کبؿ چَ ًِبػی 

ّظبیق آًِب ؿا ثـ ػِؼٍ گـكتَ امت؟ مْاػآهْفی ثَ کْػکبى کبؿ، آهْفه ُبی 

گـی ایي هضلَ ثِؼاىتی ّ مالهت ؿّصی ّ ػؿ یک کالم اهیؼ عبًْاػٍ ُبی کبؿ

 ؿا چَ کنبًی ًباهیؼ هی عْاٌُؼ؟

هبًْى  62هب اػالم هی کٌین پلوت روؼیت ػكبع اف کْػکبى کبؿ ثـ ٓجن اٍل 

امبمی، ؿیـهبًًْی ّ عالف صوْم ىِـًّؼی ّ صوْم ثيـ امت.مٌؼیکبی 

کبؿگـاى كلقکبؿهکبًیک ایـاى ّظیلَ عْػ هی ػاًؼ اف ُیچگًَْ ُوکبؿی ّ 

ـاػؿاًو ػؿ ایي روؼیت کْتبُی ًکٌؼ ّ ثب اثـاف ُویبؿی ثَ عْاُـاى ّ ث

 ُوجنتگی اف آًبى صوبیت هی کٌؼ.

 عٌذیکای کاسگشاى كلضکاسهکاًیک ایشاى

 5931اّل اسدیثِؾت 
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 !تسلٌت آذرباٌجانا

 

 وطن که داد نشان وٌرانگر سٌل. شد داغدار هم باز مدٌرٌتی بی از آذرباٌجان
 در کند می خفه تدبٌری بی ار جنوب زحمتکش مردم اگر. است رنج در چه از

 می خراب خانه را دهقانان مدٌران، لٌاقتی بی از که است سٌل اٌن آذرباٌجان
 حادثه برای کردن مغفرت طلب اند گرفته ٌاد که کاری تنها مدٌران اٌن. کند

 .است دٌدگان

 با شهرها، اٌن شهرداران و فرمانداران و استاندار دانستن مقصر ضمن ما
 اعالم چٌنار روستاى آهالى و آذرشهر و عجبشٌر قانانده و زحمتکشان
 .کنٌم می همدردی

 آذرشهرلی و شٌرلی عجب خصوصٌله لره داغدٌده بوتون تلفاتٌن سٌلٌن
 .اولسون ساغ باشٌن آذرباٌجان. دئٌٌرٌک تسلٌت دوسالرٌمٌزا

 

 خلقی آذرباٌجان سرافرازلی و شرفلی ٌاشاسٌن

 ناٌرا فلزکارمکانٌک کارگران سندٌکای

 13٣6 فروردٌن  26
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 روز جهانی زحمتکشان اول ماه مه

 

 

 عٌد شما مبارک                     زحمتکشان عالم                         

 بر جمع و بر ٌکاٌک                                      تبرٌک و تهنٌت باد     

 باشادی و مسرت                            چهان به کامتان باد              

 اندر مسٌر وحدت                                         در ساٌه تشکل      

 بازحمت و مرارت                             کارگر و کشاورز                

 بهر رفاه ملت                        کوشند هر شب و روز               
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 از کوشش معلم   دانش                                    فرهنگ و فهم و

 شوٌد ز مؽز مردم                                           نادانی و جهالت

 مرد و زنان بهداشت                                        با چالش و مصمم

 در عرصه سالمت    ٌار و انٌس مردم                                        

 ز نٌروی نظامی                                             حفظ است نظام کشور

 گر دشمنی بجنبد                                            افتد به خاک ذلت

 هرگز نمی پسندند امپرٌالٌزم منفور                                           

 ٌگانگی و وحدت رت                                          در جمع ما مس

 ما رهبر جهانٌم                               با اتحاد و وحدت             

 افتد ز اوج قدرت                        امپرٌالٌزم خوانخوار                

 در گرو رزم ماست                               رفاه و شادی ما              

 در بٌم هست و وحشت                                دشمن زشادی ما            

 

 بزرگ      محمد حسٌن خوان ٌؽما پٌشکسوت
 سندٌکای کارگران فلزکارمکانٌک اٌران

 13٣6اول فروردٌن 
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 باٌرامى  ماى

 

 باٌرامى  ظفر  باٌرامى باٌرامى           كارگر هنر  باٌرامى ماى  گلٌر

 گؤن عصٌانلى بٌر گؤن توفانلى گؤن  گلٌر شانلى گلٌر بارٌرامى ماى گلٌر

 

 سٌندن عابٌده   ابدى   سٌندن    زحمتٌن سه ٌورغون  عصٌرلرٌن گلٌر

 

  دئٌشدى دوران ظالٌمى كره اٌللر               مٌن آدٌنى  زحمتٌن دئٌشمز

 عشقى  انتقام گؤزلرٌنده ٌانسٌن           نسٌللر     ٌئنى آالى،آالى گلسٌن

 دئٌشدى دوران ظالٌمى كره مٌن                   

 

 گؤنو  بختور دونٌانٌن گؤنو         ٌاشاسٌن كارگر ماى بٌر ٌاشاسٌن
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 ترجمه

 كارگر روز  می  ماه اول

 

 ظفر عٌد ماى عٌد آٌد مى    هنر               عٌد  ماى عٌد  آٌد مى

 عصٌان روز آن آٌد مى توفان باشكوه               با روز ماى ٌدع آٌد مى

 

 زحمت ابدٌى  نشان با  زمان              خسته صداى از آٌد مى

 ٌخ تار در  زحمت ناپذٌر تغٌٌر نام و                       

 

 جوان نسل  صف اندر صف، ٌند است بٌا داده تغٌٌر بارها دوران را ظالم و

 است تغٌٌرداده بارها دوران را ظالم هاٌشان و درچشم عشق انتقام ىها باشعله

 

 جهان  پٌروزى روز باد زنده  كارگر         روز ىم ماه  اول باد زنده

 

 

 ذوالفقار کمالی شاعر فلزکار

 ٣6اردٌبهشت 
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 گرامی باد اول ماه مه روز کارگر

 

 همی گوٌند که آمد اول مه

 به تارٌخش کنٌم اندک اشاره

 طغٌان گشته بر سرماٌه دارهچو 

 چه قلب ها گشته در شٌکاگو پاره

 طبقه کارگر با راه و چاره

 ساعت کاره 1به خون خوٌش نوشت، 

 همه کارگران  نٌمه آگاه

 شدند آگه که اٌن قانون کاره

 

 استاد محمد کاهه کارگر فلزکار

 ٣6اردٌبهشت  6
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 !کؾتاس کاسگشاى دس صٌایغ ًلت، گاص، ّ اًشژی

ىين كـّؿػیي تب ػّافػُن   ُبی ؿموی کيْؿ، اف بك گقاؿه ؿمبًَثـ ام

چِبؿ کبؿگـ ٌٍبیغ ًلت ّ گبف ّ اًـژی ػؿ رـیبى ( ۶۹كـّؿػیي مبل ربؿی )

مْاًش کبؿی ربى عْػ ؿا اف ػمت ػاػًؼ، کَ ػؿ ّاهغ ثَ ػلیل ػؼم تْرَ ثَ 

 ایوٌی هضیٔ کبؿ ّ اثقاؿ کبؿ، مْػرْیی کبؿكـهبیبى، ّ ًجْػ ًظبؿت ًْثتی

ىين كـّؿػیي هبٍ، ػؿ اینتگبٍ تولیل  ُبی کبؿ ثْػ.ؿّف ّفاؿت کبؿ ثـ هضیٔ

َٔ آتو مْفی گنتـػٍ، ػّ کبؿگـ ثـ احـ اًلزبؿ فًؼٍ  كيبؿ گبف ُوؼاى ّ ػؿ ًتیز

ؿّف ػُن كـّؿػیي ًیق یکی اف کبؿگـاى  ُوچٌیي، فًؼٍ ػؿ آتو مْعتٌؼ.

ؿ ثـ احـ موْٓ ثْم ػؿ صیي اًزبم کب« ػلی صیؼؿی»پتـّىیوی تٌؼگْیبى ثَ ًبم 

ؿّف ػّافػُن كـّؿػیي ًیق ثِقاػ ػلْی،  .رـحویل ربى عْػ ؿا اف ػمت ػاػ

كتش ىـکت هلّی صلبؿی ایـاى، ثَ ػًجبل موْٓ هبة  ۶۹ ثبى هـاؿػاػی ػکل ػکل

 ػکل صلبؿی ربًو ؿا اف ػمت ػاػ.

« ایلٌب»ُب كؤ ثغيی اف صْاػث کبؿی امت کَ عجـگقاؿی ؿموی  ایي ًوًَْ

ػُؼ کَ  ػٍ امت. هتأملبًَ ایي صْاػث ػؿ ٌٍبیؼی ؿّی هیگقاؿه ػا

ػٌُؼ ّ هضَْل ّ ػؿآهؼ آًِب  ُبی اهتَبػ کيْؿ ؿا تيکیل هی تـیي ثغو اٍلی

امت. کبؿكـهبیبى ایي ٌٍبیغ اكـاػی ػاؿای تغٌَ  ُب هیلیبؿػ ػالؿ ثبلؾ ثـ ػٍ

َٔ اهْؿ كٌی ف الوللی كٌی ػؿ صؼ امتبًؼاؿػُبی ثیي یـ پْىو اًؼ. ایٌکَ چگًَْ ُو

ُب  ىْػ ّلی ثـای ربى اًنبى آعـیي امتبًؼاؿػُب ػؿ ٌٍبیغ ًلت تؼـیق هی

 پيیقی اؿفه هبیل ًینتٌؼ، رق مْػرْیی ػلیل ػیگـی ًؼاؿػ.

هبى، ثَ ّفیـاى ًلت ّ کبؿ  ثبعتَ ُبی ثـاػؿاى ربى هب ّوي تنلیت ثَ عبًْاػٍ

ّ اف  الوللی کبؿ، یيمبفهبى ث هتؼؼػ ًبهَ ُبی کٌین کَ ثب تْرَ ثَ هوبّلَ اػالم هی

ُبی الضبهی ّ  ، ّ پـّتکل۹۸۱، ّ ۹۹۹، ۹۱۱ُبی  ًبهَ رولَ هوبّلَ

کَ ػّلت روِْؿی امالهی ایـاى هْظق ثَ  ُبی هـثْٓ ثَ آًِب ًبهَ تٍْیَ

ُبی ًلت  ارـای آًِبمت، هوَـ اٍلی ایي صْاػث کبؿی ؿا ثبیؼ ػؿ ّفاؿتغبًَ

 ّ کبؿ رنتزْ کـػ.

  

 کاًیک ایشاىعٌذیکای کاسگشاى كلضکاس ه

 3۹ كشّسدیي 5۱
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 !دعتوضدُای تذویشآهیض سا ًپزیشیذ

( ّ ًَ ثـ ٓجن ٣٤مبلِبمت ػمتوقػ کبؿگـاى ًَ ثـ ٓجن هبًْى امبمی ) اٍل 

هبًْى کبؿ هَْة هی ىْػ. ٓی مبلِبی پل اف اًوالة ُوَ اف ملـٍ  ٣۹هبػٍ 

 .امت اًوالة مِن عْػ ؿا ثـػاىتَ اًؼ ّ آًچَ هبًؼٍ ملـٍ ُبی عبلی فصوتکيبى

اف اّایل فهنتبى اهبی ًْثغت ّ ػیگـاى اف تک ًـعی ثْػى تْؿم مغي ثَ 

هیبى آّؿػًؼ ّ ایي ثِبًَ ای ىؼ تب کبؿكـهبیبى ّ ّفاؿت کبؿ ػؿ رلنبت ىْؿای 

ػبلی ػمتوقػ ؿّی ایي تْؿم تک ؿهوی اینتبػگی کٌٌؼ. چگًَْ تْؿم ؿا 

ن هـؽ ػؿ ػّ کبؿىٌبمبى هضتـم ػّلتی تک ؿهوی هی کٌٌؼ ّ ػؿ صبلی کَ تغ

 .تْهبى ؿمیؼٍ امت 2٣٣تْهبى ثَ  ٤٥٣هبَُ گؾىتَ اف 

ًوبیٌؼگبى کبؿگـی ػؿ ایي هـصلَ اف گلتگُْب تْاًنتَ اًؼ ُقیٌَ مجؼ هؼیيتی 

تؼـیق کٌٌؼ ّ کبؿكـهبیبى ّ ّفاؿت کبؿ ًیق هَْثَ اه ؿا اهْب کـػٍ ّ هجْل 

. ُـ چٌؼ کَ ُقاؿ تْهبى امت  ٣۸۶هیلیْى  6ًوْػٍ اًؼ کَ ُقیٌَ مجؼ هؼیيت 

ػؿٍؼ ۹٣٣ایي مجؼ هؼیيتی ثب عٔ كوـ تؼـیق ىؼٍ تْمٔ کبؿىٌبمبى کبؿگـی 

 .كبٍلَ ػاؿػ اهب هؼهی ثَ رلْ امت

ثَ اػتوبػ مٌؼیکبی کبؿگـاى كلقکبؿهکبًیک ایـاى صؼاهل ػمتوقػ ثـ ٓجن هبػٍ 

 .عٔ كوـ ثبىؼهبًْى امبمی، هی ثبیؼ چٌؼ ثـاثـ ٣٤اٍل  ٤هبًْى کبؿ ّ ثٌؼ  ٣۹

ػ هب ثَ ًوبیٌؼگبى کبؿگـی صْْؿ یبكتَ ػؿ ایي رلنبت ایي امت کَ اف پیيٌِب

هجلؾ ُقیٌَ مجؼ هؼیيتی کَ ثَ اهْبی ٓـكیي ؿمیؼٍ امت ػوت ًيیٌی ًکٌٌؼ. 

هیلیْى ّ  6چٌبًچَ کبؿكـهبیبى ّ ّفاؿت کبؿ اٍـاؿ ثَ ؿهوی پبییي تـ اف 

یـ آهیق ُقاؿ تْهبى اٍـاؿ ػاؿًؼ آًبى اف اهْبی ایي صؼاهل صوْم تضو ٣۸۶

عْػاؿی کـػٍ ّ رلنبت ىْؿای ػبلی ػمتوقػ ؿا ثَ ًيبًَ اػتـاُ تـک کٌٌؼ 

تب ػؿ هوبثل عبًْاػٍ ُبی کبؿگـی مـاكکٌؼٍ ًجبىٌؼ. ُـ مبلَ ّفاؿت کبؿ ّ 

کبؿكـهبیبى هؼػی اًؼ کَ ایي ػمتوقػ صویـاًَ ؿا ًوبیٌؼگبى کبؿگـی پؾیـكتَ اًؼ 

 .ّ ىوب ؿا هوَـ رلٍْ ػاػٍ اًؼ

ي صـکت ىوب اف صوبیت هیلیًِْب کبؿگـ ّ مٌؼیکبی کبؿگـاى ثی تـػیؼ ای

 .كلقکبؿهکبًیک ایـاى ثـعْؿػاؿ عْاُؼ ثْػ

 .هْبّت تبؿیظ مغت امت . ػؿ هوبثل تبؿیظ ؿّ ملیؼ ثبىین

 5931اعلٌذ  42 عٌذیکای کاسگشاى كلضکاسهکاًیک ایشاى
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 !اٌم شده خسته فقر از کنٌم می اعالم ما

 دستمزد افزاٌش مسئله مٌشوٌم نزدٌک خورشٌدی 3۵ سال پاٌان به حالٌکه در
 داشتن اٌنکه به نظر. مٌرود بشمار کارگران دغدغه مهمترٌن از جدٌد سال در
 افزاٌش ٌنرو از انسانٌست، هر مسلم حق شرافتمند، و شاٌسته زندگی ٌک

 درٌن. کند می بازی اساسی و مهم نقش کارگر دسترنج و حقوق بٌشتر هرچه
 نماٌندگان) گراٌی جانبه سه اصل بر مبتنی که کار قانون اساس بر و رابطه

 باره درٌن دستمزد کمٌته ماه اسفند در ساله هر( دولت و کارفرماها کارگران،
 معٌشت و زندگی در مهمی بسٌار تاثٌر که تصمٌمی. گٌرد می تصمٌم

 دو بر مبتنی باٌد دستمزد افزاٌش اٌن کار قانون در. گذارد می بجا کارگران
 اساس بر باٌد کارگران حقوق افزاٌش اٌنکه، اول. باشد اساسی و مهم اصل
 نه و گٌرد صورت باشد مختلفی اماری منابع بر مبتنی که واقعی تورم مٌزان
 باٌد دستمزد، کمٌته در مصوب دستمزد دوم،. دولتی آمارهای اساس بر فقط

 اساس رب حتی حاضر، حال در که فقری خط. ٌابد افزاٌش فقر خط از باالتر
 .است تومان مٌلٌون ۴ از باالتر مرکزی بانک و دولتی آمارهای

 در کارگران -8: که اٌنست کارگران ما های نگرانی مهمترٌن از مٌان درٌن
 و حقوق از بتوانند تا هستند مستقل و کارگری ساخته خود تشکلهای فاقد اٌران
 .کنند دفاع آنها زندگی

 خود طبقاتی حقوق از دفاع جهت اعتصاب قانونی حق فاقد کارگران -2

 .مٌباشند

 به دستمزد کمٌته در که کارگر خانه دولتی تشکل که کنٌم می اعالم ما -9

 کارگران ما نماٌنده عنوان هٌچ به دارد، حضور کارگری بخش نماٌنده عنوان
 سرماٌه و کارفرماها با مماشات بجز اخٌر، سالٌان در و. نمٌشود محسوب
 با ما. است نداشته ما برای دستاوردی هٌچ کارگران حقوق تضٌع و داران
 .نٌست و نبوده کارگران ما نماٌنده کارگر خانه که کنٌم می اعالم بلند صدای

. انسانٌست زندگی ٌک به ٌافتن دست ما هدف دستمزد، افزاٌش مسئله در -۴

 نظٌر، معٌشتی مسائل از ناشی اضطراب و دغده بدون بتوانٌم که اٌنکه
 ٌنرو از. کنٌم زندگی شغل ٌک فقط داشتن با آنهم مسکن، و شاکپو خوراک،
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 کار قانون در که اصلی دو همان طبق باٌد دستمزد تعٌٌن که کنٌم می اعالم
 تورم نرخ اساس بر باٌد هم افزاٌش اٌن ٌعنی گٌرد صورت است گردٌده ذکر
 بهترٌن در اخٌر سالٌانه در. باشد فقر خط از باالتر باٌد درٌافتی حقوق هم و

 دولت و مٌگرفت صورت تورم نرخ براساس فقط حقوق افزاٌش ممکن، حالت
 جمله از هم اکنون. بست می است مهمتر که دومی اصل بر را خود چشم هم

 را امسال تورم نرخ که دولتی امارهای به توجه با که، اٌنست ما های نگرانی
 در. باشد حد آن در هم کارگران حقوق افزاٌش اند نموده اعالم رقمی تک
 مٌسر هم نمٌر بخور زندگی پٌشکش، که انسانی زندگی صورتی، چنٌن

 .نمٌشود

 معٌشتی های دغده و اضطراب از. اٌم شده خسته فقر از کنٌم می اعالم ما
 مٌلٌون صد چند نجومی حقوقهای با دولتی مدٌران حالٌکه در. اٌم شده خسته
 نوبت وقتی ازٌنکه اٌم شده هخست گذرانند می روزگار شاهانه ماه، در تومانی

 می بخرج رٌزبٌنی و سنجی نکته و چکانی قطره آنچنان رسد می کارگران به
 هم اش نتٌجه البته که ورزند می بخل کنند می جدا ماست از را مو و دهند

 به کارفرماها ازٌنکه شدٌم خسته. باشد تواند نمی فالکت و فقر بجز چٌزی
 چندرغاز همٌن پرداخت در فراوان و کررم تاخٌرهای با واهی، های بهانه
 ما. مٌشوند کارگران ما زندگی افتادن خطر به موجب فقر، خط زٌر حقوق
 خسته اٌضا و. باشٌم شرمنده خانواده، مقابل در خدا همٌشه ازٌنکه شدٌم خسته
 مقابل در کارگران طلبی عدالت و خواهی حق گونه هر اٌنکه از شدٌم

 شالق و اخراج زندان، بجز چٌزی اش نتٌجه ،داران سرماٌه و کارفرماها
 .نٌست

 و جهان کارگران تمامی برای عزت با و انسانی زندگی ٌک به نٌل آرزوی با
 تبعٌض مظاهر تمامی رفتن بٌن از

 تپه هفت نٌشکر کارگران سندٌکای

 13٣5اسفندماه 
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 گزارشات کارگری از واحدهای تولٌدی سراسر کشور

 

 :هَ هاٍ اّل هشاعن اص یکاعٌذ پیام خثشًگاس گضاسػ

 اػالم ؿموی تؼطیل اٍلِبى آُي ؽّة ػؿ کبؿگـ ؿّف اعیـ مبل ػّ ٓی ػؿ-5

 .ىْػ هی اػوبل ّ

 هطؼٌبهَ ّ کـػٍ تزوغ هزلل هوبثل ػؿ کبؿگـ ؿّف ػؿ کبؿگـاى اف روؼی -6

 ؿّف یک اف پل ّ ػمتگیـ ًلـ یک تزوغ ایي ػؿ هتبملبًَ.  کـػًؼ هـائت ؿا ای

 .ؼى آفاػ ثبفػاىت

 ًژاػ گیالًی هبفیبؿ عبًَ ثَ کـد ػؿ كتب پلیل اؿػیجِيت ۹٣ ؿّف ػؿ -٤

 .ثـػًؼ عْػ ثب ؿا اّ کبهپیْتـ کیل ّ هـارؼَ كلقکبؿهکبًیک کبؿگـی کْىٌؼٍ

 پبیبًَ ػؿ صْْؿ ثب ّاصؼ ىـکت کبؿگـاى مٌؼیکبی كؼبل کبؿگـاى -٣

 .لتٌؼگ تجـیک ّاصؼ ىـکت کبؿگـاى ثَ ؿا ؿّف ایي ،  آفاػی اتْثْمـاًی

 ؿّف هؼـكی رِت ػؿ ثـّىْؿُبیی تْفیغ ثَ کبؿگـاى کبؿعبًَ چٌؼیي ػؿ -٥

 کبؿگـ ؿّف ُؼیَ ػٌْاى ثَ ؿا هجبلـی ًیق کبؿعبًَ هؼیـیت ّ پـػاعتٌؼ کبؿگـ

 .ًوْػ پـػاعت کبؿگـاى ثَ
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 ؿّفکبؿگـ ريي ، کبؿگـی كؼبلیي صْْؿ ثب كبٓوی عیبثبى ػؿ ّ تِـاى ػؿ -2

 کبؿگـی کْىٌؼگبى اف یکی. ىؼ گـكتَ ريي ًیآؽؿثبیزب ىؼـ ّ هْمیوی ثب

 .کـػ مغٌـاًی کبؿگـاى هيکالت ّ ؿّفکبؿگـ هْؿػ ػؿ ًیق كلقکبؿهکبًیک

 صْْؿ ثب ُوگبًی ٍؼْػی ٓی تِـاى امتبى کبؿگـاى کٌُْْؿػی ُیبت -۱

 .گـكتٌؼ ريي ؿا کبؿگـ ؿّف کـد هؼین ربػٍ ٌٍؼتی ُبی کبؿعبًَ کبؿگـاى

 :هؼذى آصاد ؽِش اصگضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا 

 

ُوجنتگی ػؿ ایي كبرؼَ ثنیبؿ چيوگیـ ثْػ. ػؿ مبػبت اّلیَ کلیَ هؼؼًچیبى ثَ 

کوک ُوکبؿاى هضجْك ىتبكتٌؼ. پل اف مبػبتی هؼؼًچیبى ثبفًينتَ اتبم 

كکـی ثـای ًزبت ُوکبؿاى عْػ ثب هنّْلیي ُالل اصوـ تيکیل ػاػٍ تب ؿاُِبی 

اهـّف  ػًؼٍ ؿا ثـؿمی ّ پیيٌِبػ کٌٌؼ.ػولی ؿمیؼى ثَ کبؿگـاى فیـ آّاؿ هب

اؿػیجِيت هؼؼًچیبًی اف چٌؼ هؼؼى کـهبى ّ ٓجل ثـای کوک ثَ هؼؼًچیبى  ۹٣

 آفاػ ىِـی آهؼًؼ.

رْىکبؿاى فیـ آة اف ثٌؼؿػجبك ایي ُوجنتگی ػؿكبرؼَ پالمکْ ُن اثـاف ىؼ ّ

ُـ ثـای کوک ثَ ؿًّؼ مـیؼتـ ّ ثْىِـ ّ رْىکبؿاًی اف تجـیق، اؿػثیل، ا

ایي ُوجنتگی ـاى ؿمبًؼٍ ثْػًؼ.ُـچٌؼثَ تِاؿثـػاؿی ثب کلیَ تزِیقات عْػؿاآّ

 ثب مکْت عجـی ؿمبًَ ُبی ػّلتی ؿّثـّ ىؼ اهب تبحیـه ُوچٌبى ثبهی امت.

الجتَ تاله ؿمبًَ ُب ثـای اف فیـ ّـة عبؿد کـػى ّفؿای کبؿ ّ ٌٍبیغ ػؿ 

ُبیی ثَ ٍبصجبى  ایي صبػحَ ثب هَبصجَ ُبی آثکی ّ عتن کـػى هبرـا ثَ تٍْیَ
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هؼؼى آفاػ ىِـ هجٌی ثـ ؿػبیت ایوٌی اًزبم ىؼ اهب صـكی اف هزبفات ایٌگًَْ 

کبؿكـهبیبى مْػرْ ثَ هیبى ًیبهؼٍ ّ اف هَْؿ ثبفؿمی ّفاؿت کبؿ ُن صـكی 

فػٍ ًيؼ.هب ثبف ُن تبکیؼ هی کٌین ثغو ثبفؿمی ّفاؿت کبؿ ثبیؼ ثنیبؿ كؼبل ّ 

بفػیؼ کٌؼ.هنججبى اٍلی هـگ ایي ػقیقاى کبؿآهؼتـ توبهی هـاکق تْلیؼی ؿا ث

کبؿگـ ثطْؿ هطغ میبمت ُبی مْػرْیبًَ مـهبیَ ػاؿی صبکن ثـ کيْؿ ّ 

 هزـیبى آى ّفؿای کبؿ ّ ٌٍبیغ ُنتٌؼ.

 

 :گضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اص گشٍّ هلی كْالد ایشاى

ای کَ اهـّف ثب صْْؿ امتبًؼاؿ عْفمتبى،  عجـ ایي امت کَ، ػؿ رلنَ

ثبًک هلی ایـاى، اػْبی ُیبت هؼیـٍ ایي ثبًک، اػْبی ُیبت  هؼیـػبهل

هؼیـٍ گـٍّ هلی كْالػ ایـاى ّ ّکال ّ ّؿاث اهیـعنـّ آؿیب ػؿ ػكتـ آهبی 

ؿّف  ۹٣تْؿک، هؼبّى ػاػمتبى تِـاى ثـگقاؿ ىؼ، ثبًک هلی هتؼِؼ ىؼ ٓی 

آیٌؼٍ ثغيی اف هطبلجبت کبؿگـاى ّ کبؿکٌبى ایي ىـکت ؿا پـػاعت کٌؼ ّ 

 ٌیي ىـکت ثَ كؼبلیت تْلیؼی عْػ اػاهَ ػُؼ.ُوچ

ثی تـػیؼ ثبًک امت، هؼبهلَ کـػى ُن ثـایو ثنیبؿ مِل ّ آمبى امت، ّلی 

ثبیؼ ػؿ ُـ هؼبهلَ ای مْػی ًِلتَ ثبىؼ، ّاال هؼبهلَ ای مـ ًغْاُؼ گـكت. 

صبل پل اف مبل ُب کَ کبؿعبًَ گـٍّ هلی كْالػ ایـاى، اػالم ّؿىکنتگی کـػ 

صوتکو آى کبؿعبًَ ُوَ مـگـػاى ىؼًؼ، ّ آّاؿٍ ىؼًؼ، اػالم هی ّ کبؿگـاى ف

ىْػ کَ هی عْاُؼ تْلیؼ ؿا اف مـ ثگیـًؼ، ّ كؼبلیت اهتَبػی عْػ ؿا آؿبفی 

ػّثبؿٍ کٌٌؼ. ّایي ثب ُوکبؿی ثبًک هلی هینـ ًوْػٍ امت. گـٍّ هلی كْالػ 

 .ایـاى ثَ ثبًک هلی ّاگؾاؿ ىؼ

ؼیت ایي ًینت کَ ػؿ تْلیؼات ثقؿگ ّؿىکنتکی ثَ چَ هؼٌی امت؟ آیب ّاه

هبكیبی هبلی ًلْؽ ػاؿػ ّ ثؼّى ػجْؿ اف آًبى کَ ًَ، ثلکَ ُوکبؿی ثب ایيبى ُن 

 ًوی ىْػ ثَ تْلیؼ پبیؼاؿ اهیؼّاؿثْػ؟
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 خثشًگاس پیام عٌذیکا اص رّب آُيُای  گضاسػ

 
 :تجوغ دس رّب آُيالق( 

هغتلق هبًٌؼ؛ کبؿگبٍ  ُبی گـُّی افکبؿگـاى ثغو ۶٥املٌؼهبٍ  ۹۸ػؿ تبؿیظ 

کبؿگبٍ ًْؿػ ّ پبالیو  ،کبؿگبٍ پبالیو ثٌقّل،کبؿگبٍ مـثبؿٍ ،اٍلی کْؿٍ ثلٌؼ 

ػؿیبكت ػیؼی ّ پبػاه  ثٌقّل کبؿعبًَ ؽّة آُي اٍلِبى ػؿ اػتـاُ ثَ ػؼم

 ثقؿگ ٌٍؼتی تزوغ کـػًؼ.ثل ػؿة کبؿگبٍ چؼى ؿیقی ایي ّاصؼهوبآعـمبل ػؿ

ًکبؿی ُب ؿا ػؿ ثـ هی گـكت، ثبػج ىْک ایي تزوغ کَ ثیيتـ کبؿگـاى پیوب

 ػظیوی ثَ هؼیـیت کبؿعبًَ ثْػ کَ ؽّة آُي ؿا کبؿعبًَ ای آؿام هی ػاًنتٌؼ.

اف هؼتِب هجل هّْْع تجؼیِ، كيبؿکبؿی، کوجْػ کبؿگـاى ػؿ ثغو ُبی 

هغتلق، مْهؼیـیت ثغو ُبی هغتلق ؽّة آُي، ػؼم پبمغگْیی هٌبمت 

آٌُی اف رولَ هّْْػبتی ثْػ کَ ػؿ  هؼیـاى ثَ اػتـاّبت فصوتکيبى ؽّة

گقاؿىبت عجـًگبؿاى پیبم مٌؼیکب ؽکـ ىؼٍ ثْػ ّ اف هؼیـیت عْامتَ ثْػین 

هيکالت ؿا ثـ ٓـف کٌٌؼ. هتبملبًَ هؼیـیت ثـای ثَ مْػ ؿمبًؼى کبؿعبًَ اف 

هـثبًی کـػى کبؿگـاى ثب تزِیق ًکـػى کبؿعبًَ ، كيبؿ ثَ کبؿگـاى ثـای اًزبم 

ـُیق اف امتغؼام کبؿگـاى هْؿػ ًیبف، ًؼاػى ػمتوقػ هٌبمت کبؿ چٌؼ ًلـ ّ پ

ثـای کبؿ مٌگیي ّ ٓبهت كـمب ّ اؿفه ًؼاػى ثَ کبؿ کبؿگـاى ثبػج اٍلی 

 ایي تزوغ ثْػٍ امت.

ثی تـػیؼ ایي آعـیي تزوغ ًجْػٍ ّ چٌبًچَ هؼیـیت ثـای ؿكغ هيکالت ّ ثْیژٍ 

ب تْلیؼ، ؿكغ تجؼیِ ػؿ ثامتغؼام ًیـّ ّ ثبال ثـػى ػمتوقػ کبؿگـاى هتٌبمت 

اهؼام ًکٌؼ،اػتـاّبت گنتـػٍ تـعْاُؼ  هّْْع امتغؼاهی کبؿگـاىؿاثطَ ثب

 ىؼ.

 ب( هؾکالت کاسگشاى رّب آُي:

 کارگران روی بر زٌاد فشارکاری باعث گری رٌخته در کار نٌروی کمبود -8
 کند؟ نمی اقدام نٌرو استخدام برای شرکت چرا. است گشته
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 اقدام مسوولٌن چرا. است بد بسٌار شرکت رستوران در توزٌعی نان کٌفٌت -2
 کنند؟ نمی مشکل اٌن رفع برای

 شده انجام کاری چه استخر از استفاده برای بهتر رسانی خدمات برای -9
 است؟

 دارد وجود کافی موجودی کارکنان و کارگران غذای کارت در اٌنکه با -9
 اٌن تاکنون گذشته سال از مسوولٌن چرا. است برداشت قابل غٌر ولی

 .کنند نمی مرتفع را موضوع

هٌِؼك ٍبػهی هؼیـػبهل ؽّة آُي ػؿ روغ کبؿکٌبى ّ کبؿگـاى اف ج( 

تؼَت کبؿگـاى ثَ ؽّة آُي گلت ّ اف کبؿگـاى عْامت ُوچٌبى ٍـكَ 

رْیی ؿا ػؿ اّلْیت هـاؿ ثؼٌُؼ. هٌِؼك ٍبػهی اهب ػؿ هْؿػ هيکالت 

ّ ّّؼیت ثؼ   قػ ُب ثب کبؿ مغتکبؿگـاى ّ هّْْع ًبهتٌبمت ثْػى ػمتو

 ؿكبُی کبؿگـاى ُیچ ًگلت.

اهبی ٍبػهی ًگلت کَ آیب کبؿگـاى ثبػج ثؼُی ُب ىؼٍ اًؼ؟؟؟ ًوی ػاًین چـا ػؿ 

هْؿػ هوَـیي ایي ثؼُی ُب کَ هؼیـیت گؾىتَ ثْػٍ اًؼ ، ُیچ اهؼام هْبیی 

 آهبی ٍبػهی ثبیؼ ثَ کبؿگـاًی کَ هی گْیؼ ٍـكَ رْیی  گیـػ؟ ٍْؿت ًوی

ثبیؼ ثـایيبى ػؿ اّلْیت ثبىؼ ثگْیؼ کَ مِن هؼیـاى گؾىتَ ػؿ ایي ثؼُی ُب 

 چوؼؿ ثْػٍ امت کَ تبّاًو ؿا کبؿگـاى مبلِبمت ػاؿًؼ هی ػُؼ.

 :گضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اص اُْاص

 

کاسگش  1٥اُْاص کَ تیؼ اص  4 ؽشکت كالیض پژُّؼ پاسط ّاهغ دس ؽِشک صٌؼتی ؽواسٍ

داسد اص دیواٍ تاکٌْى دوْم ّ ػیذی ایي کاسگشاى سا پشداخت ًکشدٍ اعت. دس ایي ّادذ 

تْلیذی اص ؿزای گشم خثشی ًیغت. هثلؾ اضاكَ کاسی هذاعثَ ؽذٍ تشای ایي کاسگشاى اص دّ 

 ذ.هتاعلاًَ کاسگشاى اص ُشگًَْ تؾکل صٌلی هذشّم ُغتٌ عال گزؽتَ ُن کوتش اعت.

http://sfelezkar.com/?p=2181
http://sfelezkar.com/?p=2181
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 :اص پاسط جٌْتی خثشًگاس پیام عٌذیکا ُای گضاسػ

 
 

 ُن ثبف کَ این کـػٍ ىـّع ٌُگبهی ػؿ ؿا۶۹مبل هبٍ اؿػیجِيت ُلتَ اّلیي-5

 گبف ّ ًلت ُبی پـّژٍ تـیي ؿٌی کبؿكـهبیبى فثبى اف پْل ثی مبلی هضٔ مغي

 پـػاعتي ربؿی،ثزبی مبل ثِبؿی هبٍ اّلیي پبیبى ػؿ. هیيْػ ربؿی ایـاى

 ایي ، ای پـّژٍ فصوتکو کبؿگـاى گؾىتَ، مبل املٌؼ ّ ثِوي ػی، قػُبیػمتو

 پْل كؤ ىبیؼ کَ تْهبى ٍؼُقاؿ ثب ، ؿا اًنبًی ًیـّی گـاًوؼؿ ُبی مـهبیَ

 ػٌْاى ثَ ؿا ثبىؼ هی کبؿکـػىبى ؿّف۶٣یب ۹6٣ّ ایي اف ؿّف ػّ یب یک

 .ًوبیٌؼ هی پـػاعت ىِـمتبى ثَ ؿكتي کـایَ ثـای هنبػؼٍ

 ثـای پیبپی اػتَبثبت ػلیل ثَ گؾىتَ مبل پبیبى ػؿ ؿا رنبؿت ثب گـاىکبؿ آًِب

 مبل آؿبف ػؿ تب ًوْػًؼ لینت ثلک ّ اعـاد ىـکتِب اف ػمتوقػُبیيبى گـكتي

 اًنبًی ًیـُّبی اف کيی ثِـٍ ّ چپبّل ثَ آمْػٍ عیبل ثب رؼیؼ

 کبؿ ىػالال یب ّ هٌپبّؿُب یب ّ پیوبًکبؿاى ثَ ىـکتِب ػمت اف کبؿُب…ثپـػافًؼ

 پیيبیٌؼُبی توبم ثـای ّ ثٌوبیٌؼ عْػ اف هنإّلیت ملت تب امت ىؼٍ مپـػٍ

. ثـّػ ًيبًَ هٌپبّؿ یب پیوبًکبؿ مْی ثَ كؤ اتِبم اًگيتبى صوْهی، ًبعْىبیٌؼ

 ثبؿی عيًْت ىکل ثَ ّ ُنتٌؼ ىـکتِب اكـاػ عْػ اف ُن کبؿ ػالالى ایي الجتَ

 ػولَ آة ّ عْؿاک ریـٍ تیص ّ ّهت کـػى هضؼّػ ثب توبم، ثـػگی رِت ػؿ

 .اًؼ ىؼٍ کبؿكـهبیبى ظلن

 ُنتٌؼ ثِبًَ كؤ کَ ؿیق ثنیبؿ هْاؿػ ثغبٓـ ّ تک تک کبؿگـاى صنبة تنْیَ

 ػیگـ ایٌکَ ّ ثبىٌؼ روغ صْاك عْة کبؿگـاى ػیگـ ُن تب هیگیـػ ٍْؿت
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 ريي ّ ثگیـػ عْی مـاكکٌؼگی ّ ًبػاؿی ثب ّ ًجبىؼ اػتـاُ رنبؿت ؿا کنی

 .ثگیـػ ًبػیؼٍ اؿ کبؿگـ ؿّف

 کبؿگـاى هب ایي کَ مپـػ عْاُین عبٓـ کبؿگـثَ ؿّف ػاىت گـاهی ؿّف ػؿ

 ای هجبؿفٍ ُـ ػؿ ُویيَ ّ هیچـعبًین ؿا هولکتوبى اهتَبػ چـعِبی کَ ُنتین

 ػّلت ػؿ کـػٍ الًَ ػاؿی مـهبیَ مینتن اهب این؛ ثْػٍ پیيگبم مـفهیٌوبى ثـای

 امت آى ػًجبل ثَ كؤ مـفهیٌوبى، ػاًیآثب ثـای پیگیـ تاله ایٌِوَ رْاة ػؿ

 .ثٌوبیؼ امتخوبؿ ؿا هب ّ ثٌوبیؼ تَْیت کبؿگـی ّؼ هْاًیي تب

 ّامطَ ثَ چپبّلگـ کبؿكـهبیبى کَ ؿكبُی ّ صوْهی ًبگْاؿ ىـایٔ ُیچگبٍ

 صنبثِبی تنْیَ ّ آّؿًؼ هی ّاؿػ کبؿگـاى هب ُبی گـػٍ ثـ پیوبًکبؿیِبیيبى

 ّ ػاػگنتـی ًظبم ٓـكؼاؿی ُوَ اف هِوتـ ّ ىؼًِب لینت ثلک ّ هالصظَ ثی

 صتی ّ کبؿگـاى ىؼى فًؼاًی ّ ػمتگیـ ّ کبؿكـهبیبى اف کبؿ اػاؿٍ ّ اهٌیتی

 ًظن ػلیَ ثـ اؿتيبه ػٌْاى تضت فػى ثـچنت ثغبٓـ ؿا آًبى عْؿػى ىالم

 .ثـػ ًغْاُین یبػ اف ػوْهی

 ثـای هؼتـُ کبؿگـاى ىؼٍ ثبیگبًی ّ عْؿػٍ عبک ُبی پـًّؼٍ ُیچگبٍ

 فػّػٍ یبػُبهبى اف هْبئیَ هٍْ ػؿ ؿا کبؿكـهبیبى ػلیَ ثـ هبًًْیيبى ػمتوقػ

 .ىؼ ًغْاُؼ

 ػؿ ثْػى ىـهٌؼٍ ًِبیت ػؿ ّ ثیکبؿی ّ ىؼى لینت ثلک كـیبػُبهبى رْاة

 .امت ایـاى فػٍ هضطی ّ ًبثنبهبى اّّبع

 ّؼ ثـ رٌگ اف پل ػّلتِبی ّ صکْهت ثلکَ ًینتین؛ صکْهت ّؼ کبؿگـاى هب

 ىؼى ػؿمت عْامتبؿ ایـاى گبفی ّ ًلتی ُبی پـّژٍ کبؿگـاى هب.…ؼُنتٌ هب

 توبم ثَ ؿا کبؿگـ رِبًی ؿّف ّ ُنتین عْػ هبًًْی ّ صوْهی ًبثنبهبى ّّؼیت

 رنبؿت ّ آگبُی ػایـٍ پـّؿه اهیؼ ثَ.…هیگْیین ثبػ عزنتَ رِبى کبؿگـاى

 کبؿگـاى ثیي ػؿ توبم

 هکاًیک كلضکاس کاسگشاى عٌذیکای ػضْ خشهذیي، ّاستاى)

 (۱/4/593۹…ایشاى
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 ، ثْىِـ پتـّىیوی ًَت ّ مبعتوبى ىـکت۹٤۶۱ مبل هبٍ ىِـیْؿ ػؿ -4

 ثْػ ػاػٍ اًنبًٔ ًیـّٓ تأهیي ُبٓ ىـكت یب پیوبًکبؿ ثَ ؿا ُب لْلَ رْىکبؿی

 ًوْػٍ ىـّع ؿا عْػ کبؿ ػمتوقػُب آّؿػى پبییي ّ فیبػ کبؿی كيبؿ ثب ًیق اّ ّ

 تْاًنت ّ ثْػ ػاػٍ رْىکبؿُب ثَ کبؿ کبؿی، ػاػهـاؿ تـكٌؼ ثب ىـکت ایي. ثْػ

  .ًوبیؼ توبم فیبػی مـػت ثب ؿا کبؿ

 ػؿ ًِبیت ػؿ ّ ىؼ ىـّع گؾىتَ مبل هبٍ آؽؿ اف کَ کبؿگـاى اػتَبثبت اف پل

 ّ كئ لْلَ ثغو ًیـُّبی ىؼى لینت ثلک ّ اعـاد ثَ هبٍ املٌؼ اّایل

 ؿّىي صنبثِب تنْیَ اف ؼثؼ اهب. ىؼ ثْػًؼ، ًلـ میَؼ ثـ ثبلؾ کَ رْىکبؿُب

 ُبی لْلَ رْىکبؿی ػؿ رْه هنئْل اًنبًٔ ًیـّٓ تأهیي ُبٓ ىـكت کَ ىؼ

 امتلبػٍ کـثي كیلـ اف امتیل كیلـ ثزبی رْه اّل پبمِبی ػؿ امتیل امتٌلل

 ًظبؿت صتی ّ ثْػًؼ ػاػٍ اًزبم کبؿ مـػت ثغبٓـ ًیق ؿا ایٌکبؿ ّ امت کـػٍ

 ؿا ثبفی ػمینَ ایي ثْػ ًتْاًنتَ ُن ػکنجـػاؿی ٓـین اف ُن کبؿكـهب

 صن ػؿ ىـکت ایٌکَ ّ ًیـُّب صنبة تنْیَ اف پل اهب. ػٌُؼ تيغیٌ

 توبك کبؿكـهب ًظبؿت ثَ رْىکبؿُب اف ای ػؼٍ ثْػ کـػٍ اػتٌبیی ثی کبؿگـاى

 .گْیٌؼ هی ؿا هبرـا صویوت ّ گیـًؼ هی

 اف ٌچای ػُّقاؿ اف ثیو کَ ىؼ ؿّىي رْىکبؿی اف آهؼٍ ثؼول ُبی ثـؿمی ػؿ

 تٌِب عْػ ایي کَ ثيًْؼ رْه ػّثبؿٍ ّ ثـیؼٍ ثبینتی ىؼٍ رْىکبؿی ُبی لْلَ

 اًنبًی ًیـّی ّ ُب ُقیٌَ اّلیَ، هْاػ ًبثْػکٌٌؼٍ ُبی آمیت اف کْچکی گْىَ

 .ثیٌین هی اًَبف ثی مینتن ایي مبیَ ػؿ هب کَ امت

 ػٍآّؿ ثبؿ کَ ثبؿی صوبهت عـاثکبؿی ایي اف ثؼؼ ًیق ًَت ّ مبعتوبى ىـکت

 ىؼٍ هزجْؿ ّ امت ػاػٍ ػمت اف ثْىِـ پتـّىیوی ػؿ ؿا عْػ اػتجبؿ امت

 ؿا رْه ّ كٌی ػكتـ مـپـمتِب، صتی ّ عْػ ًیـُّبی مْم ػّ اف ثیو کَ امت

 ُن.ثؼُؼ چِبؿم ّ مْم ػمت پیوبًکبؿاى ثَ ؿا عْػ ربی ّ ًوبیؼ تنْیَ ًیق

 ُیچ  اًنبًٔ یـًّٓ تأهیي ُبٓ ىـكت اف ثـامتلبػٍ هجتٌٔ مینتن پٌبٍ ػؿ اکٌْى

 ؿا عْػ لـفاى پبُبی چگًَْ کَ امت آى اًؼیيَ ػؿ ّ ًؼاؿػ گلتي ثـای صـكی

 ىیـاف ػؿ٤۹/۹/۹٤۶۹ ػؿ ُن هٌظْؿ ُویي ثَ.…ثگؾاؿػ ملت فهیي ؿّی ثـ

 ىـکت رؼیؼ ػبهل هؼیـ تب ىؼ گـكتَ ای رلنَ مِبهؼاؿاى ُوَ صْْؿ ثب

 .ىْػ تؼییي ًَت ّ مبعتوبى
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 : پتشّؽیوی تْؽِش 9اػتصاب دس عایت  -3

 
 

ثَ ػًجبل پیوبى ىکٌی کبؿكـهبی پتـّىیوی ثْىِـ  ٤٣/۹۹/۹٤۶۱ػؿ تبؿیظ

ّ ؿییل ىـکت مبعتوبى ّ ًَت ػؿ پبی ثٌؼی ثَ تؼِؼاتيبى ػؿ  ٤مبیت 

صْْؿ کبؿگـاى ّ ًوبیٌؼٍ ّ ثبفؿك اػاؿٍ کبؿ ػنلْیَ هجٌی ثـ پـػاعت کـػى 

 .وْم کبؿگـاى ػؿ هْػؼ مـ ؿمیؼ، کبؿگـاى ػمت ثَ اػتَبة فػًؼص

کبؿگـاى ثبف ُن ثؼّى ُیچگًَْ چبًَ فًی ّ هوبىبتی ػمت ثَ اػتَبة فػًؼ ّ 

مـکبؿُبیيبى ًينتٌؼ ّ تب اهـّف، مَ ؿّفی ُنت کَ ُیچ عجـی اف پْل 

 .ًینت ّ هؼلْم ًینت کی ثَ صنبة آًِب پْل ؿیغتَ عْاُؼ ىؼ

بٍ پبیبًی مبل ثیيتـ کبؿگـاى پـّژٍ ای هزجْؿ ثَ اػتَبة ّ ُوچٌیي ػؿ ایي ه

 31اعلٌذ  4  .ثب مپبك ػؿگیـی ثـای ؿمیؼى ثَ ػمتوقػُبیيبى هی ثبىٌؼ

 تٌذسػثاط: گضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اص -2

 
 ػؿّّػ ثَ کبؿگـاى مـفهیٌن.

هنیـ هطبلجَ گـی ػؿ رِت صوْم کبؿگـاى ػؿ توبهی پـّژٍ ُبی کيْؿ 

رـیبى ػاؿػ ّ کبؿكـهبیبى ًیق ثب تْرَ ثَ مجک ّ مٌگیي کـػى صزن ُوچٌبى 
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اػتَبثبت، ػؿة کینَ ُبی ربػّیی ؿا کَ ثَ چک پْل ثنتَ ُنت ُوچٌبى 

 ملت ّ ىل هی ًوبیٌؼ.

کبؿگـاى ٌٍبیغ كْالػ ثٌؼؿػجبك کَ تاله گنتـػٍ ای 66/۹6/۹٤۶۱ػؿ تبؿیظ 

آؿبف کـػٍ ثْػًؼ ػؿ  ؿا اف هبُِب ّ ُلتَ ُب پیو ثـای گـكتي ػمتوقػُبىبى

آعـیي ُلتَ مبل ثب ثی هِـی ّ ثی اًَبكی کبؿكـهب هْارَ ىؼًؼ ّ كؤ ػمتوقػ 

هِـ،آثبى ّ آؽؿ عْػ ؿا ػؿیبكت ًوْػًؼ ّ مَ هبٍ پبیبًی مبل ؿا ًیق ػؿیبكت 

ًکـػًؼ ّ ثب عين ّ ًبؿاصتی ثَ ىِـمتبى ُبی عْػ ؿكتٌؼ. الجتَ هِوتـیي ػبهل 

اكتبػى ػؿ چبلَ تلـهَ ّ ػؿگیـی کَ کبؿكـهب ػؿمت ًبکبهی کبؿگـاى ؿا هیتْاى 

 کـػٍ ثْػ، ػاًنت.

ًیق ثؼؼ اف چٌؼ ؿّف اػتَبة هْكن ىؼًؼ ػیؼی ّ ػمتوقػ 66ّ6۲كبفُبی 

 ثِوي هبٍ عْػ ؿا ػؿیبكت ػاؿًؼ.

ىـکت ًَـگنتـ کـهبى ػؿ ثٌؼؿػجبك کَ ػؿ صبل عبکجـػاؿی امکلَ ثبٌُـ 

ؼؼ اف یکنبل کبؿی پـػاعت ًکـػٍ هی ثبىؼ ٌُْف ػمتوقػُبی پیوبًکبؿاى ؿا ث

امت ّ کبؿگـاًی کَ اف پیوبًکبؿ تنْیَ ًوْػًؼ ٌُْف پْلِبیيبى ؿا ثؼؼ اف 

 هبٍ ٌُْف ػؿیبكت ًوْػٍ اًؼ.۶الی۹گؾىت 

ثیيتـ کبؿگـاى پـّژٍ ُب ثَ ػلیل اػتَبة ثـای ػؿیبكت ػمتوقػُبىبى تنْیَ 

 ؿ کٌٌؼ.ّ ثلک لینت ىؼٍ اًؼ ّ ًوی تْاًٌؼ ػیگـ ػؿ پبؿك رٌْثی کب

..ثَ اهیؼ ؿّفُبیی کَ کبؿگـاى مـفهیٌوبى ػؿ رلْی عبًْاػٍ ُبىبى مـثلٌؼ 

 31اعلٌذ  49  …ثبىٌؼ

 

 (اص صٌایغ كْالد تٌذسػثاط )هادکْػی گضاسؽ -5

کَ  هتـی ثَ پبییي پـت ىؼ6تٌی اف كبٍلَ ۱املٌؼ یک هطؼَ آُي  ۹٣ػؿ تبؿیظ 

ایٌگًَْ هْاؿػ اف  اف کبؿگـاى ٍؼهَ ػیؼًؼ. کبؿگـ كـاؿ کـػٍ ّلی ػّ تي یک

ًوًَْ ُبٓ هيغٌ ػؼم تْرَ كبؿكـهبیبى ثَ ایوٌی ػؿ کبؿگبُِب هیجبىؼ. 

پیوبًکبؿ ثـای كنت مْػ ثیيتـ تْرِٔ ثَ ّـّؿت آوئٌبى اف كبؿكـػ هبىیي 

اى ؿا ثَ عطـ آالت ًؼاؿػ ّ ثَ هوـؿات ایؤٌ كبؿ ّهؼٔ ًویگؾاؿػ ّ ربى کبؿگـ

پیوبًکبؿ ػؿ صبل صبّـ تاله ػاؿػ صبػحَ ؿا ثَ گـػى کبؿگـاى  هی اًؼافػ.

 ثیبًؼافػ. ػؿٍْؿتی کَ اثقاؿ کبؿ ایي کبؿگـاى هيکل ػاؿػ.
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 :اصهادکْػ صٌایغ كْالد تٌذسػثاطتکویلی گضاسػ  -6

ًقػیک هیيْین کبؿگـاى هبػکْه ٌٍبیغ ۹٤۶۱ثب تْرَ ثَ ایٌکَ ثَ پبیبى مبل 

كْالػ ثٌؼؿػجبك ٌُْف اف هِـ هبٍ تبکٌْى ػمتوقػُبیيبى ؿا ػؿیبكت ًکـػٍ اًؼ 

ّ اػتَبثبت پیبپی آًبى ٌُْف ُن ثَ ًتیزَ ػؿمتی هٌزـ ًيؼٍ امت ّ پیوبًکبؿ ثب 

گنتبعی هی گْیؼ کَ پیو اف ػیؼ كؤ تب ثـد ػٍ پْلتبى ؿا پـػاعت عْاُن ًوْػ. 

جتَ ًبگلتَ ًوبًؼ کَ چٌؼ ؿّف پیو یکی اف کبؿگـاى اعـاری ایي ىـکت ثبالی ال

تبّؿ ؿكت ّ ؿؤمبی ىـکت ؿا تِؼیؼ کـػ کَ اگـ پْلو ؿا پـػاعت ًٌوبیٌؼ 

عْػه ؿا ثَ پبییي عْاُؼ اًؼاعت ّ عْػکيی عْاُؼ کـػ کَ ثَ ػًجبل ایي هبرـا 

 ؿاثبفػاىت ًوْػًؼپْلو پـػاعت ىؼ؛اهبًیـُّبی اهٌیتی ّگبؿػّیژٍ یک ىت اّ

 

 (  عاًٍّْکام داسّعاصی)  هاهطیش کاّػ ًْیي ؽشکت اص ی گضاسؽ

 

اصتـاهب ثَ آالع هیـمبًؼ کلیَ پـمٌل ّ کبؿگـاى ىـکت ًْیي کبّه -5

)ػاؿّمبفی ًْکبم( ّاهغ ػؿ ىِـٌٍؼتی کبٍّ ىِـمتبى مبٍّ اف آثبى   هبهطیـ

مبل ربؿی تب ثضبل ُیچ صوْهی ػؿیبكت ًکـػٍ اًؼ ّ ثب تْرَ ثَ ایٌکَ  هبٍ

کبؿكـهب )آهبی ػکتـ ػلیپْؿًظـی( ىغَب ثَ کلیَ کبؿگـاى ّ پـمٌل ّػؼٍ ػاػٍ 

کلیَ صن ّ صوْم، ػیؼی ّ مٌْات مبل گؾىتَ تب  ۶٥ثْػ تب پبیبى املٌؼهبٍ مبل 

ل ًیـّ ًغْاُؼ ػاىت؛ ثضبل ؿا ثب آًبى تنْیَ عْاُؼ کـػ ّ هَؼ اعـاد یب تؼؼی

ثب ایي ّرْػ ػؿ ؿّف چِبؿىٌجَ هْؿط ُزؼُن املٌؼ هبٍ پل اف پبیبى مبػت 

کبؿی ّ عـّد پـمٌل اف کبؿعبًَ آهبی هضوؼ ِٓوبمجی )هؼیـػبهل( ٓی توبك 
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تللٌی اف ًگِجبى کبؿعبًَ عْامتٌؼ ثَ کلیَ کبؿگـاى آالع ؿمبًی ىْػ کبؿعبًَ 

ػ پـمٌل ثَ کبؿعبًَ ىًْؼ. ایي ػؿ صبلینت تؼطیل ىؼٍ ّ اف ؿّف ىٌجَ هبًغ ّؿّ

کَ ثیوَ کبؿگـاى ًیق اف آؽؿ هبٍ پـػاعت ًگـػیؼٍ ّ ایيبى صتی اف ىـایٔ ثیوَ 

کلیَ پـمٌل ایي ىـکت هؼهت ثیو اف ػٍ مبل   ثیکبؿی ًیق ثـعْؿػاؿ ًویيًْؼ.

مبثوَ کبؿ ػؿ ایي کبؿعبًَ ػاىتَ ّ ثَ ایي ثـعْؿػ ًبٍضیش کبؿكـهب کَ ثؼّى 

هجلی هبًغ ّؿّػ ایيبى ثَ کبؿعبًَ ىؼٍ اػتـاُ ػاؿًؼ ّ عْامتبؿ کلیَ آالع 

 .ثبىٌؼ صن ّ صوْم هؼْهَ عْػ هی

 تا عالم خذهت ُوَ هثاسصیي ساٍ طثوَ کاسگش . -4

ًبهی کَ ػؿ  هبهطیـ ّاثنتَ ثَ ىـکت كـفاػ  ىـکت ػاؿّ مبفی ًْیي کبّه

 ؼاؿػ ّػؿ صبلهبٍ امت کَ تْلیؼ ً ۸ىِـک ٌٍؼتی مبٍّ هـاؿ ػاؿػ، صؼّػ 

صبّـ ثؼلیل اعتالف ثیي مِبهؼاؿاى ثَ صبلت ًیوَ تؼطیل ػؿ اهؼٍ امت . ػؿ 

كـّؿػیي ثَ تؼؼاػی اف کبؿگـاى ثـگَ ػؼم ًیبف ػاٍ ىؼٍ امت . ىبیبى  6۱ؿّف 

هبٍ امت کَ صوْم ػؿیبكت ًکـػٍ اًؼ ّمٌْات ٣تْرَ امت کَ کبؿگـاى صؼّػ 

تْرَ ثَ تزوؼی کَ کبؿگـاى  عْػ ؿا ًیق ٓلجکبؿ ُنتٌؼ. ثب ۶٣ّ۶٥مبلِبی

ًوْػًؼ ػؿ اعـ املٌؼ تْاًنتٌؼ   ىـکت ػؿ هضل کبؿعبًَ ّ اػاؿٍ کبؿ مبٍّ

هوؼاؿی اف ٓلت عْػ ؿا ثگیـًؼ ّ ػؿ ایبم ػیؼ اف ىـهٌؼ گی ًقػ عبًْاػٍ ػؿ 

ؿاٍ اًؼافی  -۹: عْامتَ ُبی فیـ ُنتٌؼ کبؿگـاى ىـکت ًْکبم عْاُبىثیبیٌؼ .

ػؿیبكت صوْم ػاػٍ ًيؼٍ ّصن مٌْات ّػیؼی ّ  -6 هزؼػ ىـکت ّاؿبف تْلیؼ

ثـای گـكتي ثیوَ ثیکبؿی  ۶٥هبٍ اعـ مبل ٤ػاػى صن ثیوَ ثـای  -٤ پبػاه

ػؿ عبتوَ ثَ آالع هیـمبًؼ کَ هب هطلغ ىؼین کَ ىـکت . اعـاد ىؼٍ کبؿگـاى

كـّه گؾاىتَ ىؼٍ  ثؼلیل ّاُی هِبرـت مِبهؼاؿاى ثَ عبؿس کيْؿ ثَ

کبؿگـاى كلق کبؿهکبًیک ایـاى هی عْاُین تب ٍؼای هب  لؾا اف مٌؼیکبی امت 

ؿا ثَ گْه هنئْالى ثـمبًٌؼ ّ اف ًبثْػی یک کبؿعبًَ تْلیؼی ّعبًْاػٍ 

 کبؿگـاى ایي ّاصؼ رلْ گیـی ىْػ .مپبك

عٌذیکای کاسگشاى كلضکاسهکاًیک ایشاى ُوثغتگی خْد سا تا ایي کاسگشاى اػالم ًوْدٍ ّ » 

اسگشاى هضایوَ ًخْاُذ کشد. ُش چٌذ دس عال گزؽتَ ًیض ها اص ُش گًَْ کوکی تَ ایي ک

 «اخثاس ایي کاسگشاى سا پْؽؼ دادٍ تْدین. تَ ُش دال عٌذیکای ها پؾتیثاى ؽواعت
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 هاٌی از کارخانه های خودرو سازی گزارش

 

 افزاٌش درصد 95 خودرو اٌران در خطوط سرعت گذشته سال سه طی-1

 پٌدا کاهش نٌز تولٌد خط نفرات تعداد و شده ادغام مه در خطوط. است ٌافته
 .است کرده

 با حقٌقت در که ٌافته افزاٌش خودرو 92 به خودرو 91 از خطوط تولٌد
 بٌشتر، استرس مفرط، های خستگی خطوط، نفرات کاهش و سرعت افزاٌش

 .است شده تحمٌل خطوط کارگران به مدٌران طرف از

 حقوقش ولی کند می کار قبل سال 9 ربراب 2 خودرو اٌران کارگر ٌعنی
 است مانده ثابت رکودهم بابت اش درٌافتی مٌزان و نٌافته افزاٌش

ثب تْرَ ثَ ایٌکَ ػؿ آعـیي اػتَبة هـاؿ ىؼ هؼیـیت ؿّفُبی تؼطیل ؿا  -4

ثـای کبؿگـاى ؿّفکبؿی ًقًؼ، ّلی هتبملبًَ ثبف ُن ىبُؼ ایي ثؼهْلی هؼیـیت 

كـّؿػیي هؼیـیت ٓی ػمتْؿی ُوَ  66لی ُنتین. ػؿ ؿّف هیالػ اهبم ػ

کبؿگـاى مَ ىیلت ؿا هلقم ثَ مـکبؿ ثْػى کـػ. ثب ایٌکَ ّاکٌو کبؿگـاى ثَ 

ّ ثَ هؼیـیت هٌبثغ اًنبًی پیـبم ػاػٍ ىؼ کَ   ایي تَوین هؼیـیت ثنیبؿ تٌؼ ثْػ

ىـکت ایي تَوین ؿا لـْ کٌؼ ّلی ػؿ ًِبیت ُوَ کبؿگـاى هزجْؿ ثَ آهؼى ثَ 

 .مـکبؿ ىؼًؼ

 .ؿیجت ثَ هؼٌبی توؼیؼ ًيؼى هـاؿػاػ ّ ًوـٍ هٌلی ػؿ پـًّؼٍ کبؿگـاى امت
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 ى خْدسّ:اهؾکالت کاسگشاى ایش

ثب تْرَ ثَ تَْیت مغتی کبؿ ؿاًٌؼگبى لیلتـاک، چـا ایي مغتی کبؿ ثَ -۹

 ؿاًٌؼگبى لیلتـاک مبثن تؼلن ًوی گیـػ؟

هؼیـیت هٌضل  چـا مغتی کبؿ کبؿگـاى لْافم تکویلی ّ تقییٌی کَ ثَ ػمتْؿ-6

 ىؼٍ ثـای هب هٌظْؿ ًوی ىْػ؟

چـا ػؿ هْؿػ ثیوَ تکویلی ّ ًضٍْ امتلبػٍ آى ثَ ّیژٍ ػؿ ثیوبؿمتبًِب ،  -٤

 ُقیٌَ ُب، ّ موق آى آالع ؿمبًی الفم ٍْؿت ًوی گیـػ؟

ػؿ هْؿػ ٍؼْػ تین ُبی کٌُْْؿػی ّ ثـًبهَ ُبیو آالع ؿمبًی کٌیؼ تب  -٣

 ثتْاًین امتلبػٍ کٌین.

 

 

 

 کارگر 9111 با کامٌونت و کامٌون کننده تولٌد دٌزل خودرو اٌران کارخانه-1
 .است تهران نام به و قدٌمی های کارخانه از ساوه جاده در واقع کارمند و

 851 از بٌش خودروست اٌران کارخانه زٌرمجموعه امروز که کارخانه اٌن
 .بکارند مشغول آن در زن کارمند و کارگر

 برای هفته در کار روز 9 ٌا و هفته در کار ساعت 91 قانون تصوٌب از بعد
 شوهران دارای زنان ٌا و کودک دارای زنان ٌا و خانوار سرپرست زنان
 تولٌدی مراکز و ها کارخانه در که ، معلول فرزند دارای زنان ٌا و معلول
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 اٌن کردن اجراٌی از دٌزل خودرو اٌران کارخانه مدٌرٌت ، کنند می کار
 خودرو اٌران در هرگاه که است اٌن هم استداللش و کرده یخودار قانون

 .داد خواهٌم انجام هم کارخانه اٌن در شد اجراٌی

 است پٌگٌری حال در کارخانه اسالمی شورای سوی از قانون اٌن اٌنکه با
 .است نشده گرفته ای نتٌجه تاکنون متاسفانه

هیبى  ّ ػیقلایـاى عْػؿ ثَ تبفٍ گی كـم ُبیی اف مْی صـامت ىـکت -4

ؿّمب، هؼیـاى، کبؿىٌبمبى اؿىؼ ّ مپل هیبى کبؿگـاى تْفیغ عْاُؼ ىؼ کَ 

ػؿ ایي كـم عْامتَ ىؼٍ امت کَ کلیَ هنبكـت ُبی عبؿری عْػ ؿا ثَ کيْؿ 

 هوَؼ ّ تؼؼاػ ؿّف اهبهت ، ّ ػیؼاؿ ثب چَ کنبًی ّ ًبم ُوـاُبى ؿا هیؼ کٌٌؼ.

امت ًوِ صوْم ىِـًّؼی ّ  ایي كـم کَ ػؿ صویوت یک ثبفرْیی توبم ػیبؿ

 هبًْى امبمی کيْؿ هی ثبىؼ ّ ُیچگًَْ تْریَ هبًًْی ًؼاىتَ ّ ًؼاؿػ.

 

 :گضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اص کاسخاًَ صاهیاد

 

اهؼام ثَ …اهـّف ػؿ ىـکت فاهیبػ یکی اف پـمٌل فاهیبػ ثٌبم هَطلی 

بثل اتبم هؼیـ ػبهل کـػ .کَ ثب ػعبلت صـامت ىـکت هْكن عْػمْفی ػؿ هو

ایيبى ُن اکٌْى ػؿ ثیوبؿمتبى ثؼلیل ػبؿَّ ىؼیؼ هلجی ثنتـی هیجبىؼ. ایي  ًيؼ.

آهبی صویؼی امت کَ ثؼؼ اف  ،ػول ػؿ اػتـاُ ثَ ثی تْرِی هؼیـیت فاهیبػ

 چٌؼیي ثبؿ رلنَ کبؿگـاى ّ هؼیـیت فاهیبػ ّ ػؼم تْرَ ثَ عْامتَ پـمٌل

http://sfelezkar.com/?p=2129
http://sfelezkar.com/?p=2129
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فاهیبػ ٍْؿت گـكتَ .عْامتَ ایيبى ّ ُوَ پـمٌل فاهیبػ ػؿیبكت صوْهی ثـاثـ 

 ثب مبیـ عْػؿّ مبفیِب ثغًَْ مبیپب امت.

ثؼلیل آًکَ فاهیبػ فیـ گـٍّ عْػؿّ مبفی مبیپب ثْػٍ ّلی صوْم ّ هقایبی 

 فاهیبػ ًَق مبیپب امت

 

 :ها سازی خودرو مدٌران پاداش از یگزارش

 که است کرده اعالم گفتگوٌی درامل اٌران خودرومدٌرع  زارع ٌکه هاشم
 .هاست کارخانه سود شصتم ٌک سال پاٌان در مدٌران پاداش

 دلٌل به که معٌوب خودروهای که پرسٌم می ها سازی خودرو مدٌران از ما
 و شوند می بسته خودروها روی بر خارج از غٌراستاندارد شده وارد قطعات
 از هاٌش مدٌره هٌات و اٌد کرده سٌستا رانت با شماها که هاٌی شرکت
 اٌا بگٌرند؟؟ شصتم ٌک سود باٌد چرا باشند می دوستانتان و خانواده اعضای

 دهند؟؟ می شما به که است معٌوب خودروهای تولٌد دلٌل به پاداش اٌن

 می شکاٌت کارگران مناسب وری بهره عدم از بارها سازی خودرو مدٌران
 سو از تاٌٌدش و آقاٌان اٌن های شرکت توسط بمعٌو قطعات واردات آٌا کنند،

 نٌست؟ دزدی ها مدٌره هٌات و عامل مدٌران

 

 ها سازی خودروپاداش در  از یگزارش

 اٌران ساٌپا، های کارخانه در مدٌران پاداش بحث سال پاٌان رسٌدن فرا با
….  خودرو پارس مگاموتور، دٌزل، خودرو اٌران خودرو، مدٌران خودرو،

 .است شده تبدٌل مرهروز بحث به

 خودرو اٌران مدٌرعامل زارع ٌکه هاشم جمله از ها سازی خودرو مدٌران
 .داند می شرکت هر سود ’شصتم ٌك‘ را مدٌران پاداش سهم
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 مٌلٌاردی های پاداش درٌافت با گذشته سال در ها سازی خودرو عامل مدٌران
 سفرها اٌن های هزٌنه کلٌه تخصٌص با خانواده همراه به اروپاٌی سفرهای ،

 کارگران دوش به روزه 21 سفرهای اٌن هزٌنه تحمٌل و شرکت توسط
 انجام توجٌهی چه با مٌلٌاردی های هزٌنه اٌن. اند کرده درٌافت را ها کارخانه

 شود؟؟ می

 21 از بٌش گذشته سال در مدٌران پاداش سازی خودرو شرکت ٌک در فقط
 مٌلٌارد 81 هاٌشان خانواده اههمر به خارج به سفر هزٌنه و تومان مٌلٌارد
 برای مدٌران همٌن که است حالی در اٌن. است برداشته در هزٌنه تومان

 های هزٌنه بودن زٌاد ، کارگران حقوق افزاٌش و پاداش رکورد، پرداخت
 .آورند می دلٌل را شرکت

 شود؟ نمی رسٌدگی مدٌران اٌن حقوق و پاداش به چرا پرسند می کارگران

 

 ی: اس پیام عٌذیکا اص هؾکالت ساًٌذگاى كشّدگاُگضاسػ خثشًگ

 

ؿاًٌؼگبى تْیْتبی كـّػگبٍ اهبم کَ اکخـا هتؼلن ثَ املٌؼ  6۹ػؿ هْؿط ىٌجَ -5

ىـکت میـّملـ ثْػًٌؼ ػؿ ّؿّػی ػپْ تبکنیِب ػمت ثَ تزوغ فػٍ ّ اف 

ػؿیبكت ًْثت عْػاؿی ًوْػًؼ. ػلت ایي صـکت، ثی ًظوی ّ ّرْػ 

تبؿتبة ُب هی ثبىؼ کَ ثبتْرَ ثَ تؼؼاػ هضؼّػ هنبكـ هنبكـکيِبی ىغَی ّام
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مبػت گـػػ کَ  ۹۱ثبػج گـػیؼٍ تب تْهق ُـ عْػؿّ رِت هنبكـگیـی صؼػّ 

ػؿ ًتیزَ ثبػج ػوت اكتبػى اهنبٓ ّ هؼیيت ؿاًٌؼگبى كـّػگبُی گـػػ. ػلیـؿن 

ایٌکَ ػؿ ثبم ّػّ ُْایی مینتن هؼیـیتی صبکن ثـ ىـکت میـ ّ ملـ کَ ثب 

هيـْل ثَ كؼبلیت هیجبىؼ ثب ؿایقًیِبی عبً عْػ ّ ػؿیبكت ّام ثـای  ع  پالک

ػؿٍؼ اهؼام ًوْػٍ تب ثتْاًؼ ؿاًٌؼگبى ؿا ؿاؿت کٌؼ ۹٣ؿاًٌؼگبًو ثب ثِـٍ فیـ 

ػؿعْامتی هؼیـیت  ۱عْػؿُّبی موٌؼ ؿا تؼْیِ ّ ثَ عْػؿُّبی یْؿّ 

 كـّػگبٍ صْـت اهبم اؿتوب ػُؼ.

ت کَ ػؿ صویوت اًِب ثبیؼ ثَ كـّػگبُبی   کصبل ثجیٌیؼ ؿاًٌؼگبى تبکنی ثب پال 

تِـاى مـّیل ػٌُؼ کَ ثب هؼیـیت ؿیـکبؿىٌبمی ىؼٍ مبفهبى ػـیِ ّ ْٓیل 

ًظبؿت ثـ تبکنیـاًی تِـاى فیـ هزوْػَ ىِـػاؿی تِـاى کَ ثب لیقیٌگ 

ػؿٍؼی ّ پْل پیو اًچٌبًی هزجْؿ ثَ تؼْیِ عْػؿُّبی عْػ 66ثبالی

 هیيًْؼ چَ هیکيٌؼ؟

ُقاؿ تْهبى 6۱٣ٍ پیو اف ُـ ؿاًٌؼٍ هنتوـ ػؿ كـّػگبٍ هجلؾ هب۹۸صؼّػ  

گـكتٌؼ کَ هخال ُْىوٌؼ مبفی کٌٌؼ کَ تب کٌْى عجـی ًینت ّ ػؿ هوبثل هجلؾ 

هلیْى ػؿیبكتی کَ ثَ ُیچ ّرَ ثَ ؿاًٌؼگبًی کَ ُوْاؿٍ ًنجت ثَ ۲٣٣ثبالی 

 پـػاعت کوینیْى عْػ اهؼام هی ًوْػًؼ هـثْٓ ًجْػ.

مٌل هضتـم ًیـّی اًتظبهی ، صـامت ّهؼیـیت ثقؿگْاؿ الوََ ثب ّؿّػ پـ 

کَ پیگیـی عْاٌُؼ کـػ هّْْع كیَلَ   ّ ػاػى ّػؼٍ ُبی تْعبلی،  كـّػگبٍ

 یبؿّ یبّؿتبى ثبػ  تب پـػٍ ثؼؼ عؼاًّؼ هٌبى  ٣ػاػٍ ىؼٍ 

 :ساًٌذگاى كشّدگاٍ هؾکالت اصدیگش ی گضاسؽ -2

ؿاًٌؼگبى  ُبی عبؿری، چٌؼ هبُی امت کَ ثَ ػلیل اؿرضیت ػاػى ثَ هبىیي

مبػت ػؿ كـّػگبٍ  ٤٣عْػؿُّبی موٌؼ ثـای گـكتي یک مـّیل ثیو اف 

هبكیبی ّاؿػات عْػؿّ ثـای تضویل عْامتَ ُبی عْػ ثَ ؿاًٌؼگبى  تْهق ػاؿًؼ.

 اف ُـ ىیٍْ ای امتلبػٍ هی کٌؼ.
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ُقاؿ عْػؿّی ُیًْؼای اف مْی  ٥ثبًؼ ثبفی ُبی هبكیبیی صکبیت اف ّؿّػ 

ـاى ىِـػاؿی ثَ تْمٔ ىـکت پبک ؿّ امت.ایي عْػؿّی گـاى یکی اف هؼی

هیلیْى تْهبًی  ٤هیوت کَ ثَ فّؿ ثَ ؿاًٌؼگبى تبکنی كـّعتَ هی ىْػ ثب اهنبٓ 

 ٤تب  6ُقاؿ تْهبى کوینیْى ّ ثب عـد هبُبًَ  ۸٣الی  ۱٣ّ ثـای ُـ مـّیل 

یک  هیلیْى ثَ ؿاًٌؼٍ تضویل عْاُؼ ىؼ. ایي ػؿٍْؿتی امت کَ ػؿآهؼ هبُبًَ

مبػتَ  ۹٥هیلیْى تْهبى ثب مبػت کبؿی ؿّفاًَ  ۸ؿاًٌؼٍ تبکنی ثبیؼ ثیو اف 

هیلیْى ّام اف ثبًک اًَبؿ ثـای ؿاًٌؼگبى ثیٌْا ثـای ایي عْػؿّ  ۶٣ ثبىؼ.

گـكتَ عْاُؼ ىؼ کَ تبکٌْى ؿاًٌؼٍ ُبی تِـاًی اف گـكتي ایي عْػؿُّب 

عْػؿُّب ثَ عْػػاؿی کـػٍ اًؼ. تاله ىـکت پبک ؿّ ثـای تضویل ایي 

ؿاًٌؼگبى ىِـمتبًی اػاهَ ػاؿػ. هتبملبًَ تبکنیـاًی ّ ىـکت تؼبًّی ؿاًٌؼگبى 

ثب ُـ گًَْ تيکیالتی کَ ثغْاُؼ هنتول ثبىؼ ّ فیـ پـچن ایي آهبیبى ًجبىؼ 

. هغبلق ثْػٍ ّ اربفٍ صتب تيکیل ىْؿای امالهی ؿا ُن ثَ ؿاًٌؼگبى ًوی ػٌُؼ

ت تؼبًّی ّ ایي ػّ ًِبػ ثب كـّػگبٍ ثبػج هتبملبًَ اعتالكبت تبکنیـاًی ثب ىـک

 .امت ىؼٍ آؿیْ ّ موٌؼ عْػؿُّبی ثـیؼٍ ىؼى ًبى ؿاًٌؼگبى

 ! ًیغت خلن خذهت جض تَ ػثادت -٤

 ىْؿای ػؿ صْْؿ ثـای تبکنیـاًی مبفهبى هؼیـػبهل هظلـ هیخن ىؼین عجـ ثب

 .امت کـػٍ ًْینی ًبم تِـاى ىِـ

:» … گْیؼ هی ، امت کـػٍ تبکنی ُويِـی هزلَ ثب کَ ای هَبصجَ ػؿ ایيبى

 ػاًین ًوی …«تبکنیـاًبى ىـلی صـین اف تبکنیـاًی مبفهبى هؼ توبم ػكبع

 یبًَ؟؟ ثْػ عْػ ّرؼاى ىـهنبؿ آّؿػ هی فثبى ثَ ؿا ای رولَ چٌیي کَ فهبًی

 تبکنی ؿاًٌؼٍ كـػ ؿّبیی ؿّب املٌؼ ۹٤ ػؿ یؼٌی اعیـ یکوبٍ ُویي ػؿ چْى

 ػلیل ثَ ُوچٌیي ّ کبؿی، ُبی ّامتـك ؿّاًی ؿّصی ػلیلليبؿ ثَ كـّػگبٍ

 ُوکبؿی ّ اّژاًل ًـمیؼى ّ ؿّفیيبى ّ ؿفم اًؼافٍ اف پیو ىؼى ّؼیق

 .امت ایيبى هؼیـیت اف ثغيی ایي. ًوْػ كْت كـّػگبٍ اّژاًل ًکـػى

 ثی اف ًینت اصتیبری ػیگـ ، کـػٍ صوبیت ؿا تبکنیـاًبى ایٌگًَْ هؼ توبم اگـ 

 ثگْیین یمغٌ ایيبى ُبی لیبهتی
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  :گضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اص كشّػ خْدسُّای ُیثشیذی دس تاکغیشاًی

یکی اف عؼهبت!!!!! مبفهبى تبکنیـاًی تِـاى ّاگؾاؿی تْیْتب پـیْك ثب هیوت 

هیلیًْی ّ هنٔ  ٣٣ػؿٍؼی ثب پیو پـػاعت  ۹۸هیلیْى تْهبى ثب ّام  ۹٥٥

 .تْهبى امت ٣٣٣/2٣٥/6هبُبًَ 

اف ػثی ثَ هوَؼ ایـاى ّاؿػ ىؼٍ امت اگـ هـاؿ ثبىؼ ثَ  ایي عْػؿُّب کَ 

هیلیْى  ٣٥الی  ٣٣ٍْؿت ػوؼٍ ػؿ تؼؼاػ ثبال عـیؼاؿی ثيْػ هیوتی ثـاثـ 

تْهبى ػاؿًؼ. یؼٌی ىـکت ّاؿػ کٌٌؼٍ کَ ثب ُیبت هؼیـٍ ّ هؼیـػبهل ثَ تْاكن 

ٍ ای هیلیْى ثَ ریت فػٍ اًؼ. یؼٌی ُـ ؿاًٌؼ ۹۹٣هیلیًْی ؿمیؼٍ اًؼ  ۹٥٥هیوت 

هیلیْى ارضبف ؿا ثبیؼ اف ایي آهبیبى  ۹۹٣کَ ثـای تؼْیِ عْػؿّ هی ؿّػ 

 .پؾیـا ثبىٌؼ

ؿامتی چـا تبکنیـاًی اف عْػؿّ هلی امتلبػٍ ًکـػٍ ّ ثَ هْل هؼیـػبهل 

تبکنی اى ُن ػؿ مبل هوبّهت اهتَبػی ّاؿػ کيْؿ کـػٍ اًؼ؟  6٣٣٣

اًبى اف ایي عْػؿّ هؼیـػبهل تبکنیـاًی چَ اٍـاؿی ػاؿػ تب صتوي تبکنیـ

امتلبػٍ کٌٌؼ؟ هگـ چیقی ثَ ریت ایيبى هی ؿّػ؟ ربلت ایي ربمت کَ ثب ایي 

 .ُوَ ارضبف آپيي ُبی ایي عْػؿّ ؿا اف ؿّی هبىیي ثبف کـػٍ اًؼ

اف مبفهبى تبکنیـاًی ّ هؼیـػبهلو ػزیت  ٥ایي ُوَ عْثی ّ هؼیـیت یْؿّ  

 هبٍ پيت ػؿ ثوبًؼ. ٣هؼیـػبهلی کَ ؿاًٌؼٍ ثـای ػیؼاؿه ثبیؼ  ًینت؟
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 :گضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اص تاکغیشاًی تِشاى

  

تبکنیـاًی اف ؿاًٌؼگبى عْػؿُّبی كـمْػٍ كـّػگبٍ عْامتَ امت، عْػؿُّبی 

هیلیْى تْهبًی ثغـًؼ. كبؿؽ اف ایٌکَ چَ کالٍ گيبػی ػؿ  ۹٥٥ُیجـیؼی ثب هیوت 

هیلیًْی ُـ عْػؿّ  ۹۹٣عـیؼ ّ كـّه مـ ؿاًٌؼگبى گؾاىتَ ىؼٍ امت ّ مْػ 

 .ثَ ریت ؿاًت عْؿاى ثب کوک تبکنیـاًی هیـّػ ثَ کٌبؿ

هبُبًَ ایي عْػؿُّب ّ کبؿکـػ یک  6/2٣٥/٣٣٣کبكی امت ًگبُی ثَ هنٔ 

هیلیْى هبُبًَ ىبؿژ، کوینیْى،  ٤ؿاًٌؼٍ ثیبًؼافین. ثـای ایي هنٔ ثبیؼ ثیو اف 

اگـ هـاؿ ثبىؼ ىوب ثٌقیي، المتیک، ؿّؿي ّ مبیـ ُقیٌَ ُب ؿا اّبكَ کـػ. 

هیلیْى ُن  ٤هیلیْى مـهبیَ گؾاؿی کٌی ّ عْػت ُن کبؿ کٌی ثبیؼ هبُبًَ  ۹٥٥

هیلیْى تْهبًی امت.  ٣/٥ثـای عْػت کٌبؿ ثگؾاؿی کَ تبفٍ کوتـ اف عٔ كوـ 

هیلیْى تْهبى  ۸/2٣٥/٣٣٣یؼٌی ثب ایي صنبة ثبیؼ یک ؿاًٌؼٍ ػؿاهؼی هؼبػل 

ُقاؿتْهبى کبؿ کٌؼ. صبل  6۸۸ـ ؿاًٌؼٍ ثبیؼ هبُبًَ ػاىتَ ثبىؼ. یؼٌی ؿّفاًَ ُ

 .ثجیٌین چَ اتلبم عْاُؼ اكتبػ

مبػت یک مـّیل ثَ ؿاًٌؼگبى  2الی  ۸ثب تْرَ ثَ ایٌکَ ػؿ صبل صبّـ ُـ 

مبػتَ  6٣كـّػگبٍ تؼلن هی گیـػ ثبیؼ ایي ثٌؼگبى عؼا ثـای تبهیي ایي ُقیٌَ ُب 

 .مـکبؿ ثبىٌؼ

هؼیـػبهل مغت کْه ثـای ریت عْػ ایي یکی اف ىبُکبؿُبی تبکنیـاًی ّ 

 .امت. ثب ایي ػمتَ گل اهبیبى ؿاًٌؼگبى كـّػگبٍ هؼتِبمت هبىیي عْاة ىؼٍ اًؼ

تٌِب چبؿٍ ؿاًٌؼگبى تبکنی اف ایي هبكیب ثبفی ایزبػ اتضبػیَ تبکنیـاًبى تْمٔ 

 .ؿاًٌؼگبى فصوتکو كـّػگبٍ امت

 کاسگشاى عٌذیکای تلگشاهی گشٍّ لیٌک تا عٌذیکا پیام ًؾشیَ تا تواط تشای

 :ایشاى كلضکاسهکاًیک

 https://t.me/joinchat/AAAAAD4_HH1rXkbELm51zQ   

 .کٌیذ هشاجؼَ sfelezkar.com آدسط تَ ها صتاًَ دّ عایت تَ یا  ّ
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 :ی یضدگضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اص هؾکالت کاسخاًَ ًغاج

 

ایي کبؿعبًَ ًیوَ ػّلتی امت ّ هتؼلن ثَ یکی اف عبًؼاى آهبی ٍؼّهی ثْػٍ ّ 

کبؿگـ  ۹٣٣کبؿگـ فى ثَ ُوـاٍ  ۹٥٣ػؿ ىِـ یقػ ّاهغ امت. ػؿ ایي کبؿعبًَ 

هـػ کبؿ کـػٍ ّ یکی اف تْلیؼات ایي کبؿعبًَ ًظ كـه هبىیٌی امت. ػؿ ایي 

امتـاصت ّ  ى ًین مبػت صنمبػتَ ثْػٍ ّ كؤ کبؿگـا ۹کبؿعبًَ ىیلت ُب 

عْؿػى ؿؾا ؿا ػاؿًؼ. کلیَ هضیٔ کبؿعبًَ تْمٔ ػّؿثیي ُب ثَ ىؼت کٌتـل ىؼٍ 

ّ کبؿگـاى ثَ ىؼت فیـ ًظـ ُنتٌؼ. ثب تْرَ ثَ ایٌگًَْ کبؿ کـػى ػمتوقػُبی 

 ثَ ایي کبؿگـاى ثَ ُیچْرَ هٌبمت ًینت. پـػاعتی

کبؿعبًَ آهؼٍ ّ اف ثْػى  ػؿ ُلتَ گؾىتَ یکی اف هؼیـاى ثـای ثبفػیؼی ثَ هضل

ایي ُوَ فًبى کبؿگـ اػالم ًبؿّبیتی کـػ. ایيبى اػالم کـػًؼ کَ کبؿگـ فى ثَ 

ػؿػ ًوی عْؿػ چـا کَ كـػا هی ؿًّؼ افػّاد هی کٌٌؼ ّ یب ثبؿػاؿ هی ىًْؼ ّ 

عٔ تْلیؼ ؿا ثَ عبٓـ هـعَی افػّاد ّ فًبى ثبؿػاؿ ُن ثَ ػلیل هـعَی 

ٌؼ. ایيبى ثَ هؼیـ کبؿگقیٌی ػمتْؿ اعـاد فًبى فایوبى ثب ؿکْػ ؿّثـّ هی کٌ

صبهلَ ّ کنبًی کَ ػّؿاى هـعَی پل اف فایوبى ؿا هی گؾؿاًؼًؼ، ؿا ػاػ کَ 

 ُوگی ػؿ ُوي لضظَ اعـاد ىؼًؼ.

اف فًبى کبؿگـ هتبُل تؼِؼ گـكتَ ىؼ کَ صن صبهلَ ىؼى ؿا ًؼاؿًؼ ّگـًَ 

ـكتَ ىؼ کَ صن اعـاد عْاٌُؼ ىؼ ّ ُوچٌیي اف ػعتـاى هزـػ ُن تؼِؼ گ

افػّاد ًؼاؿًؼ ّ ػؿ ٍْؿت افػّاد ثَ ُیچْرَ صن صبهلَ ىؼى ؿا ًؼاىتَ 

 ّگـًَ اعـاد عْاٌُؼ ىؼ.
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ثَ ىؼت ثَ پـف ًظ آلْػٍ امت ُیچگًَْ هبمکی ثَ  ػؿ ایي کبؿعبًَ ُْا

کبؿگـاى ػاػٍ ًوی ىْػ ّ عْػ ثبیؼ تِیَ کٌٌؼ. اف ػمتکو، لجبك کبؿ، کلو کبؿ، 

 ْػ کبؿگـاى ػؿ ٍْؿت لقّم ثبیؼ تِیَ کٌٌؼ.عجـی ًینت ّ ع….. ىیـ 

هتبملبًَ عیبًت ثبفؿمبى ّفاؿت کبؿ ػؿ ایي کبؿعبًَ ثنیبؿ هيِْػ امت کَ 

چـا ثَ ایي گًَْ ارضبكبت ؿمیؼگی ًَ تٌِب ًوی کٌٌؼ ثلکَ چين ثـ ؿّی ایي ظلن 

 هی ثٌؼًؼ.

 :گضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اصاػتصاب ایشاى هْطی

 

اى ثَ ػلیل ثؼ ػِؼی کبؿكـهب ػؿُبی کبؿعبًَ ؿا ثنتَ ّ اف ٍجش اهـّف کبؿگـ

 كؤ اربفٍ عبؿد کـػى ثبؿ اف کبؿعبًَ ؿا هی ػٌُؼ.

کبؿعبًَ تْلیؼی ىـکت ایـاى هْٓی ػؿ ىِـک ٌٍؼتی الجـف ّاهغ ػؿ کیلْهتـ 

ًلـ آى  ۹6ًلـ پـمٌل کَ  6۱٣فًزبى هـاؿ ػاؿػ ّ ثب تؼؼاػ -اتْثبى هقّیي ۹٣

 هيـْل ثَ کبؿ امت.ؿا فًبى تيکیل هیؼٌُؼ 

 کبؿگـاى کَ ًنجت ثَ پـػاعت صوْم ُبی ػوت اكتبػٍ عْػ هؼتـُ ُنتٌؼ.

ایي ىـکت اف عـػاػ اهنبل صوْم پـمٌل عْػ ؿا پـػاعت ًکـػٍ امت. ایي  -۹

ؿّال ػوت اكتبػگی پـػاعت صوْم ّ هقایب تب مبل گؾىتَ ػّ هبَُ ثْػٍ کَ 
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کبؿكـهب كؤ صوْم یک هبٍ  .هتبملبًَ اهنبل ثَ پٌذ هبٍ اكقایو یبكتَ امت

 کبؿگـاى ؿا ثطْؿ کبهل پـػاعت کـػ ٍ امت.

ثیوَ تبهیي ارتوبػی پـمٌل، اف املٌؼ هبٍ مبل گؾىتَ ثَ ایي ٓـف ّاؿیق  -6

 .ًيؼٍ امت

 .کبؿگـاى پـػاعت ًيؼٍ امت ۶۲ّ  ۶٤ػیؼی ّ مٌْات مبلِبی  -٤

 .هؼٍ امتکیلیت ؿؾا ثَ ػلیل ػؼم تغَیٌ ثْػرَ کبكی ثَ ىؼت پبییي آ -٣

 .ثیوَ تکویلی اف مبل گؾىتَ هطغ ىؼٍ امت -٥

 .کوک ُقیٌَ ػاًيزْیی کبؿگـاى اف مبل گؾىتَ هطغ ىؼٍ امت -2

 .ربیقٍ كـفًؼاى هوتبف کبؿگـاى اف مبل گؾىتَ هطغ ىؼٍ امت -۱

 مٌْات کبؿگـاى ؿموِی ثبفًينتَ پـػاعت ًيؼٍ امت -۸
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 كْالد صاگشط گضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اص هؾکالت کاسگشاى

 

هٌضل اػالم ىؼ. ایي ّاصؼ ٌٍؼتی ػؿ  ۶٤ىـکت كْالػ فاگـك ػؿ املٌؼ 

کبؿگـ ػاىت. ایي کبؿگـاى پل اف تؼطیلی  ۲٣٣ىِـمتبى هـٍّ ثیيتـ اف 

ىـکت كْالػ فاگـك ثَ مْی مبفهبى تبهیي ارتوبػی ؿكتٌؼ کَ ثؼّى پؾیـه 

عبًْاػىبى ُـ کؼام  آًبى ؿاًؼٍ ىؼًؼ. کبؿگـاى ثیکبؿ ىؼٍ ثـای هؼیيت عْػ ّ

ثَ مْیی کيیؼٍ ىؼًؼ ّ هٌتظـ ىؼًؼ تب کَ اهؼاهی رِت ثَ کبؿ اكتبػى کبؿعبًَ 

اًزبم ىْػ ّلی عجـی ًيؼ کَ ًيؼ. اف رولَ کبؿُبیی کَ کبؿگـاى ثیکبؿ ثَ آى 

تي ػاػٍ اًؼ ػمت كـّىی امت. ىـل کبؽثی کَ ًَ اهٌیت ىـلی ػاؿػ ّ ًَ اػتجبؿ 

ا ػاىتَ اًؼ ثَ هِبرـت ؿكتٌؼ، ثَ عًَْ ثَ ارتوبػی. آًبى کَ اهکبًو ؿ

تِـاى ّ ثیيتـ ػؿ هیؼاى ُبی تـٍ ثبؿ ثَ کبؿ هيـْل گـػیؼٍ اًؼ. توبهی 

ثیٌٌؼ. آًبى عْامتبؿ کبؿ  کبؿگـاى ثیکبؿ ىؼٍ، ثیکبؿی عْػ ؿا اف چين ػّلت هی

ػؿ ىِـ ّ ىِـمتبى عْیو ُنتٌؼ. آًبى هؼتوؼًؼ ثیکبؿی صن آًِب ًینت، ّ ثب 

ٌکَ ػؿ کبؿعبًَ ای ثقؿگ کبؿ هی کـػٍ اًؼ، چـا ثبیؼ ثَ ؿّفُبی تْرَ ثَ ای

 ًتْاًٌؼ كکـ کٌٌؼ، ّ ُـ ؿّف ثَ تٌگبٍ ُبی ایي چٌیٌی ػچبؿ گـػًؼ. ثِتـ 

مْال ایي امت چـا ػّلت تْمؼَ پبیؼاؿ ؿا ؿُب کـػٍ ّ ثَ ّؿىکنتگی ّ 

 تؼطیلی کبؿعبًَ ُبی ثقؿگ یبؿی هی ؿمبًؼ ّ ػؿ کٌبؿ آى ثَ فًؼگی ُقاؿاى

ًلـ ثَ ػیؼٍ اكـاػ اّبكی ًگبٍ هی کٌؼ. ّ آى ُب ؿا پـاکٌؼٍ کـػٍ ّ ثَ کبؿُبیی 

 ثؼّى آیٌؼٍ مْم هی ػُؼ.
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 گضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اص هؾکالت سّصًاهَ كشّؽی ُای تِشاى

 

هشداد داسای اتذادیَ تْدًذ ّ پظ اص کْدتا ُن دس  4۱سّصًاهَ كشّػ ُا هثل اص کْدتای 

دکَ  545٥سا عاهاى دادًذ.دس دال داضش  خْدی دّتاسٍ اتذادیَ تا تالؽ 5991عال 

خاًْادٍ سا تاهیي هی کٌذ.  9سّصًاهَ كشّؽی دس تِشاى كؼالیت هی کٌٌذ کَ ُش دکَ گاُی تا 

عاصهاى اًتوال هؾاؿل هضادن تْعظ ؽِشداسی تاعیظ ؽذ کَ تَ هثاسصٍ تا  5953اص عال 

ٍ اص تِشاى تَ خاسج اص ؽِش كؼالیت هی کشد. دیْاًات هْری ّ اًتوال کاسخاًَ ُای آالیٌذ

تا تـییش عیاعت کاسیؼ تَ ؽشکت عاهاًذُی هؾاؿل تـییش  59٣4ایي عضهاى دس عال 

کاستشی اداسی داد. ایي تـییش تیؾتش تشای دسآهذ صایی تشای ؽِشداسی تْد. کَ تا هْضْع 

کشد کَ تا پْل  هتذذالؾکل کشدى دکَ ُای سّصًاهَ كشّؽی ّ صیثاعاصی ؽِش آؿاص تَ کاس

دسصذی کشایَ  59٥هٌجش تَ اكضایؼ  ٣1دکَ داساى تجِیض ؽذٍ تْد. ایي عیاعت دس عال 

هیلیْى  59هیلیْى تا  5ُای دکَ داساى ؽذ.اهشّصٍ تغتَ تَ هشاس داؽتي هذل دکَ اص 

دکَ هاتوی دس  4٥٥دکَ سّصًاهَ كشّؽی تَ جض  545٥هالیات تَ آًِا تؼلن هی گیشد. اص 

ّ ایي هالیات پْل صّسی اعت کَ اص ایي صدوتکؾاى گشكتَ هی  طل هاًذٍ اًذ هؼاػ خْد هؼ

ؽْد. صدوتکؾاًی کَ ًَ تیوَ داسًذ ًَ تاصًؾغتگی ّ ؽِشداسی ُن ُیچگًَْ اػتٌایی تَ 

ایي هْضْع ًذاسد. اص چٌذی پیؼ ُن تَ دکَ داساى اتالؽ ؽذٍ کَ دن كشّػ عیگاس ّ 

یؾتش كشّػ یک دکَ ًَ اص كشّػ سّصًاهَ ُایی كٌذک سا ًذاسًذ ّ ایي دس دالی اعت کَ ت

 دسصذ ؽاى ًخْاًذٍ هشجْع هی ؽًْذ، تلکَ اص كشّػ عیگاس ّ تٌوالت اعت. ۱٥کَ 

کاسؽٌاعاى عٌذیکایی هؼتوذ ُغتٌذ کَ ایي اتالؿیَ تشای كؾاس تَ دکَ داساى تشای دادى 

 هالیات ّ کشایَ تیؾتش اعت.
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 ......جٌثؼ کاسگشی: گلتگْ، ًاهَ ًگاسی ّ

ػمت ثَ  بی هغتلق ػؿ ربهؼَ هب ُنتٌؼ اكـاػ ّ ىغَیت ُبیی کَ ثَ اًض

. ایي اػتـاّبت ػؿ ّاهغ ػؿ ربهؼَ پـ اف تْبػ مـ ثبف اػتـاُ هی فًٌؼ

اینتبػى ًؼاؿػ، ّ ُـ اف گبُی اف ًوطَ ای مـ ثـ هی آّؿػ. اف رولَ ُویيَ 

هغتلق هؼتـّیي، یکی ُن رٌجو کبؿگـی امت . ػیؼٍ هی ىْػ کَ ثَ اًضبی 

ایي رٌجو عْػ ؿا ًيبى هی ػُؼ. رٌجو اّبكَ ػمتوقػ اف ایي هْاؿػ امت، کَ 

ػؿ صبل صبّـ عْػ ؿا ثَ ىکل ُبی هغتلق ًيبى هی ػُؼ، اف رولَ: گلت ّ 

صبل ثـای … گْ، ًبهَ ًگبؿی، تضَي، اػتَبة، اػتـاُ، تظبُـات ّ 

ؿگـاى اكقایو ػمتوقػ اف گلتگْ ىـّع ىؼٍ امت. ػؿ ایي گلتگُْب ثـای کب

کبؿ ّ عبًَ کبؿگـ امت، ثَ ایي گلتگُْب  ّفاؿتکَ هْؿػ اػتوبػ  ًوبیٌؼٍ ای

 ػػْت هی ىًْؼ.

هيکل اٍلی کبؿگـاى هؼیيت آًبى امت . آًوؼؿ ایي هيکل كيبؿ آّؿػٍ امت  

کَ هی تْاى گلت ثَ ایي صؼاهل ؿاّی ُنتٌؼ ّ ثَ ػیگـ عْامتَ ُبی گنتـػٍ 

وتکيبى ّ هقػ ثگیـاى ثنیبؿ مغت ّ عْػ كکـ ُن ًوی کٌٌؼ . فًؼگی ثـای فص

هيکل گيتَ ػؿ ًتیزَ ثَ تٌِب چیقی کَ هی اًؼیيٌؼ ایي صؼاهل هؼیيت امت. هب 

ّهتی ثَ ًبهَ یکی اف ثبفًينتگبى ) ًجی هؼـّكی ( ًگبٍ هی کٌین، هی ثیٌین کَ 

کبؿگـ ثـای ؿكغ ًیبفُبی اّلیَ عْػ ػمت ثَ ًبهَ ًگبؿی ثـػٍ امت . هـّؿی 

 هَ کَ ػؿ عجـگقاؿی ایلٌب ًیق ػؿد ىؼٍ امت:کٌین ثَ ایي ًب

ُقاؿ تْهبى امت کَ ثب کنـ  ۶٣٣مبلَ ُنتن. ثبفًينتَ ُنتن. صوْهن  ۸6» 

ًلـی ؿا ثبیؼ  ٤تْهبى ػمتن ؿا هی گیـػ. عبًْاػٍ  ۸٣٣ثیوَ ّ مبیـ چیقُب 
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ػؿٍؼ کـایَ عبًَ ام فیبػ ىؼٍ امت. یک ثچَ هؼؿمَ ؿّ  ۹۱عـرو ؿا ثؼُن. 

ّای ثَ صبلوبى. اگـ   ُقاؿتْهبى مـ کٌن. اگـ مـهب ثغْؿین ۸٣٣ػاؿم ّ ثبیؼ ثب 

ثغْاُین یک آفهبیو کبهل ػکتـ ثـایوبى ثٌْینؼ تٌوبى هی لـفػ. اگـ ثغْاُین 

ثنتـی ىْین آى هْهغ ثبیؼ گًْی پْل پیيوبى ثبىؼ. هیٍْ کَ صوی ًؼاؿین اموو 

ا ػُْ کٌین ؿا ثیبّؿین ّ اگـ اف رلْی هیٍْ كـّىی ؿػ هی ىْین ثبیؼ هنیـ ؿ

 «کَ چيووبى ثَ هیٍْ ًغْؿػ. هّْْع پْىبک گلتٌی ًینت

 ۸٣٣ػؿ آهؼ،» هؼلْم ىؼ کَ ایي صؼاهل ُبی اّلیَ فًؼٍ هبًؼى ُنتٌؼ: 

عبًْاػٍ ای مَ ًلـٍ ػاؿػ » یؼٌی توبّبی اكقایو صوْم ؿا ػاؿػ. « ُقاؿتْهبى

ا یؼٌی توبّبی ػمتوقػی ثـای اػاؿٍ ىؼى هؼیيت یک عبًْاػٍ مَ ًلـٍ ؿ« 

یؼٌی توبّبی ؿكغ هيکل « ػؿٍؼ کـایَ عبًَ اه اّبكَ ىؼٍ. ۹۱» ػاؿػ. 

« ثچَ هؼؿمَ ؿّ ػاؿم » هنکي کبؿگـاى ؿا اف ٓـین ثْػرَ ػّلتی ػاؿػ. 

ّای ثَ   اگـ مـهب ثغْؿین» یؼٌی توبّبی آهْفه ّ پـّؿه هزبًی ؿا ػاؿػ. 

وبّب ىؼٍ ػاؿػ. هْاؿػ ت  یؼٌی توبّبی ثِؼاىت ّ ػؿهبى ؿایگبى ؿا« صبلوبى 

اف صوْم اّلیَ اًنبًی امت ّ ثبیؼ ػؿ ُـ ارتوبع اًنبًی، ّ ُـ ربهؼَ ی ػَـ 

 :رؼیؼ، ثـآّؿػٍ ىْػ. ػؿ اًتِب توبّب ػاؿػ کَ

ُقاؿ عْؿػٍ ای ػؿآهؼ هـتت ػاؿم  ۸٣٣هي عیلی عْىجغت ُنتن کَ هبُیبًَ  »

 ایي ّّغ هٌنت آى عبًْاػٍ ُبیی کَ مَ یب چِبؿ هبٍ صوْهيبى ػوت اكتبػٍ ّ

کبؿگـاى ثیکبؿ کَ صنبثيبى   هؼلْم ًینت پـػاعت ىْػ یب ًَ چَ هی کٌٌؼ؟؟

 !!«پبک امت چی هی پْىٌؼ؟ چی هی عْؿًؼ؟ عؼا هی ػاًؼ ؟؟ 

ایي اػتـاّبت فهبًی حوـثغو عْاُؼ ثْػ کَ کبؿگـاى ّ هقػثگیـاى ثَ 

 مٌؼیکبُبی کبؿگـی پیْمتَ ّ هتضؼاًَ ایي توبّبُب ؿا پیگیـی ّ ارـایی ًوبیٌؼ.

 

 

 ؽثاٌُگ کاسگش كلضکاس
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 !نٌست گرٌزی را کسی طبقاتی، مبارزە منطق

 را مطالباتشان ها آن چهارچوب در کارگران که هستند تشکٌالتی سندٌکاها و ها اتحادٌه
 مٌان در رٌشه مطالبات اٌن. کنند می پٌدا را شان تحقق قدرت و کنند، می مشخص
 کسی افرادشان، تصفٌه و ها تشکل سرکوب ٌا حذؾ با خاطر همٌن به و دارند کارگران

 مطالبات سرکوب که اٌن کما. ببرد بٌن از ها آن با همراە را کارگران مطالبات تواند نمی
 دهه سه از بٌش طی کارگران حقوق سازی پاٌمال و سندٌکاٌی های تشکل و کارگران
 اعضای از بخشی که رسٌدە جاٌی به کار حتی و نشدە مطالبات رفتن مٌان از موجب
. شوند می معوقه مطالبات نمودن متحقق خواستار مدتی از پس نٌز وابسته های تشکل

 .نٌست گرٌزی آن از را کسی و است طبقاتی مبارزە منطق اٌن

 اسالمی شوراهای هماهنگی کانون دبٌر حبٌبی، حسٌن" اٌلنا" خبرگزاری گزارش به بنا
 تحقق خواستار کار، وزٌر ربٌعی علی به سرگشادەای نامه ارسال با گذشته هفته در کار،

 خواهان سرگشادە، نامه اٌن در حبٌبی. شد کارگران" ماندە برزمٌن" مطالبات از بخشی
 توسعه فوری توقؾ اسالمی، شورای مجلس در کار قانون اصالح الٌحه" گرفتن پس

 برای دائم استخدامی قراردادهای شناختن رسمٌت به اقتصادی، وٌژه و آزاد مناطق
 از اجتماعی تامٌن سازمان اموال داشتن نگه دور به مستمر، مشاؼل دارای گرانکار

 صنفی های فعالٌت با قضاٌی و امنٌتی برخوردهای به دادن پاٌان تصرؾ، و دخل هرگونه
 ۹ عنوان به صنفی، نهاد تشکٌل در کارگران استقالل شناختن رسمٌت به و کارگری
 باقٌمانده نشده تحقق کارگران برای ٣۹ الس خاتمه در" که" است شده صنفی، مطالبه

 ".اند

 از بخشی جزء شدە، شان تحقق خواستار کار وزٌر از حبٌبی حسٌن که خواستهای 6 اٌن
 ها سال مذکور های تشکل که اند کارگری مستقل های تشکل و کارگران عاجل مطالبات

 دوران آؼاز در نٌز کار وزٌر. اند پرداخته هزٌنه و کردە مبارزە و تالش شان تحقق برای
 سرباز مطالبات اٌن انجام از عمل در اما بود، دادە را ها آن از بعضی انجام وعدە وزارتش

 با که ای برادرانه و حسنه مناسبات دلٌل به هم" کارگر خانه" در حبٌبی دوستان. زد
 از وی امتناع و ربٌعی وزارت دوران در کارگران به ها فشار تشدٌد رؼم به داشتند ربٌعی
 نمی نظر به نٌز اکنون هم. کردەاند حماٌت او از کنون تا بود، دادە که وعدەهائی انجام
 عملکرد با مخالفت بوی که سرگشادە نامه اٌن انتشار با کارگر خانه تشکٌالت که رسد
 است، اسالمی شوراهای درون در شکاؾ بٌانگر و رسد می مشام به آن از کار وزٌر

 که موقعٌتی برحسب نٌز کارگر خانه نانخور و حرفهای مسئوالن نآ بر عالوە. کنند حماٌت
 تنها که چرا کنند، حماٌت آمدە نامه اٌن در که هاٌی درخواست همه از توانند، نمی دارند
 به و کارگری صنفی های فعالٌت با قضاٌی و امنٌتی برخوردهای به دادن پاٌان" اجرای
 که را کارگر خانه خود دودمان" صنفی هادن تشکٌل در کارگران استقالل شناختن رسمٌت

 ربٌعی. دهد می باد بر است، دولت و ربٌعی نفوذ اعمال وسٌله و است وابسته تشکل ٌک
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 که وظٌفهای حسب بر نه و دارد را ها خواسته اٌن کردن متحقق قدرت نه تنهاٌی به هم
 گوٌا. کرد اهدخو متحقق را ها آن داوطلبانه صورت به پذٌرفته هم آگاهانه و پذٌرفته
 قرار نامه اٌن انتشار پشت در که اسالمی شوراهای بدنه از بخش آن و حبٌبی حسٌن
 افزاٌش مٌزان تصوٌب و نامه اٌن انتشار از قبل. دانند می را جرٌان خودشان دارند،
 ناکام ولی ببرند، پٌش را ها خواست همٌن بودند، کردە کوشش صحنه پشت در دستمزد
 بودە قرار که روزی در دوستانشان و اٌشان که بودە قرار حتی شود می گفته. ماندەاند
 شوراهای نماٌندگان مماشات به اعتراض در شود، اعالم رسما   دستمزد افزاٌش مقدار

 را ها آن جلوی ظاهرا   که کنند، برپا اعتراضی تجمع کارفرماٌان و دولت با اسالمی
 در انتشارش از بعد روز چند" نااٌل" هم را حبٌبی حسٌن سرگشادە نامه. گرفتهاند

 .کرد منتشر" مهر" خبرگزاری

 با کارگر خانه در همدستانش و کار وزٌر مخالفت وجود با قضاٌا، اٌن کٌؾ و کم از فارغ
 و حبٌبی حسٌن درخواست مورد مطالبات پٌشبرد برای چندانی امکان نامه اٌن محتوای

 نه دولت به رهبرانش وابستگی دلٌل هب تشکل اٌن و ندارد وجود کارگر خانه در دوستانش
 ای نامه چنٌن نوشتن بخاطر را آنها است، ممکن بلکه کرد، نخواهد همراهی را آنها تنها

 شوند حاضر و بمانند پاٌبند مذکور مطالبات به ها آن که مادامی ولی. کند تصفٌه ٌا توبٌخ
 ها آن نٌز کارگران ومعم و مستقل های تشکل منطقا   کنند، تالش ها آن کردن متحقق برای
. شوند نمی اختراع ها تشکل توسط کارگران مطالبات حال هر در. کرد خواهند همراهی را
 و ها اتحادٌه. اند معٌن زمانی برهه ٌک در کارگران نٌازهای بٌانگر مطالبات اٌن

 می مشخص را مطالباتشان ها آن چوب چهار در کارگران که هستند تشکٌالتی سندٌکاها
 به و دارند کارگران مٌان در رٌشه مطالبات اٌن. کنند می پٌدا را شان تحقق قدرت و کنند،
 مطالبات تواند نمی کسی افرادشان، تصفٌه و ها تشکل سرکوب ٌا حذؾ با خاطر همٌن

 تشکل و کارگران مطالبات سرکوب که اٌن کما. ببرد بٌن از ها آن با همراە را کارگران
 رفتن مٌان از موجب دهه سه از بٌش طی کارگران حقوق سازی پاٌمال و سندٌکاٌی های

 نٌز وابسته های تشکل اعضای از بخشی که رسٌدە جاٌی به کار حتی و نشدە مطالبات
 طبقاتی مبارزە منطق اٌن. شوند می معوقه مطالبات نمودن متحقق خواستار مدتی از پس

 .نٌست گرٌزی آن از را کسی و است

 

 کارگران ٌکایسند دبٌرسابق صادقی اسداله
 اٌران فلزکارمکانٌک
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 ؽْسای ؽِش ّ ّظیلَ کاسگشاى عٌذیکایی

 

ػؿ هیبى مبفهبى ُبی هـػم ًِبػ ، ىْؿای ىِـ ّ ىْؿای هضالت اف اُویت 

ػؿ اؿتجبٓ ثب هيکالت هـػم هضلَ ّ یب ىِـ ثـعْؿػاؿ ُنتٌؼ. ػؿ   ّیژٍ ای

ي هؼم ثـای ایزبػ صویوت ثـای هجبؿفاى ؿاٍ ثِجْػی اًنبى ُب ، ىْؿای ىِـ اّلی

تـییـ پیـاهًْی هی ثبىؼ. ػؿ ىْؿاُبمت کَ هجبؿفاى ؿاٍ ثِجْػی اًنبى ُب 

ًيبى هی ػٌُؼ رٌل تلکـ ّ ػولکـػىبى چوؼؿ ثب ُن هطبثوت ػاؿػ. ػؿ ایي 

ًِبػُبمت کَ هـػم ثب ایٌگًَْ هجبؿفاى آىٌب ىؼٍ ّ ثب ػولکـػ ػؿمت یب ؿلٔ 

 ىبى آًبى ؿا هْبّت عْاٌُؼ کـػ.

تلکـ ّ هجبؿفی ىْؿاُب هی تْاًؼ ًوبیيگـی ثبىؼ ثـ تؼِؼات، آؿهبى ثـای ُـ 

عْاُی ّ یب ىکنت ّ آىکبؿ ىؼى آًچَ ػؿ کٌَ اًنبًِب هـاؿ ػاؿػ. آیب ثب پْل 

كـیلتَ هی ىْػ؟ آیب اف تـك اثقاؿ ػمت هبكیب عْاُؼ ىؼ؟ آیب ىِـت ّ هؼؿت اّ 

 ؿا ثب عْػ عْاُؼ ثـػ ّ ثَ ّػؼٍ ُبیو پيت پب عْاُؼ فػ؟

چَ ثـای تالىگـاى ارتوبػی هِن امت ایي هّْْع امت کَ چوؼؿ هی تْاًٌؼ آً

 اف ایي ربیگبٍ ثَ هـػم عؼهت ؿمبًی کٌٌؼ؟

ػؿ هضلَ ُبی کبؿگـی هّْْع روغ آّؿی فثبلَ، ؿاٍ آة ُب، املبلت کْچَ 

ُب، ؿّىٌبیی ىِـ یب هضلَ، كْبی مجق، هـکق عـیؼ، الْػگی ُْا ّ هضیٔ 

 اّلیَ ُنتٌؼ. فینت اف هّْْػبت ّ هيکالت
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ػؿ یک ًوًَْ گقاؿه ىؼٍ اف هضالت کبؿگـی ّ كویـ ًيیي هبًٌؼ اهبم فاػٍ یضیب 

کَ ػؿ رٌت هـاکق هبلی هؼؿتوٌؼی چْى ظِیـاالمالم هـکق كـّه لْافم 

عبًگی ّ هوـ هبكیبی ایي ٌٍؼت ّ ثبفاؿ تِـاى ، ثقؿگتـیي ّ هِوتـیي هـکق 

 هی فًؼ.هبلی ایـاى هـاؿ ػاؿػ، هيکالت مـ ثَ آموبى 

اكـاػ عیـ ثنیبؿی ػؿ ؿّفُبی ُلتَ ّ ثغًَْ چِبؿىٌجَ ىت ُب ثَ امیت 

ػیؼٍ گبى ارتوبػی اف رولَ کبؿتي عْاة ُب ؿؾا ّ پْىبک هی ؿمبًٌؼ. عیـیي 

هؾُجی لجبك، ؿؾا ّ یب کوک ُبی هبلی ثَ موي ُبی هنتوـ ػؿ ایي هضلَ هی 

ػاؿػ؟ کَ ایي کبؿتي  کٌٌؼ. اهب ُیچکؼام اف عْػ ًوی پـمٌؼ کَ ایي هضلَ صوبم

عْاة، هؼتبػ، کبؿگـرٌنی، کْػک کبؿ، فًبى عْػمـپـمت ّ ثی مـپـمت ّ 

ثؼ مـپـمت عْػ ؿا ثيْیؼ؟ ّ اف ىـ پلیؼی ُبی رنوی کَ اّ ؿا ثیوبؿ کـػٍ ّ 

 یب ػؾاة هی ػُؼ ؿُب ىْػ؟

ُقاؿ تْهبى ثـای  ٥ػؿ ایي هضلَ یک صوبم ػوْهی ّرْػ ػاؿػ کَ مبػتی 

ًلـٍ اف ایي  ٣اگـ هـاؿ ثبىؼ کَ ُلتَ ای یک ثبؿ عبًْاػٍ ای امتضوبم هی گیـػ. 

ُقاؿ تْهبى اف ػؿآهؼ عْػ ؿا كؤ پْل آة  ۸٣صوبم امتلبػٍ کٌٌؼ ثبیؼ هبُبًَ 

ػؿٍؼ  ۹٣ثؼُؼ ّ پْل ىْیٌؼٍ ُبی ػیگـ ؿا ٌُْف ػؿ هضبمجَ ًیبّػٍ این. یؼٌی 

ایي  اف صوْم هَْة ػّلتی كؤ ثبیؼ ٍـف اة ىنتيْ ثيْػ. کَ ثی ىک اف

 اهـ چين پْىی هی کٌؼ ّ عْػ ّ عبًْاػٍ اه تي ثَ ثیوبؿی ُبی پْمتی هیؼٌُؼ.

کبؿتي عْاة ُب ّ کْػکبى کبؿ ّ کبؿگـاى رٌنی کَ ربی عْػ ػاؿػ چـا کَ  

کوتـ اف ایي هیقاى ػؿیبكتی هبُبًَ اىبى امت ّ ثی تـػیؼ تي ثَ ىنتيْ 

د اة ىنتيْ ثبیؼ ُقاؿ تْهبى هبُبًَ عـ 6٣ًغْاٌُؼ ػاػ. یک کبؿتي عْاة 

ثؼُؼ ّ ُویي اهـ هْرت هی ىْػ اف صوبم ؿكتي ّ ىنتيْی عْػ ّ لجبك ُبیو 

 عْػاؿی کٌؼ کَ هْرت اكقایو ثیوبؿی ّ اًتيبؿ آى هی ىْػ.

چَ کنی ثبیؼ ثَ ایي هيکالت ؿمیؼگی کٌؼ؟ رق ىْؿای هضلَ ّ مبفهبى ثبال 

کَ ثیيتـ  ػمتی اه ىْؿای ىِـ؟ ىْؿای هضلَ ُب ػاؿای ثْػرَ ُبیی ُنتٌؼ

ٍـف صیق ّ هیل ّ کبؿُبی تقییٌی کَ فیجب مبفی ىِـ ثَ آًبى ػیکتَ هی 

 کٌؼ، هی ىْػ تب کبؿُبی ثٌیبػیي.
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هّْْع ثْػرَ ىْؿای ىِـ کالى ىِـُبیی چْى تِـاى کَ مـ ثَ آموبى هی 

امتبى کيْؿ امت ثَ چَ هَبؿكی هی ؿمؼ؟ ثی  6۶فًؼ ّ ُن ّفى ثْػرَ 

 یبؿ ّ هبكیبی رب گـكتَ ػؿ آى ؿؼاؿ.تـػیؼ للت ّ لیل ُب ػؿ آى ثن

ّ   چـا ىْؿای ىِـ تِـاى ثَ هّْْػبتی چْى صوبم ُبی ػوْهی ؿ ایگبى

اصؼاث ؿعتيْیغبًَ ُبی كـاگیـ ػؿ هضلَ ُبی كویـ ًيیي ًوی پـػافػ؟ چـا 

ثْػرَ ىِـػاؿی تِـاى عـد کبىت ًغل ػؿ ػـام هی ىْػ اهب عـد ؿیيَ 

 کٌی کْػک کبؿ ًَ؟

يْؿُبی مـهبیَ ػاؿی کَ ُوَ چیق اف هٌظـ کبال ّ مْػ ًگبٍ هی ػاًین کَ ػؿ ک

هی ىْػ ، هبكیب اربفٍ ػیؼگبُِبی هـػهی ّ صوبیتی اف كوـا ؿا ًغْاُؼ ػاػ. هبكیب 

ثَ ایي ًِبػُب ؿاٍ یبثٌؼ ّ ثی ىک   ًغْاُؼ گؾاىت هجبؿفاى ثِجْػعْاٍ اًنبًِب

ىِـ تٌِب عْاٌُؼ هجبؿفاى ؿاٍ ثِجْػی اًنبًِب ػؿ هیبى ثؼٍ ثنتبى ُبی ىْؿای 

هبًؼ. اهب هی تْاًٌؼ اكيبگـ كـیبػ ؿمبی ُوٌْٓبى کَ ثَ ایيبى ؿای ػاػٍ ثبىٌؼ. 

هی تْاًٌؼ اف ؿای ػٌُؼگبًيبى ثغْاٌُؼ ثـای ٍیبًت اف آؿایيبى ّ ًوبیٌؼٍ 

 پيتیجبًی کٌٌؼ.…… هٌتغت عْػ ثب اهْبی ْٓهبؿ ّ یب تضَي

ٓجوبتی امت. اگـ  ؿای کبالیی تقییٌی ًینت . ؿای یک عْامت ّ هجبؿفٍ

مبفهبى ُبی مٌؼیکبیی ّ کبؿگـی ثتْاًٌؼ ًوبیٌؼٍ ُبی ػؿمتکبؿ ّ ثب ىـف عْػ 

ؿا ثَ هیؼاى ثیبّؿًؼ ّ ثب مبفهبًؼُی، آؿای فصوتکيبى ؿا ثَ ٌٍؼّم ثـیقًؼ ّ 

ًوبیٌؼٍ ای ػؿ ىْؿای ىِـ ػاىتَ ثبىٌؼ ثی گوبى هْاػؼ ثبفی ؿا ثـُن فػٍ ّ ثب 

ػٌُؼگبًيبى فهیي ثبفی ؿا ثـ هبكیب، ٍبف ّ گقاؿه ُبی هـتت عْػ ثَ ؿای 

 ُوْاؿ ًغْاٌُؼ کـػ.

 هاصیاس گیالًی ًژاد ػضْ عٌذیکای کاسگشاى كلضکاسهکاًیک ایشاى

 5935كشّسدیي  4٥
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 اًتخاتات ؽْسای ؽِش

هثاسصٍ عٌذیکایی اص هْاسد سیض ّ دسؽت تؾکیل ؽذٍ اعت کَ تشای اثثات دن داؽتي یک 

ٍ اعت. اص ّسّد کاسگش تَ ػشصَ تْلیذ ّ تشآّسدٍ ؽذى ًیاصُای صًذگی اًغاًی، اًثاؽتَ ؽذ

اًغاى کْؽا ّ   اًغاًی ّ دس اًتِا سعیذى تَ صهاى تاصًؾغتگی تا تواهی دوْم ّ هضایای

 .گشدد خالم سا ؽاهل هی

یکی اص اتضاسُای سُایی طثوَ کاسگش هثاسصات عٌذیکایی اعت. کاًالی کَ کاسگشاى سا 

ای کْچک ّ تضسگ تَ آًاى دس اهش سُایی عاصهاًذُی الصم دادٍ دادٍ ّ دس گشٍّ ُ آهْصػ

کْچک ّ تضسگ اعت کَ  هی ؽْد. پش هغلن اعت دس اتذاد ُویي عٌذیکاُای هتٌْع ّ

 َصٍ تا طثوَ عشهایَ داس تَ خْاعتْجْد آیذ ّ دس هثاستْاًذ ت ستوٌذی هیهذ هجوغ کاسگشی

یاتی تَ دوْم اًغاًی، ؽِشًّذی، ّ یکی اص ساُِای دعت .ُای تش دن خْد دعت پیذا کٌذ

دوْهی کَ دس هاًْى اعاعی ّ هاًْى کاس ّ دیگش هْاًیي هْجْد دس کالم هاًًْگزاساى جاسی 

ؽذٍ ّ تَ ؽکلی کتثی دس آهذٍ اعت ، پیادٍ کشدى ُویي هْاًیي ّ جاسی ًوْدى آى دس 

آًاى جاهَ ػول اجتواع ّ جاهؼَ ّ هِوتش اص ُوَ هشاس گشكتي دس جایگاٍ ُایی کَ تتْاى تَ 

تپْؽاًیذ. یکی اص ایي ساُِا ّسّد تَ اًتخاتات ؽْساُای ؽِش ّ سّعتا اعت. تشای 

 .اًتخاتات ؽْساُای ؽِش یک ػشصَ هثاسصٍ هی تاؽذ ،دعتیاتی تَ دوْم کاسگشی

هي اص ّضؼیت هْجْد ًاساضی ُغتن ّ اهثال هي ُضاساى ًلش هی تاؽٌذ کَ ّضؼیت هْجْد 

عخت هی داًٌذ. ایي ّضؼیت هْجْد، اص طشف عشهایَ داسی، سا تشای خْد طاهت كشعا ّ 

خْاُذ تْجیَ هی ؽْد، کَ تشای هي ّ دیگشاى هاتل هثْل ًثْدٍ  هی تَ ُش ؽکلی کَ خْدػ

 .ّ تَ عختی هی تْاًین تذول کٌین

دس اهشاًتخاتات ؽْساُای ؽِش تایذ تگْیین تا ٌُگاهی کَ پیؾشّاى طثوَ کاسگش ّاسد 

آى آتی گشم ًوی ؽْد کَ دلگشم کٌٌذٍ تاؽذ ّلی تشای تـییش تْاصى ػشصَ ًثشد ًؾًْذ، اص 

هْا دس ایي ؽشایظ ّ تَ کاسگیشی اتضاسی اص اتضاسُای داکویت عشهایَ داسی، ّسّد تَ 

اًتخاتات هاتل تْجیَ اعت. چشا کَ اص ُش سّصًَ ای تایذ ًلْر کشد ّ كشیاد دن خْاُی سا تَ 

دستاسٍ ؽکل ؽشکت دس ؽْساُای ؽِش پش هغلن . ؽکلی ػلٌی ّ اص تشیثْى داکویت عشداد

اعت کَ تایذ دس آى تا تْجَ تَ ؽشایظ هْجْد تایذ اتذادی سا تا دیگش ًیشُّای ُن خاًْادٍ 

خْد، ّ ًیشُّای هشدهی تؾکیل داد تا ؽاًظ ّسّد تَ ایي ػشصَ هثاسصٍ سا هِیا کشدٍ 

 .تاؽین

ی سیختي آسایؾاى تَ عْد عاصهاًذُی سای طثوَ کاسگش ّ ُوگام کشدى صدوتکؾاى تشا

 ىجبٌُگ کبؿگـ كلقکبؿ                              سكوای کاسگشؽاى اهشی اعت دیاتی.
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 لری خاطره نٌن عاشقی  کاظم

 خٌلی بعدها هم خودشان که کردند خطاهاٌی ناآگاه های بچه از عده ٌک انقالب اواٌل

 عوض چهره عده ٌک (.اوودنا قورو ٌاندی ٌاشدا.) شدند باعث اطالع بدون. شدند پشٌمان

 می وقت دولتمثلن  .شدند نابود هم عده ٌک دربدر و شدند فدا عده ٌک ،جلو رفتند کردند

 دارند محبوبٌت مردم بٌن در هم هنوز که ها بعضی. کند تحقٌق کسی برای محل از آمد

 اونهم زدند موج به را خودشان محله بچه و دوستان ندانسته ها بعضی گفتند را حقٌقت

 رسٌدگی ها پرونده بعضی به حتی است حاضر اسالمی ریجمهو دولت حاال. موجی چه

 .امواج به شد انداخته که بود آنها از ٌکی هم بالل.... از بعد دارو نوش...  اما کند

 خبر، بگوٌد درس مدارس از ٌکی در برود بود کرده حاضر را وساٌلش بالل مادر وقتی

 زمان ،بٌاٌد بدنٌا مومن وادهخان در باشد مومن اول از که کسی. شده سازی پاک بالل آمد

 بالل ؟!؟ کرد تحمل مٌتوان آٌا کافری تو بگوٌند اسالمی کشور در حاال ،بگوٌد اذان شاه

  . بٌگناهم من بابا که بگوٌد کشور بزرگان به را حرفش توانست نمی هم

 خدا .سٌاسی ه بودشد ،نخوانده کتاب جلد ٌک بالل ؟مٌکردٌد چه بودٌد او بجای شما

 را دادش وار دٌوانه بالل. کردند سرگردان بٌگناه را بالل الثام که کسانیه ب هدد انصاؾ

 سرباز بٌا که درآمد بالل اسم بعد... و کندن چاه و کارگری آمد. برساند نتوانست بجاٌی

 می تفنگ حال ،ندادٌد بدستم را خودکار کافرم ،کارم خٌانت که زمانی مٌگفت اوهم. برو

 هم بالل شد بدتر جرمش بود جنگ هم زمان اون فراری شد.و  نرفت سربازی. دهٌد

 درخت ٌک در بکنٌد فکر شما( دامی باغ او دامی باغ بو.) اونجا اٌنجا آواره و شد دربدر

 ؟ خورد نمی ٌکی آٌا کنند پرت سنگ بهت تا 111 باشی سٌب ٌک

 در دبو  زنده االن بالل اگر .مٌدانند ها خٌلی که شهرمان بزرگ ورزشکار سرنوشت

 قرصی هر .شد خراب اعصابش بروز روز شد فراری چون. مٌکرد بازی ٌیاروپا تٌمهای

  بد شانس از هم ٌکبار. شد جراحی عمل هم بار دو .شد دٌوانه خورد آمد گٌرش شربتی

 از شد مرٌض هم آخر. شکست پاٌش کرد تصادؾ بار چند .بود مانده شکمش در قٌچی

 .رفت دنٌا

ٌا چنٌن سرنوشتی پٌدا می کرد؟ بی تردٌد مانند بسٌاری از آد اگر او آموزگار شده بو

می توانست ورزشکاران و شاگردان خوبی تربٌت کند. حٌؾ  شهر عجب شٌرانسان های 

 و صد حٌؾ که چگونه انسانها را از مدار انسانٌت خارج کردند.
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 آبراهامٌان ٌرواند پرفسور رواٌت به 1325 مه ماه اول جشن

 ناحٌه از ناکثر تهران، بزرگ های کارخانه کارگران روز آن صبح تهف
 سمت به را شان راهپٌماٌی تهران، غرب  جنوب در آهن راه مٌدان به نزدٌک

. کردند آغاز( زمان آن تهران شمال) فردوسی مٌدان در متحده شورای مقر
 را یهاٌ بٌرق و کردند می اجرا را ای اتحادٌه سرودهای موسٌقی، های گروه
 و «اند شده بٌدار کارگران! داران کارخانه: »مضامٌن اٌن با نمودند می حمل
 دانشجوٌانی به متحده شورای مقر در آنها. «همه برای بهداشت کار، نان،»

 ارگان. بودند کرده راهپٌماٌی سو آن به تهران دانشگاه سمت از که پٌوستند

 نفر هزار 11 حدود بانیخٌا جشن اٌن در که کرد اعالم( ظفر) متحده شورای
 در فقط نه می، ماه اول روز اجتماع بزرگترٌن به را آن که بودند کرده شرکت
 روزنامه اٌن گزارشگر گفته   به بنا. کرد می بدل خاورمٌانه، کل در که اٌران
 هاٌشان ٌقه به سرخ های مٌخک که بود کودکانی و زنان مردان از پر ها خٌابان
 مشغول ٌا و دادند می فرا گوش شد می خوانده که سرودهاٌی به و بودند زده

 خود نقاط از برخی در و بودند محلی های رقص و خٌابانی های نماٌش تماشای
 .بودند پاٌکوبی و رقص مشغول

 CIA مخفی مأمور و آمرٌکاٌی معروف مورخ وٌلبر، دونالد نظر از
 او. بود ها خشکشوٌی کارگران حضور تظاهرات، اٌن قسمت تأثٌرگذارترٌن

 پوشٌده را هاٌشان مشتری شلوارهای و کت آنها که مطمئنم من: »نوٌسد می
 سفارت از عضوی به متعلق شلوارها کت اٌن از ٌکی که مطمئنم حداقل بودند
 «.است

 پٌام خواندن و کارخانه ٌک کارگر شعرخوانی با خٌابان های جشن اٌن
. گرفت پاٌان سازمان اٌن نماٌنده   سوی از زنان چپی دست سازمان ترٌن اصلی

 و کرد ٌادی رضاشاه های زندان جانباختگان از متحده شورای صدر همچنٌن
 برابری شامل فهرست اٌن. نمود اعالم را اتحادٌه های خواسته از فهرستی
 ها، خانمان بی برای سرپناه بٌکاران، برای اشتغال مردان، و زنان دستمزد

 تقاضای مهمتر همه از و نٌااسپا در جمهورٌخواهان آرمان از پشتٌبانی
 را روز در کار ساعت هشت باٌست می کار قانون اٌن. بود کار قانون تصوٌب
 را  می ماه اول روز و بشناسد رسمٌت به را کارگری های اتحادٌه کند، تضمٌن
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 مراکز در مشابهی های جشن. بپذٌرد  عمومی تعطٌل روز ٌک عنوان به
 مالٌر، رفسنجان، کرمان، قم، چون کوچکتری شهرهای حتی و ها شهرستان
 .شد برگزار نائٌن و اراک اردکان،

 برگزار محلی فوتبال های زمٌن در را شان تجمع ها اتحادٌه نقاط، برخی در
 رسمٌت به را تعطٌل روز پرداخت نفت شرکت که جاٌی آبادان، در. کردند
 تظاهرات عظمت به احتماالا  و داشت طول کٌلومتر سه راهپٌماٌی بود، شناخته
 هندی و آشوری ارمنی، عربی، فارسی، های زبان به پالکاردها. بود تهران
 .داد می بازتاب را نفت شرکت کارگران  قومی ترکٌب که بود

 نفت شرکت اعتصاب قدٌم فعاالن آنان از برخی که دهندگان، سازمان
 :بودند خواستار را زٌر تقاضاهای بودند( می ماه) اردٌبهشت 8911/8323

 رسمٌت به بٌشتر، غذاٌی جٌره   داشتن دستمزد، حداقل تعٌٌن بهتر، نمسک
 رهبران ها، انگلٌسی گزارش براساس. کار قانون تهٌه   و ها اتحادٌه شناختن
 اٌن. بودند تأسٌسات نگهبانان و ها راننده کمک رانندگان، ناکثر ها اتحادٌه
 در برٌتانٌا کنسول که بود تأثٌرگذار آنقدر منطقه   و آبادان در خٌابانی جشن
. «است توده حزب های دست در اٌالت حقٌقی دولت» که داد گزارش اهواز
 هشدار ٌک بود نفتی منطقه   امنٌت مسؤول که انگلٌسی سرهنگ ٌک ضمناا 
 را نکته اٌن  می ماه اول روز خٌابانی تظاهرات که کرد درٌافت لندن از خطر
 منطقه   امنٌت و «است طقهمن آن مسلط نٌروی توده حزب» که نموده اثبات
 رضاٌت و نظر حسن به بستگی انگلٌسی پرسنل همچنٌن و پاالٌشگاه و نفتی
 را برٌتانٌا ای فزاٌنده صورت به ای توده های آٌی گردهم اٌن. دارد توده حزب
 را نفت شرکت زن سخنران ٌک ها مٌتٌنگ اٌن از ٌکی در. بود گرفته هدف
 را نفت صنعت کل فوری کردن ملی و کرده متهم کشور منابع غارت به

 .بود شده خواستار

 شهرهای های خٌابان در نفت شدن ملی خواست که بود بار اولٌن احتماالا  اٌن
 .رسٌد می گوش به اٌران

 



62 ای کارگری اٌران                                                     پٌام سندٌکا نشرٌه سندٌکاه  
 

 جؾي کاسگشاى دس تِاس آصادی

پیوبیی کبؿگـی پل اف اًوالة، ػؿ ؿّف اّل هبٍ هَ، ثـاثـ  ًغنتیي ريي ّ ؿاٍ

ُب تي اف کبؿگـاى  ثب ىـکت هیلیْى ۹٤۱۸جِيت هبٍ اؿػی ۹۹ىٌجَ،  ثب ؿّف مَ

  ّ فصوتکيبى ػؿ مـامـ کيْؿ ثـگقاؿ ىؼ.

، ػثیـ مٌؼیکبی هنتول ثبكٌؼٍ مْفًی، اف پیيکنْتبى هذوذػلی طثشعییبػ  فًؼٍ

ىْؿای هتضؼٍ هـکقی کبؿگـاى ّ »رٌجو مٌؼیکبیی ػؿ ایـاى ّ اف كؼبالى 

، «اًؼیيَ ربهؼَ»ْ ثب ًيـیَ ىونی، ػؿ رـیبى گلتگ 6٣ػؿ ػَُ « فصوتکيبى

  گْیؼ: ُبی پیو اف اًوالة چٌیي هی ػؿ ؿاثطَ ثب ثـگقاؿی ؿّف کبؿگـ ػؿ مبل

ُای هثل اص  ُای اّل هاٍ هَ ُویؾَ تشای ها اُویت داؽت. عال جؾي» 

ها ُشگض ایي سّص  ، سّص تْلذ سضاخاى سا سّص کاسگش اػالم کشدٍ تْدًذ.59۳٥

کشدًذ  ُای گًْاگْى عؼی هی هغتول تَ ؽکل گشكتین. عٌذیکاُای سا جؾي ًوی

اّل هاٍ هَ سا ُوشاٍ تا کاسگشاى جِاى جؾي تگیشًذ. ُش هذس ُن هذذّدیت 

کشدین. پلیظ ُن داین تش عش ایي هضیَ تا ها  کشدًذ، ها ایي کاس سا هی ایجاد هی

سعویت  دسگیش تْد تا تاالخشٍ دکْهت ّاداس ؽذ سّص جِاًی کاسگش سا تَ

ُضاس  9ص اًوالب ُن ها عٌذیکای خْتی داؽتین. چیضی دذّد تؼذ ا تؾٌاعذ.

ػضْ ّ یک تؼاًّی خْب کَ خیلی اص کاسگشاى ػضْػ تْدًذ، اها كؾاسُای 

  «.گًْاگًْی ُن تْد...

ثَ ػػْت چٌؼیي تيکل  ۹٤۱۸هـامن ؿّف کبؿگـ ػؿ تِـاى ػؿ اؿػیجِيت هبٍ 

ُبی  ؿّ کویتَ ایيکبؿگـی ّ میبمی ّ ػؿ چٌؼیي ًوطَ اف ىِـ ثـگقاؿ ىؼ ّ اف 

کویتَ تؼاؿک »ای ثب ًبم  اف رولَ کویتَ تؼاؿکبتی گًْبگًْی ًیق تيکیل ىؼٍ ثْػ.

ُبی گًْبگًْی تيکیل ىؼٍ ثْػ، کلیَ  کَ اف کوینیْى« ريي اّل هبٍ هَ

  عْاًؼ.  كـاهی  مٌؼیکبُب ّ ىْؿاُبی کبؿگـی ؿا ثَ ُوکبؿی

، )مبل اّل، «اتذاد »ًاهَ  ُلتَ پیبم کویتَ ثـگقاؿی ريي اّل هبٍ هَ ػؿ

  اًتيبؿ یبكت. ۹٤۱۸ثَ تبؿیظ اّل اؿػیجِيت ( ۱ىوبؿٍ 
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ىْػ، اف رولَ  آؿبف هی« کبؿگـاى رِبى هتضؼ ىْیؼ»ػؿ ایي پیبم کَ ثب ىؼبؿ 

اّل هاٍ هَ، سّص تجلی هذست هتذذ کاسگشاى ّ صدوتکؾاى » عْاًین: چٌیي هی

ى هْظلین ُوَ ًیشّی ها کاسگشا الوللی اعت. دس هویاط کؾْس ّ دس عطخ تیي

ًظش کاهل تشگضاس ؽْد ّ  کاس تشین کَ ایي سّص تضسگ تا اتلام خْد سا تَ

تا تْجَ تَ ایي اهش هِن، ها  ای تشای ّدذت صلْف کاسگشاى تاؽذ. صهیٌَ

اهضاکٌٌذگاى صیش، ًوایٌذگاى عٌذیکاُای کاسگشی تِشاى، دس یک جلغَ 

  اّل هاٍ هَ تؾکیل دادین. ای تشای تذاسک هشاعن هؾْستی گشد آهذین ّ کویتَ

ًظش ها هشاعن اّل هاٍ هَ تایذ تا ًظش هؾْستی ًوایٌذگاى ُوَ کاسگشاى  تَ

ُا، ؽْساُای  ّعیلَ تَ ُوَ عٌذیکاُا، اتذادیَ تذاسک دیذٍ ؽْد ّ لزا تذیي

کاسگشی ّ تَ ُوَ کاسگشاى ّ صدوتکؾاى ّ ُوَ سًجثشاى هشاجؼَ کشدٍ، 

تشای ؽشکت دس کویتَ تذاسک، تؼییي ّ اػضام کٌین ًوایٌذگاى خْد سا  تواضا هی

  «ًظش دس توام جْاًة اهش تا کویتَ تذاسک تواط تگیشًذ. کٌٌذ ّ تشای اظِاس

کویتَ ػٌُؼٍ کویتَ تؼاؿک ؿمیؼٍ امت.  ایي پیبم ثَ اهْبی مٌؼیکبُبی تيکیل

تشم ، تأعیغات عاختواى تِشاى، تذاسک هشکة اعت اص عٌذیکاُای دخاًیات
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، کلاػ،صٌایغ دسّدگشاى،تٌذ ّ تٌا آسهاتْس،تٌذ هالة،ذٍ عْصًیتاكٌ،ای هٌطوَ

  .تیواسعتاى تِشاى ّ اتذادیَ خثاصاى تِشاى، عاص هٌذسیض ّ ؽکالت، آُي ساٍ

ػؿ ایي كـاعْاى ُوچٌیي آهؼٍ امت کَ رلنبت کویتَ تؼاؿک ػؿ هضل مٌؼیکبی 

ػؿ  فاؿ ًْ، پبمبژ ٍؼؿی تيکیل عْاُؼ ىؼ. ثبكٌؼٍ مْفًی، ّاهغ ػؿ اللَ

 ۱۸اؿػیجِيت مبل  ۲پیـاهْى ىيویي رلنَ ایي کویتَ کَ ثَ تبؿیظ   گقاؿىی

تؼذاصظِش دیشّص تشای »...  عْاًین: ػؿ چٌؼیي ؿّفًبهَ هٌتيـ ىؼٍ ثْػ چٌیي هی

تشسعی كؼالیت کویغیْى تثلیـات تؾکیل ؽذ. کویتَ تذاسکات کَ دذّد دّ ُلتَ 

ـات صیش ًظش کویتَ پیؼ هتؾکل اص عَ کویغیْى هالی، اًتظاهات ّ تثلی

ُای  ای تشای تشسعی كؼالیت ُواٌُگی ؽشّع تَ کاس کشدٍ تْد، دیشّص جلغَ

کویتَ تثلیـات داؽت. اتتذا یکی اص اػضای کویتَ تذاسک دستاسٍ چگًْگی 

دػْت اص عایش عٌذیکاُا ّ ؽْساُای کاسگشی گضاسػ داد؛ عپظ کویغیْى 

ادی ّ عیاعی توغین تثلیـات ؽؼاسُای پیؾٌِادی سا کَ تَ دّ تخؼ اهتص

دس پایاى اص کلیَ عٌذیکاُا ّ ؽْساُای کاسگشی دػْت ؽذ  ؽذ هطشح کشد. هی

تشای ُوکاسی تا کویتَ تذاسک دس توام عاػات سّص تَ عالي کاسگشی پاعاژ 

  «صاس هشاجؼَ کٌٌذ. صذس ّاهغ دس خیاتاى اللَ

م کـػ کوینیْى اًتظبهبت ػؿ ُلتویي رلنَ کویتَ تؼاؿک ريي اّل هبٍ هَ اػال

کَ افُـمٌؼیکب، ثینت ًلـ ثـای ثـهـاؿی ًظن ػؿؿّف ريي تؼییي عْاٌُؼ ىؼ. 

ُوچٌیي کوینیْى تجلیـبت ًیق ًتیزَ هطبلؼبت عْػ ؿا ػؿ هْؿػ تؼییي ىؼبؿُب ّ 

 رلنَ ؿمبًؼ. کٌٌؼگبى ػؿ ُب ثَ آالع ىـکت تِیَ پالکبؿػُب،پْمتـُب ّ اػالهیَ

ّل هبٍ هَ، هـاؿ ثـ ایي ىؼ کَ ثٌبثـ تَوین کویتَ تؼاؿک ثـگقاؿی ريي ا

کبؿگـاى ّ فصوتکيبى ّ اػْب ّ كؼبالى مٌؼیکبُبی هنتول ّ ىْؿاُبی 

مْی هیؼاى اهبم صنیي  کبؿگـی کبؿعبًزبت ػؿ هیؼاى تْپغبًَ گـػُن آیٌؼ ّ ثَ

  پیوبیی کٌٌؼ. ؿاٍ

  پیوایی اص هیذاى تْپخاًَ ساٍ

ُبی کبؿگـی اّ ىْؿ کویتَ ثـگقاؿکٌٌؼٍ ريي اّل هبٍ هَ، مٌؼیکبُبی هنتول

، رْاًبى ّ گـُِّبی میبمیکبؿعبًزبت تِـاى ّ صْهَ، اػْب ّ ُْاػاؿاى 

ػاًيزْیبى ػهْکـات اف مبػت ُلت ّ می ػهیوَ ٍجش ػؿ هیؼاى تْپغبًَ 
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موت هیؼاى كـػّمی آؿبف  پیوبیی ثبىکُْی ؿا ثَ ارتوبع کـػٍ ثْػًؼ، ؿاٍ

پیوبیبى، ؿُجـاى  ػؿ ٍق اّل ّ ػؿ پیيبپیو روؼیت اًجٍْ ؿاٍ کـػًؼ.

گقاؿه  ىؼًؼ. کبؿگـاى ػیؼٍ هیىْؿاُبی ّ ًوبیٌؼگبى مٌؼیکبُبی کبؿگـی 

)مبل اّل ـ « اتذاد»ًاهَ  ُلتَثـگقاؿی هـامن ؿّف اّل هبٍ ػؿ تِـاى ػؿ 

  هٌتيـ ىؼ. ۹٤۱۸اؿػیجِيت مبل  ۹۱ثَ تبؿیظ ( ۶ىوبؿٍ 

  عْاًین: ػؿ ایي گقاؿه افرولَ چٌیي هی

یثِؾت تشاتش تا اّل هاٍ هَ، سّص جِاًی کاسگشاى اسد 55ؽٌثَ،  سّص عَ» 

ُای  تْد. اهغال ایي سّص دس هولکت ها دس ؽشایطی جؾي گشكتَ ؽذ کَ خلن

ػٌْاى اّلیي هذم دس اًوالب  ایشاى تا هثاسصات دالّساًَ خْد هْكن ؽذٍ تْدًذ تَ

ضذاعتثذادی ّ ضذاهپشیالیغتی خْد، سژین هٌلْس ّ ّاتغتَ پِلْی سا 

. طثوَ کاسگش ایشاى یکی اص اسکاى ایي هثاسصٍ تْد ّ تْاًغت تا ى کٌٌذْعشًگ

اػتصاتات ّ تظاُشات ؽکُْوٌذ ّ هواّهت هِشهاًاًَ خْد دس تشاتش یْسػ 

ُویي  تَ دژخیواى سژین عاتن، پیشّصی هلت ایشاى سا تغشیغ ّ تضویي ًوایذ.

دس  ُا ًلش دس عشاعش ایشاى ایي سّص تاسیخی سا جؾي گشكتٌذ. هٌاعثت هیلیْى

ُای  ُای کاسگشی ّ ُوچٌیي ادضاب ّ عاصهاى تِشاى تَ دػْت عاصهاى

ُای تاؽکُْی تشتیة دادٍ ؽذ کَ طی آى کاسگشاى  پیوایی عیاعی، ساٍ

ُای خْد سا هطشح کشدٍ ّ تش هثاسصٍ خْد تا اهپشیالیغن ّ استجاع ّ  خْاعت

  ػْاهل ّاتغتَ تَ آًاى تأکیذ ًوْدًذ.

عٌذیکاُای هغتول ّ ؽْساُای کاسگشی عاػت ُلت ّ ًین صثخ تَ دػْت 

ُا ُضاس ًلش اص کاسگشاى ّ كشٌُگیاى،  کاسخاًجات تِشاى ّ دْهَ، دٍ

اهْصاى دس هیذاى تْپخاًَ اجتواع کشدٍ ّ اص ایي هذل دس  داًؾجْیاى ّ داًؼ

طشف هیذاى دسّاصٍ ؽویشاى  آتاد تَ ُای كشدّعی، اعالهثْل، ؽاٍ هغیش خیاتاى

لذساعیْى عشاعشی کاسگشاى ّ صدوتکؾاى كشاًغَ ًوایٌذٍ کٌ دشکت کشدًذ.

ُایی کَ تْعظ  سّی یکی اص پالکاست پیوایی ؽشکت داؽت ّ تَ ًیض دس ایي ساٍ

  ؽذ، ًْؽتَ ؽذٍ تْد: کاسگشاى دول هی

  «.صًذٍ تاد ُوثغتگی صدوتکؾاى كشاًغَ تا صدوتکؾاى ایشاى»
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  ؽتٌذ:ُایی تا ؽؼاسُای صیش سا دس دعت دا ُوچٌیي کاسگشاى پالکاست

ها خْاُاى اكضایؼ دعتوضد هتٌاعة تا کاس ّ عایش ًیاصُای هادی ّ هؼٌْی » 

  «.پیؼ تَ عْی تؾکیالت ّادذ کاسگشی ایشاى« ... » کاسگشاى ُغتین.

ًظیش ُوْطٌاى خْیؼ  کاسگشاى ّ صدوتکؾاى دس هغیش خْد تا اعتوثال تی

  هْاجَ تْدًذ.

ای دس  دس ایي هْهغ ػذٍ سعیذ. 3صثخ، جوؼیت تَ جلْی کالًتشی  5٥عاػت 

ًلش عؼی دس تلشهَ اًذاختي دس تیي صلْف کاسگشاى ّ ُْاداساى  4٥٥دذّد 

ُا کشدًذ. ایي ػذٍ صیش پْؽؼ ؽؼاسُای هزُثی عؼی کشدًذ تظاُشات آسام  آى

پیوایی تا هتاًت  ُن تضًٌذ؛ اها گشٍّ اًتظاهات ساٍ آهیض کاسگشاى سا تَ ّ هغالوت

  «.ؽذٍ ّ ّدذت صلْف خْد سا دلع ًوْدًذ کاهل تا ایي تذشیکات سّتشّ

ػؿ هیؼاى ػؿّافٍ ىویـاى، پل اف هـائت پیبم ىبػثبه یک تي اف کبؿگـاى 

ػعبًیبت ّ یکی اف کبؿگـاى مبعتوبًی، ژاى ػّؿاى، ًوبیٌؼٍ کٌلؼؿامیْى 

کٌٌؼگبى ػؿ هـامن  مـتبمـی کبؿگـاى ّ فصوتکيبى كـاًنَ عطبة ثَ ىـکت

 چٌیي گلت:

  وای ػضیض!دّعتاى ّ سك»  

ادغاعات آهیختَ تَ خْؽذالی خْد سا اص طشف طثوَ کاسگش كشاًغَ ّ 

خْاُاى كشاًغَ تا ؽْس  داسم. کاسگشاى ّ تشهی تخصْؿ )ث.ژ.ت( اتشاص هی

گْئین کَ تا  كشعتٌذ. ها تَ ؽوا تثشیک هی كشاّاى تَ پیشّصی ؽوا دسّد هی

ّجْد آّسدٍ تْد، َ جْیاًَ خْد، تا ّجْد اختٌاهی کَ سژین ت كذاکاسی هثاسصٍ

  ...«.پا خاعتیذ ّ دس ؽکغت اى هْكن ؽذیذ   هصوواًَ ػلیَ دیکتاتْسی تَ

پیوبیی تْمٔ ًوبیٌؼٍ مٌؼیکبی ثبكٌؼٍ مْفًی  ػؿ پبیبى هـامن، هتي هطؼٌبهَ ؿاٍ

  هـائت ىؼ.
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ُبی هيغٌ کبؿگـاى ػؿ اؿتجبٓ ثب ىـایٔ کبؿ ّ فًؼگی آًبى ػ ػؿ هتي  عْامت

  گٌزبًؼٍ ىؼٍ ثْػ: هطؼٌبهَ ثَ هـاؿ فیـ

  عْد کاسگشاى ُغتین. ها خْاُاى تـییش هاًْى کاس تَ

  ها خْاُاى هغکي هٌاعة تشای کاسگشاى ّ صدوتکؾاى ُغتین.

  ها خْاُاى تأهیي کاس تشای کاسگشاى تیکاس ُغتین.

  کؾی اص کاس کْدکاى ُغتین. ها خْاُاى هٌغ تِشٍ

  شای صًاى کاسگش ُغتین.ها خْاُاى دعتوضد هغاّی دس تشاتش کاس هغاّی ت

  ها خْاُاى تأهیي دن اػتصاب تشای کاسگشاى ُغتین.

  ها خْاُاى آصادی كؼالیت عٌذیکایی ُغتین.

ها خْاُاى ؽشکت کاسگشاى دس اداسٍ اهْس هْعغات صٌؼتی ّ کؾاّسصی 

  ُغتین.

ها خْاُاى سكغ تثؼیض دوْهی تیي کاسگشاى هْعغات دّلتی ّ خصْصی 

  ُغتین.

  وایت کاهل دّلت اص صٌایغ داخلی ُغتین.ها خْاُاى د

ُا دس داخل کؾْس  ها خْاُاى هٌغ ّسّد کاالُایی ُغتین کَ تْلیذ هؾاتَ آى

  پزیش اعت. اهکاى

  ها خْاُاى جلْگیشی اص تؼطیل هْعغات تْلیذی تذت ُش ػٌْاى ُغتین.
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 خانواده ٌک بتوان کار ساعت 1 با که دستمزدی برای کارگری سندٌکاهای»

 .«کوشند می کرد، اداره را هنفر 9

 عقب دلٌل به را کارفرماٌان که قانونی تصوٌب برای کارگری سندٌکاهای»

 .«کوشند می کند، جرٌمه و مجازات کارگران، چندماهه حقوق انداختن

 راٌگان، بهداشت راٌگان، پرورش و آموزش برای کارگری سندٌکاهای»

  1.«کوشند می اساسی نقانو همگانی،طبق و راٌگان ورزش ، راٌگان مسکن

 مناسب مسکن ، کارگران سود به کار قانون تغٌٌر سندٌکاهای کارگری خواهان

بٌکار،  کارگران برای کار تأمٌن زحمتکشان، خواهان و کارگران برای

 کار برابر در مساوی دستمزد خواهان کودکان، کار از کشی بهره منع خواهان

  .هستٌم کارگر زنان برای مساوی

 حق تأمٌن سندٌکاٌی، خواهان فعالٌت آزادی خواهان ای کارگریسندٌکاه

 در کارگران شرکت خواهان کارگران، و راهپٌماٌی آزادانه برای  اعتصاب

اجرای پرداخت حقوق  خواهان کشاورزی، و صنعتی موسسات امور اداره

  .هستٌم خصوصی و دولتی موسسات کارگران هماهنگ بٌن

بوده و راه  داخلی صناٌع از دولت کامل ٌتحما خواهان سندٌکاهای کارگری

اندازی و نوسازی کارخانه ها را در اولوٌت کاری دولت دانسته و به اٌن 

 کشور داخل در ها آن مشابه تولٌد که هستٌم کاالهاٌی ورود منع منظور خواهان

  .است پذٌر امکان

 هر تحت تولٌدی موسسات تعطٌل از جلوگٌری سندٌکاهای کارگری خواهان

می باشند. تعطٌلی هر کارخانه تولٌدی، منافع ملی و امنٌت ملی مان را  نوانع

 هدف گرفته است.
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 کوشندگان تا به آخر استوار

 !«ها بر خاک ، آرمان ها بر پاستپٌکر»

 

 هثاسص عٌذیکایی ایشاى ،ؽْرب داجی سئیظ هوذم

ىْؽة صبری ؿئیل هوؼم اف هجبؿفاى كؼبل ىْؿای هتضؼٍ هـکقی ّ مٌؼیکبی 

  امت. عْؿىیؼی ٤٣ّ  6٣بؿگـاى میلْ ّ اًجبؿ ًلت ػؿ ػَُ ک

عْؿىیؼی ػؿ ىِـمتبى چـگـ یکی  ۹6۶۹ىْؽة صبری ؿئیل هوؼم ػؿ مبل 

ُبی اًوالثی کن ّ ثیو  ػًیب آهؼ. ػؿ فاػگبٍ عْػ ثب اًؼیيَ اف تْاثغ ىِـ فًزبى ثَ

ل کبؿ ػؿ هـاکق ٌٍؼتی آى فهبى هيـْل ىؼ، پ آىٌبیی یبكت. اّ اف رْاًی ثَ

اف هؼتی ثـای کبؿ ثَ تِـاى کْچ کـػ. اثتؼا ػؿ اًجبؿ کبال ّ مپل  ػؿ اًجبؿ ًلت 

 .ّ میلْی تِـاى ثَ ػٌْاى کبؿگـ امتغؼام ىؼ

ثَ یکی اف کبػؿُبی ّلیي کبؿگـاى کبؿعبًزبت تِـاى ثَ ػٌْاى یکی اف ا اّ

ىْؽة صبری ؿئیل هوؼم  . ثنیبؿ كؼبل ػؿ ػـٍَ کبؿگـی ّ مٌؼیکبیی ثؼل ىؼ

ّیژٍ تيکل  کیل ّ گنتـه كؼبلیت مٌؼیکبُبی کبؿگـی آى فهبى ّ ثَػؿ تي

 کبؿگـاى میلْ ًوو ػؿرَ اّل ػاىت. 

ایي  .آهؼ ىوبؿ هی تـیي مٌؼیکبُب ثَ ػؿ فهبى عْػ اف كؼبلاتضبػیَ کبؿگـاى میلْ 

مٌؼیکب ُوـاٍ ثب ػیگـ مٌؼیکبُبی کبؿگـی ًظیـ ػعبًیبت، میوبى، ًلت 

ی اٍلِبى، چیت تِـاى، کبؿعبًزبت ًنبری عْفمتبى، کبؿعبًزبت ًنبر
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مْػ   ىؼى ٌٍؼت ًلت ایـاى ّ ثَ آُي ًوو پـؿًگ ػؿ رٌجو هلی ىبُی ّ ؿاٍ

 .امتوالل هلی ّ ؿُبیی اف تنلٔ اهپـیبلینن ػاىتٌؼ

یکی اف ًغنتیي اهؼاهبت ىْؽة صبری ؿئیل هوؼم ػجبؿت ثْػ اف هيبؿکت ّ 

یل مٌؼیکبی کبؿگـاى ُب ثـای تيک ُویبؿی ؿمبًؼى ثَ کبؿگـاى گـهبثَ

ُب ػؿ  ُب ثْػ. ػؿ احـ كؼبلیت اّ ّ ُوـفهبًو، مٌؼیکبی کبؿگـاى گـهبثَ گـهبثَ

ًبهَ  تيکیل ىؼ. كؼبلیت ایي مٌؼیکب مجت گـػیؼ کَ آییي ۹٤6٤آثبى هبٍ  6۱

ُب ثَ  پیـاهْى هوـؿات کبؿ، ایوٌی، ثِؼاىت ّ اهٌیت ىـلی کبؿگـاى گـهبثَ

گـاى هیِي هب اف صوْم هبًًْی ثـعْؿػاؿ تَْیت ثـمؼ ّ ایي ػمتَ اف کبؿ

ّ ثؼًجبل كؼبلیت ىْؿای هتضؼٍ هـکقی،  ۹٤6۱ثِوي هبٍ  ۹6ىًْؼ. ُوچٌیي ػؿ 

ًبهَ کبؿگـاى میلْ ػؿ عًَْ تـییـ ػؿ هؼیـیت کبؿعبًَ ّ صوْم کبؿگـاى 

ػؿ اؿػیجِيت هبٍ  .کٌٌؼگبى اٍلی آى ثْػ میلْ هٌتيـ ىؼ کَ ىْؽة اف تِیَ

ػٌُؼگبى تضَي ّ اهْبی تْهبؿ تْمٔ کبؿگـاى  ىْؽة اف مبفهبى ۹٤6۱

اًبؿک ثْػ. ایي کبؿگـاى عْامتبؿ تبهیي اهٌیت ىـلی ّ رلْگیـی اف ثیکبؿی 

 .عْػ ثْػًؼ

اّ ُوبًٌؼ گـٍّ کخیـی اف ُوـفهبًو  ۹٤٤6هـػاػ  6۸ثؼؼ اف کْػتبی ًٌگیي 

هغلیبًَ ثَ كؼبلیت عْػ اػاهَ ػاػ ّ ػؿ مؼ کـد کَ ػؿ ػمت مبعتوبى ثْػ 

ْل ثَ کبؿ ىؼ ّ ػؿ رِت آگبٍ کـػى کبؿگـاى ثَ كؼبلیت پـػاعت. ػؿآًزب هيـ

ُبی ارتوبػی رِت  ثیوَ 6ثَ ثیوبؿی یـهبى هجتال ّ ػؿ ثیوبؿمتبى ىوبؿٍ 

هؼبلزَ ثنتـی ىؼ. ػؿُویي هْهغ ثَ ػمتْؿ ػاػؿمی اؿتو اّؿا ػؿ ثیوبؿمتبى 

ن ثَ ػلت ًجْػى ػؿ ثیؼاػگبٍ ؿژیىْؽة  .ػمتگیـ ّ اف آًزب ثَ فًؼاى هَـ ثـػًؼ

یک هبٍ ثؼؼ اف ػمتگیـی، ػؿ  .هؼاؿک کبكی ثَ یک مبل فًؼاى هضکْم ىؼ

ثْػ،  ُبی ّصيتٌبک هؼؿت تکلن عْػؿا افػمت ػاػٍ صبلی کَ ثـاحـ ىکٌزَ

ػژعیوبى اّ ؿا ػؿصبل هـگ ثَ ثیوبؿمتبى ىِـثبًی هٌتول کـػًؼ. ػؿ ثیوبؿمتبى 

ؿا هؼبلزَ کٌٌؼ ّ مـاًزبم  کبییایي کبؿگـ هجبؿف مٌؼیثَ پقىکبى اربفٍ ًؼاػًؼ 

ثِوي هبٍ  6۸ىْؽة صبری ؿئیل هوؼم ػؿ تبؿیظ ُویيگی کبؿگـاى، ؿكین 

 ..”مبلگی ثَ ىِبػت ؿمیؼ ۲6ػؿ مي  ۹٤٤۸
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 ؿٌچَ، هِشهاى جٌثؼ کاسگشی ًْسّص ػلی

ؿٌچَ یکی اف اّلیي کبؿگـاى ٌٍبیغ ًنبری هبفًؼؿاى امت. ٓی  ًْؿّف ػلی

ىؼ ٌٍبیغ گًْبگْى هبىیٌی، ّوي ؿىؼ ثی ّهلَ ّ ثب ؿ ۹6۶۶ُبی پل اف  مبل

ٓجوَ کبؿگـ ّ صْْؿ آى ػؿ صیبت اهتَبػی، میبمی ّ ارتوبػی هیِي هب، 

ـ ۹۱ؿٌچَ ٓی ُویي مبل ُب ) ًْؿّف ػلی .رٌجو مٌؼیکبیی گنتـه یبكت

 .ثَ ػٌْاى کبؿگـ ثَ کبؿ هيـْل ىؼ( ۹٤۹۲

ٌب ىؼ. اّ اف ُوبى آؿبف تـ ثب اللجبی هجبؿفٍ آى تضت تبحیـ كؼبلیت کبؿگـاى هؼیوی

ػاػ.  کبؿ ػؿ کبؿعبًَ صـیـ ثبكی چبلْك ًنجت ثَ ظلن ّ متن ّاکٌو ًيبى هی

، ؿئیل ّ هؼیـ ۹٤۹۶چٌؼیي ثبؿ تْمٔ کبؿكـهب اصْبؿ ّ تِؼیؼ ىؼ. ػؿ مبل 

کبؿعبًَ صـیـثبكی کَ یکی اف گوبىتگبى ػؿثبؿ ؿّب عبى ثْػ، ٍجش فّػ هجل 

، ػؿ هوبثل ػؿة اٍلی کبؿگـاى ؿا اف ّؿّػ کبؿگـاى ثَ هضَْٓ کبؿعبًَ

ؿٌزَ ؿا اف هیبى کبؿگـاى  ػلیثَ تِؼیؼ آًِب پـػاعت، مپل ًْؿّفهتْهق ّ 

رؼا کـػٍ ّ ثـای تـمبًؼى ُوَ کبؿگـاى، اّ ؿا ثَ فیـ ّـثبت ىالم ثـػ، ایي 

ؿٌچَ ػؿ  ىالم فػى ّصيیبًَ ثـای ایزبػ رْ تـك ػؿ کبؿعبًَ ثْػ. ًْؿّف ػلی

كٌی اف هیبى کبؿگـاى اًتغبة ىؼٍ ثْػ تب ػؿ ٌُـمتبى آى فهبى ثـای آهْفه 

ُبی كٌی ؿا كـا گیـػ. اّ ثب ثبالتـیي اهتیبف ّاؿػ ایي  كٌی ایي کبؿعبًَ هِبؿت

ٌُـمتبى كٌی ىؼٍ ثْػ. ػؿ ٌُـمتبى هؾکْؿ اّ ٌُـرْیبى ؿا کَ اؿلت کبؿگـاى 

ؿؾا  رْاى کبؿعبًَ صـیـثبكی ثْػًؼ، ثَ اػتَبة ثـای اكقایو ػمتوقػ، ثِجْػ

 .ّ اهکبًبت عْاثگبٍ ػػْت کـػٍ ثْػ
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ثب موْٓ ػیکتبتْؿی ؿّبعبى، ػؿ تيکیل مٌؼیکبی کبؿگـاى کبؿعبًَ صـیـ 

ُبی مٌؼیکبیی  هؼم ثْػ ّ ُوـاٍ ثب ػلی الهؼی ّ اکجـ كبثـیکی كؼبلیت ثبكی پیو

کبؿعبًزبت ًنبری ىبُی، ثِيِـ ّ چبلْك ؿا ُؼایت، ؿُجـی ّ ُوبٌُگ 

ثبفػاىت ّ ثَ فًؼاى اكکٌؼٍ ىؼ. ػاػگبٍ ۹٤6۱بٍ ثِوي هاّ ػؿ .مبعت هی

مبل فًؼاى  ۹٣ُبی کبؿگـی ـ مٌؼیکبیی ثَ  كـهبیيی اّ ؿا ثَ ػلیل كؼبلیت

 ”ُبی کبؿگـی هغل اهٌیت ّ هضـک ىْؿه“هضکْم کـػ. ػاػگبٍ ًظبهی اّ ؿا 

ػاػگبٍ ىوب، “هؼـكی کـػ. اّ ػؿ آعـیي ػكبػیبت عْػ ػؿ ثیؼاػگبٍ ًظبهی گلت: 

کٌؼ ّ ثَ فًؼاى هی اكکٌؼ،  ػؼالتی هضبکوَ ّ هضکْم هی ین ؿا ثب ثیهي ّ ؿكوب

ای  ّلی ؿّفی عْاُؼ ؿمیؼ کَ هب، ىوب ؿا ثب ػؼالت، هضبکوَ ّ کیلـ ىبینتَ

 .”عْاُین ػاػ

ایي کبؿگـ امتْاؿ ّ ػالّؿ ثـ احـ كيبؿُبی ًب رْاًوـػاًَ ّ ىـایٔ ًبگْاؿ 

هنئْالى فًؼاى اف هؼبلزَ  .فًؼاى ّ ملْل اًلـاػی ثَ ثیوبؿی ؿیْی ػچبؿ ىؼ

کـػًؼ. اّ ػؿ احـ ُویي ثیوبؿی هِلک کَ ًبىی اف كيبؿُبی  اّ هوبًؼت هی

 .فًؼاى ثْػ، ػؿگؾىت

 

 آّدیظ هغشّپیاى اص كؼالیي عٌذیکاُای کاسگشی صٌْف

آّػیل هنـّپیبى اف كؼبلیي اّلیَ ّ اػْبی ُیبت هؼیـٍ مٌؼیکبی کبؿگـاى هٌبػ 

هٌبػ ّ ىیـیٌی پق ثْػ. ثَ ػٌْاى یک کبؿگـ  اّ کبؿگـثْػ. ٤٣ّ  6٣ػؿ ػَُ 

آگبٍ، ػؿ تبمیل مٌؼیکبی کبؿگـاى هٌبػ ػؿ ػَُ ثینت ًوو كؼبلی ثـ ػِؼٍ 

كبٍلَ ثَ ىْؿای هتضؼٍ ثال ػاىت ّ یکی اف كؼبلیي اٍلی ایي مٌؼیکب کَ

 .گـػیؼ هـکقی پیْمت، هضنْة هی

یکبُبی مٌؼیکبی کبؿگـاى ٌٍق هٌبػ ًیق هبًٌؼ ػیگـ ٌٍْف اف رولَ مٌؼ

چْة ؿکبؿگـاى عیبٓ، ػؿّػگـاى، کلبىبى، اؿؾیَ كـّىبى ّ میٌوب گـاى ػؿ چب

کـػ. اف آًزب کَ ػؿ هیبى  ىْؿای هتضؼٍ هـکقی ًوو ثنیبؿ كؼبلی ایلب هی

ػاؿاى ّ اؿؾیَ كـّىبى تؼؼاػ کبؿگـاى ثْیژٍ کبؿگـاى  اٌٍبف هٌبػ، ػاؿّعبًَ

ؾة آًِب ثَ مٌؼیکبُب تْمٔ هبُـ اؿهٌی هبثل تْرَ ثْػ، كؼبلیت ثـای رلت ّ ر
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آّػیل  .گـكت کبؿگـاى آگبٍ ّ حبثت هؼهی چْى آّػیل هنـّپیبى ٍْؿت هی

رولَ ػؿ مبفهبًؼُی گـػُوبیی کبؿگـاى اف ـّپیبى ثنیبؿ كؼبل ثْػ. اّهن

 ًوو اٍلی ؿا ػاىت.  ۹٤6۲ػی هبٍ  ۹6کبؿعبًَ آثزْمبفی هزیؼیَ ػؿ 

 کبؿگـاى تالىگـ مٌؼیکبییبؿی اف هـػاػ اّ ًیق هبًٌؼ ثنی 6۸ثب کْػتبی ًٌگیي 

هْؿػ پیگـػ هـاؿ گـكت. ثب اؿاػٍ ّ صلع اؿتجبٓ ثب کبؿگـاى هٌبػ ثَ ْٓؿ پٌِبًی 

، یؼٌی چٌؼ هبٍ پل اف ۹٤٤6آثبى مبل  66ػؿ  .ػاػ ثَ كؼبلیت عْػ اػاهَ هی

ُبی كـػی عیبثبى ىبُـّب )اًوالة(  هـػاػ، ػؿ یکی اف کْچَ 6۸کْػتبی 

 ـهبًؼاؿی ًظبهی هـاؿ گـكت ّ ثَ ىِبػت ؿمیؼ. ك مـثبفاىُؼف گلْلَ 

 

 دغي دیذسپْس اص كؼالیي عٌذیکاُای کاسگشی اصلِاى

صني صیؼؿپْؿ اف كؼبلیي مٌؼیکبی کبؿگـاى کبؿعبًَ ًنبری ؿصین فاػٍ 

ُبی ػُۀ ثینت ثَ ػٌْاى کبؿگـ ثَ امتغؼام کبؿعبًَ  اّ ػؿ مبل .اٍلِبى ثْػ

 ۹6ُب ؿّفاًَ  ؿ ثْػًؼ ػؿ تبثنتبىؿصین فاػٍ اٍلِبى ػؿآهؼ. کبؿگـاى هزجْ

مبػت کبؿ کٌٌؼ کَ كؤ ػؿ ایي هیبى ًین  ۹٣ُب ؿّفاًَ  مبػت ّ ػؿ فهنتبى

 ۸تب  ۹کبؿگـ ثب مبثوَ   ۱٣٣ػؿ کبؿعبًَ ثیو اف  .مبػت صن امتـاصت ػاىتٌؼ

ػؿ ىیلت ىت کبؿعبًَ صتی صن امتـاصت ًین مبػتَ  .مبل هيـْل ثَ کبؿ ثْػًؼ

  .ىؼ ًویًیق ثَ کبؿگـاى ػاػٍ 

صني صیؼؿپْؿ كؼبلیت مٌؼیکبیی ؿا ثَ ػٌْاى یک کبؿگـ آگبٍ ػؿ مٌؼیکبی 

کبؿگـاى کبؿعبًَ ؿصین فاػٍ آؿبف کـػ. ػؿ رـیبى اػتَبة یکپبؿچَ ّ هتيکل 

، ّی اف كؼبلیي ایي اػتَبة ثْػ. ۹٤6٤مٌؼیکبُبی کبؿگـی اٍلِبى ػؿ مبل 

بًؼٌُؼگبى گـػُوبیی، هصني صیؼؿپْؿ ػؿ ایي ػّؿاى اف كؼبلیي پُـىْؿ ّ مبف

. ػؿ مبل ثْػپیوبیی ػؿ صوبیت اف کبؿگـاى ػیگـ ًوبٓ کيْؿ ًينت ّ ؿاُ

ثب اثتکبؿ مٌؼیکبُبی کبؿگـی ؿاٍ پیوبیی پُـىکُْی تْمٔ کبؿگـاى  ۹٤٤٣

اٍلِبى ػؿ پيتیجبًی اف کبؿگـاى اػتَبثی ًلت آثبػاى ثـگقاؿ گـػیؼ. صني 

ثَ  کَ تْمٔ هقػّؿاى وبیی ثْػپیػؿ ٍق ًغنت ّ اف كؼبلیي ایي ؿاُ صیؼؿپْؿ

  گلْلَ ثنتَ ىؼ  ّ ؿاٍ اؿهبى ُبی کبؿگـیو ثَ ىِبػت ؿمیؼ.
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 سهضاى ػلی دُواى هثاسص پُش ؽْس جٌثؼ عٌذیکایی کاسگشاى

یکی ػیگـ اف کبؿگـاى هِـهبى مٌؼیکبُبی کبؿگـی ًنبری هبفًؼؿاى ػؿ 

ُبی ػَُ ثینت ّ می عْؿىیؼی مٌؼیکبلینت هزـة، ؿهْبى ػلی  مبل

 .امتُوبى، كؼبل مٌؼیکبی کبؿعبًَ صـیـ ثبكی چبلْك،ػ

ثَ امتغؼام کبؿعبًَ صـیـ ثبكی چبلْك  ۹٤6٤ؿهْبى ػلی ػُوبى ػؿ مبل 

ًوو . پل اف هؼتی کبؿ ػؿ کبؿعبًَ ثَ ػْْیت مٌؼیکب پؾیـكتَ ىؼ ّ ػؿآهؼ

هبئن )ػُوبى ػؿ اػتَبة مـًْىت مبف کبؿگـاى کبؿعبًَ ىبُی  ؿهْبى ػلی

ثنیبؿ ثـرنتَ ثْػ. اّ ػؿ کٌبؿ ػلی الهؼی ّ یْمق ػلی  ۹٤6۶ىِـ( ػؿ مبل 

 .ؿّػ اف مبفهبى ػٌُؼگبى اٍلی ایي اػتَبة تبؿیغی ّ هبًؼگبؿ ثَ ىوبؿ هی

ًظیـ ّ ػؿعيبى کبؿگـاى  ؿهْبى ػلی ػُوبى ػؿ اػتَبة ّ هوبّهت ثی

ّ چبلْك ثب ایي کبؿعبًَ ىبُی )هبئن ىِـ( ّ رلت ُوجنتگی کبؿگـاى ثِيِـ 

گـػػ.  تبؿیغی هلوؼاػ هی ؿعؼاػفهـٍ ؿُجـاى ایي هإحـػاىت ّاف اػتَبة،ًوو

پل اف ایي اػتَبة ّ هوبّهت کبؿگـاى ثَ كبٍلَ چٌؼ هبٍ، ؿهْبى ػلی 

ػُوبى تْمٔ پلیل ّ كـهبًؼاؿی ًظبهی ىٌبمبیی، ػمتگیـ ّ ُوـاٍ ثب مَ کبؿگـ 

تجؼیؼ هـػاػ اف  6۸ػؿ آمتبًَ کْػتبی  .ػیگـ ثَ ًوطَ ػیگـی اف کيْؿ تجؼیؼ ىؼ

 .ثَ ٍْؿت هغلی ػؿ تِـاى اف مـگـكتیت عْػ ؿاثبؿ كؼبل ثَ تِـاى آهؼ ّ ایي

تالىگـاى  هـػاػ ّ آؿبف پیگـػ ّ مـکْة عًْیي 6۸پل اف کْػتبی 

م پلیل مٌؼیکبیی ّّ م كـهبًؼاؿی ًظبهی ـ هأهْؿ ؿکي ػ ّّ ، تْمٔ هأهْؿاى ؿکي ػ

ّ ػمتگیـ ىؼ. ػؿ ُبی تِـاى ىٌبمبیی  ؿالهـّب فهبًیبى ـ ػؿ یکی اف عیبثبى

مبل  ۹فًؼاى هْؿػ ىکٌزَ هـاؿ گـكت ّ ػؿ ثیؼاػ گبٍ كـهبًؼاؿی ًظبهی ثَ 

ُبی عْػ ّكبػاؿ هبًؼ. ػؿ  صجل هضکْم ىؼ. ػؿ فًؼاى ثب ؿّصیَ هْی ثَ آؿهبى

یکی اف ؿّفُبی ػّؿاى فًؼاى ؿكین کبؿگـ ؿهْبى ػلی ػُوبى ػچبؿ مکتَ 

ثٌؼ هزبّؿ ؿمبًؼًؼ، تاله فًؼاًیبى ًبهٌ ىؼ. فًؼاًیبى ثالكبٍلَ اّ ؿا ثَ کٌبؿ 

ّ ؿكوبی ُن ثٌؼ اّ ثـای ًزبت ّی احـ ًجغيیؼ ّ ػژعیوبى اف ثبف کـػى ػؿة 

ثٌؼ عْػػاؿی کـػًؼ. ثَ ایي تـتیت ػؿ احـ هوبًؼت صنبة ىؼٍ ػژعیوبى، ػاؿّ 

ثَ ؿكین ؿهْبى ػلی ػُوبى ًـمیؼ ّ اّ ثب مـثلٌؼی ّ ؿـّؿ ثؼّى آًکَ تنلین 

 .اف ػمت ػاػ ػؿ ؿاٍ ثِجْػی فصوتکيبى ْػ ؿااؿتزبع ىْػ، ربى ع
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 تاک جٌثؼ کاسگشی دغي جاهاعة سصهٌذٍ تی

 

ػؿ اٍلِبى هتْلؼ ىؼ، تضَیالت عْػ ؿا تب  ۹٤٣۸صني ربهبمت ػؿ مبل 

ثَ امتغؼام کبؿعبًَ ّٓي کَ  ۹٤6۱هوطغ ػیپلن ػؿ فاػگبٍ عْػ گؾؿاًؼ.ػؿ مبل 

ىؼ، ػؿآهؼ.  ضنْة هیتـیي هـاکق ًنبری اٍلِبى ّ مـامـ کيْؿ ه اف هِن

صني ربهبمت ثب تکیَ ثـ اػتوبػی کَ کبؿگـاى ٓی کبؿ ّ فًؼگی ؿّفاًَ ػؿ 

ُبی اصیبی هزؼػ  فهیٌَ کبؿگـاىکبؿعبًَ ثَ اّ پیؼا کـػٍ ثْػًؼ، ُوـاٍ ثب ػیگـ 

مبعت. مبفهبًؼُی اػتـاُ ثـای اكقایو ػمتوقػ ّ اػتـاُ  ؿا هِّیب  مٌؼیکب

ف ًغنتیي اهؼاهبت ایي رْاى ػلیـ ّ آگبٍ ثْػ کَ ثَ ؿكتبؿ تُْیي آهیق کبؿكـهب ا

ُبی هغتلق کبؿعبًَ ُوـاٍ ىؼٍ ثْػ. اّ تاله  ثب صوبیت هبٓغ کبؿگـاى ثغو

ُب ّ مٌؼیکبُبی کبؿگـی کبؿعبًزبت  ػاىت ثب ثـهـاؿی ؿاثطَ هیبى تيکل

هغتلق ًنبری ػؿ اٍلِبى، اف تزـثیبت ػیگـ ُوـفهبى عْػ ثَ مْػ اصیبی 

صوبیت ّ پيتیجبًی کبؿگـاى کبؿعبًَ ًنبری  .ّٓي ثِـٍ ثـػمٌؼیکبی کبؿعبًَ 

فایٌؼٍ ؿّػ ّ کبؿعبًَ ؿصین فاػٍ اف اػتـاُ کبؿگـاى کبؿعبًَ ّٓي ػؿ 

ُبی صني ربهبمت ػؿ رٌجو  ُبی هیبًی ػَُ ثینت اف ػیگـ هْكویت مبل

 .مٌؼیکبیی ّ ػؿ مطش ىِـ اٍلِبى ثْػ

ُـاك کبؿكـهبیبى ؿا ثَ ُبی ًنبری عين ّ  هجبؿفٍ هتضؼ کبؿگـاى کبؿعبًَ

ػًجبل ػاىت. کبؿكـهبی کبؿعبًَ ّٓي اثتؼا صني ربهبمت ّ ػّ تي ػیگـ اف 

كؼبلیي مٌؼیکبیی ؿا اصْبؿ ّ هْؿػ تِؼیؼ هـاؿ ػاػ. ثَ اّ اعطبؿ ىؼٍ ثْػ ػؿ 

” تضـیک کبؿگـاى ثَ اؿتيبه“ُبی مٌؼیکبیی کَ ثَ آى  ٍْؿت اػاهَ كؼبلیت
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اُؼ ىؼ، ُوچٌیي چٌؼیي ثبؿ ثَ تضـیک ًبم ػاػٍ ثْػًؼ، اف کبؿ اعـاد عْ

اه  ُب اّ ؿا تِؼیؼ ثَ ّـة ّ ىتن ّ آتو فػى عبًَ کبؿكـهب اّثبه ّ ؿربلَ

ُب، اّ آگبُبًَ ّ ُْىیبؿاًَ ثَ كؼبلیت عْػ اػاهَ  ؿؿن ایي تْٓئَ کـػٍ ثْػًؼ. ػلی

ػاػ. مـاًزبم پل اف تزوغ اػتـاّی تؼؼاػی اف کبؿگـاى ثغو كٌی ػؿ  هی

، کبؿكـهب صني ربهبمت ؿا ؿموبً اف کبؿ اعـاد کـػ. پل اف هضَْٓ کبؿعبًَ

ُبی عْػ ؿا ثَ  اّ کْىیؼ ؿاثطَ عْػ ؿا ثب کبؿگـاى صلع کـػٍ ّ كؼبلیت ،اعـاد

 .اىکبل ػیگـ پیگیـی ًوبیؼ

ػؿ عیبثبًی ػؿ تِـاى  ۹٤٤6هـػاػ مبل  6۸صني ربهبمت مـاًزبم ؿّف 

ػاػٍ ّ مپل تْمٔ هْؿػ ّـة ّ ىتن هـاؿ  ىٌبمبیی ّتْمٔ کْػتبچیبى 

 گبٍ كـمتبػٍ ىؼ. ؿكین صني اّثبه ّ ًظبهیبى کْػتبچی ثبفػاىت ّ ثَ امبؿت

 اه ًگيت ّ صتی رٌبفٍ اّ ؿا تضْیل عبًْاػٍگبٍ ثبف ربهبمت ُیچگبٍ اف امبؿت

ًؼاػًؼ. ًبم صني ربهبمت ایي هِـهبى ُوـاٍ ّ ُوـفم هجبؿفاى رٌجو مٌؼیکبیی 

 .ربّػاًَ امت

 سص خغتگی ًاپزیش عٌذیکاُای کاسگشی صٌْفخْسى هاساخاًیاى هثا

 

ُبی ػَُ ثینت  صـكَ اّ کلبىی ثْػ ّ ثَ ػٌْاى یک کبؿگـ کلبه ػؿ مبل  

ُبی رٌجو مٌؼیکبیی ؿا  عْؿىیؼی یؼٌی ٌُگبهیکَ ىْؿای هتضؼٍ هـکقی ٍق

هتضؼ ّ مبفهبًؼُی کـػٍ ثْػ، ػؿ كؼبلیت مٌؼیکبی کبؿگـاى کلبه تِـاى ّ 

ُبی پبیبًی ػَُ ثینت، عْؿى هبؿاعبًیبى ثٌب ثَ  صْهَ ًوو ػاىت. ػؿ مبل
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تِـاى ّ صْهَ ُوـاٍ ثب امؼالَ ُبی عْػ ػؿ مٌؼیکبی کبؿگـاى کلبه  هنئْلیت

 .توْیت ؿاثطَ هیبى کبؿگـاى ّ مٌؼیکبُبی ٌٍْف ثنیبؿ كؼبل ثْػکبؿیزبًی ػؿ

ًوو اّ ػؿ گنتـه كؼبلیت مٌؼیکبی کبؿگـاى کلبه ثنیبؿ  ۹٤٤۹ػؿ مبل 

ُبی کبؿگـاى ٌٍْف ّ مبفهبًؼُی ّ  تزِیق ّ توْیت ٍق ثـرنتَ ثْػ.

ثبفمبفی مٌؼیکبُبی کبؿگـی ٌٍْف هبًٌؼ مٌؼیکبُبی کبؿگـاى ًبًْا، عیبٓ، 

ُب ّ ًظبیـ آى اف ّظبیق پُـ اُویتی ثْػ کَ ثب كؼبلیت  کلبه، اؿؾیَ كـّىی

ىؼ. ثـهـاؿی ؿاثطَ هٌظن  ىجبًَ ؿّفی عْؿى هبؿاعبًیبى ّ ؿكوبی اّ هینـ هی

مبفهبى یبكتَ هیبى مٌؼیکبُبی کبؿگـاى ٌٍْف ّ اؿتجبٓ هضکن ثب ّ 

ُب ّ تضکین هْهؼیت  مٌؼیکبُبی کبؿگـاى ّاصؼُبی ثقؿگ تْلیؼی ّ کبؿعبًَ

ُبی  ُبی میبمی ّ ارتوبػی اف هنئْلیت رٌجو مٌؼیکبیی کبؿگـاى ػؿ هؼبػلَ

 کبؿگـ كؼاکبؿ عْؿى هبؿاعبًیبى ثْػ.

هـػاػ ثب ّرْػ آًکَ هْؿػ پیگـػ هـاؿ  6۸عْؿى هبؿاعبًیبى پل اف کْػتبی 

ُبی هٌطوَ ؿاٍ  گـكت ّ هزجْؿ ىؼٍ ثْػ اف هضل اٍلی ىـل عْػ ػؿ کلبىی

ًلـٍ  ۶آُي ّ ثبفاؿ کلبىبى تِـاى ػّؿ ثبىؼ، ػؿ مبفهبًؼُی ّ تيکیل کویتَ 

كؼبلیي مٌؼیکبیی ٌٍْف کلبه ًوو ثبؿفی ایلب کـػ. اّ ػؿ رـیبى اػتَبة 

هـػاػ، اف  6۸ی پل اف کْػتبی اًگلینی ـ آهـیکبیی یؼٌ ۹٤٤٤کلبىبى ػؿ مبل 

گـػیؼ ّ ثَ ایي ػلیل اف مْی  ُبی اٍلی كـهبًؼاؿی ًظبهی هضنْة هی ُؼف

هأهْؿاى تضت تؼویت هـاؿ ػاىت. ٓی هؼت کْتبٍ پل اف کْػتب هزجْؿ ىؼٍ ثْػ 

  .ثـای اهـاؿ هؼبه ػؿ یک ػکَ کلبىی هيـْل ثَ کبؿ ىْػ

ؼی، ایي کبؿگـ هِـهبى کَ اف هجل تْمٔ هضبكل عْؿىی ۹٤٤۲مـاًزبم ػؿ مبل 

اؿتزبػی ّ ُوؼمت ّ ُوکبؿ كـهبًؼاؿی ًظبهی ىٌبمبیی ىؼٍ ثْػ، تْمٔ 

 هأهْؿاى ىِـثبًی هْؿػ ُؼف گلْلَ هـاؿ گـكت ّ ثَ ىِبػت ؿمیؼ.

ُبی رٌجو کبؿگـی هیِي هب حجت ّ  ًبم عْؿى هبؿاعبًیبى ثب اكتغبؿ ػؿ ٍلضَ

 .صک ىؼٍ امت
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 ُثشاى عٌذیکاُای کاسگشی صٌایغ ًغاجییْعق ػلی اص س

یْمق ػلی ػؿ هوبم یک کبؿگـ آگبٍ ػؿ کبؿعبًَ صـیـ ثبكی چبلْك كؼبلیت 

اف كؼبلیي اّلیَ ّ پبیَ گؾاؿاى ایي ّ  کبؿگـ ثغو كٌی ایي کبؿعبًَ  اّکـػ.  هی

مٌؼیکب ثَ ُوـاٍ ًْؿّفػلی ؿٌچَ ّ ػیگـاى ثْػ. اهْب تْهبؿ ثـای اكقایو 

ّ مبفهبًؼُی اػتـاّبت پـاکٌؼٍ کبؿگـی ّ ثـًبهَ ؿیقی ػمتوقػُب، تيکل 

ُب اف رولَ ّظبیلی ثْػ کَ یْمق ػلی ثب ُْىیبؿی ّ  ػولی ّ ػهین اػتَبة

 هِبؿت ػؿ اًزبم آًِب کْىب ثْػ.

ىْؿای هتضؼٍ هـکقی کبؿگـاى ّ فصوتکيبى ایـاى  ۹٤6۱ٌُگبهیکَ ػؿ مبل 

ـاؿ گـكت ّ ثَ هخبثَ هْؿػ ىٌبمبیی كؼؿامیْى رِبًی مٌؼیکبُبی کبؿگـی ه

یگبًَ هـکق مٌؼیکبیی اٍیل ػؿ ایـاى ثَ ػْْیت كؼؿامیْى ػؿآهؼ، گـػُوبیی 

ثقؿگی ثَ هٌبمجت اؿمبل ًبهَ پؾیـه ّ صوبیت كؼؿامیْى رِبًی مٌؼیکبُبی 

ایي گـػُوبیی ًیـّی هتضؼ عْػ ّ  ػؿ تِـاى ثـپب ىؼ کَ کبؿگـاى ػؿ کبؿگـی

یْمق  کْىٌؼٍ کبؿگـیًوبیو گؾاىتٌؼ. تْاى رٌجو مٌؼیکبیی فصوتکيبى ؿا ثَ 

ُبی هبفًؼؿاى اف مبفهبى ػٌُؼگبى  ػلی اف ربًت مٌؼیکبُبی کبؿگـی ًنبری

ایي گـػُوبیی ؿفهزْیبًَ ثْػ. پیو اف ایي ًیق یْمق ػلی ػؿ ثـپبیی صـکت 

ًوو اٍلی ؿا ػاىت. ثَ اثتکبؿ اّ  ۹٤6٤اػتـاّی گنتـػٍ کبؿگـاى ػؿ مبل 

ُبی چبلْك ثب تزوغ اػتـاّی، ػؿعْامت َ ّ یبؿاًو کبؿگـاى کبؿعبً

ؿمیؼگی ثَ ّّؼیت ثِؼاىتی ّ ؿكبُی عْػ ؿا هطـس ّ ثَ ػّلت اػالم کـػًؼ. 

ایي صـکت هتيکل ثنیبؿ هْكویت آهیق ثْػ ّ ثَ ُوجنتگی ثیيتـ کبؿگـاى ّ 

، یْمق ػلی  ۹٤66اؿػیجِيت هبٍ مبل  ۹۸ػؿ  .توْیت ًوو مٌؼیکب هٌزـ ىؼ

گيبػٍ اتضبػیَ چَ هجتکـ تؼّیي ّ اؿمبل ًبهَ مـٌثَ ُوـاٍ ًْؿّف ػلی ؿ

ُبی کبؿگـاى  کبؿگـاى چبلْك ثَ ًغنت ّفیـ ّهت ثْػًؼ کَ ٓی آى عْامتَ

ثبفگْ ىؼٍ ثْػ. كؼبلیت ىجبًَ ؿّفی یْمق ػلی، ایي مٌؼیکبلینت هزـة مجت 

عنتگی ًبپؾیـ اف چين  اتایي هجبؿف.اػتجبؿ ّ اصتـام ىؼیؼ کبؿگـاى ثَ ّی ثْػ

ثَ  ۹٤6۱تزبع ّ اهپـیبلینن ػّؿ ًجْػ. یْمق ػلی ػؿ آؽؿهبٍ مبل اؿ ػْاهل

گبٍ، ثَ ىؼت ُبی پیگیـاًَ مٌؼیکبیی ثبفػاىت ىؼ. پیو اف ػاػ كؼبلیت” رـم“

ّكبػاؿ هبًؼ. ػؿ کبؿگـیو ُبی  ثلٌؼ ّ هــّؿ ثَ آؿهبىىکٌزَ گـػیؼ اّهب مـ

ه ًبى آّؿی رق ا ثیؼاػگبٍ ًظبهی ثَ مَ مبل فًؼاى هضکْم ىؼ. ثب آًکَ عبًْاػٍ

كـاف ثبهی هبًؼ ّ ُـگق تنلین ىـایٔ ىتٌؼ، ػؿ ػّؿاى فًؼاى هوبّم ّ مـاّ ًؼا
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ًيؼ. ػؿ هؼت فًؼاى اّ، ُونـه هزجْؿ ثَ کبؿ ّ تأهیي ػؿآهؼ عبًْاػٍ ىؼٍ 

پل اف ؿُبیی اف فًؼاى ثبؿ ػیگـ كؼبلیت مٌؼیکبیی عْػ ؿا اف مـ گـكت. .ثْػ

ت مٌؼیکبی کبؿگـاى کبؿعبًَ صـیـ ؿاثطَ ثب کبؿگـاى، توْیت ًوو ّ هْهؼی

ُبی ایي  تـیي هنئْلیت ثبكی چبلْك ّ اكيبًؼى ثؾؿ آگبُی ٓجوبتی اف اٍلی

 ۹٤6۶. ػؿ رـیبى اػتَبة ثقؿگ ّ ثَ یبػ هبًؼًی مبل ثْػػلیـ  کْىٌؼٍ

یْمق ػلی اف مبفهبى ػٌُؼگبى –کبؿگـاى کبؿعبًَ ىبُی ـ هبئن ىِـ کًٌْی 

 .ثْػػظین ّ هإحـ تبؿیغی  ؿعؼاػایي 

هـػاػ اّ ثبؿ ػیگـ هْؿػ پیگـػ هـاؿ گـكت. چوبهؼاؿاى  6۸ثب کْػتبی ًٌگیي 

ػاؿاى ّ ؿّصبًیْى ىِـ کَ ػؿ عؼهت کْػتبچیبى ػول  ّاثنتَ ثَ مـهبیَ

ُبی ّصيیبًَ ثَ كـهبًؼاؿی ًظبهی ّ  کـػًؼ، اّ ؿا ػمتگیـ ّ پل اف ىکٌزَ هی

ًؼ ّ هبًٌؼ هجل ثب ؿـّؿ ثـ هوبهبت اًتظبهی تضْیل ػاػًؼ. هؼتی ؿا ػؿ فًؼاى گؾؿا

ُبی ىؼیؼ چٌؼ  مـ پیوبى عْػ ثبهی هبًؼ. پل اف آفاػی اف فًؼاى ثَ ػلیل ىکٌزَ

ُبیيبى ػؿ مْگ اّ  ؿّف ثیيتـ فًؼٍ ًوبًؼ. ثب ىِبػت اّ ٍؼُب کبؿگـ ّ عبًْاػٍ

 ػؿ آى ىـایٔ ػىْاؿ پل اف کْػتب ثَ اّ اػای اصتـام ًوْػًؼ. 

 گشاى ًاًْاعٌذیکای کاس کْؽٌذٍصالخ خذاهی 

ٍ 

آّؿ عبًْاػٍ ؿا اف ػمت ػاػ ّ هزجْؿ ىؼ اف  یؼٌی ًبى ،ٌْف کْػک ثْػ کَ پؼؿُ

ُب ثپـػافػ. کبؿ ىبم ّ ْٓالًی ػؿ ًبًْایی ثـای  ًْ رْاًی ثَ کبؿ ػؿ ًبًْایی

  .هؼبه ّ کوک ثَ فًؼگی عبًْاػٍ، ثبػج ىؼٍ ثْػ کَ اّ اف تضَیل ثبف ثوبًؼ

http://www.etehadkargar.org/wp-content/uploads/2016/09/Saleh-Khodamie.png
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لنـ ّ هؼتی ثبثل ػؿ امتبى هبفًؼؿاى كؼبلیت ػؿ مٌؼیکبی کبؿگـاى عجبف ثبث اّ

کـػ. هجبؿفٍ ثـای اكقایو صوْم کبؿگـاى ًبًْا ّ کبُو مبػت کبؿ  هی

ُبی كؼبلیت ایي کبؿگـ هِـهبى ثْػ. ٓجیؼی امت کَ ػؿ  ْٓالًی اف ػـٍَ

كؼبلیت مٌؼیکبُبی عجبف امتبى هبفًؼؿاى، ٍبلش عؼاهی پیيوؼم ّ پیيـّ ثْػ. 

بؿ ٍبلش عؼاهی كـاُن مبعتي اهکبى تْفیغ گنتـػٍ یکی اف اهؼاهبت هبًؼگ

ؿّفًبهَ ظلـ اؿگبى ىْؿای هتضؼٍ هـکقی ػؿ هبفًؼؿاى پل اف اًتيبؿ هزؼػ 

ثْػ. تْفیغ ظلـ ؿاثطَ ّ ُوبٌُگی هیبى  ۹٤6۶كـّؿػیي مبل  ۹6آى ػؿ 

کـػ ّ هْرت تضکین هْهؼیت رٌجو مٌؼیکبیی  مٌؼیکبُبی هْرْػ ؿا توْیت هی

 .اى صنبك ثْػکبؿگـاى ػؿ آى ػّؿ

 ػؿٍبلش عؼاهی ایي کبؿگـ آگبٍ ّ پیيـّ مـاًزبم ػؿ رـیبى یک گـػُوبیی 

، ػؿ ُزْم ّصيیبًَ هأهْؿاى ىِـثبًی ّ ۹٤٤۹ػی هبٍ  ۹۶ثبثلنـ ػؿ 

ژاًؼاؿهـی هْؿػ اٍبثت گلْلَ هـاؿ گـكت ّ ثَ ىِبػت ؿمیؼ. اّ کَ ػؿ 

ّـثبت رـیبى ایي گـػُوبیی ثـای ًزبت ربى ؿكین ّ ُوـفهو کَ فیـ 

ثبتْى هأهْؿاى هـاؿ ػاىت، اهؼام کـػٍ ثْػ، ثب ًِبیت ىِبهت ّ ىزبػت میٌَ 

 « ثقى » رلْ ػاػ ّ كـیبػ فػ،

ُبی ٓجوَ کبؿگـ ؿا ًيبى ػاػ ّ میٌَ  اّ امتْاؿی ّ پبیجٌؼی ژؿف ثَ آؿهبى 

 ُبی ػىوي مبعت. عْػ ؿا آهبد گلْلَ

 

 ىػضیضی اص اًوالتیْى ًغل اّل جٌثؼ کاسگشی ایشاهیشدیذس

ای كویـ  عْؿىیؼی ػؿ ىِـ علغبل ػؿ عبًْاػٍ ۹6۱٣هیـصیؼؿ ػقیقی ػؿ مبل 

ُبی عْػ  ّ فصوتکو ثَ ػًیب آهؼ. ػؿ ًْرْاًی ُوـاٍ گـُّی اف ُويِـی

ىؼ ّ ثَ کبؿگـی پـػاعت. پل اف چٌؼی ثَ فاػگبٍ  –ثبػکْثَ  –ؿُنپبؿ ثبکْ 

ؼبػى ًلت هیـصیؼؿ ػقیقی کَ ػؿ ه.عْػ ثبفگيت ّ مپل مبکي ىِـ تجـیق ىؼ

عْؿىیؼی یؼٌی یک مبل  ۹6۶۹ثبکْ ثب گـٍّ ُوت آىٌبیی یبكتَ ثْػ، ػؿ مبل 

پل اف تيکیل صقة ػؼالت ثَ ػْْیت ایي صقة ػؿآهؼ. هیـصیؼؿ ػقیقی اف 

ػؿ امتبًِبی آؽؿثبیزبى ّ گیالى  ػؼالت كؼبالى ّ هنئْالى ثغو کبؿگـی صقة
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ـػٍ ػؿ آؽؿثبیزبى ّ گیالى اف ػاهٌَ ثنیبؿ گنت ػؼالت ثْػ. كؼبلیت صقة

ُبی ایـاى کَ  عْؿىیؼی ثب هنبػی کوًْینت ۹6۶۶ثـعْؿػاؿ ثْػ. ػؿمبل 

ُبی ٌٍلی ػؿ هیبى کبؿگـاى ّ  هیـصیؼؿ ػقیقی ػؿ آى ًوو ػاىت، اتضبػیَ

ّؿاى تبمیل گـػیؼ. ثَ ػٌْاى ًوًَْ ػؿ احـ كؼبلیت اتضبػیَ کبؿگـاى ػؿ  پیيَ

ؼ(، ثَ عْامت آؽؿثبیزبى )کَ ػؿ آى فهبى صقة کبؿگـاى عْاًؼٍ هی ى

ّؿاى کَ ػؿ اتضبػیَ هتيکل ىؼٍ ثْػًؼ، ثـ عالف اؿاػٍ هبلکبى، کـایَ  پیيَ

 .ػؿٍؼ کبُو ػاػٍ ىؼ 6٣ُب ػؿ تجـیق  هـبفٍ

ّؿی ػؿ تجـیق ّ آـاف آى ٓی تْاًنتَ ثْػًؼ  ُبی کبؿگـی ّ پیيَ اتضبػیَ

ّؿاى، هـبفٍ ػاؿاى کْچک ّ رق ّ  تؼؼاػ هبثل تْرِی اف کبؿگـاى، پیيَ

ُبی ٌٍلی هتيکل ّ هتضؼ کٌٌؼ. هیـصیؼؿ  ُب ؿا ػؿ مبفهبى ـػاى هـبفٍىبگ

ػقیقی ػؿ ایي ػّؿاى اف فهـٍ ؿُجـاى ایي صـکبت اػتَبثی ّ مبفهبًگـاى 

یکی اف هجبؿفاى ًبهؼاؿ آى ػّؿٍ ػؿ ػـٍَ ّی  .ُبی ٌٍلی ثْػ اتضبػیَ

وتـ ُبی آؽؿثبیزبى ّ گیالى امت کَ ک کبؿگـی ّ مٌؼیکبیی ثَ ّیژٍ ػؿ امتبى

ّی ثب تزـثیبت پـثبؿ عْػ ػؿ اػتالی رٌجو کبؿگـی ّ  .ىٌبعتَ ىؼٍ امت

ُبی  ُبی كؼبلیت اتضبػیَ مٌؼیکبیی ایـاى تبحیـ هبًؼگبؿ ػاىت. ػؿ توبم مبل

کبؿگـی ػؿ گیالى ّ آؽؿثبیزبى، پیو اف آؿبف مـکْة ّ تخجیت ػیکتبتْؿی 

ٌجو کبؿگـی گـاى ػوؼٍ ر ؿّبعبى، ؿكین ىِیؼ هیـصیؼؿ ػقیقی اف مبفهبى

ُبی ٌٍلی ّ کبؿگـی ػؿ ػّؿاى  آیؼ. ًبم اّ ثب كؼبلیت اتضبػیَ ثَ ىوبؿ هی

 .ًغنت صیبت رٌجو کبؿگـی ایـاى پیًْؼ ًبگننتٌی ػاؿػ

ػقیقی هبًٌؼ ػیگـ هیـصیؼؿ ۹٤6٣ُبی ىِـیْؿ مبل  پل اف تضْل

اتضبػیَ ُبی کبؿگـی ؿا اصیب ًنل اّل ثب ؿـّؿ ّ اكتغبؿ  مٌؼیکبلینت ُبی

ػقیقی ػؿ تبمیل عْؿىیؼی هیـصیؼؿ 6٣ُبی اثتؼای ػَُ  ػؿ مبل کـػًؼ.

ُبی کبؿگـی ػؿ امتبى آؽؿثبیزبى ًوو كؼبلی ػاىت. ػؿ صکْهت هلی ّ  اتضبػیَ

ُبی هتؼؼػ ّ مٌگیٌی اف  آؽؿ ًیق هنئْلیت 6۹عْػهغتبؿ آؽؿثبیزبى ّ رٌجو 

ػاؿ ثْػ. مـاًزبم پل اف ىکنت  رولَ مبفهبًؼُی رٌجو کبؿگـی ؿا ػِؼٍ

آؽؿ ّ صولَ ىبٍ ثب کوک آهـیکب ّ اًگلیل ثَ صکْهت هلی ّ  6۹ٌجو ر

ػؿ هضبل  ۹٤6۱عْػهغتبؿ آؽؿثبیزبى، کبؿگـ كؼاکبؿ هیـصیؼؿ ػقیقی ػؿ مبل 

 .علغبل ثَ ػمت اّثبه ّ گقهگبى ؿژین ملطٌتی ثَ ىِبػت ؿمیؼ
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 دّعت کاسگش ًواػ ّ هثاسِص ؽجاعِ جٌثؼ کاسگشی ؿالهشضا جٌت

 

هيـْل ىؼ ّ ثب ایي ىـل ّ  ًوبىی اف ًْرْاًی ثَ کبؿ ػّمت ؿالهـّب رٌت 

ُب ّ هـاکق تْلیؼی آى فهبى  صـكَ ػؿ هیبًَ ػَُ ثینت عْؿىیؼی ػؿ کبؿگبٍ

پـػاعت. یکی اف هـاکق ٌٍؼتی کَ  مٌؼیکبُب ثَ كؼبلیت هی ّ ػؿ کـػ کبؿ هی

ػّمت ػؿ ػَُ ثینت عْؿىیؼی ثَ ػٌْاى کبؿگـ ػؿ آى  ؿكین ؿالهـّب رٌت

ثْػ. ًغنتیي آىٌبیی ثب اللجبی  ىِجبف ُْاپیوبییکبؿ ىؼ، کبؿعبًَ  هيـْل ثَ

 .هجبؿفٍ ؿا اف كؼبالى مٌؼیکبیی ایي ّاصؼ ٌٍؼتی آهْعت 

 ًغنتیي صْْؿ اّ ثَ ػٌْاى یک رْاى کبؿگـ ّ كؼبل مٌؼیکب، ػؿ ثبىگبٍ

یب اّایل  ۹٤6۲ىْؿای هتضؼٍ هـکقی کبؿگـاى ّ فصوتکيبى ػؿ اّاعـ مبل 

ثْػ.  ىِجبف ُْاپیوبییب اػْبی اتضبػیَ کبؿگـاى کبؿعبًَ ُوـاٍ ث ۹٤6۱مبل 

ثب تيکیل ؿموی مٌؼیکب ّ ثب ىِجبفُْاپیوبیی کبؿگـاى کبؿعبًَ   ػؿایي تبؿیظ

صْْؿ ػؿ ثبىگبٍ ىْؿای هتضؼٍ هـکقی ؿموبً ثَ ػْْیت ایي هـکق هؼتجـ 

ه ُبی ایي کبؿگـ رْاى ًوب مٌؼیکبیی کيْؿ ػؿآهؼًؼ. ایي آؿبفی ثْػ ثـ كؼبلیت

ىؼ. پل اف چٌؼی ػؿ احـ كؼبلیت  کَ اکٌْى كؼبل مٌؼیکب ًیق هضنْة هی

ب پیيٌِبػ کبؿگـاى ثبمبثوَ ّ پیگیـاًَ ّ ًیق تنلٔ ثَ هْافیي کبؿ مٌؼیکبیی ث

ُب  ػؿایي مبل.کنْت ثَ ػْْیت ُیبت هؼیـیَ اتضبػیَ کبؿگـی ػؿآهؼپیي

 .ػّمت اف كؼبالى رْاى ىْؿای هتضؼٍ هـکقی ثْػ ؿالهـّب رٌت

http://www.etehadkargar.org/wp-content/uploads/2016/11/Janat-Doust.jpg
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هغبللت ثب یکی اف  ،ثب كؼبلیت گنتـػٍ مٌؼیکبُبی کبؿگـی ۹٤٤٣ؿ اّایل مبل ػ

اؿػیجِيت هبٍ  ٤۹ثْػ. ػؿ   هْاػ الیضَ رؼیؼ اًتغبثبت رٌجَ ػوْهی پیؼا کـػٍ

گـػُوبیی ػظین ّ ثبىکُْی ثب ؿٌُوْػ ّ هيبؿکت مٌؼیکبُبی  ۹٤٤٣مبل 

غبللت عْػ ثب کبؿگـی ثـپب ىؼ کَ ٓی آى کبؿگـاى ایـاى ّ رٌجو مٌؼیکبیی ه

مْاػاى اف ىـکت ػؿ  ثیرؼیؼ اًتغبثبت کَ هطبثن ثب آى  هْاػی اف الیضَ

ىؼ ثغو ثقؿگی  ىؼًؼ ؿا اػالم کـػًؼ. ایي الیضَ مجت هی اًتغبثبت هضـّم هی

ُبی فصوتکو ثَ ػلیل ًؼاىتي مْاػ عْاًؼى ّ  اف کبؿگـاى، ػُوبًبى ّ تْػٍ

ػّمت یکی  ؿالهـّب رٌت ًْىتي اف ىـکت ّ صْْؿ ػؿ اًتغبثبت هٌغ ىًْؼ.

 .گـاى رْاى ایي گـػُوبیی ػظین ثْػ اف هنئْالى ّ مبفهبى

ُب ثب ؿٌُوْػ ّ هيبؿکت كؼبل مٌؼیکبُب، کبؿگـاى مـامـ  ُوچٌیي ػؿایي مبل

ػّمت  کـػًؼ. ؿالهـّب رٌت کيْؿ اف ٓـس عـیؼ ثـگ هـَّ هلی صوبیت هی

عـیؼ ثـگ هـَّ هلی ثَ ُوـاٍ ػیگـ كؼبالى مٌؼیکبیی ػؿ تيْین کبؿگـاى ثَ 

ػؿ احـ  ۹٤٤۹ػّلت ػکتـ هَؼم ثنیبؿ كؼبل ثْػ. اف رولَ ػؿ تبثنتبى مبل 

ثـگ  6٣٣ثغو ٌٍؼت ًلت ثیو اف  –کْىو اّ ّ یبؿاًو کبؿگـاى هٌطوَ هن 

پب کـػ ّ  هـَّ هلی ؿا عـیؼاؿی کـػًؼ کَ ػؿآى فهبى مـ ّ ٍؼای ثنیبؿی ثَ

ـیبلینن اًگلیل ّ آهـیکب ؿا ثَ هضبكل اؿتزبػی ًظیـ ػؿثبؿ، ؿّصبًیْى ّ اهپ

 .ُـاك اًؼاعت

ُبی ایي کبؿگـ هِـهبى هيبؿکت ػؿ تيکیل ّ مپل  یکی اف ػیگـ هنئْلیت

ػْْیت ػؿ تـکیت کویتَ کوک ثَ کبؿگـاى اػتَبثی موٌبى ػؿ ىِـیْؿ هبٍ 

 ۲٤ثْػ. ثٌب ثَ پیيٌِبػ کبؿگـاى کبؿعبًَ چیت ؿی، ُیبت ًوبیٌؼگبى  ۹٤٤۹

ای ثـای کوک ثَ کبؿگـاى  کویتَ ۹٤٤۹ِـیْؿ هبٍ مٌؼیکبی کبؿگـی ػؿ ى

اػتَبثی موٌبى ؿا تيکیل ػاػًؼ. صوبیت هبػی، هؼٌْی ّ ُویبؿی ثَ کبؿگـاى 

هـاؿ ػاىت. ؿالهـّب   اػتَبثی ّ عبًْاػٍ آًِب ػؿ مـلْصَ ّظبیق ایي کویتَ

 .ػّمت اف هْمنبى ّ اػْبی كؼبل ایي کویتَ ثْػ رٌت

ُبی کبؿگـی ثب ًويَ  ى کٌلؼؿامیْى آفاػ اتضبػیًَوبیٌؼگب ۹٤٤۹آثبى هبٍ  6۲ػؿ 

هِبؿ هجبؿفات رٌجو کبؿگـی ّ مٌؼیکبیی ثَ ایـاى ملـ کـػًؼ. ؿیبمت ایي 

ُبی ُبمکیي اف آهـیکب ّ ثـًل اف لجٌبى ثـػِؼٍ ػاىتٌؼ.  ُیبت ؿا ػّ تي ثَ ًبم

لَ ا ّیژٍ آیت كل اؿتزبػی ثَایي ػّ تي ثب ًويَ هجلی ثـای رلت هْاكوت هضب
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بًی ثَ ُوکبؿی ثب اتضبػیَ فؿػ آى فهبى ثَ ًبم امکی کَ تضت کٌتـل ػؿثبؿ کبى

ثْػًؼ. ُؼف آًبى توْیت اتضبػیَ فؿػ امکی   النلطٌَ ثْػ ّاؿػ تِـاى ىؼٍ ّ هْام

ّ هجبؿفٍ ثب مٌؼیکبُبی ّاهؼی ثَ ّیژٍ ىْؿای هتضؼٍ هـکقی ثْػ. یکی اف 

لَ ا ثب آیت ُبی کبؿگـی ػیَُبی ًوبیٌؼگبى کٌلؼؿامیْى آفاػ اتضب ًغنتیي هالهبت

مٌؼیکبُبی کبؿگـی ػؿ هوبثل ایي تْٓئَ ػمت ثَ هوبّهت  .کبىبًی اًزبم گـكت

فػٍ ّ ثب ثـپبیی اػتـاّبت هغتلق، اهؼام ّ صـکت کٌلؼؿامیْى آفاػ ؿا اكيب ّ 

ای ؿا  ػّمت ػؿ ایي فهیٌَ كؼبلیت گنتـػٍ ؿالهـّب رٌت  .هضکْم کـػًؼ

ُبی میلْ، چیت ؿی، میوبى تِـاى، ػعبًیبت  عبًَُوـاٍ ثب كؼبالى کبؿگـی کبؿ

ثَ هْافات صْْؿ ُیبت ًوبیٌؼگی کٌلؼؿامیْى آفاػ  .آُي ثـػِؼٍ ػاىت ّ ؿاٍ

ُبی کبؿگـی ثـای صوبیت اف مٌؼیکبُبی ّاثنتَ ثَ هْام ّ ػؿثبؿ، یک  اتضبػیَ

ثْػ تب ثَ اٍطالس ىـایٔ  ُیبت اف آهـیکب ّ اًگلیل ًیق ثَ تِـاى ملـ کـػٍ 

کبؿگـاى ػعبًیبت  ۹٤٤۹بًَ ػعبًیبت تِـاى ؿا ثـؿمی ًوبیؼ. ػؿ آؽؿهبٍ کبؿع

تِـاى ػؿ هوبثلَ ثب صْْؿ ػّ ُیبت یؼٌی ُیبت کٌلؼؿامیْى آفاػ ّ ُیبت 

ای هتيکل اف  ثبفؿمبى آهـیکب ّ اًگلیل تظبُـات ثبىکُْی ثـپب کـػًؼ. کویتَ

 .کـػًؼ هی ُب اف ایي تظبُـات صوبیت مٌؼیکبُبی کبؿگـاى ٌٍْف ّ کبؿعبًَ

 .ػّمت ًیق اف اػْبی كؼبل ایي کویتَ ثْػ ؿكین ؿالهـّب رٌت

هـػاػ كَل رؼیؼی اف فًؼگی ایي کبؿگـ  6۸آهـیکبیی  –ثب کْػتبی اًگلینی 

ُبی  ػمتگیـ ىؼ ّ ػؿ فًؼاى هْؿػ ىکٌزَ ۹٤٤٤هجبؿف آؿبف ىؼ. اّ ػؿ مبل 

ثنتي پیوبى ٌُگبهی کَ ىبٍ ثـای “ ٤۱یب  ۹٤٤۲ّصيیبًَ هـاؿ گـكت. ػؿ مبل 

 ”ؿكت ثَ رْعَ اػؼام مپـػٍ ىؼ. ثـؼاػ ثَ عبؿد کيْؿ هی

ػّمت ثَ ػلیل هجبؿفٍ هنتوـ ّ پـىْؿ ثَ مْػ  ؿكین کبؿگـ ؿالهـّب رٌت 

مؼبػت کبؿگـاى ّ فصوتکيبى هْؿػ کیٌَ اؿتزبع هـاؿػاىت ّ ثَ ُویي ػلیل 

 ًیق اػؼام ىؼ.

 .ًام اسجوٌذ ایي سصهٌذٍ جٌثؼ کاسگشی جاّداًَ اعت 
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  ًاپزیش جٌثؼ عٌذیکایی ّ کاسگشی اُّاى یاسیجاًیاى هثاسصٍ خغتگی

ای فصوتکو ثؼًیب آهؼ ّ اف ُوبى ػّؿاى ًْرْاًی  اُّبى یبؿیزبًیبى ػؿ عبًْاػٍ

ُبی هغتلق ثـم ّ هکبًیک پـػاعت.  کبؿ ػؿ کبؿگبٍ ػؿ تاله ثـای هؼبه ثَ

ٌب مبعت. ٓؼن ػؿ مٌیي ًْرْاًی عیلی فّػ اّ ؿا ثب ّاهؼیت ربهؼَ ٓجوبتی آى

كوـ ّ امتخوبؿ ؿا ثب پْمت ّ گْىت عْػ چيیؼ. اّ کَ امتؼؼاػ ػؿعيبًی اف 

ػاػ، عیلی فّػ   کيی ّ هکبًیک( ًيبى هی اه )ثـم، مین عْػ ػؿ كـاگیـی صـكَ

اف ًغنتیي كؼبالى  ُوچٌیي اّ .یک امتبػکبؿ توبم ػیبؿ ػؿ صـكَُ ثـم ثؼل ىؼ ثَ

کبؿ، ػؿ  کو ّ ثـم ـاى هکبًیک، میناتضبػیَ کبؿگـاى هبُـ کَ ىبهل کبؿگ

ثَ  ۹٤6۱ – ۹٤6۲ػؿ مبل ّی  .عْؿىیؼی ثْػ 6٣ُبی اثتؼای ػَُ  مبل

ػْْیت ُیبت هؼیـٍ ّ کویتَُ ارـایِی اتضبػیَ کبؿگـاى هبُـ ػؿآهؼ. ایي مٌؼیکب 

ُبی مٌؼیکبیی ػؿ چبؿچْة ىْؿای هتضؼ هـکقی ثْػ.  تـیي تيکل یکی اف كؼبل

ْٓؿ کلی  ُب ّ اػتـاّبت ّ ثَ ػُی تزوغ ـ ػؿ مبفهبىُبی کبؿگـاى هبُ اتضبػیَ

هجبؿفات مٌؼیکبیی ٓجوَ کبؿگـ ایـاى ثَ ؿُجـی ىْؿای هتضؼٌٍ هـکقی ًوو 

 .اًؼ ثنیبؿ رؼی ّ پٌـؿًگ ػاىتَ

یبػ هبًؼًی ایي کبؿگـ هِـهبى  هـثْٓ ثَ اػتَبة کبؿگـاى  یکی اف هجبؿفات ثَ

ػؿ ىـایٔ ػىْاؿ فًؼگی ثـم ىِـ ؿىت امت. کبؿگـاى کبؿعبًَ ثـم ؿىت 

ُبی  کـػًؼ، ایي ّّؼیت مجت گنتـه ًبؿّبیتِی ایي کبؿگـاى ثْػ. اتضبػیَ هی

کبؿ ىؼًؼ تب  کبؿگـاى هبُـ کَ اػْبی ىْؿای هتضؼٌٍ هـکقی ثْػًؼ، ػمت ثَ

 ۶یبؿی کبؿگـاى ثـم ىِـ ؿىت ثيتبثٌؼ. ػؿ  ػٌْاى تيکل مٌؼیکبیی ثَ  ثَ

ّ ؿّفٍ تْمٔ کبؿگـاى کبؿعبًَ یک اػتَبة هتيکل ػ ۹٤6۱هِـهبٍ مبل 

گـاى اٍلی اػتَبة کَ اف مْی  ثـم ىِـ ؿىت ثـپب ىؼ. یکی اف مبفهبى

کبؿگـ ىْؿای هتضؼٌٍ هـکقی هنئْلیت ُوبٌُگی اػتَبة ؿا ثـػِؼٍ ػاىت، 

اُّبى یبؿیزبًیبى ثْػ. ایي اػتَبة کَ ثب ُوجنتگی کبؿگـاى ػیگـ فصوتکو 

ُبی کبؿگـاى ّ  یي ثـعی عْامتىِـُب ُوـاٍ ىؼ، هٌزـ ثَ تبهیي ّ تْو

 .اكقایو هقایبی ىـلی آًبى گـػیؼ

پل اف هؼتی ّ ثبؿ ػیگـ ػؿ تِـاى ّ ىِـُبی  6٣ُبی پبیبًی ػَُ  ػؿ مبل

ای آٌُیي هيـْل  ُبی عْػ ثب اؿاػٍ ػیگـ یبؿیزبًیبى ثَ ایلبی ّظبیق ّ هنئْلیت
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ثـم ُوؼاى  گـاى اػتَبة کبؿگـاى کبؿعبًَ ػٌْاى ًوًَْ اّ اف مبفهبى ىؼ. ثَ

 .ثْػ ۹٤6۸ػؿ مبل 

توبم کبؿگـاى کبؿعبًَ  ۹٤6۸ىِـیْؿ هبٍ مبل  6۲ّ  6٤، 66ػؿ ؿّفُبی 

آهیق ّ ىکبیت کبؿكـهب ػمت ثَ اػتَبة  ثـم ُوؼاى ثَ ػلت ؿكتبؿ تُْیي

یکپبؿچَ فػًؼ. ایي اػتَبة تْمٔ مٌؼیکبُبی ّاثنتَ ثَ ىْؿای هتضؼٍ 

ىوبؿ  اػْبی اٍلی ّ كؼبل آى ثَىؼ کَ یبؿیزبًیبى یکی اف  هـکقی ؿُجـی هی

ُبی کبؿگـاى هبُـ ػْْ  ػالٍّ اّ اف مْی کبؿگـاى ّ اتضبػیَ آهؼ. ثَ هی

کوینیْى صل اعتالف هیبى کبؿكـهب ّ کبؿگـاى کبؿعبًَ ثـم ُوؼاى ثْػ ّ ػؿ 

 .کـػ رلنبت ایي کوینیْى ثَ ػٌْاى ًوبیٌؼٌٍ کبؿگـاى ىـکت هی

ٌجو کبؿگـی، مٌؼیکبُبی کبؿگـی ثب تيؼیؼ كؼبلیت ر ۹٤6۶ُوچٌیي ػؿ مبل 

عْامتبؿ تيکیل ُیبتی ثـای ًظبؿت ثـ ٌٍؼّم تؼبّى کبؿگـاى ىؼًؼ. 

کوینیًْی ػؿ ایي ؿاثطَ، ػؿ احـ هجبؿفٍ ربًبًٌَ فصوتکيبى ثَ تبؿیظ ػّم 

 کبؿگـ مٌؼیکبیی ػؿ رلنٌَ ىْؿای ػبلی کبؿ تيکیل ىؼ. ًوو ۹٤6۶هِـهبٍ 

بُـی ّ توی ثبهـی ػؿ تيکیل ُیبت ًظبؿت لَ هظا یبؿیزبًیبى ُوـاٍ ثب ؿكوب ّلی

 .ثـ ٌٍؼّم تؼبّى کبؿگـاى ػؿ آى هوطغ فهبًی كـاهْه ًيؼًی امت

ای هبثل اػتوبػ ثـای کبؿگـاى  چِـٍ ایي کْىٌؼٍ کبؿگـیكؼبلیت عنتگی ًبپؾیـ 

ثْػ. اّ ػؿ تزؼیؼ اًتيبؿ ّ ثبفاًتيبؿ ؿّفًبهَ ظلـ اؿگبى ىْؿای هتضؼٍ   مبعتَ

 .ًوو ثنیبؿ كؼبلی ػاىت ۹٤6۶هـکقی ػؿ مبل 

یبؿیزبًیبى کَ اف هجبؿفاى  اُّبىهـػاػ،  6۸اًگلینی  –ثب کْػتبی آهـیکبیی 

، تْمٔ ٌؿکي ػّم ىِـثبًی مٌؼیکبیی ثْػىؼٍ ّ کبػؿُبی ثنیبؿ كؼبل  ىٌبعتَ

پل اف هبهْؿیي پلیل هغلی ىِـثبًی ّ ؿکي ػّ اّ ؿا “ػمتگیـ ىؼ. 

 یبًَ ثَ ىِبػت ؿمبًؼًؼ. ػؿ ىِـثبًی فیـ ىکٌزَ ّصي ی،ػمتگیـ

ثب ” اه تضْیل ًؼاػًؼ. اه ؿا ُن ثَ عبًْاػٍ رٌبفٍ بصت کبؿگـ ُکو پِلْی ؿژین 

یکی اف کبػؿُبی تْاًب ّ یکی  چٌجو کبؿگـیىِبػت ؿكین اُّبى یبؿیزبًیبى 

اف هجبؿفاى ثبتزـثَ عْػؿا اف ػمت ػاػ. ًبم ّ ؿاٍ ایي کبؿگـ هِـهبى ثب اكتغبؿ 

 .امت ُبی کبؿ ّ فصوت حجت ّ صک ىؼٍ ـّؿ تْػٍػؿ ٍلضبت تبؿیظ پـؿ
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 صادٍ جْادی، سصهٌذٍ دلیش جٌثؼ کاسگشی هیِي ها ػلی ػظین

 

فاػٍ رْاػی ػؿ یک عبًْاػٍ هضـّم ّ فصوتکو تْلؼ ّ پـّؿه  ػلی ػظین

ُب،  ُب، متبؿعبى ُب، صیؼؿ ػوْ اؿلی اّ فاػٍ مـفهیي ثبثک عـهؼیي .یبكت

ُب ّ . . . امت. اف کْػکی ثب ٓؼن كوـ ّ ؿًذ  ُب، ػلی هنیُْب، اؿاًی ثبهـعبى

ُبی گًْبگْى اف عیبٓی، کلبىی تب  آىٌب ىؼ. اف ًْرْاًی ثَ کبؿ ػؿ کبؿگبٍ

رْاى ثْػ کَ ثَ امتغؼام کبؿعبًَ پيویٌَ تجـیق ػؿآهؼ. ایي  .ًزبؿی پـػاعت

ىؼ ّ  کبؿعبًَ ػؿ فهبى عْػ اف ثقؿگتـیي ّاصؼُبی تْلیؼی هضنْة هی

 .کبؿ اىتـبل ػاىتٌؼ ُبی هغتلق آى ثَ ؿ ىیلتکبؿگـاى ثنیبؿی ػ

فاػٍ رْاػی، ًغنتیي آىٌبیی ثب اٍْل هجبؿفٍ ؿا ػؿ  ػلی ػظین ۹٤6۹ػؿ مبل 

ٌُگبهی کَ اّ  ۹٤6۹آهْعت. ػؿ هِـهبٍ مبل  مٌؼیکبییُوـاُی ثب کبؿگـاى 

ایی ثْػ، ػؿ کٌلـاًل پیيکنْتبى رٌجو کبؿگـی کَ ػؿ  تزـثَ ٌُْف رْاى کن

ُب ثـپب  ُب ّ کبؿگبٍ اى اُویت تيکل مٌؼیکبیی کبؿگـاى کبؿعبًَتجـیق تضت ػٌْ

 ثْػ، صْْؿ یبكت.   ىؼٍ

  ُبی پيویٌَ ّ کجـیت اػتَبة هتضؼی ػؿ کبؿعبًَ ۹٤66ػؿ هِـهبٍ مبل 

ثَ ؿٌُوْػ  ۹٤6٤اؿػیجِيت هبٍ مبل  6۹ػؿ .مبفی تجـیق مبفهبًؼُی ىؼ

تبمیل اتضبػیَ  مٌؼیکبُب ّ ثب ُؼایت ػیگـ کبؿگـاى هزـة، ّظیلَ کوک ثَ

کبؿگـاى ىِـ هیبًَ ؿا ثـػِؼٍ ػاىت. ایي هنئْلیت ؿا ثب مـثلٌؼی ّ هْكویت 

ثَ اًزبم ؿمبًؼ. ثب تبمیل صکْهت هلی ّ عْػهغتبؿ آؽؿثبیزبى ثَ ػٌْاى مٌگـ 

http://www.etehadkargar.org/wp-content/uploads/2016/12/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-ali-azim-zageh-javadi%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg
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ُبی  آفاػی ّ ػهکـامی مـامـ ایـاى، اّ ًیق ثب توبم ًیـّ ػؿ عؼهت آؿهبى

اف مبفهبًگـاى تظبُـات  ۹٤6۲هبٍ  عـػاػ ۹۹علن ثَ كؼبلیت هيـْل ىؼ. ػؿ 

 کبؿگـاى ثیکبؿ تضت ؿُجـی ىْؿای هتضؼ هـکقی ثْػ. 

مبفی هوتبف  اػتَبة کبؿگـاى کبؿعبًٌَ کجـیت ّ ثب ۹٤٤۹ػؿ ثِوي هبٍ مبل 

تجـیق ػؿ اػتـاُ ثَ اعـاد مَ کبؿگـ كؼبل ثـپب ىؼ کَ ًوو ؿكین ػلی 

ؿّفی اّ  ؼبلیت ىجبًَفاػٍ رْاػی ػؿ مبفهبًؼُی آى ثـرنتَ ثْػ. ػؿ احـ ك ػظین

ؿؿن كيبؿ ػّلت ّهت ّ کبؿكـهب اػاهَ یبكت ّ  ّ یبؿاًو، ایي اػتَبة ػلی

ُب ػؿ ىِـ تجـیق ّ ػیگـ ىِـُبی کيْؿ  ُوجنتگی کبؿگـاى ػیگـ کبؿعبًَ

ُوـاٍ آّؿػ. ثب کْىو اّ  ًظیـ اٍلِبى، ىبُی، موٌبى، تِـاى ّ آثبػاى ؿا ثَ

ُبی ًنبری ظلـ ّ  ـاى کبؿعبًَکبؿگ ۹٤٤۹ثْػ کَ ػؿ ػّافػُن ثِوي هبٍ 

  چی تجـیق ػؿ ُوجنتگی ّ ثـای صوبیت اف کبؿگـاى کبؿعبًَ کجـیت کلکتَ

 .مبفی هوتبف، اػالم اػتَبة کـػًؼ

ُوـاٍ روؼی اف ؿكوبی عْػ ثبفػاىت ىؼ، فیـ هـػاػ  6۸پل اف کْػتبی 

نت ًبپؾیـ ػؿ ثـاثـ ػژعین ایی امتْاؿ ىک ىکٌزَ هـاؿ گـكت، اهب چْى ٍغـٍ

فاػٍ ػؿ ػاػگبٍ ثؼّی ثَ ػّافػٍ هبٍ فًؼاى هضکْم ىؼ، ّلی  . ػلی ػظینینتبػا

هبٍ  ۹۱ُبیو ؿا ثَ  پل اف هؼتی ػاػگبٍ تزؼیؼًظـ هضکْهیت اّ ّ ُن پـًّؼٍ

ثْػ.  عْػ ػكبع کـػٍ  ُبی کبؿگـیاكقایو ػاػ. تٌِب ثَ ایي ػلیل کَ اف آؿهبى 

ىـّع ثَ كؼبلیت کـػ. ایي ثؼؼ اف آفاػ ىؼى اف فًؼاى هزؼػاً  فاػٍ ػظین ػلی

اػاهَ یبكت. اّ ػؿ توبم ایي هؼت ػؿ هیبى ٓجوَ کبؿگـ ثب  ۹٤٤۸كؼبلیت تب مبل 

ایوبًی امتْاؿ كؼبلیت کـػٍ ّ ثؾؿ آگبُی ٓجوبتی ؿا ػلیـؿن مکْت گْؿمتبًی 

 اكيبًؼ.  پل اف کْػتب هی

پل  ثبؿ ایي. ؼًؼىىٌبمبیی ّ ثبفػاىت  ۹٤٤۸ثبؿ ػیگـ اّ ّ یبؿاًو ؿا ػؿ مبل 

 اف ػمتگیـی ثَ تِـاى اػقام ّ هضکْم ثَ اػؼام ىؼ.

ؿاٍ، ًبم ّ هجبؿفٍ ایي کبؿگـ هِـهبى ػؿ تبؿیظ رٌجو کبؿگـی ّ مٌؼیکبیی ثب  

 .امت اكتغبؿ حجت ّ ّجٔ ىؼٍ 
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 جْاى ّ كذاکاس جٌثؼ کاسگشی هیِي ها اتشاُین كذایی هثاسص

 

ٌُْف ًْرْاى ثْػ کَ ثـای کوک  ػؿ ًزق آثبػ هتْلؼ ىؼ ّ ۹٤٤۱اّ ػؿ مبل 

ُبی هغتلق ػؿ ىِـ فاػگبٍ عْػ هيـْل ىؼ  کبؿ ػؿ کبؿگبٍ ثَ هؼبه عبًْاػٍ ثَ

ُبی  ػؿ کبؿگبٍ”. ػؿ رنتزْی ًبى اف ایي ىِـ ثَ آى ىِـ ؿكت“ّ مپل 

آثبػ، اٍلِبى،  بت، آٌُگـی ػؿ ىِـُبی ًزقعیبٓی، ثبكٌؼگی، تبمین

ُبی  ىِـ، کـد ّ تِـاى ثَ کبؿ پـػاعت. اّ ّوي کبؿ ػؿ کبؿگبٍ ُوبیْى

هغتلق اف رولَ تبمینبت ُوـاٍ ثب ػیگـ فصوتکيبى ثَ ٍْؿت كؼبل ػؿ اًوالة 

 ثِوي ىـکت رنت.

ایی کبؿگـاى ؿاٍ ّ مبعتوبى ّ تبمینبت ػؿ عًَْ هیقاى  هبػٍ ۹٣ٓـس 

یبثی، هیقاى ػمتوقػ ّ مبیـ هّْْػبت  ثیوَ ثیکبؿی، صن تيکلّام، صن 

اًتيبؿ یبكت، ؿكین اثـاُین كؼایی اف پیگیـتـیي کبؿگـاى رْاى ػؿ کَ کبؿگـی 

 .ثْػ ۹٤٥۶ػؿ مبل تجلیؾ، تـّیذ ّ تْفیغ ایي ٓـس 

ػؿ احـ هجبؿفٍ كؼبلیي مٌؼیکبیی ّ كؼبلیت عنتگی ًبپؾیـ اًزوي ُوجنتگی 

ُبی کبؿگـی  بؿگـی، اکخـیت ؿـیت ثَ اتلبم تيکلمٌؼیکبُب ّ ىْؿاُبی ک

هاًْى کاس تایذ اػالم ػاىتٌؼ،  ۹٤۱۶هـػاػهبٍ مبل  ۶هْرْػ آى فهبى ػؿ تبؿیظ 

 .تا ًظش کاسگشاى تصْیة ؽْد
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تـیي کبؿگـاى رْاى ثْػ. اًزوي  ؿكین اثـاُین كؼایی ػؿایي ػّؿاى اف كؼبل 

ُیچ تؾکل دیگشی ؼ کَ ػاىتٌ ُبی کبؿگـی اػالم هی ُوجنتگی ّ ػیگـ تيکل

  .عٌذیکایی ؽْد –صٌلی   تْاًذ جاًؾیي تؾکل ًوی

ُبی  ثب تْمل ثَ مـکْة ّ كـیت ّ تؼّیي ثـًبهَ ػوت هبًؼٍ ؽٌُیًیـُّبی 

یبثی ّ ػمتـمی فصوتکيبى ثَ صوْم مٌؼیکبیی عْػ  ّؼکبؿگـی هبًغ اف تيکل

لیـّب هضزْة، ثَ مـکـػگی ػلی ؿثیؼی، ػ یثْػًؼ. ػؿُویي ػّؿاى ثبًؼُبی

ُبی مٌؼیکبیی  ػاًيوٌؼ، صنیي کوبلی، ٍبػهی ّ ؿیـٍ ًوو هغـة ػلیَ تيکل

ػاؿی،  کـػًؼ. چوبم ّ اًزوي ُوجنتگی مٌؼیکبُب ّ ىْؿاُبی کبؿگـی ایلب هی

ُب اف  یْؿه ثَ هـاکق مٌؼیکبیی ّ تؼویت ّ ثبفػاىت کبؿگـاى ّ مٌؼیکبلینت

 .گـایبى ثْػ ّاپلایي ُبی  فهـٍ اهؼام

ُبی  اثـاُین كؼایی ٓی ایي ػّؿاى اف کبؿگـاى رْاى كؼبل ػؿ تيکل ؿكین ىِیؼ

ثـػ ّ  ؿا ثَ هیبى فصوتکيبى هیمٌؼیکبیی  آهْفه ُبیمٌؼیکبیی ثْػ کَ 

 .ؿمبًؼ ّظبیق هضْلَ ؿا ثب اصنبك هنئْلیت ػوین ثَ اًزبم هی

ُب ثَ ّیژٍ ػؿهیبى مٌؼیکبُبی کبؿگـی  ُب ّ کبؿعبًَ صْْؿ ػؿ کبؿگبٍ

  ثْػ ایی هْؿػ اػتوبػ کبؿگـاى پؼیؼ آّؿػٍ ُب، اف اّ چِـٍ بؿیتبمینبت ّ ػث

ّ تزبّف ٍؼام ثَ عبک هیِي هب،  آهـیکب ثب آؿبف رٌگ هطبثن ًويَ اهپـیبلینن

ؿكین کبؿگـ اثـاُین كؼایی ؿّف اّل آؽؿهبٍ  ُب ىؼ. اثـاُین كؼایی ؿاُی رجَِ

 ػؿ ػولیبت ثنتبى ثَ ىِبػت ؿمیؼ. ۹٤۹٣

 .امت یی ثب ؿـّؿ ّ اكتغبؿ ػؿ میٌَ تبؿیظ حجت ىؼًٍبم ؿكین کبؿگـ اثـاُین كؼا 

 

طبقه کارگر با آموزش و سازماندهی در سندٌکاهای خود پٌروزمند و » 
 «سربلند است، 
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 ػلی ًادسی اص كؼاالى عٌذیکاُای کاسگشاى ًغاجی هاصًذساى

ُبی ًغنتیي ػَُ ثینت عْؿىیؼی ثَ ػٌْاى یک کبؿگـ  ػلی ًبػؿی ػؿ مبل

اللجبی هجبؿفٍ ؿا  .یکبی کبؿگـاى صـیـ ثبكی چبلْك ػؿآهؼكٌی ثَ ػْْیت مٌؼ

ػلی الهؼی ّ ُبی مٌؼیکب آهْعت. هيْم اّ ػؿ ػْْیت مٌؼیکب  ػؿ ٍق

عیلی فّػ امتؼؼاػ ایي کبؿگـ كٌی کبؿعبًَ صـیـ ثبكی .ػلی ؿٌچَ ثْػًؼًْؿّف

ای ىٌبعتَ ىؼٍ ػؿ هیبى  ػؿ هجبؿفٍ ٌٍلی ّ میبمی عْػ ؿا ًيبى ػاػ ّ ثَ چِـٍ

ُبی هتؼؼػ هبفًؼؿاى ثؼل ىؼ. اّ ػؿ کلیَ صـکبت اػتـاّی  ؿگـاى ًنبریکب

ُبی اثتؼایی ػَُ ثینت صْْؿی هإحـ ػاىت. ػلی ًبػؿی ػؿ ایي ػّؿٍ  مبل

ُبی ٌٍلی ػؿ مطش امتبى  فهبًی كؼبلیت ىجبًَ ؿّفی ػاىت ّ ػؿ توبهی اهؼام

 .ًوْػ هبفًؼؿاى ُوچْى کبػؿی هإحـ ایلبی ّظیلَ هی

ل اف یْؿه اؿتزبع هبًٌؼ ثنیبؿی اف ُوـفهبًو ثبفػاىت ّ پ ۹٤6۱ػؿ مبل 

مبل صجل هضکْم ىؼ ّ ایي ػّ مبل  6ؿّاًَ فًؼاى ىؼ. ػؿ ثیؼاػگبٍ ًظبهی ثَ 

تـ اف پیو اف  ؿا ػّؿ اف ىِـ عْػ ػؿ فًؼاى هَـ تِـاى مپـی کـػ. هوبّم

فًؼاى آفاػ ّ ػّثبؿٍ ؿُنپبؿ ىِـ عْػ چبلْك گـػیؼ. ػؿ ثؼّ ّؿّػ ثَ ىِـ 

بفٍ توبك ثب کبؿعبًَ ّ کبؿگـاى ؿا ثَ اّ ًؼاػًؼ ّ تْمٔ مـگـػ اؿػالى ار

ؿئیل ًظبهی ّ اهٌیتی هٌطوَ ثَ رـم ایٌکَ صْْؿ اّ ػؿ هٌطوَ هْـ امت، 

فًؼاًی ىؼ. ػؿ مبعتوبًی ًیوَ کبؿٍ ثبؿ ثؼّى صکن ػاػگبٍ  ػّثبؿٍ ػمتگیـ ّ ایي

ایي هنألَ، كيبؿ ایي مبعتوبى ًیوَ توبم اف اهکبًبت کوی ثـعْؿػاؿ ثْػ ّ 

مبعت. چٌؼیي هبٍ  ؿّصی ّ كیقیکی هْبػلی ثَ ایي کبؿگـ هِـهبى  ّاؿػ هی

ػؿ ایي ىـایٔ ؿیـ اًنبًی ثَ تٌِبیی ثنـ ثـػ. ثبؿُب تْمٔ اّثبه ّ ًظبهیبى 

 .هْؿػ ىکٌزَ رنوی ىؼیؼ هـاؿ گـكت

ٌُگبهیکَ گـُّی اف کبؿگـاى كؼبل کبؿعبًَ صـیـ  ۹٤6۱ػؿ ثِوي هبٍ مبل 

لْك اف رولَ ؿهْبى ػلی ػُوبى ّ یْمق ػلی تْمٔ ًیـُّبی ًظبهی ثبكی چب

ّ ثَ ػمتْؿ مـگـػ رٌبیتکبؿ اؿػالى ثبفػاىت ّ ثَ ایي مبعتوبى ًیوَ توبم 

هٌتول ىؼًؼ، ثب رنن ثی ؿهن ّ ثَ ىؼت ىکٌزَ ىؼٍ ؿكین ػلی ًبػؿی ؿّثـّ 

ػلی كـهبًؼٍ ًظبهیبى )مـگـػ اؿػالى( ثب تْرَ ثَ ّّؼیت ّعین .گـػیؼًؼ

ای ػؿ هیبى کبؿگـاى  ًبػؿی ّ ثـای آًکَ هـگ اّ ػؿ ثبفػاىت ثبفتبة گنتـػٍ

ُب  کبؿعبًَ صـیـ ثبكی ّ مطش ىِـ عْاُؼ ػاىت، اّ ؿا کَ ثی ُیچ صکوی هبٍ
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هِـهبى، ػلی  کبؿگـکـػ. ” آفاػ“ثـػ ثَ ثِبًَ کوجْػ رب،  ػؿ ثبفػاىت ثنـ هی

ُبی ّاؿػٍ ثَ  ثـ احـ ىکٌزَ” آفاػی“ًبػؿی ثَ كبٍلَ چٌؼ ؿّف پل اف ایي 

 .ىِبػت ؿمیؼ

ؿكین ىِیؼ ػلی ًبػؿی ًوًَْ ػیگـی اف کبؿگـاى آگبٍ ّ مـ ثلٌؼ هیِي هبمت 

ُبی  کَ ثب توبم ّرْػ ّ ثب كؼاکبؿی ؿاٍ هجبؿفٍ ؿا ثـگقیؼ ّ تب ثَ آعـ ثَ آؿهبى

 !ّاالی اًنبًی ّ اًوالثی ّكبػاؿ هبًؼ. ًبم ػقیق اّ ربّػاًَ ّ ؿاٍ اّ اػاهَ ػاؿػ

 

 کارگران زندگی سطح امروز .نٌست درخشان اٌران کارگر طبقه وضع هم امروز البته»  

  برای 1321 های سال اواٌل در که زمانی .باشد باٌد که است آن از تر پائٌن مراتب به

 شد، مطرح« همه برای همه، بهداشت برای همه، فرهنگ برای نان»  شعار بار نخستٌن

 با شعار اٌن درقبال حاکم طبقات نماٌندگان از بسٌاری .بود زامرو از بدتر بار صد اوضاع

 اندازه ٌک به را انگشت پنج خدا است؟ مگر ممکن مگر: گفتند می وحشت و تعجب

 باشد؟ همه برای نان، فرهنگ، بهداشت است ممکن چگونه آفرٌده؟

 در نظمی. نمٌکرد حکومت کارفرما و کارگر برمناسبات قانونی هٌچ 1325 سال تا

 امروز، گفتٌم که چنان. نداشت وجود وبازنشستگی کار،مرخصی،بٌمه ساعات ستمزدها،د

 ٌک اگر است اشتباه اما .دارد فاصله بسٌار مطلوب، از،سطح هنوز اٌرانی کارگران زندگی

 می پائٌن کارگران فرزندان ازگلوی که هم نانی لقمه ٌک همٌن که کنٌم فراموش لحظه

باشد،  خود وفرزند زن کنار در تواند می کارگر که گیهفت روزتعطٌلی ٌک رود، همٌن

 طوالنی نبرد بهای به اٌنها ی وهمه همه.....  و کارگران کودکان رفتن مدرسه به همٌن

و  کارگری مبارزات در اٌنکه دلٌل رابه کارگری سندٌکاهای .است آمده بدست کارگر طبقه

 محاکمه به بارها بوده خستن صؾ در استعمار علٌه نبرد و زحمتکشان حقوق از دفاع

 امٌدها علی. اند برده بسر تبعٌدگاهها و زندان در سالها سندٌکاٌی مبارزان .اند کشٌده

 اهتزاز در چنان هم اٌران کارگری نهضت افتخار ُپر پرچم نٌستند،اما ما مٌان در امروز

 اٌن به ما .کارگرانٌم منافع مدافع که است اٌن ما اتهام» بود  خواهد اهتزاز در و است

 «کنٌم می افتخار اتهام
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 جواد اخوان از کوشندگان اتحادٌه های دهقانی

 

 ما مهربان

 روٌٌدی خورده شٌار زمٌن در

 شگفتی نارنج بهار های شکوفه باغ در

 بالٌدی دمان سپٌده های باران ترنم در

 گرفتی بلندا روستا و شهر سروان آزاد با

 رفتی ربها های خنده نخستٌن با باره ٌک به و

 های آرمان از حٌات لحظه آخرٌن تا زحمتکش دهقانی و کارگران رفٌق اخوان جواد

 کودتای از قبل و جوانی از را دهقانی مبارزات او. برنداشت دست خود دهقانی و کارگری

 از بعدها و عضو نشا لشت دهقانی اتحادٌه در و کرد آؼاز ها ارباب علٌه بر مرداد 21

 برای تالش و اربابان ستم علٌه بر مبارزات دلٌل به بارها او. شد آن قدم ثابت کوشندگان

 خاندانش و کار سٌاه کار سٌاسی امٌنی، علی. گردٌد زندانی دهقانان وضعٌت بهبودی

 نمی بر را ها جواداخوان خاطر همٌن به و دانستند نمی انسان جزو را دهقانان هٌچگاه

 کوشندگان ترٌن محبوب از و نکشٌد دست همبارز از ای برهه هٌچ در جواد عمو.تابٌدند

 سندٌکا پٌام همراهان از ٌکی او  سندٌکا پٌام نشرٌه انتشار و تولد با.بود منطقه دهقانی

 .دٌد نشرٌه اٌن در را خود های آرمان از بخشی او. شد عمر دقاٌق آخرٌن تا

 .است دهزن همٌشه دهقانان و کارگران قلب و ذهن در اخوان جواد عمو خاطره و نام
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 زنان و کارگر جهانی روز

 اعالم جهان زحمتکشان با و اعالم را خود های خواسته کارگران که روزی

 .کند می همبستگی

 ساٌر کنارمبرزه برای احقاق حق در در بزرگی کارگرنقش زناناٌن مٌان در 

 ثروت تولٌد درعرصه زنان ،تکنولوژی رشد با .کنند می اٌفا زحمتکشان

 نمی که داری سرماٌه ،کردند باز تالش و کار به ورود برای را راه جامعه

 و ظلم جنسٌتی تبعٌض با ببٌنند مرد زحمتکشان کنار در را مبارز زنان خواهد

 رنج موجب فراوان های ضو با تبعٌ بسته برآنها را ورود راه ،کار در دنٌای

 فراگٌر اتحاد درٌک تنها که دانند می خوبی ، به زنان .اند شده زحمتکش زنان

 ومشکالت زنان رهاٌی البته. رفت خواهد بٌن از نابرابرٌها که است مردان با

 به تارٌخ درطول زنان ،چراکه است خود حقوق از باآگاهی تنها آنها عدٌده

 شده دٌده آفرٌن و لذت سودآفرٌن های معامله ، برایجنسی کاالی ٌک عنوان

 را کارگر زنان که اند کرده تالش همٌشه کاال و صاحبان داران و سرماٌه اند

 منزویتحقٌر  مضاعف و ستمهای خود وضعٌت به آگاهی از کردن محروم با

 که تاس منظور بدٌن شود می کارگر زنان به که هاٌی و توهٌن تحقٌرها. کنند

 اقتصادی و اجتماعی های عرصهدر کار تواناٌی فاقد و نشٌنی خانه به را زنان

 می کامجوٌی و مثل تولٌد درد به فقط که بٌکاره انسانهاٌی آنها و از وادارکرده

 .بسازند ،خورند

 بسٌار مردان به نسبت مٌشود داده کارگر زنان به که دستمزدهاٌی شوربختانه 

 اضافه از هستند کار به مشغول زنان اٌن که هاٌی هدرکارخان و است پاٌٌن

 ، نٌرو تعدٌل ودرهنگام برآنهادارند، را بٌشتری ارجحٌت مردان همباز کاری

 خانوار سرپرست ناکثر درحالٌکه  .مٌدهند تشکٌل زنان اٌن را قربانٌان اولٌن

 درصد ۵1و مٌکنند درٌافت را کار حقوق حداقل کارگر زنان .مٌشوند محسوب

 ، قالٌباف زنان مانند ،برند می ابزار وصاحبان کار راصاحبان آنها حقوق
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 های وخانه  بٌمارستانها و دررستورانها کارگر زنان ،چی نظافت زنان

 مٌتوان کارگر زنان اٌن  مشکالت ازدٌگر .....وغٌره  اشراف ٌاو  ثروتمندان

 کمبود ،بٌکاری ،ورمت ،اقتصادی ثباتی بی مثال ، گفت را اقتصادی تهدٌدهای

 اٌن ازتمام گذشته...  وغٌره آنها وبالتکلٌفی ها کارخانه افتادنازکار ،درآمد

 تا آنهارا کار صاحبان وتهدٌد ترساندن با که است شخصٌتی تخرٌب مشکالت

 به تن مجبورند اقتصادی بد شراٌط بخاطر وآنها مٌدهند، قرار هم تعرض حد

 حماٌت از ونه برخوردارند قانونی حماٌتاز نه زٌرا دهند وخواری ذلت

 خود کار از که مجبورند نگاه و بر خوردار سندٌکاها و کارگری شوراهای

 هم کارگاهها دراٌن که برندب پناه کوچک کارگاههای به نهاٌت در و داده استعفا

 به را کار ابزار کاران صاحب وگاه نبوده برخوردار شغلی امنٌت از و بٌمه از

 مونتاژ مثل نشوند مکان اجاره و مالٌات مشمول که مٌکند منتقل آنها خانه

  ووو سبزٌجات خشکبار، حبوبات، بندی ٌابسته ، خانگی ازلوازم برخی کردن

 و بهداشت ، تغذٌه مسکن، ازقبٌل را آنها وگرفتارٌهای مشکالت نمٌتواند که

 .  کند  حل را درمان

 اٌن  به که است ضاٌعاتی آن از ٌکی کارگر طبقه درون در جنسٌتی شکاف

 یجنبش نٌروی ،کاهد می آن بدنه صالبت از و مٌزند ضربه درون از طبقه

  .برد می ازبٌن آنرا پارچگی ٌک و دهد می کاهش آنرا

 سطوح در و کارگری های محٌط و خانواده درون از باٌد کارگری جنبش

 کار از آگاهی باٌد کارگر زنان ، دهد انجام بنٌادٌن تغٌٌر ٌک اجتماعی مختلف

 سندٌکاهای وتشکٌل کارگران دٌگر درکنار اتحاد با را کاری مشکالت و

 خود رنج برسندٌکاهای کارگری است که زنان در   .کنند شروع را کارگری

 به تا کرده مبارزه کارگران دٌگر درکنار نابرابری اٌن با و شوندمی  آگاهتر

 . برسند طبقاتی تبعٌض بدون جامعه ٌک

 خلج کارگر کارخانهفاطمه 
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 می کند. سواری قاٌق معاش امرار برای نوروزی تعطٌالت اٌام در که دختری

 مدرسه و درس كه تعطٌل شادگان، روزهای صراخٌه روستای اهل فاطمه

 می کند. درآمد كسب شادگان تاالب در سواری قاٌق راه از نداره،
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        را ها اندٌشه نه آموخت، من به را اندٌشٌدن که هستم معلمی سپاسگزار

 !باد گرامی بوم و مرز اٌن آموزگاران بر معلم روز


