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 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 گسترده تر ومستحکم ترباد همبستگی کارگران،معلمان،دانشجویان ودیگر نیروهای اجتماعی -

 گزارشات تصویری از دیدارهای فعالین کارگری،معلمی ودانشجویی با خانواده های معلمان زندانی

 :محمودبهشتی،محمد حبیبی واسماعیل عبدی

کارگران شرکت واحد،  یکایسند یاز اعضا یجمعفروردین ماه،22گزارش تصویری ازدیدار -1

 یبیو محمد حب یعبد لیاسماع یمعلمان زندان یبا خانواده ها ییو فعاالن دانشجو یفعاالن کارگر
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،محمود یبیمحمد حب یزندان اناز خانواده معلم رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یو اعضا( بستا)  یاجتماع

 بهشتی

 یبا خانواده معلمان زندان یاز معلمان و فعاالن صنف یجمع یدیدار نوروزگزارش تصویری از -3

 یبیحب و محمد یعبد اسماعیل

 رانیفوالد ا یصنعت یکارگران گروه مللی ومعیشتی در دفاع از امنیت شغ -

 زده لیدر مناطق س انیفرهنگ یاریکوتاه از هم یگزارش -

 یبرا یمشکالت جد ک،یسامانه  تیریمد یریتدب یشرق وب انهیدرمحل پا یکاف یکمبودفضا -

 خطوط بوجودآورده است نیرانندگان ا

 یعموم افکار عاطال جهت هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند هیبیتکذ -

 معلق یدالر ونیلیم چند پروڑه تپه، هفت رب نهکارخا -

 رانیآزاد کارگران ا هیبه اتحاد مانیکارون مسجدسل مانیکارگران س امیپ -

 آن  ندهیو آ رانیا یجنبش کارگر -

 گزارشی در باره وضعیت پرستاران:جهت اطالع -

 دازی نیروهای نظامیجان باختن یک کولبر درمرز شهرستان خوی براثرتیران -

 گسترده تر ومستحکم ترباد همبستگی کارگران،معلمان،دانشجویان ودیگر نیروهای اجتماعی*

گزارشات تصویری از دیدارهای فعالین کارگری،معلمی ودانشجویی با خانواده های معلمان زندانی 

 :محمودبهشتی،محمد حبیبی واسماعیل عبدی

کارگران شرکت واحد،  یکایسند یاز اعضا یجمعاه،فروردین م33گزارش تصویری ازدیدار -8

 یبیو محمد حب یعبد لیاسماع یمعلمان زندان یبا خانواده ها ییو فعاالن دانشجو یفعاالن کارگر
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محمد  یزندان اناز خانواده معلم رانین اآزاد کارگرا هیاتحاد یو اعضا( بستا)  یاجتماع

 ی،محمود بهشتیبیحب



 



 

 یبا خانواده معلمان زندان یاز معلمان و فعاالن صنف یجمع یدیدار نوروزگزارش تصویری از -2

 یبیحب و محمد یعبد اسماعیل



 

 رانیفوالد ا یصنعت یکارگران گروه ملدر دفاع از امنیت شغلی ومعیشتی *

اطالعیه  در دفاع از امنیت شغلی ماه، نیفرورد23 خیفوالد بتار یگران گروه ملکار یکانال تلگرام

 :بشرح زیر صادرکرد رانیفوالد ا یصنعت یکارگران گروه ملومعیشتی 

 همکاران محترم هیخدمت کل ریخ یبا سالم و دعا

 یتیریدر سطح مد یراتیی،تغینوروز التیو بعد از تعط دیسال جد یاز ابتدا دیدانیکه م همانطور

که در سال  یفرد یو اعالم سرپرست یغفور یمترقبه آقا ریغ یشرکت صورت گرفت که خداحافظ

 قیکه مشکالت به تعو ی،هر زمان میگذشته امتحان حضور خود در شرکت پس داده بود و مشاهده کرد

و  ایحضور ماف:چون یعنوان نمودن موارد د،بایمطرح گرد هیو مواد اول دیحقوق و مسائل تول دنافتا

شرکت و اوضاع  کرهیبر پ یشیمهم بطور فرسا نی،ایو بانک مل یاقتصاد یبنگاه ها یعدم همکار

 .دیگرد لیپرسنل تحم یشتیو مع یاقتصاد



گماردن  ،ویجو و افکار منف وعیاست که در سال گذشته با ش ی،متأسفانه همان شخص دیجد سرپرست

سابقه و  یگونه ا باشند،بهیپرسنل نم دین مورد تأئعنوا چیکه به ،یدیتول یبخشها قینا ال رانیمد یبرخ

سطح  نیعنوان در ا چینشان داده و ثابت کرد که به یصنعت فوالد را بطور منف نهیتجربه خود در زم

  .باشدیگذشته شرکت نم رانیمد یو حت یتیریمد

 :یو گرام زیعز همکاران

ت،بخصوص سال گذشته عنوان تجمعا یپرسنل که در تمام یهمگان یمهم و اساس یخواسته ها از

 انهیپرداخت حقوق ماه تیو تثب یدیمختلف تول یبخشها دیبطور مستمر،تول هیورود مواد اول د،یگردیم

 مهیل،بیاز قب گریمسائل مهم ذکر شده،مشکالت د نیبود،که به تبع ا نیمشخص و مع یخیپرسنل در تار

 .برطرف گردد.... و یلی،تکمیاجتماع نیتأم

همه  یاقتصاد تیوضع ر،کهیاخ لیس ریو فراگ یبحران طیشرا نیخت حقوق،آنهم در امهم پردا مسأله

جهت پرداخت  یماه،تاکنون اقدام نیفرورد یانیپا یخود قرار داده و متأسفانه در روزها ریرا تحت تأث

و  حقوق قیشرکت،پروسه تعو دیکار آمدن سرپرست ناکار آمد جد یبا رو ییحقوق انجام نشده و گو

پرداخت حقوق بهمن  نیروز،از آخر۵۳بعد از حدود باشد،کهیحال استارت زدن م ه،دریاد اولورود مو

 .صورت نگرفته است یمهم اقدام نیا یماه سال گذشته،برا

 :زیعز همکاران

 تیوضع تیگذشته،خواستار  تثب یو مشکالت سالها یسخت یکه بعد از تحمل تمام میدانیم همگان

انبوه و فراوان  دیپس از تول م،آنهمیریپذیامر را نم نیدر ا یکوتاه نهچگویو ه میباشیم یو حقوق یشغل

 نهیزم در یمشکل دیارشد،نبا رانیو مد نیاکثر مسؤل دیو فروش محصوالت مختلف تا کنون،که به تأئ

 .ردیو پرداخت حقوق صورت پذ هیمواد اول نیتأم

 ،کهیآمدن مشکالت احتمال شیاز پ یریمهم و جلوگ نیدرک ا ،بایو محترم گروه مل فیشر پرسنل

مطرح  ،ویعقل تیو درا ،مشورتیشیبا هم اند میم،خواهشمندیباشیخواستار تکرار آن نم چکدامیه

 .میخودرا رقم بزن یشتیو مع یشغل تیامن میابتدا، بتوان نینمودن آن،از هم

 زده لیدر مناطق س انیفرهنگ یاریکوتاه از هم یگزارش*

 یرساندن کمک ها یو اسالمشهر برا گودرزیاز تهران، ال یصنفاز فعاالن  یروز دوشنبه جمع از

 .رفته اند زده لیبه مناطق س انیفرهنگ

 .را دو چندان کرده است دگانید بیبحران درد آس تیریمد نابسامان است و فقدان یاوضاع کل متاسفانه

  .شده است میهمه تقس نیب هیاقالم اول بایهمت مردم تقر به

سه شنبه از البرز و  یبداق یمحموله توسط آقا کی انیفرهنگ یاریاد همست یها کمک مجموع از

 .اسالمشهر به معموالن ارسال شده است

البرز  انیفرهنگ یایهدا ،یبا نظر جمع  نیجاها مثل نورآباد غفلت شده، بخاطر هم یتاسفانه از برخم

دلفان  یفعاالن صنف لیکودکان تحو یاریتهران مرکز نواب و مرکز انجمن  انیو اسالمشهر، فرهنگ

  .خواهد شد دهید بیآس یدر روستاها عیجهت توز



در کمپ  نجایترکاشوند ا یآقا یبا همکار یو محمود یگودرز یتوسط آقا گودرزیال کانون محموله

 .شده است هیپلدختر تخل

شب . به سمت نورآباد خواهد رفت یمیزحمتکش و خانم ابراه یتوسط آقا رازیش انیفرهنگ یایهدا

  .دندیبه پلدختر رس یمیقد یشهر و آقا ینیخم یکانون صنف یایشته هداگذ

اختصاص  انیخود را به کمپ فرهنگ یکل زندگ ،یدیو خانم رش یدونیفر یزوج، آقا کی پلدختر در

کمپ و  گانیو همسا یمراد ،یمانیها سل همکاران خانم. داده اند و ما را شرمنده محبت خود کرده اند

 .ندکن یم یرا بسته بند زدگان لیس یازهایاصغر در کنار بزرگترها ن یعلو  انیو شا رضایعل

 .همچنان پابرجاست دهایامعده را برده اما  کی یزندگ لیس نجایا

  رازیروزها از کرج تا ش نیکه ا یاعتماد کردند و کسان انیفرهنگ یاریکه به ستاد هم یتمام کسان از

کانون  ران،یا انیفرهنگ یصنف یاز تشکل ها نیمچنه. میکن یتشکر م دندیصادقانه زحمت کش... 

 کانونمعلمان کرمانشاه،  یکانون صنف ن،یاستان قزو انیفرهنگ یمعلمان تهران، کانون صنف یصنف

 یاستان البرز ، کانون صنف یاستان فارس، فعاالن صنف یشهر، فعاالن صنف ینیمعلمان خم یصنف

ستاد بوده اند  اریکه تاکنون هم گودرزیال انیرهنگف یکانون صنف تیمعلمان اسالمشهر که با محور

 .میینما ژهیتشکر و زیشود جا دارد از بازنشستگان عز یم یتشکر و قدردان

شده است و همکاران در پلدختر، معموالن و  عیتوز ازهایبا توجه به ن یارسال یاز کمک ها یبخش

  .اقالم هستند یباق یو آماده ساز ینورآباد در حال بسته بند

 .هستند یو لوام پخت و پز و غذاخور راندازیپتو و ز ازمندین زده لیمردم س نجایا

سقز در آن و وانیمر معلمان یصنف انجمن که" ماست انتظار چشم زاگرس"  کمپ از پنجشنبه روز

از تجربه آنها  دیبود و با یکارشان عال. در معموالن بود رینظ یکمپ ب کی. میکرد دنینقش دارند د

 .آموخت

باختن   اثرات مثبت او بعد از جان یخال یجا میداشت یباجور را گرام فیشر ادیو خاطره زنده  ادی

 .مشهود است زشیانگ غم

را فراموش  یگر مطالبه دیاما نبا. کنند ینم ییاحساس تنها زدگان لیس ،یمردم یها کمپ وجود با

  .میکن

معلمان و  تیمان دهد و وزارت آپ به وضعمدارس را سا دیبا. خود را انجام دهد تیدولت مسئول دیبا

 .کند یدگیرس دهید بیدانش آموزان آس

مدرسه و معلمان و دانش آموزان به شدت ناراحت  لیو عدم توجه به مسا ریوز یعمل یاز ب انیفرهنگ

 .میباش شانیصدا دیهستند و ما با

را برده  شانیکتاب ها لیس نکهیدانش آموزان، آنان از ا یتمام مالل آور بودن درس و مدرسه برا با

 تیدانش آموز بدون کتاب و دفتر شده اند وضع ۰۷۷فقط در معموالن حدود . است ناراحت هستند

 .شده اند بیاز مدارس کال تخر یفاجعه است و برخ زین لیمدارس در معرض س

است  یتیحاکم ینهادها فهیوظ نیکنند و ا نیها را تام یازمندیاز ن یتوانند بخش کوچک یفقط م مردم

 .خود را انجام دهند فیکه وظا



 زدگان لیاز س تیدر حما رانیا انیفرهنگ یاریهم ستاد

 ۸۵۳۱ماه  نیفرورد ۳۵

 یبرا یمشکالت جد ک،یسامانه  تیریمد یریتدب یشرق وب انهیدرمحل پا یکاف یکمبودفضا*

 خطوط بوجودآورده است نیرانندگان ا

است وهم اجبارامحل تردد  اریوس رگاهیستفاده تعمدرحال حاضرهم موردا کیشرق سامانه  انهیپا 

که  ییوازآنجا باشد،یم یآزاد انهیتهرانپارس به پا یآرت یب کیسامانه  یورود و خروج اتوبوسها

 شرق انهیپا رگاهیتعم

قصد خروج  بیورفع نقض ع ریکه اتوبوس ها بعداز تعم یو هنگام باشدیم یدودرب خروج یدارا 

 یسالن  به ناچار اتوبوس ها یمورد درب قسمت شرق یمسدود کردن ب لیلاز سالن رادارند،  به د

خروج،  باعث  نیدرح یکاف یعدم فضا لیخارج شوند که به دل یمجبورا که از درب غرب نیدوکاب

 هیوعوامل ناح نیراننده ها و مسئول نیو تنش ب  دیشد کیاختالل در نظم صف اتوبوس ها وتراف

 گریکدیبوس ها باواحتمال برخورد اتو گردد،یم

 .باشدیم ادیارزیرانندگان بس یو خروج اتوبوس هااز سالن و خسارت برا ییجابجا نیح در

وکوچک بودن محل ترددشده اند،  کیتراف لیبه دل ییکه تاکنون رانندگان متحمل خسارت ها یبطور 

 ینظم یمه به نیتواندا یخارج شوند و م توانندیم یاتوبوس ها به راحت یاز درب شرق کهیدرصورت

 .کارنداشته باشد نیرانندگان درح یبرا یواعصاب خوردکن یریودرگ

روز خروج کند درست  هیاتوبوس ها را در ساعت اول نکهیا یهم به جا رگاهیتعم سیرئ متاسفانه

اتوبوس  باشد،یوتحول رانندگان زحمت کش م رییزمان تغ نیکه شلوغ تر یانیساعات پا کینزد

 انهیورود وخروج اتوبوس ها در پا نیدرح نیسنگ کیتراف لیاز دال یکیهم  نیکه ا کندیهاراخارج م

 .باشدیم

از هر گونه  یریتا جهت جلوگ کندیم دیتاک کیسامانه  نیکارگران شرکت واحد به مسئول یکایسند

تهرانپارس  انهیحل مشکل پا یبرا یریخطوط، هرچه زودتر تداب نیرانندگان ا یبرا یخسارت احتمال

 طیشراتهرانپارس، در انهیتا رانندگان پا.کنند  یدگیکار رس طیوبه مشکالت موجود در مح شندیاندیب

 طیدرمح یمنیاز عدم ا یآرام وبدون استرس کارشان را شروع کنند و دچارحوادث وتصادفات ناش

 .کارنشوند

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 یعموم افکار اطالع جهت فت تپهه شکریکارگران ن یکایسند هیبیتکذ*

کارگران  یکایبا سوءاستفاده ازنام سند یافراد ایکه فرد و  میکرد دایاطالع پ دهیرس یگزارش ها طبق

هفت تپه نموده و  شکریکارگران ن یکایبه نام سند یهفت تپه ، اقدام به اعالم شماره حساب شکرین

 .کنند یآورزده گان را جمع  لیس یبرا یمال یآن شماره حساب، کمک ها قیخواستار شده اند از طر

شماره  چیتا کنون ه جادیهفت تپه از بدو ا شکریکارگران ن یکایکه سند میدار یاعالم م قیطر نیا از

 نیهفت تپه، ا شکریکارگران ن یکایشماره حساب اعالم شده به نام سند بینداشته و ضمن تکذ یحساب

 .مینک یمحکوم م دایعمل زشت و ناپسند  را شد



 شکریکارگران ن یکایسند ماتیاخبار و گزارشات و تصم  یاست که تنها منبع رسم یآور ادیبه  الزم

 .مشخصات آن اعالم شده است لیباشد که در ذ یم  یکانال تلگرام نیهفت تپه، هم

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ۳۱ نیفرورد ۳۵ جمعه

 معلق یدالر ونیلیم چند پروڑه تپه، هفت رب کارخونه*

 رانیآزاد کارگران ا هیهفت تپه به اتحاد شکریکارگران ن یارسال امیپ

 یگرفتن ارز دولت ی، مالکان شرکت برا یتپه به بخش خصوص شکرهفتیشرکت ن یاز واگذار پس

 .کردند( اف و تاکستان  یکارخانه رب، زغال ، الکل ، آسفالت، ام د) یشروع به احداث پروژه ها

که قرار بود موجب  یپروژه ا. کرد یسروصدا یلیکه در منطقه خ ییپروژه هااز  یکیرب  کارخونه

 ... اما. کشاورزان منطقه باشد شتریمحصول ب دیمنطقه و مرکز خر کارانیب ییاشتغال زا

 یپرونده اختالس  و رانت خوار یقاض شیپ یچند.  بود  یگرفتن ارز دولت یپروژه فقط برا نیا

بودن پروژه  یصور یبرا یدییکه از کارخونه رب داشت مهر تا یدیدر بازد یمالکان بخش خصوص

 . زد یو گرفتن ارز دولت

کارخونه و اشتغال  نیبودن ا یکه از محل احداث پروژه منتشر شده نشانگر خاک یماهواره ا ریتصاو

   .کبوتران داشت ییزا

 سیتاس یو رانت خوار ضیداشته باشد و با تبع پلمید التیپروژه آن تحص ریکه مد یکارخونه ا.  یآر

 .نخواهد داشت  نیبهتر از ا یشود قطعا عاقبت

 رانیآزاد کارگران ا هیبه اتحاد مانیکارون مسجدسل مانیکارگران س امیپ*

کارون و به طبع آن  مانیسهام دار شرکت س  انیعالقبند یسال است که مرحوم محمد تق  نیچند

غاز کارگررا در فقر و فالکت    کیصدتا  حرف و یلو  و دغ یدزد دار با اتخاذ هیسرما نیا رانیمد

و  نیتوسط وارث شیرسالت خو نیمشغول ا همآچمز  نگه داشته است  و هنوز حالت و دولت  را

ها کار کارگر است  دولت است   یانضباط یو ب هایخراب نیتمام ا ایآ دید دیبا! خود است دیجد رانیمد

متوجه بود و  دیباه صفتش  غالب بر همه امور شده باهمه ذات رو نیکه ا ستیسهام دار است ؟ ک

 .دارد مالزم دارد، رهنما الز یمرب یهر صنعت  دیفهم

 رودیم شیکه سهام دار تا آنجا پ یآن فاسدند؛وقت رانیو مد التیتشک نیا نیکه وارث نجاستیکار ا بیع

عامل  ریت مرحوم از مدوق نیاما حق الناس را ندهد   و معاون ردیکه حاضر است بازداشت شود و بم

حسن بقال  یدست که از مش ییجای، آنوقت چه توقع  ب  رندیگیم شیهمه راه اورا پ....  گرفته تا 

 متیکه به ق ستیاما حاضر ن زد،یریگنداند و دور م یاش را م وهیکه م میو تعجب بکن میداشته باش

کارگر نان . کارون مانیشرکت س  نیتهوع آور است رفتار  وارث. ؟  خنده اوراست ...ارزان بفروشد

تا  شودیاحداث م ترکارون در شوش مانیموکب س مینیبیشب ندارد بخورد حقوق معوق دارد  آنوقت م

. خود که وصول مطالبات معوق را در دستور کار خود دارند میرا از تصم هییدولت و قوه قضا دیشا

که به خانه رواست به مسجد  یچراغ  تسیبا یبحرحال م!  هم بتوانند  دیشا! سر در گم کنند  دیشا

به کمک  دیاند و با دهید بیآسامسال   لیمردم مظلوم خوزستان از س نکهیبر ا ستین یشک. حرام نمود 

نان شب  یبرا التیتشک نیهزاران کارگر ا شودیکه مگر م شودیم دهید  بتیمص نیآنها شتافت اما ا



 یکارفرما. کند هیریاماکن خ یما  اقدام به راه اندازکارفر یغاتیژست  تبل یخود محتاج باشند اما برا

 یکارگران تورا از وقت لیس یخبر ندار  هکارگران تو را گرفتار نمود. ستیچند سال لیمحترم س

و بعد از سالها حاضر به پرداخت اصل  یریبگ ی اردیلیم ییوامها یخود نمود که حاضر شد ریدرگ

.  کارگر را گرفت و گرفته است بانیتو گر یخواه ادهیز نیا یفالکت و بدبخت جهیو در نت یآن هم نباش

هم  یقرص نان. رانیبه فق یدزد داتیاز عا  کردندویم یاست که راه زن ارانیع هیشب شتریرفتار تو ب

نا حق  با  ایبحق   رانیو مد نیوارث. ! کند  یاز گناهان  بزرگ آنها چشم پوش دخدایتا شا  دانندیم

 دیهزاران خانواده هست ادیدر هم شکسته شدن بن یو باعث وبان یشما متول دیبفهم  تاقیبدون ل ای اقتیل

؟ . !نشان دهد   یکه بشنود و عکس العمل مییدرد را به که گو. شما شده اند  ورکه از بد روزگار نان خ

لطفا درد و ناله هزاران کارگر   هییمحترم قوه قضا استیر. محترم جمهور   استیر. حضرت آقا  

و هم در  ایدن نیواله با هللا  هم در ا  دیکن یو اقدام دینیرا بب انیاقا نیزده از تفکر و عملکرد ا لیس

 .میپاسخگو  باش دیآخرت همه در مقام حضرت حق با

 آن  ندهیو آ رانیا یجنبش کارگر*

 رانیآزاد کارگران ا هیعضو اتحاد راد، یبا شاپور احسان ی رادیو زمانهگو و گفت

به نسبت  ۳۰داشته و سال  ابندهیرشد  یروند ریدر چند سال اخ یو اعتراضات کارگر اه اعتصاب

با اشکال  ۳۰کارگران در سال . برخوردار شده است یشتریو عمق ب یقبل از گستردگ یها سال

تپه و  هفت شکرینمونه مجتمع ن) مدت یطوالن یها اعتصاب ییگوناگون مقاومت و مبارزه از جمله برپا

معلمان و  یسراسر یها نمونه اعتصاب) یسراسر یها ، اعتصاب(فوالد اهواز یمل روهگ

از  ینیسطح نو( آهن راه هیکارگران ابن) یرشته کار کی، و اعتصاب کارگران در (بازنشستگان

 .گذاشتند شیرا به نما یمبارزات یهمبستگ

و  رانیا یرگردرباره جنبش کا ییها کارگر پرسش یدر آستانه اول ماه مه روز جهان «زمانه»

 .گذاشته است انیدر م یانداز آن را با چند فعال کارگر چشم

در « زمانه»گو با  و در گفت «رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد»و عضو  یراد فعال کارگر یاحسان شاپور

را  ینکات «دیکن یم یابیرا چگونه ارز ۳۰مبارزات کارگران در سال »پرسش که  نیپاسخ به ا

 یتحصن سراسر لیاز قب ییها نمونه یابیارز یمنظر کل کیاز »: دیگو یمه مبرشمرده و در ادا

 وندارانیقبل تر از آن اعتصاب کام یاعتصاب کارگران هپکو، هفت تپه و فوالد اهواز و حت علمان،م

نسبت به  یتر یو جد دیمختلف طبقه کارگر وارد فاز جد یها فیکه ط دهد یدر سال گذشته نشان م

 «.ندگذشته شد یسالها

 یها به پرسش «رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد»و عضو  یراد فعال کارگر یشاپور احسان یها پاسخ

 .دیزمانه را بخوان

 یاز اعتراض و اعتصاب را سازمانده یدرخشان یها نمونه رانیمزدبگ ریسا و کارگران گذشته سال

 یتپه و گروه مل هفت شکرینمعلمان، اعتصاب در  یاز سه اعتصاب سراسر توان یوار م نمونه. کردند

 د؟یکن یم یابیرا چگونه ارز ۳۰مبارزات کارگران در سال  یمنظر کل کیاز . فوالد اهواز نام برد

رشد قابل  یفیو هم ک یهم از نظر کم ،یو صنف یتجمع، اعتصاب و اعتراضات کارگر ۳۰سال  در

تعداد  شیافزا زیو ن ،یدیولت ،یاعتراضات در مراکز صنعت شیاز افزا ریبه غ. داشتند یا مالحظه

 شتریها و مطالبات با تداوم، حدت و شدت ب خواست ،یدر اعتصابات و تجمعات اعتراض لیافراد دخ

 یتر، نه تنها کارفرما مشخص یو شعارها انیو با ب تر یزمان طوالن کیدر  ش،یپ یبه سالها سبتن



منظر  کیاز  دند،یرا به چالش کشمرتبط و حاکم بر سرنوشت کارگران  یاسیس یبلکه نهادها میمستق

 والدمعلمان، اعتصاب کارگران هپکو، هفت تپه و ف یتحصن سراسر لیاز قب ییها نمونه یابیارز یکل

مختلف  یها فیکه ط دهد یدر سال گذشته نشان م وندارانیقبل تر از آن اعتصاب کام یاهواز و حت

 .شته شدندگذ ینسبت به سالها یتر یو جد دیطبقه کارگر وارد فاز جد

قبل بود اما برخالف  یها سال هیکار شب یعال یحداقل دستمزد در شورا نییروند تع ۳۰ سال که آن با

 نیا یبرا یحیچه توض. میگذشته ما شاهد اعتراضات متمرکز با خواست مزد عادالنه نبود یها سال

 مساله وجود دارد؟

 یا شده که بتوان بخش قابل مالحظه یاعتراض متمرکز و سازمانده چگاهیچهل سال ه نیدر ا راستش

به جز  دینشده است؛ شا د،یحداقل دستمزد عادالنه نما نییتع یمبارزه برا ریاز طبقه کارگر را درگ

سال  نیچندانجام شد، و توانست  رانیآزاد کارگران ا هیطومار چهل هزار امضاء که به ابتکار اتحاد

مبارزه کند و  ریحول محور آن درگ یعمل یو حت ینیو ع یاز کارگران را از نظر ذهن یبخش

مسئله  نیرا نسبت به ا یکارگر یروهایها و ن تشکل هیرا سازمان دهد و بالطبع توجه بق یاعتراضات

 رخ نداده است یگرید ریدندان گ زیکند، چ ریجلب و درگ

 لیدو دلو ممات آنها بسته است به  اتیچالش که به ح نیعدم مشارکت کارگران در ا رسد ینظر م به

 .که در درون خود متناقض و متضادند لیعمده بوده است؛ دو دل

حداقل »اند که  مختلف طبقه کارگر با گوشت و پوست خود لمس کرده یها فیط نکهیاول ا لیدل

 یاقتصاد یها یڑگیو نه و( کار یعال ییشورا ییگرا و سه جانبه ۱۸اصل )را نه قانون کار « دستمزد

 یبلکه توسط دولت به عنوان کارفرما( تمام شده کاال متیسهم مزد در قو  یتورم و گران)کشور 

 .شود یم نییکالن تع استیو در س بزرگ،

 تیاست و هر فعال یاسیاول، نگاه دولت و حکومت به مسئله دستمزد س لیدوم، بر اساس دل لیدل

 شیشاپیپ یحتو . کند یبشدت سرکوب م یتیو امن یاسیمورد را با اَنگ و برچسب س نیدر ا یصنف

و عمال گونه قدرت  شود یکار م طیخارج از مح یکار و حت طیدر مح یابی مانع از هرگونه تشکل

 .کند یکار را از آنان سلب م یرویفروش ن یکارگران برا یزن چانه

با طبقه  یاسیس میمبارزه مستق: دهد یقرار م یکارگر نیدر مقابل مدافعان و فعال کردیدو رو ن،یا

 .رهیحق اعتراض، اعتصاب، تشکل، دستمزد و غ یبرا یارزه صنفمب ایحاکم، 

خود دست  یادیبه حقوق بن ،یابیبا سازمان دیباورند که کارگران با نیبر ا یکارگر نیاز فعال یبخش

هرگز  کردیو رو متینقطه عز نیبدون ا رایز. شوند لیتبد یقدرتمند اجتماع یروین کیو به  ابندیب

 .و حاکم شوند لیر سرنوشت خود دخنخواهند توانست مستقال د

منوط به  زین نیدارد که ا ییکایو سند یا هیبه تشکل اتحاد ازیدستمزد، ن یبرا یزن چانه نکهیا ضمن

امضا و  دیموقت، سف یاخراج و سرکوب، با وجود قراردادها یها نهیاست که جدا از هز یشغل تیامن

از تناقض و  ییکه جز گذارد، یامر نم نیا یمشارکت کارگران برا یبرا یا زهیانگ ها، یمانکاریپ

 کارگران در کشور ماست یتضاد حاکم بر مبارزه طبقات

 ۳۰سال  یروزها نیدر آخر. است یخود باق یاما مطالبات کارگران به جا افتی انیپا ۳۰ سال

ت انداز شما از مبارزا چشم. کرد نییکارگران تع یکه برا یا رانهیکار هم دستمزد حق یعال یشورا

 چگونه است؟ ۳۱سال  یکارگر



داشته است  یو اقتصاد یشتیمع لیدال نکهیها ضمن ا سال نیمبارزات کارگران در ا رسد ینظر م به

 یایحاکم بر کشور بوده است، راستش طبقه کارگر با توجه با ماف یاسیس ییایمنبعث از اوضاع ماف

 دکارگران در هر واح یوقت. استدر حال مبارزه  زیتناقض و پارادوکس ن کیدر کشور با  یاسیس

دست به  کنند، یخود تالش و مبارزه م یاحقاق حقوق و مطالبات صنف یبرا یدیو تول یصنعت

آن  یحاکم برا یچندگانه اقتصاد یاهایماف کنند، یرا متوقف م دیتول زنند، یاعتراض و اعتصاب م

اگر اعتصاب منجر به . برند یمسود  د،یدر هر دو حالت اعتصاب و تداوم تول یو صنعت یدیواحد تول

 یکاربر رییتا تغ نیشود از فروش زم یکه شرکت دچار بحران و ورشکستگ ییشود تا جا دیتوقف تول

 ی، سودها کار ارزان یرویبا وجود ن ابدیتداوم و استمرار  دیو اگر تول. بزند یسود سرشار م… و

شاهد  ینعتمتعدد ص یها، معادن و واحدها در کارخانه ریاخ یها مسئله را در سال نیا برند یم ینجوم

اما با وجود دستمزد . احقاق حقوق کارگران بشدت سخت کرده است یمسئله کار را برا نیو ا میبود

 ختهیو تورم افسار گس یشده است و موج کمرشکن گران لیکه امسال به طبقه کارگر تحم یا رانهیحق

کارگران از  ککارگران ندارد، بدون ش ینسانبا امرار معاش و حفظ کرامت ا یتیسنخ چگونهیکه ه

 خواهند آورد یرو یعبور کرده و به اعتراضات گسترده و سراسر یفاز اعتراضات محل

 ست؟یچ رانیا یمانع ارتقاء جنبش کارگر نیتر مهم

 رسد ینظر م جامعه است که به یعموم تیکل کیدر  یاعتراض یجنبش اجتماع کی یکارگر جنبش

 یها نتوانسته است مانع و ببندها و سرکوب ریها، بگ حاکم با همه اخراج یدار هیماچهل سال سر نیدر ا

 و یحال که تدافع نیجنبش در ع نیا. کند جادیو قائم به ذات ا لیجنبش اص نیا یدر ارتقا یجد

نشان داده  هیسرما یادهایخود را با تعرض و تهاجم به بن یاست خصلت و جوهر طبقات یمطالبات

. شده است نهیکارگران نهاد انیدر م یخواه تشکل. شده است لیتبد یبه سنت کارگر اعتصاب. است

از . اند خود مجهز شده طیشرا رییتغ یعلم یها کارگران به نظرات، تفکرات، ابزار و اهرم و آموزه

 مینیب ینم یجنبش کارگر یدر ارتقا یرو مانع جد نیا

 را طرح کنند؟ ییها چه خواست دیه مه امسال بادر اول ما یمستقل کارگر یها تشکل شما اعتقاد به

بر حق تشکل  ڑهیمعوقه، و بو یها حقوق و دستمزد، پرداخت حقوق یفور شیبر افزا رسد ینظر م به

 یاجتماع یروهاین گریو د یکارگر نیرهبران، فعال یفور یحق اعتصاب و اعتراض و آزاد ،یابی

 نیدر ب یتر و فعالتر مستحکم یاتحاد عمل ،یادیبن یها خواست نیشود و حول و محور ا یشتریب دیتاک

 .شود جادیطبقه کارگر ا

 ۸۵۳۱ نیفرورد ۳۵

 گزارشی در باره وضعیت پرستاران:جهت اطالع*

به صنِف  یپرستار رانِ یمد یبرخ/ قدرت مقابل پرستاران است نِ یسِد آهن ی عقبه یبخش خصوص

 کنند یخودشان پشت م

قانون  یچرا وقت: گفت مقدم یفیشر محمدرضافروردین ماه،23یخبراساس گزارش رسانه ای شده بتار

قدرت  انیجر کی میا کرده دیهمواره تاک! حد ناگوار است؟ نیپرستاران تا ا طیبه نفع ما است اما شرا

قدرت  انیبوده است اما جر نیقوان نیشدن ا ییکه منافع آنها در تضاد با پرستاران است، مانع از اجرا

 .موفق شود توانست یپرستاران وابسته به خود نم یاز برخ هوت و بدون استفادبا ثر وندیبدون پ



و مقررات  نیقوان یبه اندازه جامعه پرستار یصنف چیه دیشا نکهیمقدم با اشاره به ا یفیمحمدرضا شر

سال  ۸۳ «یخدمات پرستار یگذار تعرفه»قلم قانون  کیفقط : کرد حیمانده ندارد، تصر نیبر زم

 ..نشده است ییاست که اجرا

نوشته شده تاکنون،  شان یآور انیکه قانون سخت و ز ۷۰پرستاران از سال : مقدم گفت یفیشر

قانونگذار در سال . شود ینم ییطور کامل اجرا قانون به نیمند شوند و ا اند از مواهب آن بهره نتوانسته

در  ترشان کم شغل یختس لیکرده است تا پرستاران به دل بیرا تصو یور بهره یقانون ارتقا ۱۱

باال  یکار یها فتیاست اما هنوز هم ش مارانیقانون در درجه اول به نفع ب نیا. کار باشند یفضا

 .کند یپرستاران را آزرده م

حد ناگوار  نیپرستاران تا ا طیقانون به نفع ما است اما شرا یچرا وقت نجاستیسوال ا: افزود یو

قدرت که منافع آنها در تضاد با پرستاران است، مانع از  انیجر کی میا کرده دیهمواره تاک! است؟

 یبا ثروت و بدون استفاده از برخ وندیقدرت بدون پ انیبوده است اما جر نیقوان نیشدن ا ییاجرا

 .موفق شود توانست یپرستاران وابسته به خود نم

: کرد انیوردار شوند، باز آن برخ دیپرستاران با شود یم بیتصو یقانون یوقت نکهیبا اشاره به ا یو

 .قدرت است انیقانون در تضاد با منافع جر نیشدن ا ییواضح است که اجرا

که  یوابسته پرستار انیشده و قرار است تا جر لیتشک ینیکمپ رایمقدم؛ اخ یفیگفته شر به

 آنها مقابل تحقق مطالبات پرستاران است را برمال کند و درباره آن سخن دنیسد تراش یسازوکارها

 .دیبگو

 یها انیکه در نظام سالمت وجود دارد، آنقدر هست که جر یدالر اردیلیم ۵۳ساالنه : ادامه داد او

که طبق  شد یاگر موافقت م. رندیبگ زیبه نفع پرستاران را ن نیقوان نیتر یحداقل یجلو یخاص حت

 یرگذا عرفهبه قانون ت ۳۱بودجه  حهیدر ال یاردیلیهزار م ۳منابع  صیتخص یما برا شنهادیپ

در حقوق پرستاران  یادیز یلیهزار پرستار عمل شود، گرچه مبلغ خ ۳۷۷به  کینزد یپرستاران برا

و  مارستانیب سیرئ ،یعلم ئتیهزار نفره پزشک شامل ه ۳ تیجمع یپول برا نینخواهد بود اما هم

 .خواهد شد یشتریب اریرقم بس یعلوم پزشک یها دانشگاه یروسا

 ماتیاست که در راس تصم یقدرت بخش خصوص انیجر نیعقبه ا: ردک حیمقدم تصر یفیشر

مانع  یحت انیجر نیا. و دولت و مجلس حضور دارند یعلوم پزشک یها و دانشگاه ها مارستانیب

سال بر  ۸۳که  یقانون یاجرا یتومان بودجه به پرستاران برا اردیلیهزار م ۳که در حد  شود یم

 .داده شود صیخصمانده، ت نیزم

 یفیشر کنند؟ یم یباز ستمیس نیمنافع صاحبان قدرت در ا نیدر تام یپرستاران وابسته چه نقش نیا اما

ها  سال نیدر ا. کنند یرا انتخاب م مارستانیدر هر ب یپرستار رانیمد ها مارستانیب یروسا: مقدم گفت

ها نه تنها منافع و از آن یپرستاران هستند اما برخ نیاگرچه از ب یپرستار رانیکه مد میا شاهد بوده

سلِب حق اعتراض از پرستاران عمل  یبلکه عمالً در راستا کنند ینم یریگیمطالبات پرستاران را پ

 .کنند تیکه قانون را رعا میخواه یفقط م یآنهم وقت. کنند یم

باشد  مارستانیانتخاب پرستاران همان ب دیبا «یپرستار ریمد»پرستاران معتقدند که : اظهار داشت او

قدرت  انیبا جر یپرستار رانیمد یها ثابت شده برخ سال نیکه در ا ژهیبه و. مارستانیب سیه رئن

 باالرا به  یموظف است که مطالبات و مشکالت جامعه پرستار یپرستار ریمد. کنند یم یهمراه



راست حرف بزند، او را به ح یو هرجا پرستار آورند یمنتقل کند اما عمالً  آنها به پرستاران فشار م

 .کند یم یمعرف یتخلفات ادار ئتیو ه

ها و کم  بخش ضیمخالف، تعو یها فتیفشار بر پرستاران شامل دادن ش یابزارها: کرد حیتصروی 

اما  شود یم یمعرف یتخلفات ادار ئتیبه ه دیایب ریساعت د کیپرستار اگر . حساب کردن کارانه است

 .ردیگ یحقوقش را کامل م شهیپزشک هم

 یاز پرستاران، فعاالن صنف یراستا جمع نیدر هم راً یمقدم اخ یفیاست که به گفته شر یدر حال نیا

 لینه گفتن به پرستاران وابسته تشک یبرا ینیفعاالن مستقل، کمپ گریو د یخانه پرستار و نظام پرستار

دشان و خو نیدر ب ها یانداز  درباره تفرقه لیبه تفص یبدنه جامعه پرستار نیکمپ نیدر ا. اند داده

 نیرا در ا اتشانیو تجرب کنند یکه عمالً مانع تحقق مطالبات پرستاران هستند، صحبت م یپرستاران

 .کنند یم انیب نهیزم

 ماریوقت را در کنار ب نیشتریپرستار ب نکهیباتوجه به ا افتهیتوسعه  یدر کشورها: افزود یو

را هم پرستاران  «ماریب تیریمد»والً است، معم مارانیتمام ابعاد مشکالت ب انیو در جر گذارند یم

 .ستین نطوریبرعهده دارد اما در کشور ما ا

درصد برابِر دستمزد پرستاران  ۵۷۷پزشکان  یدستمزد برخ مییگو یم یوقت: کرد انیمقدم ب یفیشر

 شتریهرچه ب دیامروز پرستاران با. کند یم دیتول کیستماتیس یفسادها ضیتبع نیاست، خواه ناخواه ا

انتخاب  سیرئ یاز سو مارستانیب یپرستار ریپرستار که به عنوان مد کی یوقت. داشته باشند اتحاد

 .خواهد شد جادیپرستاران  یگر بر سر راه مطالبه یمانع بزرگ کند، یشده به ضرر پرستاران عمل م

 جان باختن یک کولبر درمرز شهرستان خوی براثرتیراندازی نیروهای نظامی*

 .زی شهرستان خوی براثرتیراندازی نیروهای نظامی جانش را ازدست دادیک کولبردرنواحی مر

 بهروز چتوزادهرا  یاز توابع بخش الند خو طوره یاهل روستا منابع خبری محلی هویت این کولبر
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