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بیاًیَ رّز جِاًی کارگر شْرای                     
ُواٌُگی راٍ سبس اهیذ از چَ هی                     

 ترسذ

ثشای آغبص ثبیذ اضبفَ کٌن کَ ُذف دس                  
ایٌدب ًَ فمظ ًمذ ایي ثیبًیَ کزایی کَ هِن تش   
سّیکشد لغوت ُذایت کٌٌذٍ آى دس ؽْسای        
ُوبٌُگی ساٍ عجض اهیذ اعت کَ ثٌب داسد               
دس غیبة آلبیبى هْعْی ّ کشّثی ُبدی              

 .ساٍ هْخْد خٌجؼ تْدٍ ای اخیش ثبؽذ

ایي ثیبًیَ اص ُوبى خولَ اّل خْد ثَ هبًٌذ            
گزؽتَ عؼی ثش آى داسد تب ُوچٌبى تبسیخ              
خْد سا هسْ کٌذ ّ ثذیي خِت ثیبًیَ سا ثَ             

 :ؽکل صیش آغبص هی کٌذ

 

اهسال در حالی بَ استقبال بسرگذاشت رّز 
کارگر هی رّین کَ دّر ًواد پایذاری                     
جٌبش سبس هردم ایراى بَ ُوراٍ ُوسراى        
ُوذل ّ ُوراُشاى در حصر ّ حبس قرار 

 . دارًذ

 

دس خولَ آغبصیي ایي ثیبًیَ دّ ًکتَ                           

 :الپْؽبًی هی گشدد

خغبة ثیبًیَ ثَ گًَْ ای اعت کَ گْیب            .1
آلبیبى ؽْسا ّ هسجْعیي عبلِبعت کَ ثَ              
اعتمجبل هشاعن ُبی سّص خِبًی کبسگش هی 
سفتٌذ اهب ایي اهش ؽبیذ ثش کوتش کغی                       
پْؽیذٍ ثبؽذ کَ ایؾبى عبلیبى هذیذ ًَ دس              
عوت اعتمجبل کَ هذاّم ثشهمبم عشکْة آى        
ثش آهذٍ ّ عشکْة خٌجؼ کبسگشی کَ                   
اهشّص فبلذ تؾکل ُبی خْد ثشای ثشپبیی            
سّص خِبًی خْد ّ ازمبق زمْق اػ اعت          
اص ُوبى ثذّ تؾکیل زکْهت خوِْسی                
اعالهی هسصْل کبس ایؾبى هی ثبؽذ، اهب          
ؽْسا پبی خْد سا اص ایي ُن فشاتش گزاؽتَ          
ّ آًچٌبى کَ هضسّػی اػالم هی داسد                   
ُوچٌبى اص ّخْد خٌجؼ کبسگشی تجشی هی 
خْیذ چشا کَ تؾکل ُبی آى دس خبهؼَ ثَ             
دلیل عشکْة ّ اختٌبق ًب هْخْد ثْدٍ، اهب     
آلبی هضسّػی عؼی ثش آى داسد تب تمصیش           

سا ثشای ّخْد عشکْة خٌجؼ کبسگشی ثَ        
گشدٍ ازوذی ًژاد ًِذ ّلی ایي سًّذ                        
عشکْة تؾکل ُبی کبسگشی ًَ هسصْل          
خبصَ ی دّسٍ سیبعت خوِْسی ازوذی            
ًژاد کَ ًتیدَ عشکْة عبلیبى دساص                        
زکْهت عشهبیَ داسی دس ایشاى ّ ُوچٌیي 
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الجتَ ایؾبى اضبفَ هی ًوبیذ کَ ثب تضسیك              
آگبُی دس صذد زل هؾکل ػذم پیًْذ                     
خٌجؼ کبسگشی ثب خٌجؼ عجض ُغتین، اهب             
هغئلَ ایٌدبعت کَ لصذ تضسیك کذام آگبُی 
سا داسًذ؟ الجتَ هؾخصًب هٌظْس ایؾبى                   
آگبُی عجمبتی ًیغت چشا کَ دس اداهَ                    
صسجت ُبی خْد خٌجؼ کبسگشی سا ًَ ثش     
هتذّلْژی تضبد ّ کؾوکؼ ُبی عجمبتی           
هیبى عشهبیَ داساى ّ کبسگشاى، ثلکَ عجمَ     
کبسگش سا دس پبیَ هشدم ثش اعبط خبهؼَ               
ؽٌبعی دس همبثل عبختبس عیبعی لشاس هی          
دُذ ّلی ایي یبٍّ گْیی ُب دیشی ًوی پبیذ           

 .کَ دس خْد ثیبًیَ افؾب هی گشدد

کَ ثٌب ثش    )دس ثیبًیَ سّص خِبًی کبسگش        .2
خبصیت عجمبتی خْد دس تضبد ثب هٌبفغ                

دّس ًوبی   (  عشهبیَ داسی لشاس هی گیشد        
خٌجؾی سا کَ ثٌب اعت آًشا ثب خٌجؼ                         
کبسگشی هتسذ ّ ُوغْ کٌٌذ ًَ هٌبفغ                      
هغتمل کبسگشاى کَ هْعْی، کشّثی ّ                
ُوغشاًؾبى هؼشفی هی گشدد ّ دس                         
ایٌدبعت کَ توبم دسد ایي ؽْسا ًوبیبى هی         
گشدد، یؼٌی اعتفبدٍ اثضاسی اص خٌجؼ                    
کبسگشی ثَ ًفغ هٌبفغ التصبدی ّ عیبعی            
خْد ایي خٌبذ اص زبکویت عجمبتی کَ                     
ُوچْى عْیَ همبثل آى کَ ُن اکٌْى دس                
سأط لذست اعت ؽبهل زبل عشهبیَ داساى    

کَ ...  ثضسگی چْى سفغٌدبًی، کشّثی ّ         
عِن ثضسگی دس عیَ سّص کشدى تْدٍ ُبی          

 .کبسگش ّ صزوتکؼ ایشاى داؽتَ اعت

اهب هغئلَ ایٌدبعت کَ چشا تب کٌْى عشاى            
ایي خٌبذ زبکویت عجمبتی کَ دس تضبد ثب             
عْیَ دیگش آى لشاس گشفتَ اًذ دس ثشاثش                 
زٌجؼ کبسگشی عکْت کشدٍ ّ عؼی ثش               
ػذم ّخْد آى ًوْدٍ ّ ُوچٌبى ایي عیبعت         

 سا آلبی هضسّػی اداهَ هی دُذ؟

الجتَ آلبیبى آى چٌبى عِن ثضسگی دس                         
عشکْة خٌجؼ کبسگشی ثَ اًْاع هختلف           
داؽتَ خْد هی داًٌذ کَ ّسّد عبصهبًیبفتَ           
خٌجؼ کبسگشی ثَ ػشصَ عیبعت خبهؼَ           
هی تْاًذ چَ تجؼبتی ثشای ایؾبى داؽتَ                   
ثبؽذ، هضسّػی ًَ تٌِب اص ػذم ّخْد                     
تؾکل ُبی کبسگشی ًبسازت ًیغت کَ ایي         
فشصت سا هستشم ؽوشدٍ ّ عؼی ثش آى                 
داسد کَ ثب تْخیَ ًجْد ؽشایظ ایدبد تؾکل           
ُبی کبسگشی کَ زبصل عشکْة اعت                
کبسگشاى سا ًَ دس تؾکل ُبی هغتمل                      
خْدؽبى اص خٌبزیي عشهبیَ داسی کَ ثَ              
صْست تْدٍ ای ثی عبصهبى کَ ثَ سازتی          

 .ثَ ُش عوتی هی سّد ّاسد ثبصی خْد کٌذ

چشا کَ ایؾبى خْد ثَ خْثی هی داًذ                       
زضْس کبسگشاى ثَ ؽکل عجمبتی آى ّ ثب            
تؾکل ُبی آى هی تْاًذ ضشثبت عٌگیٌی            
سا ًَ تٌِب ثَ زکْهت کَ ثش کل پیکشٍ                     
عشهبیَ داسی ّاسد کشدٍ ّ اص آًدب کَ ایي           
خٌجؼ عٌتًب ثَ آلتشًبتیْ عْعیبلیغتی                       
عوپبتی داؽتَ  ّ دس دّساى ػشّج آى ایي            
عْعیبلیغت ُب ثْدٍ اًذ کَ دس آى ًفْر                   

یؼٌی )داؽتَ ّ سُجشاى ػولی آى هی گشدًذ  
دلیمًب ًیشُّبیی کَ هغئلَ ؽبى ًَ پیشّصی            
ایي خٌبذ زبکویت دس همبثل آى یکی کَ کل   
هغئلَ ؽبى توبهًب ثش ضذ عشهبیَ داسی ثَ            

ّ ًیض اص        (  ًفغ صفْف کبسگشاى اعت          
عشفی خشیبًبت ساعت دس ایي خٌجؼ ثَ               
دلیل ضؼف ؽذیذ تمشیجًب ًبهْخْد ُغتٌذ               
تشخیر هی دُذ تب خٌجؼ کبسگشی ّخْد               
ًذاؽتَ ثبؽذ تب ایٌکَ ثَ ػٌْاى یک ًیشّی           
اعبعی ّاسد ػشصَ خبهؼَ گشدد کَ دس آى 
صْست سیغک آى ّخْد داسد کَ خٌجؼ            
کبسگشی ًَ تٌِب زکْهت خوِْسی اعالهی   
کَ یک ثبسٍ ًغخَ ی کل عبختبس عشهبیَ             
داساًَ ثَ ًفغ هٌبفغ عجمبتی خْد دس ُن                   

 .ثپیچذ
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دس سّصُبی  :   !ّقتی بسیج اًشعاب هی کٌذ  

اسدیجِؾت هبٍ دس پی دسگیشی ُبی         17ّ    16
ثَ ّخْد آهذٍ دس ثبًذُبی زکْهتی آًچَ کَ                  
اُویت داسد ًَ فمظ دسگیشی خبهٌَ ای ّ                         
ازوذی ًژاد کَ تمبثل ًیشُّبیی ثب ُن اعت کَ             
تب چٌذی پیؼ دس عشکْة هخبلفیي یک دعت ّ   
هتسذ ثْدًذ کَ ػوذٍ آًشا ثغیدی ُب ّ ًیشُّبی 

گْیب اص ایي     .  عپبٍ پبعذاساى تؾکیل هی دادًذ        
پظ ثبیذ ثبًذ دیگشی اص زکْهتیبى سا ثَ                           
ثبًذُبی هْخْد اضبفَ ًوْد یؼٌی ثغیح ّ عپبٍ          
عشفذاس ازوذی ًژاد دص تمبثل ثب ثغیح ّ عپبٍ               

هغیش ُبی ّسّدی اص هیذاى    .عشفذاس خبهٌَ ای
اهبم زغیي ثَ خیبثبى اًمالة هولْ اص ًیشُّبی          
یگبى ضذ ؽْسػ ؽذٍ ثْدٍ کَ دس پی دسگیشی   
ُبی خًْیٌی عشفذاس ازوذی ًژاد ّ عشفذاس               
خبهٌَ ای ثَ هٌغمَ ثشای خلْگیشی اص دسگیشی 
ُبی ثیؾتش گغیل ؽذٍ ثْدًذ، دس ایي دسگیشی             
کَ افشاد هغلر ثَ لوَ ّ چوبق ثْدٍ اًذ  تؼذاد                

 .صیبدی هدشّذ ّ ثَ ثیوبسعتبى سّاًَ ؽذٍ اًذ

ًکتَ خبلت تْخَ آًکَ ًیشُّبی یگبى ضذ                     
ؽْسػ ًیض ثَ دلیل داهٌَ ّعیغ ایي خٌگ                       
خًْیي خشأت ّاسد ؽذى ثَ صسٌَ سا ًذاؽتَ ّ     

 تٌِب توبؽبچی آى تب پبیبى ثْدٍ اًذ

ثغیبسی اص ایي اّثبػ ثب لجبط هؾکی ّ هْتْس   
ّ ثب فشیبد ّ ػشثذٍ کؾی اص ًمغَ ای ثَ ًمغَ                
دیگش سفتَ ّ ثَ صْست گلَ ای زشکت هی                 
کشدٍ اًذ ّ دس ثشخی ًمبط لکَ ُبی خْى                         

 .ُوچٌبى دس کف صهیي لبثل هؾبُذٍ اعت

گْیب هْاسد هؾبثَ ایي زشکت یؼٌی دسگیشی               

عشفذاساى خبهٌَ ای ثب ازوذی ًژاد دس دیگش              

ًمبط تِشاى لبثل هؾبُذٍ ثْدٍ کَ هی تْاى اص               

دسگیشی همبثل دسة ؽوبلی هتشّی هصلی دس         

 .ثذّ ّسّد ثَ ًوبیؾگبٍ کتبة ًبم ثشد

رّز جِاًی کارگر در آًکارا با حوایت از           
سّص خِبًی کبسگش       :جٌبش کارگری ایراى    

دس تشکیَ ّ آًکبسا، اهغبل دس ؽشایغی ثشگضاس 
گشدیذ کَ عیبعت ُبی کبپیتبلیغتی ّ ضذکبسگش 
دّلت اسدّغبى ثب زضة ثْسژّائی اعالهی                

ػیبى تش گشدیذٍ  AK PARTIػذالت ّ تْعؼَ 
اعت ّ هیذاى عی ُیَ کَ هسل تدوغ کٌٌذگبى             
ازضاة چپ ّ تؾکل ُبی کبسگشی ثْد یک                

دس صسٌَ  .صذا ثش ػلیَ آًِب ؽؼبس عش هی داد         
ی تدوغ کٌٌذگبى ُوچٌیي دسگیشی ُبیی ًیض               
ثیي ًیشُّبی چپ اًمالثی ّ ازضاة ساعتگشا             
کَ تٌِب ثَ خِت خوغ آّسی سأی دس اًتخبثبت            
هبٍ آیٌذٍ پبسلوبى تشکیَ ؽشکت کشدٍ ثْدًذ ثَ             
ّخْد آهذٍ ّ عؼی ثش آى آهذ تب عیبعت ُبی                 
عشهبیَ داساًَ ّ ضذ کبسگشی آًِب ُوچْى                 

 CHPّ زضة خوِْسی خلك       HKخبًَ خلك   

 .افؾب گشدد

خطر اًفجار ًیرّگاٍ ُای ُستَ           :  تْکیْ
چٌذی پیؼ  :ای، گراًی ّ تظاُرات هخالفاى     

هخبلفبى ًیشّگبٍ ُبی ُغتَ ای دس پبیتخت ایي          

کؾْس ثبص ُن دعت ثَ تظبُشات اػتشاضی صدٍ 
سأکتْس ُغتَ ای        3ّ خْاعتبس تؼغیل ؽذى          

ًیشّگبُِبی ُغتَ ای عبزلی ؽذٍ اًذ چشا کَ            
دس ّضؼیت ثسشاًی ثَ ّخْد آهذٍ دس ژاپي دس   
پی صهیي لشصٍ هِیجی کَ چٌذی پیؼ ثَ ّلْع             
پیْعت اهکبى ُش لسظَ ای اًفدبس دس آًِب                   
هْخْد اعت کَ هی تْاًذ یک کؾتبس ّعیغ سا           

ُن اکٌْى ًیض ازتوبل ًؾت هْاد                  .پذیذ آّسد   
ًیشّگبُِب دس آثِب ّخْد داؽتَ ّ هشدم ایي                   
هٌغمَ ًبچبسًا هدجْس ثَ خشیذى آة هْسد ًیبص           
خْد ثْدٍ ّ دس پی آى هدجْس ُغتٌذ تب گْؽت             
ّ گیبُبى دسیبیی سا کَ خض اصلی تشیي ثشًبهَ 
غزایی آًِبعت سا ززف کشدٍ ّ هْاد خْساکی          
ّاسداتی سا کَ ثَ ؽذت گشاى اعت سا                               

 .خشیذاسی ًوبیٌذ

تِذیذ کارگراى شرکت ًفت عراق بَ                      
کبسگشاى ؽشکت ًفت خٌْة ػشاق      :  اعتصاب

دس پی اػتشاضبت داهٌَ داس کبسگشی دس ایي            
کؾْس کَ ُش آى دس لذست آى ثیؾتش دهیذٍ هی            
ؽْد ّ هی سّد کَ ًمؼ ُبی ثضسگتش اختوبػی 

 433سا دس خبهؼَ ثش ػِذٍ ثگیشد ثب زضْس             
ًفشٍ همبهبت ػشاق ّ ؽشکت ًفت ایي کؾْس سا 
دس صْست ثبال ًشفتي دعتوضد ّ دسیبفت                       
ًکشدى عْد عبالًَ تِذیذ ثَ اػتصبة ُبی                   

ایي دس زبلی هی ثبؽذ کَ لغوت   .فشاگیش ًوْدًذ
ُبی صیبدی اص پبالیؾگبٍ ُب ًفت ػشاق پظ اص           
اؽغبل آى ُوشاٍ ثب کبسگشاًؾبى ثَ لغوت ُبی          
عشهبیَ گزاسی ُبی خبسخی ّاگزاس گشدیذٍ               

 .اعت

: اعتصاب کارگراى در ًت پارسیاى سٌٌذج      
کبسگشاى ؽشکت هزکْس کَ پیؼ اص ایي ًیض                 
دعت ثَ اػتصبة صدٍ ثْدًذ دس پی لْل هغبػذ 
کبسفشهب هجٌی ثش پشداخت زمْق ُبی هؼْلَ تب    

اسدیجِؾت ثَ عش کبس                   11سّص دّؽٌجَ          
ثبصگؾتَ اهب دس پی اخشایی ًؾذى پشداخت                     
زمْق ُب کبسگشاى ؽشکت ًت پبسعیبى دّثبسٍ         

دس ایي خصْؿ      .دعت ثَ اػتصبة صدٍ اًذ           
کبسفشهبیبى ایي ؽشکت کبسگشاى سا تِذیذ ًوْدٍ 
اًذ کَ دس صْست اداهَ اػتصبة عشگشٍّ                 
ُبی ایي ؽشکت سا اخشاج خْاٌُذ ًوْد ّلی               
کبسگشاى دس ّاکٌؼ ثَ ایي ایدبد اسػبة                        
کبسگشاى گفتَ اًذ کَ ثَ ُیچ ّخَ ُوکبساسى             
خْد سا تٌِب ًگزاؽتَ ّ تب دسیبفت کبهل زمْق             
هؼْلَ ثَ اػتصبة خْد اداهَ خْاٌُذ                                

کبسفشهبیبى دس زبلی کَ کبسگشاى خْاُبى         .داد
هبٍ زمْق هؼْلَ خْد ُغتٌذ ّ ایي             3دسیبفت  

توبهًب زك آًِب ثْدٍ چشا کَ ثشای آى تالػ کشدٍ 
ّ صزوت کؾیذٍ اًذ سا ثب تِذیذ ثَ اخشاج پبعخ            

ثخؼ صیش هدوْػَ ؽشکت هپٌب ثْدٍ       .هی گْیٌذ 
ّ دس پبیبى کبسفشهب ثشای پبیبى دادى ثَ                            
اػتصبة ثبص ُن لْل هغبػذ ثشای پشداخت                 
زمْق هؼْلَ ّ ُوچٌیي اضبفَ کشدى دعتوضد            
ُب دادٍ اعت، کبسگشاى ًیض ثَ عش کبسُبی خْد 
ثبصگؾتَ اهب اػالم ًوْدٍ اًذ کَ دس صْست                  
ػذم دسیبفت هغبلجبت خْد، اػتصبة سا اص عش 

 .خْاٌُذ گشفت

یک کارگر بَ دلیل داشتي قرارداد هْقت             
یک کبسگش دس کبسخبًَ آسد               :  جاى باخت   

 5کشهبًؾبٍ ثَ اعن فشاهشص ػلیضادٍ کَ داسی             
فشصًذ ثْدٍ ّ اُل کٌذّلَ زذّد دّ ُفتَ پیؼ                
ثش اثش عمْط آعبًغْس دچبس هصذّهیت ؽذیذ            

ّی ثَ دلیل آًکَ کبسگش          .ؽذٍ ثْد خبى ثبخت      
لشاس داد هْلت هسغْة هی گشدیذ فبلذ ثیوَ               
کبسی ثْدٍ ّ ثَ دلیل ًذاؽتي تْاى هبلی ثبال دس    
ثیوبسعتبى هْسد هشالجت ّیژٍ ّ صسیر لشاس           
ًگشفتَ ّ ُویي اهش هْخت خبًجبختي ّی                       

 .گشدیذٍ اعت

کارگر در شِر کرد بَ دلیل               02اخراج   
 برگساری هراسن رّز جِاًی کارگر 

کبسگش ثَ دلیل        23اسثیِؾت تؼذاد        11سّص   
تدوؼی کَ ثَ هٌبعجت سّص خِبًی کبسگش دس             

 12ؽِش کشد ثشگزاس کشدٍ ثْدًذ ثَ هذت                      
عبػت ثبصداؽت ّ ثؼذ آصاد ؽذًذ، اهب توبهی                
ایي افشاد ثذّى ُیچ تْضیسی اص عشف                           
کبسفشهبیبى اص هسل کبس خْد اخشاج ؽذٍ اًذ ّ   
دس ایي هیبى اداسٍ کبس ُیچگًَْ زوبیتی اص آًِب 

 .ًکشدٍ اعت

الجتَ کبسگشاى دس ایي کَ اداسٍ کبس ُیچ زوبیتی 
اص آًِب ًخْاُذ کشد ًجبیذ ؽکی داؽتَ ثبؽٌذ                    
صیشا کَ ایي عبصهبى ُوچْى دّلت ثَ کبسگشاى 
اثجبت ًوْدٍ اعت کَ تب کٌْى دس خِت هٌبفغ                
عشهبیَ داساى کَ ثش ضذ کبسگشاى اعت ؽکل          

 .گشفتَ ّ تذاّم کبسی یبفتَ اعت

کارگراى اخراجی پاالیشگاٍ در پی                          
اعتراضات خْد بَ سرکارُایشاى                          

دس پی اخشاج ّ ثیکبسی عبصی               :  بازگشتٌذ

ُبی گغتشدٍ دس پبالیؾگبٍ آثبداى  کَ ؽوب                       
کثیشی اص کبسگشاى اص کبس ثیکبس ؽذٍ ثْدًذ دس 
یک هجبسصٍ سّصاًَ ّ سّتیي هذاّم دس همبثل              
دسة ّسّدی ایي پبالیؾگبٍ دعت ثَ تدوغ ُب             
اػتشاضی ثَ ایي عیبعت ضذ کبسگشی صدٍ ّ           

هبٍ ثَ عْل       3داهٌَ ایي اػتشاضبت ثَ هذت          
اًدبهیذٍ ّ دس ًِبیت کبسگشاى پظ اص هبُِب                

ًفش آًِب ثش            433هجبسصٍ دس ُفتَ گزؽتَ               
 .عشکبسُبی خْد ثبصگؾتٌذ

احضار دّ تي از اًجوي صٌفی هعلواى                 
دس پی اًتؾبس ثیبًیَ           :هریْاى بَ اطالعات    

ؽیْا ػبهلی   "اًدوي صٌفی هؼلوبى کشدعتبى،        
دّ ػضْ ایي اًدوي ثَ        "  ساد ّ اعکٌذس لغفی     

عتبد خجشی اداسٍ اعالػبت هشیْاى ازضبس               
ثش اعبط توبعی کَ اص عْی ادساٍ                         .ؽذًذ

اعالػبت ؽِش هشیْاى ثب ایي دّ هؼلن گشفتَ               
صجر سّص        1ؽذ، آًبى هی ثبیغت عبػت                 

اسدیجِؾت هبٍ دس عتبد خجشی اداسٍ  11دّؽٌجَ 
عی یک ُفتَ        .  اعالػبت زبضش هی ؽذًذ          

ًفش اص اػضبی اًدوي صٌفی                      15گزؽتَ    
هؼلوبى کشدعتبى ثَ عتبد خجشی اداسٍ اعالػبت 
عٌٌذج ازضبس ّ دس ساثغَ ثب هفبد ثیبًیَ                          

 .صبدسٍ تْعظ ایي اًدوي، ثبصخْیی ؽذٍ اًذ
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