
   

  

افؼیٍ َذیًی، فعبل کبرگزی ٔ عضٕ کًیتّ                        
 ًْبُْگی اس سَذاٌ آساد ػذ

، افؾیٍ َذیًی         90خشداد يبِ              4سٔص چٓبسؽُجّ         
اصفؼبنیٍ کبسگشی ٔ ػنٕ کًیتّ ًْبُْگی ثشای کًک 

افؾیٍ .  ثّ ایزبد تؾکهٓبی کبسگشی، اص صَذاٌ آصاد ؽذ          
الذاو ػهیّ ايُیت يهی     "  َذیًی دس چُذیٍ َٕثت ثّ اتٓبو        

 . ثّ صجظ يضکٕو ؽذ" اص ىشیك َٕؽتٍ يمبنّ 
 

 پیزٔسی کبرگزاٌ اعتصببی کبرخبَّ طبطبٌ
خشداديبِ کبسگشاٌ  10اػتقبة يتضذاَّ سٔص عّ ؽُجّ 

ٔ عی دلیمّ لجم اص ظٓش  ۱۱کبسخبَّ عبعبٌ دس عبػت 
ثب ػمت َؾیُی کبسفشيب ٔ ثبصگؾت ثکبس ًَبیُذِ ْبی                 

 .کبسگشاٌ پبیبٌ گشفت
َفش   3ایٍ اػتقبة دس پی يًبَؼت کبسفشيب اص ٔسٔد             

صغیٍ يشصثبٌ،  "اص ًَبیُذِ ْبی کبسگشاٌ ثّ َبو ْبی             
ثّ کبسخبَّ اص فجش سٔص    "صغیٍ انٓیبس ٔ عؼیذ سعتًی

کبسفشيب ثب صنٕس دس يیبٌ                .  عّ ؽُجّ آغبص ؽذ           
کبسگشاٌ خٕاعتبس يزاکشِ ثب کبسگشاٌ اػتقبثی ؽذ ايب 
کبسگشاٌ مًٍ پبفؾبسی ثش تضمك خٕاعت ْبی خٕد               

ای     ثيٕس لبىؼبَّ ٔ یکپبسچّ ای اػالو کشدَذ تب نضظّ          
کّ ًَبیُذِ ْبیؾبٌ ٔاسد کبسخبَّ َؾذِ ٔ ثش عشکبسْبی       
خٕد ثبصگشداَذِ َؾَٕذ صبمش ثّ ْیچ يزاکشِ ای                          

دس پی ایٍ الذاو کبسفشيب َبچبس ؽذ ًَبیُذِ         . َخٕاُْذ ؽذ
ْبی اػتقبثیٌٕ سا ثّ ثش عش کبسْبیؾبٌ ثبص گشداَذ ٔ        
يزاکشات رٓت صقٕل عبیش خٕاعتّ ْبی کبسگشاٌ                

 .ادايّ یبثذ
 

اعتصبة يتحذ کبرگزاٌ کٕرِ پشخبَّ ْبی يُطقّ         
بٕکبٌ پض اس یک ْفتّ بب يٕفقیت " طبرٔقبيیغ"

 .پبیبٌ یبفت
اػتقبة کبسگشاٌ کٕسِ ْبی آرشپضی يُيمّ                               

ثٕکبٌ ثؼذ اص یک ْفتّ ثب يٕفمیت ثّ                  "  عبسٔلبيیؼ"
خٕاعتبس  کبسگشاٌدس رشیبٌ ایٍ اػتقبة . پبیبٌ سعیذ

افضایؼ دعتًضدْبی خٕد ثّ اصای عبخت ْش یکٓضاس              
تٕيبٌ ثشای چشط  500لبنت آرش ثّ يیضاٌ عّ ْضاس ٔ 

. کؼ ٔ یکٓضاس تٕيبٌ ثشای کٕسِ چیٍ ؽذِ ثٕدَذ                       
اػتقبة کبسگشاٌ دس صبنی پبیبٌ یبفت کّ ًَبیُذگبٌ               
کبسگشاٌ دس يزاکشِ ثب کبسفشيب ٔ فشيبَذاس ثٕکبٌ                      

تٕيبٌ افضایؼ دعتًضد سٔصاَّ سا ثّ  ٠٣٧تٕاَغتُذ يجهغ 
 .کبسفشيب تضًیم ًَبیُذ

 

اخزاج کبرگزاٌ بّ دَببل ٔاگذاری پیًبَکبری فبس          
 پبالیؼگبِ آببداٌ بّ طپبِ  2

پبالیؾگبِ   2ثالفبفهّ ثؼذ اص ٔاگزاسی پیًبَکبسی فبص           
آثبداٌ ثّ عپبِ پبعذاساٌ، دْٓب کبسگش ایٍ پبالیؾگبِ اص            

 . کبس اخشاد ؽذَذ
عپبِ پبعذاساٌ سژیى ثّ يضل ثّ دعت گشفتٍ                                 

َفش اص کبسگشاٌ ایٍ        37پبالیؾگبِ،    2پیًبَکبسی فبص    
عبل عبثمّ      18تب      10ؽشکت سا کّ ْش یک داسای             

 .ؽغهی داسَذ اص کبس اخشاد کشدِ اعت
 
 

 َفز اس کبرگزاٌ يعذٌ طالی آق درِ ۰۵۱اخزاج 
َفش اص کبسگشاٌ يؼذٌ ىالی آق دسِ تکبة ٔالغ             ۱۵٧

 .دس آرسثبیزبٌ غشثی اخشاد ؽذَذ
يذیشاٌ يؼذٌ ىالی آق دسِ ػهت اخشاد کبسگشاٌ سا              

يبِ دس ایٍ يؼذٌ يؾغٕل ثکبس         6کّ ىجك لشاسدادْبی    
 .ثٕدَذ، خشاثی دعتگبِ چشط دَذِ يؼذٌ اػالو کشدِ اَذ

  

تبکیذ کبرگزاٌ کبرخبَّ َظبجی تبذ بز ادايّ                        
 اعتزاضبت خٕد

لضٔیٍ کّ چُذی پیؼ دس              "  تجذ"کبسگشاٌ کبسخبَّ       
اػتشاك ثّ ػذو پشداخت دعتًضدْبی يؼٕلّ خٕد،                   
دعت ثّ تزًغ صدِ ثٕدَذ، تبکیذ کشدِ اَذ دس فٕست                  
ػذو تضمك ييبنجبتؾبٌ، ثّ اػتشامبت خٕد ادايّ                          

 .خٕاُْذ داد                                                                                                                     
فُؼتی "کبسگشاٌ ایٍ کبسخبَّ َغبری کّ دس ؽٓشک            

تؼيیم ؽذِ اعت اص  89ٔالغ ٔ اص اعفُذيبِ عبل " انجشص
 .يبِ دعتًضد ٔ ػیذی خٕد يضشٔو يبَذِ اَذ 5دسیبفت 

 
اعًبل فؼبر بز کبرگزاٌ َیؼکز ْفت تپّ ٔ                         

  افشایغ طٕاَح کبر
ثُب ثّ گضاسػ کًیتّ ًْبُْگی ثشای کًک ثّ ایزبد                    
تؾکهٓبی کبسگشی، کبسفشيبی ؽشکت َیؾکش ْفت تپّ         

کبسگش   6000ثّ دنیم ایُکّ صزى کبسی کّ ثبیذ تٕعو           
کبسگش تضًیم يیکُذ، ؽذت      2500اَزبو ؽٕد اکٌُٕ ثّ  

کبس سا دس ایٍ يزتًغ ثّ ىشص خشد کُُذِ ای ثشای                      
ایٍ ايش ثبػج افضایؼ عٕاَش      .  کبسگشاٌ ثبال ثشدِ اعت   

سصیى "کبس ؽذِ اعت؛ دس ْفتّ گزؽتّ، یک کبسگش ثب َبو 
کّ کبسگش يتخقـ ثشق ؽجکّ ثٕد ثشای کبس   " ؽٕؽی

ارجبسی خبسد اص ٔظیفّ اػ دس يضم دیگشی، دچبس                
 30عبَضّ ؽذ ٔ دعت ساعتؼ دس احش ثشیذگی ؽذیذ،                 

کبس دس َیؾکش رضٔ يؾبغم عخت ٔ . ثخیّ خٕسدِ اعت
عبػت  6صیبٌ آٔس يضغٕة يیؾٕد ٔ کبسگشاٌ تُٓب ثبیذ 

دس سٔص کبس کُُذ ايب کبسفشيبی ایٍ ؽشکت ثّ فٕست 
عبػت دس سٔص ٔ اص عبػت  12ارجبسی اص کبسگشاٌ تب 

دلیمّ ثؼذ اص ظٓش کبس       30ٔ    5دلیمّ فجش تب    30ٔ  5
دس صبنی کّ ایٍ صزى کبس، ثبیذ تٕعو ثیؼ اص             .  يیکؾذ

لبثم رکش   .  دٔ ثشاثش تؼذاد کبسگشاٌ فؼهی، اَزبو گیشد           
اعت کّ يذیشػبيم َیؾکش ْفت تپّ، ثب ًْیبسی يغٕل            
صشاعت، ثّ ىٕس يشتت کبسگشاٌ سا تٓذیذ يیکُُذ کّ              
چُبَچّ ثّ ٔمؼیت يٕرٕد اػتشاك کُُذ   مًٍ                        
اخشاد آَبٌ اص کبس، ثشایؾبٌ پشَٔذِ عبصی يیؾٕد ٔ                 
کبسگشاٌ يؼتشك سا سٔاَّ صَذاٌ خٕاُْذ                                        

کبسگشاٌ َیؾکش کّ اص ٔمؼیت ربسی خغتّ ٔ                .کشد
دسيبَذِ ؽذِ اَذ ثّ ىٕس سٔص افضَٔی، فضجت اص آغبص 

کًیتّ .  اػتشامبت ثشای کبعتٍ ؽذت کبس يیکُُذ                   
ًْبُْگی ثشای کًک ثّ ایزبد تؾکم ْبی کبسگشی                  
مًٍ ایُکّ خٕاْبٌ کبعتٍ ؽذت کبس تضًیم ؽذِ ثش                 
کبسگشاٌ َیؾکش ْفت تپّ اعت، ثشگضاسی يزذد دادگبِ         
ثشای ػهی َزبتی ًَبیُذِ ی ایٍ کبسگشاٌ ٔ فذٔس صکى 
اخشاد ثشای دیگش اػنبی عُذیکبی کبسگشاٌ َیؾکش           
ْفت تپّ سا يضکٕو ًَٕدِ ٔ خٕاعتبس پبیبٌ یبفتٍ فٕسی   
پیگشد ْبی لنبیی ػهیّ دیگش کبسگشاٌ ٔ فؼبنیٍ                         

 .کبسگشی يیجبؽذ
 

تٍ اس کبرگزاٌ ٔ فعبنیٍ کبرگزی بّ دادگبِ               22 
 اَقالة ػٓز طُُذج  

،  ٔفب لبدسي، فذیك عجضبَي، تٍ اص فؼبنیٍ کبسگشی 12
                ّ كبَي،    یذاهلل فًذي، كیٕيشث لبدسي، صجیت اهلل كه

، رًبل گٕیهي، ٔاصذ خبَي،  كبِٔ ثٓشايي  ، ػشفبٌ َبدسي
فبیك عجضبَي، كیٕاٌ عجضبَي ٔ ظٓیش سمٕي، ثّ                       

 1390خشداد    21دادگبِ فشاخٕاَذِ ؽذَذ ٔ سٔص ؽُجّ          
ثبیذ خٕدس سا ثّ ؽؼجّ یک دادگبِ اَمالة ؽٓش عُُذد                 

 . . يؼشفی ًَبیُذ
 

 اعتصبة در کبرخبَّ صببٌٕ طبسی خزيؼٓز
کبسگش ؽبغم دس کبسخبَّ فبثٌٕ عبصی      140ثیؼ اص 

يبِ      2خشيؾٓش دس اػتشاك ثّ ػذو پشداخت                             
يبِ نیغت ثیًّ         7دعتًضدْبی يؼٕلّ ٔ ػذو تضٕیم              

. کبسگشاٌ ثّ عبصيبٌ تبيیٍ ارتًبػی، اػتقبة کشدَذ        
کبسگشاٌ اػتقبثی خٕاعتبس دسیبفت دعتًضدْبی يؼٕلّ 

 .خٕد ٔ صم عبیش يؾکالت کبسی خٕد ؽذَذ
 

ْؼذار کبرگزاٌ اعتصببی کبرخبَّ پبرص يتبل بّ         
 کبرفزيب

کبسگشاٌ پبسط يتبل سٔص یکؾُجّ ْؾتى خشداد يبِ دس            
اػتشاك ثّ ػذو پشداخت دعتًضد اسدیجٓؾت يبِ خٕد             

 .دعت ثّ اػتقبة صدَذ
دَجبل ایٍ اػتقبة کبسفشيبی کبسخبَّ ىی يزاکشاتی ثب 

خشداد دعتًضد      11کبسگشاٌ ثّ آَبٌ ٔػذِ داد سٔص               
کبسگشاٌ .  اسدیجٓؾت يبِ کبسگشاٌ پشداخت خٕاْذ ؽذ        

پبسط يتبل ثب ایٍ ٔػذِ ثّ اػتقبة خٕد پبیبٌ دادِ ٔ                
خشداد يبِ ایٍ  11لبىؼبَّ اػالو کشدَذ چُبَچّ دس سٔص 

ٔػذِ يضمك َؾٕد ثالفبفهّ پظ اص پبیبٌ تؼيیالت پیؼ          
 . سٔ ثبس دیگش اػتقبة سا اص عش خٕاُْذ گشفت

 

 تجًع اعتزاضی صیبداٌ ٔ نُج داراٌ بٕػٓز 
َفش اص فیبداٌ ٔ نُذ داساٌ اعکهّ                       ۰٧٧ثیؼ اص      

فیذاٌ .  دس ایٍ اعکهّ تزًغ اػتشامی ًَٕدَذ         ،رالنی
ثّ کًجٕد يیضاٌ عٕخت ٔگشاَی آٌ دس احش صزف یبساَّ 

سٔص عًٓیّ عٕخت     ۱٣سٔص اص     ۱۱ْب ٔ ایٍ کّ تُٓب       
دعت ثّ ایٍ تزًغ            ۹سا دسیبفت يیکُُذ اص عبػت              

یکی اص کبسگشاٌ گفت کّ ثب کًجٕد        .  اػتشامی صدِ اَذ  
يیضاٌ عًٓیّ ٔ گشاَی عٕخت ػًال ربسِ ای رض                        

 . تؼيیهی کبس ٔ تغییش ؽغم ٔ یب ثیکبسی َذاسیى
 

 ٢اعتزاض کبرگزاٌ ػزکت يٓز کبو پبرص عهیّ           
 ! ػیفت کبری

ثّ گضاسػ خٕدسٔکبس، ثذعتٕس کیبًَٓش يذیش ؽشکت            
 ٨ؽیفت      ٣يٓش کبو پبسط اص یک عبل ٔ َیى پیؼ                     

عبػتّ سا    ۱۰عبػتّ کبسی کبسگشاٌ صزف ٔ دٔ ؽیفت     
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دس ًْبٌ اثتذا ارشای ایٍ ىشس           .  ربیگضیٍ آٌ ًَٕدَذ    
 ٨کّ عبػت کبسی کبسگشاٌ سا اص                    ،مذ کبسگشی  

عبػت کبس        ۱عبػت یؼُی افضایؼ              ۱۰عبػت ثّ       
ثب اػتشاك ٔ        ،امبفی ٔ ثذٌٔ دعتًضد افضایؼ يیذاد         

اػتشاك .  يخبنمتٓبی گغتشدِ کبسگشاٌ سٔثشٔ ؽذ               
عبػتّ کبسی دس  ٨ؽیفت  ٣کبسگشاٌ ثشای ثبصگؾت ثّ 

تؼذادی اص کبسگشاٌ . اؽکبل يختهف گغتشػ یبفتّ اعت
ثب اػتشامبت رًؼی، تؼذادی ثب َٕؽتٍ ىٕيبس ٔ َبيّ             

ٔ ثب افضایؼ مبیؼبت اص ربَت                        ،ْبی اػتشامی   
کبسگشاٌ ثّ َؾبَّ اػتشاك ػهیّ ؽشایو َبػبدالَّ کبس           

     ٌ يٕرجبت ٔصؾت دس يیبٌ        ،ٔ صَذگی ٔ دعتًضدْبیؾب
ثؼهت .  ػٕايم کبسفشيب ٔ کیبًَٓش سا دايٍ صدِ اعت              

ؽشایو ثضشاَی ٔ دس تشط اص ْشگَّٕ اػتشاك ٔ                      
اػتقبة کبسگشی، ىی سٔصْبی گزؽتّ کیبًَٓش ٔ                 

کبسگش رذیذ          ۰٧٧يیخٕاْیى     :  ًْذعتبَؼ گفتّ اَذ        
اگش ثتٕاَیى ثشای سفبِ صبل              !  اعتخذاو کُیى تب ؽبیذ          

. عبػتّ عبثك ثشگشداَیى   ٨ؽیفت  ٣کبسگشاٌ کبس سا ثّ 
ؽشکت يٓش کبو پبسط ایشاٌ خٕدسٔ ٔالغ دس ربدِ                     

َفش کبسگش          ٣۵٧٧ثب ثیؼ اص                  ،يخقٕؿ کشد    
لشاسدادی ٔ سٔص يضد ثب لشاسدادْبی عفیذ اينب ٔ                    

ؽیفت   ۰ْضاس تٕيبَی دس     ٣٣٧یکيشفّ ٔ دعتًضدْبی 
عبصَذِ إَاع عپش ٔ داؽجشد ٔ نٕاصو      ،عبػتّ کبسی ۱۰

ربَجی خٕدسٔ ٔ ػًذتب ىشف لشاسداد ؽشکت ایشاٌ                  
  .خٕدسٔ يیجبؽذ

 
يبِ حقٕق يعٕقّ کبرگزاٌ طذ             4عذو پزداخت     

 يخشَی ژأِ
کبسگشاٌ عذ يخضَی ژأِ کّ ثشای ؽشکت ژیبٌ کبس              

يبِ اعت صمٕق يؼٕلّ خٕد سا                4يی کُُذ ثیؼ اص          
دس پی اػتشاك کبسگشاٌ ثّ ػذو          .  دسیبفت َکشدِ اَذ   

پشداخت صمٕق يؼٕلّ خٕد، کبسفشيبی ؽشکت يزکٕس           
ثّ کبسگشاٌ ٔػذِ دادِ کّ صمٕلؾبٌ سا پشداخت خٕاْذ           

ْضاس    300کبسفشيبی ایٍ ؽشکت ثب پشداخت              .  کشد
كُذ کّ اص        تٕيبٌ ثّ ْش کذاو اص کبسگشاٌ، تالػ يی              

اػتشاك کبسگشاٌ ثشای اصمبق صمٕق خٕد، يًبَؼت ثّ   
 .ػًم آٔسد

َفز اس کبرگزاٌ        08عذو پزداخت حقٕق يعٕقّ         
 ػٓزداری ػٕع

َفش اص کبسگشاٌ ؽٓشداسی ؽٓشعتبٌ ؽٕػ دس                  80

اعتبٌ خٕصعتبٌ کّ تضت َظش پیًبَکبس ىشف لشاسداد          
ثب ؽٓشداسی کبس يیکُُذ، دس سٔصْبی اخیش تٓذیذ ثّ                

يبِ   8ایٍ کبسگشاٌ کّ ثیؼ اص  .اخشاد ٔ صَذاٌ ؽذِ اَذ
اعت صمٕق َگشفتّ اَذ ثشای اػتشاك ثّ ؽٓشداسی                 
ؽٕػ يشارؼّ کشدَذ ايب َیشٔی اَتظبيی ٔ يمبيبت                   

اَذ کّ  دٔنتی آَٓب سا يٕسد تٓذیذ لشاس دادِ ٔ اػالو کشدِ
دس فٕست يشارؼّ ی يزذد، مًٍ اخشاد اص کبس،                

کبسگشاٌ .  دعتگیش ؽذِ ٔ ثّ صَذاٌ فشعتبدِ خٕاُْذ ؽذ         
اػالو کشدِ اَذ کّ تب ثّ دعت آٔسدٌ صمٕق ٔ ييبنجبت             

 .خٕد دعت اص اػتشاك ثشَخٕاُْذ داؽت
 

 تجًع اعتزاضی کبرگزاٌ ػزکت طیًبٌ دٔرٔد
ثشای "  دٔسٔد"فذْب کبسگش پیًبَکبسی ؽشکت عیًبٌ       

اصمبق صمٕق خٕد دس يمبثم ایٍ کبسخبَّ تزًغ کشدَذ ٔ        
خٕاعتبس تجذیم ٔمؼیت خٕد اص پیًبَکبسی ثّ                                

ثّ گفتّ کبسگشاٌ يؼتشك عخت تشیٍ       . لشاسدادی ؽذَذ
کبسْبی تٕنیذ ثش دٔػ کبسگشاٌ پیًبَکبسی اعت دس               

. صبنی کّ کًتشیٍ دعتًضد ٔ يضایب سا دسیبفت يی کُُذ            
َفش يی سعذ دس       300ایٍ کبسگشاٌ کّ ؽًبس آَبٌ ثّ          

عبل گزؽتّ َیض دٔ ثبس دس يمبثم ایٍ کبسخبَّ تزًغ                      
 .کشدِ ثٕدَذ

 

ٓبدْبی ًْبظتگی بب جُبغ کبرگزی               َ"بیبَیّ    
 "ردرایزاٌ ـ خبرج کؼٕ

  2822ژٔئٍ  9پیغ بظٕی 
رٔساخزاج ًَبیُذگبٌ يشدٔر رِژیى طزيبیّ داری           
جًٕٓری اطاليی ایزاٌ، اساجالص طبسيبٌ جٓبَی 

 کبر
  

 کبسگشاٌ،عبصيبَٓب ٔ َٓبدْبی کبسگشی رٓبَی
 

ثشای ىجمّ کبسگشایشاٌ ًّْٔ يذافؼبٌ آٌ                                           
دسعشاعشرٓبٌ، ثبسدیگش فشفتی فشاْى آيذِ تب ثّ                   

عُذیکبْٓبی فشاَغٕی ثّ تظبْشات        "ًْشاِ فشاخٕاٌ      
دسصًبیت اصفؼبنیٍ کبسگشی صَذاَی دسایشاٌ ٔصًبیت           

ژٔئٍ ًّْ سا ثّ ؽشکت  ۹اتضبدیّ ْبی عٕئیظ دسسٔص 
ٌ رٓبَی  دسیک گشدًْبئی اػتشامی دسثشاثشدفتشعبصيب

دسثخؾی اصفشاخٕاٌ ایٍ تزًغ . " کبسدس ژَٕ فشا خٕاَیى
 : رٓبَی دسدفبع اصکبسگشاٌ ایشاٌ آيذِ اعت 

يب عُذیکبْبی فشاَغٕی، ًْشاِ ثب رُجؼ ثیٍ انًههی            "  
عُذیکبئی، ًْجغتگی خٕدسا َغجت ثّ يجبسصاٌ ایشاَی           
اػالو يی داسیى، صَبٌ ٔيشداٌ يجبسصی کّ ػهیشغى تًبو 
خيشاتی کّ فؼبنیت ْبی عُذیکبیی دسایشاٌ ثّ ًْشاِ             
داسد، دسگیشيجبسصِ ثشای دفبع اصکبسگشاٌ ایشاٌ ؽذِ            

 .اَذ
يب ثّ کهیّ يجبسصیٍ صَذاَی کّ دسىی يبِ ْب ٔعبل ْبی 
گزؽتّ، ثّ رشو يجبسصِ ثشای اصمبق صمٕق اثتذائی                       

يجبسصِ آَبٌ   .  عُذیکبیی صَذاَی ؽذِ اَذ، يی اَذیؾیى             
ثغیبستضغیٍ آيیضٔيٕرت افتخبسآَبٌ ٔخبَٕادِ ْبی ؽبٌ 

 .کّ صًبیت ؽبٌ يی کُُذ، يی ثبؽذ
صيبٌ آٌ فشاسعیذِ کّ يچ آٌ کؾٕسْبیی کّ يمبٔنّ َبيّ 
ْبی عبصيبٌ رٓبَی کبسسا اينبء يی کُُذ ٔنیکٍ                     

دسایٍ .  دسػًم آٌ ْبسا صیشپب يی گزاسَذ، گشفتّ ؽٕد           
 ". ساثيّ صکٕيت ایشاٌ یک يٕسد ثبسصاعت

  
ثیبٌ آصاد ًْیٍ صذ اصٔالؼیت غیشلبثم اَکبس، تٕعو                  

کهکتیٕصًبیت "ثضسگتشیٍ رُجؼ ْبی عُذیکبیی یؼُی             
                                    ّ دسفشاَغّ  "اصکبسگشاٌ يغشة ٔخبٔسيیبَ

ٔدسکُبسيذافؼبٌ صمٕق کبسگشاٌ ایشاَی دسپبسیظ،                 
ٓبدْبی ًْجغتگی ثب رُجؼ    َ"فشفت اعتخُبیی ثشای يب     

فشاْى آٔسدِ اعت کّ " سکبسگشی دسایشاٌ ـ خبسد کؾٕ
کبسگشاٌ ٔ صصًتکؾبٌ ایشاٌ ثّ ًْشاِ : فشیبد ثشآٔسیى 

خبَٕادِ ْبی صَذاَیبٌ عیبعی ٔ يبدساٌ اػذايی ٔ تٕدِ           
يیهیَٕی دسپیکبسی ثی ايبٌ ثشػهیّ دیکتبتٕسی ٔعشيبیّ 
داسی صبکى دسدل رُجؼ مذ اعتجذادی يٕرٕد ثشای                 
گغتشػ ٔتضکیى رُجؼ آصادیخٕاْی ٔتمٕیت يجبسصِ                

درة ْبی سَذاٌ ْب راببسکُیى ٔ                      َٔجشد ىجمبتی؛         
کبرگزاٌ سَذاَی را آساد طبختّ ٔ يبيٕریٍ اطالعبتی               
ٔيشدٔر ٔ ػبّ کبرگزی رژیى جًٕٓری اطاليی                          

ػٕراْبی "جًٕٓری اطاليی ٔ   "خبَّ کبرگز"ٔعٕايم 
جًٕٓری اطاليی را    "  ٔسارت کبر "ٔیب  "  اطاليی کبر 

 !بیزٌٔ بزیشیى" طبسيبٌ جٓبَی کبر "اساجالص 
                ٌ  -يُصٕراطبنٕ:  ْى ایُک فؼبالٌ کبسگشی ًْچٕ
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 ! زوذاوٍای رژیم اسالمی سرمایً، مملُ از کارگران زوذاوی است

 !تا آزادي رضا ضٍابي َ دیگر زوذاویان كارگر از پاي وخُاٌیم وطست

مسدَران جمٍُری اسالمی سرمایً در اجالش 

 سازمان جٍاوی کار 
آکسیْى اعتراضی علیَ ًوایٌذگاى سَ جاًثَ گرا ّ درّغیي 

 کارگری 

 

 در ژوُ 3122جُن  9

 
 !مطالبات َ خُاستً ٌای جىبص کارگری را بً گُش جٍاویان برساویم

 !خُاٌان آزادی کارگران زوذاوی َ تمامی زوذاویان سیاسی ضُیم

 

 خارج کطْر –ًِادُای ُوثستگی تا جٌثص کارگری در ایراى 

nhkommittehamahangi@gmail.com 
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بُٓبو ابزاْیى سادِ، يجیذ           -عبذانحظیُی-رضب ػٓببی  
، ...  ٔ    حظیٍ يزادی    -ابزاْیى اطًبعیهی    -تًجیذی

کبسگشاٌ آگبِ، يجبسص ٔ ًَبیُذگبٌ ٔالؼی ىجمۀ                                
کبسگشایشاٌ، ُْٕصدسپؾت دسة ْبی صَذاٌ ْب، ثبيشگ 

کبسگشاٌ    ًْچُیٍ.  کُُذتذسیزی دعت ٔپُزّ َشو يی        
صَذاَی ٔاخشاد اصکبس، اػنبء ْیئت يذیشِ عُذیکبی            

 –عهی َجبتی     -رضب رخؼبٌ   کبسگشاٌ َیؾکشْفت تپّ    
يحًذ حیذری       –جهیم احًذی            -فزیذٌٔ َیکٕفزد    

ًْچُیٍ سیئظ اتضبدیّ يغتمم کبسگشی دصفٕل آلبی يٓز،
ٔعّ تٍ اصفؼبالٌ ایٍ اتضبدیّ ثّ َبو            فزػیذ يحًذ سادِ   

حًیذ رضب طهٕکی      -جعفز تقی َژاد     -رضب گزجی ْبی  
 غاليزضب قُبزی  َبو ْبی     .  ْیچ خجشی دسدعت َیغت      

رطٕل   -سْبػى خٕاطتب -اصفؼبنیٍ کبٌَٕ فُفی يؼهًبٌ
يؼهى اخشاری ٔفؼبل        خبَى عبنیّ اقذاو دٔطت      ٔ  بذاغی

دسًْیٍ رب اصؽًب ًَبیُذگبٌ . صَبٌ سا دسثشاثشخٕدداسیى
کّ ًَبیُذگبٌ  :ؽشکت کُُذِ دسارالط رٓبَی خٕاْبَیى         

غیشٔالؼی کبسگشاٌ کّ ًْبَب يبيٕساٌ ايُیتی سژیى                 
              ٔ ْبی خبنی   کشعیایشاٌ يی ثبؽُذ سا ثیشٌٔ ًَٕدِ 

ارالط رٓبَی کبسسا ثشای صنٕسعًجهیک ًَبیُذگبٌ           
ساعتیٍ ىجمۀ کبسگشایشاٌ ثّ َبو کبسگشاَی کّ دس                       
صَذآَبی رًٕٓسی اعاليی ایشاٌ ثّ خبىش دفبع                         
اصاثتذائی تشیٍ صمٕق کبسگشی کّ ًْبَب صك داؽتٍ                   
تؾکم يغتمم خٕد يی ثبؽذ ٔدسصیشؽکُزّ ٔ دسثذتشیٍ    

 .ؽشایو ثّ عشيی ثشَذ، َبو گزاسی کُیذ
تؾکم ْبی ٔالؼی، يغتمم            :  ثّ اىالع يی سعبَیى           
ػهیشغى ؽشایو ايُیتی صبکى            –ٔؽُبختّ ؽذِ ایشاٌ          

ثب َبو ٔ َؾبٌ خٕد،  -ثشفنبی عیبعی ٔارتًبػی ایشاٌ 
 :دسليؼُبيّ يؾتشک أل يبِ يّ ايغبل یبدآٔسؽذِ اَذ 

يب مًٍ لذسداَی اصتًبيی صًبیت ْبی ثیٍ انًههی                  "
کبسگشی ٔيشديی اصيجبسصات کبسگشاٌ دسایشاٌ                      
ٔصًبیت لبىؼبَّ اصاػتشامبت ٔخٕاعتّ ْبی کبسگشاٌ   
دسعشاعشرٓبٌ، خٕد سايتضذ آَبٌ يی داَیى ٔثیؼ                      
اصْشصيبٌ دیگشی ثشًْجغتگی ثیٍ انًههی کبسگشاٌ               
ثشای سْبیی اصيؾمبت َظبو عشيبیّ داسی تبکیذ يی                 

 " .کُیى 
نزا يب اينبء کُُذگبٌ ایٍ ثیبَیّ؛ َٓبدْبی ًْجغتگی                 

 9دس خبسد کؾٕس دسسٔص        –ثبرُجؼ کبسگشی ایشاٌ       
                 ٌ کهکتیٕ عُذیکبیی      "  ژٔئٍ خٕد سا دسکُبسفؼبال

 . ًّْٔ ربی رٓبٌ، دسژَٕيی یبثیى" دسفشاَغّ ٔعٕیظ

يب ثؾکم پیگیشخٕاْبٌ؛ اخشاد ًَبیُذگبٌ يضدٔس                       
ٔايُیتی عشيبیّ داسی رًٕٓسی اعاليی ایشاٌ                             

ثبؽذ کّ ایٍ الذاو     .  اصارالط عبصيبٌ رٓبَی کبسْغتیى    
يتؾکم ًْٔبُْگ دسژَٕ ٔ دسعيش رٓبٌ، صيیُّ                     
آصادی کبسگشاٌ صَذاَی ٔصَذاَیبٌ عیبعی سا فشاْى                  

 . آٔسد 
 !کبرگزاٌ ایزاٌ تُٓب َیظتُذ 

پیزٔس ببد يببرسات قٓزيبَبَّ کبرگزاٌ بز عهیّ رژیى                
 طزيبیّ داری جًٕٓری اطاليی ایزاٌ

 –َٓبدْبی ًْبظتگی بب جُبغ کبرگزی در ایزاٌ                       
 خبرج کؼٕر

 

َبيّ يحًٕد صبنحی بّ يظئٕنیٍ ٔ اعضبی                       
 SUD)د.ٔ.، ص ( CGT) ت.ژ.ص]طُذیکبْبی  

Solidaires )    ٕ ٔ  ( USNA)آ.اٌ.اص.، ی

 [(FSU)یٕ.اص.اف

 دٔعتبٌ ػضیض؛
يب کبسگشاٌ ایشاٌ ييهغ ؽذیى کّ ؽًب ثشای دفبع اص                  

ٔ صًبیت ( يغتمم) ایزبد تؾکهٓبی خٕد عبختّ کبسگشی 
ای سا   ِ اص کبسگشاٌ صَذاَی دس ایشاٌ، تظبْشات ایغتبد        

ژٔئٍ دس يمبثم دفتش عبصيبٌ رٓبَی کبس          9ثشای سٔص   
يب کبسگشاٌ ایشاٌ، ثّ ػُٕاٌ یک              .  ایذ  ِ عبصيبٌ داد  

گشداٌ اص استؼ ثیٍ انًههی پشٔنتبسیب ٔ فؼبنیٍ آٌ ثّ                  
خبىش ایٍ الذاو اَتشَبعیَٕبنیغتی اص ؽًب تؾکش ٔ                         

 . کُیى لذسداَی يی
ایذ، دس سٔص رٓبَی کبسگش ِ ًْبَيٕس کّ ؽًب اؽبسِ کشد

دِ ْب تٍ اصکبسگشاٌ ٔ فؼبنیٍ کبسگشی دس ؽٓشْبی                 
يختهف ایشاٌ ٔ کشدعتبٌ فشفب ثّ خبىش الذاو ثّ                        
ثشگضاسی أل يبِ يّ اص ىشف َیشْٔبی دٔنتی اصنبس 

ثب لشاس ٔحیمّ ْبی " ٔ دس ثؼنی يٕاسد ثبصداؽت ٔ ثؼذا
عُگیٍ تب اىالع حبََٕی اص صَذاٌ آصاد ؽذَذ ٔ ْش نضظّ 

ًّْ ؽًب يی   .  دس اَتظبس يضبکًّ ٔ صَذاَی ؽذٌ ْغتُذ       
داَیذ کّ دس صبل صبمش دِ ْب َفش اص کبسگشاٌ تُٓب ثّ               
دنیم دفبع اص صك صَذِ يبَذٌ دس صَذاٌ ٔ یب تضت تؼمیت 

کؾٕس ایشاٌ سا تشک کشدِ ٔ دس            "  ْغتُذ ٔ یب ارجبسا     
 .خبسد اص ایشاٌ صَذگی يی کُُذ

يب کبسگشاٌ ایشاٌ ٔلتی ييهغ ؽذیى کّ تؾکم ْبی                      

کبسگشی فشاَغّ ثشای دفبع اص کبسگشاٌ يغشة ٔ                      
خبٔسيیبَّ دس یک الذاو ثی عبثمّ الذاو ثّ تؾکیم یک               

اَذ تب ثّ صًبیت اص کبسگشاَی کّ دس کؾٕس             کهکتیٕکشدِ
ْبی خٕد صك تؾکیم تؾکم ْبی خٕد سا َذاسَذ،                           

 .خٕؽضبل ؽذیى
 دٔعتبٌ ٔ ْى ىجمّ ای ْب؛

َظبو عشيبیّ داسی ثشای ثٓشِ ٔسی ْشچّ ثیؾتش يب                 
کبسگشاٌ، ْش سٔص الذاو ثّ تؾکیم یک اسگبٌ يی کُذ             

اگش يب ثب اتضبد ٔ ًْجغتگی . تب ثیؾتش يب سا اعتخًبس کُُذ
ىجمبتی خٕد ٔ ثذٌٔ تْٕى ثّ لذست ْبی عشيبیّ داسی            
ٔ تؾکم ْبی دعت عبختّ آَبٌ، صشکت ْبی خٕد سا                 

 . عبصيبٌ دْیى، ثّ ىٕس ليغ پیشٔصی اص آٌ يبعت
يٍ يزذدا اص تک تک يغئٕالٌ ٔ اػنبی تؾکم ْبی             
فشاَغّ کّ دس صًبیت اص کبسگشاٌ يغشة ٔ خبٔسيیبَّ        
الذاو ثّ تظبْشات ایغتبدِ دس يمبثم عبصيبٌ رٓبَی کبس       
کشدِ اَذ، تؾکش ٔ لذسداَی کشدِ ٔ دعتؾبٌ سا يی                      

 . فؾبسو
ثب ایٍ ايیذ کّ يب ثتٕاَیى دس تشیجٌٕ ثٕسژٔاصی،                             
فذایًبٌ سا ثّ گٕػ تًبو ْى ىجمّ ْبی خٕد ثشعبَیى َّ 

 .ایُکّ خٕد يب ثّ عخُگٕی ثٕسژٔاصی تجذیم ؽٕیى
 صَذِ ثبؽیذ

 يضًٕد فبنضی
 11/3/1390ؽُجّ، يٕسط  چٓبس

  

 کًیتّ ًْبُْگی یک تؼکم يظتقم اطت
 !ْب ٔ فؼبنیٍ کبسگشی کبسگشاٌ، تؾکم

ی أل يبِ يّ ايغبل،  داَیذ دس آعتبَّ ىٕسی کّ يی ًْبٌ
ثّ يُظٕس رهٕگیشی اص ثشگضاسی يشاعى سٔص رٓبَی             

ای اص اصنبس، ثبصداؽت ٔ صَذاَی              کبسگش، دٔس تبصِ    
کشدٌ کبسگشاٌ ٔ فؼبنیٍ کبسگشی دس ثشخی اص ؽٓشْب    

يب چگَٕگی اصنبس ٔ ثبصداؽت ٔ آصادی        .  آغبص گشدیذ 
ایى ٔ         ایٍ کبسگشاٌ سا پیؾتش ثّ اىالع ػًٕو سعبَذِ               

آَچّ کّ ربی تؼًك        .  الصو َیغت کّ ثّ آٌ ثپشداصیى            
داسد، ایٍ َکتّ اعت کّ یکی اص فؾبسْبیی کّ ُْگبو                 
ثبصرٕیی، ثش دٔعتبٌ يب ٔاسد ؽذِ، ایٍ يغئهّ ثٕدِ کّ             
گٕیب کًیتّ ًْبُْگی صیش يزًٕػّ ٔ ٔاثغتّ ثّ اصضاة       

 .ثبؽذ ٔ غیش لبََٕی اعت اپٕصیغیٌٕ دٔنت ایشاٌ يی
ْبیی اص عٕی يضبفهی  ػالِٔ ثش ایٍ، ْش اص چُذی تضهیم

داَُذ، دس ثشخی  ی کبسگش يی کّ خٕد سا يُتغت ثّ ىجمّ

ْبیی يؾبثّ سا ثّ            یبثذ کّ اتٓبو        ْب اَتؾبس يی        عبیت
ْبی کبسگشی يٕرٕد ٔ کًیتّ ًْبُْگی ٔاسد                   تؾکم

ٔ "  رُجؾی   " کغبَی کّ خٕد سا تُٓب گشایؼ       .  کُُذ  يی
ای ٔ ایذئٕنٕژیک  فشلّ" ْبی کبسگشی يٕرٕد سا  تؾکم

ٔ   80َبيُذ، دس تفغیش خٕد اص أل يبِ يّ دّْ                  يی"  
يی " ْبی کبسگشی  اَذ کّ تؾکم ْبی آٌ، َٕؽتّ ليؼُبيّ

کٕؽُذ ایٍ يشاعى سا ثّ لبنت ایذئٕنٕژی ایٍ یب آٌ                         
 " .رشیبٌ عیبعی دسآٔسَذ 

ايب تُٓب ایٍ يضبفم َیغتُذ کّ اَفؼبل ٔ ثی ػًهی خٕد سا 
ْبی رذی ٔ فؼبل دس ربيؼّ         چُیٍ تٕریّ کشدِ ٔ تؾکم     

     ّ ٌ        سا َؾبَّ گشفت تش َیض کغبَی کّ        عٕی   اَذ، ثهکّ آ
فبفهّ فشأاَی اص رُجؼ کبسگشی ایشاٌ داسَذ ٔ دس                 

کُُذ، ًْٕاسِ        دَیبی يشیخی ٔ تخیهی خٕد عیش يی                  
ْبی کبسگشی سا ثّ ػُبٔیٍ يختهف يٕسد ْزٕو              تؾکم

ی کبسگش ٔ  صنٕس گغتشدِ ٔ ٔالؼی ىجمّ. اَذ لشاس دادِ
پیؾشٔاٌ آٌ دس کشدعتبٌ، افشادی سا ٔاداؽتّ کّ دس                 

ی رُْی خٕد، ایٍ تضهیم يغشمبَّ      ْبی ثغتّ چٓبسچٕة
آییُّ "  ْبی کبسگشی يٕرٕد،        سا اسائّ دُْذ کّ تؾکم       

اصضاة چپ دس       ْبی  ثبال ًَبیی اص تضشکبت ٔ عیبعت       
کشدعتبٌ ْغتُذ ٔ ىجمّ کبسگش ٔ رُجؼ کبسگشی دس                
کشدعتبٌ ثشای آَٓب اثضاسی اعت ثشای دعت یبثی ایٍ             

 ".ؽبٌ ْبی اصضاة ثّ عیبعت
ثش ایٍ اعبط يب ثّ ػُٕاٌ کًیتّ ًْبُْگی ثشای کًک            

ْبی    ْبی کبسگشی ٔ یکی اص تؾکم                ثّ ایزبد تؾکم     
داَیى کّ ثبس دیگش      يٕرٕد دس رُجؼ کبسگشی، الصو يی      

ْبی ٔاسدِ، تٕمیضبتی سا  دس ثبسِ ػًهکشد خٕد ٔ اتٓبو
 :ی کبسگشاٌ ٔ فؼبنیٍ کبسگشی اسائّ دْیى ثّ ًّْ

کًیتّ ًْبُْگی تؾکهی يغتمم ٔ ػهُی دس رُجؼ      -یک 
َبيّ يؾخـ ٔ       کبسگشی ایشاٌ اعت کّ داسای اعبط         

      ّ ی اػنبی آٌ فؼبنیت ٔ کبسکشد              يؼیُی اعت کّ ًْ
َبيّ ثش    ایٍ اعبط .  دُْذ  خٕد سا ثش اعبط آٌ اَزبو يی        

تشیٍ يشرغ، یؼُی يزًغ              يجُبی َظش ٔ سای ػبنی            
ػًٕيی اػنبی کًیتّ ًْبُْگی ثّ تقٕیت سعیذِ                  

يب تبکٌُٕ تقًیى ثّ فؼبنیت خٕد دس رُجؼ                      .  اعت
کبسگشی سا اص ْیچ فشد، گشِٔ ٔ یب َٓبدی َگشفتّ ٔ                  

ی رًؼی اػنبی      َخٕاْیى گشفت، ثهکّ ثُب ثّ اسادِ            
ثُبثشایٍ ؽشس ٔظبیف   .  کُیى  کًیتّ ًْبُْگی صشکت يی   

َبيّ  کًیتّ ًْبُْگی ثشگشفتّ اص يفبد يُذسد دس اعبط   
ی ایٍ تؾکم اعت ٔ َّ يٕامغ َیشْٔبی اپٕصیغیٌٕ                
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  !دّلت ایراى

یاتی، ُن چٌیي کویتَ ُواٌُگی تا درک ضرّرت تطکل

یاتی کارگراى تْسظ ًیرّی       فعالیت خْد را تر سازهاى      

خْدضاى هتورکس کردٍ ّ تا ّجْد تَ رسویت ضٌاختَ                 

ضذى ایي حق در قْاًیي هْجْد ّ قْاًیي تیي الوللی کار، 

چگًَْ است کَ           .داًذ     خْد را غیر قاًًْی ًوی                  

داراى آزاداًَ ایي حق را دارًذ کَ اًْاع                               سرهایَ

ُای خْد را در هقاتلَ تا کارگراى ایجاد کردٍ                      تطکل

ُای ّسازهاى دٌُذ ّ حتی در ایي زهیٌَ از حوایت                  

َ    گًْاگْى ًیس تِرٍ هی     ی کارگر کَ تْلیذ       ترًذ، اها عثق

تاضذ از ایي حق هحرّم          ی توام ثرّت جاهعَ هی         کٌٌذٍ
 است؟

کویتَ ُواٌُگی ترای       "ًقغَ عسیوت عولکرد           -دّ   

، در راستای اهر      "ُای کارگری     کوک تَ ایجاد تطکل     

یاتی کارگراى ّ هصائة ّ هسائل         یاتی ّ سازهاى    تطکل

 . عیٌی آًِاست

ای ترای خْد ًیستین ّ هٌافعی           ها تَ دًثال اهتیاز ّیژٍ      

ها . ُا ّ هغالثات تر حق کارگراى ًذارین جذا از خْاستَ

       َ ی کارگر در صْرت تاّر تَ                اعتقاد دارین کَ عثق

ًیرّی خْد ایي ظرفیت ّ پتاًسیل را دارد کَ ًَ تٌِا تَ    

ُای خْد ترسذ، تلکَ قادر است کَ تَ یک                         خْاستَ

 . ًیرّی قذرتوٌذ در هعادالت اجتواعی تثذیل ضْد
کویتَ ُواٌُگی تَ عٌْاى تخص کْچکی از عثقَ کارگر 

کٌذ کَ رّحیَ خْدتاّری را در تیي آحاد                      تالش هی  

کارگراى تقْیت کردٍ، تا آًاى تتْاًٌذ ُر چَ تیطتر تَ                

ُای عثقاتی خْیص گام  یاتی ّ ایجاد تطکل سوت سازهاى

 .تردارًذ

ًاهَ هصْب    عْری کَ در اساش      کویتَ ُواٌُگی ُواى  

ُای کارگری    هجوع عوْهی آى قیذ ضذٍ، از ایجاد تطکل  

 . کٌذ تَ ًیرّی خْد کارگراى پطتیثاًی هی

            َ داری کَ تا        ها تر خالف هذعیاى هثارزٍ ضذ سرهای

 " اًتخاب تیي تذ ّ تذتر    " رّاج تفکر عاهیاًَ ّ سغحی

ُای زرد ّ              کارگراى را تطْیق تَ ایجاد تطکل                     

ُای خْدساختَ تْسظ خْد  کٌٌذ، از تطکل کارفرهایی هی
کارگراى ّ تذّى دخالت صاحثاى سرهایَ حوایت                        

 .کٌین هی

ُای    کویتَ ُواٌُگی ترای کوک تَ ایجاد تطکل             -سَ  

کارگری قاععاًَ ُر گًَْ ارتثاط ّ یا ّاتستگی خْد را 

ُا ّ احساب اپْزیسیْى داخلی ّ خارجی                  تَ سازهاى  

دّلت ایراى رد کردٍ ّ ُر گًَْ فطار پلیسی تر اعضای 

تازداضتی خْد ّ اًتطار هغالة هغرضاًَ علیَ ها ّ                   

ُای کارگری را در ایي راتغَ تَ ضذت                   دیگر تطکل  

ُا ّ ترخْردُایی،  تذّى ضک چٌیي اقذام. کٌذ هحکْم هی

گراًَ در    فقظ در راستای کارضکٌی در اهر فعالیت آگاٍ         

هیاى کارگراى ّ تْجْد آّردى فضای تخریة در تیي               

 . فعالیي کارگری است

ترای ًِادیٌَ کردى اتحاد ّ ُوثستگی کارگری، الزم               

است کَ تا تالش ّ کْضص فراّاى از چٌیي فضای                        

 .ای، فاصلَ تگیرین هسوْم ّ آلْدٍ

 زًذٍ تاد اتحاد ّ ُوثستگی کارگری
ُای کارگری  کویتَ ُواٌُگی ترای کوک تَ ایجاد تطکل

 0931خرداد  –

 

 يُصٕر اطبنٕ آساد ػذ

يُقٕس اعبنٕ سْجش عُذیکبی ؽشکت ٔاصذ تٓشاٌ سٔص 
دس صبنی کّ دس صشکت              1390خشداد      12ؽُجّ      5

رًؼی صَذاَیبٌ عیبعی دس صَذاٌ دس صبل اػتقبة غزا 
 . ثٕد ثّ دعتٕس لِٕ لنبیّ ثب عپشدٌ ٔحیمّ آصاد ؽذ

يجبسصِ تؼيیم َبپزیش عُذیکبی کبسگشاٌ ؽشکت ٔاصذ ٔ 
ًْکبساَؼ، تًبيی تؾکهٓب، عبصيبَٓب ٔ َٓبدْبی                        
کبسگشی ایشاٌ ٔ رٓبٌ ثب خٕاعت آصادی کبسگشاٌ                   
صَذاَی يٕفك ؽذ کّ يُقٕس اعبنٕ سا اص ثُذْبی                          

 .اعبست سْب عبصد
خبسد  –َٓبدْبی ًْجغتگی ثب رُجؼ کبسگشی دس ایشاٌ 

کؾٕسثب خٕؽضبنی ٔؽبدی فشأاٌ ثّ خبَٕادِ يضتشو ٔ           
ػضیض اعبنٕ ٔ ًْکبساٌ ؽشیفؼ ٔ تًبيی کبسگشاٌ ٔ              
فؼبنیٍ کبسگشی دس ایشاٌ ٔ رٓبٌ آصادی يُقٕس اعبنٕ 

 .سا تجشیک يیگٕیُذ
يجبسصِ ثشای آصادی تًبيی کبسگشاٌ صَذاَی ٔ تًبيی             

 . صَذاَیبٌ عیبعی ثی ٔلفّ ادايّ خٕاْذ داؽت
يب خٕاْبٌ آصادی ثی لیذ ٔ ؽشه ٔ فٕسی کهیّ کبسگشاٌ 

 .صَذاَی ٔ آصادی ليؼی يُقٕس اعبنٕ ْغتیى
 
 

 سَذِ ببد ًْبظتگی جٓبَی کبرگزاٌ
 –َٓبدْبی ًْبظتگی بب جُبغ کبرگزی در ایزاٌ                       

 خبرج کؼٕر
 

پتزٔػیًی اعتزاضبت کبرگزی در پی جبَببختٍ             
 دٔ کبرگز يجتًع

دس پی ربَجبختٍ دٔ کبسگش يزتًغ پتشٔؽیًی ثُذس                      
خًیُی، دس سٔصْبی اخیش چُذ صشکت اػتشامی تٕعو 

کبسگشاٌ يزتًغ      . کبسگشاٌ فٕست گشفتّ اعت               
پتشٔؽیًی يبْؾٓش دس اػتشاك ثّ َجٕد ايکبَبت ایًُی 
الصو دس يضیو کبس ٔ اػالو ًْجغتگی ثب کبسگشاٌ                       
پتشٔؽیًی سٔص پُزؾُجّ گزؽتّ دس يمبثم دفتش يشکضی          

. ایٍ يزتًغ تزًغ ٔ الذاو ثّ عش دادٌ ؽؼبس ًَٕدَذ                     
خشداديبِ َیض دس رشیبٌ               13ًْپچُیٍ سٔص رًؼّ          

يشاعى تؾییغ پیکش ربَجبختگبٌ ایٍ صبدحّ دس ثُذس                        
خًیُی کّ ػذِ ثغیبس صیبدی اص کبسگشاٌ َیض صنٕس               

         ٌ  داؽتُذ، کبسگشاٌ الذاو ثّ عش دادٌ ؽؼبسْبیی ًْچٕ
" يشگ ثش اعتخًبس ٔ کبسگش يی يیشد رنت ًَی پزیشد           "

ًَٕدَذ کّ ثّ دَجبل آٌ يبيٕساٌ ايُیتی ثب صًهّ ثّ فف 
 .کبسگشاٌ يؼتشك ػذِ ای صخًی ٔ دعتگیش ًَٕدَذ

 

طّ ”  َیكٕ ادْز ”  كبرگزاٌ كبرخبَّ گزِٔ صُعتی     
 يبِ بذٌٔ حقٕق ٔيشایب 

يبِ صمٕق    ٣كبسگشاٌ كبسخبَّ گشِٔ فُؼتی َیكٕ ادْش   
سإُْصدسیبفت َكشدِ    ۹٧ثّ امبفّ ػیذی ٔپبداػ عبل       

كبسخبَزبت فُؼتی گشِٔ فُؼتی َیكٕ ادْش كّ             .  اَذ
تب اآلٌ      ۱٣٨۹دسصَزبٌ ٔالغ اعت، اصاعفُذيبِ عبل            

ْیچ صمٕلی دسیبفت َكشدِ اَذ،ًْچُیٍ ػیذی ٔپبداػ              
پشداخت َؾذِ          ۱٣۹٧آَٓب دسعبل رذیذیؼُی عبل                  

ػالِٔ ثشایٍ یكغشی يضایبی دیگشی ساكّ لجال            .اعت  
ىجك لبٌَٕ كبسدادِ يیؾذ دسصبل صبمش ثّ آَٓب دادِ                   

ایٍ دسصبنی اعت كّ كبسخبَّ ثّ نضبً تٕنیذ               .ًَیؾٕد   
ٔفشٔػ ثبيؾكهی يٕارّ َیغت ٔكبسگشاٌ اص ثبثت                    
ٔمؼیت يؼیؾتی دس ٔمؼیت ثغیبس َبيُبعجی لشاس                 

 .داسَذ
 

تجمًمع کمبرگمزاٌ کمفمٍ پمٕع َظمبجمی در يمقمببمم                         
 فزيبَذاری 

کبسگشاٌ کفٍ پٕؽبٌ دس يقمقبثقم فقشيقبَقذاسی، خقٕاْقبٌ             
 . سعیذگی ثّ ٔمؼیت کقبسگقشاٌ َغقبرقی کقبؽقبٌ ؽقذَقذ              

کبْؼ تؼذاد کبسگشاٌ کبسخبَّ َغبرقی اص ؽقؼ ْقضاس          
َفش سا دنیم دیگشی ثشای ساصقتقی      ۱٧٧َفش ثّ ْضاس ٔ 

سفغ ثضشاٌ اص کبسخبَّ َغبری کبؽبٌ اعقت، ثقب اػقالو          
ثبصَؾغتگی ثشخی اص کبسگشاٌ ٔارقذ ؽقشایقو ٔ ثقیقًقّ               

 . کشدٌ عبیش کبسگشاٌ دس صبل کبس
 

کبرخبَّ طیًیٍ ببفت یشد در يعمزض تمعمطمیمهمی ٔ           
 اخزاج کبرگزاٌ

کقبسگقشاٌ کقبسخققبَقّ عقیققًقیقٍ ثقبفققت یقضد ثققؼقهقت سکققٕد                         
. التقبدی، دس يؼشك اخشاد ٔ ثقیقکقبسی لقشاس داسَقذ         

کبسگش داسد لجال کبسگشاٌ ایٍ کبسخبَّ  40ایٍ کبسخبَّ 
دس صقبل صقبمقش        . دس دٔ ؽیفت ؽجبَّ سٔص کبس يیکشَذ

 . یک ؽیفت کبس فٕست يیگیشد
 

کبرگبِ تٕنیذ کبَکض ْبی طیبر در يعزض تعطیهی 
 ٔ اخزاج کبرگزاٌ

ایٍ کبسگبِ دس ؽٓشک فُؼتُی َقیش آثقبد دس اىقشاف       
تٓشاٌ لشاس داسد ٔ ثقذنقیقم ؽقشایقو ٔخقیقى القتقققبدی ٔ                   
سکٕد ثبصاس ٔ گشاَی يٕاد أنیّ يبَُذ دیگش کقبسگقبْقٓقب       

 . يؾبثّ دس يؼشك تؼيیهی اعت
 

کبرگزاٌ اخزاجی ػزکت رافبکٕ بّ دَببل دطمتمًمشدْمبی       
 يعٕق

يقبِ اعقت کقّ ثقُقب ثقّ تققًقیقى عقٕدرقٕیقبَقّ                             ۰ثیؼ اص 
َفش اص کبسگشاٌ ؽقشکقت سافقبکقٕ اص کقبس             ۱٧کبسفشيب 

کبسگشاٌ اص ؽٓشیٕس تب اعفُذ .   ثیکبس ٔ اخشاد ؽذِ اَذ
يبِ ثّ دنیم کبسؽقکقُقی کقبسفقشيقب          ٠ثّ يذت  ۱٣٨۹يبِ 

ػالِٔ ثش دعقتقًقضدْقبی     . دعتًضدی دسیبفت َکشدِ ثٕدَذ
کقبسفقشيقب صقتقی اص پقشداخقت ػقیقذی ٔ                     ،يبّْ يؼٕق ٠

تقب    .پبداػ پبیبٌ عبل کبسگشاٌ خٕدداسی َقًقٕدِ اعقت       
ايشٔص اػتشاك ٔ پیگیشی ٔ ؽکبیت کبسگشاٌ اخشاری 
ثؼهت تجبَی ٔ صد ٔ ثقُقذ ٔ پقشداخقت سؽقِٕ اص رقبَقت                        

 . ؽشکت ػًال ثّ ْیچ َتیزّ ای َشعیذِ اعت
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 ! ٌمبستگی کارگری مرز ومی ضىاسذ 

 !زوذي باد ٌمبستگی جٍاوی کارگران


