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تُضیح
از معادن بعنوان بزرگترین مرکز اشتغال ایران در چند دهه آتی نام برده میشود .بسیارند ،و از
جمله شواهد موجود در گزارش پیش روی شما گواه آنست که:
اوال ،خبری از "صنعت" و "تکنیک" در کار نیست ،هر چه هست بکار گیری وحشیانه نیییروی
کار انسانی در قعر الیه های زمین است که در رقابت با موشهای کیور در البی ی صیخیره هیا
مجبور به ت ش معاش سرگردان هستند.
ثانیا ،آنچه از آن بعنوان "اشتغال" نام برده میییشیود چیییزی بیییشیتیر از گیلیه ای از کیار یرمیای
چیی و
خصوصی و وزیر کار و ادارات متبوعه ،چیزی بیشتر از اوبیاشیان چیمیاقیدار و شی
ما یای د اتر حسابداری؛ چیزی بیشتر از گرو گر تن نفس بقاء انسان کارکن در چینیبیره مینیحی
ترین روشها نیست.
بخش مهمی از باص ح "صنعت معادن ایران" شامل دایر نیایاه داشیتین جینیاییتیکیارانیه میعیادن
متروکه با تکیه به نیروی کار ارزان میباشد" .شکو ایی" این صنعت ق و ق در گرو نیاپیدیید
شدن نظارت امنیتی و پرسنلی از رف وزارت کار است .دولیت حسین روحیانیی در آخیریین
مصوبه خود مجوز تعداد شش هزار معدن میتیروکیه را بیه حیراش گیهاشیت .هیمیه آ یتیابیه لیاین
خودستایانه مملو از سرشت پست و رومایای بورژوازی ایران در "صنعت معیادن" در اولییین
بارقه های استانداردهای حقو کارگری دود میییشیود و هیوا میییرود .تیعی یییلیی یوری "دکیان
سودجویی معادن" در ایران باید امر وری بقه کارگر در ایران باشد .این راهیی اسیت کیه بیا
خواست بیمه بیکاری شایسته هموار میشود.
متن این جزوه ،انتشار کامل بخشی از گزارش بررسی "کانونهای بیحیران کیارگیری" در دهیه
 0931توس صفحه اینترنتی "داو لب" است" .ػآّلت" ػؿ ٍفضَ ایٌتـًتی هـثوْٓوَخ عوْػ
ؿا ِ" یک پبیگبٍ عجـی ّ تضلیلی ػؿثبؿٍ صمْق ّ هنبیل ٌٍفی کبؿگـاى " هؼـفی هویودوٌوؼ کوَ ػؿ
ػیي صبل مؼی ػاؿػ "صك مبفهبًؼُی خ آفاػی تبمیل ّ فؼبلیت اًزوي ُب خ صك آفاػی توزوووغ ّ
گـػُوبیی خ صك چبًَ فًی ّ گفتگُْبی ػمتَ روؼیخ هٌغ تجؼیِ ػؿ اىوتولوبلخ هوٌوغ کوبؿ کوْػ
ّ …ؿا ثَ هخبثَ صمْق ثٌیبػیي کبؿخ ػؿ ربهؼَ کبؿگـی تـّیذ ًوبیؼ)www.davtalab.org( ".
گقاؿه هؼبػى پـػٍ اف تلَ هـگ هؼبػى کَ ُقاؿاى کبؿگـ ؿا ثب مْاًش ّ ثب موْم کيٌؼٍ ّ ثب فوموـ
ّ فیـ پب گؾاىتي صمْق اّلیَ لـثبًی هیگیـػ ثـػاىتَ ثـهیؼاؿػ .اهب ػؿ ػیي صبل گوْیوبی روٌوت ّ
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رْه اػتـاّی ّ پتبًنیل ٓجمبتی کبؿگـی ػؿ ایي ثغو امت .هؼبػى ػؿ ًميَ تالٓن ُبی ٓجمبتوی
ربهؼَ ایـاى ربی ثـرنتَ ای ؿا ثغْػ اعتَبً هیوؼُوؼ .ىوْاُوؼ اؿادوَ ىوؼٍ ػؿ ایوي گوقاؿه ّ
عجـُبی هـثْٓ ثَ اػتَبة ثقؿگ آُي ثبفكخ چبػؿهلْخ ؽغبل الجـف ىـلیخ ٓوالی آلوؼؿٍ ّ هول
کـهبى گْاٍ ایي ظـفیت ُنتٌؼ.
رقٍّ صبّـ اًتيبؿ هزؼػ ّ کبهل گقاؿه "ػآّلت" امت.
ػلیَ ثیدبؿی
اکتجـ 0202
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مقدمً
مغتی کبؿ ػؿ هؼؼى ثـ ُیچکل پْىیؼٍ ًینت .اهب ػؿرَ مغتی ثـای کبؿگـاى هؼؼى ّلتی
ثبالتـ هیؿّػ کَ ػؿ افای مبػتِب کبؿ هؼاّم ػؿ تًْلُبی ًبایوي ّ پـصبػحَخ ًَ لـاػاػ
کبؿی ثب آًِب ثنتَ هیىْػ ّ ًَ پـػاعت هطبلجبت صمْلی ثَ هْلغ اًزبم هیىْػ .ػؿ صبلی
کَ ثغو هؼؼى ػؿ مبلِبی اعیـخ ثیيتـ ػؿ صْفٍ صْاػث کبؿ ثب کيتَ ىؼى ٍؼُب کبؿگـ
عجـمبف ثْػٍ اهب کبؿگـاى هؼبػى ّ پیوبًدبؿیِبی فؼبل ػؿ آًِب خ ثبؿُب ثب ٓـس هطبلجبتی
چْى للْ لـاؿػاػُبی هْلتخ افقایو ػمتوقػخ پـػاعت ثیوَخ پبػاه ّ هقایبی مغتی کبؿخ
ارـای ٓـس ٓجمَ ثٌؼی ّ افقایو مطش ایوٌی ّ ثِؼاىت کبؿخ ثَ ىـایٔ صبکن ثـ ایي
ثغو اػتـاُ کـػٍاًؼ .پـىْؿتـیي ایي اػتـاّبت کبؿگـی ؿا هیتْاى ػؿ اػتـاّبت
اعیـ کبؿگـاى فغبل مٌگ کـهبى ػیؼ کَ ًيبى ػٌُؼٍ افقایو اػتـاّبت کبؿگـی ػؿ ایي
ثغو امت.
ربهؼَ کبؿگـی ىبغل ػؿ هؼبػى ایـاى ػؿ صبلی ؿّفُبی پـ التِبة عْػ ؿا مپـی هیکٌؼ
کَ ُؼف گؾاؿی ّفاؿت ٌٍؼتخ افقایو ّاگؾاؿی ُب ػؿ ثغو هؼبػى ّ ٌٍبیغ هؼؼًی
ثَ ثغو عٍَْی امت .ثـ امبك ثـًبهَ تؼّیي ىؼٍ ػؿ ثغو هؼؼى خ ّفاؿت ٌٍؼت ػؿ
صْفٍ ثِـٍ ثـػاؿی ّ امتغـاد  ۵۲تب  ۰۳ػؿٍؼ افقایو ؿا هؼًظـ لـاؿ ػاػٍ امت .آى ُن
ػؿ ىـایطی کَ عجـی اف رجـاى ػمتهبًؼگی ػمتوقػ اف مجؼ هؼیيت ّ تبهیي اهٌیت ىللی
کبؿگـاى ثب لـاؿػاػُبی لبًًْی ًینت ّ ىیْع کّْیؼ  ۹۱ىـایٔ هضیُٔبی کبؿ ؿا
ًبهٌبمت ّ ًباهي تـ اف ُویيَ کـػٍ امت.
هب ػؿ گقاؿه پیو ؿّ ثَ گنتـػگی خ فهیٌَ ّ ػلت ثـّف اػتـاّبت کبؿگـاى هؼؼى ّ
تـمین ًميَ کبًًِْبی ثضـاى کبؿگـی ػؿ ثغو هؼؼى پـػاعتَاین .اػتـاّبتی کَ ػوؼتب ػؿ
پی ػْالت پیوبىمپبؿیُب ّ افقایو ّاگؾاؿی هؼبػى ثَ ثغو عٍَْی ثـّف کـػٍ ّ ػؿ
غیبة تيدلُبی کبؿگـی هنتملخ ثـ ىؼت اػتـاّبت کبؿگـی ػؿ ایي ثغو افقّػٍ امت.
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یک وگاي کلی
ثـامبك رؼّل آهبؿی كَ ّفاؿت ٌٍؼتخ هؼؼى ّ تزبؿت ػؿ مبل  ۱۹هٌتيـ کـػخ ىوبؿ
هؼبػى فؼبل ایـاى ؿا افقّى ثـ مَ ُقاؿ ّ  ۰۳۳هؼؼى اػالم ىؼٍ امت .ایي ػؿ صبلی ثْػ
کَ پیو اف ایي تؼؼاػ ؿموی اػالم ىؼٍ اف مْی ُویي هٌجغخ ثَ صؼّػ ُ ۶قاؿ هؼؼى فؼبل
هیؿمیؼ .ثؼّى ػؿ ًظـ گـفتي ایٌدَ چَ ػْاهلی هٌزـ ثَ ؿکْػ ّ تؼطیلی کبؿ ػؿ ایي
هؼبػى ىؼٍخ اف مَ ُقاؿ هؼؼى فؼبل ػؿ کيْؿخ امتبى ُبی كـهبى خ عـامبى ؿّْی ّ
یقػ ثَ تـتیت ثب ۰۱۶خ  ۵۲۲ ّ ۰۹۳هؼؼى ثبالتـیي تؼؼاػ هؼبػى فؼبل ؿا ثَ عْػ
اعتَبً ػاػٍاًؼ .امتبى ُبی كِگیلْیَ ّ ثْیـ اصوؼخ گیالى ّ ثْىِـ ثَ تـتیت ثب ُفتخ
ُفت ّ ُيت هؼؼىخ كوتـیي مِن هؼبػى فؼبل ؿا ػاؿًؼ ّ امتبى ُبی ایالم ّ گلنتبى ثَ
ُوـاٍ هٌطمَ ّیژٍ التَبػی هبكْخ ُـ یك  ۹۹هؼؼى فؼبل ػاؿًؼ .هؼبػى ثـتـ ػؿ ثغو
مٌگ تقدیٌی ًیق ػؿ  ۶امتبى آؽؿثبیزبى ىـلی ّ غـثیخ كـهبىخ یقػخ اٍفِبىخ هـكقی ّ
لـمتبى لـاؿ ػاؿػ .ثـامبك ثـآّؿػ ُبی ّفاؿت ٌٍؼتخ مِن ثغو هؼؼى اف تْلیؼ
ًبعبلٌ ػاعلی ػؿ چبؿچْة ىيویي ثـًبهَ تْمؼَ کيْؿ اف  ۹.۹ػؿٍؼ کًٌْی ثَ ۹.۲
ػؿٍؼ اؿتمب هی یبثؼ ّ ثب اصتنبة مِن پٌذ ػؿٍؼی ٌٍبیغ هؼؼًیخ ثـآّؿػُب ثیيتـ هی
ىْػ.
ثـهجٌبی گقاؿىِبی هٌتيـ ىؼٍ ؛ میبمت ّفاؿت ٌٍؼتخ هؼؼى ّ تزبؿت کبُو ؿینک
ّ هغبٓـٍ مـهبیَ گؾاؿی ثـای هـػم (ثغو عٍَْی) ػؿ ثغو هؼؼى امت ّ ثـ ؿّی
ؿًّك ثغيیؼى ثَ فؼبلیت هؼؼًی توـکق ػاؿػ .تؼاّم ایي میبمتِب کَ ػؿ مبلِبی اعیـ ثیيتـ
اف ُـ فهبًی ػیگـی ػًجبل ىؼٍخ ثب تْرَ ثَ کبؿًبهَ ػّلت ػؿ ّاگؾاؿی کبؿُب ثَ ثغو ثَ
اٍطالس عٍَْی ّ ثَ گفتَ ًبظـاى «عَْلتی»خ ثبػج ایزبػ ؿاًت ّ فنبػ التَبػی ّ
اف مْی ػیگـ ًگـاًی ّ تِؼیؼ اهٌیت ىللی کبؿگـاى ىبغل ػؿ ثغو هؼؼى ىؼٍ امت.
هـکق آهبؿ ایـاى ػؿ مبل  ۱۲تؼؼاػ ىبغالى ػؿ چِبؿ ُقاؿ ّ  ۱۹۰هؼؼى ػؿ صبل ثِـٍ
ثـػاؿی ؿا ثبلغ ثـ ُ ۱۰قاؿ ّ ً ۶۲۶فـ اػالم کـػ کَ ثبالتـیي روؼیت ىبغل ػؿ ػّؿٍ
 ۹۰۲۲ -۱۲هضنْة هیىْػ .ثغيی اف ایي روؼیت ػؿ هؼبػى فغبل مٌگخ مٌگ آُي ّ
مٌگ ُبی تقییٌی ّ ٌٍبیغ هؼؼًی ّاثنتَ ثَ ایي ثغوُب فؼبلیت هیکٌٌؼ کَ ثیيتـیي
ثضـاىُبی کبؿگـی ؿا ػؿ مبلِبی اعیـ تزـثَ کـػٍاًؼٓ .جك آعـیي گقاؿهُبی ؿموی
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هؼبػى مٌگ تقدیٌی ّ فغبل مٌگخ صبػحَمبفتـیي هؼبػى کيْؿ ُنتٌؼ .ػؿ ْٓل ػَُُبی
هغتلف کيتَىؼگبى هؼؼى آهبؿ لبثل تْرِی ؿا ثَعْػ اعتَبً هیػٌُؼخ اهب ىبیؼ ثتْاى
گفت هِنتـیي ّ ثقؿگتـیي فبرؼَُبی هؼؼًی ػؿ ایـاى هـثْٓ ثَ ػَُ  ّ ۱۳مبل ۱۶ثب
هزوْع  ۹۲کيتَ ػؿ ثغو هؼؼى امت کَ اًفزبؿ هؼؼى فهنتبى یْؿت آفاػىِـ امتبى
گلنتبى ػؿ تبؿیظ ۹۲آثبى  ۱۶فبرؼَثبؿتـیي آًِب ثْػ ّ هْرت کيتَ ىؼى کبؿگـ ىؼ .ثٌبثـ
گقاؿىی کَ چٌؼی لجل ؿّفًبهَ ُويِـی هٌتيـ کـػ؛ ػؿ ػَُ ۱۳ثیو اف ُ۰قاؿ صبػحَ
ػؿ هؼبػى کيْؿ ؿط ػاػٍ کَ هْرت آمیتػیؼگی صؼّػ ُ۹۰قاؿ کبؿگـ ّ کيتَ ىؼى ثیو
اف ۶۰۳هؼؼًچی ىؼٍ امت.

مٍمتریه اعتراضات کارگران معادن زغال سىگ
گرَي معترضان :کبؿگـاى ىبغل ػؿ هؼبػى فغبل مٌگ ػؿ امتبًِبی کـهبىخ عـامبى
رٌْثیخ یقػ ّ ػؿ ىِـُبی فؿًؼخ ؿاّؿخکُْجٌبى خکـهبى خ ثبفكخ ٓجلخ مـعل ّ…
گستردگی اعتراضات :کبؿگـاى ػؿ هؼبػى هغتلف کـهبى اف رولَ ىـکت هؼؼًزْ ػؿ
فؿًؼخ هؼؼى چيوَ پْػًَخ هؼؼى ُودبؿخ ػؿ عـامبى رٌْثی هؼؼى ًگیي ٓجلخ ػؿ
عـامبى ؿّْی آق ػؿثٌؼ مـعل ّ ػؿ یقػ چبػؿهلْخ مٌگ آُي ثبفك ّ کْىک ثبفك
اػتـاّبت گنتـػٍای ثـگقاؿ کـػًؼ  .ایي اػتـاّبت ػؿ فبٍلَ مبلِبی  ۱۰تب  ۱۱ػؿ
همبٓغ هغتلفی تزوغ اػتـاّی ٌٍفی ثـپب کـػًؼ .آعـیي هْؿػ ایي اػتـاّبت ثَ
اػتـاُ کبؿگـاى هؼبػى فغبل مٌگ کـهبى ػؿ ثِبؿ  ۱۱ثـهیگـػػ.
علت اعتراضات :ػؼم افقایو ػمتوقػخ تؼْیك ػؿ پـػاعت هطبلجبت (ثیوَخهقایبخمغتی
کبؿ)خ ػؼم ارـای ٓـس ٓجمَ ثٌؼی هيبغلخ ػؼم ؿػبیت ثِؼاىت ّ ایوٌی کبؿ ّ ربى
ثبعتي تؼؼاػ فیبػی اف کبؿگـاى ػؿ صیي کبؿ
مطالبات :للْ پیوبىمپبؿیُبخ افقایو ػمتوقػخ ارـای ٓـس ٓجمَثٌؼیخ ثبالثـػى مطش
ایوٌی هؼبػى
رَشٍای اعتراض :اػتَبةخ تزوغ ّ تضَي ػؿ ثـاثـ اػاؿات ػّلتی
َضعیت پیگیری مطالبات :ثب ّرْػ اػتـاِّبی هدـؿ کبؿگـاى ػؿ مطْس هغتلف
ىللیخ ُوچٌبى ثنیبؿی اف کبؿگـاى هؼبػى فغبل مٌگ ثب ًباهٌی ىللیخ تؼْیك ػؿ
پـػاعت هطبلجبت ّصْاػث کبؿ هْارَ ُنتٌؼ .پبمظ ثَ هطبلجبت آًِب ػوْهب همطؼی ثْػٍ ّ
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تبکٌْى هٌزـ ثَ تلییـی ػؿ هیقاى ثـّىمپبؿیُبخ لـاؿػاػُبی کبؿ ّ ایزبػ اهٌیت ىللی
ًيؼٍ امت.
ىـکت فغبل مٌگ کـهبى کَ اف ىـکتِبی فیـ هزوْػَ ٌٍؼّق ثبفًينتگی فْالػ امتخ
چٌؼ مبلی امت کَ ثب ثـّى مپبؿی کبؿ هؼبػى ثَ پیوبًدبؿاىخ آًبى ؿا ػؿ هؼـُ تِؼیؼ
اهٌیت ىللی لـاؿ ػاػٍ امت .ػؿ مبلِبی گؾىتَ ثبؿُب کبؿگـاى هؼبػى هغتلف کـهبىخ ػؿ
اػتـاُ ثَ ػمتوقػُبی پبییيخ ػؼم ارـای ٓـس ٓجمَ ثٌؼی هيبغلخ مغتی ّ ىـایٔ
ًبهٌبمت کبؿ اػتـاّبتی ثـگقاؿ کـػٍ ثْػًؼ .چٌؼی لجل اهبخ ػاهٌَ ایي اػتـاّبت گنتـػٍ
تـ ىؼ .هبرـای ثْؿمی ىؼى فغبل مٌگ کـهبى ثَ ّامطَ ّؿّػ ىـکت مـهبیَگؾاؿی
ٌٍؼّق ثبفًينتگی فْالػخ ػاالُْخ ٍؼای اػتـاُ کبؿگـاى ؿا ثلٌؼتـ کـػ .کبؿگـاى
هؼتمؼ ثْػًؼخ ثب ایي کبؿىـکت ػاالُْ ثب اعتیبؿات ثیيتـ هیتْاًؼ ػؿ هْؿػ للْ یب توؼیؼ
لـاؿػاػُبی کبؿگـاى تَوین ثگیـػ ّ تؼؼاػ فیبػی اف کبؿگـاى ػؿ هؼـُ اعـاد لـاؿ
هیگیـًؼ .تزـثَ کبؿ ثب پیوبًدبؿاى ػؿ ثـعی اف هؼبػى ایي ىـکت ىـایٔ امتخوبؿگًَْای
ؿا ثـای کبؿگـاى ایزبػ کـػٍ امت کَ ػالٍّ ثـ ًؼاىتي اهٌیت ىللی ثَ لضبظ ایوٌی ًیق ػؿ
ىـایٔ ًبهٌبمجی لـاؿ ػاؿًؼُ .ـ مبل تؼؼاػی اف کبؿگـاى ایي هؼبػى ػچبؿ آمیتُبی ثؼًی
ّ ّبیؼبت ًغبػی هیىًْؼ.
هزوْع ایي اتفبلبت ثبػج ىؼ کَ هؼبػى فغبل مٌگ تجؼیل ثَ یدی اف کبًًِْبی اٍلی
اػتـاّبت کبؿگـی ػؿ ایـاى ىًْؼ .ػؿ عجـمبفتـیي اػتـاّبت مبلِبی اعیـخ کبؿگـاى
ىـکتِبیی چْى هؼؼًزْخ چيوَ پْػًَخ ُودبؿخ کُْجٌبى ّ ىوبؿی ػیگـ اف هؼبػى ایي
امتبى ػؿ ػّؿٍُبی فهبًی هغتلفی الؼام ثَ ثـگقاؿی تزوؼبت ٌٍفی کـػًؼ .ػؿ فبٍلَ
مبلِبی  ۱۰تب  ۱۶ىؼت اػتـاّبت ثیيتـخ اهب ػاهٌَ آًِب هضؼّػ ثَ چٌؼ هزوْػَ عبً
هی ىؼ .مـاًزبم افقایو تؼؼاػ صْاػث کبؿ ػؿ هؼبػىخ ًباهٌی ىللی ّ هؼیيتی ػؿ پی
عٍَْیمبفی هؼبػى ّ ػؿ ًِبیت ثضـاى ُبی التَبػی ًبىی اف ىیْع کّْیؼ ۹۱خ هٌزـ
ثَ ىدلگیـی ثقؿگتـیي اػتـاُ کبؿگـی ػؿ هؼبػى فغبل مٌگ ػؿ مبل  ۱۱ىؼ.
ػؿ آعـیي هْؿػخ اّل اؿػیجِيت  ۱۱ثْػ کَ کبؿگـاى هؼبػى فغبل مٌگ کـهبى ثَ
ّاگؾاؿی ىـکت ثَ ثغو عٍَْی هؼتـُ ىؼًؼ ّ ػمت اف کبؿ کيیؼًؼ ّ ػؿ  ۶ىِـ
کـهبىخ کُْجٌبىخ ؿاّؿ ّ فؿًؼ تزوغ کـػًؼ .گـُّی اف آًِب ثَ اتفبق عبًْاػٍُبیيبىخ ىجِب
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ؿا ػؿ چبػؿ مپـی هیکـػًؼ تب  ۵۶مبػتَ ػؿ تضَي صبّـ ثبىٌؼ.
مَ ُقاؿ کبؿگـ ایي امتبى ثَعٍَْیمبفی هؼتـُ ثْػًؼخ چـاکَ ًگـاى اف ػمت
ؿفتي اهٌیت ىللیىبى ىؼًؼ .آًِب چٌؼ عْامتَ هيغٌ ػاىتٌؼ؛ اّل تْویي اهٌیت ىللی ثب
تجؼیل لـاؿػاػُبخ ػّم افقایو صمْقُب ثـامبك ّـیت ىللی کَ ثب تْافك کبؿگـاى تؼییي
هیىْػ خ مْم ػؼم ارـای ٓـس ٓجمَثٌؼی هيبغل ّ چِبؿم ُن رلْگیـی اف فـّه مِبم
ىـکت ػؿ ثْؿك . .ثؼالٍّ اػتـاُ کبؿگـاى فغبل مٌگ کـهبى ثَ پـػاعت ًدـػى
ػّثـاثـی صك ثیوَ ػؿ هيبغل مغت ّ فیبىآّؿ ّ ثبفًينتگی پل اف ۵۳مبل کبؿ ثزبی
 ۹۲مبل امت .هطبلجبتی کَ ػؿ کٌبؿ تْویي ایوٌی ّ ثِؼاىت کبؿخ عْامتَ کبؿگـاى
ثنیبؿی اف هؼبػى فغبل مٌگ کيْؿ امت.

اعتراضات معادن سىگ آٌه
اػتـاّبت کبؿگـاى هؼؼى چبػؿهلْ یقػ
(پیوبًدبؿی آمفبلت ْٓكخ پیوبًدبؿی ثِبًّؼ ثبؿاػ)
گرَي معترضان :کبؿگـاى پیوبًی
گستردگی اعتراضات :کبؿگـاى ػؿ فبٍلَ مبلِبی  ۱۶ ّ۱۰تزوؼبت اػتـاّی ّ ٌٍفی
گنتـػٍ ای ثـپب کـػًؼ ّ مپل ػؿ مبل  ۱۲هزؼػا ػؿ پی ػؼم ٍّْل ثـعی هطبلجبت ثَ
ٍضٌَ اػتـاّبت ثبفگيتٌؼ.
علت اعتراض :ػوؼٍتـیي عْامتَُبی کبؿگـاى هؼؼى چبػؿهلْ ػؿ مبلِبی اعیـخ «ارـای
ٓـس ٓجمَثٌؼی هيبغل ّ للْ صدن اعـاد ػثیـ اًزوي ٌٍفی کبؿگـاى چبػؿهلْ »ثْػٍ
امت.
رَشٌای اعتراض :اػتَبة ّ تْلف تْلیؼخ تزوغ ػؿ هضل کبؿعبًَخ ًبهَ ثَ ًوبیٌؼگبى
هزلل
َضعیت پیگیری مطالبات :کبؿگـاى چبػؿهلْ ػؿ فبٍلَ مبلِبی ۱۰تب  ۱۶ثیيتـیي
اػتـاّبت کبؿگـی ؿا ثـگقاؿ کـػًؼ ّ ثؼؼ اف آى ثب تضمك ثـعی هطبلجبت اف رولَ ارـای
ٓـس ٓجمَ ثٌؼی هيبغلخ افقایو ػمتوقػُب ّ اثمبی اًزوي ٌٍفی کبؿگـی عْػخ چٌؼاى
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عجـمبف ًجْػًؼ تب ایٌدَ هزؼػا ػؿ فهنتبى ۱۲خ تبفٍ تـیي ػّؿ اػتَبة ّ تزوغ ٌٍفی
عْػ ؿا ػؿ اػتـاُ ثَ تؼْیك ػؿ پـػاعتِب ّ ػؼم ارـای کبهل ٓـس ٓجمَ ثٌؼی ّ ُوچٌیي
فهقهَُبیی هجٌی ثـ تؼطیلی هؼؼى ّ ؿّثَ اتوبم ثْػى ؽعبیـ آى ثـپب کـػًؼ.
هؼؼى مٌگآُي چبػؿهلْخ ثقؿگتـیي تْلیؼکٌٌؼٍ کٌنبًتـٍ مٌگآُي ػؿ ایـاى امت ّ ػؿ
 ۹۲۳کیلْهتـی ىِـ یقػ لـاؿ ػاؿػ .صؼّػ پٌذ ُقاؿ کبؿگـ ػؿ هؼؼى چبػؿهلْ ثَ ْٓؿ
هنتمین کبؿ هیکٌٌؼ کَ ػؿ ثغوُبی مبیت ٌٍؼتیخ مٌگىديخ عٔ کٍْخ ثغوُبی
آفهبیيگبُی ّ کبؿگبُی فؼبلیت هیکٌٌؼ ّ هؼیيت ُ ۹۵قاؿ ًفـ ثَ ایي هؼؼى ّاثنتَ امت.
ػمتوقػ ًبهٌبمت ثب ىـایٔ کبؿ ّ ػؼم ارـای ٓـس ٓجمَ ثٌؼی هيبغل ثبػج ىؼ کَ
کبؿگـاى هؼؼى چبػؿهلْ (پیوبًدبؿی آمفبلت ْٓك) یدی اف ثقؿگتـیي اػتـاّبت
کبؿگـی ؿا ػؿ مبلِبی ۱۰ ّ ۱۵ىدل ػٌُؼ .تزوؼبتی کَ ثب صْْؿ ثیو اف  ۵۳۳۳کبؿگـ
ػؿ اػتـاُ ثَ ػمتوقػ ًبػبػالًَ ّ اعـاد ثِـام صنٌی ًژاػ ػثیـ اًزوي ٌٍفی کبؿگـی
ایي ىـکت پیوبًدبؿی آغبف ىؼخ ثَ اػتَبة کبؿگـی گنتـػٍ ای ػلیَ ػْالت »ثـّى
مپبؿی کبؿ« ثَ ىـکتِبی پیوبًدبؿی کيیؼٍ ىؼ.
ثب ىدبیت هؼیـػبهل هزتوغ چبػؿهلْ ػمت کن ً ۰۳فـ اف کبؿگـاى هْؿػ هضبکوَ لْبیی
لـاؿ گـفتٌؼ .یک مبل ثؼؼخ ػثیـ اًزوي ٌٍفی کبؿگـی ایي هزتوغ اف توبهی  ۹اتِبم ّاؿػ
ىؼٍ تجـدَ ىؼ ّ لـاؿ هٌغ تؼمیت ػؿ عًَْ اّ ٍبػؿ ىؼ .تزـثَ کبؿگـاى چبػؿهلْ ػؿ
مبفهبًؼُی اػتـاُ ثقؿگ ٌٍفی کَ الْیت آى امتمالل تٌِب ًِبػ ٌٍفی کبؿگـی ایي
هزتوغ ّ ارـایی ىؼى ٓـس ٓجمَ ثٌؼی هيبغل ثْػخ تزـثَ ای هْفك ػؿ ؿًّؼ هجبؿفات
ٌٍفی کبؿگـی امت .ثیو اف  ۶۳۳تي اف کبؿگـاى ایي هزتوغخ یک مبل ثؼؼ اف ایي
اػتـاُ ٌٍفی پبی ْٓهبؿی ؿا اهْبء کـػًؼ کَ ٓی آى عْامتبؿ ثبفگيت ثَ کبؿ ثِـام
صنٌی ًژاػ ػثیـ اًزوي ٌٍفی چبػؿهلْ ىؼٍ ثْػًؼ .آًِب مـاًزبم تْاًنتٌؼ ٓـس ٓجمَ ثٌؼی
هيبغل (هبػٍ  ۶۲لبًْى کبؿ) ؿا ػؿ ایي هزتوغ ارـایی کٌٌؼ ّ اهـّف ایي کبؿگـاى ًنجت
ثَ ػیگـ هؼبػى ػمتوقػ ثَ ًنجت ثبالتـی ػاؿًؼُ .ـچٌؼ کَ ثٌبثـ گقاؿىِبی هٌتيـ ىؼٍ
ىـکتِبی پیوبًدبؿی کَ اعیـا ثَ ایي ىـکت هؼؼًی ّاؿػ ىؼٍاًؼخ ثبفُن اف ارـای ٓـس
ٓجمَ ثٌؼی هيبغل مـ ثبف هیفًٌؼ .مبل گؾىتَ( )۱۲خ اػتَبة مَ ؿّفٍ ً ۰۳۳فـ اف
کبؿگـاى هؼؼى چبػؿهلْ ّ ػاػى هِلت یدوبَُ آًِب ثَ کبؿفـهب عجـمبف ىؼ تب ًيبى ػُؼ
چبػؿهلْ ٌُْف کبًْى ثضـاى کبؿگـی امت .کبؿگـاى اػالم کـػًؼ کَ عبتوَ هْلت
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اػتـاّبت هؼؼى هٌْٓ ثَ ارـای ٓـس ٓجمَ ثٌؼی هيبغل ثـ امبك القاهبت ّ ثبیؼُبی
لبًًْی ّ ًیق افقایو هقایبی هقػیخ ُونبًی هقایبی هقػی ثب ػیگـ کبؿگـاى ؿموی امت.
ثب صْْؿ کبؿفـهب ػؿ روغ کبؿگـاى هؼتـُ ّ ّػؼٍ ىفبُی ثَ کبؿگـاى هجٌی ثـ پیگیـی
هطبلجبتخ کبؿگـاى ثَ کبؿ ثبفگيتٌؼ .لـاؿ ىؼ ثب صْْؿ ًوبیٌؼٍ کبؿگـاى کویتَ ای تيدیل
ىْػ کَ اىدبالت ٓـس ٓجمَ ثٌؼی هطـس ّ ؿفغ ىْػ.

اعتراضات کارگری در معدن سىگ آٌه بافق
گرَي معترضان :کبؿگـاى ػاؿای لـاؿػاػ هْلت ّ پیوبًی
گستردگی اعتراضات :اػتـاّبت ػؿ ثِبؿ ّ تبثنتبى ۱۰ػؿ هضل کبؿعبًَ ّ هؼؼى مٌگ
آُي ثبفك ػؿ رـیبى ثْػ
علت اعتراض :ػوؼٍتـیي عْامتَُبی کبؿگـاى هؼؼى مٌگ آُي ثبفكخ للْ
عٍَْیمبفیخ ّاگؾاؿی مِبم هؼؼى ثَ هـػم ثبفكخ ارـای لبًْى هيبغل مغت ّ
فیبىآّؿ
رَشٌای اعتراض :اػتَبة ّ تْلف تْلیؼخ تزوغ ػؿ هضل هؼؼى ّ اػاؿات ػّلتی
َضعیت پیگیری مطالبات :کبؿگـاى مٌگ آُي ثبفكخ ثقؿگتـیي اػتـاُ کبؿگـی عْػ
ؿا ػؿ مبل ۱۰مبهبى ػاػًؼ ّ ٓی آى عْامتبؿ ایزبػ اهٌیت ىللی ثـای کبؿگـاى ّ للْ
عٍَْیمبفی ایي هؼؼى ىؼًؼ.
ػٌْاى اّلیي اػتـاُ ٌٍفی ْٓالًی پل اف اًمالة ؿا ؿا هیتْاى ثَ اػتـاّبت ٌٍفی
کبؿگـاى مٌگ آُي ثبفك ًنجت ػاػ .اػتـاّی کَ پبی ّفیـ کبؿ ؿا ُن ثَ ثبفك ثبف کـػ.
صؼّػ ُ ۲قاؿ کبؿگـ هؼؼى مٌگ آُي ثبفك کَ ًیوی اف آًِب لـاؿػاػ هنتمین ّ هبثمی ثَ
ٍْؿت پیوبًی ػؿ ایي هؼؼى هيلْل ثَ کبؿ ثْػًؼخ ػؿ ثِبؿ ّ تبثنتبى ۱۰ػؿ اػتـاُ ثَ
عٍَْی مبفی هؼؼى اػتَبة ّ تضَي کـػًؼ.
گـچَ پیيیٌَ اػتـاّبت کبؿگـی ػؿ هؼؼى مٌگ آُي ثبفك ثَ مبل  ّ ۹۱ػؿ اػتـاُ ثَ
عٍَْیمبفی آى ثـهیگـػػ اهب ػؿ مبل ۱۰خ ً ّ ۹۹ین ػؿٍؼ مِبم ىـکت مٌگ آُي
هـکقی ایـاى ثَ ٌٍؼّق ثبفًينتگی فْالػ ّاگؾاؿ ىؼ ّ پل اف آى ّاگؾاؿی ثبلی مِبم
ایي ىـکت ثَ ىـکت فْالػ عْفمتبى ًیق ػؿ ػمتْؿ کبؿ لـاؿ گـفت .ػؿ پی ایي ّاگؾاؿی
ُب ثْػ کَ کبؿگـاى ػؿ ؿّفُبی  ۵۳ ّ ۹۱اؿػیجِيت مبل ۱۰ػمت ثَ اػتَبة فػًؼ ّ
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ایي اػتَبة همؼهَ اػتَبة  ۶۳ؿّفٍ پٌذ ُقاؿ کبؿگـ هؼؼى اف  ۵۹اؿػیجِيت تب مْم
تیـ ثْػ .کبؿگـاى عْامتبؿ تْلف عٍَْی مبفی ػؿ ایي هؼؼى ثْػًؼ.
ایي اػتَبة ثب ثبفػاىت ّ پـًّؼٍ مبفی ثـای تؼؼاػی اف کبؿگـاى ُوـاٍ ىؼخ پبی ّفیـ
ّلت کبؿ ؿا ثَ ثبفك ثبف کـػ ّ ػؿ ًِبیت ثب للْ هْلت عٍَْی مبفی هؼؼى ّ ّػؼٍ
ػّلت هجٌی ثـ تضمك هطبلجبت کبؿگـاى ػؿ تبؿیظ  ۶تیـ پبیبى یبفت ّ کبؿگـاى ػّ هبٍ ثَ
ػّلت هِلت ػاػًؼ تب ثـای تؼییي مـًْىت ًِبیی مِبم ایي هؼؼى فدـی کٌؼ.
اهب کوتـ اف یک هبٍ ثؼؼخ ػّؿ رؼیؼ اػتـاّبت آغبف ىؼ .ایي ثبؿ کبؿگـاى هؼؼى مٌگ
آُي ثبفك ػؿ اػتـاُ ثَ ٍؼّؿ صدن ثبفػاىت ً ۹۲فـ اف ُودبؿًيبى اػتَبة ؿا آغبف
کـػًؼ .اثتؼا پلیل  ۵کبؿگـ هؼؼى مٌگ آُي ثبفك ؿا ػؿ پی ىدبیت کبؿفـهب ثبفػاىت کـػ
اهب تالىو ثـای ثبفػاىت  ۹۶کبؿگـ ػیگـ ثَ ًتیزَ ًـمیؼ ّ  ۹۶کبؿگـ ػیگـ پل اف
ُوـاُی مبیـ کبؿگـاى ثـای تْلف تْلیؼ ثَ هؼؼى پٌبٍ آّؿػًؼ .ایلٌب ػؿ ُوبى فهبى گقاؿه
ػاػ کَ ػؿ هؾاکـات هیبى پلیل ّ ًوبیٌؼٍ کبؿگـاىخ پبیبى اػتـاُ ٌٍفی کبؿگـاى ثَ للْ
صدن ثبفػاىت ُـ  ۹۲کبؿگـ هٌْٓ ىؼ ّ ربًيیي فـهبًؼٍ ًیـّی اًتظبهی یقػ تلْیضب ثب
عْامتَ کبؿگـاى هْافمت کـػ اهب ثـ عالف ّػؼٍ ػاػٍ ىؼٍخ هبهْؿاى یگبى ّیژٍ  ۲کبؿگـ
اف ُوبى لینت ً ۹۲فـٍ ؿا ثبفػاىت کـػًؼ.
پل اف ثبفػاىت ایي کبؿگـاىخ عبًْاػٍُبی آًبى ػؿ همبثل ػفتـ کبؿفـهب تضَي کـػًؼ ّ
اػالم کـػًؼ تب آفاػ ًيؼى آًِب ثَ تضَي عْػ اػاهَ هیػٌُؼ .ایي تضَي ثب لْل هؼیـػبهل
مٌگ آُي ثبفك هجٌی ثـ پل گـفتي ىدبیتخ مـاًزبم ثَ همبثل فـهبًؼاؿی ثبفك کيیؼٍ ىؼ.
مـاًزبم ثؼؼ اف صؼّػ ػُّفتَ تضَي ّ اػتـاُ کبؿگـاى ّ عبًْاػٍُبی آًبىخ کبؿگـاى
ثبفػاىتی آفاػ ىؼًؼ اهب ًَ تٌِب مـًْىت ًِبیی مِبم مٌگ آُي ثبفك هيغٌ ًيؼخ ثلدَ ثب
ىدبیت ػّلت اف  ۱کبؿگـ فؼبل ػؿ اػتـاّبت ثـای آًبى پـًّؼٍُبی لْبیی تيدیل ىؼ ّ
آًِب چٌؼثبؿ ثَ ػاػگبٍ اصْبؿ ىؼًؼ.
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اعتراضات کارگران فصلی معدن طالی آقدري تکاب
گرَي معترضان :کبؿگـاى فَلی هؼؼى ٓالی آلؼؿٍ
گستردگی اعتراضات :اػتـاّبت کبؿگـاى فَلی ػؿ ػّ همطغ مبل  ّ۱۰مبل  ۱۶رـیبى
ػاىت
علت اعتراض :ػوؼٍتـیي عْامتَُبی کبؿگـاى هؼؼى ٓالی آلؼؿٍ ثیدبؿمبفی ّ فؼبلیت
غیـثْهیُب ػؿ هؼؼى
مطالبات :اىتلبلخ فؼبلیت ثْهیُب ػؿ هؼؼىخ ؿػبیت ایوٌی ّ ثِؼاىت کبؿ ػؿ هؼؼى ّ
ؿّمتبی آلؼؿٍ
رَشٌای اعتراض :تزوغ ػؿ هضل هؼؼى
هؼؼى ٓالی »آقػؿٍ« تدبة ػؿ آؽؿثبیزبى غـثی ثب تْلیؼ مبالًَ ثیو اف ػّ هیلیْى تي
مٌگ ٓالخ ػّهیي هؼؼى ٓالی کيْؿ ثَ ىوبؿ هیؿّػ« .آلؼؿٍ »ًبم ؿّمتبیی امت کَ
ًبهو ثب ىالقعْؿػى  ۹۹کبؿگـ هؼتـُ هؼؼى ٓال ؿّی فثبىُب افتبػ .هٌطمَای هضـّم
ّ کـػًيیي ػاؿای صؼّػ  ۹۲۳عبًْاؿ کَ اف ٓـیك کبؿ ػؿ هؼبػى ٓالی هٌطمَ یب اىتلبل
ثَ کبؿُبیی ُوچْى کيبّؿفیخ ػاهؼاؿی ّ لبلیجبفی اهـاؿ هؼبه هیکٌٌؼ .کـػُبی هِبرـ
اف اثتؼا ػؿ ایي ؿّمتبی ًقػیک ىِـمتبى تدبة آؽؿثبیزبىغـثی مبکي ىؼٍاًؼ.
اػتـاّبت ً ۰۲۳فـ اف کبؿگـاى فَلی هؼؼى ٓالی آقػؿٍ ػؿ آؽؿثبیزبى غـثی ػؿ مبل
۱۰خ ػؿ ّاکٌو ثَ ثیدبؿی ّ فؼبلیت غیـثْهی ُب ػؿ هؼؼىخ هٌزـ ثَ پـًّؼٍ مبفی ثـای
کبؿگـاى هؼتـُ ىؼ ّ ً ۹۹فـ اف آًِب ثَ اتِبم «هوبًؼت ّ ثبفػاىتي هـػم اف اًزبم کنت
ّ کبؿ ثب ایزبػ ُیبُْ ّ رٌزبل»خ »تُْیي ثَ ًگِجبى ىـکت«خ »تغـیت لجبك ّ تْلیف
غیـ لبًًْی ًگِجبى« ّ »تغـیت ػوؼی تبثلْی ىـکت »ثب ىدبیت کبؿفـهب ّ هؼػی الؼوْم
هضدْم ىؼٍ ّ ىالق عْؿػًؼ .هبرـا اف ایي لـاؿ ثْػ کَ اّادل ػی مبل  ۱۰ىـکت
پیوبًدبؿی «پْیب فؿکبى »خ  ۰۲۳کبؿگـ فَلی ایي هؼؼى ؿا کَ  ۹۳مبل مبثمَ کبؿ
ػاىتٌؼخ اعـاد کـػ .کبؿگـاى عْامتبؿ هؾاکـٍ ّ ثبفگيت ثَ کبؿ ىؼًؼ اهب هؼیـیت
ًپؾیـفت .ؿّف  ۶ػی کبؿگـاى ػؿ هضَْٓ هؼؼى تضَي کـػًؼ .ػؿ ىبهگبٍ تضَيخ مَ تي
اف کبؿگـاى تضت فيبؿ ؿّصی الؼام ثَ عْػکيی کـػًؼخ اهب ًزبت یبفتٌؼ .ػمتگبٍ لْبیی ثب
ىدبیت کبؿفـهب ػلیَ  ۹۹کبؿگـ هؼؼى اػالم رـم کـػ .ػؿ یدی اف پـًّؼٍُب ُيت کبؿگـ

کانونهای بحران کارگری

صفحه 03

ثَ ایزبػ ُیبُْ ّ رٌزبلخ تُْیي ثَ ًگِجبى ّ ّـة ّ ىتن اّخ هوبًؼت اف کنت ّ کبؿ ّ
تغـیت ػوؼی هتِن ىؼًؼ .هتِوبى ؿػیف اّل تب پٌزن ثَ ّ ۹۳۳ـثَ ىالق ّ  ۰۹هبٍ
صجل تؼقیـی ّ هتِوبى ؿػیف ىين تب ُيتن ثَ ّ ۲۳ـثَ ىالق ّ  ۰۹هبٍ صجل تؼقیـی
هضدْم ىؼًؼ ۱ .کبؿگـ ًیق ػؿ پـًّؼٍ ػّم ثَ هوبًؼت اف کنت ّ کبؿ ّ ایزبػ ُیبُْ هتِن
ّ ثَ ّ ۰۳ـثَ ىالق ّ صجل ّ ُ ۲۳۳قاؿ تْهبى رـیوَ ًمؼی هضدْم ىؼًؼ .اهب ثب
گؾىت ىبکی عٍَْی صدن صجل آىُب ثَ ارـا ػؿ ًیبهؼ ّ ثَ لیؼ ّحیمَ آفاػ ىؼًؼ.عـػاػ
 ۱۲صدن ىالق  ۲کبؿگـ هؼؼى ّ یدی اف اُبلی ؿّمتب ارـا ىؼ ّ عجـ آى ّاکٌوُبی
گنتـػٍای ؿا ثـاًگیغت.
اػتـاّبت ػؿ هٌطمَ آلؼؿٍ خ مَ مبل ثؼؼ اف ایي اتفبق هزؼػا آغبف ىؼ .اُبلی ّ کبؿگـاى
فَلی آلؼؿٍ اّلیبءخ ّمطی ّ مفلی ػؿ اػتـاُ ثَ ثیدبؿمبفی کبؿگـاى ّ افقایو تؼؼاػ
غیـثْهی ُب ػؿ ىـکتخ ایي ثبؿ ثَ ُوـاٍ عبًْاػٍ ُبیيبى ػمت ثَ اػتـاُ فػًؼ ّ ػؿ
همبثل ػؿة ایي ىـکت تزوغ اػتـاّی ثـپب کـػًؼ .ایي تزوغ ثب ثـعْؿػ ًیـّی اًتظبهی
ثَ عيًْت کيیؼٍ ىؼ ّ ثبفُن ثَ پـًّؼٍ مبفی ػلیَ هؼتـّیي اًزبهیؼ .ثب صدن ػاػگبٍخ ۹
کبؿگـ هؼتـُ ثَ  ۵۹هبٍ صجل تؼقیـی ّ  ۲هیلیْى تْهبى رقای ًمؼی هضدْم ىؼًؼ.
آعـیي ثبؿ ُن پل اف ىیْع کـًّبخ کبؿگـاى هؼؼى آق ػؿٍ اػتـاُ عْػ ؿا ثَ ػؼم تلییـ
ىیفت ُب ّ مبػبت کبؿیخ ػؼم تغَیٌ هضلْلِبی ّؼػفًْی کٌٌؼٍ ثـای هَبؿف
صفبظت فـػیخ صْْؿ ىو ؿّف ػؿ ُفتَ ػؿ هضل کبؿ ثب ّرْػ کـًّبخ اؿتجبٓ فیبػ
کبؿگـاى ثب یدؼیگـ ّ ًگـاًی اف عطـ ىیْع کـًّب ؿمبًَ ای کـػًؼ.
گفتٌی امت آؽؿثبیزبى غـثیخ ثقؿگتـیي هؼؼى ٓالی عبّؿهیبًَ ثَ ًبم «فؿىْؿاى »ؿا
ػؿ اعتیبؿ ػاؿػ کَ ػؿ ىِـ تدبة ّ ػؿ ًقػیدی هؼؼى ٓالی آلؼؿٍ لـاؿ ػاؿػ .صزن ثبالی
تغـیت هضیٔ فینت خ ًبثْػی تمـیجی فهیٌِبی کيبّؿفی ّ ػاهؼاؿی ػؿ هٌطمَ ػؿ ًتیزَ
فؼبلیت ایي هؼبػى ثبػج ىؼٍخ اُبلی ّ کبؿگـاى چبؿٍ ای رق تاله ثـای ثَ ػمت آّؿػى
هْلؼیت ىللی ػؿ هؼبػى ایي ىِـ ًؼاىتَ ثبىٌؼ.
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اعتراضات کارگران معادن ذغال سىگ البرز شرقی در شاٌرَد
گرَي معترضان :ػوؼتب کبؿگـاى پیوبًی
گستردگی اعتراضات :اػتـاّبت کبؿگـاى اف مبل  ّ۱۰پل اف ّاگؾاؿی ثَ ثغو
عٍَْی ىؼت گـفت  .ػؿ فبٍلَ مبلِبی ۱۰تب  ۱۲ػؿ ایي هؼبػى صؼالل  ۹۲تزوغ
اػتـاّی ثـپب ىؼٍ امت.
علت اعتراض :تؼْیك ػؿ پـػاعت هطبلجبت صمْق ّ هقایب ّ ػیؼی خ مْءهؼیـیت ّ ػؼم
ًظبؿت ثـ ایوٌی ّ ثِؼاىت کبؿ.
مطالبات :پـػاعت ثَ هْلغ صمْق ّ هقایبخ پبػاه ثبفًينتگیخ ثیوَ ّ مغتیکبؿخ افقایو
عؼهبت ؿفبُی ػؿ هؼبػى ّ ؿػبیت ثِؼاىت ّ ایوٌی کبؿ
رَشٌای اعتراض :تزوغ ػؿ هضل ىـکت ّ اػاؿات ػّلتی
ىـکت هؼؼًی فغبل مٌگ الجـف ىـلیخ فؼبلیت اکتيبفی عْػ ؿا اف مبل  ۹۰۶۱آغبف ّ
اف مبل  ۹۰۲۹ثَ هْافات اػاهَ فؼبلیت اکتيبفی ثَْٓؿ ؿموی ىـّع ثَ ثِـٍثـػاؿی
کـػ .صْفٍ فؼبلیت ىـکت هؼبػى ؽغبلمٌگ الجـف ىـلی ػؿ ىـق ملنلَ رجبل الجـف (اف
ىوبل ىِـمتبى ػاهلبى ػؿ امتبى موٌبى تب رٌْة ىِـمتبى هیٌْػىت ّالغ ػؿ امتبى
گلنتبى) ثَ ْٓل  ۵۵۳کیلْهتـ گنتـه ػاؿػ ّ ػؿ هزوْع صؼّػ  ۲۲هؼؼى ػؿ امتبى
موٌبى ؿا تضت پْىو عْػ لـاؿ ػاػٍ امت .ػؿ صبل صبّـ ثیو اف ًیوی اف فؼبلیت ایي
ىـکت ػؿ اعتیبف پیوبًدبؿاى امت.
صؼّػ ُقاؿ ّ  ۰۳۳کبؿگـ ػؿ هؼبػى ؽغبل مٌگ ىـکت الجـف ىـلی هيلْل ثَکبؿ
ُنتٌؼ کَ اف فهبى ّاگؾاؿی فهیيُب ایي هزتوغ ثب هيدالتی هْارَ ىؼٍ ّ ثبؿُب ػمت ثَ
اػتـاُ فػٍ اًؼ .ثٌبثـ گقاؿىِبی هٌتيـ ىؼٍخ هيدالت ؿیيَای کبؿگـاى هؼبػى ٓقؿٍ
ىِـمتبى ػاهلبى فهبًی ىـّع ىؼ کَ ػؿ ؿامتبی ارـای اٍل  ۶۶لبًْى امبمی ّ
میبمت عٍَْیمبفیخ  ۱۲ػؿٍؼ اف مِبم هؼبػى ایي ىـکت ػؿ مبل  ۱۰ثَ ؽّة آُي
اٍفِبى ّاگؾاؿ ّ پٌذ ػؿٍؼ ثبلی هبًؼٍ ًیق ٓجك لبًْىخ ثزبی مِبم ػؼالت ثَْؿت
مِبم تـریضی ثَ کبؿگـاى ّ کبؿکٌبى ىـکت تؼلك گـفت  .ػؿ هـصلَ ثؼؼ اف ایي
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ّاگؾاؿیخ فهیي ىـکت ًیق ثَ هقایؼٍ گؾاىتَ ىؼ کَ ػؿ ًِبیت ىِـػاؿی ىبُـّػ ثـًؼٍ
آى ىؼ کَ اػتـاّبتی ؿا اف مْی کبؿگـاى ػؿ پی ػاىت.
کبؿگـاى هؼبػى ؽغبل مٌگ الجـف ىـلی کَ فؼبلیت آًبى رقء مغت ّ فیبىآّؿتـیي
هيبغل هضنْة هیىْػ ػؿ ْٓل مبلِبی اعیـ ثبؿُب ثـای ؿفغ هيدالت عْػ هزجْؿ ثَ
تزوغ ػؿ هـاکق ػّلتی ىِـمتبىُبی ىبُـّػ ّ ػاهلبى ىؼٍاًؼ ّلی ثبّرْػ ػیؼاؿ
ًوبیٌؼگبى آًِب ثب هنئْالى ىـکتیخ فـهبًؼاؿاىخ ًوبیٌؼگبى هزلل ّ صتی ّفیـ ٌٍؼت ّ
هؼؼى گـٍای اف هيدالت آًبى ثبف ًيؼٍ امت.

اعتراضات کارگری در معدن مس سرچشمً
گرَي معترضان :کبؿگـاى لـاؿػاػیخ پیوبًی ّ ىـکتی
گستردگی اعتراضات :اػتـاّبت کبؿگـاى اف مبل  ّ۱۰پل اف ثـّىمپبؿی فؼبلیتِب ثَ
پیوبًدبؿاى ىؼت گـفت ّ ػؿ ْٓل مبلِبی گؾىتَ اػاهَ ػاىتَ امت.
علت اعتراض :تجؼیِ ىللی ّ تْْیغ صمْق کبؿگـاى پیوبًی ّ لـاؿػاػی
مطالبات :امتغؼام ؿموی خ للْ لـاؿػاػُبی هْلتخ للْ ثـّىمپبؿیُب
رَشٌای اعتراض :تزوغ ػؿ هضل ىـکت خ اػاؿات ػّلتی امتبىخ ّفاؿت ٌٍؼت ّ
هزلل ىْؿای امالهی
هّْْع هِن اػتـاُ ایي کبؿگـاى لـاؿػاػیخ پیوبًی ّ ىـکتی هل مـچيوَ
تجؼیُِبی ىللی هیبى آًِب ّ ػیگـ کبؿگـاى لـاؿػاػ هنتمین ایي هؼؼى امت .کبؿگـاى
ػؿ ثـاثـ کبؿ ثـاثـ ػمتوقػ ثـاثـ هیعْاٌُؼ ّ ثَ مطش ًبفل ػمتوقػُب ّ تِؼیؼ ػادوی ثَ
اعـاد اػتـاُ ػاؿًؼ.
عْامت هِن آًِب امتغؼام ؿموی ػؿ هؼؼى امت .لـاؿػاػُبی کبؿ هیبى کبؿگـاى ّ
کبؿفـهبیبى ػوؼتب ً یک هبَُ یب چٌؼ هبَُ امت ّ ػوْهب ًیق اف ٓـیك ىـکت ُبی
پیوبًدبؿی ٍْؿت گـفتَ امتٓ .ی ایي هؼت ػلیـغن اػتـاّبت پـىوبؿ کبؿگـاى
ثـای صؾف ًمو پیوبًدبؿاى ّ ثنتي لـاؿػاػ هنتمین ثب عْػ کبؿعبًَ هل مـچيوَ خ ًَ
فمٔ ایي عْامت ّ لطؼی کـػى اهـ امتغؼام کبؿگـاى هضمك ًيؼٍ خ ثلدَ تؼؼاػ
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لـاؿػاػُبی هٌؼمؼ ىؼٍ ثب ىـکت ُبی پیوبًی ًیق ٓی ایي مبل ُب افقایو یبفتَ امت ّ ػؿ
ػُْ اف ىوبؿ کبؿگـاًی امتغؼاهی ىـکت هل کبمتَ ىؼٍ امت.
ایي کبؿگـاى اف مبل ۱۰ثَ ایي مْخ ثبؿُب ػؿ اػتـاُ ثَ ایي ّّؼیت ػؿ کـهبى تزوغ
اػتـاّی ثـپب کـػٍ اًؼ ّ گبُی ُن اػتـاُ عْػ ؿا ثَ تِـاى ّ همبثل ّفاؿت ٌٍؼت ّ
هزلل ىْؿای امالهی آّؿػٍ اًؼ.

اعتراضات کارگران معدن سىگرَد (رَدبار)
گرَي معترضان :کبؿگـاى لـاؿػاػیخ پیوبًی ّ ىـکتی
گستردگی اعتراضات :اػتـاّبت کبؿگـاى ػؿ مبل  ّ۱۰پل اف رؼی ىؼى هّْْع
اًضالل هؼؼى ىؼت گـفت
علت اعتراض :فهقهَ اًضالل هؼؼى ّ ثالتدلیفی کبؿگـاى
مطالبات :تؼییي تدلیف ّّؼیت کبؿگـاى ّ امتوـاؿ فؼبلیت هؼؼىخ پـػاعت هطبلجبت
هؼْلَ
رَشٌای اعتراض :تزوغ ػؿ هضل هؼؼى خ اػاؿات ػّلتی امتبىخ مبفهبى تْمؼَ هؼبػى
ّ هزلل ىْؿای امالهی
َضعیت پیگیری مطالبات :کبؿگـاى ثبؿُب ػؿ مبل ۱۰ثـای تؼییي تدلیف ّّؼیت عْػ
ّ امتوـاؿ فؼبلیت هؼؼى اف ؿّػثبؿ ػؿ گیالى ثَ پبیتغت آهؼًؼ .اهب ػؿ ًِبیت هؼؼى
مٌگـّػ تؼطیل ىؼ.
فهنتبى  ۱۵ثْػ کَ هّْْع غیـ التَبػی ثْػى هؼؼى فغبل مٌگ الجـف غـثی ّ اتوبم
ؽعبیـ آى اف مْی مبفهبى تْمؼَ ّ ًّْمبفی هؼبػى ّ ٌٍبیغ هؼؼًی ایـاى هطـس ىؼ.
الجتَ هنئلَ تؼطیلی ایي هؼؼى اثتؼا ػؿ مبل  ۲۲هطـس ىؼٍ ثْػ کَ پل اف هنبفـت
کبؿگـاى ثَ تِـاى ّ ثـپبیی تزوؼبتیخ ایي الؼام اف ثـًبهَ ػّلت اصوؼیًژاػ کٌبؿ گؾاىتَ
ىؼ.
کبؿگـاى چَ ػؿ مبل  ّ ۲۲چَ ثؼؼتـ ػؿ مبل ۱۵خ هنبلَ اتوبم ؽعبیـ ؿا ىبیؼَای ثیو
ًؼاًنتٌؼ .آًِب اػػب هیکـػًؼ کَ ایي هؼؼى ُوچٌبى مـىبؿ اف ؽعیـٍ هؼؼًی ؽغبل مٌگ
امت ّ ایي تٌِب صمَای اف مْی ػّلت ثـای ّاگؾاؿی هؼؼى ثَ ثغو عٍَْی امت .اف
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ٓـفی آًِب اػالم هیکـػًؼ ػؿ ٍْؿت تؼطیلی هؼؼى فغبل مٌگخ ثبلغ ثـ  ۶۵۲کبؿگـ
ثیدبؿ عْاٌُؼ ىؼ کَ ثنیبؿی اف آًِب ػؿ ىـف ثبفًينتگی لـاؿ ػاؿًؼ ّ ػؿ ٍْؿت
تؼطیلی هؼؼى ثب ثیدبؿی لـاؿ هیگیـًؼ.
گقاؿىِب ًيبى هیػاػ؛ ثبلغ ثـ  ۲۳ػؿٍؼ ایي افـاػ کَ ػؿ آمتبًَ ثیدبؿی لـاؿ هیگیـًؼ
ُوبى هـػهی ُنتٌؼ کَ ػّ ػَُ لجل اف آى ػؿ احـ ّلْع فلقلَ ؿّػثبؿ عبًَ ّ فًؼگی عْػ
ؿا اف ػمت ػاػٍاًؼ ّ اف ایي ثبثت ُن ٌُْف ثالتدلیف ثْػًؼ .هؼؼى فغبل مٌگ الجـف
غـثی تٌِب هٌجغ ػؿ آهؼی اُبلی ثیو اف  ۲۳ؿّمتب ػؿ ػّ هٌطمَ «فبؿاة »ّ «عْؿگبم »
ثْػ کَ ػؿ ٍْؿت هتْلف ىؼى تْلیؼ آىخ ػالٍّ ثـ عبًْاػٍُبی کبؿگـی مبیـ اُبلی
هٌطمَ ًیق ىـایٔ ثؼ التَبػی ؿا هتضول هیىؼًؼ.
ثب تْافك ثیي ًوبیٌؼگبى کبؿگـاى ّ هؼیـػبهل ّ ًیق ؿایقًی همبهبت امتبًی ّ ثـعی
ًوبیٌؼگبى عجـ ؿمیؼ کَ هّْْع اًضالل هؼؼى کَ ّفاؿت ٌٍؼت مغت ػؿ پی آى ثْػ ثب
هَْثَ ىْؿای تبهیي امتبى گیالى تب مبل  ۱۲هتْلف ىؼٍ امت .اهب چٌؼ هبٍ ثؼؼ کبؿگـاى
ػؿ اػتـاُ ثَ تؼْیك ػؿ پـػاعت هطبلجبت صمْلی ّ لطؼی ًيؼى هّْْع اًضالل هؼؼى
تزوغ ٌٍفی ثـپب کـػًؼ .کبؿگـاى هؼتـُ اػالم کـػًؼ؛ ػّلت ثبیؼ تدلیف ًِبیی
کبؿگـاى الجـف غـثی ؿا کَ ػاؿای مْاثك ثبالیی ُنتٌؼ پیو اف اًضالل هيغٌ کٌؼ .ػّؿ
تبفٍ اػتـاّبت هؼؼى مٌگـّػ ػؿ فبٍلَ ىِـیْؿ تب هِـ ۱۰اثتؼا ػؿ هضل هؼؼى ّ مپل
ثَ تِـاى کيیؼٍ ىؼ ۵۲۳ .کبؿگـی هؼؼى مٌگـّػ ػؿ تِـاى اثتؼا ػؿ همبثل ّفاؿت کبؿ
تزوغ کـػًؼ ّ مپل تزوغ اػتـاّی عْػ ؿا ثَ همبثل مبعتوبى مبفهبى تْمؼَ ّ
ًْمبفی هؼبػى ثـػًؼ .ػؿ آعـیي الؼام ػؿ ُویي ثبفٍ فهبًی کبؿگـاى ٍؼای اػتـاُ
عْػ ؿا ػؿ ثِبؿمتبى ثَ گْه ًوبیٌؼگبى هزلل ؿمبًؼًؼ .آًِب مـاًزبم ثب ثَ گفتَ عْػىبى
«ػؿیبفت لْل هنبػؼ اف ّفیـ ٌٍؼت ثـای ثـؿمی ایي هّْْع ػؿ رلنَ ُیئت ػّلت»
ثَ ؿّػثبؿ ثـگيتٌؼ.
ؿًّؼ پیگیـی هطبلجبت کبؿگـاى اػاهَ ػاىت تب ایٌدَخ صدن تْلف امتغـاد هؼؼى تْمٔ
مبفهبى تْمؼَ هؼبػى ػؿ ٍبػؿ ىؼ .مبفهبى تْمؼَ ّ ًْمبفی هؼبػى ّ ٌٍبیغ هؼؼًی
ایـاى ػؿ رلنَایخ ّوي ثـؿمی ّّؼیت ثبفًينتگی کبؿگـاى هؼؼى فغبل مٌگ
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مٌگـّػ اػالم کـػ؛ هّْْع اًضالل هؼؼى مٌگـّػ ُوچٌبى ثَ لْت عْػ ثبلی امت ّ
هْاّغ مبفهبى عٍَْی مبفیخ مبفهبى تِیَ ّ تْلیؼ هْاػ هؼؼًی ّ ایویؼؿّ ُوچٌبى
ُوبى امت کَ ثْػ .ثَ ػًجبل ایي تَوینُبخ ػؿ ػی هبٍ ۱۰خ ثیو اف ً ۹۳۳فـ اف کبؿگـاى
ثغوُبی هغتلف هؼؼى فغبل مٌگ مٌگـّػ ػؿ یدی اف تًْلُبی ایي هؼؼى ػمت ثَ
تضَي فػًؼ .کبؿگـاى هیگفتٌؼ ثَ ػلیل ػولی ًيؼى ّػؼٍُبی ػاػٍ ىؼٍ هیعْاٌُؼ عْػ ؿا
ػؿ هؼؼى صجل کٌٌؼ .هؼْلبت صمْلی چٌؼهبَُ ّ ػؼم ارـای لبًْى هيبغل مغت ّ
فیبىآّؿ اف یک مْ ّ ثیدبؿی ّ آّاؿگی کبؿگـاى اف مْی ػیگـ آًِب ؿا آىفتَ کـػٍ ثْػ.
همبّهت ُبی کبؿگـاى ثَ ًتیزَ ًـمیؼ .هؼؼى مٌگـّػ هٌضل ىؼ ّ پل اف هبٍُب اػتـاُ
اف هزوْع  ۹۰۵کبؿگـی کَ لـاؿ ثْػ ثب تَوین مبفهبى تْمؼَ ّ ًْمبفی هؼبػى پل اف
اًضالل ثـای پـ کـػى مبثمَ ثبفًينتگی عْػ ثَ مبیـ هؼبػى فیـ هزوْػَ ىـکت تِیَ ّ
تْلیؼ اًتمبل پیؼا کٌٌؼخ ً ۰۵فـ اف کبؿگـاى هؼؼى مٌگـّػ ثَ هؼؼى «گلـّػ »ّالغ ػؿ
امتبى هبفًؼؿاى هٌتمل ىؼًؼ ّ ً ۲۹فـ ػیگـ خ ثَ یک کبؿگبٍ تْلیؼ فغبل مٌگ ػؿ ۰۲
کیلْهتـی هؼؼى فغبل مٌگ پـّؿػٍ ٓجل هٌتمل ىؼًؼ .ػؿ مبل  ّ۱۰ثؼؼ اف تؼطیلی
هؼؼى مٌگـّػ کَ لطت ٌٍؼتی ىِـمتبى ؿّػثبؿ ػؿ گیالى ثْػخ هْد هِبرـت
عبًْاؿُبی کبؿگـی ىبغل ػؿ ایي هؼؼى اف امتبى ثَ مبیـ امتبًِبی هؼؼًی آغبف ىؼ ّ
ثـعی ُن ثیدبؿ هبًؼًؼ.
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تاریخ اعتراض

علت اعتراض

معترضان

استان

اؿػیجِيت تب تیـهبٍخ
۱۰

اػتـاُ ػلیَ
عٍَْیمبفی ّ
ػؿعْامت اهٌیت ىللی

کبؿگـاى مٌگ آُي
ثبفك

یقػ

تبثنتبى ّ پبییقخ ۱۰

اًضالل هؼؼىخ ثیدبؿی
ّ ثالتدلیفی کبؿگـاى

کبؿگـاى هؼؼى الجـف
غـثی(مٌگـّػ)

گیالى

آؽؿهبٍخ ۱۰

تؼْیك مَ هبَُ ػؿ
پـػاعت هطبلجبتخ کن
ثْػى ػمتوقػُبخ ػؼم
پـػاعت مغتی کبؿخ
ػؼم پـػاعت هقایبی
ربًجی ػؿ ْٓل مبلِبی
هتوبػیخ ػؼم ارـای
ٓـس ٓجمَ ثٌؼی
هيبغلخ ػؼم ّرْػ
اهٌیت ىللی

ً ۹۲۳فـ اف کبؿگـاى
هؼؼى کْىک ثبفك

یقػ

آؽؿهبٍخ ۱۰

ػؼم ارـای ٓـس
ٓجمَ ثٌؼی هيبغلخ
ػؼم افقایو
ػمتوقػُبخ ىبیؼَ
اتوبم ؽعبیـ هؼؼى

کبؿگـاى پیوبًدبؿی
آمفبلت ْٓك هؼؼى
چبػؿهلْ

یقػ

ثِوي هبٍخ ۱۰

ثیدبؿمبفی ػؿ پی
اتوبم پـّژٍ امتغـاد
مٌگ آُي

کبؿگـ اعـاری هؼؼى
مٌگ آُي آًْهبلی
ىوبلی

یقػ
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ػی ّ ثِوي هبٍخ ۱۰

ٓجمَ ثٌؼی هيبغلخ
ثبفگيت ثَ کبؿ ػثیـ
اًزوي ٌٍفی

ػُّقاؿ کبؿگـ هؼؼى
چبػؿهلْ

یقػ

هـػاػ هبٍخ ۱۶

پـػاعت ًيؼى صمْقخ
ثیدبؿی ّ ثالتدلیفی

ً500فـ اف هؼؼًچیبى
اعـاری ػّ هؼؼى ۵
ّ  ۶گل گِـ میـربى

کـهبى

هِـهبٍخ ۱۶

پـػاعت ًيؼى
هطبلجبت هقػی

کبؿگـ پیوبًی ّاصؼ
هؼؼًی فهنتبى یْؿت

هِـ 49

ثِوي هبٍخ ۱۶

اػتـاُ ثَ هبُِب
ػؼم پـػاعت صمْق

کبؿگـاى ىبغل ػؿ
هؼبػى ؽغبلمٌگ
هٌطمَ ٓقؿٍ ػاهلبى

موٌبى

فـّؿػیي هبٍخ ۱۶

اػتـاُ ثَ هؼْل
ثیدبؿی ّ ثدبؿگیـی
ًیـُّبی غیـثْهی
ػؿ ایي هؼؼى

کبؿگـاى اعـاد ىؼٍ
هؼؼى مـة ّ ؿّی
اًگْؿاى

فًزبى

عـػاػ هبٍخ ۱۶

ػمتوقػ هؼْلَ ّ
تؼطیلی هؼؼى تْمٔ
پیوبًدبؿاى

کبؿگـاى هؼؼى
ىـکت مبهبى

هبفًؼؿاى

تیـ هبٍخ ۱۶

تؼْیك ػؿ پـػاعت
هطبلجبت

کبؿگـاى هؼؼى
ىوبؿٍ  0گل گِـ

کـهبى
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تیـ هبٍخ ۱۶

اػتـاُ ثَ اعـاد
كبؿگـاى هؼؼى ّ ًیق
ًؼاىتي ّمبیل ایوٌي
ػؿ كبؿ

كبؿگـاى هؼؼى هل
چبٍ فیـّفٍ

کـهبى

هـػاػ هبٍخ ۱۶

تؼْیك ػؿ پـػاعت
هطبلجبتخ ًؼاىتي
لـاؿػاػ

کبؿگـاى هؼؼى اهیي
یبؿ ىِـمتبى فبؿیبة

کـهبى

ىِـیْؿ هبٍخ ۱۶

فمـ هبلیخ
ػمتوقػُبی پبییي ّ
پـػاعت ُـ ػّ مَ
هبٍ یدجبؿ هطبلجبتخ
کبؿگـاى ػمت ثَ
ىیٍْ اػتـاّی
رؼیؼی فػًؼ .آًِب ػؿ
هنیـ کبؿعبًَ آگِی
فـّه کلیَ عْػ ؿا
ًَت کـػًؼ

کبؿگـاى هزتوغ هل
چِبؿگٌجؼ میـربى

کـهبى

هِـهبٍخ ۱۶

ثالتدلیفی ىللی ػؿ
پی اتوبم لـاؿػاػ
پیوبًدبؿ

کبؿگـاى هؼؼى
ىوبؿٍ  3میـربى

کـهبى

ػی هبٍخ ۱۶

ػؼم ػؿیبفت ثَ هْلغ
ػمتوقػ ّ هطبلجبت
ثیوَای

کبؿگـاى هؼؼى ٓـفٍ
(الجـف ىـلی)

موٌبى

اؿػیجِيت هبٍخ ۱۹

هيغٌ ًجْػى
ّّؼیت مِبم عْػ

کبؿگـاى هؼؼى
کـّهیت امفٌؼلَ
کـهبى

کـهبى

عـػاػ هبٍخ ۱۹

پبییي ثْػى
ػمتوقػختبعیـ ػؿ
پـػاعتِب ّ ًؼاىتي
اهٌیت ىللی

کبؿگـاى هؼؼى هل
ػؿٍ فاؿ ؿفنٌزبى

کـهبى

کانونهای بحران کارگری
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عـػاػ هبٍخ ۱۹

تؼْیك هطبلجبتخ ػؼم
ثـعْؿػاؿی اف ثیوَ
ػؿهبًی هٌبمت ّ ػؼم
اهٌیت ىللی

ػّ ُقاؿ کبؿگـ
ىـکتِبی ؽغبل مٌگ
مَ هؼؼى «ُودبؿ»خ
«صيًْی »ّ «پبثؼاًب»

کـهبى

آثبى هبٍخ ۱۹

اًتمبػ ثَ ىـایٔ ًبثـاثـ
هقػی ّ تؼْیك ػؿ
پـػاعت هطبلجبت

کبؿگـاى پیوبًدبؿی
هؼبػى ىِـثبثک
(پیوبًدبؿی هجیي ّ
اّلٌگ ػؿ هؼبػى هل
هزتوغ هیؼّ )

کـهبى

ىِـیْؿ هبٍخ ۱۲

 ۹۳هبٍ هؼْلبت هقػی
ّ ثیوَای

کبؿگـاى هؼؼى فغبل
مٌگ »آق ػؿثٌؼ«
مـعل

عـامبى ؿّْی

ػی ّ ثِوي هبٍخ ۱۲

تؼطیلی هؼؼى چبػؿهلْ
ّ ثیدبؿی کبؿگـاى

کبؿگـاى ىـکت
ثِبًّؼ ثبؿاػ هؼؼى
چبػؿهلْ

یقػ

اؿػیجِيت هبٍخ ۱۱

«فهقهَُبی هجٌی ثـ
ّاگؾاؿی مِبم ىـکت
ثَ یک ىـکت ثَ ًبم
ػاالُْ»خ «ػؼم ارـای
ٓـس ٓجمَثٌؼی
هيبغل»خ »ًؼاىتي
اهٌیت ىللی« ّ
»پبییي ثْػى
ػمتوقػُب»

کبؿگـاى هؼبػى
کُْجٌبىخ ؿاّؿخ فؿًؼ
ّ کـهبى

عـػاػ هبٍخ ۱۱

کبؿگـاى ػؿ ػّؿ رؼیؼ
اػتـاّبتىبى ًنجت
ثَ پـػاعت ًدـػى
صمْق ػمتافتبػٍ ّ
صك ثیوَُبی عْػخ ثبؿ
ػیگـ همبثل فـهبًؼاؿی
ایي ىِـمتبى ػمت ثَ
تزوغ اػتـاّی فػًؼ.

کبؿگـاى هؼؼى
کـّهیت اهیيیبؿ
ىِـمتبى فبؿیبة

کـهبى

کـهبى

کانونهای بحران کارگری

تیـ هبٍخ ۱۱

اػتـاُ ثَ تؼطیلی
ىـکتخ ثیدبؿ ىؼى ّ
هيدالت ىللی

کبؿگـاى ىـکت
کبّىگـاى ػؿ هؼؼى ۲
گل گِـ

ىِـیْؿ هبٍخ ۱۱

مطش ًبفل صمْقخ ػؼم
ارـای ػلیك ٓـس ٓجمَ
ثٌؼی هيبغل ّىـایٔ
ًبهٌبمت ایوٌی
ّثِؼاىتی کبؿ

کبؿگـاى هؼؼى فغبل
مٌگ مْاػکٍْ

صفحه 23
کـهبى

هبفًؼؿاى

پی ًْىت :تزوؼبت کبؿگـی حجت ىؼٍ ػؿ ایي گقاؿه خ ػؿ ًتیزَ رنتزْ ػؿ مبیتِبی ػاعلی ّ ؿموی
ایـاًی ثَ ػمت آهؼٍ ّ اهدبى ایٌدَ ىؼت ّ کخـت تزوؼبت ثـگقاؿ ىؼٍ ثیيتـ یب کوتـ ثْػٍ ثبىؼخ ّرْػ
ػاؿػ .اهب تاله ىؼٍ تب آعـیي هْؿػ اػتـاُ ػؿ ُـ ّاصؼ هؼؼًی ثَ ػؿمتی حجت ىْػ.

