
ه ر ر ر  هجر هپروردر  پرا ههکارگران 
هارا هنعتانضیهوهنعتصرا  پرا ههپرا 

هجره هرم رر هونقریری نخیاشا هبههااشت
همرارا ر ه هو نقضهآشدارهحق قهکارگان 

ه ریر  ر ههملیهجهتهپیش باجهایراارت
هبراجههپا هکارگزنرن هحد متهج ه ر هناالمیهبههپا ههب ج هوع ههااختار هوهبی هبراههخ بیهپی هعرالوه ننر  

همسرترقر ههکارگان هپود ،هنعتانض ه شردر  ه رار  رس همشرترای پا هگستاجۀهزح تدشا ،هص ورهبیرانریره
ههبازنشستگا ،هوه انخ ن هش رن هپ اپاگیه شد  هجر هن ران  هنریرزههبرهر رسه۳پا هصافیه اپاگیرا  مراه

هنارت ههپا ههب ج هن سهوع ههپا یهبارزهنزهشااختهبیهن  نه ه ر   هو پا هحد متهنزها  هزح تدشا ه درا 
هبر ج ههج ه۸۱پاهشهاهکش رهجرههپا هااناا هکارکاا هجنجگستا هجرهجهه     ماههوهجرهنعتانضهبههپرا ریرس

هگسرتراجهههحق قهوهرجهطاحه سا ه  ق نلیاجههخاصهجرهجولتهوهم لس،هنشانیهج گاهنزه  ابههمشابههطریرگ
هوخریرره هوضریریرت هبره هنعرترانض هبرا هعرالوه زح تدشا همانا هکارگان هپود هنات هکارکاا هجنجگسترا 

شا ،هخ ناتارهناتقال هوکالهوهق ههقضائیههب جن  ه دانرهپاروزههشیارهح ا تهنزه  لی هجنخلیهآ هپررههمییشتی
زما هآزنجهگذنشترسههااز هباهرون ه  لی هجرهپود هوهپرهپا همهلکهخص صیهپاهپسهنزهونرجهآورج هضابههاا 

هکرارگران ههآال یهکههپود هش   ًنهنیازهبهه  لی هآ هکام هونرجنتهماشیس هبره هرن پاهرنهجنرج،هااشتهونقییهرم رر
هکرار رامرا را ههپود هنشا هجنجههنات هن اکهنیزهجولتهرئیسیهباهطاحهنحیا هکارخانه پاهوهحذفهاهرهبیر ره

همری هوههجرص جه ا بهزح تدشا هباآم ههنات ه  ابههپود هپیشهرو همااتهوهنشرا  هکرارگران  هکره جپر 
هنعرترانضهههکارخانهههپشت ننههرنهنخ نپا هخ رج هن  نههپا هبیهما ه ا بهوع ههزح تدشا همیهس پود هوهنجنمه

 کارگان هنبا  هنزنظاهجورهب ان  ه
ه ر لریر هه۸۳۱۱ااز هشاکتهپود هجرهاا ههقب هنزهخص صی ن سهشاکتهااالنههبیشهنزهجوهپزنرهجاترگراه

جاتگاههکاپشه ا ت هبریر هه۸۱ن سه ی نجهبههاالیه قا بًاهه۸۳۳۱ااز هوهجرهاا ههکاج،هنماهبی هنزهخص صیهمی
ه ر ار ههپاهغارتهشاکتهپود هوهبههنزهاا  هشر ه وج جهآورج هب پیهکال هبان هآ هنزها  هم  ان ه ح یر 

هبرههپاهمبارزهه حسیسهجولتهوهاا  هنجرتر راعری عرار ن ههباننگیزهکارگان هپود ،هاا هگذشتههاازما ه أمریرس
پاهرنه ها اهکاج هجرهمقرابر ههمیلیارجه  ما "هنزهب پیهپود هبههبانکه۸۳۱اهام نرهع  ههشاکتهپود ،ه"پزنرهوه

هوهه ها اهب پی ه رهران  پا هپود ،هکارگزنرن هرم رهبههنرنئهه"اا همالدیتهزمیسهپود  هنرنی،هج تاهماکرز 
پا هکارگان هپود ،ه"مسهطارمهبان هپوردر ههنامهاازما "ه ص یرهگا تا  هباهنااسهگفتههمسهطارمهپود هبه

پاهمبارزههکارگان ،هجرنها رتهه  نن هک کهحا هپود هباش  هبی هنزهنجنمههماههبسیارهحیا یهنات"هوهن سهمی  همی
آالتهپ چارا ههنصطالحهمت قگهش ههب ج،هنماهونرجنتهماشیسهآالتهمی نیهجرهجولتهروحانیهبههونرجنتهماشیس

ن هبههرئیسیهوهننتقاجهش   هنزهص ورهم  زهونرجنتههآذرماههاا هجار هجرهنامهه۸۳نجنمههجنشت هکارگان هپود ه
هجرهرتههماشیس هجر هجولرت آالتهمی نی،ه" بلیغاتهگستاجههوهمان رپا ه انون 

هوه همرقراومرت ه"نر راج هرن ح ا تهنزه  لی هجنخ "هرنهز اهضا هگا تا هوهپروردر 

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

کانون نویسندناننان ایندان    
مقام یکی از ننانا یناد مناا ن  
حقوق صندن نی ننویسندناننان   
زحمتکشان  کدد بناینا از حن  

  عالیت آزا  بدخو  ا  باشا!
هنارالمری،ه باهقت هع   هبدتاشهآبتیس،هعض ه یا هوهباجستٔههکان  هن  سا گا هن ان هجرهزن ن هج رهر ر 

ه-پا هجم کان یکهنزج لههآزنج هبیا هوهنن  شههپ انههباهخ ناتهحق قهصافیهج گاهبارهنپ یتهحق قهوهآزنج 
ر اپیهوهایاایهن  سا گا هوهپااما ن هجرهجا گاههبخشیهنزهطیگهزح تدشا ه دا هجامیههما،هجرهاطرحریه

 گستاجههجرهکش رهمطاحهش  
هکراجههمااابتهجا ههن هکههبههجرهن سهرنبطههکان  هن  سا گا هن ان هجرهبیانیه همرارترشرا باختسهبدتاشهآبتریرس

اتیزهبدتاشههخ نپا هن ان هوهجها !هحاک یتهآزنج هن شت:ه"ماجمهن ان !هآزنج 
هعضر هه(هشاعا،ه یلر۸۰۱۱  -۸۳۱۳قت هراان  هبدتاشهآبتیسه)هآبتیسهرنهبه هو ااز،

  و سهال حههب ججههاا هآ ا هه  ا هجولته
هاوسه ص  بهکلیاتهآ هجره هرئیسیهو نبانپیر

پاهوههبحثهجربارٔههاهرهپا کهنزهال ههم لسهبه
هپز اههطبقه هو هجرآم پا کههههپاهپا هنجت اعیهنز

هگستاجه هجنماه ه ا ته هباز ا  هب ججه  ا ههجر
بخشی  همقار هباه ص  بهکلیاتهال حههب ججههباه

هخاماه هعلی هم لس، هجر هرئیسی هنیزههحض ر ن 
ن هایااتهرا یهحد متهبان ههطیهاخااننی

هنزههو ص همسئلههپستههح  هو هعلایهکاجه ن هرن
هپر هگفت  هاخس هجش س" هبا زمانیهه" یام 

 قیههپیانم  همذنکانتهجار ههگیا هولیههم ض 
هجره هب ججه هال حه هکلیات ه ص  ب هو هو س جر
هج ه ر ه هحد مت هرنپباج هنشانگا م لس
هرم رهنزه همقط هزمانیهکا نیهنات  ناالمیهجر

پ فهحفظهنظامهبهه امیرهماااباتهباهها  یهبه
هنجان ه هبا ها  هج گا هنز هو هباآم ه نموا الیسر

هااما ههنسخه هن لیبانلی هعاصهههپا  هجر جنر 
نجت اعیه یایهبانامههو اننگاهوهض هه-نقتصاج ه

هآ هحفظهماا  ه هآماج ملیه ی   هااختار هکه
هااما ه همباجرتههکال  هنات هحد مت جنر 

هماکز ههمی هپسته هکلی همح ر هجو هن س کا  
همی همشخص هرن هنظام هبههایاات جنبا ههن ا   

مسد هوهههن هوهافاهرئیسیهبههگیا هخاماههم ض 
هناالمیه هج ه ر  هخارجه هوز ا ه  ا   نبانز

هجا ا ههبه هطافهآما دا یهجر مذنکاههمستقیرهبا
هگفتگ  یه هجر هنیز هرئیسی هنبانپیر هو س، نشست

هکارنامهه  ل  ز  نی
 اهکا نیهجولتشهرنه

 ۱۰۱۱بهمن ماه  ۱۱، ۵۵شمارۀ 

یابی  حق تشکل
زحمتکشان فکری باید 

 رسمیت شناخته شود! به

پیش به سوی سازمان دهی مبارزۀ سراسری کارگران و زحمتکشان 
 بر ضد ظلم، بی عدالتی و سرکوب حقوق صنفی!

بودجٔه سال آینده،  و 
های جنبش  اولویت

اعتراضی زحمتکشان در 
 مرحلٔه کنونی

 ۲ادامه  در صفحه 

 ۳ادامه  در صفحه 

ای که  هپکو، نمونه
 نباید فراموش کرد

 ۳ادامه  در صفحه 



۱۰۱۱بهمن  ۱۱دوشنبه    ۲   ۵۵شمارۀ  

مثبته اایرهوهنبیاجهگ ناگ  هایااتهجولتهوهحد متهجرهقبا هنارضا تیهمرفه
هنعتانض هو هبههنجت اعی هرو هبهههپا  هنعتانضهگستاش هو هنعتصا  پا ههو ژه

جقتهنزهپیشهمحاابههش ههبیا هکاج هنوههکارگان هوهزح تدشا هرنهباهمان ر هبه
ه"به هگاج  : ه اجآور هن سهگفتگ  ه ل  ز  نیهنزج له همزن اههجر هحق قهو جلی ه  رم

هن ی هرن هپ اپاگههکفافهزن گیهماجم هنظام ه ا هکاج ر همأم ر ه ی یهرن هما جپ    
هبه هبا   هباشیر، هن نشته هرن هعاجالنه هن سهنظام هنگا هش ج    زنیهه انههپاجنخته هیه

پاهکرهنات"ه]ن لاا،ههگ  ا هکههحق قهآ همت ا هش  ر هنقشارهمختلگهجراتهمی
ههبه سه۱ هرئیسیهروشسهن ی۸۰۱۱ماه هنلبته هپاجنختهه[  هعاجالنه هن سهنظام کا 

  ن هنزهعاجالنههب ج هن سهنظامهپاجنختهاخسهگفتهب و هه یستهوه گ نههمی
آندههجره  و سه ایسهنظامهپاجنختیهن ا ا گا هونقییهطبقههکارگاهوهزح تدشا ه

هبه هآنده هبان  هباشا   هن نشته هوههشاکت هببا ر هپی هرئیسی هاخاا  هونقیی عیار
هن شاهکایره  جههبههجروغ هب ججههوهنیزهم ض هپا هنوهرن پا هجولت،ههگیا ه ا  ٔه
  قیه،همفی هخ نپ هب ج هپا هرم رهوال ته قیه،هم لس،هوهج گاهنرگا هولی

 قیههن سهپااشهرنهه اظیرهنخستیسهال حههب ججهه  ا هجولتهباگز  ههولیه
ا جهک نمهال ههوههنجت اعیهن سهجولتهبهه-گیا هنقتصاج هکا :ها تهمطاحهمی

ن سهپااشهکلی  هنبت نهبا  ه اجآور هکایرههطبقههنجت اعیهنات؟هبان هپااخهبه
هبه ه ا هپز اه هو هجرآم  هناتهکه همهر هحقیقتهاا  هبسیار هجر هب ججه بیا ههکه

هبهه ا:هجخ ههااجه هباههم ته کهاا همالیهمشخصهمیهوهخاجهجولتهرن اازج 
هنجان هایاات هنز هناشی هنقتصاج  هرک ج هو ه انگیا هبحان  هبه پا هض هه  جه

ه حا ر ه شار هبا هو هنات هنقتصاج  هآزنجااز  هکه هم نخلههماجمی ج  انٔهههپا 
هبه هاا هآ ا ه هب ججٔه هش ه، ه هکلیههنموا الیسرهپ انه هع نمهگ  یهرغر هو  ا بیههپا

حاک یتهپ چاا هجره ار   هبانامههو اننگاه ی   هااختار ه  و سهگاج  ههوه
هال ه هجال هاهر هننگلی، هثاو  ا ، هنجت اعی هرننتهپا  هع  ه، هوههپا  خ نرپا،
هباگاههشاکت هجال ، هخص صی هننگلیههپا  هبایاجپا  هو همالی، هبزرگ پا 

هنات ه هاواههپاا نرن هنزهجرآم پا هب ججهه أمیسهوه ض یسهش ه هو حد متی،
ه هپز اههجرحالی ه أمیس هنصلی هبار هن سههکه هباج  هاهر هبان  هب ججه هکه پا ی

ه  لی هملی،ههپا هننگلیه  و سهکاجههباهجوشهال ههال ه پا هنجت اعیهآ ا اا ٔه
هبه هنزن سهزح تدشا هشهاهوهرواتا، رو ،ههو ژههطبقههکارگاهگذنشتههش ههنات 
ه أمیس هماا  هطیگهال حههب ججههاا هآ ا ه هجنر ههکاا ه پا هق ر  ا هااما ه

ه دیهه-مالی هحد متهج ه ر هناالمیهبهه  ار هحامیهو بها ه ح ی ههگاه
پاهوهنبانزهنظاپا یههجاتا هجامیههنات هصحبته اهبارهبحان هباهجوشه هیهبیش

مانا هنصالحهق ننیسه أمیسهنجت اعی،هن زن شهاسهبازنشستگی،هنصالحهقان  ه
هن سهکار،هحذفهنرزه اجیحی،هوهطاحهمزجهماطقه پ یسههپا،هبههن ،هپ ههوهپ ٔه

پاهوه بلیغا یهکههنزه ا هماههپیشهآغازهش ههجرهص رههااز هاببهناتهوهباهزمیاه
هبانامههبحث هو هنول  تههپا هجر هو هقضا یه، هق ه هم لس، هجولت، هنجان ی پا 
عالوههباههنن  ههپا هج گاهنهاجپا هحد متیهقانرهجنشتههوهگا ان ههش هه یالیت
همالیاتهن س هاهر هو هآ ا ه هاا  هب ججه هااختار هبه ه  جه هبا ه اکیبههپا، هو پا

هبیهپز اه هجامیه هجر ه الکت هو ه قا هرش  هش  ههپا، هنخ نپ  همت قگ  اج  
ه ایسهبحثهعبارتهبه هبا هبانامههج گا، هو ه  رمهنههپا  اهاههپا یهبحان هنقتصاج هو

هبی هبلده هکاتا هنخ نپ هش ، هو ه از هه اج  هاطحهزن گیه  جههمهار پا هماجم
همی هبیشتا  هح نق ههبازپر هپیانم   هم لس ه لفیق هک یسی   همص به  اب  
جرص  هحق قهکارکاا هه۸۱میلی  ه  ما هوهن زن شهح نق هه۱جر ا تیهماپیانهه

هوهه  نن هبههجولتهن ی هجرآم هطبقههکارگا ه امیرهاطحهزن گیهو میاا ه ق  ته ا
پا هجار هوهجولتیهکههجرهال حهههزح تدشا هباش  هباه ایسهااختار هنزهپز اه

ش  رهکهههخ رجهنزه کها هشاپ هن زن شه قاضا هکسانیهمیه شرهمیهب ججههبه
هپز اه هوهنز هب جه هرننتهحد متهباخ رجنر هغیامستقیرههنز پا هجولتهمستقیرهو

پا هما رجهجرهال حهههبان ،هنماهنزهج گاها همطابقهمحاابهها جپا هکال همی
هبیدار ه هناخه  رمهو هباقیهمان ههو ب ججههرش هظا یته  لی ه ق هجرهح هشیار

ن هبان هحتیهکاپشه اههمسیاهصی ج هخ جهرنهطیهخ نپا هکاج هباابان س،هزمیاه
 امیرهنختالفهطبقا یهپ لاایهوهحاکتهبهها تهباقانر هع نلتهنجت اعیه

هع نم هم عیات ههباخالف هولی هرخهه ا بانه هو هن نجه هم لسهرخ هو هجولت،  قیه،
هبه هوههعبارتهجقیقهنخ نپ هجنج  هنختالفهجرآم  هاا هآ ا ه هب ججه هااختار هبا  ا،
هال ه هجر هوههثاوت هجال  هبخشهخص صی هو هش ه ه ش    هبازپر هنجت اعی پا 

 اهش  هنهاجپا هننگلیهحد متیهوهمذپبیهحد متیهنزههغیام ل هپ انههباه ابه
ز ا هنقتصاجهملیهوهها جهخ جهوهبههجرآم پا هملیهپ چاا هاهرهبیشتا هرنهبه

 کاا  هپا هماجمه صاحبهمیهماا  ه  جه
هبه هکه هب ججه هااختار هبه ه  جه همسئلهههبا هکاج ر، هآ هنشاره هبه ص ر یه شاجه

پا ه  ر هطبقههکارگاههط رکلیهخ ناتههن زن شهمزجهوه أمیسهنمایتهشغلیهوهبه
وهزح تدشا ه ههمسیا هرنهطیهخ نپ هکاج؟هندتههبسیارهمهرهجرهن سهخص صه
کههبا  هباهآ ه أم هکاجه أکی هجولتهوهج گاهنهاجپا هحد متیهباهنظامهکا نیه
جات زجهوهک ششهبان هنجان هبانامههآزنجااز همزجهنات هب ججههاا هآ ا هه

هزمیاههبه های جنبش  ادامۀ  بودجٔه سال آینده،  و اولویت ه  ام هنات ههروشای هگا ته هجرنظا هرن همزج هآزنجااز  هبانامه هنجان  پا 
هپیش هکه ه ل  ز  نی هگفتگ   هجر هرئیسی هبههم نض  هکاج ر هنشاره هآ  هبه و ژههه ا

هخص صه" انههپاگامی هجر هنو ه یایههکه هایاات هن س هبا هجقیقًا هجنرج ه أکی  زنی"
جنبا هحذفهناخهنرزه اجیحیهناظاههپ فهآزنجااز همزجهبههجانبههبههر ز هپ ههبانامه

همی هنامی ه هحد متهج ه ر هناالمی هجات زج هجر هنظام هآنچه هباههنات  ش ج
هنقضهخشسهحق قهاا  دا ی هوهه-ااک بگا هو هکارگا هایاایهطبقه هو صافی

طیگهزح تدشا ه دا هوه   هکش رهمبتایهنات هنظامهجات زج هکا نیهماا  ه
ش تههکا هوهبههپا هجال هوهغیام ل هرنه أمیسهمیهو ژههبخشهجنر هبههکال هااما ه

هبههبه هآ ا ه هاا  هب ججه هنات  هزح تدشا  هو هکارگان  همزج ههز ا  هااک   ن س
هولیههنبیاج هگستاجه هنقتصاج همقاومتی هپا ه هم لسهبا هجولتهو هنات  هجنجه  ا

هنامه هز ا هرن هجات زج هآزنجااز  هطاح هجات زجهه قیه، هپلدانی، هجات زج پا 
کاا هکههمطابقهآمارپا ههن ،هوهجات زجهصافیهجرحالیهطاحهوه بلیغهمیهماطقه

جرص هنات هپ چایسهه۸۱را یهاهرهجات زجهنزه  لی هناخالصهجنخلیهک تاهنزه
هباه هو هزح تدشا  هو هکارگان  همقاب هماا   هنقطه هجراتهجر هآ ا ه هاا  هب ججه جر

هبههبی همطلق هخص صیهنعتاا ی هبانامه هآنا  هقی تهخ نات هآزنجااز  هو پاههااز 
همیهُبس ه شدی  هرن هب ججه هنصلی هبیهما ٔه هپرهجپا   هکه هنیست هنرنئٔهههجلی  هبا زما 

رئیسهک یسی  هبانامههوهب ججههم لسههال حههب ججههاا هآ ا ههبههم لسهنا ب
هه۸پا ههباهصانحتهنعالمهکاجه بصاه ال حههب ججههباهحض رهمیاو هاازما هه۱ ا

پاهبارایهش ههوهطیههوب ججه،هکارشاااا هج  ن همحاابات،هوهماکزهپژوپشهبانامه
پاههگذنر هوه صاحبهنمالیهوهجنرن یهماظ رهااما ههپاهبههآ هباهر  همح وج تهبانک

هگذنشتسهجاتهبانک هباز هرشتههم ن قتهش   هبا هباههپا هخص صیهکه پا هبسیار
همحف  هبایاجپا ههنن نع هو هپاا نرن ، هاواه هرم ر، همالی هو هایاای هق ر  ا  پا 

هبه هپستا  هپی ن  هجر هجات رکارههننگلی هجر هپاگامی هایاات هن س همیااات؟!  ه
پاهجرهپیههقانرگا تههکههم لسهنیزهباهطاحهض هکارگا هح ا تهنزهنحیا هکارخانه

هننیطافهمقارنت هو ه ایسههزجن ی هنات  هکا نی هنوضاع هجر هکار هرونب  هکاج  پذ ا
پا یهمانا هنصالحهقان  هکارهوه غییاههباهطاحهم ض عههن هگستاجههااز هخص صی

 ق ننیسهاازما ه أمیسهنجت اعیهجرهنر باطه اگا اگهنات 
همهر همقط هه ا سهخ ناتهه دیهنز هجر هزح تدشا همیهسهما هو هکارگا پا هطبقه

زمانیهکا نیهن زن شهعاجالنههجات زجپاهمطابقهباهناخهونقییه  رمهوهپز اههاب ه
ه بصاه هم نج، هجرباره هباآنده هنات  هش ههمییشت هنشاره هب ججه هکلی هااختار هو پا،

پا یهمانا ه امیرهوهن زن شهه  ن هن سهنتی ههجراتهرنهگا تهکهه حققهخ ناتههمی
هخص صی ه  قگ هپ سا همزج، هو ه هار   ههااز  هجر هآ  هنظا ا هو همزج ااز 

هنق نمهایاات هو هنگاشهمییسهاا  دا یهکهههپا ه شد هپا هحد متیهو پا هزرج
هپستا ،ه هنظام هقامزپا  هخ  ه ار    هجر همبارزه هااختس همح وج هبه قائ 

رو ،ه دیهنزهوظا گهنصلیهجرهن سهماحلهه ش   همبارزههوههناپذ اهنات هنزن سهنمدا 
ه  جه هبا ه اگا اگ هکارگاههنر باط هاطح هجر هکارگا هکارخانههپا  هو هبههپا پ فههپا

هبههاازما  هنبا  ه انم شهکایرههجپیهجابشهنعتانضیهزح تدشا هنات  عالوه،
ه  جههبهه ح  هجابشهکارگا هوهحاکت پا هایاایهوهمبارزهههپا هاا  دا یهبا

طبقا یهجار هجرهاطحهجامیههماهبا  هپی ن هباهمبارزنتهزنا ،هج ننا هوهجننش   ا ه
هوه ه ق  تهکاا  هو ه حدیر هرن هج دتا  ر هوال ی هعلیه هن  سا گا  هو هروشافدان  و

هنق نم هآ هض سه ق  تهم قییتهجابشهپ گانیهض هج دتا  ر ، هبا پا ههپ انه
ننحانفهکشان  همبارزنتههپاهبان هنثاگذنر هوهبههمخا هنموا الیسرهوهونبستگا هآ 

هنقتصاج  هبحان  هکاا   هنق نم هجرهه-پیگیاننه هحاکر هناتب نج هنا  ننی هو نجت اعی
هخ ناته هنات هه أمیس هزجه هجنمس هنجت اعی هگستاجه هنارضا تی هبه هماجم پا 

پا هاا  دا یهوهجابشهنعتانضیهکا نیهزح تدشا هپا ههبیشتاهبا  هبهههحاکت
هاازما  همبارزه ه ش    هخ ناتهها ت هطاح هبا ه ار   هه ا ته هجر هصحیح پا 

هبههپا هکا نیهجابشهگامهبههظا یت هباهطاحهخ ناتههپیشهباجنرن   پا ههگ ا هما
همی هع  ه انگیا ه ار   ه کهن حاج هایااتهمشتایهجر هبا همقابله پا هه  ن هبه

هخ ناته هماجمیهحد متهج ه ر هناالمیهباخاات  هض  هکارگا هو پا ههض 
هنحیا هحق قهاا  دا یهوهحقه شد   ابیهمستق هه  ر همشتایهع  ههمانا :

ه  قگهخص صی هجات زج، هن زن شهعاجالنه هقانرجنجپا ههزح تدشا ، هلغ  ااز ،
ااز هوهمزجهمساو هجرهبانباههم قتهوهحذفهپی اندارن هنیاو هکار،هنجان هپ سا 

هطبقه هن زن شهاسههبا  همشاغ هوهر بههکارهمساو ، با  همیل ا ،هجل گیا هنز
 پا هزح تدشا هجرهاازما ه أمیسهنجت اعی هبازنشستگی،هوهحفظهجنرن ی
پا هاا  دا یهمیهسهماهنیازما هن حاجهع  ه انگیاهوههجابشهکارگا هوهحاکت

هجلسه هنات  هزح تدشا  هرناتیس هحق ق هبه هجاتیابی هبان  همبارزه پا هه ش   
پا هش رن ههااز هبان هآغازهنشستهن ا شیهک یتههمزجهجرهروزپا هنخیاهوهزمیاه

عالیهکارهکههجرهآ همیزن هح نق هجات زجهاا هآ ا هه یییسهخ نپ هش ،هنپ یته
همی هآشدار هرن هزح تدشا هکش ر همتح  همشتایهو هجرههمبارزه هر شه هن سهنیاز اازج 

پا ه  ر هوه یییسههپا هجامیههوهماا  هطبقههکارگاهجنرج ه حققهخ ناتهونقییت
پا همبارزن یهنزهمسیاهن حاجهع  ،هناتقال هع  هطبقا ی،هپ بستگیهوههنول  ت

 گذرج!همبارزههمی
 



هطب هآ  هص ر یهکارپا یهکه هجر هجنرج، همست ا هجابٔه هذکاههپا هقانرجنج هم  یهجر که
نفاهنزهکارکاا هشاکتیهه۲۷پا هنخیاههش ج "هجرهماههنش ج،هقانرجنجهجنئ یه لقیهمی

مخابانتهناتا هخ زاتا ه   هم  یهب و هقانرجنجهبههکارهخ جهنجنمههجنجههب جن ه
ه هماجه هجو ه بصاه هپیئته۲مش    هبه هکارگان  هنز هگاوه هن س هش ن   هکار ههقان  

نف هخ جهوهپ چایسهحدرهنجان هه شخیصهوهح هنختالفهشدا تهکاجههوهرأ هبه
هن سهرأ هقطییهالزم هجنجگستا هجر ا تهکاجن   هنز ه یایهن سههنحدام نالجانات،

  ننا هبههکارهخ جهبازگاجن ،هبلدههقانرجنجشا هنزهم قتهبههجنئرهه اهاهمیهکارگان هنه
نلسییهآنا هنات هنماهکار اماههبا  ه ب   هش جهوهکار اماهپرهملزمهبههپاجنختهحق

حاضاهبههنجان هحدرهنب جههوهحاناتهم   عههپرهنزهوروجهکارگان هبههمح هکاره
همسئ ال همختلفیهشدا تههم انیتهمی هو هنهاجپا هبه هکارگان  هن سهم رج هجر کا  

آذرماههباهشاکتهکارگان ،هم  اهج تاهه۷۱ن هجرهه،هجرهجلسههعا ن هن  نههنن  هبههکاجه
هرئیسهرونب ههن ا ا ههخاماه ن هجرهخ زاتا ،همیاو هایاایهنمایتیهناتان نر ،

کارهخ زاتا ،هوهم  اهماطقههمخابانتهخ زاتا ،ه"قانرهش ه کهپفتههبههشاکته
مخابانتهمهلتهجنجههش جه اهحدرهبازگشتهبههکارهوه ب   هقانرجنجهم قتهبههجنئره

رغرهوع ههمسئ ال هحاضاهجرهجلسههوههط رهکام هنجان یهکا  "هبههن سهنیاوپاهرنهبه
هنجازهه هب و هجر ا تهجات زجهو هکارگان هپا ز هبههشاکتهمخابانت، ع اًلهجات ر

 نن  هوروجهبههمح هکارهخ جهااگاجن 
ههبارهج گاهمانا هاا  هنفاهنزهکارگزنرن همخابانتههج ه۲پا هقب هروز ماههص پا
هخ ناتههرواتا یهنزهناتا  هبهه هان هآم ن هوهبا پا ه"نجان ههپا همختلگهکش ر

ههآ یس ه]اا  هناتخ نمی هباقانر ه۸۳۱۳نامه هو ه بییض، هر   هشاکتهمخابانت، ]
هبارپاه هبی هنز هگا ه هکاجن   همقاب هم لسه    هنعتانضیهباگزنر ع نلتهمزج "

پا هنعتانضیهجرهمقاب هم لس،هن سهکارگزنرن ههافاهبهه هان هوهباگزنر ه    
هکاجه ه ح ی  هوال ی هرم ر هبه هرن هجنئر هبههقانرجنج هباا هو هن س هوج ج هبا هنما گفتٔهههنن ،

هجلسه هجر هرواتا ی، همخابانت هکارگزنرن  ههن ا ا گا  هروز هکه هباههج ه۷۳ن  ماه
همی   ه همطابق هجنشتا  هم لس هجر همخابانت هن ا ا گا  هو هم لس ن ا ا گا 

ه  ن قاامه هم رج هجر ه ام ه"نختیار همخابانت هن نشتا  "ههن ا ا گا  هنمضا هحق هو پا   
ه ه ااور هنطالعات، هنر باطاتهو هوز ا هجلسههج ه۸۳عیسیهزنرعهپ ر، هجر ن ههماه،

گ   :ه"کارگزنرن همخابانتهرواتا یهپاهروزهخ ناتهههجرهم لس،ههمیهه ا هجانبه
همطاحهکاجههوهبه هن ا ا گا هکارگزنرن همخابانتههج    هرن ن عیهز اجههخ نپا  "

ه هگفتههج ه۷۱رواتا ی، هبه هونکاش هجر هن ادهههماه، هنعالم هبا هپ ر، هزنرع پا 
هنهه"خ ناته هکارگزنرن  هبههپا  هق   ی، هبلده هنیستا  هج    هقان نیهه اها هو حق،

ه"بان ه ک هنجنمههگفتا : هجر هآ یسهپستا "، هباش  هناتخ نمیههبارهپرهکههش ه نامه
شاکتهمخابانتهرنهماورهبفاما ی  ه   ه انهجرهجهتهر  ه بییض،هاا نتهه۱۳اا ه

ه ار خه هبههاا نتهزما هخص صیهشاکته ا متص هه۸۱/۱/۸۳۱۱زما هجولتیهرن
میلی نیهه۱کای  ه   هجهتهپیهباج هبههنص هماجان ه بییضهبهه یشهحق قههن ی

میلی نیهکارکاا هشها هنگاپیهم شدا انههبیا نز   ه   هه۷۱کارگزنرن هرواتا یهوه
ه۱۱۱خ نروباره کهمیلی  هوه هارص هپزنر  مانیهکارکاا هشها    ]و[هخ نروباره

 بیای !"هعا ن هن اج هنزه بییضهآشدارهن یهپزنر  مانیهکارگزنرن هرواتا یهرنهبه
کارگاهشاکتهپی اندار هشسدامهمخابانتهگیال هم تهجههروزهه۱۰۱ماهههج ه۷۳

نلتفاوتههبا  همشاغ ،هپاجنختهمابههبههمخابانتهبان هنجان هصحیحهطاحهطبقه
حق قهکارگان ،هنصالحهقانرجنجپا،هپاجنختهماظرهحقهبی ههوه غییاهنش هقانرجنجه
هوه هشیفت هحق هو هلباس هحق همانا  هشغلی همزن ا  هپاجنخت هو ه د یلی، بی ه

هبهه یطی  هکارگان  هب جن   همثبتهجرههکار هوقتهجنجه هپااخ علتهجر ا تهنداج 
ماههجاتهنزهکارهکشی ن هوهنعتصا هکاجن  هباههج ه۷۱پا شا هروزههرنبطههباهخ ناته

پاهنراا هش هکهههپاهوهشهااتا هن هنزهمخابانتهبههرؤاا هنجنر هناتا هن ادههنامه
هعاج ه هرون  هجر ه"نخال  هکار همح  هجر هکار  هااعت هجر هکارگان  هنش   حاضا

ماههنعتصا هکاجن  ههج ه۷۳شاکت"هخ نن ههش ههب ج،هکارگان هبارهج گاهنیزهجرهروزه
ماههبابتههج ه۸۱جرهم رج هج گاه ی نج هنزهکارکاا همخابانتهناتا هنصفها هجره

با  همشاغ هنزها  هشاکتهشسدامههمی قاتهمزج هوهرعا تهنش  هطاحهطبقه
ه همخابانت، هشسدام هشاکت هکارگان  هکاجن   هشدا ت هکار هنجنره هبه ه۰مخابانت

علتهپیگیا هحق قهخ ج،هعالوههباهنخانجهقطییهجوهنفاهنزههماه،هگفتا :ه"بههبه س
نفاهج گاهنزهکارگان هبههمح هکارهه۱۷کارگان ،هشاکتهباهحذفهنثاهننگشتهنزهوروجه

هخ ناتههنیزهم انیتهمی هوههپا هبههکا  " هن حاج حقهزح تدشا همخابانته ق هبا
ن هپیگیاه حققهخ نپا ه ا ت هن سهونقییتهرنهکارکاا هزح تدشهمخابانتههمبارزه
 نن  ه  ابههجر ا تههبه

۱۰۱۱بهمن  ۱۱دوشنبه    ۳   ۵۵شمارۀ  

ُکشهعامر ننرهههجالورهوهباجستٔههکان  هن  سا گا هن ان هرنهااک بگان هآزنج 
 قت هراان ن  ه   "هبه

هوه ه رانزو راوجپرا نهاجه اپاگیهوهصافیهکان  هن  سا گا هن ان هباهپ ه
هصرارفریههروشسهاا ه پا هحیا شهجرهرنههنعتال ه اپاگیهوهج اعهنزهحق ق

هرم رره هجورن  ن  سا گا هجرهمقامهبخشیهنزهزح تدشا ه دا هجامیٔههماهجر
هنزه هبراخری هجنشرت  شاههنیزهپ انا هنماوزهز اه شارهوهجرهپیگاجهنمایتیهقرانر

هوهه هاه پا ه یا هوهبایاجگذنرن هن سهنهاجهصافیهجرهجوهحد متهالطارتری
با هکشی ههش ههوهجرهمیاضهنپانت،ههج ه ر هناالمیهجرهبسیار هم نرجهبه

هنرهراجپرا ههپاهزن ن هقانرهگا تههآزنر،هوهاا  نن  هن سهکان  هپ چ  هج رگرا
هز راه صافیهمخالگهناتب نجهجرهخال ه هارهجپٔههگذشتههباه اور،هشدا ره،
هوه نظاهب ج هم نم،ه شارپا هروحیهوهجس ی،هوهم ا عیته یالیتهپارا 

 روهب جههنات هپا هنمایتیهروبهه اپاگیهوهنجت اعیهنزها  هنرگا 
هن رسههبدتاشهآبتیسهپ انا هج گاهزح تدشا ه دا هوه   همیهس هنز ما 

هارار  ردرا ریههحقهب  هیهوه نندارناپذ اهنیزهباهنااسهماش رهجهانیهحقر ق
پا هجولرتریههباخ رجنرهب جهکههطبییتًاهوهبیهکسبهنجازههوهب و هنظارتهمقام

جرهنهاج هصافیه یالیتهجنشتههباش  هنوهب و ه  لقهوه اپل ایهنزهحد مته
هبراه همرخرالرفرت ج ه ر هناالمیهباهنعتقاجهبههحق قهرناتیسهماجمهنزج له

ماظ ره حققهآزنج هنن  شره،ههن هث ابخشهبههاانس رهبههروشاگا هوهمبارزه
بیا ،هوهقلرهپ تهگ اشتههوهپ چایسهجرهج اعهنزهحق قهصافیهن  سا گا ه

هبرههه اجهآبتیسهبههکاج هزن ههجرهکان  هن  سا گا هن ان ه یالیتهمی پ یسهجام
بی نجگاههکشان ههش هوهجانشهرنهجرهرنههآزنج هبیا هنزهجاتهجنج هرم رهوال ته

نعتاا یهبههمارشر رهه قیههباهقت هع   هبدتاشهآبتیسهجرهن  نٔههج گا هنزهبی
هوه جهانیهحق قهاا  دا یهوهباهبههز اهپاهگذنشتسه  امیهم نز سهنجتر راعری
نخالقیهنشا هجنجهکههمخالگه یالیتهمستق هنهاجپا هصافیهم ن  هماا  ه

 طبقههکارگاهوهپ ههزح تدشا ه دا هجامیههماات 
هکریرسهحد متهج ه ر هناالمیهبه هبراهه ر زننرهههن سه ا یبهجشر راری نش

هوه هحرقر ق هبرا  یالیتهآزنجهنهاجپاهوهاا  داپا همستق هوهپ چایسهاتیز
هزحر رتردرشرا ههآزنج  هکراج  پا هجم کان یکه اج هوهنجت اعیهرنهآشدرار
پا هااک بگاننههبههنپ یتهپا ههبیشتاهن رحراجههگ نههنق نمهما هباهن سهمیهس

ماظ رهنحیاهوهباپا یهنهاجپاهوهاا  داپا ههبیسهزح تدشا ه دا هوه   هبه
هبرههمستق هکارگا هنیزه شد  پر فههپا هما ب هباهنماهزح تدشا ه درا 

همربرارزهههشا هپیهباجههجاتیابیهبههحق قه واو هش ه نن هوهنات نرهوهقاط هبره
ش   هن  سا گا هوهپااما ن هه هزح تدشا ه دا هجامیههبههجپا هنجنمههمی

هنرهراجپرا هه ابیهمستق هباخ رجنرهباشا هبیهبا  هنزهحقه شد  آندههنزها  
 پاهقانرهگیان  هنمایتیهز اهنظارت،هجرهپیگاج،هز اهشدا ه،هجرهحصارهزن ن 

 یابی زحمتکشان فکری ... ادامۀ حق تشکل

خ جباور هجرهبانباهرننتهوه ساج"هخ نن ن  هآنا هجرهن سهنامههپ چایسهگفتا :ه
هکرارخرانرههه" انه کهبارهبان هپ یشههن ی ه رک گذنر  هن سهونرجنتهنزهطا ق

هبرهههص رتهشفاف"ه  لی هش ج هبهه خصصیهوهبه هپروردر  رغرهنامههکرارگران 
رئیسی،هنخیاًنهمیاو همی نیهوزنرتهص تهباه أکی هباه"ضارهپاگفتهمریراج ه
هنارت ه هشر ه نزهم ا عیتهونرجنتهماشیس"،هآزنجااز هونرجنتهرنهخر نارترار

رغرهجنشتسهصا رًاههماه،هبههاخاگ  هک یسی  ه لفیقهم لسهروزهنو هبه س
ح وجه"پا اههجاتگاههافارشهماشیس"هوهنعالمهآماجگیهپود هبهه  لی ه" ازجهه

ه"ونرجنتههپزنرهماشیس آالتهمی نی"هم رجنیازهکش ر،هنزهمص بههص ورهمر ر ز
هپروردر ،ههآالتهمی نیهوهرنههجههپزنرهماشیس ااز "هخباهجنج ه دیهنزهکارگان 

هگرفرترهههماه،هخ ناتاره"م ا عیتهج  هونرجنتهماشیسهج ه۷۲ آالت"هش ههو
هاریراارتههب ج:ه"ن سهم   عههق   یهوهبااابقههرنهزمیسهنزنی !"هجرهپیش ُباج

هوه هرئریرسری هجولرت و اننگاه ی   هااختار هوه  ز  هرننت،همطابقهمی   ،
  ن ههن همتح هوهپیگیاهمیهکاا  ه ق هباهمبارزههم لسهنیزهپ انپیهکام همی

 نجنمههحیاتهپود هوه  لی هجرهپود هرنهبههرم ره اا هوال یه ح ی هکاج 

 ای که نباید ... ادامۀ  هپکو، نمونه

تأمین امنیت شغلی و قرارداد رسمی 
 خواسته کارکنان مخابرات است
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جنن ههپاهخ ننا ٔههنشا ههکارگا هوها ایالیستیه"ص ن هماجم"همی
خاطاهطبقههکارگاهوهبان همبارزهههپاهرنهبههنزهمسئلهههکههماهطیفیهگستاجه

،ه۸۰۱۱/ ۷۱۷۸جننیر هجرهخال هاا ههجرهرنهها ایالیسرهحیا یهمی
هآ  هنز هباخی ه أثیا هکه هکاناجن هکارگا هباههمبارزنتهحیا یهطبقه هپا ز پا

پا  هنن نزن هرنهپ ششهجنج ر هباابان س،هباخیهنزه۸۰۱۱/هنونخاهاا ه۷۱۷۷اا ه
  ننیرهشاااا یههپا هع  ٔههمبارزههکههبا  هجرهن سهاا هنن امهش جهرنهمیهعاصه

  ن هجرنظاههعا ن هنول  تهطبقههکارگاهکاناجنهمیهوه یییسهکایر هنکا  هآنچهههبه
 گا تهعبار ا هنز:

هز اج ههمقاومته  جهه ه ی نج هما هن سهم رج هجر هر اضتهنقتصاج : ن هعلیه
هباهم  قیتهنیزه  أمهب جههنعتصا ه)کههبیضیهنزهآ  نن (هجرهبخشهخ ماتههپا

هن زن شه هبان  همبارزنت هن س هشاپ  ر  هرن هنی بانونزو ک هناتا  هجر ع  می
هجولتههخاطاهآ هجات زجهوهبهب جهوضییتهبازنشستگیهوهبه هجرهرو ارو یهبا پا

پا یهمشابههجرهج گاههپاهوهنعتانضهکارهب جههنات هپ چایسهنعتصا همحا ظه
همه ک جی هناتا هکبکهکارکاا  هجر هنات  هجنشته هجا ا  پا ههنقاطهکش ر

پا هق میهوههبخشهجولتیهوهخص صی،هجرهناتا هنونتار  هزنا هکارگاهنقلیت
هبخشهپت  هکارگان  ه)بیهمهاجا، هبا تیشهکل یبا هناتا  هجر ای(،هه-جنر 

هن  نه هج گا ه ا  سهم رج هو هناتا هآلبا ا، پا یهنزههکارگان هبخشهع  میهجر
ج  انهههپاهنشانگاهرش همبارزنتهرزمهمبارزنتهزح تدشا هپستا  هن سهنعتانض

وهناااًاهباهظا یتهحاکتهمشتایهوهپ اپاگهبان هنر قا همبارزههجرهاطحه
پا همحلیهگا تهه اههایاایهنات هن سهمسئ لیتهرپبا هکارگان هنزهن حاج ه

ه)ای هکاناجن هکار هن سهحاکته-آ ه-کاگاه هنز هناتهکه پا هنعتانضیههای(
 شا هرنهباهن سهجابشهبزنا  هح ا تهکاجهه ا ن هکههکارگان هُمهاهوهنشا 

بازااز هن حاجهطبقا ی،هن حاجهطبقههکارگاهکاناجن:هبان هپیشهباج همبارزهه
هشدافه هکارگا، هع  میهطبقه همبارزه هر اضتهنقتصاج هجولتهو هبانامٔه علیه

هاازما  هن حاج ههجرو  همانا  هکاناجن هکارگا  هایهپا  هکارگا  ه-آ ه-پا 
هوهجزهن س ه ی ستاز، هن حاج ٔه ه  نف ر، هبان ههای،هن حاج ٔه هبا  ه امیرهش ج  پا،

هن حاجهرزمهمؤثاهب ج هن سهنق نمهبه ج  انههوهایاایهوهمح  هآ ههط رونقیی،
پا همستق هطبقههکارگاههن هباش هوهباهنااسهخ ناتهبا  هنق نمهوای ه  جه

قانرهگیاج هر شههن سهن حاجهطبقا یهجرهبانبا هکام هجاسیتی،هنژنج ،هوهملیه
 نات 

پ بستگیهباهماجمهب میه"ِوتها ِوِ س":ه ی نجه ش گیا هنزهمبارزنتهماجمه
ب میهکاناجنهجرهاانااهکش رهجرهجا ا هنات هنزهج اعهنزهاازمیسهخ ج،هنجان ه
هبان ه هنجت اعی ه أمیس ه ا هگا ته هگشته همفق ج هزنا  هو هجختان  ع نلتهبان 

ط رهع  میهپ یشههوهباهص ن هرااههک جکا هماجمهب می هجابشهکارگا هبه

ب جههنات هجرهپاص رت،هجرهم ض عهمبارزنتهماجمهِوتها ِو سههحامیهن سهمبارزنته
هنرنضیهآنا هوهمقاومتهعلیههپاومههننتقا هل لههنفتهنزهزمیس هوهمح وجٔه شا هعلیهههپا

ه)آر پا ههپی(،هن حاج هه-نم-ایه-نشغا هم  جهنظامیهنزها  هپلیسه  رن هکاناجن
هن سهجرحالیهناتهکهههط ر هع یبهجرهح ا تهنزهن سهمبارزنتهغا بهکارگان هبه نن  

هن حاج ه هنز هبههباخی هکارگان  هبسیار هنز هو هپ دارن  هو هننفانج ههپا همحلی ص رت
کاا  هنماهباخیهنزهاا  داپاههشا هرنهباهمبارزنتهماجمهِوتها ِو سهنعالمهمیهپ بستگی

ه)ای هکاناجن هکارگان  هکاگاه هه-پ انا  هبه–آ  ه ا هح ا تههای( همبارزنت هن س هنز حا 
نن  هجرهپاص رتهاد تهجابشهکارگا هجرهبانباه ایسه هاجرهمست اهجولتههنداجه
 کایره ایسهم نضییهبا  ه غییاهکا  هپذ ا تایهنیستهوهماه أکی همیهجنر ههااما ه

محیطیهه کهجورههننتقا هابزهبان همشاغ هکارگان :هب و ه اج  هبحاننیهز ست
ش ج هماهپاروزههباههش تهنحساسهمیهوج جهجنرج هنیازهبههکاپشهمیزن ه  لی هکابسهبه

هبههح ه"رنه ه  ار یهو ه  ارتهب بارن ههپا ی" همالیاتهکابسهو همانا  نصطالحهجواتانه
هباهجوشهکارگان همیه بلیغا یهمی هن سهایااته شارهرن کههبهههنن نزج،هجرحالیههش  ر 

ه یایهااما ه هبحان  هنصلی هکارپا ههجنر هن یهر شٔه هم نرج هن س هجر هکا   ه ا پاجنزج 
پا هکارگا هجرهاانااهجها هنن امهگا تهههنظا هوهع لیهز اج هنزهجانبهاازما 

هرنه هن س هبان هباو هح هنات  ه  ابههپا هجر هبحان همحی هز ستهر شه هوههر تهنز پا
شا هضاورتهنن امه غییاهنااایه یایههپا هجراتهطبقههکارگاهجنرج هبهتا سه حلی 

هبه ها ایالیسر هااما ههگز اش هجرعیسهجا  هنات  همیهجنر  هنصالحاتههحا    ن 
  ر هرنج دا هرنهنیزهپیشهباجهکههپ  اهوهخالقانههنیازپا هکارگان هوهمحی هز ستهرنه

رو ههکا  هبان هپیاوز هجرهن سهن عهنصالحاتهوهبان هبازهکاج هجرپاهبههپ اپاگهمی
هرنج دا  هوهه غییاپا  هآم زش، همشارکت، هاخت هکار هبا   هکارگا  هرپبان   ا،

 جپیهکارگان هرنهنن امهجپا  هاازما 
ه الشه  جه هن س هبا هرو ارو ی هجز هزح تدشا  هو هماجم هن نرن  ههپا  هج گا  هرنه پا

پا هماجمهوهزح تدشا هرنهرپبا هخ نپ ههپااشهن ا اات:هآ اهجابشهکارگا ه  جه
 کاج 

 ۸۰۱۱ماهههج ه۷۱حز هک  نیستهکاناجن،هاا تهنشا هه"ص ن هماجم"،ه
 http://peoplesvoice.ca/2022/01/10/labour-faces-key-

struggles-in-2022/            
هماههزح تدشا همخابانتهبه ن ههپا هنخیاهمبارزههرغرهنخانجهوه ه   هبههنخانجهجر

قان  هکار:ه"جرهه۲نن  هباهنااسه بصاههجومهماجهههپیشهپ ن تهکاجههآمیزهرنهبهه حسیس

های اصلی مبارزٔه جنبش  عرصه
 کارگری در کانادا


