
 کاررگان همه کشوراه متحد شوید!
پویٔه پیدایش سنددیدهدی دی  
کیرگر  در ایدرا  بخد دش 

 سوم(
 

با ا هایرهاایا جنبش باشاش
سااا  ۶۹۲۱هااای ،۶۰۱۱تااا

 ٔاا ا   رر رت هایارا  تغ  اات 
گاوگااگاونس اس وطبقات جاهع تیجارکار.بارشد نایعررکشوروتفزتیشتعدترکارگاتنرربشاش هاای

کارگاجوتنوگوپایتیاتن،تغ  اتت ک ف گ زرر تول دت  نعت وتشک لحزبکروگ ستررهقامحزبطبق  
فاعاالا اتزگدگ س اس وتجترأ کشورب  سا اع و وجورآهدگد.رورتنپ دتیشورشدجنبشسندیکایا 

آنتزتگقالبهشاوط تتاهقطعزهاگ  حازبگستاره  هاباارزتن هساأا  ت اا رر تیک وحد سندیکاایا 
سا کروگ ستتیاتنوگسلگشستفعاالنسندیکال ست،شورتهایهاکزیتتحاری  ح اور باا تایااتن های

تیا تست.هارربششهای ترزگدههاوتجاب گرایندهتزهاتتحاری تشک لشدک حاویررس هایپا اشا ا 
تاریشچ ب  روره  چگوگگ پ دتیشورشدجنبشسندیکای وجنبشتٔتصاب کارگاتنررآنزهانپارتختا ا .

 هوررگظاچندویژگ پاتهر ترترترتستک بایدبدتنتوج کار.
روشا گ ایتتحاری هایششکلتای ویژگ یک تزهی  خصا ات و کاارگااتن ح اور باا هایکاارگاای

گشستپ دتیشورشدخاورطبقات  تشتست.جنبشسندیکای ه ی هاررروره 

خی اتحید عمد  ردراگدیدر خده سدو  تددار    
  ی  کیرگر ! سیزمیند ی اعتصیب

گزترش  آها باپای    وب کاارگااتن هاناتاشااه هاای
وخا ا  ویاعا ات با  فوالریزرررروروزگذشت باتٔتاات  ت فیان،هجترعگ شکاهفتت  وکارخاگ  

هایتخ اباسقوطترزشپو ه  ورشدگاختورم،شکافهزین اهع شت رستب تٔتصابزرگد.ررهفت 
کاگاوزحرتکشانفکایویدیبارشوتری تزرسترزرژرفشیافت وهع شتطبق   های ب هاتتبب اشاتاا

ررقبلروباوگاریده،والجامتی ویع تب گستاشتٔتات وتٔتصاب تسات. هایکارگایهنجاشده
طاا  تجااتی رساتارازر، تفازتیاش هر  رتبط کارگاتن وبآه ت فیانباباپای تٔتصابخوتستاار

آزترسازیتقتصاریهستند.ب رگبا تی تٔتصابشاهگاهشنب طبق  تسفند۱بندیهشاغلوتوقفباگاه  
تسفاناد۷ت تزکارگاتنتوسطگ اوهایتهن ت ربورهوبازرتشتشدگد.ررباهدترروزیکشن ۱۱هاهب شتز
هات تزکارگاتنبایورشگزهگانرژی رستگ اگاریدگد.ٔالوهباتی ط روزهایتخ اکارگااتنهاهگ زره
های نعتباق،شراریتزکارگاتن نفگاگوتیانتیاتن،کارگاتنهفتت  ،کارگاتنفوالریزر،وتکن س  

هایهشت فوبازگشستگانوهسترایبگ اتنسازهانتاه  تجترأ هایتستانکارگاتنباخ شیارتری
 تگد.هایتٔتاتی وتٔتصابباپاکارهرربس اریتزشیاهایکشورتجرع

هاهایکارگایررتی هاح  گذرتوهوقت گ ستند.تی تقدتمرشدوگستاشجنبشتٔتاتی وتٔتصاب
فاوکشتٔتات  ساتسایبایدریکتاتوریحاک بورهوررروره  تزبشش تزهبارزه  هایخ اباگ گرورتری

 شور.تدتومهبارزت هاره باوجورتٔرا ساکوبرژی والیتفق  ترزیاب ه 
و کاارگاای تجاتیجاتح تقتصاریوتحر لباربحاتنباروشکارگاتنوزحرتکشان،هاتکاز باترته  

هاایروگستاشتٔتات وتٔاتاصاابوتحدهای نعت اخدهات تزخش وتٔتات تگباشت تست.تزتی 
س اس ه ی هاقاتررترر.تگدتزتحو کارگایررچش   های حن  

کارگاتیاتن،باترامتوتنتزتٔتصابوتٔتات  تیاتن،حزبطبق   هایروب گستاشکاارگاایحزبتوره 
وتزهبارزت کارگاتن وبآه ت فیانوریگاوتحدهای نعت ،تزتٔتات  هایپاستارتن،فاهناگا اان

رت کند.بازگشستگانحرایته  گ اوهایتگتظاه وگاررویژهب کارگاتن وبآه ت فیاان حزبهاحر   
ف اای با  رترن پاایاان هحکومکارهوخوتهانآزتریفوریوبدونق دوشاطکارگاتنبازرتشتشدهو

ابررهاتکزکارگایتست.  تٔر
 کیرگرا    زحمتهشی  خی اتحید عم  رراگیر خرا  حقوق صنفی   سییسی خود پیهیر کنید

 کیرگرا  در خند    مٔه زندانیی  سییسی   عقیدتی را آزاد کنید
 حزب تودۀ ایرا 

 ۱۰۴۱اسفند میه  ۸

رترتیا  هاایتشک له ئتهاولادساازی
شاورتی ساوی تز رولاتا  ٔاالا هرگاگ 

حاراایات هراهنگ تقتصاریساتنقوتباا
خااهانا تراام وقاد خابااهاا  ادر رر تی

تسات.تفس اهایچندهفت تخ اقاتررتشت 
و۱هرچن  باخ زشهاره  تخا اا هااه

۰۱هایتاورمرغ گاخب  رر ادی۲۱تاا
ها،رژی یدکاالهایخورتک رربع  هاه
با ۹۱هاره تی بارباتفزتیشفقط رر د

 ساا  باورجا  ۶۰۱۹رسترزرهاررالیح 
آغااز یورشخوررتباتیآزترسازیرسترازر

با  و رغا کار.باتیفایبزحاراتاکاشاان
روز"تورم کاارگااتن، زت"خوتگدنتفزتیشهزر
کارا اسا اونبیر ۶۶ رسا اع گاایاب هاه

 تفازتیاش ۰۱تجترأ هج عتزتصاویاب
و رولات رر دیحقوقکارکنانوکارگاتن
رتر. خاباا بازگشستگانررکر س ونخاور

گساتاار رژی والی ه  غاار  رر زهانو
سابازیهنابعه  وباتیگشانرترنچاتغ

تها اایاالا اساتا ، آشکارب تگحاصاارهاای
باارست اب ب خصاو ا  گساتااره ساازی

"هولدسازیرترتی  ررهصوب   رت هایرولت"
 تست.رستورکارقاتررتره

تشاکالباتساسهاحااسابا  هاایهاای
سااااازرساااات

 ۱۰۴۱اسفند  ۸، ۹۶شمارۀ 

سوی پیوند دادن مبارزات کارگری با جنبش همگانی علیه دیکتاتوری والیی،  پیش به 
 تحریم، و مداخلۀ امپریالیسم و برای  برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک!

ضرورت مبارزه 
زحمتکشان با مصوبٔه 

مولدسازی و آزادسازی 
 مزد  

 ۲ادامه  در صفحه 

 ۳ادامه  در صفحه 

اطالعیۀ حزب تودۀ ایران: حزب تودۀ ایران 
از اعتصاب کارگران در ذوب آهن اصفهان، 

های بازنشستگان  فوالد یزد و اعتراض
 کند! پشتیبانی می



۱۰۴۱اسفند  ۸دوشنبه    ۲   ۹۶شمارۀ  

 ۰٫۰رژی ،ررحا حایاخطفقاباتیخاگوترکارگای
کاار۹۱گفاه وزتر  ه   ونتوهانررهاهتست.تخا ااتو

و۶۰٫۷شیاهارتخطفقاررکالن تاوهاان، ه  ا اون
 ها ا ا اون۶۰٫۵سازهانباگاه وبورج آنرتحادور

هاحااسابا توهانتٔالمکاره یا تگد.باتساس هاای
 ۰۹تقتصاررتن،خطفقاررتیاتنباتیخاگوترروگفااه

کاارفااهاایاان ه   ونتوهانررهاهتست.رر ورت ک 
رر کاارگااتن هزتیایهزریکارگاتنرتپارتختکاناناد

رساتارازر۷بیتای حالت هااه رر تاوهاان ه ا ا اون
بااتیه  گ اگد.باوجورتورمتازگدهتهاتاکنونتقدتها 

گشاسات و گاگاافاتا   اور  هاایتفزتیشرسترزر
ٔال کارباتیتع   حدتقلرسترزرسا آیندهشورتی

هاالاا  هسااتارااایرر هااورر رر تسات. تبایااام تز تی
کارا اسا اونبازگشستگانگ زررری هاهتهسا رس ع
۵۱کارگایهج عگفت:" زیاا ۵رر دبازگشستگان

ک گ اگد."ررحال ه   ونتوهانحقوق]هسترای[ه 
هساتاراای و کارگزترتنرژی باهاگوگ تاه  رسترزر

هساتاراایکارگاتنوبازگشستگانکارگایهشالفتکاره و هاایتگد
با -هعوق   –پارتختگشده پاارتخاتبازگشستگانهنوز طاورکااهال

 تگد.گشده
گاهندک تجاتیس استتعدیلساختاریوب  رگاباا زحرتکشانآ

طاو ۱۱توهانب باالی۷آنتفزتیشق رترالرتز رر هزترتوهاان
تیا ٔراگنگ  رژی یک تزٔ ت هایت   فقاررجاهع تست.رر

هورررس س کشفکارک :"بس اریتزتقالمسفاههارم،ب قا ارات
ویاعا اترالربستگ رترروگبایدتی  گوگ باشد.ررحا تالش  تی 

بااشاد." تغ  اکندوتغ  اق رترالررویسفاههارمتأ  ایگدتشتا 
سازیگ اویکار،کاهاشهایرژی یده  باتیترزتنیک تزروش

هایرولاتهایس استویاتگگاترزشپو ه  تست.یک تزتولویت
رر تاأخا اا تسات. رس س ک ررحا تجاتتستآزترسازیرستارازر

رساتارازرهایشورتیباگزتریگشست ٔال کارباتیتع   حدتقال
جارایاوری سا آیندهرتبایدررتی وتقع تجستجوکار.حاکاوهات

کوشدآزترسازیرسترزررتررچارچوبجاتح تقتصاریتساله ه 
شاکالتجاتررآورر،تهاه ب  تهاکاان گا اایزهانتزپ اهدهایآنو

 شد گگاتنتست.هایکارگایررهقطعزهاگ کنوگ ب تٔتصاب
والیاتتای باگاه طورک تشارهشدیک تزهی هران رژیا  های

رولاتا "فق  خصو   سازیگستارهتست.طا "هولدسازیتهوت 
قاوت"پشت"شورتیتی،رستخاهن  ٔال هراهنگ تقتصاریسااتن

رترتی هاه  وتهوت هتع قب هارمتست.ی  باتیغار باق راگده 
تسات۷ه ئتوتگذتریهتشکلتز حکوهت رژی قااتر گفاتزس قوه 
رترتیا تشش صرهندکدتمرترتی  هاارم،هایرولت،یاعانا  هاای

هازترگدوهشرو وتگذتریخوتهندشد.آگانتع   خوتهندکارب چا 
فااری یاا ق رت وچگوگ وتگذترخوتهندشد.تی ه ئتب هاگیاار

فاوشند.کس ها هایهارمرتوتگذترکارهوه  ال ریدگدرترتی 
کسا  قدر کنتا آگانرتگشوتهدرتشتوهع ومگ ستررباتباچ 

هاد پاسشگوخوتهندبور.قاترتست"رترتی  فااف رت هاازتر" هاای
ها ائات تٔ اای شاده حدتکثای سا بفاوشندوتزپ شتٔاالم
وتگذتریوفاوشررتی هأهوریتتزهاگوگ تعق بوپ گارق اایا 
با  تهاوت  کااهال هصونخوتهندبور.ررشناسای وتع   تک ا اف

رترهشدهتست.ی کارشناستقتصاریرس س جالرتخت ارتت ویژه
تیبأنوتن:"هعجوگ شب  کاپ توالس ون"وهراتهتأک دبااررهقال 

هاه هوففندب تی خایدترتنوتمپارتختکنند"،تی گکت ک "باگ 
چا بیر ۹۵ب گشای آرهانه  ، باا هاه،گفت:"تجاتیتی طاا 

با  گا ااز ه زتنتش فؤرلخالفقاگوگ تحترال هراتهتستک 
هاه،ررهورربیر ۶۱هصوگ تق ای رترر."وزیاتقتصار،خاگدوزی،

تیا هصونبورنحتاب  تز ت طال هولدسازتن،گفت:"بایدپ راگکار

 ادامۀ ضرورت مبارزه زحمتکشان ...

کند...قاترگ ستتزتوگافت شور.تی تیک رویآنکاره هطرئ باشدک پاوژه
تساترهد."باچن  س است طب ع فاتیندب فعاالنتقتصاریتطر نانخاطاه 

سایه چحق باتیگ اویکاروجورگدترر.هرچن  وقت هنابعکشوررتب  ی 
رولاتکنندب تی جاه هاوتششاصوتبست ب قدر تقس  ه بنگاه کا  رس  
تهاوت زگد،تی ب شورورستب فاوشتهوت خوره پو ه ب  غاار  هاعاناای

باا "هاولادساازی" هصاوبا   ٔروه ورستبارب سفاههارمتست.باو فتینکا 
تاأها ا  ساازهاان هشالفتتکثاتقتصاررتگانروباوشدهتست،،هدیأاهلغارتگا

باابیر ۶۷تجترأ روز فاقاا کارگاتنوبازگشستگانزیاخاط هاهتزغار سفاه 
رفاا "هولدسازیوسی ]بارن[سازهان]تأه  تجترأ [تزخصاو ا  ساازی"

 کار.
آزترساازی رترر قصاد رژی یدهاره والیتفق  باتیحفظبقایگنگ اناش

طاا  رسترزرزحرتکشان،تفزتیشس بازگشستگ آگان،وغار تهوت ه  رتبا
رهاد."هولدسازی"وب  گشاان چاتغسبزیب تگحصارهایته اایاالا اساتا  هنزل  

ورست اب ب رسترزریٔارالگ ،توقفخصو   شاغا ا  سازیوتأه  تهنا ات
گا اسات.تیریگاتزتی رست،بدونتشدیدهبارزهتهکانهای نف خوتست  پذیا

سا ااسا ره وهربستگ وت ف قخوتستترتقایسطحسازهان و های نفا 
گایاارهاایهایتی هقطعزهاگ تست.تگتشارهنشورهطالبات روتزرهتولویت گاگا 

تقاتاصااری نف ورهوکاتت  ررشاتیط ک س است آزترساازی هاییده  
کارگاوزحرتکشانرتب شتزپ شپایرا ه  بااتهن تشغ  وهع شتطبق   کند

هایحدتق  کارگاتنوقشاهایهحاومجاهع گاه هثباتتأک دباباخ خوتست
هااوترزگدهتستوه  ها ایا  بازسازیبن  جنبشسندیکای  توتگدررتقویتپوی  
تهاوت هف دوهؤ اوتقع هولدساازی شور.یورشب رسترزرهراتهباتجاتیهصوب  

روبا رولت باهشالفتجدیطبق کارگاوزحرتکشانفکایویدیه یا  روهاان
هایکارگایتوجگافت وتهکانکارزترهاایشدهتست.بناباتی گاریایت ررهح ط

گاقاشتٔتاتی وتٔتصاب رتررق اسباگذشت ب شتاکاره تیافاای تست.باتی
 هایکشوربایدتزهر جیتآهارهبور.شایست وت اگذترجنبشکارگایررتحو 

 ا  تمیم بردرآمد   خیزنشستگی قل احدنِی قانومین   تضمین تأ
،   جامعهسطح زندگی ر ز متناسب با   شهر   ر ستی، حمتكشاز

 ر؛كشوّرم در توخ متناسب با نر  دستمزد   قحقونۀ ساالترمیم 
  جلوگیر  از "قرار داد ی  سفید امضیء"   تنظیم ضواخط مش ص

 خرا  موقت کیر    قطع نقش دالال  خیزار کیر ؛
 اشتی   درمینی   آموزشی در بهدت خدما  يگااگیر   رافرِم نظاد يجاا

 ر خر مبنی  نییز  ر شهر ند؛سر كشواسر
 از خرنیمۀ مصوب  فتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایرا 
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مر ر  خر 
 جد مین 

کنگرٔه 
ردراسیو  

جهینی 
سندیهی ی  

کیرگر  بخیینیه 
 خ ش د م -ُرم(
 

هایوف ف 
 فدرتس ون:

هاوسندیکاهایهایتتحاری ررٔرل،هاتزهشارکتباتبازگانوجوتگانررکارهاوفعال ت.۷
هایهاوهوقع تکن  ک آگانبتوتگندهسئول تکن  .هاشاتیط فاته ه کارگایحرایته 

ب  وکاررهایخوررت،تززنوهار،هیر رت تٔ ا ها آگانتٔتراررتری . ٔیدهگ اگد،وب کار
 تجترأ هبارزهکنند.-ره  ک هراتهبایکدیگأ   تستثرارتقتصاریآهوزشه 

تیباتیهبارزت تی،ورهوکاتت ک هست  ک هدرس .هاخوتستارسندیکاهایطبقات ،توره۰
ه  ها باشند. کارگا طبق   رهای  و آنتجترأ  ک  ب خوته   هر ش  و کنند جرع  کار ها

ه پایگاه وتزلز خوته  ک جبی هایخوروکارگاتِنٔاریرجو کنند. گاپذیأ   تیپایدتر
 گاتی ،وفسارباشند.گاتی ،شغلبوروکاتس ،گشب 

۲. سازهان رر کارگای سندیکاهای جیاگ  ب  فدرتس ون رتررتلر   های ح ور ک  تی
ه  هؤ ای ساشتفعال ت و تاویج رت طبقات  سندیکای  جنبش هوقع ت و هوتیع تا کند
های رتتفشاکندک ت و تساس خورؤ تتساس بن ارگذتریخورشانیّدکارگایسازهان

 کنند.رتگ زگقضه 
.کلسازهانفدرتس ونتالشخوررتروزهاهوقفبیبورسطحزگدگ زحرتکشانوت ر  ۶۱

ه  فاهنگوتالتا رتگشو و تجترأ ، تأه   تهن تشغ  ، بیتا، ت ر  هزر تأه  و کند.
هنطق ،وگ ازهایروزکارگاتنهدفهر شگ ]کلسازهانفدرتس ونرر[هاسندیکا،کشور،

 گاح  تست.
هایٔظ  فناوریوتگباشت او ،سطحگ ازهایروزکارگاتن.تهاوزه،باتوج ب پ شافت۶۶

هایگوی وریج تال شدنزگدگ بایدررخدهتبیبورگ زبایدباالتاررگظاگافت شور.فناوری
تزریدگاهجنبشسندیکای طبقات ،زگدگ کارگاتنباشدگ کسبسورب شتا.تی گ ازهایروز،

بدونتاریدشاهلحقباخوررتریتزبیدتشتوررهانرتیگان،هسک هناسب،رستاس ب آب
ٔروه تیر ، وحقآهوزشٔروه قابلتر ز،حقرستاس ب وسایلگق     تٔترار،وترزتن،

کورکانتست.  رتیگانباتیهر  
 

کارگا  هبارزت کنوگ طبق  
تول دساهای ۶۹ تش،هروترهرترییر غاقشدنرربحاتنگاش تزت ارهایرروگ .ش وه 

رتریررکندباتایوساکارگ خوررتحفظکند.باتوج ب تینک تساسبقایساهای سع ه 
ه  تول د کارگا طبق   بحاتنه تصاحب اوت تستک  وترر تی گظام وقت ک  بارکند، شور
کارگاه   تفتد.بحاتنه هر ش رویروشطبق  

ب ۶۰ بناباتی ، گاخسورررساهای . کاهشهکار تز ب غ ا سا رتری، هایخصوصپعتز
 گظام۶۰۰۰ -۶۰۰۷/ ۹۱۱۲-۹۱۱۰ویژهبحاتنهایپ اهدآنوب وبحاتن۶۰۵۱/ ۶۲۷۱ره  

س اریک باتفزتیشُپاشتابرتریررروگدوچگوگگ وهحلتول دتغ  اتت رتر.باونساهای 
هراتهباتقس  جدیدگ اویکاروپاتکندگ وتحدهایتول دی،وکارهبتن تست،فناوریوکسب

 ویژگ ٔصاجدیدرررگ ایکارتست.
ساهای ۶۰ آن، با ٔالوه تی . باتبا رر س اس  هقاوهت ت ع ف تالشباتی یر  رتری

ه س است سع  یّدکارگای، تگعطافهای رت کارگای هقارت  و قوتگ   باکند و کند پذیاتا
ب هقارت  هجرو ، رر بزگد. لطر  کارگاتن کارن گرایندگ  رر گقشسندیکاها ب  رغ زرتی ،
کنوگ ،پاتکندههاوبس جحاکت تی هاح    کاریوگاپایدتریشغ  وهایبزرگکارگاتن،گت ج  

کارگاهابورهتست. گاه رربششبزرگ تزطبق    آ
تتحاری ۶۵ و کارگای سندیکاهای جیاگ  فدرتس ون تی . گباید آن سندیکاهایٔ و و ها

رست رت فعال تتتحاری ویع تجدید تقویتآهوزشس اس و با بأکع، بگ اگد. تیررک 
هایهناسب،بایدتی ویع ترتهاوش وهویژهباتستفارهتزتاکت  ه انپایگاهکارگایخور،ب 
 هطالع وباآنهقاب  کنند.

هجده فدرتس ونجیاگ سندیکاهایکارگایتی هدف رترهایتولویتررتی زه ن ،کنگاه 
بعدیکارخورتصویبه   کند.رتباتیروره 

 ادامه دارد. -پییی  خ ش د م 

هااچا تنیاب کر تیعن سازهانگ  ره وپاوشاش
تاوجا ب شتاکارگاتنزیاچتاسازهان هایسندیکای 

رتشت،ب ک باک ف تهبارزهوطا شعارهای هبتن 
باتویا روزتأک دویژهرتشت.تی بدتنهعناستکا 

سانادیاکااهاایتزهرانگشست  سا  هایپ دتیاش
 هانا کارگایررکشورب  هاعا ا رالیلٔ ن و تی

هاطاالابا هایکارگایه تتحاری  هاایزهانباطا 
جااگابادتری گا از س ااسا   نف ورفاه ررٔا   

کا رترگد.ویژگا شانرتگشانه طبقات  ریاگاا تی
کارگ ایسال تٔتصابوگراید،ب بس ارپاتهر ته 

رر باپای جنبشتٔتصاب باتوج ب تهکاگا هوجاور
کاارگاایآنهاح  هع  تاریش  تست.سندیکاهاای

ره جنبشتٔتصاب باتیتیاتنتزهرانآغازسازهان
رترگاد. رست اب ب حقوقکارگاتنرترررستورکارقاتر
تسات تهاویژگ ریگایه ررتی رورهحاسزتهر ات
ک بایدبدتنتوجی جدیورق قرتشت.تی ویاژگا 

با گ ای"تتحاریا "ٔبار تستتز:شکل هاعاناایهاا
ررٔ ر و ح حآنررترتباطباتاوره کاارگاا هاای

گاه کارگااتنساتساکشور.ررگظاب ا وری ک سطحآ
هاا  زهاااگاا  هااقااطااع ررآن چاا تیاااتن تااوتگساات

وهای رتباسارتهشکلهحدوریت گ ایسندیاکااهاا
فعاالگشباتوره وجاوررتبط   هایکارگاتیجارکند.باا

س ف-هایبزرگ،حزبکروگ ستتیاتنتی رشوتری
تیاتن گااپاذیااتیپ گ اوخستگا باهبارزه-حزبتوره 

ها  گااها جنبشسندیکای رتتقویت آ باذر و کاار
تفشاگد.تی ورتنه طبقات رترره انکارگاتنوپ ش 

کاارگااویژگ یعن ترتباطهستراوزگدهباتاوره هاای
و جزورالیلکاه اب هبارزت کارگایباوجورتختناق

 ساکوببور.
کاارباآگچ هوررتشارهقاترگافته  توتنتاأکا اد

رساتتقدتمجنبشکارگایوسندیکای ب  های هؤ اا
رر روره، تیا  هاورر رر زر.ترقامهتفاو رترهشاده

 هااه رر۶۰۱۱هجرو خور،حاک تستک ررری
باا۶۱هزترسکن (۹۱۱تیاتن)باهتجاوزتز تتحاریا 

تگد.ررتباایازکارههزترگفأ وفعال ته ۶۱حدور
وهزترجرع ت(تتحاری ۹۱۱)باحدور هایکارگاای

هزترگفأ ورتشتند.رررشت)حدور۰ نف حدور
ٔ او۰هاحدورهزترسکن (تتحاری ۰۵ گافاا هازتر

کاارگااتن تتاحااریا   تانایاا رتشتند.ررتگزل وحوه 
 ۲هاه گ ای)جرعاو ٔ او۰هزترگفاا( گافاا هازتر

حادوررتشت.رٔر   باا حا کارگاتنبندرتگزل گا از
کاارگاا۹۱۱ گفأ و،تتحاری خوررترتشتند.طباقا  

۶۰۱۶تیاتنباتیگشست  بارسالاوزتو هاهه سا 
تیباشکوهباگزترکارگاد.رتهراتهباتظاهات خ اباگ 

"حق قت"ررساهقال  تشباس روزپعتزآن،روزگاه  
و ٔنوتن:"تو هاهه "،یر تشایحتهر تس اسا 
پ دتیشآنرتتوی حرترو تجترأ تی روز،تاریشچ  
خوتستارشدتاروزتو هاهه روزتعط لٔروه تٔالم

وهااجشوروررهر  هوررگوشت:"تی تعط ل،هاج
تاعاطا ال گ ست.تی تعط ل،تگقالبه گ ست.تی 
تستک بایده تتزحکوهتبازورحقخوررتهستاار

 رترر."
 

 ادامه دارد. -پییی  خ ش سوم 
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تازگ قاگونکارجدیدیرتتصویبکارهتسترولتولوریر ازلنسک ب 
تبتدتی  گقضه ک  رت توکاتین  کارگاتن حقوق رساگ تای  تها هایکند،

جرع رتباتی"حقهذتکا رست ۵۰۷۶تگد.قاگون"غاب آنرتساگسورکاره
یعن شاکتشاکت هتوسط، ک هایکوچ و های با تز پاسنل،۹۵۱تا

کند.ررتی هوترررستکارفاهایانباتیهذتکاهرربار رسترزر،حذفه 
 ورت فاریبازتست.باتیرتشت سأا کار،وشاتیطقاتررترباکارگاب 

 توکاتی  رر ک  شد یارآور باید ویع تی  تز وتقع  تز۷۱تصوری رر د
 کارتشتغا رترگد.های کوچ وهتوسطب کارگاتنررشاکت

 فا" "سأا  قاتررترهای-قاتررترهای هرچن   جدید کار قاگون
کند.باتساستی قاگونکارفاهایانهوسومب "سأا  فا"رتقاگوگ ه 

 ه لخورکارگاتنرتتخاتجکنند.توتگندب ه 
باشند،باتیکارکنان وهاوقتهوررگ از تی روش،بست ب "تقایا" با

شور.باتی گو قاتررترشاکتسأتکارررهاهت ر  ه ۰۹تنیاحدتقل
هایریگاهابوطرر دگ اویکاررتشت باشد.یک تزگکت ۶۱توتگدتاه 

رتهصاررهکندوتی خطاتوتگدآنب تهوت سندیکاهاستک رولته  ها
تهوت وجوررتررک ساتگجامتزسویتل گارش هاخصو  شوگد]هصارره 

هایآنسندیکاهاپعتزفاوپاش تتحارشورویررروس  وریگاجریوری
 شد[.تجات

وس  ۀ"ک  ۀشاتیطکارب ۵۰۷۶باتساسقاگون"-حر  ب طبقۀکارگا
قاتررترکار،ب جایقاتررترجرع باهذتکا فاریباکارگاتنظ  خوتهد
بس ار رت کارفاهایان با کارگا طبقۀ فاف تهذتکا  قدر و تها تی  شد.

کند.سندیکاهاتٔتات ه ت ع فه  کنندک تزروگدتدوی وبحثررباره 
 تگد.تی قاگونکنارگذتشت شده

ه سازهان هشدتر توکاتی  رر گقشهایسندیکای  جدید قاگون رهند
تز گرایندگ وپشت باگ تزکارگاتنوحقوقکار رر سندیکاهایکارگایرت

 بار.ب  ه 
 .[(Rebelión)گقلوتاجر تز:رب  ونگویسنده:توریو ساباتا]ب 

-https://rebelion.org/la-reforma-laboral-de-zelenskiت
elimina-derechos-laborales-basicos/ 

 
زحمتهشی  ررانسه علیه ارزایش سن خیزنشستگی مبیرزه 

 کنند  می
کارزتریب ررهفت  زحرتکشانررسابق ه   ونهایتخ ارر ت تز ها

ب  هکاون تهاگوسل بازگشستگ  ت الحا  باگاه     ٔ فاتگس  ساتاسا
تی  ررباره   تتحاری "ثژ " تظاهات تٔتاتی تقدتمکارگد. تٔتصابو

هایکارزترپ شتزهاچ زریگاتزح ورپاقدر جوتگان،کارهندتنشاکت

داری، جنگ، و  پیکار زحمتکشان برضد سرمایه
 شدن امنیت شغلی! پایمال

 کند  ای اشتغال را حذف می اصالحات دولت اوکراین حقوق پایه

شاکت هدیاتن و هسئوالن ررکوچ ، بار گشست   باتی ک  تفاتری و ها،
تظاهات شاکتکارگدتباتزخاسندیکار.کارکنانآهوزشوپاورش،کارگاتن

پاالیشگاه کارگاتن گقل، و شیابششحرل رر سوخت بزرگ تگبارهای و ها
 "گورهاگدی"،"باتاگن "،وکارگاتنجنوبغاب کشورباتٔتصابشانکارهارتکاهالو
و کارگاتن تظاهات  و تٔتصاب تز فاتگس  کروگ ست حزب کارگد. تعط ل
تپوزیس ونررونهج ع]تستالفس اس جنا  زحرتکشانوهرچن  تزهبارزه 

هایهح  ک رربس اریجاهایرهبایژتنلوکهالگشون[وکر ت چپب 
کند.فاب  روسل،رب اکلحزبتگدحرایتوپشت باگ ه فاتگس تشک لشده

ه  توی ح فاتگس ، تورهکروگ ست خ زش کارزتر، رو تی  ک  هارمرهد تی
وتٔتصاب پ امتی کارزترها سابق وتظاهات ررشیاهایهایب فاتگس بور.

کوچ وهتوسط،ب ان کنندهترترهتستوترهارمفاتگس رررفا تزحقٔارالگ  
 بازگشستگ تست.

https://www.unsere-zeit.de/28-millionen-streiken-gegen
-rentenreform-4776791/ 

ر.ب ] آلران) کروگ ست حزب گشای   ها"، "ٔصا روزگاه   تز: تاجر  و گقل
 ].۶۰۱۶هاهویک بیر ک.پ(،ب ست

 
 نق  شهر  در  حق کیرگرا  خ ش خدمیت حم  مطیلبۀ خه

 استههلم، سوئد
بیر  کارگایس توتسط سندیکای رو فاتخوتن با تهسا  هاه و (Seko)کو

 رتگنده (Kommunal)کروگا  کارکنانحرلک  و تتوبوساتگ ها و وگقلهتاو
ررخورهتشکله  گفارره دتنهاکزشیاتستکی  ،شیایرت کنند، دها

سویساخترانهاکزیتتحاری پایتشتسوسد،ب تجرعورته  رای تٔتاتی ب 
رستزرگد.خوتستکارگاتن،تفزتیش "LO"ساتسایسندیکاهایکارگایسوسد

هرسان وو غذتی ، هوتر کاالها، ق رت رشد با هتناسب رسترزرها سازی
 هاوتفزتیشکراشک گاختورمبورهتست.خاگ تجاره

س است پ شگافت  رر با غاب  تروپای کشورهای ریگا هاگند ه  سوسد
تبعآنتختصاصبشش بزرگتزبورجۀجاگبدتریتز"گاتو"ررجنگتوکاتی وب 

 کشورب تهورگظاه ،گاگزیاررورط بحاتنتقتصاریغ ط دهتست.
 )گزترشرریافت (


