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لحظه تحويل سال 1390
ساعت 2 و 50 دقيقه و 45 ثانيه 

روز دوشنبه 1 فروردين 1390 هجرى شمسى 
برابر با 16 ربيع الثانى 21 هجرى قمرى و 21  مارس 2011 ميالدى

مشخصات :
نام خانوادگى:

نشانى:

تلفن منزل: گروه خون:تلفن محل كار:
ساير اطالعات:

نام:



       تاريخ تمام جوامع در چند هزار سال اخير و تا به امروز، تاريخ مبارزات طبقاتى بوده است و در حال 
حاضر نيز اين نبرد، مبارزه و رويارويى بين كارگران از يك سو و سرمايه داران از سوى ديگر در جريان است. 
اما كارگران بايد بدانند اين مبارزه و شرايطى كه در آن قرار دارند، تنها انتخاب خود آنان و نتيجه ى عصرى
  كه در آن زندگى مى كنند نيست. اين وضعيت استثمارگرايانه و غير انسانى كه كارگران اكنون با آن در جدال 
دائمى به سر مى برند و همچنين تجارب مثبت نبرد كارگران و شيوه هاى مبارزه ى آنان عليه اين وضعيت، 
از گذشته به آنان رسيده است؛ اما كارگران بايد بدانند كه خودشان نيز پديدآورند گان تاريخ زمان خود و به 
وجود آورنده ى پيش زمينه ى تاريخ بعدى هستند. به همين دليل، طبقه ى كارگر براى رهايى از ستم طبقاتى 
و ساختن تاريخ پيش روى خود، همواره بايد نسبت به خطوط اصلى مبارزه طبقاتى گذشته آگاهى كامل 
مشعلى  هم چون  تجارب  اين  از  اجتماعى اش،  و  كارگرى  متحدانه ى  و  جمعى  حركت  در  و  باشد  داشته 

فروزان استفاده كند.
        براى آشنايى كارگران با تجارب جنبش كارگرى و به همين منظور در سال 1389 سالنامه اى كارگرى 
كه شامل وقايع مهم جنبش كارگرى ايران بود، توسط كميته ي هماهنگى منتشر شد و در اختيار عالقه مندان 
قرار گرفت. استقبال فراوان كارگران از اين سا لنامه، ما را بر آن داشت تا در سال جديد نيز اين كار را ادامه 
دهيم. در سالنامه ي سال 90 ، عالوه بر روزشمار وقايع مهم جنبش كارگرى ايران، در باره ى مفاهيم و مسائل 
مبرم و كليدى در جنبش كارگرى نيز توضيحات مختصرى داده  شده است. الزم به ذكراست كه اين مفاهيم 
به زبانى بسيار ساده و به هدف ِ مخاطب قرار دادن عموم كارگران نوشته شده اند. اگرچه تالش شده است 
دقت علمى در تعريف برخى مفاهيم به علت ساده نويسى از دست نرود، اما هر جا اين اتفاق افتاده باشد به 
دليل اصرار ما براى ساده نويسى و تالش براى آشنا كردن عموم كارگران با برخى مفاهيم پايه و آن هم به 
عنوان يك پيش درآمد به بحث و ترسيم خطوط كلى از يك مبحث مهم بوده است. قطعن كارگران پيشرو و 

 بخشي از اساسنامه ي "كميته ي  هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري" . . . .  قبل از فروردين ماه

اول ماه مه روز جهانى كارگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاى فروردين ماه

كارگران در مورد حذف يارانه ها چه مى گويند؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاى ارديبهشت ماه

بهداشت، ايمني  و بهداشت روانى كارگران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاى خرداد ماه

تنها راه نجات كارگران، ايجاد تشكل هاى خود ساخته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاى تير ماه 

قراردادهاى موقت و سفيد امضاء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاى مرداد ماه

لغو ِ كار كودك، عرصه اى اساسى در مبارزات جنبش كارگرى. . . . . . . . . . . . . . . انتهاى شهريور ماه

كارگران چه كسانى هستند و طبقه ى كارگر چيست ؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاى مهر ماه

چرا بايد تشكل هاى كارگرى خودمان را ايجاد كنيم؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاى آذر ماه

ستم و تبعيض جنسيتى عليه زنان چيست و چگونه بايد از ميان برود . . . . . . . . انتهاى دى ماه

چگونه دست مزدهايمان را افزايش دهيم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاى بهمن ماه

پيوست 1 -  قانون كار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاى اسفند ماه



براى دوستان  بيشتر  و در توضيحات تكميلى  ادامه ى مباحث  و مطلع مى توانند در  اهل مطالعه  دوستان 
بگذارند.  آموزش  و  بحث  به  گستره تر  و  عميق  و  تخصصى تر  سطوحى  در  را  مفاهيم  اين  خود،  كارگر 
همچنين به جهت جلوگيرى از سوء استفاده ى كارفرمايان از بى اطالعى كارگران از مواد قانون كار، پاره اى 

از مواد مهم و پر كاربرد اين قانون در چند صفحه درج شده است. 
آنان در  از دوستان كارگر بابت عدم درج حركت اعتراضى        الزم به ذكر است در سال گذشته برخى 
سالنامه 89، انتقاد داشتند.  در سالنامه ي سال جديد پاره اى از كاستى ها برطرف شده است اما با اين حال 
بايد به اين دوستان عزيز بگوييم كه هدف ما از انتشار اين سالنامه، تدوين يك دائرة المعارف و بيان تيتروار 
اين  از  مى خواهيم  ما  است.  كارگرى  مبارزات  از  سيرى  ترسيم  بل كه  نيست،  كارگرى  جنبش  وقايع  تمام 
با  ايران و جهان سابقه اى طوالنى  داشته و كارگران الزم است  طريق، نشان دهيم كه جنبش كارگرى در 
آگاهى تاريخى از روند مبارزه ى خود، آگاهانه تر در مسير آينده و لغو مناسبات استثمارگرايانه ى سرمايه دارى 

گام بردارند.
با اين همه مى دانيم كه اين سالنامه خالى از نقص نيست. تقويت نقاط قوت اين سالنامه و رفع نقاط ضعف 
و فعاالن  از تمامى كارگران  رو  اين  از  بود.  امكان پذير نخواهد  فعالين كارگرى  و  آن بى هم يارى كارگران 
كارگرى آگاه تقاضا داريم تا در تكميل سالنامه ى جنبش كارگرى ايران به نحوى شايسته تر به ما يارى رسانده 
و نظرات خود را براى ما ارسال كنند. دوستان عزيز، مى توانيد انتقادات و پيشنهادات خود را در اين زمينه 

به اعضاى كميته ي هماهنگى منتقل و يا براى ايميل كميته ارسال كنيد.
                                              كميته ي  هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري   

  

komite.hamahangi@gmail.com
www.khamahangy.com

سال 1390 در يك نگاه
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امروزه حق ايجاد تشكل، يكى از بديهى ترين و شناخته شده ترين حقوق مسلم كارگران در سراسر دنياست. 
در دنياى امروز، كارگران تشكل هاى خود را با كسب اجازه از دولت ها ايجاد نمى كنند. آنان هر زمان كه الزم 
ببينند به ايجاد تشكل هاى كارگرى، بدون اجازه از دولت اقدام مى نمايند و دولت ها نيز طبق استانداردهاى 

جهانى تنها وظيفه دارند كه آن تشكل ها را ثبت نموده و به رسميت بشناسند.
دولت ايران اما به رغم عضويت در سازمان جهانى كار و با وجود مقاوله نامه هاى 87 و 98 در آن سازمان در 
ارتباط با آزادى ايجاد تشكل هاى مستقل كارگرى همه جا در مقابل اين مطالبه ى برحق كارگران مانع ايجاد 
مى كند و با تمام توان در مقابل آن مى ايستد. لذا در ايران، كارگران از حق داشتن تشكل هاى آزاد، مستقل و 

طبقاتى خويش محرومند.
تبعيت  اين سياست ضد كارگرى  از  نيستند تحت هر شرايطى  داده اند كه حاضر  آنان نشان  اين وجود  با 

نمايند و هر كجا كه بتوانند تشكل هاى مورد نظر خود را ايجاد خواهند كرد.
در همين رابطه و در راستاى اصل پايه اى آزادى ايجاد هرگونه تشكل مستقل و طبقاتى كارگران، ما نيز به 
عنوان جمعى از كارگران و فعاالن كارگرى" كميته ى هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى" 
را ايجاد كرد ه ايم تا ضمن يارى به شكل گيرى انواع تشكل هاى آزاد، مستقل و طبقاتى كارگران، از راه هاى 
گوناگون و استقبال از تشكل يابى آنان، به سهم خويش، در ايجاد ارتباط  و هماهنگى هاى الزم ميان تشكل

 هاى موجود، جهت يك پارچگى و وحدت جنبش كارگرى و دست يابى به اهداف مندرج در ماده ى 4 اين 
اساسنامه تالش و فعاليت نمائيم.

از نظر ما، مناسب ترين ساختار براى تشكل هاى كارگرى، ساختار شورايى است. اما بر اين باوريم كه انواع 
ديگر تشكل هاى كارگرى، مانند سنديكاها، كميته ها، انجمن ها، و... مشروط بر اين كه مستفل بوده و با 
اتكا به نيروى كارگران تشكيل شده باشند نيز مى توانند در راستاى يك پارچگى و وحدت جنبش كارگرى 

مشاركت نموده با ساز و كار آن همراه و هم  سو گردند.
گرسنگي،  فالكت،  فقر،  همچون  معضالتي  گسترش  و  ايجاد  باعث  سرمايه داري  نظام  كه  شرايطي  در 
و  سطوح  درجات،  با  مختلف  اجتماعي  جنبش هاي  و  است  شده  انساني  جامعه  در  سركوب  و  تبعيض 
گرايشات متفاوت براي رفع اين معضالت مبارزه مي كنند، ما بر خود وظيفه مي دانيم در راستاي ارتقاء و 
سازمان يابي مبارزات ديگر جنبش ها با سويه ي تشكل يابي طبقاتي در حد ممكن تالش و فعاليت نماييم.

 
فصل اول- نام و تعريف

ماده -1 نام اين تشكل" كميته ى هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى" است كه از اين پس 
در اين اساسنامه به اختصار" كميته ى هماهنگى" ناميده مى شود.

اهداف  تحقق  براى  كه  است  كارگرى  فعاالن  و  كارگران  از  متشكلى  جمع  هماهنگى،  كميته ى   2- ماده 

مندرج در ماده ى 4 اين اساسنامه فعاليت و مبارزه مى كند.
ماده -3 حوزه ى فعاليت كميته ى هماهنگى در ارتباط با جنبش كارگرى ايران مى باشد.

فصل دوم- اهداف
ايران، و در كنار بخش هاى مختلف اين جنبش و  ماده -4 كميته ى هماهنگى، همراه با جنبش كارگرى 
بهبود  ستم،  تحت  مزدبگيران  و  كارگران  منافع  و  حقوق  حفظ  براى  آن،  در  فعال  و  زيربط  تشكل هاى 
كار  لغو  مردان،  و  زنان  حقوق  برابرى  دمكراتيك،  آزادى هاى  كسب  آنان،  معيشت  و  زندگى  وضعيت 
كودكان و به رسميت شناختن حقوق انسانى آنان و سرانجام از ميان برداشتن همه ى نابرابرى هاى بشرى و 
استثمار انسان از انسان كه به نوبه ي خود رهايى از مصائب و مشقات زندگى بشرى از قبيل بيكارى، فقر، 
بى حقوقى، اعتياد، فساد و تن فروشى، سركوب آزادى هاى مدنى و اجتماعى و... را به دنبال مى آورد، 
سهم  به  هماهنگى،  كميته ى  است.  گرديده  تشكيل  منظور  همين  به  اساسًا  و  كند،  مى  مبارزه  و  فعاليت 

خويش، در شرايط  موجود اين اهداف را از راه هاى زير پيگيرى مى كند:
-4-1 بستر سازى و اشاعه ى فرهنگ و روحيه ى تشكل پذيرى در ميان كارگران از راه هاى مختلف از جمله 
تبليغ، ترويج، آموزش و مساعدت به ايجاد تشكل هاى فرهنگى، هنرى، ورزشى و زنان كارگر در محالت 
مراكز  و  و محالت  كارگران  و خدماتى  توليدى  مراكز  در  كارگرى،  تشكل هاى مستقل  و همچنين   ... و 
زندگى و نشو و نماى آنان، و در همين رابطه، گسترش اين تشكل ها و فعاليت ها، از طريق ايجاد ارتباط و 
هماهنگى الزم ميان آن ها و انتقال تجربيات و دستاوردهاى مبارزات روزمره و تاريخى جنبش كارگرى، در 
ميان بخش ها و رشته هاى مختلف كارگرى و حمايت از تحركات و اعتراضات كارگران، از قبيل اعتصابات، 

تجمعات، راهپيمايى ها و اقدام به كنترل كارگرى و ....
-4-2 فراهم نمودن زمينه هاى گذار از اشكال غير علنى فعاليت، به  شكل هاى فعاليت علنى، متناسب با 
توازن قواى طبقاتى و همراه با درايت، شكيبايى و پختگى الزم، براى بسيج هر چه بيشتر توده ى كارگر، 
ايجاد شرايط  از جمله  و طرق مختلف،  انحا  به  ايران،  كارگرى  در جنبش  و وحدت  يك پارچگى  جهت 
مساعد براى  فعاالن كارگرى صاحب نفوذ و مورد اعتماد كارگران، در عرصه ى علنى مبارزه ى طبقاتى و 

محيط هاى كار و زيست.
ايجاد  به  در جهت كمك  دانشجويان،  و  زنان  جنبش  مانند  اجتماعى  جنبش هاى  ساير  با  ارتباط   3-4-

تشكل هاى مستقل و مرتبط با اين جنبش ها و حمايت موثر از آنان.

Coordinating Committee to Help
to Form Worker’s Organisations



شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

14

5 2

3

Monday 21

saturday 19 

Thursday 24

Wednesday 23

 Tuesday 22Friday 25

اعتصاب كارگران نفت پااليشگاه آبادان و بندر ماهشهر در اعتراض به طرح جديد طبقه بندي مشاغل (1349)

اعتصاب كارگران شركت نفت ايران و انگليس در بندر شاپور (1330) /  اعتصاب كارگران نفت بندر معشور (1330) تجمع 200 نفر از كارگران اخراجى كارخانه چينى كرد در مقابل اداره كار كرمانشاه (1388)

آغاز اعتصاب كارگران نفت آغاجارى به علت كم شدن دستمزد كارگران.(1330)

فروردين    1390

فروردين    1390

فروردين    1390        

فروردين    1390

فروردين     1390
March 2011

March 2011

March 2011

March 2011

March 2011 16ربيع الثانى 1432.   تعطيل

17ربيع الثانى 1432.   تعطيل

19ربيع الثانى 1432.   تعطيل

20ربيع الثانى 1432.   تعطيل

28

29

اسفند    1389

اسفند    1389
March 2011

March 2011 14ربيع الثانى 1432

15ربيع الثانى 1432.   تعطيل

18ربيع الثانى .   تعطيل1432

تصويب افزايش دستمزد كارگران توسط شوراهاي كار (1354) / آغاز به كار نخستين صندوق تامين اجتماعي در ايران 
(1311)/ روز جهانى رفع تبعيض نژادى

Sunday 20

فروردين

تعيين حداقل دست مزد 330 هزار تومان توسط شوراى عالى كار كه 

چندين برابر زير خط فقر است، در حقيقت 

تحميل يك زندگى فالكت بار و مرگ تدريجى 
به كارگران و خانواده هاى آنان است.



8

7

11

12 9

10

جمع شمارى از كارگران بازنشسته ى كارخانجات ريسندگى و بافندگى كاشان در اعتراض به دريافت نكردن حق سنوات (1385)

تحصن 700 كارگر بيكار كارخانه هاي قاليبافي تبريز (1358)

March 2011
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دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه
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March 2011
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March 2011
فروردين    1390

26 ربيع الثانى    1432

Sunday 27

saturday 26 

Thursday 31

Wednesday 30

Tueday 29

Monday 28

Friday 1

ادامه اعتصاب كارگران نفت جنوب و گسترش آن به شهر هاى مختلف خوزستان از جمله: آبادان، گچساران، هفتگل، مسجد سليمان 
و بندر معشور به علت كم شدن دستمزدشان (اعتصاب از 3 فروردين از آغاجاري آغاز شد) (1330) تشكيل سنديكا توسط كارگران 

قاليباف كرمان به منظور حفظ منافع صنفي (1342)

 اعتصاب كارگران دخانيات به علت عدم دريافت حقوق و پاداش (1322)/ مأموران حكومت نظامي 4 نفر از كارگران اعتصابي 

در آغاجاري را مجروح كردند (1330)/ راهپيمايي 2000 كارگر بيكار در اصفهان (1358)

تجمع كارگران بيكار در خانه كارگر(1357) / تحصن 200 كارگر اخراجى و بيكار كارگاه هاى قاليبافى تبريز در باشگاه كارگران  

(1358)

6
يورش به اتحاديه  هاي كارگري در اصفهان (1324)

فروردين    1390
March 2011 21ربيع الثانى 1432

فروردين
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ادامه اعتصاب 12350 كارگر در 9 منطقه نفت خيز جنوب (1339)/ شمارى از كارگران قراردادى شهردارى ايالم در مقابل اين اداره 
دست به تجمع زدند (1382)

روز طبيعت

ميتينگ اتحاديه كارگران كاشان/ تجمع و راهپيمايى اعتراضى كارگران پوشينه بافت قزوين در فاصله شركت تا اداره كار (1388)/
 تجمع كارگران پرريس در مقابل اداره كار سنندج (1388)

 اعتصاب كارگران كنسروسازي شاهي براي بازگرداندن نمايندگان اخراجي كارگران (1331)/ كارگران شركت فرش بابلسر عليه 
تعطيلي كارخانه و بيكارسازي كارگران دست به تجمع زدند (1384)

فروردين    1390

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه
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Sunday 3

saturday 2 

Tueday 5

Monday 4Thursday 7

Wednesday 6

Friday 8

از  جمعى  راهپيمايى   /(1330) كردند  اعتصاب  به  تهديد  هم  هفتگل  كارگران  آغاجاري.  و  ماهشهر  بندر  كارگران  اعتصاب  ادامه 
كارگران شركت ساميكوه همدان در اعتراض به تعطيلى كارخانه (1384)/ 650 كارگر شاغل در شركت كشت و صنعت جيرفت 

در حركتى اعتراضى به واگذارى شركت دست از كار كشيدند (1384)/ روز جهانى بهداشت  

در تيراندازي به اجتماع بيكاران در اصفهان، يك كارگر كشته و 4 نفر زخمي شدند (1358)/ اعتصاب 2 هزار نفر از كارگران بندر
 خرمشهر (1358)/ تجمع 60 نفر از كارگران دانشگاه شهيد چمران اهواز در مقابل ساختمان مركزى دانشگاه (1382)/ تجمع 
عدم  به  اعتراض  در  بهشهر  چيت سازي  كارگران  از  تن  صدها  اعتراض آميز  تجمع  آغاز    /(1382) بهشهر  كارگران  آميز  اعتراض 

دريافت حقوق و مزاياي 24 ماه گذشته خود و بالتكليفي كارخانه، در مقابل فرمانداري بهشهر. (1382)

سنديكا  براي  كتابفروش  كارگران  انتخابات   /(1330) ماهشهر  بندر  و  آغاجاري  در  جز  جنوب  نفت  كارگران  اعتصاب  پايان 

مقابل  در  ماشين  همكار  كارگران  تجمع   /(1388) اراك  در  پارس  واگن  و  آب  آذر  كارخانه هاى  كارگران  اعتصاب   /(1358)

استاندارى تهران در اعتراض به 12 ماه دستمزد معوقه پرداخت نشده (1388)

13April 2011

فروردين    1390
28ربيع الثانى    . تعطيل1432

فروردين
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راهپيمايي كارگران اصفهان در پشتيباني از كارگران آبادان و كشته شدن يك كارگر (1330)
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Sunday 10

saturday 9 

Tueday 12

Monday 11Thursday 14

Wednesday 13

Friday 15

 اعتصاب كارگران در بندر معشور و حمله پليس (2 زن كشته و 20 مرد زخمي شدند) (1329)/ اعتصاب عمومي دانشجويان دانشگاه تهران به عنوان 

همدردي با كارگران آبادان و بندر معشور (1329)/ اعتصاب كارگران آبادان در حمايت از كارگران بندر معشور و يورش پليسي و كشته شدن 6 نفر و 

مجروح شدن 30 نفر (1329)/ اعتصاب غذاي جمعي از كارگران ايران خودرو براي اضافه دستمزد و مزايا و رفع تبعيض (1381)/ كميته هماهنگي 

ايجاد تشكل هاي كارگري به كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري تغيير يافت. (1387)

تصويب قانون بيمه اجتماعيه كارگران در كميسيون مجلس (1322)/ ادامه تحصن 13500 كارگر بيكار در آبادان (1358)/ اعالم 
موجوديت شوراي كارگران دفاتر تجار (1358)/ اعالم موجوديت شوراي كارگري راديو و تلويزيون (1358)/ 210 كارگر ايران
 خودرو ديزل در اعتراض به حكم اخراج خود در مقابل اين كارخانه دست به اعتراض زدند (1384)/ حدود 700 كارگر شركت 
(1385) كردند.  تجمع  جمهورى  رياست  دفتر  مقابل  عيدى  و  حقوق  ماه   3 پرداخت  عدم  به  اعتراض  در  نخ  مه  و  فرنخ 

اعالم اعتصاب عمومي 24 ساعتي توسط كارگران آبادان (1332)/ حمايت جمعى از كارگران ايران خودرو از كارگران خودرو ديزل 
امور  واگذاري  به  اعتراض  در  آبادان و خرمشهر  در  بارانداز  كارگر   400 اعتراضى  كارگران (1384)/ تجمع  اخراج  به  اعتراض  در 
بارانداز به شركت خصوصي. (1389)/ تجمع كارگران نساجى بافت هاى كرمان به دليل تعطيلى و عدم پرداخت سنوات در محل 
استاندارى كرمان (1389)/ تجمع حدود 50 نفر از كارگران كارخانه تعطيل شده چيني حميد قم مقابل اداره كار و  در اعتراض به 

عدم پرداخت مطالبات 2 ساله آنها. (1389)

صنعتى  شركت  اخراجى  كارگران  اعتراضى  تجمع   /(1326) ايران  كارگران  مركزي  متحده  شوراي  دبير  روستا،  رضا  دستگيري 
مهرآباد (1385)

آنان  به  نيروهاي ضد شورش  پرداخت حقوق و مزيا و حمله ي  به عدم  اعتراض  اعتراضي كارگران كفش شادان پور در  راهپيمايي 
(1381)

20April 2011

فروردين    1390
5 جمادى االول    1432

حمله كارگران بيكار به اداره بندر خرمشهر (1358)/ اعتصاب كارگران نيروگاه اتمي بوشهر در اعتراض به اخراج 25 كارگر اين 
نيروگاه (1384)/ تجمع اعتراضي كارگران كارخانه الكتريك مشهد در مخالفت با اخراج 140 تن از كارگران در مقابل اداره ي كار 
از  (1384) تجمع كارگران قند ياسوج مقابل استاندارى در اعتراض به تعطيلى كارخانه (1385)/ دستگيرى محمود صالحى 
دليل  به  ميناب  بندر  در  ماهي  كارگر صيد  اعتصاب 88   / به.... (1386)  براى كمك  و عضو كميته هماهنگى  كارگرى  فعالين 

نداشتن دستمزد مناسب (1389)

فروردين

سازمان جهانى كار، مجلس جهانى كارفرمايان، 
دولت ها و نهادهاى سرمايه دارى و نهادى ضد كارگرى است.
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saturday 16 

Tuesday 19
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تشكيل سنديكاي كارگران شركت واحد (1342)/ اعتصاب 4 هزار نفر از كارگران كشت و صنعت بهشتى و رجايى در اعتراض به 
واگذارى كارخانه (1384)/ دستگيري 72 نفر از اعضاي كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى در منزل يكي 

از كارگران زنداني به نام سيدغالب حسيني (1388)

داشت (1323)/ تحصن  30 مجروح  و  2 كشته  كارخانه داران  نيروهاي  و  كارگران  بين  ريسباف،  و  كارخانه شهرضا  در  درگيري 
كارگران مبليران در مقابل ساختمان مركزي وزارت صنايع (1379)/ تجمع كارگران فصلى كارخانه قند اروميه در اداره كار براى 

احقاق حقوق (1384)

و  مديريت  به  اعتراض  در  رشت  چوكاي  كارخانه  كارگران  روزه   4 غذاي  اعتصاب  قائم شهر/  نساجي  كارخانه  كارگران  اعتصاب 
كم شدن مزايا (1381)

پشتيبانى كاركنان صنعت نفت اهواز از كارگران بيكار تبريز (1358)/ تحصن كارگران خباز سقز در محل سنديكاى كارگران خباز  
براى آزادى محمود صالحى كه مورد حمله ى مامورين دولت قرار گرفت و در جريان اين يورش 15 نفر از كارگران دستگير و 5 نفر 
از دستگير شدگان به اسامى: رحيم حسينى، عطا حسينى، انور حسين زاده، خالد بيخانى وكامل حكيمى در دادگاه به زندان محكوم 

شدند(1386) 

اعالم تشكيل اتحاديه كارگران گيالن (1322)/ تجمع اعتراضي كارگران كارخانه جهان چيت كرج در خيابان بهشتي و بستن جاده 
امام خمينى تهران در اعتراض به واگذارى به بخش  در اعتراض به مزايا و دستمزد معوقه (1381).  تجمع پرستاران بيمارستان 
خصوصى (1384)/ تجمع كارگران قوه پارس در مقابل خانه كارگر قزوين (1386)/ اعتصاب و تجمع كارگران فوالد ميبد در 

برابر فرمانداري اين شهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان (1389)

 اعتصاب صدها نفر از كارگران جزيره خارك براي بهبود شرايط كار (1337)/ تجمع كارگران زمزم كرمان به همراه خانواده هايشان 
در مقابل شركت (1386)

مدير عامل شركت ملي نفت اعالم كرد: به دنبال تقاضاي مكرر و فشارهاي وارده از سوي كارگران، مديران شركت استعفا كردند 
(1358)/ تجمع تعدادى از كارگران كاشى گيالن در نمازخانه اداره كار گيالن (1382)/ تجمع كارگران شركت سالمين ساوه در 
اعتراض به اخراج (1384)/ كشته شدن 12 كارگر معدن باب نيزو در حادثه انفجار، در سالهاي 84 و 87 نيز تعدادي از كارگران 

در پي انفجار در اين معدن جان باختند. (1389)

27April 2011

فروردين    1390
12 جمادى االول    1432

فروردين



براى  جشن هايى  برپايى  ضمن  و  مى آيند  گردهم  جهان   سرتاسر  در  كارگران  كه  است  روزى  كارگر  جهانى  روز 
بزرگ داشت اتحاد و هم بستگى جهانى طبقه ى كارگر، مطالبات و خواسته هاى خود را اعالم مى دارند. بيش از صد سال 
است كه كارگران براى تثبيت يك روز در سال به عنوان روز كارگر مبارزه كرده  و حتا در بسيارى مواقع كارگران  به همين 
خاطر كشته، زخمى يا دستگير و زندانى شده اند. در سال 1856 كارگران  در استراليا به خاطر مطالبه ى ممنوعيت بيش 
از 8 ساعت كار در روز،  تصميم گرفتند به طور نمادين در يك روز معين كار را تعطيل كرده و به جشن و شادى بپردازند 

و بر مطالبات برحق خود پافشارى نمايند. 
شرايط واقعى و تجربه ى زندگى در ميان كارگران ديگر نقاط جهان كم كم باعث شد كه آنان نيز با درك لزوم اتحاد و 

مبارزه ى مشترك، روز خاصى را به عنوان روز كارگر برگزيده و در آن روز تجمع كرده و يا جشن بگيرند.
 سال ها بعد در اول ماه مه سال 1886كارگران  آمريكا در اعتراض براى  كاهش ساعت كار و تعديل شرايط كار دست 
به اعتصاب زدند. در جريان اين اعتصاب كارگران شهر شيكاگو  به گلوله بسته و كشته شدند و سپس 4 تن از كارگران 
اعدام شدند. از آن روز تاكنون، با وجودهمه ى بگير و ببندها، سركوب هاى خونين، دستگيرى، زندان، شكنجه، اعدام 
به  آن  از شرايطى كه در  با درك عينى  ابزارهاي سركوب حاكميت هاى سرمايه دارى، كارگران سرتاسر جهان،  و ديگر 

سرمى برند، به نحوى مراسم اين روز را برگزار كرده و بر خواسته  هاى شان پا فشرده اند.
ما كارگران، توليدكننده ى تمام ثروت هاى مادى و معنوى جهان ايم،  اما خود از اين همه ثروت بهره اى نمى بريم. به ما 
تنها دست مزد بخور و نميرى پرداخت مى شود تا زنده مانده و بتوانيم براى كارفرماى خود، و به طور كلى دستگاه 
سرمايه، سود و ارزش ايجاد كنيم. تازه همان حقوق بخور و نمير هم، همچنان كه طي اين سال ها شاهديم، چند ماه به 

چند ماه و به ضرب و زور پرداخت مى شود.
واقعيت اين است كه مبارزه براى افزايش دست مزد ، قدرت گرفتن تشكل ها و نهاد هاى كارگرى و هرگونه مطالبات 
كارگرى ما، در گرو اتحاد جهانى طبقه ى كارگر است، زيرا نظام اقتصادى-سياسى جهان كه به دست سرمايه دارى اداره 
مي شود به صورتي جهانى از هم طبقه اى هايشان دفاع مى كنند. هر تغيير در قيمت، دست مزد و يا نرخ سود بالفاصله 
و  اتحاد  لزوم  پيش،  از  بيش  روز  هر  شرايطى،  چنين  در  و  بنابراين  مى گذارد.  تاثير  جهان  در  ديگر  بخش  يك  در 
همبستگى ما كارگران ِ هم سرنوشت، با هم طبقه اى هاى خود در سراسر جهان، چهره اش را در تجربه ى عينى زندگى 
به ما نشان مى دهد. در چنين شرايطى و در ميان فقر و فساد و اعتياد و تن فروشى و بى كارى و گرانى و جنگ و همه ى 
فالكت هايى كه بيش از هميشه نمايان گر اين هستند كه سرمايه دارى، شايستگى اداره ى جهان را ندارد، و در برابر ستم 
روزافزونى كه بر ما كارگران مى رود، هر روز بيش از روز گذشته احساس مى كنيم كه بايد دست در دست كارگران ديگر 
به شكل هم بسته و متحد به نبرد با اين شرايط و با ستم سرمايه بپردازيم. جز اين، هرگز هيچ راه ديگرى نداشته، نداريم 

و نخواهيم داشت. اول ماه مه، تجسم نمادين اين هم بستگى در اردوى كار است. در اين روز، ما كارگران مى توانيم حتا 
با يك ساعت اعتصاب و  دست كشيدن از كار، در سرتاسر جهان، اين حقيقت عريان را بر فرق سر سرمايه داران بكوبيم 
كه بدون كار ما، چرخ زندگى حتا براى لحظه اى نمى چرخد و همه چيز فلج و تعطيل خواهد شد. حال آن كه اگر در 
همين شرايط، سرمايه دار و كارفرما يك سال هم در محل توليد حاضر نشود، آب از آب تكان نمى خورد و تازه حتمن كه 

با برقرارى شرايط انسانى و رفيقانه، چرخ توليد هم بهتر از پيش خواهد چرخيد.
در ايران نيز سال هاى سال اين مراسم به اشكال مختلف برگزار شده است.در زمان هاى نزديك به اين سال ها و مثال بعد 
از سال هاى دهه ى شصت باز هم كارگران توانستند به صورت علنى مراسم هاى روز جهانى كارگر را به خيابان و يا به 
ميان جمع هاى بيشترى بياورند. مثال در سال هاى 76 و 77 و تبديل مراسم خانه ى كارگر به يك تظاهرات كارگرى 
توسط نيروهاى مستقل و كشاندن اعتراض كارگرى به جلوى مجلس تهران كه با سركوب مواجه شد تغييراتى در شكل 
مراسم ها به وجود آمد. اما يكى از برجسته ترين مراسم هاى علنى، مراسم روز كارگر سال 1383 در  شهر سقز بود. اين 
مراسم كه در خيابان هاى شهر و توسط تعدادى از كارگران و فعاالن پيش رو و با حضور جمع كثيرى از كارگران و عموم 
مردم برگزار شد، با سركوب و دستگيرى تعدادى از كارگران و فعاالن كارگري مواجه شد اما تاثير جدى و اساسى بر 
فعاليت هاى كارگرى در كل كشور گذاشت. با تحركى كه براى اعتراض به اين دستگيرى ها ايجاد شد، دور جديدى از 
فعاليت هاى كارگرى در ايران شكل گرفت. سال هاى بعد با برگزارى مراسم روز جهانى كارگر در دشت خور، تاكتيك 
حضور كارگران و فعالين كارگرى در مراسم سال هاى 84 در استاديوم آزادى ، 85 در خيابان طالقانى و 86 خانه ي 
كارگر در استاديوم شيرودى و نفوذ و بازگويى مطالبات واقعى كارگران در ميان دروغ ها و پشت هم  اندازى هاى خانه ي 
كارگر، تجربه ى سال 87 و ممانعت نيروهاى امنيتى از برگزارى مراسم در پارك چيتگر، و سپس برگزارى آن در پارك 
جهان نماى كرج، تجربه ى سال 88 و برگزارى مراسم در پارك الله تهران، يعنى گذشتن از پله ى برگزارى در دشت و 
پارك هاى خارج از شهر و بردن مراسم به دل صفوف مردم در ميان شهر، و نيز اتحاد عمل تشكل ها و كميته هاى مختلف 
كارگرى در برگزارى اين مراسم و صدور بيانيه  چند ماده اى حول خواسته هاى برحق جنبش كارگرى و سپس سركوب 
شديد پليس و دستگيرى بيش از 150 كارگر و فعال كارگرى، و تجربه ى برگزارى اين مراسم تحت شرايط امنيتى شديد 
در تهران و شهرهاى ديگر در سال 89 و درآميختن آن با خيزش مردمى پس از خرداد 88، و به ويژه تجربه ى سربلند 
كارگران كردستان، به ويژه در شهرهاى سنندج و سقز، كارگران توانسته اند در برگزارى همه ساله و هرچه پرشكوه تر اين 
روز با تكيه بر نيروى كارگران و پيش  رفتن در خواسته هاى برحق خود و پس راندن نيروهاى امنيتى در سركوب جنبش 

كارگرى، تجربه هاى ارزشمندى را كسب كنند.
يكى از خواسته هاي اصلى كارگران به رسميت شناخته شدن و اعالم تعطيل رسمى بودن اين روز براى كارگران بوده و خواهد بود.



4

37

8

9

5

6

 April 2011

ارديبهشت      1390 شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

April 2011  19جمادى االول    1432

ارديبهشت      1390
 23جمادى االول    1432

 April 2011

ارديبهشت      1390
 24جمادى االول    1432

 April 2011

ارديبهشت      1390
 25جمادى االول    1432

 April 2011

ارديبهشت      1390
 20جمادى االول    1432

 April 2011

ارديبهشت      1390
 21جمادى االول    1432

 April 2011

ارديبهشت      1390
 22جمادى االول    1432

Sunday 24

saturday 23 

Tuesday 26

Monday 25Thursday 28

Wednesday 27

Friday 29

به  اعتراض  در  زنجان  ترانسفو  ايران  كارگران  اعتصاب  و  در كرج (1350)/ تحصن  كارگران چيت جهان  از  نفر  هزار   4 اعتصاب 
دستمزد و مزاياي معوقه (1381)/ تجمع تعدادى از نمايندگان بخش هاى مختلف پرستارى بيمارستان هاى وابسته به دانشگاه 
اجبارى (1382)/  – اضافه كارى و مرخصى  – كمبود بودجه  نيروى كار  به كمبود  اعتراض  علوم پزشكى در دفتر رياست در 

برگزارى مراسم روز جهانى كارگر در محل آبشار خور توسط كارگران و خانوادهايشان با حضور بيش از 1300 نفر (1384)

تظارات كارخانه جهان چيت كرج و كشتار كارگران از سوي نظاميان حكومتي (1350)/ روز جهانى ايمنى و سالمت در محيط كار

تجمع اعتراضي حدود 1700 كارگر كارخانه چيت ري در بنياد مستعضفان در اعتراض به دستمزد و مزاياي معوقه  (1381)/ تجمع 
و تحصن تعدادى از كارگران كارخانه مبليران در وزارت كار (1382)/ 

كارگر  شدن40  مجروح  و  اصفهان  كارخانه هاي  كارگران  اعتصاب  ادامه   /(1301) دستمزدها  كاهش  عليه  نساج  كارگران  اعتصاب 
از كارمندان دانشگاه علوم پزشكى تهران در مقابل دانشگاه تهران (1384)/  اعتصاب موفق كارگران  (1323)/ تجمع شمارى 
مجتمع پتروشيمى فجر يك در منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى ماهشهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها، لغو قراردادهاي 
موقت و خواستهاي ديگر (1389)/  تجمع اعتراضي رانندگان اتوبوس در لنجان اصفهان براي پرداخت حقوق معوقه (1389)/ 

روز جهانى كتاب 

نمايش همبستگي دانش آموزان رشت با كارگران اعتصابي آبادان (1330)/ تجمع كارگران پارس لحيم در خانه كارگر در اعتراض به 
سه ماه حقوق معوقه (1386)/ تجمع اعتراضي كارگران كارخانه ساسان در اعتراض به عدم پرداخت بيمه بيكاري (1389)

6 ارديبهشت: اعتصاب 1200 كارگر كارخانه وطن اصفهان براي عدم دريافت حقوق (1332) / پايان اعتصاب كارگران كيان تاير با 
برگزاري مجمع عمومي (1389)

 اعتصاب 1200 كارگر كارخانه وطن اصفهان براي عدم دريافت حقوق (1332) / پايان اعتصاب كارگران كيان تاير با برگزاري مجمع 
عمومي (1389)

ارديبهشت

تشكل هاى كارگرى بايد توسط 
خود كارگران تشكيل شود  و مستقل 
از سرمايه، دولت و كارفرمايان باشد.



به  واحد  شركت  راننده  كارگران  از  تن   300 حدود  تجمع   /(1385)... و  تشكل  ايجاد  اعتصاب،  معيشت،حق  با 
مناسبت روز جهانى كارگر و اعتراض به سركوب سنديكاى شركت واحد در مقابل دفتر اصلى سازمان اتوبوسرانى 
امنيتى مواجه  با يورش ماموران  با در دست داشتن پالكاردهايى كه  شركت واحد در شرق تهران و سردادن شعار و 
گرديد (1385)/ تظاهرات موضعى با حضور بيش از صد نفر از كارگران به مناسبت روز جهانى كارگر در ساعت 15 واقع در 
ترمينال غرب تهران (1385)/ راهپيمايى دو هزار نفره كارگران از ورزشگاه شيرودى به سمت ميدان هفت تير و يورش نيروهاى 
امنيتى به صف تظاهر كنندگان (1386)/ برگزارى مراسم روز جهانى كارگر در مقابل اداره كار در سنندج (1386)/ برگزارى 
مراسم روز جهانى كارگر در زندان مركزى شهر سنندج(1386)/ اعتراض دو روزه كارگران آونگان اراك نسبت به عدم پرداخت 
سنندج  در  سيروس  خيابان  اجتماعى  تامين  سازمان  مقابل  در  كارگر  جهانى  روز  مراسم  برگزارى   /(1386) معوقه  دستمزد 
(1387)/ برگزارى مراسم روز جهانى كارگر در پارك الله با شركت چندصد نفر از كارگران و يورش وحشيانه و وسيع نيروهاى 
امنيتى و ضرب و شتم كارگران و دستگيرى حدود 150 نفر از كارگران (1388)/ برگزارى مراسم روز جهانى كارگر در پارك اميريه 
توسط كارگران در سنندج(1388)/ بازداشت 19 تن از اعضاى تعاونى فلزكار و مكانيك در هنگام جلسه ى اين تعاونى(1388)

اول ماه مه: در كنگره ي پاريس روز اول ماه مه به پاس كشته شدگان شيكاگوي آمريكا به نام "روز جهاني كارگر" ناميده 
شد (1279)/ يورش ماموران شهرباني به چاپخانه ها و ضبط اعالميه هاي مربوط به جشن ماه مه (1306)/ برگزاري 
نيمه مخفي جشن ماه مه با حضور صدها كارگر در باغي بيرون از تهران (1307)/ اعتصاب گسترده كارگران نفت به 
ثابتي،  حسنعلي  كاوه،  رمضان  همداد،  رحيم  افتخاري،  يوسف  رهبري  نفت" به  كارگران  مخفي  "اتحاديه  دعوت 
وفايي، علي اميد عليه كمپاني نفت انگليس و حكومت رضاشاه به مدت 3 روز، اعالم شد: 5 هزار كارگر اخراج، 150 
نفر زخمي و 200 نفر زخمي شدند (1308)/ تاسيس شوراي متحده مركزي اتحاديه هاي كارگران و زحمتكشان ايران 
با شركت چهار سازمان (1323)/ اعتصاب سراسري كارگران لوكوموتيو (1325) / حمله نظاميان شاه به تظاهرات 
شهناز  و  نختاب  كارخانه  كارگران  اعتصاب   /(1329) كارگران  از  عده اي  شدن  كشته  و  شاهي  كارگران  مه  ماه  اول 
اصفهان (1340)/ برگزاري روز جهاني كارگر در ايران  (1360)/ برگزارى اولين مراسم روز جهانى كارگر در داخل 
شهر سقز پس از دهه ى شصت توسط كارگران اين شهر(1375)/ برگزاري اجتماع كارگران به مناسبت روز جهاني 
از  كوچك  كارگاه هاي  خروج  طرح  ماندن  مسكوت  خواستار  اجتماع  اين  در  (كارگران  بهارستان  ميدان  در  كارگر 
مشمول قانون كار شدند) (1378)/ برگزارى مراسم روز كارگر در سالن در جاده اسالم شهر كه با حضور بيش از 200 
نفر برگزار گرديد.(1382)/ برگزارى مراسم روز جهانى كارگر در سالنى در جاده مخصوص كرج با حضور بيش از 
100 نفر و سخنرانى على اشرف درويشيان (1383)/ برگزارى مراسم جهانى روز كارگر در تاالر گل سرخ تهران 
توسط كميته برگزارى اول ماه مه با حضور بيش از 120 نفر (1384)/ برگزارى مراسم روز جهانى كارگر درسالن كاوه 

ى شهر سقز با حضور بيش از 3000 نفر از كارگران و خانواده هايشان (1384)/  راهپيمايى 500 نفر از كارگران 
سنندج به مناسبت اول ماه مه (1384)/ تجمع جمعى از معلمان تهران در مقابل مجلس كه خواهان 

اجراى نظام هماهنگ حقوق بودند (1384) / مراسمى كه توسط خانه كارگر در استاديوم 
دوازده هزار نفرى آزادى ترتيب داده شده بود، با شعارها و سخنان راديكال و اعتراضى 

از قبيل:  اعتراض عليه دستمزدها و قراردادهاى موقت ، حق اعتصاب و حق تشكل،  
به ضد آن تبديل گرديد. (1384)  / سازمان بين المللى كار اعالم كرد ساالنه

 2ميليون كارگر در جهان در اثر حوادث كارى جان خود را از دست مى دهند. 
مراسم  از  نفره كارگران پس  (1384)/ تظاهرات چند هزار 

مناسبت  به  ن  تهرا لقانى  طا بان  خيا كارگردر  نه  خا
رابطه  روزجهانى كارگر و سر دادن شعارهايى در 
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مهدى  پروانه،  محمد  نوايى،  باقر  دستگيرشدگان:  جمله  كارگر" از  جهانى  "روز  مراسم  برگزارى  مناسبت  به  كارگران  دستگيرى 
كيمرام، حسن بهرامقلى، سلمان غالب ترابى، حسين سياسى، على آقاى كاوه، على اصغر كاوه، زرونى،اوهان ماطاومن (1306)/ 
اعتصاب كارگران تلگراف و تلفن (1340) / اعتراض و اعتصاب گسترده معلمان نسبت به شرايط استخدامي و كشته شدن دكتر  
عبدالحسين خانعلي يكي از معلمان (1340)/ همچنين كارگران نساجي رحيم زاده با برپايي تجمع و راهپيمايي روز اول ماه مه را 

گرامي داشتند. (1383) /  تجمع كارگران كارگاه ريخته گري شهرك ننله سنندج در مقابل اداره كار در اعتراض به تعطيلي و بيكاري كارگاه. 
(1389)

آبادان (14 هزار نفر در اعتصاب بودند) (1308) / اعتصاب 20 هزار كارگر كارخانه هاى روغن و  اعتصاب كارگران تصفيه خانه 
فعاليت  كارفرمايى  و  كارگرى  تشكيالت  اداره   /(1350) شدند  شهيد  كارگران  از  تن  چند  جريان  اين  در  كرج،  جهان  بافندگى 

سنديكاى شركت واحد را غير قانونى اعالم كرد (1384)/ روز جهانى آزادى مطبوعات 

دستگيرى رهبران كارگران اعتصابى نفت جنوب (1308) / آغاز اعتصاب كارگران نفت آغاجاري براي 1) اضافه دستمزد 2) ساختان 

خانه براي كارگران 3) تهيه ي دكتر و قابله و درمانگاه براي كارگران 4) پرداخت مزد روز جمعه (1325). / اعتصاب كارگران دخانيات 

به رهبرى باقرى (1332)/ تجمع تعدادى از اعضاى كانون بازنشستگان و مستمرى بگيران تامين اجتماعى شهرستان رى (1382) / 

تجمع كارگران چيني البرز در اعتراض به انحالل كارخانه و درخواست مطالبات معوقه در مقابل دفتر سهامدار در تهران (1389)

افتتاح رسمي اتحاديه ي نساج ها (1301) / اعتصاب حمايت آميز كارگران كارخانه هاى تقطير و قير پااليشگاه در پشتيبانى از كارگران 
فعال  يگانه،  سلمان  اصفهان(1382)/  تجارت  بافندگى  و  ريسندگى  شركت  كارگران  تحصن   /  (1325) لوكوموتيو  اعتصابى 

كارگرى در اثر حادثه در محل كار درگذشت. (1388)

كاغذ  كارگران  روزه   6 كارخانه شاهو (1384)/ تجمع  كارگران  تهران (1343)/ تجمع  استان  كارگران خشبكار  ثبت سنديكاى 
سازى كارون شوشتر (1386) / اعتصاب و موفقيت نسبي كارگران الستيك البرز در رابطه با دستمزدهاي معوقه خود. (1389) /  
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود (1389)/ روز  دومين تجمع اعتراضي كارگران بازنشسته شركت واگن پارس در 

جهانى ماما 

اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعالم گردد و در تقويم رسمي كشورگنجانده شود و هرگونه 
ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد . 

10 April 2011

ارديبهشت      1390
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 بيانيه اتحاديه مركزي كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه و اعتراض به وضعيت كارگران ايران (1310)/ انتشار قطع نامه شوراي 
تثبيت 8  براي  برگزاري نخستين كنگره ي كارگري  ماه مه (1343)/  اول  به مناسبت  بند  همكاري سنديكاهاي كارگري در 13 
ساعت كار (1352)/ انتقاد زنان كارگر به مصوبه ي مجلس در خصوص بازنشستگي زنان كارگر با 25 سال سابقه كار (در حالي كه 

زنان كارمند با 20 سال سابقه كار بازنشسته مي شوند) (1374)

ارديبهشت
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مسدود كردن جاده مخصوص كرج توسط كارگران مبليران و عالءالدين (1379)/ كارگران شهردارى سوسنگرد به مدت سه روز 
در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد تجمع كردند (1384)/ 

آغاز اعتصاب 13 روزه 10 هزار كارگر نفت آغاجارى در اعتراض به شرايط سخت كار و كمى دستمزد (1325) / 400 كارگر شاغل 
شركت ايران شرق نيشابور در اقدامى اعتراضى نسبت به ناديده گرفته شدن حقوق قانونى خود دست از كار كشيدند. (1385)/ 
در اعتراض به تغيير مديريت واحدهاى نساجى ريسندگى و بافندگى كاشان و پرداخت نشدن يك سال حقوق، كارگران اين دو واحد دست به اعتصاب

زدند.(1385)/ تجمع جمعي از كارگران اخراجي نوشابه سازي ساسان در اعتراض به دريافت نكردن مقرري بيمه بيكاري در محل كارخانه(1389)

تشكيل اتحاديه كارگران ميانه (1323)/ اعتصاب كارگران پارچه بافى آذربايجان قزوين براى تقاضاى اضافه دستمزد (1332)/ 
تجمع اعتراضى 150 نفر از كارگران شركت پروفيل پارس در غرب تهران در مقابل كارخانه (1384)/ تجمع كارگران كارخانه 

شماره 2 ريسندگى و بافندگى كاشان در مقابل فرماندارى (1384)

شهادت وارطان ساالخانيان، عضو سنديكاى كارگران كفاش (1333)/ تاسيس سنديكاى كارگران كفاش تهران (1335)/ 
تاسيس سنديكاى كارگران الكتريك استان تهران به دبيرى محمد موسوى (1342)/ كارگران كارخانه شاهو سنندج به دليل تعطيلى 

كارخانه دست به تحصن زدند (1384)/ 100 نفر كارگر شركت كاشى گيالن در اعتراض به عدم پرداخت 25 ماه حقوق در مقابل 
اداره كار و تامين اجتماعى تجمع كردند. (1385)/ 

تجمع اعتراضى چند هزار نفره ى كارگران نيشكر هفت تپه (1387)

(12 ماه مه) روز جهاني پرستار / تجمع بيش از سيصد كارگر كارخانه ريسندگى و بافندگى رحيم زاده(1382)/ تجمع كارگران 
اخراجى شركت تور ماهيگيرى زاهدان براى عدم پرداخت بيمه بيكارى (1384)/ روز جهانى پرستار 

17ارديبهشت      1390
اعتصاب كارگران پااليشگاه شيراز (1353)

May 2011 3 جمادى الثانى    1432. تعطيل

ارديبهشت

معلمان و پرستاران به عنوان بخش هايى 
جدايى ناپذير از اردوى كار و زحمت و جزيى از 

اجزاء طبقه ى كارگر، بايد نقش مؤثر و برجسته اى در 
اتحاد و همبستگى طبقاتى كارگران ايفاء كنند.
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اعتصاب پرستاران و كارگران خدماتي و كاركنان علوم آزمايشگاهي بيمارستان مدرس (1383)/ تجمع گروهى از معلمان استان 
تهران در مقابل مجلس در اعتراض به عدم اجراى طرح همانگى حقوق (1384)/ تجمع گروهي از كارگران مخابرات به نمايندگي 
كارگران مخابرات سراسر كشور در اعتراض به عدم پرداخت حقوق آنها بر پايه حقوق وزارت كار (1389)/  چهارمين روز اعتصاب 

كارگران كارخانه صنايع فلزي (1) در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود. (1389)

اعتصاب 150 كارگر شركت نيروگاه گازى "قليان"سنندج (1385) / تحصن 160 كارگر چيني البرز در به عدم پرداخت حقوق 
معوقه و حكم انحالل شركت در محل كارخانه (1389)/ تجمع اعتراضي 50 نفر از كارگران كارخانه مه نخ قزوين در اعتراض به 

اخراج از كار و تعطيلي كارخانه (1389)

اعتصاب كارگران معدن گاجره در اعتراض به عدم دريافت دستمزد. اين اعتصاب پس از 6 روز با موفقيت پايان يافت و روساى اداره 
معدن مجبور به پرداخت دستمزد عقب افتاده كارگران شدند. (1330)/ اعتصاب كارگران راديو (1340)/ اعتصاب و بستن جاده 

قديم تهران – كرج توسط كارگران كفش ملي در اعتراض به عدم دريافت دستمزد معوقه (1381)

اعتصاب كارگران آبادان (1324)/ تصويب آئين نامه اجرايى معافيت كارگاه هاى كوچك از پرداخت حق بيمه (1362) / اعتراض 
و تجمع موفقيت آميز رانندگان تاكسي شهرستان كامياران در اعتراض به وضعيت نامناسب كاري. (1389) /  تجمع اعتراضي 300 
نفر از راننده هاي تاكسي شاهرود در اعتراض به صف طويل گاز (1389)/ اعتراض بخشي از كارگران پتروشيمي كارون در ماهشهر 

نسبت به تحميل كار اضافه از سوي كارفرما (1389)

ارديبهشت



ارديبهشت

2

31

5

6 3

4

مسدود كردن خيابان چهارباغ اصفهان توسط كارگران نساجى بافناز (1380)

تجمع كارگران كارخانه منحل شده جواهريان براى دريافت حقوق و سنوات(1382) كارگران آغاجارى شركت نفت كمپانى (خوزستان) به اعتصاب 11 روزه خود ادامه مى دهند. (1325)
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يورش پليس به كارگران اعتصابى نفت آغاجارى و كشته شدن عده اى از كارگران زن و مرد (1325)/ دستگيرى 17 كارگر نورد 
اهواز و عضو شوراى كارگرى كارخانه و نماينده كارگران (1358)/ اجتماع اعتراضى كارگران بيمارستان تعطيل شده فاطميه مشهد 
براى بازگشت به كار (1382)/ پيوستن همه كارگران شركت دنده فن آور به اعتصابي كه از 31 ارديبهشت آغاز شده بود (1383)

اعتصاب كارگران و رانندگان شركت اتوبوسرانى بوشهر در اعتراض به وضعيت كارى (1383) / كاركنان بيمارستان پاستور نو در 
اعتراض به نحوه پرداخت مطالبات اعتصاب نمودند (1386) 

به عنوان اعتراض به كشتار 5 نفر از زندانيان سياسى زندان رشت و قتل فجيع وارطان ساالخانيان و كوچك شوشترى، زندانيان سياسى 
است.  رسيده  ثبت  به  كارگرى  سنديكاى   76 تاكنون   /(1333) كردند  اعالم  ساعتى   24 غذاى  اعتصاب  تهران  زندانهاى  كليه 
(1342)/ تجمع اعتراضي 6000 كارگر 13 گروه توليدي كفش ملي در برابر كارخانه براي ريسندگي به مطالباتشان (1381) / 

تجمع 270 نفر از كارگران جامكو مقابل دفتر رياست جمهوري با حقوق معوقه ي 16 ماهه و تمديد نشدن دفترچه بيمه ي آنها (1381)

وارتان بنفشه بود
گل داد و 

              مژده داد: «زمستان شكست!»
                                                                و

                                                                رفت...



در طول سي سال بعد از انقالب سال 57 نيز هم چون قبل از آن،  مطالبات و معيشت كارگران همواره مورد 
تعرض قرار گرفته است و اين در حالي است كه دولت ها هميشه مدعى حمايت از كارگران بوده اند. در 
دوره ي جنگ هشت ساله كارگران در جبهه و پشت جبهه جان مي دادند و كار مي كردند، و هر گاه كه براي 
قرار  تعرض  مورد  بودن  انقالب  ضد  و  جنگ  با  مخالفت  اتهام  به  مي كردند  اعتراض  بيشتر  دست مزد 
مي گرفتند. وعده هاي رسيدگي به مطالبات كارگران به بعد از جنگ موكول شد، اما بعد از آن نه تنها از تحقق 
و  كارخانه ها  در  نيرو  گسترده ي  تعديل  مانند  هدايايى  مختلف  دولت هاي  بلكه  نشد  خبري  وعده ها 

كارگاه ها، اخراج، تعطيلي كارخانه ها و قرارداد هاي موقت كار را به كارگران اعطا كردند.
 هم اكنون نيز به نام حمايت از كارگران و طبقات فقير، و البته به نفع دولت و سرمايه داران هديه اي ديگر به 
نام هدفمند كردن ( حذف ِ ) يارانه ها اجرا شده است. با شروع اين طرح سرمايه داران ايران در هماهنگى با 
سرمايه دارى جهانى، در واقع مى خواهند همه ى قيمت ها را آزاد كنند و به جاى آن بخشى از افزايش قيمت ها 
به  مربوط  و  كارگرى  ضد  مالى  نهادهاى  كه  است  خاطر  همين  به  كنند.  جبران  پول  مقدارى  واريز  با  را 
سرمايه دارى جهانى مثل صندوق بين المللى پول و بانك جهانى از اجراى اين طرح بسيار خوشحال اند. 
در كشور هاى ديگر نيز به نام رياضت اقتصادى، بار سنگين مشكالت و بحران هاى اقتصادى سرمايه داران 
را به دوش كارگران مى اندازند و به جاى كاستن از سود خود،كارگران را به رياضت اقتصادى و افزايش سن 
بازنشستگى، كاهش حقوق، باال بردن ساعات كارى وافزايش شدت كار مجبور مى كنند. به همين دليل 
است كه كارگران در كشور هاى مختلف دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. آيا كارگران ايران با وضعيت 
جاى  به  چرا  دارند؟  را  جديدي  فشار  تحمل  توان  اخراج ها،  افزون  روز  رشد  و  بيكاري  قيمت ها،  فعلي 

پرداخت  يارانه هاى ناچيز، دست مزدهاي مناسب براى حداقل زندگى را به كارگران نمي پردازند. 
ماليات هاي مستقيم را از حقوق و دست مزد ما كسر مي كنند و اين در حالي است كه هيچ قشر و طبقه اى به 
ما  از  بيمه  حق  عنوان  به  هنگفتى  مبلغ  اجتماعي  تامين  نميپردازد.  ماليات  دولت ها  به  كارگران  اندازه ى 
مبارزه  مستقل  تشكل  ايجاد  براي  سال ها  نميدهد.  آن  مقابل  در  توجهى  قابل  امكانات  هيچ  و  گيرد  مي 
مي كنيم اما هميشه به خاطر اين مطالبه ى به حق مان مورد هجوم و بازداشت قرار گرفته و مى گيريم. به جاي 
اخراج،  بي كاري،  شوم  سايه ي  و  شود  داده  ها  آن  به  كارگران  افتاده ى  عقب  سال ها  مطالبات   كه  اين 
قراردادهاي موقت، دست مزدهاى معوقه و ده ها معضل ديگر را از سر كارگران بردارند، يارانه ها را هم از 
زندگي آنها حذف كردند. حاال كه دولت و كارفرمايان قيمت ها را جهاني كردند، چرا در مقابل دست مزد 
كارگران را هم جهاني نمى كنند؟ كارگران بايد با مبارزه ى پى گير شرايطى را به سرمايه دارى تحميل كنند و 
آن ها را مجبور كنند تا يافتن كار به كارگران بيمه ي بيكاري مكفى بپردازند و براى شاغلين امنيت شغلي شان 
را تضمين كنند. كدام كارگري - اگر بيكار نباشد - با  حداقل دستمزدهاى ناچيز 330 هزار تومان و  يك 
برق،  آب،  هاى  هزينه  تواند  مي  طرح،  اين  اجراي  همراه  به  و  فقر  خط  براى  شده  تعيين  مبلغ  چهارم 

گاز،تلفن، كرايه حمل و نقل، نان و غيره  را به قيمت آزاد بپردازد؟شرايط برده در سيستم برده داري ازشرايط 
امروز ما كارگران بهتر بود، چرا كه حداقل در مقابل انجام كار ميتوانستند ناني براي سير شدن شكم شان 
دريافت كنند، اما هم اكنون دولت دارد همين نان را هم از ما و بچه هاي مان دريغ مى كند. به طور خالصه 
گوشه اى از وضعيتي كه با قطع يارانه ها براي ما كارگران پيش خواهد آمد چنين است: با آزادسازي قيمت 
بنزين، كارگران براي اياب و ذهاب خود دست كم ماهيانه حدود 70 تا 100 هزار تومان پرداخت مى كنند. 
با آزادسازي قيمت نان، هر خانواده ي چهار نفره روزانه حدود 1500 تومان و ماهيانه حدود 45 هزار تومان 
اعمال شده، در  از مناطق  نان مى پردازد. هزينه ي خدمات گاز،آب و برق مطابق آن چه در بسيارى  براي 
خوشبينانه ترين حالت ماهيانه بالغ بر 100 هزار تومان خواهد شد. قيمت  ميوه، برنج و روغن نيز با اجراي 
نيم بند اين طرح، به شدت افزايش يافته است. بهاي پرداختي براي درمان و بهداشت را نيز به اين مبالغ 
اضافه كنيد. افزايش بهاي اجاره مسكن نيز كه بطور ميانگين 60 درصد دستمزد ماهيانه را مى  بلعد نيز، به 
فكر  آيا  است.  ها  يارانه  حذف  طرح  اجراي  زيان هاى  از  كوچكي  بخش  فقط  اين ها  بيفزاييد.  فوق  مبالغ 
مي كنيد كارگري با پيش فرض داشتن كار و با حداقل دستمزدهاى ناچيز در ماه، ميتواند به زندگي مشقت 
اين كارگر را در كنار اين هزينه ها داشته باشيم، خانواده هاي  ادامه دهد؟ اگر بي كار بودن  بار كنونى خود 
كارگران به چه شكلي بايد به زندگي خود ادامه دهند؟در مقابل اين همه هزينه، دولت ماهيانه چقدر به اين 
خانواده ها كمك مى كند؟ در ابتداى اجراى اين طرح هر خانواده ى كارگرى به ازاى هر نفر ماهيانه 40 هزار 
و 500 تومان بابت يارانه دريافت كرده است،  و با توجه با اين كه كه بسيارى از قيمت ها از 3 الى 15 برابر 
افزايش يافته و مى يابند، دست كم سه برابر اين مبلغ را از دست داده است. با افزايش بهاى آب و برق و گاز  
و تلفن، مبلغ پرداختى يارانه ها به زودى حتا كفاف پرداخت قبض ها را هم نمى دهد. پول اين كاال ها با 
آيا  بيكار نشود؟  آيا دولت تضمين ميكند كه هيچ كارگري  تامين كنيم؟  بايد  از كجا  را  برابر  قيمت چند 
اعتراضات  آيا  ميكند؟  تهيه  كارگران  براي  ارزان  مسكن  آيا  ميكند؟  برابر  چندين  را  كارگران  دست مزد 
كارگران و اعتصاب هاى آن ها را سركوب نميكند؟ آيا به كارگران امكان ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل 
از دولت و كارفرما را ميدهد تا در مقابل اين همه بي حقوقي هاى اجتماعي، اقتصادي و سياسى از خود 
دفاع كنند؟ بر خالف بسيارى از گفته ها، هيچ مزاياي رنگانگ آشكار و پنهاني از اجراي اين طرح نصيب 
ما نمي شود. ما كارگران كه خالق همه ي ثروت ها و امكانات هستيم، نه تنها خواهان قطع يارانه ها نيستيم 
انسانى هستيم.  و  زندگى شرافتمندانه  تامين يك  و  و خانواده  زندگي خود  بهبود شرايط  بل كه خواستار 
بنابراين ضمن اين كه به هيچ وجه در توان ما نيست كه هزينه هاى ناشى  از افزايش قيمت هاى به وجود آمده 
در اثر حذف يارانه ها را بپردازيم، اعالم مي داريم كه براي رسيدن به خواسته ها و مطالبات برحق خود دست 

از مبارزه و تالش و كوشش براى ايجاد تشكل هاى خود ساخته ى خود بر نخواهيم داشت.
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May 2011

خرداد      1390

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

 25جمادى الثانى   1432

May 2011

خرداد      1390
26جمادى الثانى   1432

May 2011

خرداد      1390
 27جمادى الثانى   1432

خرداد      1390
June 2011 28جمادى الثانى   1432

خرداد      1390
June 2011 29جمادى الثانى   1432

خرداد      1390
June 2011 30جمادى الثانى   1432

Sunday 29

Saturday 28 

Tuesday 31

Monday 30Thursday 2

Wednesday 1

Friday 3

كارگران حقوق يك روز خود را جهت اعانه به كارگران نفت جنوب اختصاص داده و گفتند حاضرند اثاثيه خود را به فروش برسانند 
كارگران  اعتراضي  تجمع    /(1340) اصفهان  نساجى  4كارخانه  كارگران  اعتصاب   /(1325) بفرستند  آغاجارى  كارگران  براى  و 

پوشاك لرستان در مقابل استانداري براي بازگشت به كار (1381) اعتصاب كارگران ماشين سازى اراك  (1382)

راه پيمايى و تجمع كارگران چيت سازى بهشهر در مقابل فرماندارى (1382)/ اعتصاب هزاران كارگر كشت و صنعت مغان براى 
بركنارى مدير عامل و بستن جاده ى پارس آباد- اردبيل (1383) /  اعتراض مجدد خريداران زمينهاي تعاوني مسكن لشكر 28 

كردستان (1389)

نخستين اعتصاب كارگران نفت كرمانشاه : اعتصاب به زور مديران انگليسي شركت نفت در هم شكست و 400 نفر از مجموع 650 
كارگر، اخراج شدند (1324)/ تشكيل اتحاديه ي كارگران راه آهن شاهي با حضور نماينده ي اعزامي مركز. (1324) / اعتصاب 
كارگران شركت نفت ايران و انگليس (1324)/ اعتصاب كارگران كارخانه هراتى يزد براى افزايش دستمزد و اجراى قانون كار 

(1331)/ ادامه ي اعتصاب بيش از 400 نفر از كارگران شركت بافت آزادي تهران براي پرداخت دستمزدهاي معوقه (1381) 

قانون كار  اجراى  و  افزايش دستمزد  اعتصاب كارگران كارخانه هراتى و درخواست  از  اقبال در حمايت  اعتصاب كارگران كارخانه 
(1331) / تجمع كارگران شركت پشم بافى كشمير كرمانشاه در مقابل اداره كار و سازمان صنايع كرمانشاه (1382)/ اعتصاب 

كارگران سد و نيروگاه استور ميانه، در اعتراض به عدم پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه (1383)

اعتصاب كارگران كارخانه درخشان براى افزايش دستمزد و اجراى قانون كار (1331) / اعتصاب كارگران صنايع پشم اصفهان. 
كارگران خواهان پرداخت 20 درصد سود بودند.(1343)                             

اعتصاب كارگران آلومينيوم سازى ايرانكو در  اراك در اعتراض به عدم پرداخت حق بهره ورى(1383)

24May 2011 جمادى االثانى    71432

خرداد      1390
خرداد



16

15

19

20 17

18 Saturday 4 

اعتراض كارگران كارخانه ريسندگى رحيم زاده براى عدم راه اندازى كارخانه و عدم دريافت حقوق (1382)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

June 2011 2رجب   1432. تعطيل

خرداد      1390

June 2011 3رجب   1432
خرداد      1390

June 2011 5رجب   1432

خرداد      1390

June 2011 4رجب   1432

خرداد      1390
June 2011 7رجب   1432
خرداد      1390

June 2011 6رجب   1432
خرداد      1390

Sunday 5

Thursday 9

Wednesday 8

Tuesday 7

Monday 6

Friday 10

14
افتتاح كلوپ كارگران جنوب (1324) / اعتصاب كارگران انبار نفت و پمپ ها در تهران (1325)

 تظاهرات هزاران كارگر بيكار به رهبري شوراي متحده آذربايجان. (1324)

روز جهانى محيط زيست 

خرداد      1390
June 2011 1رجب   1432. تعطيل

تجمع بيش از 160 كارگر كارخانه چيني البرز قزوين در مقابل وزارت صنايع و معادن در اعتراض به عدم دريافت 7 ماه حقوق معوقه 
(1389)

تجمع كارگران كنف كار رشت مقابل استانداري در اعتراض به عدم پرداخت حقوق (1389) / اعتصاب رانندگان خط بي.آر.تي 
(خط 1) در اعتراض به اصالحيه ساعت كاري و ادامه بازداشت منصور اسانلو (1389)

خرداد



23

22

26

27 24

25 Saturday 11 

اعتصاب كارگران سرم سازى كرج (1333)

اعتصاب كارگران كارخانه قزوين براى اصالح روند كار در كارخانه (1332) / كارگران كارخانه آذرآب اراك، با درخواست افزايش
 دست مزدها دست به اعتصاب زدند. (1383)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

June 2011 9رجب   1432

خرداد      1390

June 2011 10رجب   1432

خرداد      1390

12June 2011 رجب    1432

خرداد      1390

11June 2011 رجب    1432

خرداد      1390
14June 2011 رجب    1432

خرداد      1390

13June 2011 رجب    1432. تعطيل

خرداد      1390

Sunday 12

Thursday 16

Wednesday 15

Tuesday 14

Monday 13

Friday 17

اعتصاب ده ها هزار نفر از كارگران كوره پزخانه هاى تهران و كشته شدن ده ها نفر از كارگران (1338)/ 1700 نفر از كارگران كارخانه 
وطن اصفهان ضمن اعتصاب خواهان اضافه دستمزد شدند./ تجمع كارگران شركت آدامس خروس نشان در اعتراض به تعطيلي 
شركت و قطع حقوق در مقابل وزارت كار (1379)./ اعتراض كارگران چيت رى با پشتيبانى كارگران كفش شادانپور و عالءالدين 
نسبت به عدم دريافت حقوق و و اگذارى به بخش خصوصى با بستن خيابان فداييان اسالم (1380)/ سه هزار تن از كارگر نيشكر 
هفت تپه در سومين روز اعتصاب خود در اعتراض به دستمزدهاى معوقه و بالتكليفى جاده فرعى بازار هفت تپه را مسدود كردند (1386)

نمايش عظيم توده ا ي كارگران كرمانشاه در اعتراض به اخراج 400 كارگر پااليشگاه نفت كرمانشاه (1324)/ مسدود كردن اتوبان 
تهران- كرج توسط كارگران شركت عالءالدين در اعتراض به عدم دريافت حقوق (1379)/ كارگران مبليران به مدت 3 ساعت 
جاده مخصوص كرج را مسدود كردند (1382) / پايان اعتصاب موفقيت آميز كارگران صنايع فلزي در ازاي دريافت يك ماه از 5 

ماه حقوق معوقه خود (1389)

تجمع اعتراضي كارگران اخراجي مخابرات سراسر كشور در مقابل مجلس و درخواست بازگشت به كار (1381) / اعتصاب سه 
روزه كاگران كارخانه گندله سازي سيرجان در اعتراض به اعالم نتايج آزمون استخدامي (1389) /  اعتصاب كاگران خباز سقز و 

حومه (1389)

پرداخت  عدم  به  اعتراض  در  اهواز  لوله سازي  كارگران  اعتراضي  تجمع   /(1338) وطن  نساجى  كارخانه  كارگران  اعتصاب 
دستمزدهاي معوقه (1381) / گردهمايى و تحصن زنان در جلوى دانشگاه تهران خواستهايشان رفع تبعيض از زنان و حقوق برابر 
با مردان در همة عرصه ها (1384) / تجمع اعتراضي كارگران بازنشسته شركت واگن پارس اراك در مقابل شركت در اعتراض به 
عدم پرداخت مطالبات (1389)/ دستگيري رضا شهابي از اعضاي هيئت مديره سنديكاي شركت واحد (1389)/ دستگيري 

بهنام ابراهيم زاده از فعالين كارگري در تهران (1389) 12 ژونن روز جهاني مبارزه عليه كار كودك

June 2011 8رجب   211432

خرداد      1390
خرداد

لغو كار كودكان (افراد زير 18 سال) تنها با مبارزات آگاهانه و متشكل كارگران امكان پذير است. 
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دو شنبه

سه شنبه
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پنج شنبه
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16 رجب    1432

17 رجب    1432

18 رجب    1432

June 2011

خرداد      1390

June 2011

خرداد      1390

19June 2011 رجب    1432

تير      1390

June 2011

خرداد      1390
21June 2011 رجب    1432

تير      1390

20June 2011 رجب    1432

تير      1390

Sunday 19

Thursday 23

Wednesday 22

Tuesday 21

Monday 20

Friday 24

بافندگى، كه  از كارگران كارخانه ريسندگى و  نفر  با حضور 1500  از 6 روز و  اتحاديه بوشهركه پس  اعتصاب موفقيت آميز كارگران 
حداقل مزد از ده ريال به 25 ريال ترقى كرد و مزاياى ديگر طبق قرارداد به آنها تعلق گرفت. (1325)/ تجمع 200 نفر از كارگران و 
خانواده هايشان در 3 راه هفت تپه و بستن جاده بين المللي اهواز- انديمشك (1387) / اعتصاب كارگران منطقه يك شهرداري 
آبادان به دليل عدم پرداخت سه ماه حقوق، مزايا و حق بيمه (1389) / اعتصاب كارگران سد مخزني ژاوه سنندج در اعتراض به 

عدم پرداخت حقوق  (1389)

اخراج 300 كارگر شركت صنعتى مينوى خرمدره (1380) / پايان موفقيت آميز اعتصاب كارگران خباز سقز و حومه به دنبال توافق 
نماينده كارگران خباز و نماينده كارفرما و دولت (1389)

كار  سختى  به  اعتراض  و  دستمزد  افزايش  براى  برنامه ريزى  و  مديريت  سازمان  مقابل  در  پرستاران  از  جمعى  اعتراضى  تجمع 
(1383)/ اعتصاب كارگران پرريس سنندج (1385)

ششمين روز اعتصاب كارگران كارخانه گندله سازي سيرجان (1389)/ روز جهانى پناهندگان

اعتصاب كارگران قسمتى از پااليشگاه آبادان (1324) / اعتصاب 700 تن از كارگران اصفهان به دليل نگرفتن دستمزد (1328)/ 
اعتصاب 4000 كارگر ماشين سازى اراك در اعتراض به سطح پايين دستمزدها و تبعيض در پرداخت حق جذب (1383)/ اعتصاب 
كارگران نيروگاه اتمى بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاى خود (1383)/ ادامه اعتصاب كارگران پرريس سنندج 

(1385) / اعتصاب پزشكان بهداري زندان اروميه در اعتراض به شرايط بد كاري (1389)

تجمع كارگران كارخانه تعطيل شده چينى نور خرم دره در محل فرماندارى (1382)/ اعتصاب عمومى يك پارچه كارگران و مردم 
در سقز در اعتراض به سركوبگرى حكومت (1388)

15June 2011 رجب    281432

خرداد      1390
خرداد



در دهه هاي گذشته كارگران بيشتر در كارخانه جات بزرگ متمركز بودند و استخدام آن ها به شكل رسمي بود و 
شركت هاي پيمان كاري و قراردادهاي موقت به شكل كنوني رواج پيدا نكرده بود. به همين دليل نظارت قانوني 
هر چند ناقص از طرف بازرسان ادارات كار، سازمان تامين اجتماعي و وزارت بهداشت وجود داشت. همچنين 
وجود بقاياي قدرت كارگران از شوراهاي كارگري سال 57 باعث شده بود كه كارفرمايان تا حدودى مسئله ى 

بهداشت و ايمني را در محيط هاى كار رعايت كنند.
براي اثبات اين ادعا مي توان به اجبارى بودن وجود خانه هاي بهداشت در محيط هاي كار، انجام معاينات پزشكي 
اوايل دهه ى 70   تا  كه  اشاره كرد  ايمني وبهداشت در محيط هاي  فراهم كردن وسائل  و  كارگران  براي  ساليانه 
هرچند ناقص ولى به هر حال اجرا مى شد، اما بعد از آن رفته رفته كمرنگ و كمرنگ تر شد. البته پيش از دهه ي 
انجام  كارخانه جات  از  كم تر  بسيار  بهداشت  و  ايمنى  رعايت  پروژه اي  وكارهاي  كوچك  كارگاه هاي  در  نيز   70

مى گرفت، ولي به هر حال كم و بيش رعايت مي شد.
با شروع قراردادهاي موقت كار، رشد روزافزون شركت هاي پيمان كاري، تعطيلي كارخانه جات بزرگ، اخراج 
گسترده ى كارگران قديمى و آگاه به حقوق كارگران و همچنين بيكارسازي روز افرون كارگران، و تعرض بيشتر 
و  باخته  رنگ  قديمي،  قانوني  مفاد  وجود  با  حتي  زمان  مرور  به  مسئله  اين  كارگران،  حقوق  به  سرمايه داران 

نظارت هاي قانوني كاملن و به شكلى عجيب از محيط هاي كار برچيده شدند.
رعايت و يا عدم رعايت بهداشت و ايمني در محيط هاي كار با جان و سالمت جسمى ِكارگران ارتباط تنگاتنگى 
دارد. در محيط هاي كاِر ايران، كارفرمايان به دو دليل اين مسئله ي مهم را رعايت نمي كنند: اول اين كه با استفاده 
از دستگاه هاي ارزان قيمت و مستهلك حوادث حين كار را افزايش مي دهند. آنان براي اين كه هزينه ي اضافي 
براي تعمير وتعويض دستگاه ها نپردازند،كارگران را وادار به كار در شرايط غير استاندارد مي كنند و اين يعني 

نقص عضو و مرگ كارگران.
دوم اين كه رعايت احتمالى برخى موارد ايمني براى كارگران باعث  كم شدن سرعت و شدت كار شده كه تاوان 

اين كاهش توليد و كم شدن سود را نيز كارگران بايد با به خطر انداختن جان خود بپردازند.
بيشترين آمار مرگ و قطع عضو در سراسر جهان در مورد در كارهاي ساختماني و معدن گزارش شده است.  به 
دست  از  را  خود  جان  معدن  كارگران  از  نفر   2600 از  بيش  ساليانه  متوسط  طور  به  چين  كشور  در  مثال  عنوان 
مي دهند. در مورد كارهاي ساختماني در ايران متاسفانه به لحاظ پراكندگي در مراكز جغرافيايي مختلف و عدم 
نظارت مراكز مربوطه، آمار تلفات ناشي در حين كارآمار دقيقي نبوده و خون اكثر كارگران شاغل در اين نوع كارها 

كه عمدتا به دور از شهر و محل زندگي آنان است، بدون پرداخت خسارت از طرف كارفرما پايمال مي شود.
شايد بتوان از مرگ وقطعي عضوكارگران در حين كار، آماري هر چند به دور از واقعيت ارائه داد، اما اكثريت به 
اتفاق كارگران در طول زندگي كاري خود با مرگ تدريجي مواجه هستند. آلودگي هاي محيط هاي كار، اعم از 
صوتي، شيميايي، گرد و غبار و ... انواع بيماري هاي خطرناك را براي كارگران به ارمغان دارد. همچنين سختي 

كار براي كارهايي كه نياز به كار در شرايط سخت بدني را دارد نيز كهولت سن بي موقع واز كار افتادن تدريجي 
اعضاي بدن كارگر را به دنبال دارد.

اكثريت كارگران در طول مدت كارشان يا به انواع بيماري هاي ال عالج مثل سرطان،آسم، بيماري هاي قلبي و 
ريوي گرفتار مي شوند كه مرگ زود رس را به دنبال داشته و يا بعد از بازنشستگي زمين گير شده يا دائما در مسير 

بيمارستان و منزل در رفت وآمد هستند.
در كنار مسئله ى تلفات جاني و نقص عضوكارگران، بهداشت رواني كارگران نيز مهم است كه نه در گذشته و نه 

در حال در مورد آن وتبعات اش تحقيق جدي صورت نگرفته است.
بهداشت رواني :

هر گونه فشار جديدي كه بر كارگران اعمال مي شود اعم از: بيكاري هاي روز افزون، اخراج هاي پي در پي، رواج 
قراردادهاي موقت وسفيد امضاء، تعطيلي هاي اجباري كارخانه جات، تشديد فشار و افزايش ساعات كار، پايين 
بودن دست مزدها، افزايش قيمت ها، حذف يارانه ها و همه و همه باعث ايجاد فشار رواني روز افزون بر كارگران 

شده و مى شود.
به عنوان مثال كارگرى را فرض كنيد كه در حاشيه ى يك شهر زندگى مى كند و داراي دو فرزند است،كار ثابتي 
ندارد؛ چهار ماه بي كار بوده  به تازگي كار موقتى پيدا كرده است. كارگرى داراي تخصص است، اما در كار جديد 
كار،  در  ماندن  باقي  براى   توالت ها  يا شستن  و  كارها  دارد، تحمل سخت ترين  را  كاري  توقع هر  او  از  كارفرما 
ديگر  با  رقابت  به  دادن  تن  ذهاب،  و  اياب  براى  حقوق اش  از  زيادى  مبلغ  پرداختن  حقوق،  حداقل  دريافت 
كارگران بر خالف ميل خودش، تحمل توهين كارفرما، شكستن غرورش، معوق ماندن حقوقش به مدت 2 ماه 
يا بيشتر، درگيرى با صاحب خانه،تعلق نگرفتن مزاياى قانوني به او، نداشتن شرايط ايمنى در محيط كار، كسر 
اين  تمام  با  طوالنى...  كار  ساعات  وجود  با  اضافه كار  نكردن  دريافت  عيدى،  و  سنوات  و  مرخصي ها  كردن 
اين  از كار اخراج اش مي كنند وتازه به نقطه شروع باز مي گردد.  از دو ماه دوباره  تحمل ها وكوتاه آمدن ها، بعد 
چنين فردى از نظر روانى در بدترين شرايط است و در حالت استاندارد بايد در مراكز مخصوص بسترى شود. 
بسيار  او  براي  زندان  و  همسر كشى  خودكشى،  طالق،  پرخاش گرى،  الكل،  و  مخدر  مواد  به  اعتياد  احتمال 

باالست.
كارگران ايران از نظر رواني و ايمنى و بهداشت با چنين وضعيتي روبرو هستند. طبقه ى كارگر راهى جز اتحاد و 
افزايش آگاهى خود و متشكل شدن در قالب تشكل هاى خود ساخته  ندارد. تنها به اين روش است كه مى تواند 
بر خالف ميل سود آورى سرمايه دارن و كاهش شرايط بهداشت و ايمنى به ايستد و به مطالبات خود دست يابد. 
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Saturday 25 

Thursday 30

Wednesday 29

June 2011

June 2011

July 2011

June 2011

June 2011

June 2011
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اعتصاب كارگران كارخانه هاى نساجى به علت عدم اجراى قانون كار (1325)

تجمع اعتراضى جمعى از كارگران شركت ملى گاز به خصوصى سازى شركت در مقابل وزارت نفت (1382)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

 23رجب    1432

 27رجب    1432. تعطيل

 25رجب    1432 28رجب    1432

 26رجب    1431

 24رجب    1432
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اخراج 150 كارگر كارخانه جنرال با بيش از 20 سال سابقه كار (1380)/ ادامه اعتصاب كارگران 4000 كارگر كوره پزخانه
 هاى وايقال شبستر جهت افزايش دستمزد (1388) /  اعتصاب كارگران قراردادى شهردارى پاوه در اعتراض به عدم 

پرداخت حقوق (1389)

روز جهانى مبارزه با مواد مخدر 

اعتصاب 25 هزار نفر از كارگران كوره پزخانه هاى تهران (1332)/ تجمع اعتراض آميز كارگران جامكو در مقابل مجلس 
(1380)/ اخراج تمامى كارگران كارخانه تراكتور سازى كردستان (1388) / تجمع اعتراضي 12 كارگر اخراجي شركت 

خدمات كشاورزي مقابل اداره كار سنندج (1389)

اعتصاب كارگران كارخانه كوره سوزان در پى عدم قبول درخواستهاى كارگران اعتصابى كارگران كارخانه هاى آجرسازى 
اباد خاورشهر (1382) / تجمع اعتراضى كارگران بازنشسته جلوى بيمه  (1332)/ تجمع كارگران كوره پزخانه محمود 

تامين اجتماعى (1389)

ادامه ى اعتصاب 50 هزار نفر از كارگران كوره پز خانه ها (1336)/ اعتصاب خونين كارگران نساجى شاهى (1354)/ روز صنعت 

و معدن

تير



اعتصاب كارگران نفت در اهواز به خاطر اختالف بين روساى شركت و كارگران (1331)/ روز جهانى تعاونى ها 

اعتصاب كارگران كارخانه نو كار بندر عباس براى افزايش دستمزد (1354)

تير   1390

تير   1390

تير   1390

تير   1390

تير   1390

تير   1390

13

12

16

17 14

15

July 2011

اعتصاب كارگران كارخانه چوب برى تميشان مازندران و تحصن 3 روزه در تلگراف خانه (1328)/ توافق وزارت كار با نمايندگان 
كارگران اعتصابى آجر سازى و كوره سازان مبنى بر %25 اضافه مزد كارگران (1332)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

 1شعبان    1432

July 2011  2شعبان    1432

July 2011 3شعبان    1432

July 2011  4شعبان    1432

July 2011  5شعبان    1432

July 2011  6شعبان    1432

Sunday 3

Saturday 2 

Tuesday 5

Monday 4Thursday 7

Wednesday 6

Friday 8

اعتصاب كارگران قند كرج به علت عدم دريافت حقوق كه چندين بار تقاضاى دريافت كرده بودند (1325)/ اعتصاب كارگران 
در  مينا  كارخانه شيشه  كارگران  اعتراضى  تجمع  داشتند. (1333)/  اعتصاب شركت  اين  در  كارگر كفاش  40هزار  تهران.  كفاش 
اعتراض به عدم پرداخت هاى 2 ماه دستمزد معوقه (1388)/ اعتصاب كارگران كشت و صنعت هفته تپه در اعتراض به كار در 
اعتصاب متحدانه (1388) روز  از 17  وايقان شبستر پس  كارگران كوره پزخانه هاى  پيروزى  و هوايى (1388)/  بد آب  شرايط 

اعتراض كارگران گروه قطعات فوالدى تهران با بستن جاده قديم كرج براى عدم دريافت حقوق (1380)/ تجمع اعتراض آميز 
كارگران كفش 3 ستاره تهران مقابل وزارت كار نسبت به عدم دريافت حقوق (1380)/ تجمع كارگران شركت سيوان راه ساز اروميه 
در برابر اداره كار نسبت به عدم دريافت حقوق و عيدى سال قبل (1380) / اعتصاب كارگران سد ژاوه به دليل پرداخت نشدن 4 

ماه دستمزد معوقه  (1389)

11July 2011تير   1390

اعتصاب 6 هزار نفر از كارگران نفت آبادان عليه دولت انگليس و شركت انگليسى نفت (1325)

 29رجب    1431

تير



اعتصاب 44 نفر از كارگران بندر عباس و تقاضاى اجراى فورى قانون كار به علت كم بودن حقوق و نداشتن تعطيلى در 
روزهاى جمعه (1325)
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24 21

22

Sunday 10

Saturday 9 

Thursday 14

Wednesday 13

Tuesday 12

Monday 11

Friday 15

اعتصاب كارگران كارخانه زاينده رود اصفهان با دخالت تقى فداكار (1321)

تجمع اعتراضى كارگران اخراجى شركت ندا مقابل سازمان تبليغات اسالمى (1388)

July 2011

July 2011

July 2011

July 2011

July 2011

July 2011
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تير   1390 شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

 11شعبان    1432

 12شعبان    1432

 10شعبان    1432 13شعبان    1432

 9شعبان    1432

 8شعبان    1432

اين  در  كارگر  هزار   65) خوزستان  سراسر  در  كارگران  گسترده  اعتصاب  آغاز   /(1325) كار  قانون  اجراى  براى  بزرگ  اعتصاب 
اعتصاب شركت داشتند) (1325)/ اعتصاب كارگران پااليشگاه آبادان به مدت 3 روز و كشته شدن 5 كارگر و زخمى شدن 165
 كارگر ديگر (1325)/ حمله "اتحاديه عشاير و سربازان" خوزستان به دستور قوام به اعتصاب 80 هزار كارگر نفت و كشته شدن

در  تهران  شهرداري  شده ي  بيكار  كارگران  نفراز  صدها  اعتراضي  تجمع   /(1325) كارگر   173 شدن  زخمى  و  نفت  كارگر   47  
مقابل شوراي شهر براي بازگشت به كار (1381)

تجمع كارگران كفش شادان پور و پوشاك جامكو در مقابل مجلس نسبت به عدم دريافت حقوق و مزايايشان (1380)/ تحصن كارگران كارخانه ي 

اقبال يزد در خيابان فرخي و بستن جاده در اعتراض به دستمزد معوقه و اصالح قانون كار (1381) / تجمع عده اى از كارگران اخراجى شركت واحد 

اتيلين سنگين كرمانشاه در اعتراض به كار  اداره كار براى بازگشت به كار (1385) / اعتصاب كارگران پتروشيمى پلى  و خانواده هايشان در مقابل 

اجبارى جمعه (1388) / اعتصاب كارگران شركت شوگا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد معوقه (1388) 

18July 2011تير   1390  7شعبان    1432

مسجد  شهردارى  كارگران  آميز  اعتراض  تجمع   /(1336) دستمزد  افزايش  براى  سليمان  مسجد  نفت  صنايع  كارگران  اعتصاب 
در  كيلومتر   4 مسافت  به  قائم شهر  نساجي  كارگران  اعتراضي  راهپيمايي   /(1380) معوقه  حقوق  دريافت  عدم  علت  به  سليمان 

اعتراض به تعويق دستمزدهايشان (1381)

تير
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اعتصاب كارگران شكالت فرمند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد معوقه (1388)

July 2011

تير   1390

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

15 شعبان    1432. تعطيل

July 2011
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Tuesday 19
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Friday 22

تظاهرات كارگران شركت داروگردر مقابل اتاق بازرگانى در اعتراض به اخراج كارگران (1380)/ اعتراض كارگران سد كارون 3 
نسبت به عدم دريافت حقوق معوقه (1380) / تجمع بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي در مقابل مجلس در 
اجتماعي  تامين  ملكي سازمان  درماني  مراكز  به  مراحعه  در  فرانشيز  دريافت  و  قانوني مستمري سال 89  افزايش  به عدم  اعتراض 

(1389)

پايان    /  (1382) آور  زيان  و  سخت  كارهاى  تشخيص  كميته  راى  براى  قزوين  استان  بافت  پوشينه  كارگران  از  گروهى  اعتراض 
اعتصاب كارگران سد ژاوه در اعتراض به عدم دريافت 5 ماه حقوق پس از يورش نيروهاي  امنيتي و ضرب و شتم و دستگيري كارگران 
(1389) /  تجمع اعتراضي كاركنان وكارمندان سازمان ميراث فرهنگي و گردشكري در مقابل مجلس در اعتراض به انتقال ضرب

 االجلي به شيراز (1389)

اعتصاب كارگران پارس كيهان و راهپيمايى به سمت فرماندارى (1385) / تجمع كارگران اخراجي شركت سازمايه پاكدشت در 
محل كارخانه با خواسته بازگشت بي قيد و شرط به كار و دريافت مطالبات (1389)

آميز كارگران  اعتصاب 500 نفر از كارگران شركت پاياپ كوثر در سد داريان پاوه در اعتراض به عدم دريافت 4 ماه حقوق (1389) اعتراض  با خانواده هايشان به علت اخراج 26 كارگر (1380)/ تجمع  اعتراض و تحصن كارگران شهردارى جهرم 
شركت ساميكو صنعت همدان در مقابل اداره كار استان (1382) / تجمع اعتراضي كارگران مركز  اطالعات تلفن 118 مخابرات 

كرمانشاه در اعتراض به كاهش حقوق و دستمزد در مقابل استانداري كرمانشاه. (1389)

25
 تجمع كارگران كارخانه ريسندگى رشت نسبت به عدم دريافت حقوق 3 ماهه (1380)/ اعتصاب كارگران ايران خودرو و تصويب 

 بيانيه اى در حمايت از كارگران ايران (1384) 

July 2011
تير   1390

 14 شعبان    1432

تير

كارگران شاغل ! 
از مبارزات كارگران بيكار حمايت كنيد



كارگران براى به دست آوردن مطالبات خود، تنها چاره اى كه دارند اين است كه با آگاهى هر چه بيشتر، اتحاد 
سازمان يافته و با تقويت تشكل يابى در ميان خود به نبرد با سيستم سرمايه دارى بروند. اما بايد ديد تشكل خود

 ساخته و مستقل كارگرى چگونه تشكلى مى تواند باشد؟ امروزه هر كارگر آگاهى در ضد كارگرى و دولتى بودن 
شوراهاى اسالمى كار شكى نمى كند و در واقع اين وزارت كار است كه در ايجاد و هدايت آنها نقش اساسى دارد. 
آن ها هم سو با صاحبان سرمايه و در جهت حفظ موقعيت و منافع سرمايه داران، براى مقابله با كارگران پيشرو و 
جلوگيرى از اعتراض ها و اعتصاب هاى كارگرى و مهار و كنترل كردن آن، از هيچ كوششى فرو گذار نكرده اند. 
با دعوت به تسليم و سكوت در مقابل تحميل بى حقوقى و تعرض كارفرمايان به زندگى ومعيشت  اين نهاد 
به عنوان  به سخنگوى مديريت مراكز كار شده است. شوراهاى اسالمى در موارد بى شمارى  كارگران، تبديل 
نيروى سركوب، ناظر و مجرى كميته هاى انضباطى در محل كار بوده و هم آهنگ با مديريت تصميم مى گيرند كه 
كارگران را جريمه و اخراج نمايند و محيط كار را بسيار ناامن و پليسى مى كنند. عالوه بر اين با ايجاد باند بازى 
براى حفظ  كه  وادار مى كنند  را  آنها  و  آورده  به وجود  آنها  بين  در  را  بى اعتمادى  كارگران، فضاى  بين  تفرقه   و 

موقعيت شغلى خود، در بسيج و يا خانه ي كارگر عضو شوند. 
را  معوقه خود  كارگر حقوق هاى  هزاران  كه  دارند  توليد حضور  و  كار  مراكز  در  اسالمى  در شرايطى شوراهاى 
دريافت نكرده اند و ميليون ها نفر تحت قراردادهاى موقت كار، روزمزد و سفيد امضا و بدون هيچ گونه حقوق و 
مزايا، مانند: بيمه ى بيكارى، مرخصى ساليانه و استفاده از تعطيالت رسمى، بيمه هاى اجتماعى و بازنشستگى و 
مستمرى از كار افتاده گى، افزايش دست مزد و... محروم هستند. اين در حالى ست كه اين نهاد به ظاهر كارگرى، 
چشمان خود را به روى همه ى اين مصائب بسته و بسيارى از اعضايش در اوج خوش خدمتى به نظام سرمايه دارى، 

در فكر تقسيم پست و مقام و بذل و بخشش و تشويق از سوى مسئولين دولتى هستند.
فصل ششم از قانون كار به تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى اختصاص دارد. بندهايى از اين قانون از قرار زير 
است: * - ماده ى 130، تبصره ى 2 : كليه ى انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوطه به هنگام تشكيل، موظف به 
تنظيم اساس نامه با رعايت مقررات قانوني و طرح و تصويب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت كار و امور 
اجتماعي جهت ثبت مي باشند.  * - ماده ى 130، تبصره ى 4 : كارگران يك واحد، فقط مي توانند يكي از سه 

مورد شوراي اسالمي كار، انجمن صنفي يا نماينده ى كارگران را داشته باشند.
اين ها فقط چند مورد از قوانينى است كه به واسطه ى آن ها تشكل هاى دولت ساخته اى نظير شوراهاى اسالمى و 
انجمن هاى صنفى را تا مغز استخوان به سرمايه دارى وابسته مى كند. اما واقعيت اين است كه حتى اگر قوانين 
ظاهرى هم به كارگران اجازه ى تشكيل تشكل هاى خودشان را بدهد، اين قوانين تنها بر روى كاغذ باقى خواهد ماند، 
چرا كه ضمانت اين امر نه وجود قانون بل كه تحميل اين اراده از سوى كارگران است كه در نهايت بستگى دارد 
به توازن قوا بين جنبش كارگرى در يك طرف و سرمايه داران و نهادهاى حامى آنان در طرف ديگر. از سوى ديگر 
معوقه،  حقوق هاى  گرفتن  كار،  ساعات  كاهش  جمله:   از  كارگران  روزمره ى  اقتصادى  مطالبات  كه  آگاهيم 

كاهش شدت كار، داشتن حق بيمه، افزايش دست مزد، لغو قراردادهاى موقت و سفيد امضاء و ... در حقيقت 
روش هايى را هدف قرار داده است كه كارفرمايان توسط آن ها كارگران را استثمار كرده و از اين محل به سودهاى 
و  باشد  توسط دولت سرمايه دارى صادر شده  آن  اجازه ى  كه  تشكلى  از  كالن مى رسند، پس، چگونه مى توان 
شيوه هاى  لغو  جهت  در  كه  داشت  انتظار  برسد،  دولت  همين  كار  وزارت  تصويب  به  بايد  آن  اساسنامه ى 
استثمارگرايانه ى سرمايه دارى گام بردارد؟ بر عكس  دليل پيدايش اين تشكل هاى وابسته به سرمايه دارى، تنها در 
جهت كند كردن لبه ى تيز مبارزات كارگرى و اخته كردن تشكل هاى كارگرى و خاموش كردن خشم كارگران 

درباره ى شرايط موجودشان و تسليم و راضى كردن كارگران و آشتى طبقاتى و سازش با سرمايه داران است.
شكى نيست كه از ديد هر كارگر آگاه و پيشرو، تشكل هاى كارگرى بايد هر چه بيشتر و بيشتردر همه ى اركان 
از ساختار سرمايه دارى  يا سازمان ضدكارگرى، سازش كار و در كل  از دولت، كارفرما، هرگونه نهاد  خودكامال 
مستقل باشد. هر نهاد، سازمان يا حزبى كه در عمل، به ايجاد تشكل هاى خود ساخته ى كارگرى  به نيروى خود 
كارگران - و با مشاوره و كمك عناصر و نهاد هاى پيشرو- كمك نكند، و در عوض بدون تقويت مبارزه ى از 
پايين به باال و توسط خود كارگران به فعاليت هاى ديگر بپردازد، كمكى به طبقه ى كارگر نكرده است. در يك 
تشكل كارگرى، كارگران خود بايد واضع و مجرى قوانين شان باشند، اما همان طور كه مى دانيم امر استقالل يك 
تابلو نيست كه با نصب آن بر سر در يك تشكل، باعث به وجود آمدن استقالل در آن تشكل كارگرى شويم. به 
اقدام كرد،  آنى  به صورت  آن  ايجاد  براي  بتوان  ايجاد تشكل مستقل روندى كوتاه مدت نيست كه  بيان ديگر 
بل كه براى به وجود آمدن اين مهم بايد در مسير ايجاد تشكل و هم چنين بعد از آن مبارزه بستر سازى و آگاهى

 رسانى كرد، چرا كه بدون آگاهي  رو به افزايش كارگران، همواره گروهي اندك كه به احتمال زياد داراى گرايشات 
يا ديدگاه هايى سازش كارانه، جدا يا ضد منافع كارگران هستند، سكان دار آن تشكل خواهند بود. در واقع تشكل 
كارگري چه قبل از ايجاد وچه بعد از آن صحنه ى رقابت و درگيري گرايشات مختلف اعم از راديكال و سازش 

كارانه خواهد بود، ضمن اين كه آگاهي طبقاتي نسبي و بنابراين استقالل تشكل هم نسبي است و اين كشمكش ها 
همچنان ادامه خواهد داشت و تنها ضمانت استقالل تشكل هاى كارگرى اضافه شدن آگاهي طبقاتى كارگران از 
طريق آگاهى بخشى فعاالنى است كه به اين امر باور دارند. اين امر مى تواند به تقويت هر روز بيشتر رويكرد 
شورايى در يك تشكل كارگرى منجر شود. اين رو ى كرد با دخالت تعداد هر چه بيشترى از كارگران آگاه در روند 
برنامه ها  و  تصميم گيرى ها  جريان  در  كارگران  از  بيشترى  چه  هر  تعداد  تا  مى شود  باعث  تشكل  يك  مبارزه ى 
شركت فعال كرده و بر اجراى برنامه ها نظارت داشته باشند و تنها اين امر مى تواند همان ضمانتى را فراهم كند كه 
از مسير مطالبات واقعى خود منحرف كرده و به  را  ديگر جريانات ضد كارگرى نتوانند به راحتى يك تشكل 

بى راهه بكشانند.

تنها راه نجات كارگران، ايجاد تشكل هاى خود ساخته 



3

2

6

7 4

5

July 2011

مرداد     1390

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

 22شعبان   1432

July 2011

مرداد     1390
 23شعبان   1432

July 2011

مرداد     1390
 24شعبان   1432

July 2011

مرداد     1390
 25شعبان   1432

July 2011

مرداد     1390
 27شعبان   1432

July 2011

مرداد     1390
 26شعبان   1432

Sunday 24

Saturday 23 

Tuesday 26

Monday 25Thursday 28

Wednesday 27

Friday 29

اشغال كارخانه كبريت سازى ايران توسط كارگران و درخواست پرداخت پاداش توليد اضافى (1323)/ تحصن بيش از 600 نفر از 
كارگران قرقره زيباي تهران در اعتراض به اخراج ها و خطر تعطيلي و درگيري با مسئولين كارخانه (1381) / صد نفر از كارگران 
پشم بافى آسيا در كرمان كه اكثريت آنان زن بودند براى اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاياى خود در طى ده سال، اقدام به بستن 
جاده كردند (1384) / تظاهرات كارگران شركت آونگان اراك با خواسته ي درخواست حقوق عقب افتاده (1389)/ تجمع بيش 

از 120 كارگر كارخانه نازنخ قزوين در اعتراض به حقوق معوقه (1389)

تجمع كارگران اخراجى شهردارى جهرم در مقابل شهردارى نسبت به بالتكليفى 26 كارگر اخراجى (1380)/ شكايت 50 كارگر 
شركت "پارس واشر" از كارفرما بدليل عدم پرداخت دستمزد و مزايا/ تجمع سيصد نفر از معلمان جهت اجراى طرح حق التدريس 

(1388)

ششمين روز اعتصاب كاركنان مخابرات (1358)/ اجتماع دو روزه كارگران كارخانه "پاتله" شهرضا نسبت به تاخير در دريافت 
حقوق (1380)/ كارگران واگن پارس در  واكنش به احتمال تعطيلى كارخانه در ناهارخورى اعتراض كردند. (1388)

اعتصاب كارگران ريسباف اصفهان (1331)/ تحصن كارگران و كاركنان اتوبوسرانى كرمانشاه (1358)/ اعتراض كارگران شركت 
(1385) ديزل  خودرو  ايران  كارگران  اعتصاب   /(1380) شركت"  ساختار  "اصالح  طرح  به  نسبت  شركت  محل  در  جنرال 

اعتصاب نانوايان شهرمرزى مهران (1358)/ رفتگران و كارگران شهردارى قائم شهر در مقابل ساختمان شهردارى تجمع كردند 
معوقه.  مزاياي  و  حقوق  به  اعتراض  در  كارخانه  مقابل  در  قزوين  فرنخ  كارخانه  كارگران  از  نفر   350 از  بيش  تجمع   /  (1385)

(1389)

اعتراض كارگران قراردادى پتروشيمى اروميه نسبت به عدم اجراى طرح طبقه بندى مشاغل (1380)/ تحصن 400 كارگر كارخانه 
چينى همگام شهركرد در مقابل استاندارى براى دستمزد معوقه (1385)

كارگران رسمي، قراردادى و پيماني! 
پيش به سوى ايجاد تشكل هاى كارگرى.

1
 اعالم پشتيبانى بخشى از كارگران ايران خودرو از كارگران شركت واحد (1384)/ تجمع كارگران ريسندگى سيمين نو اصفهان در

 مقابل مجلس در اعتراض به واگذارى كارخانه و حقوق معوقه (1385)

July 2011

مرداد     1390
21 شعبان    1432

مرداد



10

9

13

14 11

12
اعتصاب كارگران كارخانه سيمان صوفيان (1354)

اعتراض كارگران ريسندگى شاهو در سنندج (1384)/ اعتصاب كارگران شركت ايران خودرو (1385)

July 2011

مرداد     1390

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

 29شعبان   1432

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

مرداد     1390
 1رمضان   1432

مرداد     1390
 2رمضان   1432

مرداد     1390
 3رمضان   1432

مرداد     1390
 5رمضان   1432

مرداد     1390
 4رمضان   1432

Sunday 31

Saturday 30 

Tuesday 2

Monday 1Thursday 4

Wednesday 3

Friday 5

تجمع كارگران سيمان هگمتان شهر شاهنجرين، رزن و حمله به كارخانه و شكستن شيشه هاى كارخانه در اعتراض به اخراج يك كارگر 
(1380)/ اعتراض كارگران ريسندگي رحيم زاده اصفهان با بستن جاده ى اصفهان – تهران (1380)

منافع  در  كارگران  كردن  سهيم  قانون  لغو   /(1332) كشانده  اجبارى  تعطيلى  به  را  شمال  كارخانه هاى  كليه  كارگران،  اعتصاب 
واحدهاى صنعتى توسط شوراى انقالب (1359)

اعتراضى  تجمع   /(1380) حقوق  دريافت  عدم  و  اخراج  به  نسبت  آبادان  پااليشگاه  اخراجى  قراردادى  كارگران  اعتراض  تجمع 
راى  به عدم  اعتراض  در  با خانواده ها  پرريس سنندج همراه  كارخانه  كارگران  اعتراضى  تجمع  پرستاران سراسر كشور (1383)/ 

ديوان عدالت ادارى (1388)

8
با اعمال مديريت شورايى و تالش صادقانه كارگران، ميزان توليد كارخانه ها به دو برابر و نيم افزايش يافته (1360)/ تجمع كارگران 

3 كارخانه نساجى به طور همزمان در اصفهان (1380)

July 2011

مرداد     1390
 28شعبان   1432

مرداد



17

16

20

21 18

19 Saturday 6 

تظاهرات صدها نفر از كارگران كارخانه ريسندگى اهواز در مقابل بيمارستان دكتر علوى (1332)

اعتصاب كارگران نيروگاه برق سنندج (1388)

اعتراض كارگران كارخانه آهك صنعتى لرستان (1379)/ تحصن كارگران هفت تپه در محل كارخانه (1388)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

August 2011 7رمضان   1432

August 2011 8رمضان   1432

9August 2011رمضان   1432

August 2011 10رمضان   1432

August 2011 12رمضان   1432

11August 2011رمضان   1432

مرداد     1390

مرداد     1390

مرداد     1390

مرداد     1390

مرداد     1390

مرداد     1390

Sunday 7

Thursday 11

Wednesday 10

Tuesday 9

Monday 8

Friday 12

اعتصاب كارگران واگن هاى تهران براي دريافت دستمزد در روزهاى تعطيل (1286)/ تجمع اعتراض آميز كارگران كارخانه سلك
 باف يزد نسبت به عدم دريافت حقوق معوقه (1380)

روز جهانى جوانان 

15August 2011

مرداد     1390
 6رمضان   1432

اعتصاب كارگران مهستان در اعتراض به افزايش قيمت مواد غذايى (1368)/  اجتماع اعتراض آميز كارگران پشم بافى كشمير 
كرمانشاه در برابر اداره كار در اعتراض به عدم دريافت حقوق و تعطيلى كارخانه (1380)/ اعتراض كارگران كارخانه هاى چاى سازى 
الهيجان نسبت به تعطيلى 11 كارخانه به علت سياست هاى غلط سازمان چاى و وزارت جهاد كشاورزى (1380)/ تجمع اعتراضي 

بيش از 200 نفر از كارگران كارخانه لينتر پاك بهشهر در اعتراض به تعويق دستمزد (1381)

مدير عامل كشتيرانى آريا: كارگران و ملوانان اعتصابى بايد اعتصابشان را بشكنند (1358)/ اعالم خواسته هاى كارگران و كاركنان 
راديو – تلويزيون كردستان در نهمين روز اعتصاب (1358)/ اعتصاب موفق كارگران ايران خودرو (1387) /  فلج شدن كودكان 
كارگر در يك كارگاه كفش واقع در اكبرآباد نسيم شهر به علت استفاده از چسب غير مجاز كه باعث اثرگذاري روي اعصاب حركتي 

مي شود. (1383)

مرداد



24

23

27

28 25

26 Saturday 13 

اعتصاب كارگران كارخانه ى ناهيد اصفهان (1331)/ اعتراض كارگران نساجى بارش اصفهان نسبت به حقوق معوقه خود با بستن 
جاده تهران – اصفهان (1380)/ اعتراض كارگران شركت واگن پارس  در اعتراض به عدم پرداخت حقوق (1388)

تجمع اعتراضى معلمان حق التدريسى در مقابل مجلس و درخواست استخدام رسمى (1383)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

14 رمضان    1432

15 رمضان    1432

16 رمضان    1432

17 رمضان    1432

19 رمضان    1432

18 رمضان    1432

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

مرداد     1390

مرداد     1390

مرداد     1390

مرداد     1390

مرداد     1390

مرداد     1390

Sunday 14

Thursday 18

Wednesday 17

Tuesday 16

Monday 15

Friday 19

به تعطيلى كارخانه ، دستمزدهاى معوقه و بالتكليفى كارگران  اعتراض  تجمع كارگران نساجى مازندران در مقابل فرماندارى در 
(1385)/ تجمع تعدادى از كارگران واحد تنظيف كشتارگاه صنعتى كرمان براى دستمزد معوقه در مقابل شهردارى (1385) / 

اعتصاب كارگران پروژه احداث بانك صادرات اروميه در اعتراض به عدم پرداخ دو ماه دستمزد (1388)

شروع مرحله ى دوم اعتصاب كارگران نساجى پرريس سنندج در اعتراض به اخراج سازى و قراردادهاى موقت(1385)/ كارگران 
دستمزد  پرداخت  عدم  به  را  خود  اعتراض  و  كردند  مسدود  را  خيابان  رجايى،  خيابان  در  خوابيدن  با  شاهرود  چوب  صنايع 

نشان دادند. (1388)

22
اعتصاب كارگران بندر امام خمينى براى اضافه حقوق، مسكن و امكانات رفاهى (1358)

August 2011 13رمضان   1432

مرداد     1390
مرداد



31

30

3

4 1

2

Sunday 21

Saturday 20 

Thursday 25

Wednesday 24

Tuesday 23

Monday 22

Friday 26

اعتصاب كارگران شهردارى تهران (1323)/ تجمع كارگران واگن پارس اراك در محوطه شركت (1388)

August 2011

August 2011

August 2011

مرداد     1390

مرداد     1390

شهريور      1390

August 2011

شهريور      1390

August 2011

شهريور      1390

August 2011

شهريور      1390

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

 21رمضان    1432. تعطيل

 22رمضان    1432

 23رمضان    1432

 24رمضان    1432

 25رمضان    1432

 26رمضان    1432

از اعتصاب كارگران كوره پز خانه ها (1326)/ اعتصاب كارگران كارخانه فرش  راه آهن در حمايت  اعتصاب كارگران دخانيات و 
غرب بيستون كرمانشاه در اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزايا (1380)/ پايان اعتصاب كارگران پرريس سنندج با حمله ى 

ماموران پليس به كارگران اعتصابى (1385) 

اعتصاب كارگران كوره پز خانه ها (1326)/ اجتماع اعتراضي كارگران نساجي كشمير كرمانشاه در مقابل اداره كار در اعتراض به 
تعويق دستمزد (1381) / تجمع كارگران چينى البرز مقابل استاندارى البرز (1388)

 اعتصاب 2 روزه كارگران خدمات حمل و نقل شهرى اروميه براى دريافت مطالبات و حقوق معوقه (1380)/ تجمع اعتراضى زنان 

روستاى گيجالى بروجرد به علت كمبود آب شرب مقابل فرماندارى بروجرد با ظروف نشسته (1388)/ روز جهانى الغاء تجارت 

برده 

20August 2011 رمضان    291432

مرداد     1390
مرداد



«قراردادهاي موقت كار» يكي از مهم ترين حربه هاي كارفرمايان براي تشديد استثمار كارگران است. امروزه، با توجه به 
روند فزاينده ى بيكاري و شدت يافتن مشكالت طاقت فرساي معيشتي كارگران، شرايط مناسبي براي سرمايه داران 
فراهم شده است تا با استفاده از «قراردادهاي موقت كار»، شرايط فاجعه بارى چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزاياي 
كارگران  به  را  گسترده  هاى  بيكارسازى  و  اخراج  و  قانوني  حد  از  كمتر  دست مزدهاي  اجتماعي،  تامين  و  بيمه  كار، 
تحميل كنند. استفاده وسيع كارفرمايان از اين قراردادها به صورت مستقيم يا از طريق شركت هاي پيمان كاري در مراكز 
توليدي بزرگ، نه تنها امنيت شغلي كارگران را به شدت مورد تهديد قرار داده است، بل كه تاكنون به اخراج صدها هزار 
نفر منجر شده است. در روزهاي پاياني هر سال، قرارداد تعداد كثيري از كارگران تمام مي شود و آنان از مزاياي كامل 

آخر سال، مرخصي هاي با حقوق ايام عيد و بسياري مزاياي ديگر محروم مي شوند. 
از نخستين سال هاي دهه 70  و در راستاي تامين امنيت سرمايه و به بهاي نابودي امنيت شغلي كارگران، «قراردادهاي 
موقت كار» سال به سال گسترش يافته است. در ابتدا با تفسير جديد وزارت كار از ماده ى 7 قانون كار، قراردادهاي 
بدون تاريخ از شمار قراردادهاي دايمي و دسته جمعي كارگران خارج شد و به جاي آن، قراردادهاي موقت در كشور 
رسميت و عموميت پيدا كرد. تا سال 1373، هر قرارداد موقت حتي يك ماهه اگر 4 بار تمديد مي شد، حكم قرارداد 
دايم را داشت. در اين سال، كانون  عالي كارفرمايي كشور، براي قانوني كردن تضييع حقوق كارگران، با طرح استفساريه اي 
( نظرخواهى ) ،  وزيركار را به كمك طلبيد و ازآنجا كه سياست تعديل اقتصادي نيز به طور كامل عليه كارگران بود، 
با هر مقدار تمديد، قرارداد دايم تلقى  ناكارآمدتر كرد، يعنى ديگر  را  قانون كار  اين استفساريه،  به  وزيركار در پاسخ 

نمى شد و در هر حال معيار براي هيات هاي تشخيص وزارت كار، قرارداد آخر بود.
با نفي تشكل هاي خود ساخته ى كارگري، حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهاي دسته جمعي، ضمانت اجرايي قانون 
كار از بين رفت و سپس با خارج كردن كارگاه هاي كمتر از 5 و در مرحله ى بعد10 نفر از شمول قانون كار، تمامي 
كارگران بخش هاى ساختماني، كارگاه هاي قاليبافي، كوره پزخانه ها، ريخته گري ها، جوشكاري ها، مكانيكي ها، تراش

 كاري ها، بلورسازي ها، كارگران نقاش، خياط، نانوا، كفاش و ساير كارگران صنوف از حمايت قانون كار محروم شدند 
(البته اين دستورالعمل ها ممكن است در يك دوره لغو شده و در دوره اى ديگر تمديد شود اما مهم اين است كه همواره 
مانند چماق بر فراز سر كارگران حضور دارد). اما كار بدين جا ختم نشد، زيرا كارفرمايان براي آن كه بيمه ى كارگران را 
نپردازند، قرارداد هاي 6 ماهه و پس از آن 3 ماهه و در نهايت 29 روزه وسفيد امضاء را به مرحله ى اجرا گذاشتند كه 
دولت نيز در پوشش پيمانكاري ها، به اين سوءاستفاده از كارگران دامن زد و  غير مستقيم آن را قانوني اعالم كرد، زيرا  

اين شرايط در دستگاه هاي دولتي نيز  اجرا مي شود. 
اين روند، پس از دوران به اصطالح سازندگى، در دوران اصالحات سرمايه دارى پيگيرى شد و همچنين پس از آغاز 

رياست  جمهوري احمدي نژاد و سياست هاي اعمال شده ى وزيركار دولت نهم و دهم هم چنان اجرا مي شود.
به هر تقدير، قرارداد موقت كار كه آفتى براى كارگران است، باعث از دست دادن بيشتر قدرت خريد كارگران و اجبار 
آن ها به كار با قيمتى پايين تر مى شود و در پرتو چنين وضعيتى، عرضه ى نيروى كار نيز كاملن به شكلى استثمارى است 

و كارگر در جريان اين مبادله هيچ گونه اختيارى از خود ندارد.
برخى از تبعات قراردهاى موقت بدين شرح است: كاهش امنيت شغلى كارگران به واسطه ى آن كه پايان هر سال توسط 
كارفرمايان با آن ها تسويه حساب مى شود و كارگران كار خود را از دست مى دهند. كاهش قدرت خريد اين دسته از 
كارگران به دليل اين كه كارفرمايان معمولن دست مزد پرداختى را نزديك يا حتى زير حداقل دست مزد تنظيم مى كنند، 
و اين به واسطه ى فراوانى نيروى كار در بازار كار، به سهولت عملى مى شود. همچنين در قراردادهاى موقت كارفرما 
مى تواند اگر كارگرى بر اثر سابقه حقوق اش زياد شود به راحتى خاتمه قرارداد را اعالم و كارگرى از خيل بى كاران با 

حقوقى كم تر را جايگزين او كند.
نكته ى مهم ديگر اين است كه كارفرمايان با وضع اضافه كارى هاى سخت و طاقت فرسا  كه باعث استهالك  توان كارگران 
مى شود  و تن دادن اجبارى كارگران به آن، هزينه ي كمترى را پرداخته و از اين طريق همچنان بر سود خود مى افزايند.

اقدامات  هر گونه  در  از حضور  كه  اند  هراسان  از وضعيت شغلى خود  آن چنان  قراردادى   كارگران  نيز  روحى  نظر  از 
اعتراضى سر باز مى زنند، چه رسد به ايجاد و عضويت در تشكل  كارگرى كه اسباب تهديد و ارعاب از سوى كارفرما را 

براى آن ها فراهم مى كند.
قراردادهاى موقت باعث مى شود كه كارگران به طور موقت در مراكز مختلف مشغول به كار شوند و اين امر باعث 
آن جا  در  و در جهت متشكل شدن  داده  كارگران سامان  با ديگر  را  ارتباطات خود  نتوانند  كه در يك محل  مى شود 

تالش كنند.
قراردادهاى كار روزمزدى باعث مى شود كه كارگران نتوانند از حق بازنشستگى استفاده كنند و مشغول به كار بودن آنها 

به اراده كارفرمايان بستگى دارد.
در چنين شرايطى كارگران چاره اى ندارند جز اين كه حول اعتراض به قراردادهاى موقت و سفيد امضاء و ... دور 
يكديگر جمع شده و اعتراضاتى را در اين زمينه سازماندهى كنند. اين جمع شدن كارگران با توجه به شرايط، اشكال 
گوناگونى به خود مى گيرد و ممكن است از بسترهايى مانند گروه هاى كوه نوردى، سفر، مهمانى هاى خانوادگى و يا 
هر شكل ممكن ديگرى آغاز شود. از دل چنين جمع هاى نزديكى، كارگران يكديگر را پيدا كرده و نطفه هاى  يك حلقه ى 
آگاه در محيط كار را شكل مى دهند. اين جمع كوچك در ارتباط مستمر با ديگر كارگران مى تواند اعتراضاتى را سازمان 

دهد كه با فشار كارگران، سرمايه داران را به عقب نشينى وادار كند. 
نكته اى كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه شرايط كارگران موقت و بى كار در اين جا بسيار بر هم تاثيرگذار است. 
كارگران بى كار همواره از سوى سرمايه داران به عنوان حربه اى براى سركوب كارگران موقت استفاده مى شوند، زيرا اگر 
آنان كوچك ترين اعتراضى به شرايط داشته باشند، بايد جاى خود را به ارتش بى كارى دهند كه پشت درهاى كارخانه 

و محيط هاى كار صف كشيده اند. 

قراردادهاى موقت و سفيد امضاء
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كارگران كارخانه هاى فرش گيالن و الكتريك رشت در اعتراض به اخراج و بيكارسازى گسترده ى كارگران دست به اعتصاب زدند 
(1383)

اعتراض كارگران جهان چيت با بستن جاده تهران- كرج، نسبت به عدم دريافت حقوقهاى معوقه (1380)

تحصن كارگران شركت كشت و صنعت مهاباد (1387)

در اعتصاب كارگران كوره پزخانه ها، دخانيات و راه آهن 43 كارگر در فرماندارى نظامى زندانى شدند (1326)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

28August 2011 رمضان    1432

شهريور      1390

شهريور      1390

شهريور      1390

29August 2011 رمضان    1432

شهريور      1390

30August 2011 رمضان    1432

شهريور      1390

1 شوال    1432. تعطيل

2 شوال    1432

3شوال    1432

August 2011

شهريور      1390

September 2011

September 2011

Sunday 28

Saturday 27 

Tuesday 30

Monday 29Thursday 1

Wednesday 31

Friday 2

تحصن مردان و زنان كارگر كارخانه ريسندگى سمنان در تلگراف خانه و حمله نيروهاي نظامي به كارگران و كشته شدن 8 نفر و 
بازداشت 200 نفر (1331)/ تشكيل دفتر هماهنگى شوراها و سنديكاهاى كارگرى براى متشكل كردن كارگران ايران و دفاع از 
حقوق صنفى و اجتماعى آنان (1358)/ برگزارى اولين كنگره كنفدراسيون كارگران ايران (1358)./ اعتصاب كارگران نيشكر 

هفت تپه (1388)/ اعتصاب كارگران ITI در اعتراض به تهديد كارفرما (1388)

اعتصاب غذاى حين كار كارگران مجتمع فوالد خراسان در اعتراض به عدم دريافت حقوق (1380) / تجمع اعتراض آميز كارگران 
كفش شادان پور نسبت به تعطيلى شركت (1380)

5
اعتراض كارگران قند كامياب خمينى شهر براى عدم پرداخت حقوق معوقه (1388)

August 2011

شهريور      1390
27رمضان    1432

شهريور
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18 15

16

Sunday 4

Saturday 3 

Thursday 8

Wednesday 7

Tuesday 6

Monday 5

Friday 9

 September 2011

 September 2011

شهريور      1390

 September 2011

شهريور      1390

 September 2011

شهريور      1390

 September 2011

شهريور      1390

 September 2011

شهريور      1390 شهريور      1390

5 شوال    1432

7 شوال    1432

8 شوال    1432

10 شوال    1432

9 شوال    1432 6 شوال    1432

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

حمايت نمايندگان 43 سنديكاى كارگرى و تشكيل كميته اى براى كمك به كارگران اعتصابى سمنان به ابتكار كارگران 
كارخانه چيت سازى تهران (1331)/ اعتصاب كارگران كارخانه فوالسازى اهواز در اعتراض به چپاول ثروت ملى (1358)/
 براى سومين بار در يك ماه گذشته با تجمع در مقابل استاندارى، كارگران كارخانه تخته سه اليى شهيد رجايى سارى

 خواستار حقوق معوقه خود شدند. (1379)

ماه حقوق  به عدم دريافت 11  اعتراض  و  استاندارى  اجتماع كارگران پشم بافى و نساجى كشمير كرمانشاه در مقابل 
معوقه خود (1380)

تاسيس اتحاديه سنديكاهاى كارگرى ايران با نام اختصارى اسكى (1325) / تجمع كارگران اخراجى الكتريك رشت 
مقابل وزارت كار (1385)

پايان   /(1380) مجلس  مقابل  در  جامكو  و  شادان پور  كارگران  اعتراض آميز  تحصن   /(1358) نفت  صنعت  كارگران  اعتصاب 
اعتصاب 40 روزه و مبارزه متحدانه كارگران ايران خودرو ديزل (1385)/ اعالم حمايت جمعى از كارگران ايران خودرو از كارگران 

ايران خودرو ديزل (1385)

براى همدردى  استان  كارگرى  مراكز  ساير  نوشهر،  و  در چالوس  نظامى  اعالم حكومت  در صورت  كارگران:  توسط  تهديد دولت 
الوند قزوين در مقابل استانداري در اعتراض به تعويق  اعتصاب خواهند كرد (1325)/ تجمع اعتراضي كارگران كارخانه المپ 

4 ماه دستمزد (1381)

اعتصاب كارگران پااليشگاه نفت تهران و آغاز اعتصاب هاى سراسرى در ايران (1357)/ اعتصاب كارگران فرش بيستون كرمانشاه 
نسبت به عدم دريافت عيدى، حقوق و مزايا (1380)/ اعتراض كارگران بافندگى سارى در مقابل فرماندارى نسبت به عدم دريافت 
حقوق معوقه و پرداخت بيكارى (1380) / اعتصاب غذا به همراه تجمع خانواده هاي كارگران پااليشگاه سرخس در اعتراض به

 تعويق دستمزدها و سوءمديريت  (1381)

اعتصاب كارگران نساجى غرب (كرمانشاه) نسبت به عدم دريافت عيدى، حقوق و مزايا (1380) / اعتصاب كارگران مجتمع 
كشت و صنعت لرستان نسبت به ركود فعاليت و تعطيلى واحدهاى توليدى (1380)/ كارگران نيشكر هفت تپه اعتصاب كردند.

(1388) 

شهريور      121390
4September 2011 شوال    1432

شهريور

ارتباطات و كميته هاى كارگرى مى تواند 
بستر ساز تشكل يابى كارگران باشد.



21

20

24

25 22

23 شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

12September 2011 شوال    1432

13September 2011 شوال    1432

14September 2011 شوال    1432

15September 2011 شوال    1432

17September 2011 شوال    1432

16September 2011 شوال    1432

شهريور      1390

شهريور      1390

شهريور      1390

شهريور      1390

شهريور      1390

شهريور      1390

Sunday 11

Saturday 10 

Tuesday 13

Monday 12Thursday 15

Wednesday 14

Friday 16

اعتصاب كارگران كارخانه شهرضا (1337)/ تجمع در محل كارخانه توسط كارگران ريسندگى گيالن نسبت به عدم دريافت حقوق 
جاسك  ماهى  تن  كارخانه  زن  كارگران  اعتراض   /(1388) متال  پارس  كارگران  اعتراض  و  درگيرى   /(1380)  79 پاداش  و 
جمهوري  رياست  نهاد  مقابل  خود  ماهه   11 معوقه  حقوق  دريافت  براي  قزوين  البرز  بافت  پوشينه  كارگران  تجمع    /  (1388)

(1389)

اعتصاب كارگران كارخانه دخانيات براى 1. تامين منزل مسكونى 2. تشكيل كميسيونى براى وضع دستمزد كارگران. 3. بهبود 
و  ماهه   6 مزاياى  و  حقوق  دريافت  عدم  به  نسبت  چوكا  كارخانه  كارگران  تجمع  و  اعتراض   /(1352) كارگران  بهداشت  وضع 
تعطيليكارخانه (1380) تحصن كارگران پااليشگاه عسلويه همراه با خانواده هاى كارگران بازداشت شده در اعتراض به عدم آزادى 
(1385) كارخانه  مقابل  در  ابريشم"كاشان  "مخمل  نساجى  كارگران  روزه  چند  تحصن   /(1380) شده  دستگير  كارگران 

پرريس و فرش  راهپيمايى كارگران نساجى  پرداخت دستمزد (1386)/  به عدم  اعتراض  تپه در  نيشكر هفت  اعتصاب كارگران 
غرب بافت در سطح شهر سنندج (1387)/ اعتصاب 200 نفر از كاركنان شركت اتوبوسرانى خرمشهر جهت عدم پرداخت حقوق

 معوقه (1388)

روز جهانى پيشگيرى از خودكشى 

كارخانه  كارگران  اعتصاب   /(1386) كارگر   6 اخراج  و  اروميه  صدراى  ايران  صنعتى  گروه  يك  شماره  كارگاه  روزه   4 اعتصاب 
مرودشت فارس در اعتراض به اخراج 80 نفر از كارگران

19 September 2011

شهريور      1390
11شوال    1432

شهريور
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30

تجمع 200 نفر از كارگران كارخانه  "صندوق نسوز كاوه"(1385)

تجمع و اعتصاب كارگران شركت آلومينوم اراك (ايرالكو) در اعتراض به عدم پرداخت مزايا(1388)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

19September 2011 شوال    1432

20September 2011 شوال    1432

21September 2011 شوال    1432

22September 2011 شوال    1431

24September 2011 شوال    1432

23September 2011 شوال    1432

شهريور      1390

شهريور      1390

مهر      1390

شهريور      1390

شهريور      1390

شهريور      1390

Sunday 18

Saturday 17 

Tuesday 20

Monday 19Thursday 22

Wednesday 21

Friday 23

تجمع 500 نفر از كارگران شركت لوله سازى خوزستان در برابر استاندارى براى 5 ماه حقوق معوقه (1375) / اعتراض كارگران 
شركت نخ كار نسبت به عدم دريافت 9 ماه حقوق معوقه (1377)/ اعتصاب كارگران سيما چوب تهران و در خواست بركناري 

مديريت (1381)

اعتصاب كارگران شركت نساجى كردستان در اعتراض به عدم پرداخت كمك هزينه تحصيلى فرزندان (1383)/ تجمع كارگران 
50 نانوايى همدان در مقابل استاندارى (1385)

18September 2011 شوال    261432

شهريور      1390

تجمع  دريافت حقوق عقب افتاده (1380)/  و  به تضمين شغلى  نسبت  كارخانه  در محوطه  كيسه گيالن  كارگران شركت  تجمع 
كارگران نساجي چوخاي ساري در مقابل بانك صنعت و معدن در اعتراض به تعويق 20 ماه دستمزد و مزاياي معوقه و بيمه ي بيكاري 
كه با حمله نيروهاي انتظامي و مجروح كردن كارگران همراه بود (1381)/ اعتصاب سه روزه كارگران كارخانه "كاشى سمند" در 

سمنان (1385)

راهپيمايى تعدادى از كارگران كارخانه نعطيل شده رشت در خيابان هاى اصلى شهر رشت به سمت استاندارى (1385) / راهپيمايى 
حدود 300 نفر از كارگران اخراجى الكتريك ايران رشت در خيابانهاى مركزى شهر به سمت اساندارى (1385)/ تجمع اعتراضي 

كارگران كارخانه ناز نخ قزوين در مقابل كارخانه (1389)

شهريور

بيمه ى بيكارى مى بايست تا پيدا كردن كار 
با دست مزد مكفى از طرف دولت پرداخت شود.



22 خرداد (12 ژوئن ) روز جهانى مبارزه عليه كار كودك است. مطابق تعاريف پذيرفته شده در جهان، هر 
فرد زير 18 سال كودك محسوب مى شود.آمار رسمى بيان گر اين هستند كه بيش از 250 ميليون كودك كار 
در سراسر دنيا به انواع و اقسام كارها مشغول اند .كارهايى كه به علت جبر اقتصادى و تنها به خاطر بقا و زنده 
ماندن به اين كودكان تحميل شده است. البته تعداد واقعى اين كودكان بسيار بيشتر از ارقامى است كه اين" 
منابع رسمى" اعالم مى كنند . به عنوان مثال برخى نهادهاى رسمى و دولتى در ايران تعداد كودكان كار را 
كمتر از 30 هزار نفر اعالم مى كنند، در حالى كه با نگاه كردن به آمار رسمى ِخود آنان درباره ى كارگاه هاى 
ديده  ساده  بسيار  محاسبات  با  و  كرده اند  اعالم  كار  كودكان  تعداد  براى  كه  درصدى  نسبت  و  مختلف 
ِمنابع  ارقام  از 5 ميليون كودك كار وجود دارد . به طور كلى بر اساس  ايران حداقل بيش  مى  شود كه در 
اين كودكان در كارگاه هاى رسمى و  از 400 ميليون كودك كار در سراسر دنيا وجود دارد.  مستقل، بيش 
با  برابر  كار  با  اتوماتيك  نيمه  يا  و  اتوماتيك  دستگاه هاى  با  كارگاه هاى  در  و   ) زمينى  زير  و  رسمى  غير 
بزرگ ساالن اما با حقوقى تا نصف و يا يك سوم) و يا در خانه هاى شان (و در توليد كاالهايى كه توسط 
افراد خانواده ساخته مى شود )  و همچنين در مزارع و يا كمتر از 10 درصد كودكان كار در  از  چند نفر  

خيابان ها به فروش نيروى كارشان مشغول اند. مهم نيست كه اين كودك  در حوزه ى 
ارتباط هاي خانوادگى كار مى كند و يا براى كارفرمايى در خارج از خانه. 

به طور كلى فروش نيروى كار توسط كودكان در سيستم هاى اقتصادى دنيا به دليل اين كه كمترين ميزان 
طبقه سرمايه دار مى شود.  براى  ايجاد سودهاى سرشارى  باعث  تعلق مى گيرد  اين كودكان  به  دست مزد 
خانواده شان  افراد  كل  به  كه  انسانى  غير  شرايط  دليل  به  افغانى،  كودكان  مانند  مهاجر  كودكان  معمولن 
افراد  همراه  به  و  خانه  در  كه  هستند.كودكى  كودك  كار  پديده ى  اصلى  قربانيان  از  مى شود  تحميل 
خانواده اش كار مى كند در محصولى كه به صورت جمعى توليد  مى شود سهيم است و كل افراد خانواده 
با دريافت دست مزد هاى بسيار سطح پايين كه به واسطه ي توليد عايدشان مى شود، سودهاى كالنى براى 
كارفرما هاى دست دوم يا دست سوم و به طور كلى براى سرمايه دارى ايجاد مى كنند. نظام سرمايه دارى 
هرگز نمى خواهد كار كودكان كه در كنار قاچاق مواد مخدر و صنعت سكس از سود آورترين منابع در آمدش 

هستند از ميان برود. دست مزد بسيار كم، امكان 
تو سرى زدن به كودكان و امكان كنترل بيش از معمول آنان، احتمال آزار جنسى، آزار روانى و تنبيه بدنى و 

كالمى وضعيتى است كه اكثر كودكان كار با آن دست به گريبان هستند. 
اين كودكان  نيروى كارشان مى شوند.  فروختن  به  ناچار  پايگاه طبقاتى خانواده شان  به علت  كار  كودكان 
متعلق به طبقه ى كارگرند. كودكانى كه به جاى بازى و تحصيل و حق كودكى تبديل به برده هاى ارزان 
قيمتى براى نظام سرمايه دارى مى شوند و در اين ميان از ابتدايى ترين حقوق كودكى و انسانى خود محروم 
مى شوند و آسيب هاى روانى و جسمى فراوانى را متحمل مى شوند.  فشارهايى كه در اثر مبارزات در طبقه ى 

كه است  شده  باعث  داشته،  وجود  تاريخى  طور  به  كودك  كار  لغو  درعرصه ى  مبارزين  توسط  و  كارگر 
 دولت هاى سرمايه دارى و يا نهادهاى وابسته به سرمايه دارى اما در ظاهر مدافع كارگران و يا كودكان (مانند 
ILO – سازمان جهانى كار) قوانين و مقاوله نامه هايى را براى ممنوعيت كار كودك وضع كنند ( ماده هاى

79 تا 84  قانون كار ايران و نيز ماده 32 پيمان نامه ي جهانى حقوق كودك) و يا كشور هاى امضا كننده را به 
جلوگيرى از ادامه ي بدترين اشكال كار كودك"دعوت" كنند (  مقاوله نامه ى 182 سازمان جهانى كار ). 
كشور ايران هر دو مورد يعنى پيمان نامه و مقاوله نامه را امضا كرده است. افشاگرى عليه قوانين موجود و 
اجتماعى  نيروهاى  فراخواندن  و  جهان  در  دارى  سرمايه  دولت هاى  كلى  طور  به  و  مجريه  دستگاه هاى 
بيشترى به عرصه ى اين نبرد از  موارد الزم براى مبارزه براى جنبش لغوكار كودك است. واقعيت اين است 
كه نظام سرمايه دارى به دليل منافع طبقاتى اش " قصد " ندارد كه پديده ى كار كودك را لغو كند. اگر هم 
تا كنون قوانين و مقرراتى نيم بند و يا در ظاهر به نفع كودكان  به او تحميل شده است، از اجراى آن سرباز 
ايجاد  به  توهم  نبايد  كودك  كار  پديده ى  لغو  براى  كودك  كار  لغو  اجتماعى  جنبش  در  بنابراين  مى زند. 
قوانين بهتر داشت ، بايد هم گام  و هم پيمان با ديگر جنبش هاى اجتماعى و از همه نزديك و مهم تر با جنبش 
كارگرى و به طور تنگاتنگ به مبارزه اى سازمان يافته دست زد تا بتوان هم سرمايه دارى را مجبور به تغيير 
مبارزات  خوردن  گره  با  بايد  كه  است  اين  مهم تر  اين ها  از  ولى  آن.  اجراى  به  وادار  هم  و  كرد  قوانين اش 
از ميان برداشتن مناسبات سرمايه دارى گام  سازمان يافته و متحدانه در عرصه ي جهانى بتوان در راستاى 
كارگران  به سازمان يابى طبقاتى در  به جامعه و كمك  آگاهى بخشى  به  بتواند  بايد  اين جنبش  برداشت. 
(كه كودكان كار نيز در ميان آن قرار دارند) بپردازد. در اين راه اتحاد  و ارتباط ارگانيك با جنبش كارگرى از 
جدى ترين ضرورت هاست. به عبارتى ديگر مقوله ى لغو كار كودك، هرگز چيزى جدا از مبارزه ى طبقاتى 
و يا عرصه اى حاشيه اى و يا فرعى براى جنبش كارگرى نيست و نمى تواند باشد. جنبش كارگرى بايد 
بتواند در مسير سازماندهى و كمك به تشكل يابى طبقاتى كارگران از نزديك با فعالين اش در عرصه ى لغو 
كار كودك هم كارى و هم فكرى و اتحاد عمل داشته باشد. بايد بيش از پيش در ضرورت مبارزه براى لغو 

كار كودك سخن و گفت و عمل كرد.
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تجمع خبازان كرمانشاه در محل اتحاديه در اعتراض به افزايش قيمت آرد (1383)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

26September 2011 شوال    1432

27September 2011 شوال    1432

28September 2011 شوال    1432

29September 2011 شوال    1432

2September 2011 ذى القعده    1432

1September 2011 ذى القعده    1432

مهر      1390

مهر      1390

مهر      1390

مهر      1390

مهر      1390

مهر      1390

Sunday 25

Saturday 24 

Tuesday 27

Monday 26Thursday 29

Wednesday 28

Friday 30

اعتصاب 2 هزار نفر از كارگران و كاركنان پااليشگاه نفت خارك (1357) / تجمع كارگران كارخانه آهك صنعتى و هيدراته لرستان و 
درخواست آنان براى راه اندازى دوباره اين واحد در مقابل فرماندارى پلدختر (1380)/ دو هفته تجمع اعتراضى كارگران بازنشسته 
ميران براى عدم دريافت سنوات پس از دو سال بازنشستگى (1383)/ تجمع اعتراضى كارگران آونگان اراك جلوى درب كارخانه 

(1388)

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه قند ياسوج در مقابل استانداري در اعتراض به 3 ماه حقوق معوقه (1381) / تجمع كارگران ناز 
نخ قزوين در مقابل نهاد رياست جمهورى (1385) / تجمع حدود 70 كارگر كارخانه چيني البرز براي پيگيري مطالبات و حقوق 

مقابل اين شركت (1389)/ تجمع 200 نفر از كارگران معترض كارخانه ريسندگي نازنخ قزوين در مقابل كارخانه (1389)

تحصن 2 هزار كارگر در برابر شهردارى براى درخواست آزادى يوسف افتخارى (1322)/ تحصن 3000 نفر از كارگران نيشكر هفت 
تپه در برابر فرماندارى (1386)/ تجمع كارگران شهردارى منطقه 7 تهران در برابر مجلس (1386)/ تجمع معلمان حق التدريس 
استان لرستان مقابل مجلس (1387)/ ادامه اعتراضات و اعتصاب رانندگان و كاميون داران اهواز  (1387) / اعتصاب 3 روزه 
كارگران كارخانه الستيك بارز در اعتراض به شرايط اسف بار كارشان و عدم پرداخت اضافه كاري روتين (شروع از 4 مهر) (1389)

تجمع كارگران شركت سراب بافت در مقابل مجلس براى 17 ماه حقوق معوقه / اعتصاب كارگران روغن نباتي قو (واقع در  تهران) 
در اعتراض به عملكرد مديريت اين شركت (1389)

25September 2011 شوال    1432. تعطيل2

مهر      1390

تجمع اعتراضي 500 كارگر لوله سازي خوزستان در مقابل استانداري و بستن خيابان در اعتراض به 6 ماه حقوق  معوقه (1381)/ 
تجمع اعتراضى كارگران صنايع چوب طالقان در مقابل دفتر مركزى شركت (1386)/ اعتصاب سى كارگر شركت "كشش" بوكان 

(1386)

اعتصاب كارگران كارخانه پشمينه و كبريت سازى تبريز (1322)/ تجمع بيش از سيصد نفر از كارگران كاغذ سازى شوشتر در برابر 
استاندارى و حمله نيروهاى انتظامى به تجمع (1386)/ حمايت سنديكاى كارگران شركت واحد از كاميون داران اهواز (1387) 

/  تجمع اعتراضي كارگران كارخانه ي خاور رشت و درخواست رسيدگي به وضعيت كارگران اين كارخانه (1389)

مهر
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13

يورش ماموران امنيتى و ضد شورش به كارگران نيشكر هفت تپه كه در ششمين روز اعتصاب به سر مى بردند (1386)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

4 ذى القعده    1432

5 ذى القعده    1432

6 ذى القعده    1432

7 ذى القعده    1432

October 2011

October 2011

October 2011

October 2011

October 2011

October 2011

9 ذى القعده    1432

8 ذى القعده    1432

مهر      1390

مهر      1390

مهر      1390

مهر      1390

مهر      1390

مهر      1390

Sunday 2

Saturday 1 

Tuesday 4

Monday 3Thursday 6

Wednesday 5

Friday 7

آزادى رضا روستا از زندان و ممنوع الخروج شدن وى (1324)/ اعتصاب لنج داران قشم (1358)/ كارگران نساجى كاشان در 
اعتراض به عدم پرداخت به موقع دستمزدها در مركز شهر دست به تجمع اعتراضى زند (1383)/ تجمع كارگران كمپرسورسازى 

قزوين در اعتراض به تعطيلى واحد توليدى (1385)

بيمه تكميلي (1381)/  و  وام مسكن  پرداخت  در  تاخير  به  اعتراض  در  آبادان  پتروشيمي  كارگران  از  نفر  اعتصاب غذاي صدها 
اعتصاب بيش از 500 نفر از كارگران نيشكر هفت تپه (1388)

اين  نفر در   1000 از  اقتصادى خود (شركت بيش  به تشديد مشكالت  قائم شهر  كارگران  اعتراض  اكتبر)  روز جهاني معلم /   5)
و  شغلى  وضعيت  به  نسبت  قائم شهر  ولكار  و  طبرستان  نساجى  كارخانه هاى  كارگران  اعتراض آميز  تجمع   /(1379) اعتراض) 

حقوقى خود (1379)/ روز جهانى معلم 

تظاهرات كارگران نساجى اصفهان در اعتراض به مصوبه ى مجلس (1380)/ تجمع 400 كارگر ريسندگى رحيم زاده اصفهان در 
اعتراض به عدم دريافت بيش از 4 ماه حقوق و مزايا (1380)/ تجمع كارگران الستيك البرز در اعتراض به دستمزدهاى معوقه 

(1387) /  اعتصاب رانندگان مسكن مهر سنندج در اعتراض به حقوق معوقه و لغو كار اجباري و شيفت اجباري (1389)

كارگران ساختمانى سد دز براى تامين اضافه دستمزد و تقليل ساعت كار، دست از كار كشيدند (1339) / درخواست كارگران 
براى توقيف اموال صاحب كارخانه "يك و يك" به علت عدم پرداخت حقوق 4 ماه عقب افتاده (1358)

3October 2011 ذى القعده    91432

مهر      1390

اعتصاب دو روزه كارگران برق رشت براى بهبود وضعيتشان (1325) / راهپيمايى بيكاران تبريزى به خشونت كشيد (1358)

مهر
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تجمع كارگران خباز سقز در مقابل اداره كار (1388)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

11 ذى القعده    1432

12 ذى القعده    1432

13 ذى القعده    1432

14 ذى القعده    1432

16 ذى القعده    1432

15 ذى القعده    1432

October 2011

October 2011

October 2011

October 2011

October 2011

October 2011

مهر      1390

مهر      1390

مهر      1390

مهر      1390

مهر      1390

مهر      1390

Sunday 9

Saturday 8 

Tuesday 11

Monday 10Thursday 13

Wednesday 12

Friday 14

خواست هاى 6 گانه كارگران صنعت نفت در شمال از وزير نفت، " توسط دبير سنديكاى خطوط لوله ى رى، كيومرث شهنى" و 
مقابل  در  گيالن  كار  كنف  كارگران  تجمع   /(1358) كارگرى  ضد  قوانين  فسخ  و  روسا  به  كالن  حقوق  پرداخت  از  جلوگيرى 

استاندارى (1386)

و  راه اندازي كارخانه  و  ايجاد كار  و  به وضعيت شغلي خود  اعتراض  فرنخ قزوين در  از كارگران كارخانه ريسندگي  نفر   200 تجمع 
درخواست حقوق معوقه (1389)

اعتراض كارگران ذغال سنگ كرمان به علت عدم رسيدگى به مشكالت شان (1380) / تجمع اعتراضي جمعي از كارگران كارخانه 
روغن نباتي پارس قو در اعتراض به نامشخص بودن وضع شغلي (1389)

 (10 اكتبر) روز جهاني لغو اعدام / اعتصاب كارگران ماشين سازى تبريز (1352) / تحصن كارگران بازنشسته چيت سازى بهشهر 
نسبت به عدم پرداخت حقوق و سنوات خدمتى (1380)/ اعتراض و اعتصاب غذاى كارگران واگن پارس اراك (1388)/ (10 
اكتبر)  روز جهانى لغو اعدام (1388) / تجمع كارگران شركت  هاي كمباين سازي، واگن پارس و آونگان اراك در مقابل كارخانه و 

انسداد ورودي شهر اراك در اعتراض به عدم پرداخت حقوق (1389)

اعتصاب كارگران ذوب آهن اصفهان، گمرك جلفا و بندر شاهپور (1357) / اعتصاب كارگران پروژه ساخت نيروگاه سيكل تركيبي 
يزد در اعتراض به عدم پرداخت شش ماهه حقوق (1389)

16
روز جهاني كودك
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Sunday 16
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كارگران  بهشهر (1357)/  و گروه صنعتى  اهواز  و  آبادان  نفت  كارگران  اعتصاب   / بندر شاهپور (1337)  اسكله هاى  و  كارگران گمرك  اعتصاب 

نساجى بابكان آمل در اعتراض به دستمزد معوقه و تعطيلى كارخانه و بيكارى دست به تجمع اعتراضى زدند (1383)/ تجمع اعتراضى كارگران قوه 

پارس در برابر استاندارى (1386)/ ترور مجيد حميدى فعال كارگرى و عضو كميته هماهنگى براى كمك ..(1386)/ اعتراض كارگران لوله سازى 

خوزستان در مقابل استاندارى در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاى معوقه (1388)

روز جهاني ريشه كني فقر /اعتصاب كارگران كارخانه شاهى به علت عدم دريافت حقوق 3 ماه معوقه خود (1328)/ كارگران 
كارخانه فرش غرب در مقابل خانه كارگر كرمانشاه در اعتراض به تعطيلى كارخانه و عدم پرداخت مطالبات تجمع نمودند (1387) 
/  تجمع اعتراضي كارگران شهرداري منطقه يك آبادان در مقابل شهرداري در اعتراض به 4 ماه حقوق معوقه. (1389)/ روز جهاني 

ريشه كنى فقر 

تجمع    / كردند (1383)  اعتصاب  كار  كاهش ساعت  و  افزايش دستمزد  و  معوقه  براى دستمزد  ميالد  برج  مخابرات  كارگران 
كارگران دفاتر ICT نقده، مياندوآب و مهاباد و كنتورنويسان شركت آب و فاضالب اروميه در اعتراض به وضعيت كاري در مقابل 

استانداري آذربايجان غربي (1389)

تجمع اعتراضي كارگران نساجي نخباف تبريز در مقابل فرمانداري در اعتراض به تعويق دستمزدها و اخراج و بيكاري (1381)

تعويق دستمزدها  به  اعتراض  اهواز در  اتوبوس رانى  اعتصاب 1 ساعته ى كارگران  اتحاديه كارگران نساجى (1380)/  كار  به  آغاز 
(1383)

مهر

 حذف يارانه ها بيشترين فشار را به كارگران 
و خانواده هاى آنان و به ويژه كارگران بيكار وارد مى كند

23
اعتراض كارگران پااليشگاه نفت شيراز و نساجى يزد (1357)

17October 2011 ذيقعده    1432
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Sunday 23

Saturday 22 

Tuesday 25

Monday 24Thursday 27

Wednesday 26

Friday 28

اعتصاب چند ساعته برخي از اتوبوس هاي خطي تهران نسبت به عدم پرداخت اضافه كاري (1389)

اعتراض كارگر ان صنايع چوب ايران به عملى نشدن وعده مسئوالن بانك هاى ملى و مسكن (1377)/ تحصن دوباره ى كارگران 
شهردارى ايالم به دنبال عدم تعهد شهردارى در مورد پرداخت حقوق و مزايا (1378)/ سومين روز اعتراض كارگران پارسيلون 
صنايع  وزارت  به  نمايندگان  اعزام  و  معوقه  دستمزدهاي  به  اعتراض  در  تاير  كيان  كارخانه  كارگران  تجمع   /  (1384) آباد  خرم 

(1389)/ تجمع معلمان خريد خدمتي و ضمن خدمت در مقابل مجلس در اعتراض به اخراج خود. (1389) 

اعتصاب كارگران شركت راهگا در اعتراض به عدم تمديد دفترچه هاى بيمه (1383) / ممنوعيت اشتغال كارگران مهاجر افغان در 
خمين با صدور بخشنامه ي فرمانداري (1383)/ تجمع اعتراضي كارگران كيان تاير در كارخانه در اعتراض به وضعيت كارخانه و 

حقوق معوقه (1389)

به  اعتراض  در  شيراز  مخابرات  كارگران  تجمع   /(1287) تبريز  در  محلى  خانه  دباغ   3 در  دباغى  كارگر   150 حدود  اعنتصاب 
خصوصى سازى در مقابل استاندارى (1388)

و  كشاورزى  هاى  بخش  از  كارگران  اكثر  شركت  با  تپه،  هفت  نيشكر  كارگران  سنديكاى  انتخابات  اولين  آميز  موفقيت  برگزارى 
توليد(1387)/ تجمع بيش از 100 كارگر كارخانه پوشينه بافت براي پيگيري حقوق معوقه 

12 ماهه (1389) 

اعتصاب كارگران معدن زغال سنگ شاهرود (1352)/ تجمع اعتراضي كارگران كارخانجات مقدم كرج در اعتراض به خارج شدن 
كارگران با سابقه از شمول قانون مشاغل سخت و زيان آور (1381)/ اعتصاب كارگران شركت صنعتى دريايى ايران در اعتراض به 

اخراج و براى افزايش دستمزد (1383)

30مهر
 تجمع اعتراضى كارگران كارخانه لوله بتنى اهواز در ميدان شهدا (1388)     

24October 2011 ذيقعده    1432
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با پايان يافتن جوامع بي طبقه ي اوليه و پيدايش جوامع طبقاتي، استثمار انسان از انسان آغازگرديد. سراسر 
تاريخ جوامع طبقاتى چيزى جز مبارزه بين طبقات استثمارگر و ستم كش نيست. در چند قرن اخير و اكنون 
در سراسر جهان دو طبقه ى سرمايه دار و كارگر در مقابل يكديگر قرار گرفته اند؛ اين دو طبقه و به اشكال 
مختلف در جدال و نبرد و نزاع و تضاد لحظه به لحظه و دائمى با يكديگر هستند. طبقه ى كارگر از جان و 
نيروى كار خود مايه مى گذارد و ثروت توليد مى كند و طبقه ى سرمايه دار حاصل دست رنج و كار كارگران 
و  استثمار  با  تا  مى مكد  را  كارگران  مال  و  جان  شيره ى  انگل وار  سرمايه دارى  نظام  مى زند.  جيب  به  را 
خرج هاى  صرف  را  حاصله  سود  از  مقدارى  سرمايه دار  برسد.  سود  به  كارگران  كار  نيروى  از  بهره كشى 
آن چنانى خود كرده و مابقى آن را به ثروت و سرمايه ى پيشين خود اضافه مى كند تا بتواند ما كارگران را 
بيشتر استثمار كند و خود به سود بيشترى برسد. به اين ترتيب هميشه از استثمار نيروى كار ما كارگران است 
كه سرمايه داران به سرمايه و دم و دستگاه و ابزار توليد و خدمات مى افزايند.آنان براى حفظ نظام سرمايه دارى 
توليد  خودمان  كه  ثروتى  همين  با  ما،  عليه  بر  خود  تسلط  و  زور  و  قدرت  نظام هاى  داشتن  نگه  وبرقرار 
مى كنيم خدم و حشم و نيروى پليس و سركوب و قانون گذارى و عوامل اجرايى و رسانه و دستگاه آموزشى 
و تبليغى خود را تقويت مى كنند. به ما مى گويند سرمايه دار، سرمايه با خود آورده! چه دروغ شرم آورى! 
يا مادر  به ارث برده، پدر  اگر  آورده؟ مادر زادى داشته است!؟  از كجا  را  اين سرمايه  اين جاست كه  سوال 
سرمايه دارش از كجا آورده اند؟ منابع طبيعى كه مال همه ى مردم است؛ از هر كجا كه شروع كنيم و بررسى 
كنيم مى بينيم به جز استثمار كردن نيروى كار تعدادى كارگر امكان ندارد چيزى به سرمايه ى سرمايه داران 
زنده  براى  راهى  كارمان هيچ  نيروى  به جز فروش  و  نيستيم  توليد  ابزار  كارگران صاحب  ما  اضافه شود. 
ماندن نداريم و نيروى كارمان را درست عين بقيه ى كاالها به سرمايه داران مى فروشيم، اما سرمايه داران براى 
را  اين كاال  ارزش  از  پول كامل نمى پردازند بل كه فقط بخش كمى  كار مان،  نيروى  يعنى  اين كاال  خريد 
مى پردازند و از بخش بيشترى كه نمى دهند و مى دزدند ارزش اضافه كسب مى كنند و در يك كالم به خاطر 
تسلط سياسى شان بر جامعه ى طبقاتى و به طور ساده و واضح به دليل زورگويى شان، از استثمار نيروى كار 

ما سود به كف مى آورند.
ما كارگران يك طبقه ايم.كارگر ِ تنها معنا ندارد. ما در شغل هاى گوناگون و صنف هاى مختلف و به صورتى 
بخش  در  يكى  كارخانه،  در  ديگرى  معدن،  در  يكى  مى كنيم.  تكميل  را  يكديگر  كار  حاصل  زنجيروار 
خدمات عمومى، حمل و نقل و ترابرى يا باربرى و بعضى در توزيع مشغول به كار هستيم. بخشى براى 
حفظ نيروى كار ِ كارگران در بخش بهداشت و درمان كار مى كنند تا نيروى كار ِ ارزان تلف نشود، برخى 
در بخش آموزش نيروى متخصص براى استثمار آماده مى كنند، برخى در كار ِ خانگى- مثل بسيارى از 
آنان  تا  مى كنند  كمك  همسران شان  كار  نيروى  بقاى  به  مجانى  و  مفت  كاملن  و  مى كنند  بردگى  زنان- 
بتوانند زنده بمانند و فردا و فردا ها براى سرمايه داران سود توليد كنند؛ برخى در توليد پوشاك و برخى در 

صنايع غذايى كار مى كنند؛ بعضى در نانوايى، بعضى در صنايع فلزى و يا ماشين سازى، نفت و سوخت، 
نيروگاه ها، ساختمان سازى و مسكن سازى و راه سازى و پروژه هاى عمرانى كار مى كنند و ...؛ ما در سراسر 
جهان يك وضعيت داريم ،همه نيروى كارمان را مى فروشيم و توسط طبقه ى سرمايه دار استثمار مى شويم. 
فارغ از رنگ و نژاد و مليت و دين و رنگ و قوميت و  جنسيت، چه زن و چه مرد، همه و همه طبقه ى جهانى 
كارگر را تشكيل مى دهيم. سرمايه دارى هم يك طبقه ى جهانى است كه براى حفظ نظامى كه مال اوست در 
بانك ها و دولت هاى خودش حمايت كند.  از سرمايه هاى شركت ها و  تا  هر جاى جهان مداخله مى كند 
انواع و اقسام نهاد ها و ارگان هاى قانونى و اجرايى و قضايى و امنيتى و ارتشى و پليسى و رسانه اى براى 
خود دارد. حتا به اسم حقوق كارگران و يا به اسم حقوق بشر نهاد هاى دل خواه خود را مى سازد تا نيروى ما 
كارگران را به هرز ببرد. سعى مى كند با دامن زدن به اختالفات مذهبى يا نژادى و يا اختالف جنسيتى در 
ميان ما شكاف اندازد تا مبادا ما متحد شويم و نظام كارگرى و طبقاتى خودمان را برپا كنيم. اما طبقه ى كارگر 
به تجربه دريافته است كه با افزايش آگاهى خود و با اتحاد هر چه بيشتر و با ايجاد و يا تقويت تشكل هاى 
طبقاتى خود بايد عالوه بر كسب مطالبات اقتصادى و سياسى اش بيشتر و بيشتر خود را متشكل كند، تا 
را  است  انسانى  غير  و  طلبانه  سود  كه  سرمايه دارى  توليد  نحوه ى  و  شيوه  و  وضعيت  و  مناسبات  بتواند 
براندازد و با سازمان يابى هرچه بيشتر براى كل جامعه ى بشرى نظامى برپا كند كه در آن توليد كنندگان ِ 
ثروت هاى دنيا يعنى طبقه ى كارگر كه اكثريت جامعه ى بشرى را تشكيل مى دهد به قدرت برسد.كارگران 
و افراد درون طبقه ى كارگران بايد در اتحاد وايجاد و تقويت تشكل هاى خود ساخته و مستقل از كارفرمايان 
كردن  متحد  و  خود  صنف  در  مختلف  تشكل هاى  شدن  متحد  سپس  و  خود  كار  محيط  در  دولت ها  و 
تشكل هاى اصناف و نيز متحد كردن تمام تشكل هاى و سازمان هاى كارگرى در سراسر جهان به خواسته هاى 
اصلى خود برسند. سرمايه دارى و نظام اقتصادى-سياسى-فكرى و اجتماعى آن اكنون به صورتى جهانى 
عمل مى كند، پس نياز است كه طبقه ى كارگر نيز هرچه بيشتر خود را متحد و متشكل كند تا بتواند بر عليه 
نظام سرمايه دارى جهانى نبرد كند. شكست در هر مبارزه ى طبقه ى كارگر در هر جاى جهان، شكستى براى 
پيروزى اى  است اساسى براى كل طبقه ى  پيروزى متحدانه و سازمان يافته،  كل طبقه ى كارگر است و هر 

كارگر جهانى.
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پايان موفقيت آميز اعتصاب كارگران چرم سازى تبريز و افزايش دستمزد كارگران (1287)/ اعتصاب كارگران كارخانه چينى يزد 
براى گرفتن 8 ماه حقوق معوقه خود (1383)/ تجمع اعتراضى كارگران خدماتى دانشگاه تربيت معلم براى افزايش دستمزد و 
اضافه كارى (1383)/ اعتراض كارگران قسمت بافندگى كارخانه ى نساجى كردستان در اعتراض به اخراج كارگران (1383)/ 
تجمع اعتراضى كارگران شركت فرش البرز بابلسر همراه خانواده هايشان (1384)/ تجمع اعتراضى كارگران پوشينه بافت قزوين 

(1384)/ ادامه اعتصاب كارگران كارخانه كيان تاير (1389)

تجمع كارگران فرنخ و مه نخ قزوين در مقابل مجلس (1384)/ هزارو ششصد نفر از كارگران شركت كشتى سازى فرا ساحل در
 اعتراض به حذف مزايا دست از كار كشيدند (1384)

تجمع اعتراضى 70 تن از كارگران مجتمع پوشاك طبس نسبت به عدم دريافت حقوق معوقه (1376)/ تجمع اعتراضى كارگران 
مترو در ايستگاه ميدان توپخانه نسبت به حقوق و مزاياى معوقه شان (1376) / راهپيمايى اعتراضى كارگران مزارع نيشكر شركت 

كشت و صنعت كارون در اعتراض به شرايط سخت كار (1383)

اعتصاب كارگران كارخانه آلمينيوم اراك (1388) / راهپيمايي كارگران مزارع نيشكر كشت و صنعت كارون شوشتر در اعتراض به 
راي كميته ي كارهاي سخت و زيان آور، كه آن ها را از فهرسِت كارهاي سخت و زيان آور خارج نموده بود (1383)

تجمع كارگران در اعتراض به اصالح قانون كار در مقابل مجلس به مدت سه روز ( 10 تا 12 آبان ) (1385)/ تجمع بازنشستگان 
ذوب آهن اصفهان (1388) 

7
تجمع اعتراضى كارگران سازمان آب و فاضالب خرمشهردرمقابل درب ورودى شركت (1384)

1October 2011 ذى الحجه    1432

آبان     1390
آبان

افزايش دستمزد كارگران را بايد 
با اتحاد و همبستگى طبقاتى و نيروى 

تشكل هاى كارگرى به سرمايه دارى تحميل كرد.



16

15

19

20 17

18

تجمع اعتراضى كارگان الستيك البرز در اعتراض به دستمزدهاى معوقه (1387)
تحصن موفقيت آميز اعضاى تعاونى مصرف كارگران شركت واحد تهران (1384)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

9 ذى الحجه    1432

10 ذى الحجه    1432. تعطيل

11 ذى الحجه    1432

12 ذى الحجه    1432

14 ذى الحجه    1432

13 ذى الحجه    1432

November 2011

November 2011

November 2011

November 2011

November 2011

November 2011

آبان     1390

آبان     1390

آبان     1390

آبان     1390

آبان     1390

آبان     1390

Sunday 6

Saturday 5 

Tuesday 8

Monday 7
Thursday 10

Wednesday 9

Friday 11

اعتراض كارگران شركت دريايى ايران صدرا به عدم دريافت حقوق خود (1376)/ اعتراض كارگران كارخانه فرش اكباتان قزوين 
در مقابل سازمان بازنشستگان در تهران براى رسيدگى به وضعيت نابسامان خود (1379) / اعتراض و راهپيمايي هفت كيلومتري 
كارگران نقش ايران قزوين در اعتراض به طرح تعديل نيرو و اخراج 190 كارگر اين شركت (1383)./ تجمع صدها كارگر شركت 
خود  معوقه ي  حقوق  پرداخت  عدم  به  اعتراض  در  مجلس  مقابل  رشت  برك»  «ايران  و  قزوين  «پوشينه بافت»  و  مه نخ»  و  «فرنخ 

(1384). / تجمع جمعى از كارگران تعديل شده سازمان اتوبوسرانى زنجان (1388)

اعتصاب كارگران ساختمان كاخ دادگسترى به علت كمى حقوق و زياد بودن ساعت كار (1321)/ اعتصاب كارگران زن كارخانه 
قائم شهر توسط  قانون كار (1338)/ مسدود نمودن جاده سارى-  به ميزان 35 ريال طبق  افزايش حقوق  شهناز اصفهان جهت 
تامين  بازنشستگان  اعتراضي  تظاهرات  ناتوانى مديران و عدم كنترل دولت (1379) /  به  اعتراض  مازندران در  كارگران نساجى 

اجتماعي در مقابل مجلس و در خواست افزايش %15 حقوق (1389)

شهردارى قراردادى  و  روزمزد  كارگران  اعتصاب   /(1338) كارگر   2 دستگيرى  به  نسبت  شهناز  كارخانه  كارگران  اعتصاب 
مسجدسليمان در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه (1383) / نامه على نجاتى رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران 

نيشكر هفت تپه خطاب به كارگران،  براى كمك به خانواده هاى كارگران زندانى هفت تپه (1388) 

8November 2011 ذى الحجه    141432

آبان     1390

افتتاح سنديكاى كارخانجات و صنايع اصفهان (1336)/اعتراض كارگران شركت ايران جيكا و كالش گيالن نسبت به نامعلوم 
بودن وضعيت مالى و حقوقى شان (1379)/ اعتصاب كارگران كارخانه چينى مهدى يزد و ممانعت از خروج اعضاى هيئت مديره 
از كارخانه (1383) / اعتصاب كارگران كارخانه ي چيني مهدي يزد و ممانعت كارگران از خروج اعضاي هيئت مديره از شركت و 

در اختيار گرفتن آنها به مدت پنج روز. (1383)

آبان



2326

27 24

25

تجمع كارگران كنف كار گيالن (1388)

اعتصاب كارگران كارخانه ريسندگى و بافندگى زاينده رود اصفهان نسبت به عدم دريافت حقوق معوقه (1342)/ تجمع كارگران 
چينى حميد در قم (1388)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

November 2011

آبان     1390
17 ذى  الحجه     1432

November 2011

آبان     1390
19 ذى  الحجه     1432

November 2011

آبان     1390
20 ذى  الحجه     1432

November 2011

آبان     1390
21 ذى  الحجه     1432 November 2011

آبان     1390
18 ذى  الحجه     1432. تعطيل

Sunday 13

Saturday 12 

Tuesday 15

Monday 14Thursday 17

Wednesday 16

Friday 18

كارگران كارخانه بارفق با مسدود كردن جاده اصفهان تهران خواستار دريافت حقوق معوقه خود شدند (1380)/ تجمع كارگران 
معادن فاديات در مقابل فرماندارى بندر عباس به علت عدم دريافت حقوق

اعتراض كارگران در ميدان بهارستان به سياست هاى ساعد (نخست وزير) (1323)/ اعتراض كارگران شركت توليدى خزر خز 
تنكابن براى دريافت حقوق معوقه 8 ماهه ى خود (1378)

22November 2011

آبان     1390
16 ذى  الحجه     1432

تجمع اعتراض آميز كارگران چيت رى بهشهر براى دريافت حقوق معوقه (1380)/ تجمع كارگران معادن هتن آباد اصفهان در مقابل 
كارگران  از  نفر   400 از  بيش  اعتصاب    /(1381) كارگر  هزار   10 بيكاري  و  معادن  تعطيل  به  اعتراض  در  معادن  و  صنايع  سازمان 

(1385) تهران  غرب  "نوشاب" در 

15November 2011 ذى  الحجه     211432

آبان     1390

اعتصاب كارگران كارخانه هاى تهران و بنگاه راه آهن در اعتراض به كشته شدن 2 كارگر و مجروح شدن چند كارگر ديگر در انبار 
ايستگاه راه آهن (1325)/ آوديس مسروپيان كارگر قنادى و فعال كارگرى هدف 5 تير مسلسل قرار گرفت و جان باخت  كاالى 
(1385) شهدا  بلوار  نمودن  مسدود  و  رسانى  گاز  طرح  تاخير  به  كرج  "فرديس"  شهرك  ساكن  زنان  اعتراض   /(1332)

آبان

خدمات و امكانات رايگان اجتماعى 
بايد جايگزين كار خانگى زنان شود.



30

29

3

4 1

2

Sunday 20

Saturday 19 

Monday 21

حمله به كارگران اعتصابى كفش 3ستاره در مقابل وزارت صنايع (1379)/ اعتصاب مجدد كارگران نساجى كردستان در اعتراض

 به عدم پرداخت اضافه كارى ايام تعطيل (1383)

November 2011

آبان     1390

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

23 ذى  الحجه     1432

November 2011

آبان     1390
24 ذى  الحجه     1432

November 2011 25 ذى  الحجه     1432
Tuesday 22آذر      1390

November 2011 26 ذى  الحجه     1432
آذر      1390

Friday 25

Thursday 24

November 2011 28 ذى  الحجه     1432
آذر      1390

Wednesday 23

November 2011 27 ذى  الحجه     1432
آذر      1390

نامناسب  شغلى  موقعيت  و  اخراج  به  اعتراض  در  هما  هتل  مقابل  اصفهان  سيمين  نساجى  كارخانجات  كاگران  اعتراضى  تجمع 
(1383)/ تجمع كارگران گوشت زياران مقابل سازمان خصوصى سازى(1388)/ روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان 

28November 2011

آبان     1390
22 ذى  الحجه     1432

از  نفر   5000 اجتماع  كارگزاران (1336)/  نان  قطع  و  دريافت حقوق  به علت عدم  اصفهان  باف  پشم  كارخانه  كارگران  اعتصاب   
كارگران تهران و حومه در ورزشگاه معتمدي، همزمان با اجتماعات مشابه در ساير شهرهاي كشور، در اعتراض به طرح مجلس براي 
خارج كردن كارگران قراردادي از شموِل قانون كار (1383). /  تجمع اعتراضى كارگران صنايع فوالد بندر خمينى به همراه خانواده 

هايشان در مقابل فرماندارى ماهشهر (1384)/ اعتصاب كارگران كارخانه نساجى كردستان با پيروزى پايان يافت (1384).

اعتصاب كارگران ريسباف قم براى عدم دريافت دستمزدهايشان (1328)/ اعتراض كارگران شركت فوكو صنعت همدان نسبت 
به عدم تامين شغلى (1379). اجتماع كارگران استان كردستان، اعضاي انجمن صنفي خبازان و كارگران اخراجي در محل محوطه
 ي انجمن صنفي خباران سنندج در اعتراض به طرح مجلس براي خارج كردن كارگران قراردادي از شمول قانون كار و بي حقوقي 
كارگران (1383) / تجمع اعتراضي بيش از 250 كارگر لوله سازي خوزستان به خاطر 18 ماه حقوق معوقه در مقابل استانداري 

خوزستان (1389)

تجمع صدها كارگر ساختماني در مقابل مجلس در اعتراض به طرح قانون  عدم بيمه اجباري كارگران ساختماني (اصالح ماده 156 
قانون برنامه پنجم توسعه) (1389)

تجمع كارگران شركت ساسان در اداره كار(1388) / اعتصاب 1700 نفر از كارگران شركت جهان فارس در ديلم در اعتراض به 8 
ماه حقوق معوقه (1389)

تجمع چند صد كارگر ساختماني در مقابل مجلس در اعتراض به عدم اجراي قانون بيمه اجباري (1389)

آبان

هر چه مستحكم تر باد همبستگى طبقاتى كارگران.



نبى اهللا باستان : عضو كانون صنفى معلمان 
شهركرد

عضو   : نديمى  افشين 
كميته ى هماهنگى براى 
كمك به ايجاد تشكل هاى 

كارگرى

بهروز نيكوفرد: 
كارگر زندانى 

نيشكر هفت تپه

 : غالمحسينى  غالم رضا 
عضو سنديكاى كارگران 
شركت واحد اتوبوسرانى 

تهران و حومه

مديره ى  هيأت  رئيس  نايب   : مددى  ابراهيم 
سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران 

و حومه
: رئيس هيأت مديره ى سنديكاى  اسانلو  منصور 

كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه

نماينده ى    : خواستار  هاشم  سيد 
فرهنگيان  صنفى  كانون  در  معلمان 

خراسان

سنديكاى  مديره ى  هيأت  عضو   : شهابى  رضا 
كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه

: عضو  ابراهيم زاده  بهنام 
ايجاد  پيگيرى  كميته ى 

تشكل هاى آزاد كارگرى

هيأت  عضو   : بداقى  رسول 
مديره ى كانون صنفى معلمان



7

6

10

11 8

9

تاسيس سنديكاى كارگران خباز اصفهان (1341)/ بستن جاده مشهد – شيروان توسط كارگران اليان خراسان و اسفنج شيروان در 
اعتراض به 3 ماه حقوق معوقه و تعطيلي كارخانه (1381)/ روز جهانى لغو برده بردارى 

تجمع معلمان حق التدريس در مقابل مجلس براى رسمى شدن (1387)/ روز جهانى مبارزه با ايدز

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه 3 محرم     1433

2 محرم     1433

1 محرم     1433

4 محرم     1433

6 محرم     1433

5 محرم     1433

November 2011

November 2011

November 2011

November 2011

December 2011

December 2011

آذر      1390

آذر      1390آذر      1390

آذر      1390 آذر      1390

آذر      1390

Sunday 27

Saturday 26 

Tuesday 29

Monday 28Thursday 1

Wednesday 30

Friday 2

اجتماع كارگران معترض چيتي سازي گيالن در مقابل استانداري در اعتراض به 8 ماه حقوق معوقه ي خود كه با حمله پليس و ضرب 
و شتم و دستگيري كارگران همراه بود. (1381)/ روز جهاني همبستگى با مردم فلسطين 

تصويب طرح معافيت كارگاه هاى زير 5 نفر از شمول قانون كار در مجلس (1378) / تجمع كارگران بيمارستان امين آرياشهر در 
محل بيمارستان براى دريافت حقوق معوقه (1379) / اجتماع اعتراضي 180 نفر ار كارگران پيمانكاري گچساران در اعتراض به 3 
ماه دستمزد معوقه (1381) / اجتماع اعتراضي كارگران كارخانه قند مياندوآب در كارخانه براي مطالبات صنفي و درخواست  آزادي 

زندانيان سياسي (1381)/ كارگران صنايع پوشش رشت در حركتى اعتراضى جاده اصلى رشت انزلى را بستند (1384)

در  بلر  نمايندگان شركت  مقابل ساختمان مركزى شهردارى (1379)/ تجمع  در  تهران  اخراج شده ى شهردارى  كارگران  تجمع 
مقابل وزارت كار (1384)/ تجمع 800 كارگر الستيك البرز در مقابل وزارت دفاع براى هفت ماه دستمزد معوق (1387) /: 
تجمع بيش از 250 نفر از كارگران لوله سازي خوزستان با خواسته راه اندازي مجدد كارخانه پرداخت 19 ماه حقوق معوقه (1389)

اعتصاب كارگران هندى پااليشگاه آبادان  (1299)/ اعتصاب 16 هزار نفر از كارگران تاكسيرانى تهران (1343) / تجمع اعتراضي 
(1389) ماهه   17 معوقه  دستمزد  به  اعتراض  در  شيراز  در  ايران  دور  راه  مخابرات  كارخانجات  كارگران  از  شماري 

كارگران مهاجر، مى بايست از حقوق برابر شهروندى 
در هر كشور از جمله كشور ايران برخوردار باشند.

5
تجمع اعتراضى كارگران جامكو مقابل نهاد رياست جمهورى (1379)

November 2011 29 ذى  الحجه     1432
آذر      1390

آذر



14

13

17

18 15

16

اعتصاب كارگران برق الوند براى حق بيمه و تناسب دستمزد با سابقه كار (1335)

تجمع جمع كسيرى از كارگران الستيك سازى "آرتاويل تاير"  مقابل فرماندارى اردبيل و خواهان بازگشت به كار شدند (1387)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه 10 محرم     1433. تعطيل

9 محرم     1433. تعطيل

8 محرم     1433

11 محرم     1433

12 محرم     1433

13 محرم     1433

December 2011

December 2011

December 2011

December 2011

December 2011

December 2011

آذر      1390

آذر      1390آذر      1390

آذر      1390 آذر      1390

آذر      1390

Sunday 4

Saturday 3 

Tuesday 6

Monday 5Thursday 8

Wednesday 7

Friday 9

تجمع اعتراضى كارگران نساجى اكباتان در اعتراض به اخراج (1385)/ اعتصاب و اعتراض راهبران مترو تهران براى پرداخت 
سختى كار  (1388) / تجمع مجدد كارگران ريسندگي خاور رشت در مقابل اداره صنايع و معادن رشت در اعتراض به 9 ماه حقوق 

معوقه. (1389)/ روز بيمه

تشكيل اتحاديه كارگران اصفهان توسط تقى فداكار (1321)/ اعتراض گروهى از كارگران پرسى گاز نسبت به واگذارى ماشين هاى 
به  اعتراض  در  فرمانداري كاشان  مقابل  بافندگي كاشان  و  كارگران شركت ريسندگي  پيمانكاران (1379) / تجمع  به  گاز  حمل 

حقوق معوقه و عدم رسيدگي به مشكالت آنها (1389)

تحصن كارگران و پرسنل بيمارستان هاى امام و طالقانى ايالم در محوطه بيمارستان براى دريافت حقوق عقب افتاده و رسيدگى به 
مشكالتشان (1379)/ تجمع كارگران بنياد مستضعفان تهران مقابل اداره كار در اعتراض به دستمزدهاي معوقه و لغو قرارداد موقت 
و درگيري با مامورين نيروي انتظامي (1381)/ كارگران قوه پارس در اعتراض به دريافت نكردن 5 ماه حقوق مقابل استاندارى 

قزوين تجمع كردند. (1385)

7December 2011 محرم     121433

آذر      1390

اعتراض كارگران ميدان ميوه و تره بار تهران نسبت به عدم بيمه از سوى كارفرمايان (1374)/ تجمع اعتراضى كارگران عالءالدين 
اخراج  به  اعتراض  در  فرماندارى  مقابل  كرج  شهردارى  رفتگر  كارگران  از  تعدادى  تجمع  صنايع(1379)/  وزارت  مقابل  در 

(1388)/ روز جهانى معلوالن 

آذر



21

19

24

25 22

23
تجمع اعتراضى حدود 90 نفر از كارگران بهمن پالستيك در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد در برابر وزارت كار(1383)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

18 محرم     1433

17 محرم     1433

16 محرم     1433

14 محرم     1433

19 محرم     1433

20 محرم     1433

December 2011
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"رادپور" كارمند كارخانه كه در مورد  اخراج  به  اعتراض  و  تنگى معيشت و فشار زندگى  به علت  اعتصاب كارگران كارخانه برق 
كارگران حاضر به مذاكره با رئيس كل برق شده بود (1323)
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 تجمع 50 كارگر شركت پخش داروى هجرت در مقابل دفتر اين شركت براى جلوگيرى از اخراج خود (1379)/ اخراج 2 هزار 
كارگر نساجى طبرستان (1379)/ تجمع و تحصن 200 كارگر دوچرخه سازي قوچان براي تغير مديريت و جلوگيري از اخراج 
كارگران  اعتراضي  تجمع   /  (1384) فرماندارى  مقابل  در  دشت  "تخت" مينو  سنگ  ذغال  معدن  كارگران  تجمع    /(1381)
اخراجي نساجي كردستان مقابل اداره كار سنندج در اعتراض به لحاظ نكردن شرايط كار سخت و زيان آور در سوابق بيمه اي آنان. 

(1389)/ روز جهانى كوهستان 

اعتصاب حدود 400 نفر از كارگران نساجى بابكان آمل در اعتراض به عدم پرداخ دستمزد (1383)/ /  اعالم موجوديت كميته 
دفاع از حقوق دستگير شدگان اول ماه مه سقز با حضور 67 نفر عضو (1383)

قراردادهاى ننگين و اسارت بار كار 
تحت عنوان قراردادهاى موقت و سفيد امضاء تنها 

با مبارزه ى متحد و متشكل كارگران لغو خواهد شد. 

مسدود كردن خيابان رجايى به مدت 3 ساعت توسط كارگران شركت جواهريان (1379)/ اعتصاب حدود 170 نفر از كارگران 
كارخانه ى سيمان استهبان در اعتراض به عدم اجراى طرح طبقه بندى مشاغل (1383)/ كارگران كارخانه نساجى پوشينه بافت جاده 

را بستند. (1385)

آذر
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عدم  ماه  چند  به  اعتراض  در  البرز  سازى  الستيك  كارگران  اعتصاب   /(1349) كاشان  كارخانه هاى  كارگران  سنديكايى  انتخابات 
زنان در سنندج (1387) /  تجمع 120 كارگر خدماتي  برگزارى مراسم روز نفى خشونت عليه  پرداخت دستمزد (1384) / 
شركت سايپا در مقابل ساختمان وزارت صنايع در اعتراض به پرداخت نشدن حق بيمه هاي خود (1389)/ تجمع نزديك به 200 

نفر از كارگران خدمات پااليشگاه آبادان در اعتراض به كسر عيدى و سنوات آخر سال (1389)

نماينده  رادمنش  دكتر  و  انزلى  بندر  نماينده  دكتر كشاورز  اضافه حقوق (وساطت  تعويق  نتيجه ى  در  كارگران دخانيات  اعتصاب 
الهيجان براى حل مشكل (1322)/ در حركتى اعتراضى كارگران صنايع فرش راوند جاده قديم كاشان قم را بستند (1384)/ روز 

جهاني مهاجران 

اعتصاب كارگران نساجي خوي براي پرداخت د ستمزد و پاداش بهره وري (1381) / اعتصاب بيش از 300 نفر از كارگران مجتمع 
ماشين سازى اراك نسبت به ناديده گرفتن موقعيت سخت شغلى (1383)/ تجمع كارگران كارخانه صنايع فلزى در اعتراض به 
بالتكليفى  و  كارخانه  تعطيلى  به  اعتراض  در  اردبيل  سازى  الستيك  كارگران  تجمع   /(1387) معوقه  حقوق  پرداخت  عدم 

(1387)/ محكوميت دستگيري اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد از سوي كانون (1384)

لرستان  استاندارى  مقابل  در  كارگران  رويه  بى  اخراج  و  مديريت  ضعف  به  اعتراض  در  ايران  پرس  فنى  شركت  كارگران  تحصن 
(1380)/ بازداشت اعضاى هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه (1384)

26
اعتصاب و اعتراض در بين كارگران دخانيات (1348)
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مي دانيم، اين كارگران هستند كه تمام ثروت هاي مادي و معنوي جهان را توليد مي كنند و همين كارگران اكثريت 
افراد جامعه را تشكيل مي دهند. بنابراين اگر قرار است قانون، نهاد يا تشكلى مشروع و درست باشد، بايد قانوني 
و نهادى باشد كه حق و مطالبات اين اكثريت را تأمين كند. اماچون سرمايه داري نظامي است كه با خونريزي و 

جنايت ، خود را بر جهان حاكم كرده است، تمام تالش و امكانات خود را به كار 
ما  همه ي  سرمايه دار،كاِر  طبقه ى  كند.  حاكم  جامعه  بر  را  داران  سرمايه  سازمان هاى  و  نهاد  و  قوانين  كه  مي گيرد 
كارگران فكرى و يدى را در اقشار، اليه ها و صنف هاى مختلف به غارت مي برد و قسمت زيادى از ارزش كار ما را 
دزديده و از آن سود كسب مى كند؛ سرمايه داران و كارفرمايان دولتى و خصوصى به اندازه ي تمام ارزش كار ما، به 
ما دست مزد نمي دهند و تفاوت آن را (كه به آن ارزش اضافى مى گويند) به جيب مي زنند و فقط به ما كارگران آن 
قدر دست مزد داده مى شود كه جان داشته باشيم و كار كنيم تا آن ها همچنان سود به جيب بزنند. در واقع آنان معادل 
تمام ارزش كارمان به ما دست مزد نمى دهند و دست مزد دريافتى ما فقط بخش بسيار ناچيزي از ارزش نيروى كار 
ماست. آنان با سرقت بخش زيادي ازكار ما كارگران، بر سرمايه و ابزار و كارگاه و كارخانه هاى خود افزوده و سرمايه

از اين روش دزدي و غارت و استثمار، دولت و   هاى شان را بيشتر و بيشتر مى كنند. سرمايه داران براي حفاظت 
سازمان هاي سرمايه داري خود را دارند تا مبادا كارگران بتوانند با مبارزه حق خود را به دست آورند. تمام نهادها در 
نظام سرمايه داري به صورت يك پارچه در خدمت استثمار كارگران هستند و اگر قوانيني پيدا شوند كه گاه و تا حدي 
به نفع كارگران باشند، حاصل به عقب راندن دم و دستگاه سرمايه داري و نتيجه ي امتيازي است كه كارگران با مبارزه ى 
متشكل شان به دست آورده اند و اين طور نيست كه اين امتيازات را كسى به آن ها اعطا كرده باشد، به عنوان مثال 
طبقه ى كارگر براى رسيدن به هشت ساعت كار در روز، سال ها مبارزه ى متشكل كرده است.كارگران ( منظور از 
يا كارگران كشاورزى نيست، بل كه معلمان، پرستاران،  كارگر فقط كارگران ساختمانى، كارگران كارخانه جات و 
نيروى  فروش  ماندن، جز  زنده  براى  زيرا  كارگر محسوب مى شوند  نيز  بگيران  مزد  از  بسيارى  و  دار  زنان خانه 
كارشان چاره اى ندارند.) هر روزه با مشكالتى مانند اخراج، حقوق هاى معوقه، نداشتن بيمه، پايين بودن دست

 مزد و سطح معيشت، قراردادهاى موقت و سفيد امضا، سركوب اعتصاب و اتحاد و سركوب فعالين و تشكل هاى 
نهادهايش به صورت يك پارچه عليه  با تمام  طبقاتى شان روبرو هستند. همان طور كه گفته شد نظام سرمايه دارى 
كارگران و مزدبگيران متحد است و با اين اوصاف آيا كارگران مى توانند با حركت هاى شخصى و انفرادى حقوق 
پايمال شده ى خود را به دست آورند؟ هرگز! چنين اقدامى در نطفه سركوب شده و صداى آن به گوش هيچ كس 
نمى رسد.  ما كارگران براى موفقيت بايد تشكل هاي خودساخته و مستقل از دولت، كارفرما و سرمايه را ايجاد كنيم 
نظام  و  كارفرمايان، دولت  به  را  بتوانيم خواسته هاي خود  قدرت جمعى مان  به  اتكا  و  طبقاتى  آگاهى  اتحاد،  با  تا 
سرمايه داري تحميل كنيم و پايه هاى يك نظام انسانى را بريزيم. اما سؤال اساسى اين جاست كه يك تشكل كارگرى 
از يك تشكل كارگرى راديكال نام مى بريم  چگونه بايد به وجود بيايد و بسترهاى الزم براى آن چيست؟ وقتى 
نام تشكلى خاص نيست، بل كه منظور  يا يدك كشيدن  از راديكال بودن آن صرفا تجمع تعدادى كارگر  مقصود 

تبلور افزايش يابنده و هر چه بيشتر ِشعور وآگاهي طبقاتي اكثريت كارگران عضو آن تشكل است. نبود اين آگاهي 
طبقاتي در يك تشكل (هم براي ايجاد و هم براي تداوم آن) سرنوشت بسيار غم انگيزي در پى دارد چرا كه هر 
تشكلى با هر پايه اى از رشد همواره كم يا زياد با انحرافات غير كارگري مواجه است و بنابراين هميشه بايد در جهت 
جلوگيرى از اين انحرافات تالش كرد و اين روند نبايد هيچ گاه متوقف شود. در اين مسير بايد به موضوعات زير 

دقت داشته باشيم: اين طور نيست  كه يك تشكل راديكال كارگري به يك باره و در يك 
لحظه ى خاص خلق شده باشد. براى ايجاد و همچنين بعد از  ايجادآن، همواره بايد بسترسازى و آگاهى رسانى 
مداوم داشت. طبيعي است كه خواست ايجاد تشكل در محيط كار در آغاز خواست همه ى كارگران و يا حداكثرشان 
نيست و توسط تعدادي كارگر فعال و پيش رو يا نهاد هاى پيشرو، مطرح و تبليغ مي شود. اين خواسته وتبليغ آن ها 
در جهت ايجاد تشكل، جاي خود را به آرامي در ميان عموم كارگران بازخواهد كرد و ضرورى ترين پيش شرط آن 
واقعى و ملموس بودن داليل ايجاد تشكل براى كارگران است. بستر سازى و آگاهى دادن براى ايجاد تشكل بايد 
از خواسته هاى موجود كارگران آغاز شود اما در همان ابتدا بايد در نظر داشت كه قصد از تشكل يابى افزايش توان 
طبقاتى كارگران است تا ضمن به دست آوردن مطالبات و خواسته هاى اقتصادى-سياسى خود بتوانند در مسير 
پيشرفت شان، مناسبات سرمايه دارى را از ميان بردارند. در مراحل اوليه بايد فعاليت را با دور هم جمع شدن كساني 
از خود كارگران در آن محيط كارى و حول مطالبات ملموس كارگران آغاز كرد. در ادامه و مرحله به مرحله با گرفتن 
امتيازات جديد، تعداد بيشترى از كارگران –  با نقش آگاه گرانه ى پيشروان - سطح مبارزه و آگاهى خود را باالتر 
ضرورت  نتيجتن  و  كنند  كسب  موفقيت  توانسته اند  متشكل تر  و  جمعى تر  صورت  به  كارگران  زيرا  مى كشند، 
اعتراض، حركت و  اقدام آگاهانه و سازمان يافته در قالب تشكل خودساخته ى خود را روز به روز بيشتر و به صورتى 
عملى درك مى كنند؛ كارگراني كه در اعتراضات كارگرى پيشرو هستند و از نظر وجهه ى اجتماعي و عمومي بين 
كارگران در سطح قابل قبولى هستند، همواره بايد نقش آگاه گرانه ى خود را براى كمك به سازمان يابى كارگران و 
بستر سازى، ايجاد و تقويت تشكل ايفا كنند.كارگران آگاه بايد با پيوند يافتن با كارگران هم فكر خود، مسيري را 
هموار كنند كه طى آن بتوان به عناوين مختلف دور هم جمع شده و بر سر موضوعات مشترك به بحث و تبادل نظر 
بپردازند. اين جمع ها بنا به موقعيت محل كار از نظر بزرگي وگستردگي سالن هاي موجود در آن محيط و يا صنف 
و تعداد كارگران شاغل در آن تشكيل مي شوند. اين جمع ها كميته هايي كارگري اى هستند كه مغز متفكر هدايت 
ايجاد تشكل در محيط كار هستند و در واقع نطفه هاى هر  به خصوص خواست  خواست و مطالبات كارگران و 
حركت كارگرى در جهت خواست و مطالبه ى عموم كارگران از همين جمع ها آغاز مي شود و با بحث هاى گسترده 

به عموم كارگران منتقل 
اعتراضات  آگاهى دادن و مداخله ى مسئوالنه در  و  با بستر سازى  بايد هر لحظه و هرجا  پيشرو  مى شود.كارگران 
كارگرى به ايجاد يا ارتقاى تشكل هاى خود ساخته ى كارگرى كمك و يارى رسانند؛ كارگران نيز براى به دست 

آوردن مطالبات شان راهى جز ايجاد تشكل هاى خود ندارند.
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تجمع كارگران ريسندگى و بافندگى بارش اصفهان براى رسيدگى به مشكالت و دريافت حقوق معوقه 7 ماهه (1380)/ كارگران 
شيشه ميرال جاده ساوه را بستند (1384) / فشار مضاعف بر اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد و مسدود شدن حساب  هاي بانكي 
اين سنديكا از سوي دولت (1384)/ تجمع كارگران كنف كار در مقابل فرمانداري رشت در اعتراض به حقوق معوقه (1389)/ تجمع 

بيش از 90 نفر از كارگران لوله سازي خوزستان در مقابل حراست در اعتراض به كارشكني هاي مستمر مامورين و مقامات مختلف (1389)

اعتراض كارگران كارخانه نساجى بافناز اصفهان با بستن خيابان چهارباغ براى عدم دريافت حقوق معوقه (1380)/ اعتراض جامعه
 ي كارگري گيالن به ضرب و شتم كارگران چيني گيالن (1381)/ اعتراض 250 نفر از كارگران كارخانه ي درخشان يزد به دليل 
عدم دريافت حقوق به مدت 6 ماه و نتيجه نگرفتن از اقدامات معمولي خود، و بستن خيابان شهيد چمران يزد به مدت سه ساعت. 
هاى  به خواست  رسيدگى  به شرط  و حومه  تهران  رانى  اتوبوس  واحد  كارگران شركت  اعتصاب  اميز  موفقيت  پايان   /  (1381)

كارگران (1384)/ حمايت كارگران شركت شاهو از اعتصاب 4دى كارگران شركت واحد (1384)

اعتصاب كارگران ذوب آهن كرج به علت نامرتب بودن وسايل رفت و آمد (1336)/ اعتصاب دو روزه ى كارگران ايران ترانسفو در 
اعتراض به حقوق معوقه و قراردادهاى موقت (1380)/ اعتصاب رانندگان شركت واحد با مطالبه افزايش د ستمزد (1384)/ 
تجمع كارگران اخراجى صندوق نسوز خرم مقابل دادگاه بومهن (1387) / تجمع 100 نفر از كارگران لوله سازي اهواز در اعتراض 

به حقوق معوقه و درخواست تعيين تكليف وضعيت بازنشستگي (1389)

تجمع حدود هزار نفر كارگر كارخانه فرنخ و مه نخ و نازنخ در جاده بين المللى قزوين در اعتراض به سه ماه دستمزد معوقه و بستن 
جاده و آتش زدن الستيك(1387)/ كشته شدن 8 كارگر بر اثر انفجار در كارخانه صنايع دفاع زرين شهر(1387)/ در اعتراض به 
عدم پرداخت دستمزد 300 كارگر مجتمع صنعتى شمال غرب تبريز دست از كار كشيدند(1387)/ اعتصاب كارگران شهردارى 
رامهرمز به مدت 3 روز در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه دستمزد(1387)/ تجمع آموزش ياران نهضت سواد آموزى مقابل مجلس 

(1387)

اعتراض كارگران شهاب خودرو به دستمزد معوقه (1387)/ 850 كارگر كارخانه ى رينگ سازى مشهد در اعتراض به عدم پاسخ
عدم  دليل  به  رشت  كنف كار  شركت  كارگران  از  نفر   250 حدود  اعتصاب   /(1383) كردند  اعتصاب  خواست هايشان  به   دهى 

پرداخت دستمزد (1383) / اعتصاب و تحصن كارگران كارخانه پارس متال تهران در اعتراض به حقوق معوقه (1389)

رشت-  اصلى  جاده  ساعته ى  چند  شدن  مسدود   /(1285) مانده شان  عقب  حقوق  دريافت  براى  تبريز  چيان  تلگراف  اعتصاب 
صومعه سرا به علت اعتراض كارگران كارخانه پرسان به عدم دريافت حقوق معوقه شان (1377)/ تجمع اعتراضى كارگران كارخانه 
سراب بافت شهرستان سراب (1384)/ دستگيرى ابراهيم مددى نائب رئيس سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران 
و حومه در محل اداره كار شمال تهران (1387) / تجمع 500 كارگر ني بر هفت تپه و كشت و صنعت كارون شوشتر در مقابل اداره 

كل تامين اجتماعي خوزستان در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بيمه اي (1389)

28December 2011 محرم     31433

دى     1390

افتتاح سنديكاى كارگران بانك ملى (1345)/ در گذشت على اميد از رهبران جنبش كارگرى (1352)/ تجمع كارگران پرريس 
سنندج در مقابل اداره كار (1387)/ تجمع همسران كارگران شركت صنايع اراك در مقابل استاندارى (1388)

دى
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تجمع 600 كارگر متروى پل صدر(1388)

January 2012

January 2012

January 2012

January 2012 January 2012

January 2012

دى     1390

دى     1390

دى     1390 دى     1390

دى     1390

دى     1390

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

8 صفر     1433

7 صفر     1433

9 صفر     1433

10 صفر     1433

12 صفر     1433

11 صفر     1433

اعتصاب و اعتراض كارگران شركت تيپك همدان (1387)/ تجمع كارگران شركت "بلند پايه" در كرمانشاه در اعتراض به عدم 

پرداخت دستمزدهاى معوقه  (1387)/ بازداشت يازده تن از نمايندگان معلمان (1387)/ صد نفر از كارگران شاغل در پروژه احداث 

پروژه حكمتانه استان همدان اعالم كردند از بيست روز پيش به دليل عدم پرداخت دستمزد 4 ماه گذشته در اعتصاب هستند. 

(1387)/ تجمع كارگران الستيك البرز در مقابل ساختمان مديريت(1388) /  تجمع مجدد كارگران اخراجي نساجي كردستان در 

اعتراض به لحاظ نكردن شرايط كار سخت در سوابق بيمه ايشان  (1389)

كارگران   /(1383) به وضعيت شان  رسيدگى  به عدم  اعتراض  در  رياست جمهورى  مقابل  در  پرستاران  اعتراضى  تجمع 
شركت پوشينه بافت در حركتى اعتراضى جاده اصلى قزوين به رشت را بستند (1384)/ پس از 35 روز اعتراض كارگران 
پارس خودرو دست به اعتصاب زدند (1384)/ گردهم آيى شش هزار نفره كارگران شركت واحد در سالن سر پوشيده 
استاديوم آزادى براى پيگيرى خواسته هايشان (1384) /  اعتصاب 3500 كارگر الستيك بارز با درخواست تحقق مطالبات 

اعتصاب قبلي (1389)

اعتراض كارگران كاخ دادگسترى به طرز رفتار رئيس اداره برق نسبت به كارگران برق (1323) / سومين روز اعتصاب 
كارگران الستيك بارز (1389)/ تجمع 200 نفر از كارگران رسمي شركت پارس متال در اعتراض به 10 ماه حقوق معوقه 

(1389)

تجمع اعتراضي كارگران صنايع فروآلياژ ازنا در اعتراض به فروش كارخانه و لزوم واگذاري سهام به كارگران (1381) / تظاهرات 
كارگران شهرداري طبس در اعتراض به اخراج ها (1381)/  راهپيمايى كارگران در تهران در محكوميت اعمال دولت كويت عليه 
كارگران ايرانى/ تحصن و اعتصاب غذاى كارگران و كاركنان شركت پل اكريل (1384)/ تجمع كارگران شركت كندلوس تنكابن 

جلوى فرماندارى (1388) /  تجمع بيش از 40 نفر از كارگران پارس متال در اعتراض به حقوق معوقه (1389)

با سنديكاى كارگران  اروپا  تجمع كارگران مبليران مقابل وزارت كار(1378)/ اعالم همبستگى فدراسيون كارگران حمل و نقل 
شركت واحد (1384) / تحصن كارگران شركت سيمان سفيد اروميه مقابل استاندارى (1384) /  اعتصاب 1200 تن كارگران 
در  خوزستان،  لوله سازى  كارگران  از  نفر   100 تجمع   /(1389) ديگر  مطالبات  و  عقب افتاده   حقوق  براي  البرز  صنعتي  مجتمع 
اعتراض به وضعيت زندگى خود و عدم پرداخت 20 ماه حقوق معوقه شان، در مقابل ساختمان حراست اين شركت (1389) / پايان 

موفقيت آميز اعتصاب در كارخانه ى الستيك بارز (1389)

اتحاد و همبستگى 

كارگران شاغل (اعم از رسمي، قراردادي و پيماني) 

و بيكار ضامن پيشبرد و به ثمر رسيدن مبارزات كارگرى است.

6December 2011 صفر     101433

دى     1390

اعتصاب 1000 نفر از كارگران قند مياندوآب در اعتراض به طرح طبقه بندي مشاغل و عدم پرداخت دستمزد كه با حمله مامورين و 
آزادى اسانلو (1384) ايران خودرو به سازمان جهانى كار براى  از كارگران  سركوب كارگران همراه شد. (1381)/ نامه جمعى 

دى
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تجمع كارگران ريسندگى مهرآباد در مقابل خانه كارگر براى رسيدگى به وضع كارخانه و دريافت حقوق معوقه (1380)

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه پارس متال جهت پيگيري مطالبات معوقه (1389)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

14January 2012 صفر     1433

15January 2012 صفر     1433

16January 2012 صفر     1433

17January 2012 صفر     1433

19January 2012 صفر     1433

18January 2012 صفر     1433

دى     1390

دى     1390

دى     1390

دى     1390

دى     1390

دى     1390

Sunday 8

Saturday 7 

Tuesday 10

Monday 9Thursday 12

Wednesday 11

Friday 13

راهپيمايى اعتراضى و تحصن كارگران كارخانه هاى نساجى كاشان به مدت 5 روز (1380)/ تجمع جمعى از اخراج شدگان شغل 
نگهبانى راه آهن شهرى تهران و حومه (مترو) در محل دانشكده مترو تهران (1380)/ راهپيمايى كارگران شركت سازمايه پاكدشت 
(1384)/ كارگران ميدان گازى پارس جنوبى فاز هاى 6 و 7 و 8 در اعتراض به كيفيت نامناسب غذا در محل كار دست به تجمع 

زدند (1384) / اعتصاب كارگران كيان تاير جهت دريافت مطالبات معوقه (1389)

بستن جاده اصفهان- تهران توسط كارگران كارخانه بارش اصفهان براى چندمين بار در اعتراض به عدم دريافت حقوق 8 ماهه خود 
اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه (1387) /  تجمع  از كارگران فرش پارس قزوين در  (1380)/ تجمع 150 نفر 

كارگران شركت واحد در مقابل مسجد الغدير در پي ادامه ي بازداشت منصو اسانلو. (1384)

چراغ هاي  اسانلو،  دستگيري  به  اعتراض  نشانه  ي  به  تهران  واحد  شركت  رانندگان   /  (1342) كرمانشاه  خباز  سنديكاى  تاسيس 
اتوبوس ها را روشن كردند. به دنبال اين حركت اعتراضي رانندگان، سه نفر از كارگران دستگير شده آزاد شدند (1384)

شوراهاى اسالمى كار و خانه ي كارگر، 
نهادهايى ضد كارگرى و فرمايشى هستند 

كه حامى كارفرمايان و دولت هاى سرمايه دارى  اند.

17January 2012

دى     1390
13 صفر     1433

دى
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تجمع كارگران دانشگاه علوم پزشكى شهركرد در اعتراض به اجراى طرح طبقه بندى مشاغل (1380)/ اعتصاب حدود 2000 نفر از 
كارگران شركت پارس مينو در اعتراض به عدم پاسخگويى كارفرما به خواست هايشان (1383)

تشكيل اتحاديه كارگران نفت (1325)/ اعتصاب كارگران حرير بافى اصفهان براى عدم اجراى خواسته هاى قانونى خود از سوى 
كارفرما (1340)

January 2012

دى     1390

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

21 صفر     1433

January 2012

دى     1390
22 صفر     1433

January 2012

دى     1390
23 صفر     1433

January 2012

دى     1390
24 صفر     1433

January 2012

دى     1390
25 صفر     1433

January 2012

دى     1390
26 صفر     1433

كارگران كارخانه ارج خواستار آزادى سياسى براى همه ى گروه ها شدند (1357)/ تهديد 3 هزار كارگر شركت ساختمانى پرسيزيون 
كه 7 ماه حقوق نگرفته اند به تصرف اموال اين شركت (1357)/ تجمع اعتراضي كارگراه راه و ترابري مهاباد در اعتراض به كاهش 
و پايين بودن دستمزد (1381)/ تظاهرات كارگران شركت توليدى برق ايالم (1384) / تجمع اعتراضى كاركنان برق تهران به 

كسر مبالغ اضافه كار و حق شيفت و عدم پرداخت حق بيمه (1389)

كارگران براى به دست آوردن مطالبات شان بايد 
نيروى متحد و متشكل خود را جايگزين سه جانبه گرايى، 

اين ابزار دست سرمايه دارى عليه كارگران نمايند.

20January 2012 صفر     1433. تعطيل24

دى     1390

اعتصاب كارگران كارخانه شاهو در سنندج براى دستمزدهاى معوقه و محبوس كردن كارفرما به همراه همسرش در اتاق كار خود 
(1383)/ تجمع 200 نفر از كارگران بازنشسته تامين اجتماعى در مقابل مجلس به دليل افزايش نيافتن مستمرى ها و عدم شموليت

 قانون خدمات كشورى(1387)

اعتصاب كارگران سد زيردان در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه دستمزد معوقه (1383) /  تجمع 100 كارگر شركت تبريز ساختمان 
مجري ساخت قطعه 5 راه آهن قزوين به رشت به دليل عدم دريافت حقوق 11 ماهه و عيدي و سنوات 3 ساله مقابل استانداري گيالن 

(1389)

پايان اعتصاب كارگران كيان تاير با دريافت مطالبات جاري (1389)

دى



از جامعه بشرى يعنى زنان، ستمى واقعى و زمينى است. اين ستم ريشه در نظام  ستم جنسيتى بر نيمى 
جنس  عنوان  به  بل كه  انسان،  عنوان  به  تنها  نه  را  زنان  سرنوشت   و  داشته  خصوصى  مالكيت  و  طبقاتى 
نابرابرى هاى  و  با ستم ها  روز  هر  و  لحظه  هر  كارگر  زنان  به خصوص  و  زنان  زند.  رقم مى  نيز  فرودست 
بى شمارى دست به گريبان هستند. ستم ها و تبعيض هاى جنسيتى در محيط خانه، در باورها و سنت ها و 
فرهنگ ها، ستم هاى جنسيتى در مدرسه، دانشگاه، اجتماع، محيط هاى كار و فعاليت؛ اين ستم ها و تبعيض ها 

از لحظه ى تولد با زنان همراه است و در واقع وضعيتى غير انسانى در جامعه را به وجود آورده است.
براى رسيدن به جامعه اى برابر و بدون اختالف طبقاتى بايد عليه تمام روابط، فرهنگ ها، باورها، سنت ها، 
قوانين، نهادها و شيوه هاى ظالمانه اى كه به دليل وجود  نظام طبقاتى و استثمارگر، تكرار و توليد مى شوند   

نيز مبارزه كرد. ستم جنسيتى يكى از اين روابط دير پاست. 
زنان در همه عرصه هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و مدنى از بسيارى از حقوق انسانى بى بهره اند و از اين 
ِ فرودستى رنج مى برند. در اين ميان اما زنان طبقه ي كارگر عالوه بر ستم ناشى از قوانين و شرايط واقعى 
تبعيض آميز، بار ستم طبقاتى ناشى از تقسيم جنسيتى كار را نيز به دوش مى كشند. از اين رو زنان كارگر در 
هر محيط كارى، زنان ِزحمت كش، معلم، پرستار، خانه دار و ...  با آگاهى از حقوق انسانى خويش تالش 
انسانى خويش تالش كنند و در  تا با حضور جمعى در حيطه هاى كار و زندگى، براى حقوق  مى كنند 

راستاى حضور در تشكل هاى طبقاتى گام بردارند.
نظام سرمايه دارى هميشه براى كسب سود بيشتر با پرداخت دست مزد كمتر، از نيروى كار زنان و كودكان 

استفاده كرده است. همچنين زنان همواره اولين قربانيان بحران هاى اقتصادى سرمايه دارى هستند. 
و  اقتصادى  رونق  دوران هاى  در  و  نگريسته  كار  ذخيره  ارتش  عنوان  به  كودكان  و  زنان  به  سرمايه دارى 
شكوفايى، زنان را وارد بازار كار كرده و آنان را با دستمزدهاى پايين به كار مى گيرد به طورى كه زنان در برابر 

كار مساوى تقريبن 30 درصد كم تر از مردان حقوق مى گيرند.
كار،  نيروى  تعديل  براى  است،  درگير  آن  با  جهانى  سرمايه دارى  كه  كنونى  بحران  مانند  ركود  دوران  در 
اخراج زنان از مراكز توليدى و صنعتى دو برابر مردان بوده است، زيرا فشار ناشى از بحرانى كه در ابتدا 
بيشتر در بخش صنعت و خودروسازى بود، به دليل تاثير شرايط بر عرصه هاى ديگر،  به سرعت بر زنان 
بخش هاى  در  را  زنان  كار  نيروى  سرمايه دارى  كه  بود  حالى  در  اين  آمد.  وارد  صنف ها  تمامى  در  كارگر 
خدماتى و مشاغل موقت با دست مزدى نازل و شرايط سخت به كار گرفت، مثلن در 350 منطقه اقتصادى 

حدود 66 درصد نيروى كار را زنان تشكيل مى دهند.

در ادامه ى جريان پس گرفتن امتيازاتى كه طبقه ى كارگر در طول تاريخ به دست آورده است و با كم رنگ 
شدن خدمات رفاهى و اجتماعى در برخى از كشورها، زنان ناچارند باز هم هم چون گذشته خود بار اين 
خدمات را بر دوش كشند و عالوه بر كار بيرون از خانه، نگه دارى از فرزندان ، پرستارى، آشپزى و نظافت 
كار  نيروى  بازتوليد  براى  كه  هستند  كارگرانى  واقع  در  خانه دار  زنان  طرفى  از  بگيرند.  عهده  بر  نيز  را 
همسران شان در منازل به كار مشغول هستند تا همسرانشان به عنوان برده هاى سرمايه دارى بتوانند كار كنند 
و به طبقه ى سرمايه دار سود برسانند. در واقع سرمايه دارى به جاى اين كه به دو كارگر مزد بدهد، فقط به 
يكى از آنان دست مزد پرداخت مى كند. امور و فعاليت هاى خانه بايد بيشتر و بيشتر به خدمات عمومى در 

اجتماع واگذار شود و زنان به جاى بردگى و كارگرى در خانه به صحنه ى اجتماع وارد شوند.
در ايران وضع به مراتب بدتر است زيرا اكثريت زنان شاغل در ايران يا در بخش هاى خدماتى مثل نظافت، 
فروشندگى و ... كار مى كنند و يا در كارگاه هاى كوچك كه از شمول قانون كار خارج هستند با حداقل 
حقوق، ساعات كار طوالنى و بدون بيمه و بازنشستگى مشغول به كار هستند. تعداد زيادى از زنان نيز به 
عنوان كارگران فصلى در بخش توليد مواد غذايى و كنسروسازى كه معمولن كمتر از 6 ماه طول مى كشد 
روزانه تا 12 ساعت كار مى كنند و بعد از اتمام اين مدت بدون هيچ مطالبه اى اخراج مى شوند. بسيارى از 
زندگى 5/1  دولتى وضعيت  آمار  دهند. طبق  تشكيل مى  بدسرپرست  و  بى سرپرست  زنان  را  زنان  اين 

ميليون زن سرپرست خانواده كه بار هزينه 6 ميليون نفر را به عهده دارند بسيار غم انگيز است.
در سال  و  بيكار سازى هاى وسيع  و  اقتصادى  تعديل ساختار  پياده شدن طرح  دنبال  به  اخير  در سالهاى 
گذشته با حذف يارانه ها بسيارى از زنان براى كمك به درآمد خانواده و در عين حال كه مجبورند فقر را در 
خانواده مديريت كنند، اولين افراد در خانواده نيز هستند كه از خواسته هاى خويش مثل خوراك، پوشاك و 
هزينه هاى پزشكى صرف نظر مي كنند. بسيارى نيز مجبورند به كارهاى جانبى مثل سبزى پاك كنى، قطعه 
كارى، خياطى، نظافت منازل و دست فروشى در خيابان و مترو روى بياورند. از طرفى تن فروشى نيز به 

صورت معنادارى افزايش پيدا كرده است و سن تن فروشى به زير 20 سال رسيده است. 
با  اين شرايط ضرورى است كه كارگران ( و مشخصن زنان كارگر و عموم فعالين كارگرى) هم زمان  در 
 ِ تشكل يابى  و  سازمان يابى  براى  تالش  و  مبارزه  مسير  در  كارگران،  عموم  طبقاتى  مطالبات  پيگيرى 
پيگيرى  به طور مداوم، مؤكدانه و ويژه  نيز  را  خودساخته ى كارگران، مطالبات ويژه و خاص زنان كارگر 

نمايند و هر روزه بيش از پيش اين خواسته ها و مطالبات را به كرسى بنشانند.

ستم و تبعيض جنسيتى عليه زنان چيست و چگونه بايد از ميان برود ؟
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راهپيمايى كارگران لوله سازى خوزستان در اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه و تامين امنيت شغلى (1380)

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

28January 2012 صفر     1433. تعطيل

29January 2012 صفر     1433

30January 2012 صفر     1433. تعطيل

1January 2012 ربيع  االول     1433

3January 2012 ربيع  االول     1433

2January 2012 ربيع  االول     1433

بهمن     1390

بهمن     1390

بهمن     1390

بهمن     1390

بهمن     1390

بهمن     1390

Sunday 22

Saturday 21 

Tuesday 24

Monday 23Thursday 26

Wednesday 25

Friday 27

دعوت سنديكاى مستقل بافنده سوزنى و كشباف از كارگران براى راهپيمايى (1357)/ تجمع اعتراضي كارگران نختاب فيروزان 
و  ريسندگى  اعصتاب  كارگران  به  انتظامى  نيروهاى  يورش  و خصوصي سازي (1381)/  تعويق دستمزدها  به  اعتراض  در  تبريز 
بافندگى فومنات و مجروح كردن 6 كارگر (1383)/ 150 نفر از كارگران كارخانه بوژان لرستان مقابل دفتر مركزى در تهران تجمع 

كردند. (1385)/ 300 تن از كارگران چينى البرز جاده اصلى شهرك صنعتى قزوين را مسدود كردند. (1385)

تظاهرات كارگران و دانشجويان در مقابل كفش ملى در اعتراض به اخراج كارگران(1357)/  تحصن كارگران مس خاتون آباد كرمان براى جلوگيرى 

از اخراج و دستيابى به كار ، مورد حمله نيروهاى انتظامى قرار گرفت و  4 تن از كارگران كشته شدند (1382)/ كارگران فروشگاه زنجيره اى رفاه دست 

به اعتصاب زدند (1384)/ اعتصاب كارگران سد چپرآباد اشنويه به دليل 4 ماه عدم پرداخت دستمزد معوقه (1387)/ / تجمع اعتراضى كارگران 

اخراجى كارخانه هاى سرب و روى زنجان همراه با خانواده ها در مقابل استاندارى (1387)

اعتصاب 66 نانوايى در آمل به علت نداشتن نفت (1357)/ اعالم همبستگى كارگران كارخانه قند مرودشت با مردم (1357)/ 
اعتصاب غذاى 11 روزه در محل كار توسط كارگران ايزان خودرو ديزل (1380)/ اعتصاب كارگران كشت و صنعت نيشكر فارابى 
اهواز در اعتراض به عدم پرداخت 5 دستمزد معوقه (1383) / يورش نيروى انتظامى به كارگران باربند ساز در حاشيه جاده تهران 
(1389) آنها  با  كاميون  برخورد  اثر  در  كارخانه  محل  در  خودرو  ايران  كارگران  از  نفر   4 شدن  كشته   /  (1387) كرج 

اعالم تقاضاهاى كارگران راه آهن شاهى در مورد تعطيل بودن روز جمعه، باال رفتن حقوق كارگران و دادن دستمزد كارگران روزمزد 
در ايام بيمارى (1324)/ اعتصاب كارگران كاشى حافظ شيراز در اعتراض به اخراج 400 كارگر و يورش نيروهاى انتظامى به كارگران 
و زخمى و مجروح كردن آنان (1383)/ حمايت جمعى از كارگران ايران خودرو از كارگران شركت واحد (1384)/ اعتصاب 75 
نفر از كارگران شركت فالت پارس در پتروشيمى پلومير كرمانشاه در اعتراض به شش ماه حقوق معوقه در مقابل شركت (1387) 

اعتصاب كارگران نساجى كارخانه وطن اصفهان براى 8 ساعت كار (1310)/ اعتراض كارگران شركت نخ كار به عدم دريافت حقوق 
معوقه خود با تجمع در مقابل وزارت كار و امور اجتماعى (1377) / تجمع اعتراضى كارگران ايران خورد در اعتراض به كشته شدن 

همكارانشان و كار در روزهاى تطيل (1389)

1January 2012

بهمن     1390
27 صفر     1433

از اعتصاب باز نمى دارد (1357)/ تظاهرات كارگران و  در پيام كارگران و كاركنان صنعت نفت اعالم شد: هيچ حادثه اى آنان را 
كاركنان تكنوكار و شركت الياف در دانشگاه تهران (1357)/ استعفاى نماينده اول نفت گران جنوب در اعتراض به مداخالت 
تبريز  ارس  چينى  شركت  كارگر   300 اعتصاب   /  (1357) كارگران  مبارزه¬ى  و  اعتصاب  در  اهواز  روحانيون  ى  گرايانه  اخالل 

(1384)

بهمن
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12

تجمع شمارى از كارگران شهردارى كرج در مقابل فرماندارى (1384)

January 2012

بهمن     1390

بهمن     1390

بهمن     1390

بهمن     1390

بهمن     1390

بهمن     1390

شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

5 ربيع  االول     1433

January 2012 6 ربيع  االول     1433

January 2012 7 ربيع  االول     1433

February 2012

February 2012

February 2012

8 ربيع  االول     1433

10 ربيع  االول     1433

9 ربيع  االول     1433

Sunday 29

Saturday 28 

Tuesday 31

Monday 30Thursday 2

Wednesday 1

Friday 3

اعتصاب كارگران كارخانه كبريت سازى تبريز (ممتاز تبريز) در اعتراض به اخراج 3 كارگر توسط هيئت مديره (1331)/ قطع نامه 
حدود 6 هزار نفر كارگر مسلسل سازى و اعالم همبستگى شان با مردم (1357)/ تجمع اعتراضى 1700 نفر از كارگران كارخانه 
كشتى سازى صدرا در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه دستمزد (1384)/ تجمع اعتراضى بيش از 200 تن از كارگران خباز تهران 
نساجى  مقابل  مازندران  نساجى  كارخانجات  كارگران  اعتراضى  /  تجمع  بازرگانى (1387)  وزارت  قديمى  مقابل ساختمان  در 

طبرستان جهت عدم دريافت مطالباتشان (1389)

تشكيل كميته حمايت از كارگران و زحمت كشان (1357)/ حمايت جمعى از كارگران سنندج از از اعتصاب كارگران شركت واحد 
(1384)/ اعتصاب بزرگ رانندگان شركت واحد تهران و حومه به فراخوان سنديكايشان و سركوب شديد آنها و بازداشت 1600 نفر 
از رانندگان (1384) / تجمع كارگران نقش ايران مقابل استاندارى قزوين(1384) / تجمع بيش از 3000 كارگر شيفت صبح ايران 

خودرو با خواسته ايجاد تشكل كارگرى و رسيدگى به جانباختن تعدادى از كارگران در حادثه و خواستهاى ديگر (1389)

اعتصاب كارگران كارخانه هاى نساجى ظفر و كلكته چى تبريز در حمايت از اعتصاب كارگران كبريت سازى ممتاز (1331)/ 7000 
اند (1357)/ 200  كارگر كارخانه بيسكويت سازى اخراج شدند (1357) /   بازنشسته شركت نفت بدون حقوق مانده  كارگر 

تجمع 300 كارگر پارس متال در مقابل مجلس با خواسته پيگيرى مشكالت شغلى و دريافت حقوق معوقه (1389)

تاسيس سنديكاى كارگران خباز آبادان (1344)/ در نامه كارگران صنعت نفت جنوب اعالم شد: كارگران مى خواهند در "شوراى 
مزايا  و  دستمزد  محاسبه  بدون  ايران  سيپوركس  هاى  كارخانه  از  كارگر   700 اخراج   /(1357) باشند  داشته  نماينده  انقالب" 
(1357)/ 150 نفر كارگر ايران صدرا در اعتراض به اخراج 38 كارگر درب كارخانه را بستند. (1385)/ تجمع بازنشستگان در 
مقابل تامين اجتماعى (1387) / تجمع اعتراضى كارگران نساجى مازندران براى دومين روز متوالى درمقابل نساجى طبرستان 

(1389)

تاسيس سنديكاى كارگران خباز تهران (1335)/ تظاهرات كارگران و كاركنان صنايع نظامى در دانشگاه تهران (1357)/ سنديكاى كاركنان 

خط لوله و مخابرات نفت رى: منافع كارگران در حكومت آينده بايد تامين شود (1357) /  تجمع كارگران اخراجى كارخانه قند در مقابل 

فرماندارى ورامين (1387)/ تجمع اعتراضى بيش از 150 نفر از كارگران شركت نساجى خامنه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد معوقه 

(1387) /  تجمع اعتراضى 300 كارگر كارخانه نئوپان شموشك بابت 20 ماه حقوق و مزاياى معوقه در مقابل اداره كار (1389)

در  تهران (1331)/  كارخانه دخانيات  كارگر   2700 اعتصاب  آزادى (1324)/  از شهداى  رنجبران  و  دهقانان  و  كارگران  تجليل 
اجتماع كارگران مختلف عنوان شد: كارگران بايد سنديكاهاى واقعى ايجاد كنند (1357) / تجمع كارگران لوله سازى اهواز در 

مقابل حراست با خواست دريافت حقوق معوقه (1389)

4January 2012 ربيع  االول     81433

بهمن     1390
بهمن

كارگران كشورهاى جهان 
متحد شويد.
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19 شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه
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جمعه

12February 2012 ربيع  االول     1433

13February 2012 ربيع  االول     1433

14February 2012 ربيع  االول     1433

15February 2012 ربيع  االول     1433

17February 2012 ربيع  االول     1433

16February 2012 ربيع  االول     1433. تعطيل

بهمن     1390

بهمن     1390

بهمن     1390

بهمن     1390

بهمن     1390

بهمن     1390

Sunday 5

Saturday 4 

Tuesday 7

Monday 6Thursday 9

Wednesday 8

Friday 10

درخواست پشتيبانى كارگران جنرال به علت عدم تامين حقوق 2 ماه شان (آنها براى اين منظور به دانشگاه تهران آمدند) (1357)/ 
اعتصاب كارگران و كارمندان كارخانه پارس الكتريك رشت (1379)/ راهپيمايى كارگران نساجى تالر قائم شهر در اعتراض به عدم 
خواسته هايشان  به  توجه  عدم  به  اعتراض  در  خرم آباد  پارسيلون  كارگران  غذاى  اعتصاب   / معيشى(1380)  مشكل  به  رسيدگى 
عيدهاى مسئولين  و  به وعده  اعتراض  و  اين شهر  استاندارى  مقابل  در  قزوين  بافت  پوشينه  كارگران  اعتراضى  تجمع   /  (1385)

(1389)

اعتصاب كارگران حروفچين چاپخانه خودكار ايران به علت تاخير در دريافت دستمزد و شرايط نامطلوب كار (1324) / اشتغال به 
كار دوباره ى كارگران اخراجى كارخانه گرجى بر اثر فشار كارگران و دانشجويان (1357) / زنان ساكن شهرك جعفريه (شهريار) به 
تجمع   /  (1384) كردند.  مسدود  را  اشتهارد  شهريار-  جاده  برق،  مكرر  قطع  و  گازرسانى  عدم  رفاهى-  امكانات  كمبود  علت 
راه اندازى مجدد كارخانه (1389) با خواسته دريافت حقوق معوقه و  فرماندارى  قند بردسير كرمان در مقابل  اعتراضى كارگران 

مركزى  متحده  شوراى  نماينده  اسكندرى  ايرج  سخنرانى   /(1320) دادگسترى  وزارت  جديد  ساختمان  كارگر   1500 اعتصاب 
اتحاديه هاى كارگران ايران در كنگره بين المللى كارگران دنيا در پاريس، پيرامون اقدامات و اعالم نتيجه فعاليت هايشان (1324) /  

تجمع اعتراضى كارگران پوشينه بافت قزوين در اعتراض به عدم دريافت 11 ماه حقوق معوقه (1389)

قطع نامه كارگران چرم سازى تبريز در مورد گرانى كاالهاى مصرفى كارگران (1321)/ طرح كارگران جنرال موتورز براى شوراهاى 
كارگرى و وظايف آنها (1357) /  كارگران جنرال موتورز: تا قطع كامل نفوذ امپرياليسم به مبارزه ادامه خواهيم داد (1357) /  
تجمع 200 نفر از كارگران لوله سازى اهواز در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه، در مقابل استاندارى اهواز (1387) / 

تجمع كارگران پارس متال در مقابل وزارت كار در اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه و تعطيلى كارخانه  (1389)

 /(1379) مازندران  استاندارى  مقابل  در  حقوق  دريافت  عدم  و  كارخانه  تعطيلى  به  اعتراض  در  چوخا  نساجى  كارگران  تجمع 
اعتراض كارگران كارخانه مبليران در مقابل كارخانه براى دريافت حقوق معوقه 18 ماهه (1378)/ اعتصاب كارگران شركت گراد 
آفرين رباط كريم در اعتراض به عدم پرداخ سه ماه دستمزد معوقه (1387) / تجمع بيش از 250 كارگر پارس متال در كارخانه در 
با  حراست  مقابل  در  خوزستان  سازى  لوله  معترض  كارگران  از  تن   60 تجمع   /(1389) معوقه  حقوق  دريافت  عدم  به  اعتراض 

خواسته دريافت حقوق معوقه (1389)

بهمن     151390
February 2012 11 ربيع  االول     1433

 /(1357) مردم  با  البرز  صنعتى  شهر  كارگر  هزار   25 همبستگى  اعالم   /(1357) مردم  با  شهردارى  كارگران  همبستگى  اعالم 
اداره كل منابع قزوين (1384)/ در گذشت يداهللا خسرو شاهى  عضو شوراى  راهپيمايى كارگران پوشينه بافت قزوين در مقابل 
كارگران شركت نفت در دوران انقالب 57 و زندانى سياسى دو نظام (1388) / راهپيمايي كارگران شركت پوشينه بافت قزوين از 

محل كارخانه تا مقابل فرمانداري شهر صنعتي البرز (1384)

اعتراض موفقيت آميز دو هفته اى 1700 كارگر سايت هاى 1 و 2 اتكوپرس ايران خودرو در رابطه با دستمزد اضافه كارى (1387) / 
راهپيمايي كارگران شركت پوشينه بافت قزوين از ميدان ولي عصر به سوي ساختمان استانداري قزوين (1384)/ حمايت روزنامه ي 
پرولتر، ارگان حزب كمونيست سوئد از مبارزات كارگران شركت واحد. (1384)/ به كارگران آزاد شده ي شركت واحد، اجازه ي كار 
داده نمي شود (1384) / تجمع اعتراضى كارگران كيان تاير در محل كارخانه نسبت به حقوق معوقه و كشيده شدن آن به مقابل 

فرماندارى چهاردانگه (1389)

بهمن



24

23

27

28 25

26 شنبه

يك شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

19February 2012 ربيع  االول     1433

20February 2012 ربيع  االول     1433

21February 2012 ربيع  االول     1433

22February 2012 ربيع  االول     1433
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تجمع اعتراض كارگران ريسندگى و بافندگى كاشان و بستن جاده ترانزيتى شمال و جنوب (1380)/ تجمع اعتراضى جمعى از 
كارگران اخراجى مناطق مختلف شهردارى كرمانشاه مقابل اداره كار (1387)

ادامه ى تحصن كارگران كارخانه جنرال از 18 بهمن (1357)/ تجمع صدها كارگر معدن ذغال سنگ سنگرود در مقابل دفتر رياست 
جمهورى (1384)/ احضار پنج عضو هيئت مديره سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه و ابالغ تاريخ دادگاه در 29 بهمن 1387 
(1387) /  تجمع 40 نفر زنان دستفروش مترو در مقابل مجلس در اعتراض به عملكرد شهردارى و نيروى انتظامى نسبت به 

ممانعت از كارشان (1389)

بيكارى  به  اعتراض  در  آبادان  نفت  پااليشگاه  كارگران  اعتصاب    / پيام هاى سياسى (1357)  در  كارگران  سازماندهى  به  دعوت 
(1389)

اعتصاب كارگران ريسمان ريسى سمنان در اعتراض به دستگيرى يكى از كارگران به نام على سعيدالدين (1329)/ تجمع اعتراضى 
كارگران سه شركت پيمانكارى در عسلويه (1384)/ بنا به فراخوان كنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد كارگرى و چندين اتحاديه ى ديگر 
اين روز به عنوان روز حمايت از كارگران ايران نامگذارى شد (1384) / نامگذاري اين روز به عنوان روز حمايت از كارگران ايران بنا 

به فراخوان كنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد كارگري و چندين اتحاديه ي سراسري ديگر (1384)

اعتصاب كارگران كارخانه پشم بافى "صنايع پشم" براى دريافت حق پاداش (1331)/ اجتماع كارگران واحدهاى شهر صنعتى 
كاوه در ساوه نسبت به دريافت حقوق معوقه شان (1380)/ تجمع اعتراضى 120 كارگر شركت پاميكودر طبس در اعتراض به 

برخورد پيمانكاران (1385)/ تجمع بيش از 500 تن از بازنشستگان تامين اجتماعى در مقابل مجلس (1387)

به وضعيت معيشتى و دستمزد خود در مقابل  براى رسيدگى  انبار نفت تهران  و  از كارگران پااليشگاه  اعتراض آميز جمعى  تجمع 
از  نفر   20 دستگيري    /  (1380) اصفهان  در  ناز  باف  نساجى  كارخانه  كارگران  دوباره  تجمع   /(1375) نفت  وزارت  ساختمان 
كارگران ريسندگي نخ قزوين به دنبال تجمع اعتراضي كارگران اين كارخانه (1384) / تجمع حدود 200 نفر از كارگران نساجى 

كردستان در مقابل اداره كل استان (1385) 

18February 2012 ربيع  االول     1433. تعطيل22
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دعوت به همكارى كارگران خياط براى همكارى سنديكاى كارگرى (1357)/ در جلسه كارگران كارخانه و اصناف تهران اعالم 
اجرايى  "كميته  توسط  جنرال  كارخانه  اداره   /(1357) مى شوند  انتخاب  كارگران  كميته هاى  واقعى،  سنديكاى  ايجاد  براى  شد: 

كارگران" (1357)/ اعتصاب كارگران كارخانه آرد تهران (1357)
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تشكيل سنديكاى كارگرى صيادان آستارا (1357)/ بركنارى موقتى 7 مقام نفتى توسط كميته اعتصاب كاركنان نفت (1357)/ 
اعتصاب و تهديد به اعتصاب طوالنى هزاران نفر از پرستاران بيمارستان هاى تهران (1380)/ اعتراض تعدادى از كارگران شركت 
المپ الوند قزوين و تجمع در مقابل فرماندارى (1384)/ تجمع اعتراضى صدها تن از بازنشستگان در مشهد در اعتراض به عدم 

پرداخت مطالبات در مقابل كانون بازنشستگان (1387)/ روز جهانى عدالت اجتماعى

 (1357) شد  اعالم  نفت  صنعت  اعتصابى  كاركنان  و  كارگران  هاى  خواست  جمله  واقعى" از  سنديكاى  و  خلق  ارتش  "ايجاد 
را  كارگران  پيامى  در  كار  وزير   /  (1357) شدند  حكومت  در  داشتن  سهم  و  كارخانه  اداره¬ى  خواستار  آردو  كارخانه  كارگران   /
اتهام  به  كارگران  شالق  حكم  اجراى   /(1357) داشت!  حذر  بر  بزند،  هم  بر  را  كار  محيط  آرامش  كه  هايى  تصميم  اتخاذ  از 
درخواست  با  كردستان  نساجى  اخراجى  كارگران  از  نفر   70 تجمع   /  (1387) سنندج  در  كارگر  روز  مراسم  در  شركت 

بازنشستگى پيش از موعد براى كارهاى سخت و زيان آور (1389)

شركت  ساختمانى  كارگران  از  تعدادى  اعتراض  تبريز(1357)/  دانشگاه  در  كارگر  طبقه  هماهنگى  كميته  موجوديت  اعالم 
پتروشيمى ايالم در مقابل شركت (1384)/ تجمع بيش از پنج هزار معلم در برابر مجلس در اعتراض به عدم اجراى نظام هماهنگ 
پرداخت دستمزد (1385) / دويست كارگر نساجى سنندج در اعتراض به عدم پرداخت وام از صندوق مهر رضا دست به تجمع 

زدند (1385)/ اعتصاب 800 كارگر "ناره سازان" در اعتراض به عدم پرداخت حقوق (1388)

اعتراص كارگران چيت رى به عدم دريافت حقوق 3 ماهه(1379)/ 33 روز از اعتصاب كارگران معدن البرز غربى واحد سنگرود 
و  كارگران  از  تعدادى  (1383)/تجمع  گذرد  مى  كار  سختى  و  اجبارى  بازخريد  بيكارسازى،  معوقه،  دستمزد  به  اعتراض  در 

صنعتگران واحدهاى تخريب شده منطقه جاجرود تهران مقابل وزارت جهاد كشاورزى (1384)/ تجمع اعتراضى كارگران فرنخ و مه نخ 
قزوين در محوطه شركت (1384)/ اعتصاب 600 كارگر طرح توسعه پااليشگاه بندر عباس در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد معوقه (1388)

 /1357) شد  كارگران  توسط  كارخانه  امور  اداره ى  خواستار  اى  اطالعيه  با  كوپترسازى  هلى  صنايع  در  كار"  آزادى  "گروه 

اعتصاب 2 ساعته ى پرستاران بيمارستان هاى تهران در اعتراض به شرايط سخت كار (1380) / اعتصاب كارگران چينى مينا وارد 
هفتمين روز خود شد. (1387)/ تجمع اعتراضى كارگران اخراجى شركت تاژ قزوين در مقابل كارخانه (1387)

 (1357) شد  اعالم  نفت  صنعت  اعتصابى  كاركنان  و  كارگران  هاى  خواست  جمله  واقعى" از  سنديكاى  و  خلق  ارتش  "ايجاد 
را  كارگران  پيامى  در  كار  وزير   /  (1357) شدند  حكومت  در  داشتن  سهم  و  كارخانه  ى  اداره  خواستار  آردو  كارخانه  كارگران   /
اتهام  به  كارگران  شالق  حكم  اجراى   /(1357) داشت!  حذر  بر  بزند،  هم  بر  را  كار  محيط  آرامش  كه  هايى  تصميم  اتخاذ  از 
درخواست  با  كردستان  نساجى  اخراجى  كارگران  از  نفر   70 تجمع   /  (1387) سنندج  در  كارگر  روز  مراسم  در  شركت 

بازنشستگى پيش از موعد براى كارهاى سخت و زيان آور (1389)

29

30

كارگرى  واقعى  سنديكاهاى  انتخابات  مقدمات  سازى  آماده  براى  ايران  كشان  زحمت  از  كارگرى  اتحاديه   و  سنديكا   20 دعوت 
(1357)/ تجمع كارگران پااليشگاه نفت مقابل وزارت نفت براى تامين حقوق (1375)

بهمن

پيش به سوى ايجاد تشكل هاى خود ساخته، 
توده اى و طبقاتى كارگران با اتكاء بر نيرو 

و اعمال اراده ى مستقيم خود آنان.



در سراسر دنيا اكثريت مردم كه اقشار و اليه هاى مختلف طبقه ى كارگر را تشكيل مى دهند، درگير مسئله اى به 
نام دست مزد هستند. كارگران در بخش هاى مختلف مشغول فروش نيروى كار خود هستند و در ازاى آن مبلغى 
دريافت مى كنند، تا بتوانند زندگى خود و خانواده هاى شان را بگذرانند. فرقى نمى كند كه اين كارگران نيروى 
بدنى خود را بفروشند يا نيروى فكرى شان را. سرمايه دار چيزى به نام كار از كارگر دريافت مى كند، يعنى مثل 
مواد اوليه و يا مثل هر كااليى كه خريدارى مى شود، نيروى كار كارگر را  مى خرد و به جاى اين كه تمام پول آن 
را بپردازد، بخش ناچيزى از آن را به عنوان مزد به كارگر مى دهد و ارزش بقيه ى آن را به جيب مى زند، كه از آن 
بخشى را در سرمايه گذارى هاى جديد به كار مى گيرد. البته اين درست است كه سرمايه دار، چيزى را از كارگر 
خريدارى مي كند، اما آن چه مهم است اين است كه او نيروى كار كارگر و شيره ى جان و هستى اش را خريدارى 
مي كند. مثًال هر روز 10 الى 12 ساعت و حتى بيشتر، كارگر نيروى جسمانى خود و زندگى و گوشت و پوست 

و استخوان اش را مى فروشد تا بعد از مدتى مثلن روزانه يا ماهانه مبلغى به نام مزد دريافت كند.
 تمامى ثروت هاى مادى و معنوى جهان توسط نيروى كار همين كارگران توليد شده است؛ كارگر روزى 8 تا 12 
ساعت كار مى كند، عرق مى ريزد و تمامى وجود خود را در محيط هاي كار تلف مى كند و با هزاران خطر جانى 
و نقص عضو دست به گريبان است. مواد اوليه را تبديل به محصول جديد و يا خدمات مى كند و ارزشي جديد 
توليد مى كند و از اين همه تالش تنها مقدارى ناچيز به كارگر پرداخت مى شود، چرا؟ چون كارخانه و تمامي 
محيط هاي كار در تملك سرمايه داران است و اگر دقيق تر نگاه كنيم خواهيم ديد كه اين ها چيزى نيست جز 
حاصل كار كارگران پيشين كه از دست رنج شان دزديده شده و به صورت سرمايه گذارى هاى جديد به كار گرفته 
شده است. از نظر سرمايه دار كارگر ابزارى ست كه هر روز در محيط كار حاضر مى شود و براى او ثروت توليد 
مى كند. كسى كه با ساعات طوالنى كار، هر روز نيروى كار و توانايى جسمى خود را به فروش مى رساند و در 
ازاى آن مقدار ناچيزي پول به نام مزد دريافت مى كند. پس كارگر بايد آن قدر جان داشته باشد كه بتواند هر روز 
نيروى كارش را به فروش برساند. بنابراين سرمايه دار مجبور است به كارگر مزد دهد تا كارگر بتواند تجديد قوا 

كرده و دوباره كار كند. 
اما سرمايه داري چقدر مزد مى دهد؟ همه ى ما كارگران مى دانيم كه وقتى در يك كارخانه يا محل كار استخدام 
ازاى چه مبلغى  را در  نيروى كار خود  از ما سؤال نمى كند كه چقدر دست مزد مى خواهيد و  مى شويم، كسى 
مى فروشيد، كسى نمى پرسد كه هزينه ى ماهانه ى تو چقدر است؟ و براى گذران زندگى خود چه مبلغى را نياز 
دارى؟ كارفرما، چه دولتى و چه خصوصى، براساس هزينه هاى زندگى مان براى ما دست مزد تعيين نمى كند. 
آنان حتى دروغ مى گويند كه دست مزد را براساس تورم باال مى برند. مثًال وقتى تورم واقعى بيش از 40 درصد 
است، آنان با آن شوراى به اصطالح عالى كارشان نرخ تورم را كم تر از 30 درصد در نظر مى گيرند و به اين ترتيب 

هر ساله كارگران بيش از ده درصد در خريد همان مايحتاج اوليه و بخور و نميرشان كم توان تر مى شوند. 
بحث تعيين حداقل دست مزد كارگران ايران در اسفندماه هر سال توسط شوراى عالى كار كه مركب از نمايندگان 

سه جانبه گرايي  سيستم  اين  به  كه  مي گردد  تعيين  است،  كارگران  نمايندگان  اصطالح  به  و  كارفرمايان  دولت، 
گويند. ناگفته پيداست كه نمايندگان دولت و كارفرمايان تمام تالش خود را مي كنند تا تعيين دست مزد هر چه 
بيشتر به نفع سرمايه داران و در حقيقت خودشان تمام شود، و اما نمايندگان كارگران نيز كساني هستند كه از 
جانب خانه كارگر و كانون عالى شورا هاى اسالمى كار- كه تشكل هايى  ضد كارگرى و وابسته به سرمايه هستند 
تعيين مى شوند و در تحميل حداقل دست مزد چندين برابر زير خط فقر، به سرمايه داران يارى مى رسانند. در 
ِاستثمار كارگران، براى تعيين دست مزد كارگران گرد هم  حقيقت سه گروهى كه در اين شوراى عالى تشديد 
مى آيند هيچ كدام مدافع منافع و يا هم منفعت با كارگران نيستند. اما حتا اگر به جاى نماينده ي خانه كارگر و 
شوراى اسالمى كار، نماينده اى به انتخاب خود كارگران در اين شورا حضور داشته باشد، باز هم كارى از دست 
او بر نمى آيد، چرا كه دو رأى نمايندگان دولت و كارفرمايان، به يك رأى اين نماينده مى چربد. بنابراين بايد 
صراحتا گفت كه اين شيوه ى تعيين دست مزد -"سه جانبه گرايى"- روشى است كه همواره به ضرر كارگران 

تمام شده و تمامن در خدمت سرمايه داران و كارفرمايان خواهد بود.
 اما سوال اساسى در اين ميان اين است كه به راستى چه كسانى حق دارند براى دست مزد كارگران كه ارتباط  
تنگاتنگى با زندگى و معيشت آنان دارد، تصميم بگيرند و حد و اندازه ي آن را تعيين كنند؟ كسانى كه قصد دارند 
با پايين نگاه داشتن مزد كارگران، هم چنان باالترين سود ممكن را كسب كنند؟  يا كارگران، كه خود كار مى كنند 

و تمامي ثروت هاى مادى و معنوى جامعه و كاالهاي مورد نياز بشر را توليد مى كنند؟
چرا بر اساس ثروت هايى كه در جامعه توليد مى شود دست مزد ما را محاسبه نمى كنند، زيرا اين كارگران هستند 
كه اين ثروت ها را توليد كرده اند. البته سرمايه دارى قرار نيست كه اين واقعيت را بپذيرد، چرا كه به واسطه ي زور 
و سركوب سوار بر َمرَكب سود آورى است. دوستان كارگر، يادمان باشد كه اين خواسته با چانه زني و درخواست 
از سرمايه داري به دست نخواهد آمد، بل كه ما كارگران بايد با باور به نيروى خود و با ايجاد تشكل هاى طبقاتى 
كارگرى توازن قوا را به نحوي به نفع خود تغيير دهيم تا آن ها مجبور به اين كار شوند. سرمايه دارى نمى خواهد از 
سود و منافع اش كاسته شود، اين خود ماييم كه بايد در راستاى منافع كارگرى خودمان قدم برداريم. ما با مبارزه ى 
روزانه و گام به گام خود مى توانيم در هر شرايطى مطالبه و خواسته ى مشخص خود را مطرح و براى دست يابى 
به آن مبارزه كنيم. در شرايط كنونى بايد با مبارزه اى سازماندهى شده بتوانيم هر چه بيشتر سرمايه دارى را به عقب 
برانيم. دست مزد نسبتًا واقعى تر را نمى توانيم و نبايد درخواست كنيم بل كه بايد خواسته ى دست مزد هر چه 
بيشتر و نزديك تر به حداقل زندگى انسانى را به سرمايه دارى تحميل كنيم. دست مزد ما با خواهش و تقاضا از 
دولت و كارفرما و يا شوراى عالى كار به دست نمى آيد، بل كه بايد با فشار طبقاتى و سازمان دهى شده كه توسط 

تشكل هاى طبقاتي كارگرى به دست مى آيد اين امر را انجام دهيم.
افزايش دست مزد، تنها بوسيله ي عقب راندن سرمايه دارى به دست خواهد آمد.

چگونه دست مزدهايمان را افزايش دهيم
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بستن جاده تهران- كرج توسط كارگران كارخانه قطعات فوالدى در اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه (1380)/ تحصن 400 
نفر از كاركنان بيمارستان بهشتى قم (1380)/ 500 نفر از كارگران صنايع پوشش رشت در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه دستمزد 
انزلي را بستند (1383) /  اعتصاب كارگران صنايع فلزى شماره يك در اعتراض به عدم پرداخت  معوقه جاده اصلي رشت به 
تشكيل شد  ايران  كارگران  از حقوق دموكراتيك  دفاع  اروپايى كميته  توسط چند سنديكاى    / ماه حقوق (1387)  دستمزد سه 

(1357)/ تجمع 700 كارگر سد مخزنى داريان پاوه جهت دريافت 6 ماه حقوق معوقه در محل سد (1389)

تجمع تعدادى از كارگران شركت راه آهن"رجا" مشهد در مقابل دفتر رياست جمهورى (1384)/ در اعتراض به اخراج تعدادى از 
كارگران شركت راه آهن "رجا" در مقابل دفتر رياست جمهورى (1384)/ تجمع اعتراضى كارگران كارخانه چينى حميد (1384) 

/  چهارمين روز اعتصاب كارگران كارخانه ى پارسيلون خرم آباد در اعتراض به 4 ماه حقوق معوقه (1389)

به تعويق پرداخت دستمزدها و  اعتراض  – اصفهان توسط كارگران ريسندگي بارش اصفهان در  اتوبان تهران  بستن چند ساعته ي 
پاداش و عيدي (1383)

اتوبوس رانى تهران  اتوبوس رانى (1349)/ اعتصاب كارگران شركت واحد   اعتصاب رانندگان و كمك رانندگان شركت واحد 
(1350)/ اعتراض گسترده كارگران تصويب طرح خروج كارگاه هاى زير 5 نفر در شهرهاى تهران، اصفهان، مشهد، كاشان، اروميه و 
تظاهرات   /(1380) فروشگاه ها  اين  واگذارى  به  اعتراض  در  وين  كفش  فروشگاه هاى  مقابل  در  كارگران  تجمع   /(1378)  ...
مشترك كارگران كارخانه هاي نختاب و تومات تبريز در اعتراض به تعويق دستمزد و مزاياي چند ماهه (1381) /  تجمع اعتراضى 
پانصد نفر از كارگران كيان تاير در مقابل بخشدارى چهاردانگه و همچنين تجمع گروهى ديگر از كارگران در داخل كارخانه (1389)

مسدود نمودن جاده مخصوص كرج توسط كارگران كارخانه مبليران در اعتراض به تعويق 20 ماهه حقوق شان (1378)/ اعتصاب 
كارگران نيشكر هفت تپه (1386)/ تجمع تعداد كثيرى از معلمان كرمانشاه در اعتراض به سطح حقوق ها از حضور در كالس ها 

خود دارى كردند (1387)/ اعتصاب غذاى كارگران قرار داد مستقيم فوالد مباركه (1388)

3February 2012 ربيع الثانى     61433

اسفند      1390

تشكيل سنديكاى كارگران شيالت ناحيه 4 شمال (1357)/ شكل گيرى "شوراى كارگران" كارخانه جنرال موتورز (1357)/ 
تحصن كارگران كارخانه بارش اصفهان و بستن جاده تهران – اصفهان (1380) 

اسفند
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اعتراض كارگران پوشاك تاپ وان به اخراج و عدم پرداخت دستمزد (1357)/ تجمع كارگران براى 1. تشكيل صندوق بيكارى 2. تهيه كار براى 

كارگر 3. لغو قانون هاى ضد كارگرى (1357)/ با تصويب خروج كارگاه هاى زير 5 نفر از شمول قانون كار رخ داد: محروميت 90درصد كارگران 

ايالم و 80 درصد كارگران كردستان از حمايت قانون كار (1378)/ تحصن كارگران كارخانه هاى شهر صنعتى البرز در اعتراض به تصويب 70 

هزار تومان حداقل دستمزد (1380)/ تجمع اعتراضى حدود 150 نفر از كارگران شركت آردل در اعتراض به 4 ماه حقوق معوقه (1387)

تحصن 1200 نفر از كارگران و كاركنان شهرك اكباتان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق (1357) / بستن جاده اصلي همدان- كرمانشاه 

كارگران  اعتصاب    /(1381) عقب مانده  حقوق هاي  و  معيشتي  وضع  به  اعتراض  در  همدان  آوران)  (نسيم  صنعت  فوكا  كارگران  توسط 

كارگران  اعتصاب  روز  مزايا / دهمين  و  پرداخت دستمزدها  تعويق  به  اعتراض  در  بيستون كرمانشاه  پتروشيمي  تعميرات  قراردادي بخش 

قراردادى پتروشيمى تبريز (1389) /  تجمع اعتراضى كارگران مجتمع صنعتى گوشت شيراز مقابل استاندارى فارس (1389)

اعتراض و اعتصاب كارگران اصفهان نسبت به كمى دستمزد (1321)/ تظاهرات گسترده مردم تهران در اعتراض به گرانى بهاى بليط اتوبوس. اين 

به عدم پرداخت  اعتراض  اعتصاب كارگران قند دزفول در  پيروز شدند (1348)/   اين مبارزه  انجاميد و سرانجام مردم در  به طول  تظاهرات 3 روز 

دستمزد و مطالبات ديگر (1383)/  اعتصاب كارگران ايران خودرو در اعتراض به كم بودن پرداخت "ركورد" و تجمع در سالن هاى توليد (1384)/ 

اعتصاب كارگران سد مخزنى ژاوه كامياران در اعتراض به اضافه كارى اجبارى و عدم پرداخت دستمزد معوقه (1388)/ 8 مارس روز جهانى زن

اعتصاب كارگران راه آهن براى احقاق حقوق و جلوگيرى از اخراج كارگران (1324)/ اعتصاب كارگران كارخانه پشم اصفهان (1329)/ اعتصاب 

300 كارگر كارخانه پشم باف اصفهان(1378)/ اعتراض بيش از 900 نفر از كارگران كارخانه جهان چيت و بسته شدن خيابان اصلى كرج (1380)/ 

اعتصاب و تحصن نامحدود كارگران شركت نساجي تجارت اصفهان در اعتراض به تعويق دستمزد و مزايا (1381) / تجمع اعتراضى كارگران پارس 

جنوبى (1384)/ صدها كارگر صنايع پوشش گيالن با آتش زدن الستيك جاده رشت انزلى را بستند (1384)/ تجمع كارگران ايران برك رشت در 

مقابل اداره كل (1384)/ تجمع پانزده هزار معلم در برابر مجلس در ادامه اعتراض به عدم اجراى نظام هماهنگ دستمزد (1385)

كميته  تشكيل  و  خودرو  ايران  كارگران  وسيع  اعتصاب   /  (1357) شدند  اعتصاب  ايام  در  دستمزد  خواستار  پوشاك  كارگران  از  گروهى 

اعتصاب از سوى كارگران (1384) / تجمع شمارى از كارگران شركت واحد در مقابل اداره مركزى شركت واحد براى روشن شدن وضعيت 

700 كارگر اخراجى شده و آزادى فعالين و اعضاى هيئت مديره (1384)/ 12هزار كارگر كشت و صنعت در اعتراض به عدم دريافت حقوق 

اعتصاب كردند (1385)/ بازداشت على نجاتى رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه (1387) /  تجمع كارگران سه 

آنها  با  دانشجويان  همراهى  و  معوقه  دستمزدهاى  پرداخت  خواسته  با  ميبد  آزاد  دانشگاه  مقابل  در  ميبد  سراميك سازى  و  كاشى  كارخانه 

(1389)

بستن جاده ميبد- اردكان و ميبد– يزد توسط كارگران ميبدى به مدت 20 دقيقه (1389)

كاركنان  اعتصاب   /(1363) كارگران  آيى  هم  گرد  كامل  پخش  عدم  براى  اسالمى  جمهورى  سيماى  از  كارگران  شديد  انتقاد 
بيمارستان مهر سارى در اعتراض به عدم پرداخت به سه ماه دستمزد معوقه (1387) / تجمع اعتراضى كارگران نساجى مازندران 
در مقابل فرماندارى قائمشهر با درخواست حقوق پرداخت حقوق معوقه (1389)/ پنجمين روز تجمع و اعتراض كارگران كارخانه 
فوالد ميبد در اعتراض به 7 ماه حقوق معوقه (1389)/ تجمع معلمان زن مناطق اطراف تهران در اعتراض به عدم تحقق خواسته

 هايشان و 5 ماه حقوق معوقه (1389)/ روز جهانى زن

13March 2012 10 ربيع الثانى     1433
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كار خانگى زنان، كارى بى مزد براى بازتوليد نيروى كارگران 
و منبعى براى سودآورى سرمايه داران است.
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دريافت  عدم  علت  به  پرسان  كارخانه  كارگران  توسط  ساعت   6 مدت  به  سرا  صومعه   – رشت  اصلى  جاده  شدن  مسدود 
از  نفر   5 زير  هاى  كارگاه  خروج  خصوص  در  مجلس  مصوبه  نگهبان  شوراى   /(1376) شان  افتاده  عقب  عيدى  و  حقوق 
اجبارى  بازخريد  به  اعتراض  در  مخابرات  شركت  كارگران  از  تعدادى  تجمع   /(1378) كرد  تاييد  را  كار  قانون  مشمون 
به  اعتراض  در  كارخانه  مقابل  در  قوه  پارس  كارخانه  كارگران  اعتراضى  تجمع   /(1384) جمهورى  رياست  دفتر  مقابل 

دستمزدهاى معوقه (1387)      

اعتصاب كارگران كارخانه ريسباف اصفهان. كارگران تقاضاى پرداخت ساالنه داشتند (1332)/ قطع نامه زنان كارگر: براى زنان 
كارگر بايد شرايط كار مناسب به وجود آيد (1357)/ صدوهشتاد كارگر ايرانيت تهران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و مزايا 
آلومينيوم شهرك صنعتى  كارخانه  اخراجى  كارگران  اعتراضى  تجمع   / نمودند (1385)  تجمع  به  اقدام  و  كار كشيدند  از  دست 

سنندج در اعتراض به اخراج، عدم دريافت مطالبات و بيمه بيكارى (1389)

حقوق  ماه   6 دريافت  عدم  دليل  به  الوند  المپ  شركت  كارگران  اعتراض   /(1357) فاپكا  سنگبرى  شركت  كارگران  تحصن 
عيدى  و  حقوق  دريافت  عدم  به  اعتراض  در  رى  چيت  كارخانه  كارگران  توسط  اسالم  فدائيان  خيابان  كردن  مسدود   /(1380)
(1380)/ تجمع كارگران گلچين طراوت خراسان مقابل مجتمع پتروشيمى خراسان (1384) / تجمع اعتراضى بزرگ كارگران 

كيان تاير در مقابل دفتر رياست جمهورى در اعتراض به عدم تحقق وعده هاى كارفرما(1389)

تحصن كارگران كارخانه چيت بهشهر به خاطر عدم دريافت حقوق و مزاياى 3 ماهه ى معوقه خود (1376)/ تجمع مجدد كارگران 
لوله سازى خوزستان در محل كارخانه (1384)/ اعتصاب كارگران شركت آزمايش مرودشت فارس و مسدود كردن جاده اصفهان 
شيراز و رساندن صداى اعتراض خويش به گوش سايرين (1385)/ تجمع اعتراضى كارگران روكش قزوين در اعتراض به عدم 

پرداخت 7 ماه دستمزد (1387)

كارخانه  كارگران  از  نفر   500 اجتماع   /(1377) حقوق  ماه   7 دريافت  عدم  به  اعتراض  در  سپيوركس  شركت  كارگران  اجتماع 
ريسندگى رحيم زاده در اصفهان (1380)/ اعتصاب و خواباندن اتوبوس ها توسط رانندگان شركت واحد اتوبوسراني كرمانشاه براي 
پرداخت دستمزد، عيدي و پاداش (1381) / تجمع اعتراضي، اعتصاب و اجتماع كارگران كارخانه ساميكوه صنعت همدان به 
همراه تحصن در كارخانه و مسدود كردن اتوبان كرمانشاه- همدان، در اعتراض به عدم دريافت حقوق شش ماهه ي خود (1381)

اعتصاب كارگران فنى شركت تلفن به علت عدم دريافت عيدى (1324)/ تحصن 270 نفر از كارگران شركت رادياتور و شوفاز 
كامراد به همراه خانواده هايشان در مقابل استاندارى قم (1380)/ اعتصاب، تحصن و بستن جاده همدان- كرمانشاه توسط كارگران 
نساجي:  كارخانه هاي  كارگران  مشترك  تجمع  و  راهپيمايي   /(1381) دستمزدها  پرداخت  عدم  به  اعتراض  در  ساميكو  كارخانه 

تجارت، رحيم زاده، پارس فاستوني و كوه فتح ايران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه (1381) 

20March 2012

اعتصاب   /(1357) سعدى  كاشى  كارگران  اعتصاب   /  (1323) ايران  و  انگليس  نفت  شركت  عليه  بر  يزد  كارگران  اعتصاب 
كارگران شهردارى سنندج براى مطالبات صنفى (1357)/ اعتصاب كارگران حوله برق المع تبريز (1380) /  اعتصاب كارگران 
كارخانه پارسيلون خرم آباد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه (1389)/ پايان اعتصاب موفقيت¬آميز 1800 كارگر پيمانى 
از  آبادان پس  از كارگران پروژه ى سيكل تركيبى نيروگاه گازى  مجتمع پتروشيمى تبريز (1389)/ پايان اعتصاب 2 روزه 80 نفر 

دريافت بخشى از مطالبات (1389)

اسفند

تعيين حداقل دست مزد 330 هزار تومان توسط شوراى عالى كار كه 

چندين برابر زير خط فقر است، در حقيقت 

تحميل يك زندگى فالكت بار و مرگ تدريجى 
به كارگران و خانواده هاى آنان است.
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Saturday 17 

قطعنامه اى  انتشار  با  سقز،  آزاد  كارگزاران  شوراى  خواست هاى  اعالم   /(1357) كار  وزارت  در  بيكار  كارگران  غذايى  اعتصاب 
كارى  پيمان  شركت  دو  كارگران  اعتراض   /  (1384) شركت  مقابل  نخ  مه  و  فرنخ  كارگران  از  نفر  صدها  تجمع   /(1357)

هوجستان و بوستان راه از فازهاى 9 و 10 طرح توسعه ميدان گازى پارس جنوبى (1384) 

 /(1324) كرج  شهرستان  كارگران  متحده  شوراى  تشكيل  (ماهشهر)(1329)/  معشور  بندر  در  نفت  كارگر  هزار   8 اعتصاب 
درخواست كارگران فصلى راه و ساختمان با تحصن در وزارت كار: براى بيكارى ما فكرى بكنيد (1357)/ روز ملى شدن صنعت 

نفت ايران(1329 هجرى شمسى)

27

28

March 2012

March 2012

در اصفهان كارگران كارخانه ناهيد، مديران را گروگان گرفتند (1357)/ اجتماع اعتراض آميز كارگران خدماتى بيمارستان رازى 
اعتراضى تجمع   /(1383) فرماندارى  مقابل  كاشان  بافندگى  و  ريسندگى  كارخانه  كارگران  اعتراضى  تجمع   /(1377) تبريز 

 كارگران ريسندگى و بافندگى كاشان (1384)

اسفند

!



ماده1 و -5 كليه ى كارفرمايان، كارگران، نمايندگان آنان، كارآموزان، كارگاه ها، مؤسسات توليدي، صنعتي، 
خدماتي و كشاورزي مشمول مقررات و مكلف به تبعيت از قانون كار مي باشند.

ماده-10  قرارداد كار عالوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:
 الف- نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد. /  ب- حقوق يا مزد مبنا و لواحق 
آن./  ج -  ساعات كار، تعطيالت و مرخصي ها. /  د - محل انجام كار. /  ه - تاريخ انعقاد قرارداد. /  و 
- مدت قرارداد، چنان چه كار براي مدت معين باشد. /  ر-  موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، 

ايجاب نمايد.
ماده-12  هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع 
توليد، ادغام در موسسه ى ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اين ها، در رابطه قراردادي كارگراني 
كه قراردادشان قطعيت يافته است، موثر نمي باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي 

سابق خواهد بود.
به حكم محكوميت نمي شود، در  منتهي  توقيف وي  و  توقيف مي گردد  قرارداد كارگري كه  ماده-17  

مدت توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي گردد.
اين توقيف در مراجع حل اختالف  و  باشد  به سبب شكايت كارفرما  ماده-18  چنان چه توقيف كارگر 
منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف 
است عالوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد، مزد و مزاياي وي را نيز 

پرداخت نمايد.
 تبصره-  كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، 
براي رفع احتياجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را بطور علي الحساب به خانواده

 اش پرداخت نمايد.
ماده-19 در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو 
ماه پس از پايان خدمت، به كار سابق خود برگردد و چنان چه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه 

آن به كار مشغول مي شود.
ماده-20  در هر يك از موارد مذكور در مواد 15،16،17 و19 چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از 
پذيرفتن كارگر خودداري كند، اين عمل در حكم اخراج غير قانوني محسوب مي شود و كارگر حق دارد 
ظرف مدت 30 روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد( در صورتي كه كارگر عذر موجه نداشته باشد) و 
هر گاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به داليل موجه بوده است، به تشخيص هيات 
مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي باشد و 

اگر بتواند آن را اثبات كند، به ازاء هر سال سابقه كار 45 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد.

 تبصره- چنان چه كارگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي 
انجام كار به كارفرما اعالم نكند و يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هيات تشخيص مراجعه ننمايد، 
مستعفي شناخته مي شود كه در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال يك ماه آخرين 

حقوق خواهد بود.
 ماده-21  قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي يابد.

 الف - فوت كارگر
 ب - بازنشستگي كارگر

 ج - از كار افتادگي كلي كارگر
 د - انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن.

 ه - پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به كار معين است .
 و - استعفاي كارگر.

 تبصره- كارگري كه استعفا مي كند موظف است يك ماه به كار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را كتبن 
به كارفرما اطالع دهد و در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتبن به كارفرما اعالم 
نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آنرا به شوراي 

اسالمي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.
كه  كارگري  به  است  كارفرما مكلف  يا مدت موقت،  معين  كار  كار،  قرارداد  ماده-24 در صورت خاتمه 
مطابق قرارداد، يك سال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب، 

بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.
از  انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچ يك  يا براي  قرارداد كار براي مدت موقت و  ماده-25 هر گاه 

طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارد.
حل  و  تشخيص  هيات هاي  صالحيت  در  قرارداد ها  نوع  اين  از  ناشي  اختالفات  به  رسيدگي  تبصره-   

اختالف است.
ماده-26 هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه بر خالف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از 
اعالم موافقت كتبي اداره ي كار و امور اجتماعي محل قابل اجراست. در صورت بروز اختالف، راي هيات 

حل اختالف قطعي و الزم اجرا است .
ماده-27  هر گاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از 
تذكرات كتبي نقض نمايد، كارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شوراي اسالمي كار عالوه بر 
مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان حق 
سنوات به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد. در واحد هايي كه فاقد شوراي اسالمي كار هستند، نظر 



هيات  به  نشد  حل  توافق  با  مساله  اگر  شده  ياد  موارد  از  مورد  هر  در  است.  الزم  صنفي  انجمن  مثبت 
تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختالف از طريق هيات حل اختالف رسيدگي و اقدام خواهد شد. 

در مدت رسيدگي مراجع حل اختالف، قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد.
يا انجمن  يا شوراي اسالمي كار و   تبصره-1 كارگاه هايي كه مشمول قانون شوراي اسالمي كار نبوده و 
تشخيص  هيات  مثبت  نظر  اعالم  باشند،  كارگر  نماينده  فاقد  يا  باشد  نگرديده  تشكيل  آن  در  صنفي 

( موضوع ماده 158 اين قانون ) در فسخ قرارداد كار الزامي است .
ماده-38 براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد مزد 
اعتقادات  و  قوميت  و  نژاد  جنس،  سن،  اساس  بر  مزد  ميزان  تعيين  در  تبعيض  شود.  پرداخت  مساوي 

سياسي و مذهبي ممنوع است .
هيچ  به  قانوني  شده  تعيين  ساعات  در  كار  انجام  ازاي  در  كه  موظف اند  كارفرمايان    41- ماده  تبصره ى 
تاديه  ضامن  تخلف  صورت  در  و  ننمايند  پرداخت  جديد  شده  تعيين  مزد  حداقل  از  كمتر  كارگري 

مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند.
ماده-52  در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت 

در هفته تجاوز نمايد.
ماده-62  روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد.

 تبصره-1 در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب، برق، اتوبوس راني و يا در كارگاه هايي كه حسب 
نوع يا ضرورت كار و يا توافق طرفين به طور مستمر روز ديگري تعطيل شود، همان روز در حكم روز تعطيل 
هفتگي خواهد بود و به هر حال تعطيل بودن يك روز معين در هفته اجباري است. كارگراني كه به هر عنوان 
روزهاي جمعه كار مي كنند در مقابل عدم استفاده از تعطيلى روز جمعه%40 اضافه بر مزد دريافت خواهند 

كرد.
 تبصره-2 در صورتي كه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد مزد روز تعطيل هفتگي كارگر معادل 

يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود.
 تبصره-3 كارگاه هايي كه با انجام 5 روز كار در هفته و 44 ساعت كار قانوني كارگران شان از دو روز تعطيل 

استفاده مي كنند، مزد هر يك از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود.
رسمي  تعطيالت  جزو  نيز  ارديبهشت)   11) كارگر  روز  كشور،  رسمي  تعطيالت  بر  عالوه  ماده-63  

كارگران به حساب مي آيد.
ماده-64  مرخصي استحقاقي ساالنه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعا يك ماه 
است. ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يك سال مرخصي 

مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي شود.
ماده-65  مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته مي باشد. استفاده 

از اين مرخصي حتي االمكان در دو نوبت و در پايان هر شش ماه كار صورت مي گيرد.
 

ماده-75  انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون 
از وسايل مكانيكي براي كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل  استفاده 

موارد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده3 از قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهى مصوب 1374 ( با اعمال 

اصالحات سال 1386)-  مرخصى زايمان تا سه فرزند براى مادرانى كه فرزند خود را شير مى دهند در 
بخش هاى دولتى و غير دولتى شش ماه مى باشد.

تبصره -1 مادران شيرده پس از شروع به كار مجدد در صورت ادامه ى شيردهى مى توانند حداكثر تا 24 
ماهگى كودك روزانه يك ساعت از مرخصى ( بدون كسر از مرخصى استحقاقى) استفاده كنند.

تبصره -2 امنيت شغلى مادران پس از پايان مرخصى زايمان و در حين شيردهى بايد تامين شود.
ماده-77  در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك 
يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره ى بارداري وي بدون كسر حق السعي كار مناسب تر و 

سبك تري به او ارجاع مي نمايد.
دو  پايان  تا  شيرده  مادران  به  است  مكلف  كارفرما  هستند  زن  كارگر  داراي  كه  كارگاه هايي  در  ماده-78 
سالگي كودك، پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد. اين فرصت جزء ساعات كار آنان 
محسوب مي شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سني 

آن ها مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شيرخوارگاه، مهد كودك و...) را ايجاد نمايد.

ماده-79  به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است .
ماده-83  ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك 
و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است .
ماده-84  در مشاغل و كارهايي كه به علت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي سالمتي 
يا اخالق كارآموزان و نوجوانان زيان آور است، حداقل سن كار 18 سال تمام خواهد بود. تشخيص اين امر 

با وزارت كار و امور اجتماعي است .
كارآموزي  مراكز  از  يكي  در  كارآموزي  براي  ماده 112  تبصره يك  مطابق  كه  كارگران شاغلي  ماده-113 

پذيرفته مي شوند. از حقوق زير برخوردار خواهند بود.
 الف - رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر 
محسوب مي شود. /  ب- مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود. 
مسئوليت هاي  و  زندگي  هزينه  جبران  براي  كه  العاده هايي  فوق  و  كمك ها  نقدي،  غير  ج-مزاياي    /
خانوادگي به كارگر پرداخت مي شود، در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد. چنان چه كارفرما 
از اين طريق خسارتي به كارگر وارد  از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه ى كارآموزي شود و  قبل 

گردد، كارگر مي تواند به مراجع حل اختالف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.
ماده-116  قرارداد كارآموزي عالوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد:

 الف - تعهدات طرفين / ب - سن كارآموز /  ج - مزد كارآموز /  و - محل كارآموزي /  ه - حرفه يا 
شغلي كه طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد. /  و - شرايط فسخ قرارداد ( در صورت لزوم) 
بدانند. الزم  قرارداد  در  را  آن  ذكر  قانوني  مقررات  حدود  در  طرفين  كه  ديگري  شرط  نوع  هر   - ز    /
ماده-132  به منظور نظارت و مشاركت در اجراي اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
و هم چنين بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسي، كارگران واحدهاي توليدي، صنفي، 
خدماتي و كشاورزي كه مشمول قانون كار باشند، مي توانند نسبت به ايجاد شركت هاي تعاوني مسكن 

اقدام نمايند.
ماده-133 به منظور نظارت و مشاركت در اجراي مفاد مربوط به توزيع و مصرف در اصول چهل و سوم و 

قانون كار



صنعتي،  صنفي،  توليدي،  واحدهاي  كارگران  ايران،  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  چهارم  و  چهل 
خدماتي و يا كشاورزي كه مشمول قانون كار باشند، مي توانند نسبت به ايجاد شركت هاي تعاوني مصرف 

(توزيع) كارگري اقدام نمايند.
ماده-147 دولت مكلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون 

و خانواده ى آن ها فراهم سازد.
ماده-148 كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلف اند بر اساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به 

بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.
ماده-151 در كارگاه هايي كه براي مدت محدود، به منظور انجام كاري معين ( راه سازي و مانند آن ) دور 
از مناطق مسكوني ايجاد مي شوند، كارفرمايان موظف اند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، 
نهار و شام) براي كارگران خود فراهم نمايند، كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد. در اين قبيل 

كارگاه ها به اقتضاء فصل، محل و مدت كار، بايد خوابگاه مناسبي نيز براي كارگران ايجاد شود.
ماده-152 در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد براي رفت و 

برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد.
ماده-157 هر گونه اختالف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي قانون و ساير مقررات 
از  يا پيمان هاي دسته جمعي كار باشد، در مرحله اول  كار، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه هاي كارگاهي 
طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسالمي كار و در صورتي 
كه شوراي اسالمي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده ى قانوني كارگران و 
كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طريق هيأت هاي تشخيص و حل اختالف به 

ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.

قانون بيمه بيكارى
ماده 1 - كليه مشمولين قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات 

اين قانون مي باشند.
تبصره – گروه هاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند.

-1 بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي.
-2 صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري.

-3 اتباع خارجي.
ماده 2 – بيكار از نظر اين قانون بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.

وزارت خانه  به تشخيص  مربوطه  واحد  اقتصادي  تغييرات ساختار  به علت  كه  – بيمه شدگاني   1 تبصره 
ذي ربط و تاييد شوراي عالي كار بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

آتش  زلزله جنگ،  قبيل سيل،  از  مترقبه  غير  و  قهريه  بروز حوادث  به علت  كه  – بيمه شدگاني   2 تبصره 
از مقرري بيمه ى بيكاري استفاده  امور اجتماعي محل  با معرفي واحد كار و  سوزي و... بيكار مي شوند 

خواهند كرد.
ماده 3 - بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايت هاي تامين اجتماعي است و سازمان تامين اجتماعي مكلف 
است با دريافت حق بيمه ى مقرر، به بيمه شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي شوند مقرري بيمه 

بيكاري پرداخت نمايد.

منتفع  قانون  اين  مزاياي  از  اجتماعي محل  امور  و  كار  با معرفي كتبي واحد  بيكار  بيمه شده ى  ماده 4 - 
خواهد شد.

تبصره - بيكاران مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه (موضوع قانون كار) را دريافت 
خواهند كرد.

ماده 5 -  حق بيمه بيكاري به ميزان (%3) مزد بيمه شده مي باشد كه كال توسط كارفرما تامين و پرداخت 
خواهد شد.

تبصره - مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكارى، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه شده 
و كارفرما و همچنين نحوه ى رسيدگي به اعتراض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد بر اساس 
ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايت هاي تامين اجتماعي در قانون و مقررات تامين اجتماعي 

پيشبيني شده است.
ماده 6 - بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند 

داشت:
الف - بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بيمه را داشته باشد. مشمولين تبصره (2) 

ماده (2) اين قانون از شمول اين بند مستثني مي باشد.
ب - بيمه شده مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعالم مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور 
اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطالع دهد. مراجعه پس از سي روز با 

عذر موجه و با تشخيص هيات حل اختالف تا سه ماه امكان پذير خواهد بود.
ج - بيمه شده بيكار مكلف است در دوره هاي كارآموزي و سوادآموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي 
و نهضت سوادآموزي و يا ساير واحدهاي ذيربط با تاييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود شركت 

نموده و هر دو ماه يك بار گواهي الزم در اين مورد را به شعب تامين اجتماعي تسليم نمايد.
تبصره 1 - كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه ى بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده مي شوند كه 
از  شده  بيمه  دريافتي  مابه التفاوت  باشد  كمتر  متعلقه  بيكاري  بيمه  مقرري  از  آن  مزاياي  و  حقوق  ميزان 

حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.
نظر  از  شده  بيمه  بيمه،  حق  پرداخت  سوابق  جز  بيكاري  بيمه  مقرري  دريافت  مدت   -  2 تبصره 

بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت محسوب خواهد شد.

قانون كار
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