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 گزارشی از اخبار جنبش کارگری در چند ماه اخير

 
م ارديبهشت هشتاد و شش نه    بيست                                                                         کيوان اميری الياسی   
 
 

گ کارگراختصاصی وبال  

 
اعتراض  ود صالحی، برگزاری مراسم با شکوهاعتراض به بازداشت محم  معلمان،ۀدرچندماه اخيراعتراضات گسترد

 تعيين کارگران و  بيشتر چه برای تشکل يابی هر کردستان، تالش کارگران  کارگران، مقاومت  تهران توسط در آميز

تحوالت  اين مختصرشرحی از در.  کارگر بوده استۀقبش طبمهم ترين مسائل مربوط به جن٨۶سال دستمزد در حداقل

ارائه می شودجنبش کارگری درچندماهه ی اخير  

بازداشت و ) سخنگوی کميته ی هماهنگی و از رهبران جنبش کارگری ايران( فروردين محمود صالحی ٢٠در روز 

ترده ی شت صالحی موجب اعتراضات گساز آن زمان بازدا. تحت شديد ترين تدابير امنيتی به زندان سنندج منتقل شد

 هایروزجهانی کارگر، کارگران درخيابان مراسم جرياندر. چپ ها و فعالين آارگرى درايران و سايرنقاط جهان شد

به گای  ١٣/۴/٢٠٠٧ تاريخ   به نامه ایدر محمود صالحی . دادندسر" محمود صالحی آزاد بايد گردد" تهران فرياد 

اين نکته غافلند که من اما آنها از:"وضعيت خود را اعالم کرده بود  نحوه ی بازداشت ودرموردرايدر ضمن توضيح 

آنها غافلند که من و سايرفعالين کارگری ومردم مبارز به شيوه جمعی .  کارگری هستم-متعلق به يک جنبش اجتماعی

 وجود حتی اين احتمال.کنددش را پر جای خالی افراتااين جنبش با اين شيوه کارهميشه اين امکان را دارد. ميکنيمکار

چنين شرايطی برميزان فعاليت خود به لحاظ کمی و کيفی بيفزايند و مراسم مستقل  دارد که فعالين جنبش کارگری در

."روز جهانی کارگر را باشکوه تر از قبل برگزار کنند  

) دیورورزشگاه شي( کارگرمحل مراسم خانهشت درارديبه١١روز رگری و تشکل های مستقل کارگری درفعالين کا

با سر داده .  و مورد استقبال گسترده ی توده ی کارگران قرار گرفتند با شعارها و پالکاردهای خودشان حاضر شدند

تشکل اعتصاب حق مسلم  "،" سنديکای مستقل احيا بايد گردد " ،" سنديکای مستقل حق مسلم ماست"شدن شعارهای 

 .خواستند برگزار کنندجورکه مي ابسته و ضدکارگری مراسم را آننهاد های وکارگران اجازه ندادند که "  ماست

کردن  دريک حرکت نمادين با پشت و استقبال کردند)  کارگرۀدبيرکل خان(محجوب سخنرانیکارگران باهو کردن از

فتح آمده و به کارگر به خيابان م هزار۵نهايت حدود در. سخنرانی نمايندگان واقعی کارگران شدندخواستاربه تريبون 

نده مجلس؛ شعار ،  دولت "و"  استعفا،وزيربی ليافت استعفا "جمعيت شعارهای. راهپيمايی کردندسمت ميدان هفت تير

" محمود صالحی آزاد بايد گردد"سر داده بودند و پالکارد " سرمايه دارمرگ بر"و"  مرگ بر ظالمين"و " عمل آن،

  مقاومت  با شد کارگران حمله ور ويژه به  يگان   و انتظامی  نيروی  زمانی که .کردندا درجلوی جمعيت حمل مير

 و تظاهرات تا نزديکی ميدان هفت تير ادامه يافت که سرانجام با حضور گسترده ی پليس ضد  کارگران عقب نشست

را "  لتانتظامی؛ خجالت، خجا نيروی  "،  "دار   حامی سرمايه مرگ بر " شعارهای  آارگران. شورش پايان گرفت  

 



 

.زمان ديگری فرياد می کشيدندبلندتر از هر  

. جنبش معلمان در جريان اعتراض به عدم تصويب اليحه ی نظام هماهنگ پرداخت وارد مرحله ی تازه ای شد

مبارزه ی پيگيرانه، مصمم و سازماندهی شده و همچنين مبارزه ی سراسری از مهمترين ويژگی های جنبش معلمان 

 بهمن ٣٠ با اعتصاب   بهمن مقابل مجلس آغاز شد١۵اعتراضات معلمان که از تجمع .  بوده استدر مرحله ی فعلی

 در برابر مجلس دست به تجمع  معلم۵٠٠٠ اسفند، ٢و سرانجام در يک اقدام گسترده در روز .  اسفند ادامه يافت١و 

حدود (دو تجمع گستردهمعلمان در. مقابل مجلس تجمع آردند معلم بارديگر١۵٠٠بعد به طور خود جوش روز٣. زدند

اکنون تشکل ها قدرت خود را :" اسفند خود قاطعيت خود را اثبات کردند و تاکيد کردند١٧ اسفند و ١۵)  نفر١۵٠٠٠

 صنفی همينطور چند نفر از اعضای آانون نفرازمعلمان و١٨٣ اسفند ٢٣جريان تجمع در" به رخ مسئولين کشيده اند

.  نفر از اعضای آانون صنفی معلمان تا نيمه ی فروردين از زندان آزاد نشدند۵٠حدود معلمان بازداشت شدند آه در

ند در برابر مجلس  اسف٢۶رفتن بر سر آالس های درس خودداری آردند و روز شنبه اسفند از٢۴معلمين همچنين در

از شكل گيری منسجم  مانع بی سابقه ی نيرو های انتظامید آه حضور دست به تجمع زدن٨۵سال برای آخرين باردر

 ره خوردنشرايط فعلی کمک به گرسد در می به نظر ادامه يافته است و  هم ٨۶سال  رزات معلمان درمبا. تجمع شد

.گيردن مساله ای محوری مورد توجه قرارمبارزات طبقه ی کارگر بايد به عنوامبارزات معلمان به ساير  

ليت های فعاادامه داشته است ازآن جمله ميتوان به دورجديدی ازگذشته همچنان  ۀمبازات کارگران ايرانی درچند ماه

کنار ساير فعالين ای اين سنديکا به شکل فعالی و دراعض. يک دوره ی افول اشاره کردسنديکای شرکت واحد پس از

بارها !" اسالو سخنران"و!" سنديکا سخنران"شعارهای. تهران شرکت کردندرگری درمراسم روزجهانی کارگردرکا

فدراسيون بين  دی ماه اززندان آزاد شده بود درنامه ای به پيش ازآن منصوراسالو که در. داده شدسط کارگران سرتو

اسالو به ته منصورهمچنين اسفندماه گذش. المللی حمل و نقل خواستار کمک های مالی آن سازمان به سنديکا شده بود 

تعداد قابل توجهی ازفعالين کارگری در . شده دادگاه انقالب احضارليه نظام بتبليغ ع و  امنيت داخلى  اتهام اقدام عليه

اسفندماه سرانجام آارگران در. اسالو را ابراز داشتند دادگاه تجمع آردند وحمايت خود ازمنصورمحل برگزاری برابر

ارگران  آۀحقوق دوران تعليق هم% ۵٠شد طالبات خود دست پيدا آنند و مقررشرت واحد موفق شدند به بخشی از م

.پرداخت شود نفر٣به استثنای   

اعتصابات گسترده، . چندماه گذشته بوده استاوم مبارزه ی کارگران کردستان ازديگرمسائل قابل ذکردرمقاومت و تد

و اسفند ماه نمونه ی قابل  نساجی شاهو و کارخانه آلومين دردی، بهمن پيمايی کارگران نساجی کردستان،هتجمع و را

اتحاديه ی  موثر کردستان، حضور مبارزه ی کارگران در مورد  درتوجه  نکات قابل از.  بوده استتوجه اين مبارزه

  پايانیدرروزهای .(کارگران بوده استيکاربرای کمک به سازمان يابی هرچه بيشترسراسری کارگران اخراجی و ب

ای تجربه ی سال ه.) شدنخستين مجمع عمومی اتحاديه ی سراسری آارگران اخراجی و بيكار برگزار فروردين ماه 

عمل کرده اند و اعتراضات از حالت اتميزه بيرون آمده اند اخيرنشان داده است که هرجا تشکل های کارگری قوی تر

مبارزات کارگران شرکت واحد  توان به به عنوان مثال مي.  مستمرتر و هدفمندتر بوده است،اعتراضات تاثير گذارتر

.کردو کارگران نساجی کردستان اشاره   

  سراسری اتحاديه سازماندهی  با  و سنندج  در جهانی کارگر  مراسم روز برگزاری بانهايت کارگران کردستانی در

 



 

الين  اخراجی و بيکار، کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری غرب کشور و جمعی از کارگران و فع کارگران 

 محمود صالحی   کنندگان آزادی مهمترين خواست تجمع. دمبارزه را اثبات کردنکارگری سنندج قاطعيت خود درامر

،  به دستمزدهای زيرخط فقر وه براعتراضعال  اين مراسم  قطعنامه یدر. شد  قطعنامه منعکس  بند اولکه در بود 

، سرمايه، دستگيری فعالين کارگری و  سايه نظام سودمعيشتی در يد امضا، نابرابری های سف و موقت  قراردادهای 

ين بيانيه ضمن اشاره در ا. لمان و پرستاران و کار کودکان؛ تبعيض های جنسيتی و قوميتی نيز محکوم گرديده بودمع

تن مسکن مناسب ورايگان برای همه، سنگسار، حق داشان برای همه، لغو مجازات اعدام وآموزش رايگبه بهداشت و

ازمطالبات معلمان را بعنوان بخشی  خود ۀاطعانکارگران همچنين حمايت ق. گ افروزی محکوم شده بودنهر گونه ج

از اين ميان .  کارگر بازداشت شدند١٣سنندج درجريان مراسم روزجهانی کارگردر. اعالم کرده بودنداز طبقه کارگر

مرادی، طيب مواليی ، فارس گويليان، صديق امجدی،   و اقبال لطيفی ، يداهللا  ارديبهشت؛١٩روز  ر د یارخالد سو

 ارديبهشت آزاد ٢٠در روز   و عباس اندر ياری   کلکانی، محی الدين رجبی، صديق سبحانی، طيب چتانیحبيب اهللا

.می برندبه سرزندان تا زمان نگارش اين متن همچنان درشدند اما شيث امانی و صديق کريمی   

 آارفرمايان ۀنمايند،ولتنماينده ی دمتشكل از(اواسط اسفندماه گذشته سرانجام حداقل دست مزد توسط هيات سه جانبه 

تصميم اين )  هزار تومان۶روزی  (  هزار تومان در ماه١٨٣. تعيين شد) و نماينده ی تشکل های وابسته ی کارگری

 دستمزد ۀغ باعث آاهش قدرت خريد آارگران وافزايش فاصلآه اين مبلت چرابرانگيخاعتراضات فعالين آارگری را

شهرهای مختلف  در  نمايندگان انجمن های اسالمی آارايی رسيده است که حتیبه جکار. آنان تا خط فقرواقعی ميشود

پرداخت همين زقابل توجه آن است که صاحبان سرمايه ا  ۀنکت. مورد پايين بودن حداقل دستمزد گاليه کرده اندهم در

 دامی دراستان ايالم داقل حقوق به کارگران خودداری ميکنند به عنوان مثال آارگران شرآتهای پيمانكاری توليداتح

 هزار تومان دريافت می آنند و به کارگران اخراجی اداره ی پست کرمانشاه گفته ٩٠ ساعت آار روزانه ١١قبال در

از اعتراضات % ٩۵همچنين حدود . بازگردندماه را قبول کنند ميتوانند به کارتومان درهزار۶٠شده است اگر حقوق 

اهميت اين موضع  ازسويی از اين آمار. داده است حقوق کارگران رخ  تعويق پرداخت   به دليل ٨۵سال کارگری در

فقدان اتحاديه هاى .  و از سوی ديگر نشانه ای است برای اين که جنبش کارگری در فاز دفاعی قرار دارد دهدميخبر

. گری در ايران هستندقدرتمند و سراسری آارگرى و وجود ارتش عظيم بيکاران از داليل تدافعی بودن جنبش کار

سراسری شدن مبارزات  برای دفاع ازحداقل داشته هاشان، تاکيد بر کارگران ازمان يابی به س کمک  اين شرايط  در

به خصوص برای جلوگيری از به (کمک به سازمان يابی ارتش بيکارانو) اعتراضات مبنای مشترک دارند % ٩۵(

.تواند جنبش کارگری يک قدم به جلو هدايت کندمی ) وجود آمدن شکاف در صفوف طبقه ی کارگر  

توان به اعتراضات کارگران کارخانه های يخچالسازی بوژان، ازديگراعتراضات مهم کارگری درماه های گذشته مي

پاميکو و کارگران کنف کار   پترو ماد شيمی، شرکت  چينی البرز، پارسيلون خرم آباد، شرکت ايران صدرا، شرکت

، قوه ی  پارس اه؛ اعتراضات کارگران مترو و کارگران کارخانه های آاغذ سازی آارون، پروفيلگيالن در بهمن م

 تهران، شرآت  برق  ترابری   خدمات  لرستان، شرآت  شوشتر، يخچالسازی صنعت قزوين، آشت و پارس، آالچ 

اروندان، شرآت ی سازی آشت  شهيد رجايی مازنداران، شرآت ۀصنايع الكترونيك دماوند، شرآت درهای پيش ساخت

اسفندماه؛ اعتراضات آارگران رپااليشگاه گازپارس جنوبی وشرکت ايرانيت تهران دردصنايع فلزی، شرآت رامشير  

 



 

 اهواز، ۴ و پيمانكاری شهرداری منطقه يك تبريز،  اداره ی پست آرمانشاه، شهرداری منطقه  شرآت های خدماتی

ران کارخانه های صنايع فلزی، صندوق نسوز خرم، قند ياسوج، شرآت کارگهرداری ماهشهر، شهرداری آبادان وش

توسعه ی صنايع پزشكی، شرآت صنعتی مهاباد و شرآت جهادنصر کرمانشاه در فرودين ماه؛ اعتراضات آارگران 

زمزم آرمان، آارگران شرکت قوه پارس قزوين، پارس  اخراجی شرآت  قراردادی پااليشگاه نفت آبادان، آارگران 

قزوين، آارگران اخراجی شرآت آرد صنايع گرمايشی البرزيم قزوين، کاغذ سازی کارون، مجتمع مس سونگون، لح

  درجريان کارگران. اشاره کرد ارديبهشت ماه  شهری درصيادان بو ين، آارگران اخراجی اشكان چينی وسفيد ورام

ناشايست پيمانکاران، عدم ای موقت ورفتارخراج کارگران، قراردادهاين اعتراضات به عدم پرداخت حقوق معوقه، ا

 ادهفروش های اعتراضی متنوعی است کارگران همچنين از. سازی اعتراض کرده اند خصوصی  و به کار شت بازگ

ای تعطيل کردن کارخانه، اعتصاب ودست کشيدن محل ورودی کارخانه برازآن ميان ميتوان به تجمع درکرده اند که 

 کار، در ۀداری، شهرداری، دادگستری، ادارس، دفتر رياست جمهوری، فرمانداری، استانمقابل مجلازکار، تجمع در

. اعتصاب غذا استفاده کرده انداه خانواده ها، راهپيمايی وهمر کارگرودرمحل دفترمرکزی شرکتها، تجمع بۀمحل خان

ان اعتراضات کارگر  به  وانت جمله می ازآن. بوده اند اهميت بيشتری برخوردار درميان اعتراضات فوق تعدادی از

 کارگرانۀ گستردبسياراولی به دليل حضور. اد اشاره کردکارگران پارسيلون خرم آبوصنعت شوشتر آشت وۀآارخان

 ١٠٠٠(  کارگران دراعتراضی شديدۀگستردو دومی به دليل حضور) شرگت کردنداين اعتراض درکارگر١٢٠٠٠(

صنايع فلزی، شهرداری  رآت اعتراضات کارگران ش همچنين . اهميت دارند) اعتصاب غذا شرکت کردنددرکارگر

کارگران صنايع فلزی به خيابان . آارگران اخراجی شرآت زمزم آرمان به دليل سبک اعتراض مهم هستندوماهشهر

 زباله ها ريختند و در شهر تهران اقدام به بستن خيابان کردند؛ کارگران شهرداری ماهشهر دست از کار جمع آوری

کشيدند؛ همچنين آارگران اخراجی شرآت زمزم آرمان همراه با خانواده های خود در محل ورودی کارخانه دست 

موضوع اعتراض مهم بحث خدمات شهری و نيزبه دليل حساسيت مترو دراعتراضات کارگران مترو. جمع زدندبه ت

 به)  شودگران تمام  حکومت  ند برای آن می توادر اعتصاب   دارد و استراتژيک نقشی که  ( است؛ کارگران مترو

به  ( اين منظر نسبت به اعتراضات کارگران کارخانه های يخچالسازی بوژان  و از خصوص سازی معترض بودند

)  ماه حقوق معوقه١٢به عدم پرداخت (  آارون و آارگران آاغذ سازی )  حقوق معوقه سال ٢پرداخت بيش از عدم 

.تندداشموقعيت تعرضی تری قراردر  

و نيز اعالم همبستگی ت همبستگی کارگران ايرانی با هم اسرد تحوالت چند ماه اخير قابل ذکرمو ديگری که درۀنکت

روز  ( فوريه ١۵کارگران ايران خودرو با صدور بيانيه ای به مناسبت جمعی از. ن ديگر کشورها بوده استکارگرا

. کارگران اخراجی و تعليقی شرکت واحد شدندبازگشت به کارخواستار ) همبستگی جهانی با کارگران شرکت واحد

و پتروشيمی خوزستان گازآارگران نفت وجمعی ازهمين طورل ها و فعالين آارگری وهمچنين شورای همكاری تشك

 روند مبارزات خود به اين چه آارگران در اگر .مبارزات معلمان حمايت آردند جداگانه ای از بيانيه های صدور با 

ارتباط تنگاتنگ است اما همبستگی کارگران ايرانی آارگران درافعشان با منافع ديگررسند آه منحياتی مي مهم وۀنتيج

نتيجه امکان سرکوب اعتراضات افزايش می شود و دره صورت اتميزه دنبال ميهمچنان ضعيف است، اعتراضات ب

.س همبستگی کارگران کمک خواهد کردتشکل يابی طبقه ی کارگر مسلما به تقويت احسا. يابد  

 



 

لين و تشكل شورای همكاری فعا"يافت اسفند ماه انتشاری از تشكل ها و فعالين آارگری دربيانيه ای آه توسط جمع در

اعالم موجوديت " اتحاد عمل داوطلبانه و آزاد"و " آارگرۀوحدت طبق "راه گام برداشتن دربه منظور" های آارگری

 ايجاد تشكل های آزاد آارگری، اتحاد آميته های  پيگيری  تشكل آارگری، آميته  ايجاد برای  ماهنگی آميته ه. آرد

تشکيل اين شورای همکاری نقش محوری فعالين آارگری دررهنگی، حمايتی آارگران و جمعی ازآارگری، انجمن ف

 کارگر کمک ۀد به تشکل يابی طبقاميد است که تشكيل شورای هماهنگی تشكل های آارگری بتوان. را بازی کرده اند

.کند  

 وی توسط فعالين  و آمك مالی به خانواده ی  دفاع از محمود صالحی نيز به منظور تالش برای آزادی صالحیۀآميت

کارگران ايران " فعالين کارگری ايران کمپين به همت بخشی ازچند ماه اخيرهمچنين در.ايران تشكيل شد آارگری در

 در طبقه کارگرمبارزاتازجهانی را  حمايت طبقه کارگرمللی بين ال  وسيع سطح  شد که در اندازی راه  "تنها نيستند

جلوی ا برگزاری آکسيون های اعتراضی دراروپا و امريکای التين اين حمايت بچند شهردر. ايران همراه خود داشت

مود صالحی آمپين جهانی آارگران ايران تنها بازداشت محپس از. کومت ايران همراه بوده استسفارت خانه های ح

توان به نامه های همچنين مي. لحی ادامه خواهد داد آزادی محمود صابرالم آرد آه حرآت خود را با تمرآزنيستند اع

 ،صنايع چوب  و آارگران ساختمان  انترناسيونال ،آارگری اتحاديه های   بين المللی  سوی آنفدراسيون از ارسالی 

و معادن و انرژی استراليا به مسئوالن جمهوری  و اتحاديه آارگران جنگلداری  ت فرانسه .ژ.آارگری ث سنديكای 

زادی او شده آخواستار محمود صالحی اعالم آرده بودند واسالمی ايران که اعتراض شديد خود را نسبت به بازداشت

هامبورگ با حضور شهرمعلمان بازداشتی درومحمود صالحی اقدام ديگری تظاهراتی حمايتی ازدر. بودند اشاره کرد

در جريان . مقابل کنسولگری ايران در هامبورگ برگزار شدايرانی و فعالين کارگری آلمان درفعالين چپ عده ای از

همبستگی خود را با !" معلمان ايران تنها نيستند"عنوان معلمان آرژانتين زيراضات معلمان ايرانی هم تعدادی ازاعتر

.ايران اعالم کردندش معلمان درجنب  

مورد تحوالت جنبش کارگری در چند ماه اخير قابل توجه است، حضور دانشجويان در صحنه ی  ديگری که درۀنکت

با جنبش کارگری است در  دانشجويی  اتحاد جنبش دانشجويان چپ که استراتژی شان . مبارزات کارگری بوده است

همچنين گرايشاتی که . خبررسانی مبارزات کارگری کوشيده اندامرشدند و درمی به صورت گسترده حاضر١مراسم 

 اعالم اين چند ماههان هدف اساسی خويش مطرح کردند درگره خوردن خود به مبارزات موجود کارگری را به عنو

 عتصاب شکنعنوان ا به   بسيجی  دانشجويان برای استفاده از  فراخوانی  که است حالی اين در موجوديت کرده اند،

و البته دانشجويان  (حصارک کرج  تربيت معلم   و رجايی تربيت معلم  شجويان بسيجی دان. شده است ابالغ  معلمان

خدمت سرمايه داری و حکومت اسالمی است درقرار ) ...المه طباطبايی، تهران، شريف ودانشگاه های عبسيجی در

.به سرکوب اعتصابات احتمالی معلمان کمک کنند  
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