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 یجنبش کارگر گزارش خبری تحليلی مهرماه
 

شش ماه هشتاد و آبان مفته                                                                                             وبالگ کارگر     
 

    

 حالی پشت سر گذاشتيم که اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه تحولی مهم در روند مبارزاتیمهر ماه را در 

اف در ايران و .تی.نمايندگان آی حضور. کارگران ايران با حکومت سرمايه داری ايجاد کرد و بازتابی جهانی يافت

ترور . ش کارگری بودجمله اتفاقات مهم در جنبنقل نيز از  همبستگی با اسالو و مددی در هفته ی کارگران حمل و

  . بودندکارگران نساجی کردستان و همين طور ديگر اعتراضات کارگری از وقايع اين ماه اعتراضاتمجيد حميدی و

  
  هاعتراضات کارگران نيشکر هفت تپ اوج گيری

  
اين  گران هفت تپه که پيش ازکار. کارخانه ی نيشکر هفت تپه در مهرماه وارد فاز جديدی شدمبارزات کارگران 

کردند و عالوه بر تعطيل  چندين بار دست به اعتصاب زده بودند، اين بار دامنه ی اعتراضات خود را گسترده تر

  .هزار نفری در شهر شوش زدند کردن خط توليد کارخانه طی چندين نوبت دست به تظاهرات چندين

زدند  ر از کارگران در برابر فرمانداری شوش دست به تحصن نف٣٠٠٠ مهر ٧اعتراضات روز شنبه  در ابتدای اين

 نفر از کارگران ١۴٠٠بعد بيش از  روز. و اعالم کردند تا رسيدن به خواسته های خود به مبارزه ادامه خواهند داد

 نفر از کارگران معترض توسط نيروهای امنيتی ۴همين روز  در.  اهواز را مسدود کردند-جاده ی اصلی انديمشک 

 در سومين روز از اعتراضات، کارگران. اعتراضات کارگران در روز بعد آزاد شدند بازداشت شدند اما به دنبال

بعد نيز بار ديگر  روز.  نفره را ترتيب دادند که با سرکوب وسيع گارد ضد شورش مواجه شدند٢۵٠٠تظاهراتی 

کارگران در پنجمين . انداری شهر طی کردندفرم  کيلومتری را از سه راهی شوش تا۵ نفره، مسافتی ٢۵٠٠جمعيتی 

در همين روز، نامه ای از سوی کارگران . دست به تجمع زدند روز از اعتراضات خود در محوطه ی شرکت

 در اين نامه کارگران ضمن. سازمان جهانی کار و اتحاديه های کارگری جهان منتشر شد نيشکر هفت تپه خطاب به

خواسته های خود  تراضات، خواستار حمايت نهاد های کارگری در سطح جهان ازبيان مشکالت خود و سابقه ی اع

نمايندگان کارگران در صبح روز پنجشنبه آغاز  ششمين روز از اعتراضات با دستگيری فريدون نيکو فرد، از. شدند

 روز جمعه .ديگر از کارگران معترض در برابر فرمانداری ادامه يافت شد و با دستگيری رمضان علی پور، يکی

 ها و بازجويی ها ادامه يافت به طوری که رحيم بساق در همين روز چندين ساعت مورد  مهر نيز بازداشت١٣

 کارگر در برابر ٣٠٠٠ روز شنبه هشتمين روز از اعتراضات برگزار شد و اين بار. بازجويی و تهديد قرار گرفت

. سنديکای مستقل کارگری را اعالم کردند تشکيلدفتر مديريت شرکت تجمع کردند وصريح تر از هميشه خواست 

 مهر بار ديگر ١۵کارگران نيشکر هفت تپه روز . برگزار شد دهمين روز از اعتصاب هم در برابر دفتر مديريت

و کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری ارسال داشتند و ديگر بار بر ادامه ی  نامه ای به سازمان جهانی کار
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  . کردندست کمک از سازمان های کارگری تاکيدو درخوا اعتراضات

 گذشت قريب به دو هفته از اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه کارگران به طور مشروط دست ازسرانجام پس از 

 نشود به اعتراضات خود اعتراض کشيدند اما اعالم کردند در صورتی که به خواسته های آنان به طور کامل عمل

  .ادامه خواهند داد

کارگران از کار  کارگران نيشکر هفت تپه نتيجه داد و فرماندار و مدير عامل کارخانه بنا به خواسته یمبارزات اما 

  . شدبرکنار شدند و مقداری از حقوق معوقه ی آنان نيز پرداخت

 هشتم  اعتراضات کارگران به طور مشروط آرام شده بود و طی روز های بيست و ششم تا بيست و در روزهايی که

اما به علت تهديد کارگران به اعتصاب نيروهای امنيتی هر دو بار مجبور به  فريدون نيکو فرد دو بار بازداشت شد

  .  شدندآزادی وی

دانشگاه در  بسيار مهم در مورد اين اعتراضات، حمايت کارگران چندين کارخانه و دانشجويان دو يکی از نکات

کارگری در طول مبارزات کارگران   همچنين بسياری از تشکل های.خوزستان از مبارزات کارگران هفت تپه بود

پرداختند که از آن جمله می توان به سنديکای کارگران شرکت  هفت تپه به صدور بيانيه هايی به حمايت از آنان

ها وفعالين کارگری، کميته دفاع از محمود صالحی، اتحاديه سراسری کارگران  واحد، شورای همکاری تشکل

  . کردبيکار، جمعی از کارگران ايران خودرو و فعاالن جنبش کارگری اشاره  واخراجی

  
  ناخراجی نساجی کردستااعتراضات کارگران 

  
 تعطيل شدن و خصوصی سازی کارخانه های نساجی در استان کردستان، کارفرمای کارخانه ی در ادامه ی روند

کارگران دارای چندين سال  اکثر اين. نه را اخراج کرد نفر از کارگران با سابقه ی اين کارخا٢٢نساجی کردستان 

کارگران اخراجی طی . بيماری های مختلف مبتال گشته اند سابقه کار هستند و بسياری از آنان به دليل سختی کار به

 استانداری و اداره کار مراجعه کرده اند و چندين روز نيز با نصب پارچه نوشته در ماه گذشته به طور مرتب به

  .رابر کارخانه تجمع کرده اندب

کارگرانی را  همچنين اعالم کرده که در ادامه، قرارداد کارگران موقت را تمديد نخواهد کرد و کارفرمای کارخانه

 ٨۴است که طبق توافقی که سال  اين در حالی.  سال سابقه ی کار دارند را بازنشسته خواهد کرد١۶که باالی 

 کارگران را اخراج کند که کميسيون کارگری با آن توافق در صورتی می توانستصورت گرفته شده بود، کارفرما 

  .کند

  یشرکت واحد و تالش برای آزادی اسالو ومدد سنديکای کارگران
  

اعضای  ابراهيم مددی، رئيس و نايب رئيس هيئت مديره ی سنديکا همچنان در بند هستند و ديگرمنصور اسالو و 

دو تن از نمايندگان خود را به  اف.تی.در راستای اين تالش ها آ. آنان تالش می کنندسنديکا به شدت برای آزادی 

 مهر ماه وارد تهران ٧نمايندگان ابتدا قرار بود که روز  اين. ايران فرستاد تا پيگير وضعيت اسالو و مددی شوند

 جام آقايان حنفی رستدی وايران موجب شد که سفر آنان به تعويق بيفتد و سران شوند اما کارشکنی های حکومت
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ديدارهايی با فعالين مستقل  اف وارد تهران شدند و.تی.سوکورسارتو از کشور اندونزی به عنوان نميندگان آی

  . در بند نشدندکارگری در ايران داشتند اما موفق به مالقات دو سنديکايی

فدراسيون جهانی    اسالو و مددی،در حمايت از آزادی در ادامه ی تالش های سازمان های بين المللی کارگری

 مهر در سراسر جهان ٢٩ تا ٢٣که بخشی از برنامه هفته جهانی حمل ونقل را که از  کارگران حمل ونقل اعالم کرد

نمايندگان   در ادامه ی اين اعالم حمايت. اختصاص داده است به پشتيبانی از کارگران ايرانی  می شود را برگزار

آلمان، ليتوانی، لوکزامبورگ، هلند،   کشورهای بلژيک، جمهوری چک، استونی، فرانسه،اتحاديه های کارگری از

جهانی کارگران حمل و نقل و فدراسيون کارگران حمل و نقل اروپا،  اسپانيا و سوئد به همراه نمايندگان فدراسيون

 .دی منصور اسالو شدندساختمان پارلمان اروپا در بروکسل برگزار کردند و خوستار آزا مراسمی را در مقابل

نيز اعضای اتحاديه ها و  همچنين در کشورهای اتريش، اسپانيا، تايلند، اتيوپی، ژاپن، مالی، نپال، سوئد و نروژ

  . شدندسنديکاهای کارگری خواستار آزادی منصور اسالو و ابراهيم مددی

يات غيبی از اعضای هيئت مديره سنديکا، عباس نژند کودکی و منصور ح در ادامه ی افزايش فشار ها بر اعضای

  . مهر در دادگاه انقالب محاکمه شدند٢٤ و ٢٣در روز های 

سنديکا می توان به انتقال ابراهيم مددی به زندان قزل حصار که مختص از اخبار مربوط به بازداشت دو عضو 

  . کرداست و همچنين جراحی چشم منصور اسالو اشاره زندانيان خطرناک
  

  نکارگری در کردستا  مجيد حميدی از فعالينسوء قصد به جان
  

حالی که صورت خود را پوشانده بودند، مجيد حميدی عضو کميته دفاع از   نفر لباس شخصی در٣ مهرماه ٢٦روز 

  گلوله به وی برخورد می کند که محل٧در جريان اين ترور . مورد سوء قصد قرار می دهند محمود صالحی را

بيمارستان امير اعلم تهران  بالفاصله مجيد حميدی از کردستان به. اثابت يکی از آن ها ناحيه ی پشت سر بوده است

    .حال وی رو به بهبودی است در حال حاضر وی از بيمارستان مرخص شده و. آورده می شود

يکی ديگر از اعضای کميته دفاع پيش از اين نيز محمد عبدی پور . گذشته است اين واقعه دومين ترور طی چند وقت

  . بودصالحی در کردستان مورد سوء قصد لباس شخصی ها قرار گرفته از محمود

مختلف محکوم شد که از آن ها می توان به کميته هماهنگی، کميته دفاع  اين عمل جنايت کارانه از سوی تشکل های

 اخراجی وبيکار و شورای همکاری تشکل هافعاالن جنبش کارگری،اتحاديه سراسری کارگران  از محمود صالحی،

  .وفعالين کارگری اشاره کرد

  
   کشوراعتراضات کارگری در نقاط مختلف

  
چوب طالقان در برابر دفتر مرکزی اين شرکت تجمعی در اعتراض به  روز دوشنبه دوم مهرماه کارگران صنايع

  . برگزار کردندپرداخت نشدن دستمزدها

 ماه حقوق و مزايای ٤روز دوم مهر در اعتراض به پرداخت نشدن  ر بوکان از کارگر شرکت کشش د٣٠بيش از 

  . زدندخود دست به اعتصاب
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 ماه حقوق ٦کارگران کاغذ سازی شوشتر در اعتراض به پرداخت نشدن   نفر از٢٠٠روز سوم مهرماه نيز بيش از 

گرفت و  انه ی نيروهای انتظامی قراراين تجمع مورد هجوم وحشي. برابر استانداری تجمع کردند و مزايای خود در

  . شدندتعداد زيادی از کارگران در جريان اين تجمع مجروح

 ماه حقوق از سوی ٢شرکت پارس واشر در اعتراض به عدم پرداخت  نفر از کارگران ٥٠روز چهارم مهرماه 

  . کردندن شکايتتعطيلی کارخانه از دست وی به فرمانداری شهر البرز در قزوي کارفرما و قصد وی برای

.  در اعتراض به اخراج خود در برابر مجلس دست به تجمع زدند٧ی   مهر ماه کارگران شهرداری منطقه٧روز 

از کارگران مجتمع کشتی سازی خليج فارس در اعتراض به اخراج و رفتار بدمسئولين   نفر٢٨٠در همين روز 

سرانجام با دخالت نيروی  ن چند روز به طول انجاميد وتجمع اين کارگرا. سازی در برابر مجتمع تجمع کردند کشتی

  .انتظامی پايان يافت

 ماه حقوق ٣سواد آموزی در شهر مشهد در اعتراض به عدم دريافت   مهر آموزش ياران نهضت١٠روز سه شنبه 

  . و پرورش استان نجمع کردنددر برابر سازمان آموزش

 گيالن در مقابل استانداری گيالن تجمع کردند و خواستار کنف کار  مهر کارگران کارخانه ی١٩روز پنجشنبه 

  . پرداخت حقوق سنوات خود شدندبازگشايی کارخانه و

 ماه حقوق خود در برابر استانداری ١٥در اعتراض يه پرداخت نشدن  مهر کارگران قوه پارس ٢٦روز پنجشنبه 

  .آميز برگزار کردند قزوين تجمع اعتراض

نکته ی اول برپايی اولين اعتصاب سراسری کارگری . مورد توجه است ماه از دو جهتمبارزات کارگری در اين 

اين اعتصاب نشان داد که جنبش کارگری با وجود پشت . شرکت واحد در دو سال پيش بود پس از اعتصاب کارگران

نکته ی دوم . ددار گذاشتن يک سرکوب کم سابقه همچنان توانايی برپايی اعتراضات سراسری و تاثير گزار را سر

اف به .تی.به طوری که نمايندگان رسمی آ نيز افزايش ميزان توجهات بين المللی به جنبش کارگری در ايران است

  . داردسازمان های بين المللی کارگری در ايران نيز وجود تهران می آيند و حتی صحبت از حضور سران

  

  

  وبالگ کارگر

  ١٣٨٦دوشنبه هفتم آبان 

  کارگر اختصاصی وبالگ و نشريه ی
   


