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  یکارگر گزارش خبری تحليلی آبان ماه جنبش
  

  ماه هشتاد و ششآذرسوم                                                                                    ر کارگی هيوبالگ و نشر
 

   
مقابل نيز حکومت  در سوی. همچنان شاهد مبارزات کارگران برای دست يابی به حقوق پايه ای خود بوديمآبان ماه در

نايب رئيس  سنگين برای رئيس و احکامصدور. کارگران معترض برخورد نمودجه با سرمايه به شديد ترين و

درمان بيماری چشم اسالو، بازداشت رضا دهقان، بازداشت  سنديکای کارگران شرکت واحد و سنگ اندازی در برابر

 لی از جمله تالشکارگران نيشکر هفت تپه و افزايش تالش ها برای اصالح قانون کار فع های پی در پی نمايندگان

  . استهای سرمايه داری برای به عقب راندن جنبش کارگری بوده

  بازداشت رضا دهقان
  

کارگران نقاش به منظور پيگيری شکايت خود از انجمن   آبان ماه تعدادی از اعضای سنديکای٢٧صبح روز يکشنبه 

کارفرمايان قرار دارد، به اداره ی کار مراجعه می کنند اما در عوض دريافت  صنفی کارگران نقاش، که تحت نفوذ

بازداشت می  مسئوالن اداره ی کار رضا دهقان از اعضای سنديکای کارگران نقاش توسط نيروی انتظامی جواب از

  . گرددنيروی انتظامی واقع در ميدان هفت حوض منتقل می پايگاه چهارم پليس امنيت شود و به

 ٤٠وثيقه ای  های اعضای سنديکا، رضا دهقان روز دوشنبه به زندان اوين منتقل می شود و برای او يگيریبا پ

  .مبلغ وثيقه ی رضا دهقان فراهم نشده است متاسفانه تا انتهای ماه آبان. در نظر گرفته می شود ميليون تومانی

 علت يليون تومانی انجمن صنفی حکومتی م۴٠٠اعضای سنديکا برای افشا کردن سوء استفاده ی  ظاهرا پيگيری

  .برخورد با رضا دهقان بوده است

از گشايی سنديکای کارگران نقاش هيئت ب کارگری از جمله در پی بازداشت اين فعال کارگری بسياری از تشکل های

  .نی را محکوم کردندقانو بيانيه هايی اين بازداشت غيربا صدور پيگيری و انجمن بدون مرزۀساختمان، کميت تزئيناتو

  دمبارزات کارگران نيشکر هفت تپه ادامه دار
  

نی بری   تن از کارگران قسمت١١٠٠ آبان ماه٧اعتصابات کارگران کارخانه ی نيشکر هفت تپه روز  در ادامه ی

  . زدندهفت تپه در اعتراض به عدم دريافت حقوق دو ماهه ی فصل جديد دست به اعتصاب

يکی از نمايندگان " قربان علی پور" ، ١٣٨٦ آبان ماه ١٤روز دوشنبه  ران هفت تپهدر ادامه ی سرکوب کارگ

هفت تپه در اعتراض به ربوده شدن همکار خود مقامات را  کارگران. کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه دستگير شد

مهر به اداره ی " محمد حيدری"نيز  همچنين روز چهارشنبه .جديدی خواهند زد تهديد کردند که دست به اعتصاب

 نفر از کارگران هفت تپه در ٣٠٠در همين روز . کردند اطالعات احضار شد و در همان جا وی را بازداشت

 ميليون تومانی برای ۵٠به دليل اعتراض کارگران هفت تپه وثيقه های . کشيدند اعتراض اوليه ی خود دست از کار
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  .  زندان آزاد شدند آبان ماه از٢۴ و ٢٣ دو کارگر در روز های پور و محمد حيدری مهر تعيين شد و اين قربان علی

 نيز دو تن از کارگران به نام های جليل احمدی و رحيم بوسحاک به ستاد خبری شرستان شوش آبان ماه ٢٧روز 

  .احضار شدند

  دسنديکای کارگران شرکت واح اخبار پيرامون
  

مددی در  افزايش فشار ها بر اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد در اولين روز آبان ماه، ابراهيم در ادامه ی

 سال حبس تعزيری برای ٢حکم   آبان ماه۶ دادگاه انقالب با حضور وکالی خود محاکمه شد و در روز ٢٨شعبه ی 

  .ايشان صادر شد

در   آبان٣ز ناحيه ی چشم چپ قرار گرفته بود روز که در آخرين روز مهرماه تحت عمل جراحی ا منصور اسالو نيز

های ويژه قرار می گرفت با   ماه در محيطی آرام تحت مراقبت٣حالی که می بايست بنا به تجويز پزشکان به مدت 

اوليه طی روز های بعد اسالو برای چندمين بار به  بعد از مداوای. دستور قاضی حداد به زندان اوين منتقل شد

  . کرداو را تاييد   سال حبس تعزيری۵ آبان ماه صادر شد و دادگاه حکم ۶روز  حکم اسالو در. منتقل شدبيمارستان 

ناعادالنه سنديکای کارگران شرکت واحد، جمعی از کارگران ايران خودرو، هيئت  در اعتراض به اين احکام

 دفاع از محمود صالحی با صدور کميته هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و سنديکا های کارگری، موسسان

  . کردندبيانيه هايی، نسبت به صدور اين احکام اعتراض

   اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور
  

در اعتراض به " ياسوج"طرح پتروشيمی شهرستان جمعی از کارآموزان فنی و حرفه ای شاغل در آبان ۵روز شنبه 

  . زدندعدم دريافت حقوق خود دست به اعتصاب

ماه و در طی سفر احمدی نژاد به عسلويه در اعتراض به وضع بد  مگين طرح پارس جنوبی در اينشرگران خکا

  .احمدی نزاد را محاصره کردند معيشتی خود خودروی حامل

  . کردنداخراج کارگران، طی چند نوبت تجمع اعتراض آميز برگزار کارگران البرز نيشابور در اعتراض به

  نفر از کارگران واحد ژئوتکنيک سد گاران مريوان در اعتراض به عدم٣٠آبان ماه،  ١٠ و ٩ ، ٨طی روزهای 

 نبوده و آنان از سه ماه اين اعتصاب اولين اعتصاب اين کارگران. پرداخت دستمزدهايشان دست به اعتصاب زدند

   .ددستمزدهايشان، سه بار اعتصاب کرده انگذشته تا کنون در اعتراض به عدم پرداخت به موقع 

طی طرح خصوصی سازی دولت مجبورند زمين های خود را باالجبار به   آبان جمعی از کشاورزان که در١٩روز 

  . بفروشند مقابل مجلس تجمع کردندشرکت پارس مغان

در ديواندره در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود دست به اعتصاب   آبان کارگران شاغل در سد سياه زاغ٢٠

 تن از کارگران شرکت تعاونی جنگل امامزاده ابراهيم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و ٤٠در همين روز . زدند

  . کردندمزايا و همچنين عدم پرداخت حق بيمه دست از کار کشيدند و در مقابل فرمانداری تجمع

شان در مقابل يدر اعتراض به عقب افتادن دستمزدها بردسير  تعدادی از کارگران کارخانه ی قند آبان٢٤روز 

  . آرمان تجمع آردندیاستاندار
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ك يشابور، در ي شهرستان نیه آارخانه هاياز آل  تن از آارگران بجان آمده ١٠٠٠آبان ماه حدود ٢۵صبح روز جمعه 

  .شان شرآت آردندي به خواسته هایدگي رس  حقوق و عدمعدم پرداخت اعتراض به   بزرگ در یيمايراهپ

 ١٨اين کارگران . قوه پارس قزوين برای سی و پنجمين بار تجمع کردند  آبان کارگران کارخانه ی٢٨روز دوشنبه 

  .دريافت نکرده اند ماه است که حقوقی

به عزم دولت برای تغيير قانون کارگران در نقاط مختلف کشور در اعتراض   آبان تعداد زيادی از٢٩روز سه شنبه 

  .های اعتراض آميز برگزار کردند کار فعلی تجمع

از جمله ی اين حمايت ها می توان به  .در اين ماه نيز شاهد حمايت های بين المللی از مبارزات کارگران ايران بوديم

تراض به سرکوب جنبش واندزورس به محمود احمدی نژاد در اع نامه ی شورای اتحاديه های کارگری باترسی و

 با سی هزار عضو در انگليس و(اتحاديه ی کارگران متحد صنايع غذايی و نانوايی ها  کارگری در ايران، حمايت

محمود احمدی  به) ال او(نامه کنفدراسيون اتحاديه های کارگری نروژ  از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه،) ايرلند

به تهران به منظور پيگيری  آار ین الملليك عضو سازمان بي ر اسالو، سفرنژاد در اعتراض به عدم مداوای منصو

مشترک برای هفته ی کارزار حمايت از جنبش  وضعيت تبعيض ميان کارگران زن و مرد در ايران و فراخوان

    . کردکارگری ايران در خارج از کشور اشاره

 "نکنيم محمود صالحی را فراموش"فراخوان 
  
 !ديست فراموشش نکنيصالحی فراموش شدنی نمحمود " عنوانسامرند صالحی با  طرفان نامه ای ازبآانتهای ماه در

محمود  "سوابق مبارزاتی فعال کارگری سرشناس جنبش کارگری ايران  در اين نامه ضمن اشاره ه. شدمنتشر "

در انتهای . ابراز نگرانی شده بود ق زندان وی و وضعيت خانواده اش نسبت به سالمتی ویو تشريح سواب" صالحی

محمود صالحی تا . م که پدرمان در آن بسر می برديط دردناکی هستيشرا اين وجود ما نگران   : "اين نامه می خوانيم

درد تنها  حاال از. خطر انداخته استشان را به شدت به ي سالمتی ا نيهفت سال زندانی شده است و ا ک بهيبه حال نزد

کاها ی يه ها ، سنديگر از اتحاديد ن باعث شده است باري رنج می برد هم  ه اش ، پروستات و نارسائی شديد قلبیيکل

م که محمود صالحی را يخواه بخواهيزنان و مردان آزاد کارگری در سطح جهان و از شما، کارگران، جوانان ،

  ش ويها حقوق هم طبقه ایدفاع ازچ جرمی به جزيما هپدر! ستيفراموش شدنی ن مبارزیگرن کاريچن! ديفراموش نکن

  .است  نداشتهی آزاد کارگریجاد تشکلهاي ایتالش برا

  "! کنيمبند تالش با تمام توان برای آزادی اش از همه با همشما ميخواهيم بار ديگرما، از

محمود  به همراه" مددی، رضا دهقان اسالو،"  در شرايطی به پايان رسيد که چندين تن از فعاالن کارگری   ماه آبان

جنبش کارگری در تدارک اعتراضات و مبارزات تازه ای است که يکی از محور  در زندان به سر می برند و صالحی

  .از کارگران زندانی است های آن دفاع

  
ر کارگی هي وبالگ و نشریاختصاص  

١٣٨۶جمعه دوم آذر     


