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  اختصاصی وبالگ کارگرگزارش

آبشار خوراول ماه مه درگداشت زرز ب ا  

  شش وماه هشتادبهشت ياردم هشت                                                                                       وبالگ کارگر
 

 
گل گشتی به مناسبت  وفعاالن حقوق زنان وآودآان در، دانشجويان ،آارگران  ارديبهشت ماه جمعی از٧جمعه ديروز

سوی ديگر اول ماه می در منطقه ی آبشار خور گرد هم آمدند تا از يك سو روز جهانی آارگر را گرامی بدارند و از 

ا برپايی چادر در خانواده هايشان در جوی دوستانه و صميمی ب وآارگران . آنند را قوی ترارتباطات خود با يكديگر

 محل با وجوددرهای انتظامی حاضر آردند آه نيروبرپابزرگداشت اول ماه می پالآارد هايی درو. شدنددشت مستقر

.مخالفت و واآنش آارگران مبادرت به جمع آوری آن ها آردند   

 به خصوص ،جمع های چند نفره پيرامون مسائل روز ن و دانشجويان دراين گل گشت فرصت مناسبی بود تا آارگرا

.به بحث و تبادل نظر بپردازندجهانی آارگرمسائل آارگری و روز   

و شرآت واحد اتوبوس رانی و  ايران خودرو،مختلف صنعتی و خدماتی مانند سايپا مراآزاين مراسم آارگرانی ازدر

حضور فعالين حقوق آودآان آار نيز در اين . اه های مختلف ايران حضور داشتند همين طور دانشجويانی از دانشگ

لفی برای آودآان در نظر گرفته شده بود و جوايزی به مراسم بسيار چشم گير بود به طوری آه مراسم تفريحی مخت

.آودآان اهدا می شد   

نشريه هايی آه ها و بروشور اعالميه ها و دانشجويی و حقوق زنان و آودآان به پخش،اين ميان فعالين آارگری در

. می بود پرداختند١اآثرا در باره ی    

بولتن اتحاديه  اول  مجمع عمومی   ۀپخش اعالمي آناردر بيكار و آارگران اخراجی  ی سراسری اتحاديه  اعضای 

. بين جمعيت توزيع آردندرا در -گزارشات جنبش آارگری می پردازدمقاالت و ،اخبارآه به انتشار -آارگری شورا

حق  بر،جهانی آارگر روز آن ضمن گرامی داشت  فعالين سنديكای شرآت واحد آارت هايی را پخش آردند آه در

خيابان بيانيه و حقوق آودآان آارجمعيت دفاع از. آارگران تاآيد شده بود  توسط  آزادنه  تشكيل سنديكا به صورت 

ارزات طبقه ی آارگر برای رهايی آودآان آار از وضعيت موجود تاآيد شده ای را پخش آرد آه در آن بر لزوم مب

 می توزيع آردند آه در آن عالوه بر بيانيه ی ١ران حرآت جهانی زنان ايران نيز بروشوری به مناسبت هوادا. بود 

 ستم ،ارگر تاريخچه ی پيدايش روز جهانی آ  مطالبی در باره ی ،جهانی آارگر  اين جمعيت در گرامی داشت روز 

نشريات تعداد زيادی از. چاپ شده بود خواسته های معلمان و مشكالت پرستاران قراردادی ،زنان آارگرمضاعف بر

.دانشجويی نيز در ميان جمعيت پخش شد   

 و دانشجويی به منظور  ساعت پيش از حرآت اتوبوس ها به سمت تهران تعداد زيادی از فعالين آارگری١در حدود 

ی از فعالين دانشجويی بحث را يك  . و دانشجويی گرد هم جمع شدند رگریرباره ی رابطه ی بين جنبش آاهمفكری د

فعالين آارگری  از  تن  سپس چند. آردآغاز آارگری  جنبش   جنبش دانشجويی به آمك چگونگی   ۀباربا پرسش در  

 



 

يكی از فعالين آارگری گفت . دند محل آار آارگران صحبت آرعدم شكل گيری تشكل های آارگری در علل ۀباردر

راه تشكل يابی طبقه ی آارگر ته های آارگری قدم قابل توجهی درتشكيل آمي سال از٣بايد ببينيم چرا با وجود گذشت 

 سنديكا ۀاعضای هيئت مديرران شرکت واحد شعری را آه يكی ازاعضای سنديكای کارگسپس يكی از. برداشته نشده

 ۀفعالين آارگری دربارازچند نفرپايان نيزدر. گرفتود خواند آه مورد تشويق جمع قرارسروده بدرباره ی آارگران 

انشجويان نيز با اشتباه دانستن آليت سوال ابتدايی يكی از د. دانشجويی صحبت آردند رابطه ی بين جنبش آارگری و

ه برقراری ارتباط ارگانيك با طبقه ی آارگر و بحث وظيفه ی جنبش دانشجويی را نه نسخه پيچی برای  آارگران بلك

   .ارائه ی راهكار عنوان آرد

 
 وبالگ کارگر

کارگر  توسط ٢٢:٢٧ ساعت١٣٨٦شنبه هشتم ارديبهشت نوشته شده در  

  

 


