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  ٨۵اسفند ماه ش کارگری درجنب -وبالک کارگرگزارش اختصاصی 

فروردين ماه هشتاد و ششسوم                                                                               وبالک کارگر    
  

   
  

 سرآوب ۀ نيست اما با وجود همی را پايانیپايان برديم آه سرآوب جنبش آارگر را به ٨۵ آخرين ماه سال یحالدر

 یچند قسمت مورد بررسدر توان ي مهمترين اتفاقات ماه گذشته را م.دهدينبش با سرعت به حرآت خود ادامه مها ج

مه مهمتر ه و از،ی و فعالين آارگر  تشكل ها ی همكاری ايجاد شورا، با آارگران ايران یجهان یهمبستگ. دادقرار

 در اين و آن آارگاه بر سر پرداخت نشدن   پراآندهیاعتراض ها  معلمان و همچنين یسلسله تجمعات و تحصن ها

. ن و مزد بگيران در ماه گذشته بوددست مزد مجموعه اتفاقات جنبش آارگرا  

 
  معلمانی اعتراضیحرآت ها

 
 پرداختن به اليحه ی نظام هماهنگ پرداخت خودداری کردند معلمان در پس از آن که دولت و مجلس همچنان از

 اسفند از رفتن به سر کالس های درس خودداری کردند اما اين تازه آغاز ماجرا بود در ١ بهمن و ٣٠روز های 

 ١۵٠٠ روز بعد به طور خود جوش ٣.  معلم در برابر مجلس دست به تجمع زدند ۵٠٠٠ اسفند ٢روز چهار شنبه 

 اسفند نمايندگان ١١در کشاکش همين اعتراضات مقرر شد که در روز . معلم بار ديگر مقابل مجلس تجمع کردند

 اسفند بار ديگر در ١٢کانون های صنفی معلمان از سراسر کشور در تهران دور يکديگر جمع شوند و در روز 

 پرورش به فکر خنثی کردن اين تجمع بعد از اين تصميم گيری بود که وزارت آموزش و. برابر مجلس تجمع کنند

 اسفند در خانه ی معلم شميران بر روی اعضای کانون صنفی بسته شد و فردای آن روز ١١ابتدا در روز . افتاد 

پيش از اين هم جلسه . بيانيه ای جعلی منتشر شد که در آن اعالم می کرد تجمع روز شنبه دوازدهم کنسل شده است

 پرورش در شهر تهران و شهرهای اطراف آن برگزار شده بود تا درباره ی چگونگی هايی توسط وزارت آموزش و

اما با تمام اين فعاليت های وزارت خانه تجمع معلمان در . ارعاب معلمان دستوراتی به مديران مدارس داده شود

جمع تصميم گرفته شد در اين ت.  هزار معلم با شکوه تر از دفعات قبل برگزار شد ١٠روز شنبه با حضور نزديک به 

در صورتی که تا روز دوشنبه تصميمی مبنی بر اجرای اليحه ی نظام هماهنگ پرداخت گرفته نشود دوباره در 

در نتيجه ی پا فشاری دولت و مجلس بر چشم .  اسفند ماه معلمان در برابر مجلس جمع شوند ١۵روز سه شنبه 

 اسفند نيز ١٧دو روز بعد .  اسفند مقابل مجلس جمع شدند ١۵ هزار معلم بار ديگر ١۵پوشی بر روی اين اليحه 

جمعيت مشابهی در برابر مجلس جمع شدند اما شب قبل از اين تجمع جند نفر از نمايندگان کانون های صنفی 

 اسفند جمعی از معلمان در اطراف مجلس جمع ٢٣در روز چهار شنبه .بازداشت شدند و صبح روز بعد آزاد شدند

 ١٨٣در زمان برگزاری تجمع . و های امنيتی اجازه ی جمع شدن آن ها در پياده روی مجلس را ندادندشدند اما نير

 نفر از اعضای ۵٠نفر از معلمان و همينطور چند نفر از اعضای کانون صنفی معلمان بازداشت شدند که در حدود 

  ٢۴اين بازداشت ها معلمان روز پنجشنبه در نتيجه ی . کانون صنفی معلمان تا روز عيد نيز از زندان آزاد نشده اند

 



 اسفند در برابر مجلس برای آخرين بار در ٢۶اسفند از رفتن بر سر کالس های درس خودداری کردند و روز شنبه 

.  مانع از شکل گيری منسجم تجمع شد دست به تجمع زدند که حضور بی سابقه ی نيرو های انتظامی٨۵سال   

نشاه و کردستان معلمان تجمعات مختلفی را برگزار کردند به طوری که در در شهرهای همدان سبزوار کرما

. ر آخرين روز اسفند ماه آزاد شدند نفر از اعضای کانون صنفی معلمان بازداشت شدند که د۴کرمانشاه   

در حين تمامی اين اعتراضات مذاکرات زيادی بين اعضای کانون های صنفی معلمان و نمايندگان دولت و مجلس 

. س اين مذاکرات به نتيجه ای نرسيدورت گرفت که به دليل کارشکنی های طرف دولت و مجلص  

 گروه های زيادی با انتشار بيانيه هايی از حرکات اعتراضی معلمان حمايت کردند که انجمن اسالمی دانشجويان 

فدراسيون طور تان وهمينارگران استان کردسک کارگران اخراجی و بيکارجمعی ازرجايی اتحاديه یدانشگاه شهيد

.جهانی اتحاديه های معلمان از اين جمله اند  

دادگاه اسالو و محکومين اول ماه می سقز                                          

ز شنبه مدت ها تحمل زندان و بازداشت غير قانونی و سپردن وثيقه های سنگين برای آزادی، رومنصوراسالو پس از

اتهامات اسالو اقدام عليه امنيت داخلی وتبليغ عليه نظام اعالم . ی محاکمه دردادگاه انقالب حاضرشد برا١٢/١٣٨۵/۵

 اين در حالی بود که جمعيتی نزديک. ه دو وکيل مدافع خود به صورت غيرعلنی ازخود دفاع کردشد که وی به همرا

رگزاری دادگاه تجمع کردند وحمايت خود از محل بين کارگری  با گرايش های  مختلف  دربرابر فعال نفر از ١٠٠به 

. منصور اسالو را ابراز داشتند  

پس از آنکه دادگاه تجديد نظر به رياست آقای مستوفی .  تجديد نظر محکومين سقز نيز برگزار شد  در اين ماه دادگاه

عالم کرده و متحمان باطل احکم برائت صالحی حسينی ديوارگر و حکيمی را صادر کرد و دادگاه بدوی اين حکم را 

 اسفند به رياست رئيس قبلی دادگستری ٢٠ سال زندان محکوم کرد دادگاه تجديد نظر در ۴ تا ٢ديگر به احکام را بار

رده ی شد به طوری که اين مسئله اعتراض گست که احکام زندان دستگير شدگان اززيرنظراو گذشته بود برگزار سقز

.فعالين کارگری را برانگيخت  
تشکيل شورای هماهنگی تشکل های کارگری                                         

    
ن کميته ی هماهنگی کميته ی پيگيری انجم( بيانيه ای که توسط جمعی از تشکل ها و فعالين کارگری و دانشجويی در

عی از  و جم  کارگریفعالين  و برابری  طلب جمعی ا  آزادی خواه دانشجويانفرهنگی  حمايتی  کارگران جمعی از 

به منظور گام " کارگریشورای همکاری فعالين و تشکل های "يافت دراسفند ماه انتشار) نويسندگان جنبش کارگری

.اعالم موجوديت کرد" اتحاد عمل داوطلبانه و آزاد"و " وحدت طبقه ی کارگر"راه برداشتن در  

   تعيين حداقل دستمزد ها                                                          

 هزار تومان ١٨٣نده اين ميان حداقل دستمزد برای سال آيدر. مزد سال آينده تعيين می شودسال حداقل دستدر آخرهر

 تحميل اين وضعه خانه کارگر و شورای اسالمی کارنيزهمگام با نمايندگان کارفرماها دراين ميان نماينددر. تعيين شد

اين امر مورد اعتراض فعالين کارگری قرار گرفت و بحث .  ها در ضد طبقه کارگر همراه بودند فالکت بار دستمزد

.های فراوانی در محافل کارگری به وجود آورد  

 



  حمايت بين المللی از کارگران                                               

راه اندازی شد که در سطح وسيع بين " ران تنها نيستندکارگران اي" به همت بخشی از فعالين کارگری ايران کمپين 

. ران همراه خود داشتالمللی حمايت طبقه کارگر جهانی را از مبارزات طبقه کارگر در اي  

وی سفارت خانه های لجرامريکای التين اين حمايت همراه با برگزاری آکسيون های اعتراضی داروپا وچند شهردر

.حکومت ايران بوده است  

 

عتراضات آارگری در اقصی نقاط ايرانا  
 

نساجی   نفرازآارگران٢٠٠اسفند٢شنبه درروزچهار. ماه گذشته ادامه داشت٢اعتراضات آارگران آردستان همچون 

 اسفند ۵شنبه . ی صندوق مهررضا دست به تجمع زدندپرداخت وامشان از سوسنندج دراعتراض به گره خوردن آار

.رگران مقابل اداره ی آار دست به تجمع زدند اسفند نيز اين آا٨و سه شنبه    

بعد نيز آارگران به روز .ند مقابل اداره ی آار تجمع آردند اسف٢٠آارگران نساجی آردستان برای چندمين در روز 

سمت اداره ی به مقابل استانداری تجمع آردند ودادند  نفررا تشكيل مي٣٠٠راه خانواده هايشان آه جمعيتی درحدودهم

 محل صندوق مهر اسفند در٢٢اعتراضاتشان نتيجه ماندن مذاآرات و بی  اين آارگران به دليل  .يمايی آردندآارراهپ

.رضا جمع شدند و با رئيس اين صندوق مذاآره آردند آه اين مذاآره هم نتيجه ی خاصی در بر نداشت   

فتر رياست جمهوری دست اعتراض به خصوصی سازی درمترو ی تهران مقابل دآارگر مترو در١٠٠٠اسفند  ۴در

.به تجمع زدند   

ماه ١٢اعتراض به عدم پرداخت  آارگرآاغذ سازی آارون در٢٠٠.  اسفند چند تجمع اعتراضی صورت گرفت۵در

اعتراض ن پروفيل پارس مقابل اداره ی آارغرب تهران درآارگرا. حقوق مقابل دفتر رياست جمهوری تجمع آردند

.  بازخريد شدن آارگران تجمع آردندبه توافقات صورت گرفته درباره ی آارۀوجهی هيات حل اختالف اداربه بی ت

وين در اعتراض به سخنان استاندارو آالچ قز ايران و پارس نقش  قوه  ارخانه های آ آارگر  صدها  ضمن اين آه

.درباره ی وضعيت مطلوب واحد های توليدی در استان مقابل آارخانه های خود تجمع آردندفرماندار  

خود درخانه ی آارگر  ماه حقوق   ٨به عدم پرداخت  اعتراض  در پارس آارگران شرآت قوه ی  اسفند جمعی از ۶

اعتراض به عدم پرداخت ن آارخانه ی آشت و صنعت شوشتر درهمين روز جمعی از آارگرادر. قزوين جمع شدند

.مقابل دفتر مرآزی شرآت تجمع آردند ماه حقوق خود در٢   

روشن شدن وضعيت حقوق و مطالباتشان مقابل استانداری تجمع  رگر يخچالسازی لرستان به منظورآا ١۵٠اسفند ٧

.آردند   

نمازخانه ی ماه حقوق وعيدی در٢اعتراض به عدم دريافت  آارگرشرآت خدمات ترابری برق تهران در٨٠اسفند  ۵

.شرآت برق منطقه ای جمع شدند  

 عيدی و پاداش اعتصابماه حقوق و ٢عتراض به عدم دريافت ادرصنعت شوشتر آشت و آارگر هزار١٢اسفند  ١۴

  زير هایدرشرآت آارگرشاغل  ۴٠٠از دماوند به نمايندگی    الكترونيكشرآت صنايع آارگر هاده اسفند  ١۵ .آردند

اصلی مجلس شورای اسالمی تجمعمزايا مقابل در ماه حقوق و١۵راض به عدم دريافت اعتدراين شرآت و ۀمجموع  

 



 سال است در سرگردانی به ٨ آارگر شرآت در های پيش ساخته ی شهيد رجايی آه مدت ٨٠در همين روز  . آردند

اسفند ١۵آشتی سازی اروندان نيز گران شرآت آار جمعی از.  تجمع آردند مازندران استانداری  ل می برند مقابسر

. خرمشر دست به تجمع زدند ماه حقوق و مزايای خود مقابل فرمانداری٣ماه در اعتراض به عدم دريافت    

 حقوق  ماه۴عدم دريافت  آارگرشرآت صنايع فلزی دراعتراض به بالتكليفی آارخانه و۵٠٠اسفند ماه بيش از١٧در 

.راه صنايع فلزی هفده شهريور در شادآباد را بستندبه مدت يك ساعت و نيم چهار  

پرداخت ساعت اعتصاب آردند وخواستار٢مدت پااليشگاه گاز پارس جنوبی به اسفند آارگران شرآت رامشيردر١٩

با بعد نيز دست به تجمع زدند آه اين آارگران روز.  بهبود شرايط غذا و خوابگاه شدند ماه حقوق و مزايا ی خود و٣

  بيايد با شرکت تسويه خواهدهرکسی تمام حقوقش را مي: آارفرما نيز به آنان گفت واآنش تند حراست روبرو شدند و

.به تصفيه حساب با شرکت نشوند فقط يک ماه حقوق معوقه و عيدی خواهيم داد به کسانی هم که حاضرحساب کند و   

 ماه حقوق عيدی ٢در ادامه ی اعتراضات خود و در اعتراض به عدم دريافت   آارگر ايرانيت تهران ١٨٠اسفند ٢٢

در آارخانه مقابل آارخانه دست به تجمع و مزايا رئيس آارخانه را بيرون آرده و با متوقف آردن خط توليد و بستن 

.زدند   

 واحد به اداره ی آار و شرآت واحد ادامه داشت و سرانجام  در اين ماه نيز رفت و آمد های آارگران تعليقی شرآت

 آارگران ۀ دوران تعليق هم  حقوق%۵٠شد مقررطالبات خود دست پيدا آنند ومين آارگران موفق شدند به بخشی ازا

اد آه ايستادگی آارگران در فعالين آارگری شد و نشان د نفر پرداخت شود آه اين خبر باعث خوشحالی ٣ثنای به است

سازش مقايسه با عقب نشينی ودر  به مراتب بهتری   آنان نتيجه ی و تعرض به  و سرمايه داران قدرت مدارانبرابر

.خواهد داشت   

اسفند جنبش آارگران و مزد بگيران درات معلمان مهمترين اتفاق دردر پايان بايد به اين نکته اشاره کرد که اعتراض

حقوق خود برخورد  قضيه ی افزايش  حرآت اعتراضی معلمان اين بود آه آامال پيگيرانه با نكته ی مهم در. ماه بود

ری ها  و دستگي در مقابل مجلس و اعتصاب در مدرسه ها زدند و تهديدات آردند و طی چندين نوبت دست به تجمع 

بحثی آه درباره ی حرآت معلمان مطرح می شود اينست آه آانون های صنفی تا آجا . باعث عقب نشينی آن ها نشد 

انايی راديكال شدن را شدن جريان آانون ها نيز توصورت راديكال تريندگی جريان را خواهند داشت و درتوانايی نما

بين معلمان هستند های پيشرويی درا خواهد انجاميد ؟ وآيا نيروغير اين صورت سرانجام اين حرآت به آجدارند و در

 گذشت زمان ها پرسش هايی است آهانع از ازمحالل جريان شوند ؟ اينآه توانايی رهبری حرآت را داشته باشند و م

.ی آنداما لزوم پيوند خوردن اين حرآت با ديگر جنبش های پيشرو را برای ما گوشزد م. به آن پاسخ خواهد داد   

 

 کارگر  توسط ١٢:٢ ساعت١٣٨٦جمعه سوم فروردين  نوشته شده در 
 

                                                

 


