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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
 گزارش خبری تحليلی جنبش کارگری در خرداد ماه

 
هشتاد و شش ماه تيرهشت بيست                                                                                    وبالگ کارگر      

 
مشخصًا جنبش دانشجويی و ه شعار پيوند جنبش های اجتماعی وه خرداد ماه می توان به راحتی دريافت کبا نگاهی ب

چرا که در  کارگران ناميد  خرداد را می توان ماه مبارزه بی امان .  به مرحله عمل رسيد  دراين ماه جنبش کارگری

 وضعيت جسمانی محمود صالحی ،ن آزاد شدندهمين ماه بود که شيث امانی و صديق کريمی با مبارزه ی همرزمانشا

... سال زندان محکوم شد و۵رو به وخامت گذاشت، منصور اسانلو به   

  
:گزارشی از اخبار کارگری خرداد ماه  

 
:طرح حمايت دانشجويان از کارگران زندانی  

  
ای خانواده های کارگران بر به جمع آوری کمک  اقدام  مشترک  طرحی  تهران در نشجويان چپ دانشگاه هایداجمعی از

.کردند)  و صديق کريمی محمود صالحی، شيث امانی( زندانی   

و در ادامه اين طرح روز دو . در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران آغاز به کار کرد)  خرداد۶( اين طرح از روز يکشنبه 

 علوم اجتماعی دانشگاه ۀدانشکدف وعلوم دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شريدانشکده های ادبيات و) خرداد٧(شنبه 

.عالمه به اين طرح پيوستند   

در دانشکده های ادبيات و علوم دانشگاه تهران اين اقدام با ممانعت و برخورد حراست مواجه شد و دو تن از دانشجويان 

اين طرح با هم چنين در دانشگاه صنعتی شريف نيز در روز دوم برگزاری، . به ساختمان مرکزی حراست منتقل شدند

.ممانعت حراست روبرو شد   

دانشگاه پلی تکنيک نيز برگزار شد که در نشگاههای تهران، شريف وعالمه درند روز پس از برگزاری در داچاين طرح 

دانشگاههای مختلف  در ا تمام ممانعت های صورت گرفتهشدند اما ببرخوردحراست روبرو دانشگاه نيزدانشجويان بااين 

.گيردرح شود ومورد استقبال آنان قرار ميان دانشجويان مطاين طرح توانست   

:مقاالتی که در اين باره نوشته شدند و پيام های حمايتی صندوق حمايت از کارگران زندانی   

   رضا مقدم-ابتکار عمل ارزنده دانشجويان چپ

  طرح حمايت از کارگران زندانی در دانشگاه کويين ماری

ی در رابطه با حمايت دانشجويان چپ از کارگرانمقاله ای از صديق اسماعيل   

  حمايت بين المللی از طرح حمايتی دانشجويان چپ از کارگران زندانی

ها و فعالين کارگری از طرح حمايتی دانشجويان ازکارگران زندانی حمايت شورای همکاری تشکل   

   نوشته شده توسط دانشجويان برگزار کننده طرح-بازخوانی تجربه صندوق
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  طرح پشتيبانی مالی دانشجويان از خانواده های کارگران زندانی،پيامی نويد بخش برای تحکيم مبارزه طبقاتی

:وضعيت جسمانی محمود صالحی   

 از کار افتاده و  طور کامل به طوريکه يکی از کليه های وی به . وضعيت جسمانی محمود صالحی بسيار بحرانی است

همچنين بهداری زندان تاييد کرده اند که امکانات دکتراوو. باقی مانده به فعاليت ادامه ميدهد٪ ١٠تنها با کليه ديگرش نيز

حال محمود صالحی  با اين   بيمارستان منتقل شود ولی به او بايد هرچه سريعتر وی ناکافی است و مان زندان برای در

.زندان به سر می بردهنوز در   

 خرداد برگزار ٢٠ت جسمانی وی کنفرانس خبری در روزالحی و بهبود وضعيدر راستای فعاليت برای آزادی محمود ص

حمود صالحی و تشکل های کارگری وظيفه اطالع رسانی وضعيت مخبرنگاری از کره شرکت کرده بود وآن شد که در

.ايران را در عرصه های بين المللی بر عهده داشتدر   

.شدعليرضا ثقفی و بيژن اميری برگزارحکيمی، رئيس دانا، محسن اين کنفرانس خبری با حضور فريبرز   

.نگرانی کرد و بيکار با انتشار بيانيه ای ازوضعيت محمود صالحی ابرازهمچنين اتحاديه سراسری کارگران اخراجی   

.همچنين در اطالعيه مشترک عنوان شد   

، در )سوئد(رگ گوتنب-رگران ايران کانون همبستگی با کا" ما امضاء کننده گان اطالعيه مشترک به دنبال دعوت فعاالن 

جان محمود صالحی برای هم آمديم و درامردفاع ازبه دعوت کانون گرد پاسخ، در)٢٠٠٧يونی ١۴پنج شنبه ( نشست 

.يک سلسله اقدامات مشترک مبارزاتی توافق نموديم   

.مامر دفاع از جان محمود صالحی برای يک سلسله اقدامات مشترک مبارزاتی توافق نمودي   

نبايد اجازه دهيم ، محمود صالحی يکی ازفعاالن جسور طبقه کارگر که بشدت بيمار است و امروز در بدترين : ما بر آنيم 

نبايد  :آنيمما بر. داری جمهوری اسالمی بماندزندان رژيم سرمايه به بند کشيده شده است، همچنان درجسمانی  وضعيت 

.م و جانش در معرض خطر مرگ قرار بگيرداجازه داد محمود صالحی ، بيش از اين جس   

همه بايد فورا دست بکارشد وبرای آزادی ومداوای محمود صالحی از.  اعتراض کردهمه جانبهبايد به اين وضعيت بطور

.امکانات بهره گرفت   

 صالح زاده کمپين مالی نجيبه و ياری رسانی به   و فوری محمود صالحی دفاع از آزادی بی قيد وشرط: خواست اکيد ما 

...ايشان و آزادی همه زندانيان سياسی ايران استهمسر   

.همچنين مالقات وکيل مدافع محمود صالحی با موکلش با ممانعت روبرو شد   

محمود صالحی به مجامع مختلف بين المللی نوشته شده اما دريغ که محمود صالحی هنوز نامه های متعددی درحمايت از

ز حال وی بيشتر رو به وخامت می گذارد و هرگونه آسيب جسمی و جانی که به وی برسد در زندان است و هر روز ني

.نوک پيکان حمله مستقيمًا متوجه جمهوری اسالمی و مزدوران زندانبانش می باشد   

:شيث امانی و صديق کريمی   

روز اول ماه ر که ازری کارگران اخراجی و بيکاصديق کريمی و شيث امانی عضو هيئت مديره و رئيس اتحاديه سراس

اين دو کارگر مبارز را به .  مليون تومانی آزاد شدند۵٠ خرداد ماه با وثيقه ٢٠ و ١٩می در زندان به سر می بردند در 

. روز را در زندان سپری کردند۴٢جرم اقدام عليه امنيت ملی و تحريک کارگران بر عليه دولت دستگير شدند و    
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.امانی و صديق آريمی را قبول نداريماتهامات شيث  :جعفر عظيم زاده   

   پيامفعالين کارگریتن از دو صديق کريمی  لحی بمناسبت آزادی شيث امانی ومحمود صااز  دفاع  پيام شادباش کميته

"به پيش " شادباش نشريه دانشجويی صديق کريمی به کارگران، تشکلهای کارگری، دانشجويان شيث امانی وقدردانی  

مناسبتب کويين ماری لندن چپ دانشگاه  جويان شپيام تبريک دان  "شيث امانی "و " صديق کريمی "به مناسبت آزادی   

  آزادی شيث امانی و صديق کريمی

:منصور اسانلو   
 دادگاه انقالب تهران، منصور اسانلو، رييس هيأت مديره سنديكای شرآت واحد را به تحمل پنج سال حبس ١۴شعبه 

.تعزيری محكوم آرد   

اقدام عليه «، قاضی شعبه مزبور پس از رسيدگی به اين پرونده، اين فعال آارگری را به اتهام "ايلنا"به گزارش خبرنگار 

به تحمل يك سال حبس و در مجموع به تحمل » تبليغ عليه نظام«به تحمل چهار سال حبس و بابت اتهام » امنيت ملی

.پنج سال حبس تعزيری محكوم آرد   

 بازپرسی دادگاه انقالب تهران برگزار ١۴ در شعبه ٨۵ اتهامات منصور اسانلو، روز پنجم اسفند ماه جلسه رسيدگی به

پرونده رييس هيأت مديره سنديكای شرآت واحد پيش از اين در دادسرای انقالب تهران مطرح بود آه بازپرس پس . شد

.انقالب تهران ارجاع آرداز رسيدگی، پرونده را با صدور قرار مجرميت و آيفرخواست به دادگاه    

صدور اينگونه احکام برای فعالين کارگری جز سرکوب شديدی که حاکميت سعی در اعمال آن بر روی جنبش کارگری 

.دارد مفهوم ديگری را به ذهن متبادر نمی کند   

  اداره کار احکام ضد و نقيض برای کارگران شرکت واحد صادر کرد

:معلمان و آموزش و پرورش  

برخی از معلمان فنی هنرستان که در رشته مهندسی . روابط عمومی آموزش و پرورش توسط معلمان هک شدسايت 

.کامپيوتر مهارت داشتند در يک اقدام اعتراضی سايت روابط عمومی آموزش و پرورش را هک کردند   

  مجازات های تعيين شده برای معلمان معترض

:ه در خرداد ماه نيزوضعيت کارگران و همچنين تجمعات صورت گرفت   

. ماه است حقوق نگرفته اند٣,  تهران١١آارگران افغان شاغل در شهرداری منطقه    

. ماه حقوق آارگران را پرداخت نكرده است۵, پيمانكار شهرداری طبس   

.شد کارگر ساده سازه گستر٣٠ه اخراج  ماهه حقوق منجر ب٢اعتراض به ديرکرد    

.دن در چين کشته شدندمعدنچی در انفجار يک مع١٣   

.کارکنان پست بلژيک در راستای بهبود شرايط کاری و افزايش حقوق دست به اعتصاب زدند   

.کارگران شرکت فرينکو در پتروشيمی اوره و آمونياک کرمانشاه دست به اعتصاب زدند  

. را طلبکارند ماه حقوق خود۴ سال است که ٢کفش گام بدون هيچ دليل منطقی تعطيل شد و کارگران آن    

ستان های ا  پزخانه   تومانی خشت خام آجر بود آه توسط اتحاديه انجمن صنفی آوره۵٠٠ هزار و ٧در اعتراض به قرارداد 

 "کيميکال"اخراجی کارگر۴٠.  ساعت اعتصاب کردند۴٨ کارگر کوره پزی تهران به مدتهزار٧تهران تعيين شده بود 
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.خانه کارگر تهران تجمع کردند در   

های آجرپزی اروميه توسط اتحاديه فخاران و عدم وجود نفت    آارگران آوره٨۶به دليل عدم افزايش حقوق و مزايای سال 

  . روز اين آارگران دست به اعتصاب زدند٢٠سياه برای سوخت مدت 

۴٠ و خواهان پرداخت ای استان تجمع آرده  آارگران اخراجی نساجی آردستان، مقابل سازمان آار و آموزش فنی و حرفه

.تسهيالت به ساير آارگران بيكار شده نساجی شدند  

سوی مديريت اين شرآت و نداشتن تشكل، ازنسبت به انحالل شورای اسالمی آارآارگران شرآت تجهيزات مدارس ايران 

.اعتراض آردند آه درب آارخانه به روی آارگران بسته شد و آارگران در مقابل آارخانه تجمع آردند   

 صبح امروز در ،جمعی آارگران  اخراج دست  ابالغيه صدوراعتراض به اقدام مديريت درشرآت پاميكو طبس درآارگر

. آارگر طبس تجمع آردند خانه   

.کارگران ايمن ظرف در اعتراض به کارفرما در مقابل خانه کارگر قزوين تجمع کردند   

 تا آنون ٨۶ هزار آارگر نيشكر هفت تپه آه از آغاز سال ۵بيش از , رويه شكر و آاهش شديد نقدينگی  به دليل واردات بی

. و دست به اعتصاب زدند  دستمزد نگرفته   

بخش های مختلف اين واحد صنعتی مشغول به آار هستند مجتمع مس سونگون ورزقان آه درجمعی از آارگران شاغل در

.ت و رفع مشكل استخدامی خود شدندبا برپايی يك نشست آرام اعتراض آميز خواهان رسيدگی به مشكال   

 ٨۵های ايران ترمه و تهران پتو آه تحت مالكيت يك شخص قرار دارد، نيمی از عيدی و پاداش سال   آارگر شرآت ۵٠٠

. ماه حقوق نيز طلبكارند و به همين علت دست به اعتصاب زدند۴را دريافت نكرده و    

عطيلی واحد و تعويق تعلل آارفرما در بازسازی و نوسازی خط توليد، ت آارگر شرآت ويتانا در اعتراض به ١٢٠بيش از 

. جاده قديم آرج را بستند،حقوق و مزايا   

آه چندين ماه است  هستند  آشيدند، مدعی آار  از  آه دست دولت آباد تربت حيدريهمنطقه  های آجرپزی   آوره آارگران

.حقوقشان توسط صاحبان آوره های آجرپزی پرداخت نشده است   

جمعی از آارگران اجالس آی ال اودرخانه کارگراعتراض به حضورها و فعالين کارگری درکاری تشکلبيانيه شورای هم   

.شرآت قارچ سينا، با تجمع در خانه آارگر همدان خواستار احقاق حقوق و مطالبات خود از آارفرمای اين واحد شدند   

با قرارداد : يت، گفتندقزوين تجمع آرده بودند، با انتقاد از عملكرد مديرآارگران معترض پارس زنيچ آه در خانه آارگر 

.كنندتفسير ميوار   شخصيت آارگران را برده،مدتهای دراز  به طريقه چكو ماه يك بار۶ پرداخت حقوق هر،سفيد امضا   

حقوق، از صبح امروز جاده فرعی  ماه ٢نكردن بيش از   هزار آارگر آارخانه نيشكر هفت تپه، به دليل دريافت ۵حدود 

.اند  بازار هفت تپه را بسته   

حراست به شدت مورد ضرب و شتم قرار په توسط مامورين نيروی انتظامی وکارگران نيشکر هفت ت تن از٣٠٠٠حدود 

.گرفتند   

آارگران آرتا ماشين . مقابل استانداری قزوين تجمع آردنداند و  ماه است حقوق نگرفته١١ه آارگران شرآت قوه پارس آ

.اردبيل در واآنش به عدم پرداخت حقوق و مزايای خود، مقابل استانداری اردبيل تجمع اعتراض آميز بر پا آردند   

رسيدگی به وضعيت شهر خواستار  ابل فرمانداری قائم مقبا تجمع د) طبرستان (٢آارگران نساجی شماره  تن از۴٠زبيش ا
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.حقوقی خود شدند   

در طی اين مدت وعده های پی در پی مدير عامل . روز است که دست به اعتصاب زده اند١١ نيشکر هفت تپه کارگران

. استشرکت برای پرداخت يک ماه حقوق، از سه ماه حقوق به تعويق افتاده کارگران تا به امروز عملی نگرديده  

 

 
کارگر وبالگ  

 هفتم تير ماه هشتاد و شش
 


