
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 یرگراتحليلی شهريور ماه جنبش ک –گزارش خبری 
 

 ششماه هشتاد و شهريور  يکسی                                                                                   وبالگ کارگر  
 

  
منصور اسالو و محمود صالحی همچنان در بند هستند، عدم رعايت مسائل ايمنی از سوی کارفرمايان باعث ايجاد 

ه سوی سانحه و حتی مرگ و مير می شود، احکام تنبيهی از سوی آموزش و پرورش و احضاريه های دادگاه ب

معلمان مبارز سرازير است، کارگران همچنان برای دست يابی به حقوق خود دست به تحصن و اعتصاب می زنند 

و اعتراضات سازمان های بين المللی کارگری به حکومت ايران به دليل برآورده نکردن حقوق ابتدايی کارگران 

  .ايران ادامه دارد

  .ر می کنيمدر زير وقايع کارگری در ماه گذشته را مرو

   

  مبارزات کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه ادامه دارد
   

در اول ارديبهشت ماه کارگران کارخانه ی نيشکر هفت تپه نامه ای به سازمان جهانی کار ارسال کردند و در آن 

 خود از شرحی از مشکالت پيش آمده برای خود کارخانه و مبارزات خود ارائه کردند و خواستار پی گيری مطالبات

 شهريور به خواسته های آنان ۵کارگران در اين نامه اعالم کردند در صورتی که تا . سوی سازمان جهانی کار شدند

همان طور که انتظار می رفت اين اتفاق هم افتاد و . جامه ی عمل پوشانده نشود دست به اعتصابی دوباره خواهند زد

ت به اعتصاب زدند و خواستار عدم تعديل نيروی انسانی در  کارگر اين کارخانه دس۵٠٠٠ شهريور ٢١در روز 

  .کارخانه، پرداخت حقوق معوقه و عدم فروش ابزار توليد شدند

 کارگران زندانی
   

وضعيت محمود صالحی به شدت وخيم است و مسئولين زندان همچنان مانع از مرخصی محمود صالحی و انجام 

 بار در شرايطی اضطراری و در ٢ی ماه گذشته محمود صالحی به همين دليل ط. کامل درمان وی می شوند

در همين ميان محمد عبدی .  شهريور به بيمارستان توحيد سنندج منتقل شد١١ شهريور و يکشنبه ١روزهای پنجشنبه 

 شريور در خيابان مورد حمله قرار گرفت ٧پور از اعضای فعال کميته دفاع از محمود صالحی در روز چهارشنبه 

  .خوشبختانه جان سالم به در بردولی 

در پی ادامه ی بازداشت منصور اسالو و ممانعت مسئوالن از مالقات وی با خانواده اش هيئت مديره ی سنديکا و 

) کميسيونر حقوق بشر سازمان ملل(با نوشتن نامه هايی جداگانه به لوييز آربز) همسر منصور اسالو(پروانه اسالو

خانواده ی . صور اسالو و تالش وی برای آزادی بی قيد و شرط منصور اسالو شدندخواستار پی گيری وضعيت من

در نتيجه ی پيگيری .   شهريور مالقات کنند٢۶ روز توانستند وی را در روز دوشنبه ۶٧اسالو سرانجام پس از 

ديع وثيقه از  مرداد، داود رضوی و همايون جابری با تو١٨وکالی کارگران بازداشتی در برابر منزل اسالو در 
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 شهريور خواستار حمايت کارگران شرکت واحد از نمايندگان ٢٠سنديکا نيز در بيانيه ای به تاريخ . زندان آزاد شدند

  .در بندشان شد

  شرايط ناامن کار قربانی می گيرد 
   

 زيادی از تعداد. ساالنه شمار کثيری از کارگران به دليل شرايط نا امن کاری دچار نقص عضو و مرگ می شوند

اين حوادث در کارخانه های خودرو سازی روی می دهد که چندی پيش گزارشی از کارخانه ی سايپا در اين مورد 

اين بار نيز در کارخانه ی ايران خودرو کارگری به نام علی اکبر شورگشتی در اثر سقوط پالت از روی . داشتيم

 شهريور نيز کارگر بخش پرس همين ٢٧ر روز دوشنبه  شهريور جان خود را از دست داد و د١۵ليفتراک در روز

 سال پيش در همين ۴درست .  کارخانه جان خود را از دست داد و درنتيجه ی آن کارگران توليد را متوقف کردند

  .کارخانه ی ايران خودرو بود که پيمان رضی لو بر اثر فشار زياد کار جان خود را از دست داد

 شهرداری در استان ايالم در اثر انفجار مهمات پاکسازی نشده از دوران جنگ ايران و در حادثه ای ديگر دو کارگر

در يک کارگاه ساختمانی نيز يک . عراق جان خود را از دست دادند و دو کارگر ديگر نيز به شدت مجروح شدند

  .کارگر افغان در زير آوار بتن به دليل به کار نبردن ميل گرد در ستون ها جان سپرد

  علمانم
   

در آستانه ی بازگشايی مدارس، سرکوب معلمان توسط حاکميت از يک سو و تالش های معلمان برای بازسازی خود 

 ماهه ی تابستان احکام ٣در . به منظور ادامه ی مبارزات در سال تحصيلی جديد، از سوی ديگر شدت می گرد

اين احکام هوشمندانه بر گسست .  صادر شدمتعددی از سوی آموزش و پرورش بر اساس ميزان فعاليت معلم ها

ما در اين احکام شاهد تعداد زيادی حکم تبعيد و . فعالين از محيط های کار، که در آن ريشه دوانده بودند، تاکيد داشت

اما فشارها به احکام اداری محدود نشد و . بوديم...  انفصال از خدمت در کنار احکام ديگری از قبيل کسر حقوق و 

که از اين ميان می توان به .  زيادی از فعالين سرشناس با احضاريه های دادگاه و احکام سنگين مواجه شدندتعداد

 تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه به دادسرای انقالب، برگزاری جلسه ی ٢احضار 

 دادگاه انقالب، بازداشت از فعاالن  نفر ديگر به٩رسيدگی به اتهام عضو کانون صنفی معلمان همدان و احضار 

 ساعت، احضار عضو کانون صنفی معلمان تهران به دادگاه ٢۴ شهريور و آزادی وی پس از ١۵صنفی شهرضا در 

 جلسه از دادگاه محمود بهشتی و چندين و چند جلسه ی رسيدگی به اتهامات وارده به معلمان و ٢انقالب، برگزاری 

  .  حکم در خراسان اشاره کرد٨٠ در همدان و  حکم اداری١٠همين طور صدور 

سرانجام پس از . اما تالش ها برای خنثی کردن اعتراضات احتمالی در سال تحصيلی پيش رو به اين جا ختم نشد

دستبرد به دفتر کانون . کش و قوس های  فراوان فرمانداری کرمانشاه کانون صنفی معلمان اين شهر را منحل کرد

حيدريه که با هماهنگی مسئولين آموزش و پرورش استان صورت گرفته بود نيز از نکات صنفی معلمان تربت 

  .جالب توجه در اين ماه بود
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 شهريور ٢۵در روز يکشنبه . با وجود تمام اين فشارها معلمان اعتراضات خود را حتی پيش از مهرماه آغاز کردند

ستخدام نشدن از سوی وزارت آموزش و پرورش،  نفر از معلمان حق التدريسی در اعتراض به ا۴٠٠نزديک به 

  .مقابل کاخ رياست جمهوری تجمع کردند... نداشتن بيمه و 

   
  اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور

   
در اين ماه نيز ادامه ... تجمعات و تحصن های کارگران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها، تعديل نيرو و 

  .داشت

 شهريورماه رانندگان اتوبوس رانی کرمانشاه در اعتراض به وضعيت بيمه ی اتوبوس ها ، رسمی ۵روز دوشنبه در 

نشدن کارگران و تاخير در پاداش يک شيفت کامل دست از کار کشيدند و در برابر سازمان اتوبوس رانی کرمانشاه 

 ماه حقوق و حق بيمه ٢تراض به دريافت نکردن در همين ماه رانندگان اتوبوس رانی بوشهر نيز در اع. تجمع کردند

  .اعتصاب کردند

 شهريور کارگران کارخانه ی ويتانا در اعتراض به تعطيلی کارخانه و عدم دريافت حقوق معوقه در ١٣سه شنبه 

  .محوطه ی اين شرکت تجمع کردند و خواستار راه اندازی هر چه سريع تر کارخانه شدند

تعاونی مسکن وزارت راه و ترابری در اعتراض به تضييع حقوق خود در برابر  شهريور اعضای ١۴چهارشنبه 

  .وزارت کشور دست به تجمع زدند

 ماه حقوق و ۶ نفر از کارگران پارسيلون خرم آباد در اعتراض به عدم دريافت ٢٠٠ شهريور نيز ٢٧روز سه شنبه 

  .مزايای خود در برابر استانداری تجمع کردند

ر از کارگران کشتارگاه کرمانشاه در اعتراض به واگذاری اين کشتارگاه به بخش خصوصی و  نف۴٠٠در اين ماه 

  . روز در محل کشتارگاه تحصن کردند٢ نفر از آنان به مدت ٣٠تصميم کارفرمای جديد مبنی بر به کارگيری تنها 

ن اول ماه مه سنندج به رئيس  نفر از بازداشت شدگا١٠از ديگر اتفاقات مهم در جنبش کارگری می توان به نامه ی 

قوه ی قضائيه و مجلس شورای اسالمی که توسط نمايندگان کارگران تحويل مجلس شد و شکايت کنفدراسيون بين 

المللی اتحاديه های کارگری و فدراسيون بين اللمللی کارگران حمل و نقل به سازمان جهانی کار در مورد دستگيری 

 سپتامبر به سازمان جهانی ١٣ آگوست و ٢٧در دو نامه ای که در تاريخ های . ردفعالين کارگری در ايران اشاره ک

 نفر از اعضای اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار ١١سی از مجازات جسمی .يو.تی.اف و آی.تی.کار ارسال شد، آی

ی، زير پا که در اول ماه مه سنندج بازداشت شده بودند و صدور احکام سنگين برای شيث امانی وصديق کريم

گذاشته شدن قوانين جمهوری اسالمی توسط قوه قضائيه و تالش برای بازداشت خواهر و همسر منصور اسالو در 

 . جريان ديدارشان با کميسيونر حقوق بشر سازمان ملل در تهران شکايت کردند

  

 اختصاصی وبالگ و نشريه ی کارگر

١٣٨٦شنبه سی و يکم شهريور   


