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 گزارش خبری تحليلی جنبش کارگری در ارديبهشت ماه

 
هشتاد و شش خرداد ماه دوم                                                                             اختصاصی وبالگ کارگر   
 

همند روز برگزاری شکو. روند مبارزات طبقه ی کارگر ايران دانستتوان نقطه ی عطفی درارديبهشت امسال را مي

زدن اتحاد ميان   و جوانه ،جهانی کارگر و برخورد قاطعانه ی کارگران در برابر فشارهای وارده از سوی حاکميت

.جنبش های اجتماعی در اين ماه نشان از وارد شدن مبارزات کارگران و مزدبگيران جامعه در فاز جديدی بود  

 
 برگزاری مراسم اول ماه می در شهرهای مختلف ايران

 و يا حضور آگاهانه ی کارگران  با برگزاری مراسم مستقل از سوی کارگران و فعالين کارگری٨٠اوايل دهه ی از 

 تازه ای به خود گرفت که یاهرات مراسم اول ماه می رنگ و بودست گرفتن تظ مراسم مورد تاييد حاکميت و دردر

.ه داری داشتمبارزه با سرمايامرايش آگاهی توده ی کارگران درافزنشان از  

 ، کارگران يعنی حق تشکل يابی و اعتراضهای اخيرخواست اساسی سالدوجهانی کارگر عالوه بر مراسم روزامسال

 رهبرانمحمود صالحی از دستگيری  ديگری   وبود  ٨۶سالحداقل دستمزد در تعيين  يکی . رويداد بود دو از متاثر

شرط محمود صالحی حول آزادی بی قيد ومراسم اول ماه می بيشتررهای کارگران دشعار. سقزکارگران در ۀبرجست

.می زدرپايی تشکل های مستقل کارگری دورحق بو  

مراسم اين در.  ارديبهشت ماه به استقبال اول ماه می رفتند٧آبشار خور در  هزار کارگران با جمع شدن در۵زبيش ا

 فعالين ، فعالين کارگری،مختلفکارگران مراکزشد تعداد زيادی ازگران ايران خودرو و سايپا برگزارکه با همت کار

برای بحث پيرامون  مناسبی  موقعيت بسيار حضور داشتند و کار کودکان   و فعالين حقوق  شجويان دان،حقوق زنان

.مسائل کارگری به وجود آمد  

سوی خانه ی کارگر ع ازه در واقمکان اين مراسم ک. شدورزشگاه شيرودی برگزار در،تهرانمراسم اول ماه می در

کانی برای اختيار گذاشتن مدرامشخص بود و مقامات مربوطه از ارديبهشت نيز ن١٠شد تا آخرين ساعات ميبرگزار

رفتند اما سرانجام در آخرين ساعات شب خبرگزاری ايلنا ورزشگاه شيرودی را به عنوان برگزاری مراسم طفره مي

. کردمکان برگزاری مراسم اعالم  

حالی که چندين هزار کارگر در. اين مراسم از مقابل خانه ی کارگر آغاز شد و در ورزشگاه شيرودی ادامه پيدا کرد

اعضای شورای همکاری تشکل ها  کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ونقاط مختلف ايران به شيرودی آمده بودنداز

سنديکای مستقل  "جمله خود از  و با شعارهای  رزشگاه شدندو وارد  و فعالين کارگری با پالکارد های مستقل خود 

، جو مراسم را در اختيار خود گرفتند وبا حضور در برابر "  اعتصاب حق مسلم ماست،تشکل  "،" حق مسلم ماست

طبقه ی کارگرنماينده ی واقعی حضورخواستار" اسالو سخنران "و " سنديکا سخنران"تريبون با سر دادن شعارهای   

 



 

در ادامه ی اين مراسم در حالی که اعضای خانه ی کارگر سعی در پايان دادن به مراسم را .  تريبون شدند در پشت

محمود صالحی    "،"مرگ بر حامی سرمايه دار"که شعارهای  داشتند کارگران به همراه فعالين کارگری در حالی 

برمی کشيدند راهپيمايی عظيمی را به   "د اتحاد کارگر اتحا،دانشجو"و "  معلم اتحاد اتحاد،کارگر "،" آزاد بايدگردد

می همراه بود و طی آن چند نفر اين راهپيمايی با برخورد شديد نيروی انتظا. سمت ميدان ميدان هفت تير آغاز کردند

اين مراسم بود رات يکی از اتفاقات قابل توجه دردانشجويان در اين تظاهحضور. جمله چند دانشجو بازداشت شدنداز

.از آن می توان به عنوان گامی عملی در جهت پيوند خوردن جنبش کارگری و جنبش دانشجويی نام بردکه   

همان سنديکای کارگران شرکت واحد در هيئت موسسان سنديکاهای کارگری وبود کهتهران قراردرمراسمی ديگردر

 امر ميسر نشد اين لت نيرو های امنيتی روز بعد از ظهر مراسمی را در يک سالن سرپوشيده برگزار کنند که با دخا

 . ساعت به صحبت با مردم و پخش بيانيه های خود پرداختند٢سالن حضور پيدا کردند و به مدت و کارگران در کنار

 حضور کارگران استان کرمانشاه بابرابرادره کارکرمانشاه تجمعی دردر. اين مراسم برگزار شدنيزشهرهای ديگردر

 و جمعی از کارگران صنايع   و فلز کار کرمانشاه اين مراسم که به فراخوان انجمن صفی کارگران برق. برگزار شد

.پتروشيمی استان برگزار می شد با دخالت نيروی انتظامی پايان يافت  

شد در اين تجمع فعالين کارگری برگزاريته هماهنگی منطقه غرب و جمعی ازمراسمی با تالش کممريوان نيزشهردر

.موقت آزادندحال حاضر به طوردستگير شدند که درند نفرچ  

جهانی کارگر به صورت گسترده تر و البته با سرکوب شديد تری نيرو ی انتظامی برگزار سنندج مراسم روزشهردر

 و بيکار و   اتحاديه سراسری کارگران اخراجی، نفر در مراسمی که به همت کميته هماهنگی منطقه غرب۴٠٠. شد

شد ودر جريان  برابر اداره ی روابط کار برگزاراين مراسم در.  شرکت کردند،شد از فعالين کارگری برگزارجمعی

های امنيتی با تهيه ی ليستی  جريان مراسم آزاد شدند اما نيروتعدادی از بازداشت شدگان در. شدنددستگير نفر١۶آن 

نتيجه ی شهر سنندج کردند که درخته شده ی کارگری در ارديبهشت شروع به بازداشت فعالين شنا١١از همان روز 

بازداشتی طی چند نوبت دوستان کارگران حاکميت خانواده ها وبه دنبال اين تعرض آشکار. نفر بازداشت شدند١٣آن 

 ١٣ نفر از اين ١١در نهايت .  ارديبهشت در برابر دادگستری شهر تجمع کردند١٩ و ١۵ ،١٣روز های از جمله در

.بندنداتحاديه بيکاران هستند همچنان دراعضای ازدوشيث امانی و صديق کريمی که هر ،ديگرنفر٢آزاد شدند اما رنف  

 
 ادامه ی مبارزات معلمان

 
ه ای برنامه های خود را  فروردين در اوايل ارديبهشت با صدور بياني٢٧ و ٢۶معلمان در ادامه ی تحصن روزهای 

کالس درس سرحضور بر ارديبهشت از٩روز اين بيانيه معلمان درۀنتيجدر. اضات اعالم کردند اعترۀادامبه منظور

معلم تهرانی در برابر وزارت آموزش هزار٢ارديبهشت نزديک به ١٢چهارشنبه روزادامه و دردر. خودداری کردند

ان در بند خود شدند و بر اجرای نظام در اين مراسم معلمان يک صدا خواستار آزادی همکار. و پرورش تجمع کردند

 جمعيت را به بند نيز صحبت کرد که معلمان در اکبری يکی ازۀ سال٩اين مراسم کودک در. هماهنگ پافشاری کردند

 و سعی کردند ادارات آموزش و پرورش شرکت کردندبرابرمعلمان درنيزشهرهای ديگردر. دادقرارشدت تحت تاثير

.را به گوش مسئولين برسانندکه مطالبات خود   

 



 

عالم حمايت از وی به همراه پی احضار خاکساری به دادگاه انقالب جمعی از معلمين با ا ارديبهشت در١۵روز شنبه 

.شدنددادگاه انقالب حاضربرابراو در  

جمع در برابر مجلس  ،قبلی تعداد زيادی از معلمين در ميدان بهارستانقرار ارديبهشت ماه بنا بر١٨روز سه شنبه در

نيروی انتظامی با ضربات ماموران . آن چيزی بود که يک تجمع منسجم شکل بگيردشدند اما ميزان سرکوب بيش از

جريان اين تجمع نزديک در. شدندپيوستگی صفوف معلمان ميمانع ازکردند وچند نفره ای را متفرق ميجمع باتوم هر

.معلمين بازداشت شدنداز نفر٢٠به   

 احتمال برپايی تظاهرات چندين هزار   که،سرکوب معلمان از سوی حاکميت طی چند ماه اخير چنان شديد بوده است

اما اين آرامش احتمالی به هيچ وجه نشان از خاموش شدن اعتراضات . نفری حداقل تا چند ماه آينده به نظر نمی رسد

.اهد شدنيست و در پی اين سرکوب مبارزات وارد مرحله ی جديدی خو  

 
 اعتراضات کارگری در اقصی نقاط ايران

 
افت حق و حقوق اعتراض به عدم دري در،کارگران قراردادی پااليشگاه نفت آبادانشنبه يکم ارديبهشت جمعی ازروز

.شهرستان آبادان تجمع کردندکامل در اداره کار  

در در برابر  کارگران شرکت زمزم کرمان به همراه خانواده هايشان  نفر از٣٠ارديبهشت ١روز تجمعی ديگر دردر

رگران در اعتراض اين کا. کارخانه شدنديون های حامل نوشابه به بيرون ازخروج کاممانع ازکارخانه تجمع کردند و

.ای قراردادی شدن تجمع کرده بودندسوی کارفرما برازاجبارکارخانه وبه اخراج خود از  

 محل خانه ی کارگر قزوين  با تجمع اعتراض آميز در، نفر ازکارگران بالتکليف شرکت قوه پارس٧٠ارديبهشت  ٢

.روشن شدن وضعيت شغلی و رفع مشکالت حقوقی خود شدندخواستار  

 اعتراض خود را نسبت ،ستان قزوينخانه ی کارگر ا با تجمع در،کارگران شرکت پارس لحيمارديبهشت جمعی از ۴

. عيدی و مزايا ابراز داشتند، ماه حقوق٣به تعويق   

اعتراض به اخراج خود توسط صاحب کارخانه مقابل  کاغذ سازی کارون درۀکارخان کارگر٢٠٠اوايل ارديبهشت در

.نهاد رياست جمهوری تجمع کردند  

.استانداری تجمع کردندبرابرد رئيس شيالت استان دراعتراض به عملکروشهری درب صياد ٢٠٠ارديبهشت١٩  

 کارگر اخراجی شرکت آرد سفيد ورامين در اعتراض به عملکرد غير قانونيمديريت مبنی براخراج ۶٠ارديبهشت٢١

. مقابل خانه ی کارگر پاکدشت تجمع کردند،کارگران وتعطيلی کارخانه  

رفتن هزاران تن از گندمهايشان بين ازمنطقه ودرته نشدن سيلواعتراض به ساخارديبهشت کشاورزان پاکدشتی در٢۴

خانه ی درديگرادامه ی اعتراضات خود بارکارگران قوه پارس درهمين روزدر. پاکدشت تجمع کردند کارگرۀخاندر

.قزوين تجمع کردندکارگر  

اض به قراردادهای موقت و نبود اعتردر سونگون  کارگران شرکت مس  ت ماه ارديبهش ٢۴در اعتراضی ديگر در

.امنيت شغلی در برابر فرمانداری ورزقان دست به تجمع زدند  

تضييع حقوقنامناسب کارفرما واعتراض به رفتاررگران اخراجی شرکت اشکان چينی درکاارديبهشت جمعی از ٢۶  

 



 

. قانونی در خانه ی کارگر قزوين تجمع کردند  

 ۀخان سليقه ای و ضد کارگر کارفرما دراعتراض به رفتاردررمايشی البرزارديبهشت کارگران شرکت صنايع گ ٢٨

. کارگر قزوين تجمع کردند  

شرايط سخت زندگی به سطوح آمده گيالن که از  کنف کارۀکارگران کارخانيکی از خودکشی  پی  در ارديبهشت ٣٠

مزايای  پاداش و، عيدی،ماه حقوق١١اين کارگران. استانداری تجمع کردندبرابردرکارگران کنف کارازنفر٢٠٠ .بود

.خود را دريافت نکرده اند  

 شيث امانی و صديق کريمی پيگيرانه ادامه ،مبارزات کارگران و ديگر فعاالن اجتماعی برای آزادی محمود صالحی

ه اند ضمن اين که نامه کرد اقدام  در اين ارتباط فعالين چپ در خارج از کشور به برپايی آکسيون های حمايتی . دارد

ل سازمان عفو بين المل در همين رابطه . شود های بين المللی همچنان ارسال ميبه سازمان فعالين داخل کشورهايی از

حمايت از  نيز به منظور حساب هايی  شماره  ين همچن.  و کريمی شد آزادی امانی خواستار بيانيه ای  صدوربا نيز 

.ی اعالم شده استزندان کارگر٣خانواده های اين   

بلکه . اين موفقيت نبايد موجب آرام شدن اعتراضات شود اول ماه می دل خوش کرد و مراسم  ی به برپاي مسلما نبايد 

.اعتراضاتی که بيش از پيش بر سد حاکميت سرمايه ضربه وارد کند. بايد سرآغازی بر موج جديد اعتراضات باشد  

 

  

 اختصاصی وبالگ کارگر

   توسط کارگر١٧:٣٩ساعت ١٣٨۶چهارشنبه دوم خرداد نوشته شده در 


