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  ...،یکارگر نيحمله به فعال

تاسوحشت   جو رعب وجادي ایدر راستا  
 

١٣٨٨ ارديبهشت ٣٠ شنبهچهار                               لارگران فعا از کیتعداد                                            
   

اني زنان فعال و دانشجو،ی کارگرنيحمله به فعال  

ت استش جو رعب و وحجادي ای راستادر ردم داخل پارکو م  

کارگران سراسر . باشد ی کاهش ساعت کار به هشت ساعت می مبارزات کارگران جهان براادآوري اول ماه مه روز

عات کار  گرفته تا غرب آن همه خواستار کاهش سای کره خاکني کاهش ساعت کار از شرق ایجهان آن روز برا

 خواست ني کارگر توانستند اني چنداک پیها  کردن جاننهي خود و هزني با مبارزات خونکاگويکارگران ش. بودند

  . کنندلي تحمیدار هي را به جهان سرمایکارگر

 هي سرمای شد و کشورهادهي اول ماه مه به عنوان پاسداشت مبارزات کارگران، روز کارگر نامیعني روز ني ابعدها

 روز نيمعموًال کارگران در ا. رفتندي روز اول ماه مه را به عنوان روز کارگر پذیتحت فشار جنبش کارگر یدار

 ی کارگریها  تشکليی هرچند به خاطر همسوکنند، یها و مطالبات خود را مطرح م در تظاهرات مختلف خواست

  .شود ی میري جلوگهي از تقابل کارگران با سرماداران هيبا سرما

اند  حال سقوط بوده دریدار هيزمان دولت سرماهر. ندياي بها ابانياند به خ  تنها چند بار توانستهرانياگران در کاراما

 یبه جز تظاهرات صدهزارنفر. آمدند ی در حال استقرار بوده است کارگران به صحنه ميی دولت نوپانکهي ااي

 مراسم روز يیبرپادولت از  وداران هي، سرماآبادان دریا  و تظاهرات کارگران پروژه۵٨سال کارگران در

 ی که فلسفه وجودی اسالمیحضور شوراها ازیاعتراضات کارگر ترس ازلي به دلیحت. اند  کردهیريجلوگکارگر

 ی شده است چرا دولت که از حضور کارگران تجربه خوبیري جلوگزي است نی مقابله با اعتراضات کارگرشان

 يی مطرح کرده و اعتنای است که کارگران مطالبات خود را به طور مستقل و علنافتهي در گذشتهلندارد و در چند سا

 هي عامل سرمای اسالمی خانه کار و شوراهااند افتي آنها به تجربه درراي زکنند؛ ی خانه کارگر نمیها به برنامه

از .  وحشت دارندی تجمع کارگر از هرا و دولت آنهداران هيسرما.  ندارندداران هي جدا از سرمایهستند و خواست

 و زنان ی کارگرني از فعالی بخشزي نی شد و در سال جاریري در سال گذشته جلوگها یساز نيتجمع کارگران ماش

 انجام دهند مورد حمله قرار ی روز اول ماهه مه در پارک الله تجمع کرده بودند که قبل از آنکه حرکتني فعالگريو د

اوباش و ارازل را : گفتند ی در جواب مکرد، ی اعتراض می اطالعاتیروهاي و نسي پلهجومهر کس به . گرفتند

بودند که با خانواده ... ها و  در پارک کارگران، بازنشستهني حاضرتي است که اکثری در حالنيا. ميکن ی مريدستگ

اندن به طور معمول به  درس خواي و حي تفری که برایاني دانشجواي به پارک آمده بودند و ی به صورت انفرادايو 

 يیبا شناسا. رفتيپذ ی در پارک نمني اتهام اوباش و ارازل را به حاضرچکسي است که هیعيطب. نديآ یآنجا م



 زنان و مردان فعال رشدهي افراد دستگشود ی ثابت مباشند ی از صد نفر مشي در پارک الله هم که برشدگانيدستگ

  .باشند ی از آنها در زندان میاريس باکنون  کارگر هستند که همايدانشجو و 

 ستي بیتي از ده نفر و به رواشي و ببرند ی در جاده ساوه هجوم مکي فلز مکانیبه تعاون) اول ماه مه( روز ني همدر

  .کنند ی مري را دستگی در سالن تعاوننينفر از حاضر

 از اعتراضات یريکار ارزان و جلوگ یروي و استثمار نیکش  بهرهی براداران هي است که دولت و سرماني اتيواقع

 ی را مورد حمله قرار میاند و هر تجمع  رعب و وحشت در جامعه افزودهجو برشي دو سال پیکي از یکارگر

  . راستا بوده استني در ازي نله از صد نفر در پارک الشي بیري و دستگی کارگرنيحمله به فعال. دهند

 در رازي مخابرات شعي کارگران صناکنند، ی اعتصاب مبهشتي ارد٨ در رازي وجود کارگران دنا در شني با ااما

 به صورت بهشتي و اردني در فروردني قزوی شهرک صنعتی و اعتراضات کارگرکنند ی تحصن مامي پدانيم

  . و تجمع دنبال شده استيیمايراهپ

 و دهها تيري دفتر مدیرو جلو خودراني ایماني تجمع کارگران پبهشت،ي ارد١٢ خودرو در راني کارگران ااعتصاب

 یري جلوگی از اعتراضات کارگرتواند ی نمزي از آن دارد که جو رعب و وحشت نتي حکاگري دیاعتراض کارگر

 ی کارگران است که بدنه کارگری محورلبات دستمزد و مقابله با اخراج از مطاشي چون افزایکند، چرا که مطالبات

  . آن هستندريگي کردن مطالبات خود پی عملی براشرويبه همراه کارگران فعال و پ

  

  از کارگران فعالیتعداد

 
  


