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 30/11بدنبال اين اعالم ساعت .شت آارگر مقابل اداره مرآزي شرآت واحد تجمع خواهند دا

گران شرآت واحد در محل تجمع حاضر شدند واز طرف جمعي ردقيقه دوشنبه اول ماه مه آا

اير ري ايجاد تشكلهاي آزاد آارگري و ساز دانشجويان دانشگاه هاي مختلف و آميته پيگي

  :يل قب ار يجمع با شعارهاين آارگري مورد حمايت قرارگرفتند،تآارگران و فعالي

  اشتغال مجدد حق مسلم ماست                             گردداسالوي قهرمان آزاد بايد

  دانشجو ، آارگر اتحاد ،اتحاد                              اسالوي بيگناه آزاد بايد گردد

                              اعتصاب ، تجمع حق مسلم ماست تشكرتشكر، دانشجو ،دانشجو

  )از اولين هجوم نيروي انتظامي و دستگيريبعد(

  آارگر ،دانشجو پيوندتان مبارك                        نيروي انتظامي خجالت ، خجالت

  آزادي تشكل حق مسلم ماست                             تشكل مستقل حق مسلم ماست

  اد موقت ملغي بايد گردددرقرا                              آارگرزنداني آزاد بايد گردد

  اعتصاب ، اعتصاب حق مسلم ماست                         سنديكاي مستقل حق مسلم ماست

  ...               و              سنديكاي واحد احيا بايد گردد

  .ادامه يافت

. همچنين اطالعيه سنديكاي آارگران شرآت واحد توسط يكي از اعضاي سنديكا قرائت گرديد

استتار شده اقدام جمع به صورت علني و اموران لباس شخصي در نقاط مختلف تده اي از مع

سپس ماموران اقدام به دستگيري يكي از افراد تجمع . جمع آردند رفتن فيلم و عكس از تبه گ

  .آننده آردند آه با دخالت حاضرين آزاد شد



و موتورسيكلتهاي آرسي بدنبال آن مامورين ضد شورش و امنيتي با خود رو هاي مختلف 

يك نفر را . له آردندقرمز رنگ به تعداد بسيارزياد سر رسيدند و بي مقدمه به آارگران حم

دستگير وشروع به ضرب و شتم آردند ،آارگران اقدام به دفاع و نجات دستگير شده نمودند 

تر  با خشونت هرچه تمام)لباس شخصي ها(انتظامي بخصوص نيرو هاي امنيتي ولي نيروري 

خيابان هنگام را از دو طرف   ضرب و شتم ود ستگيري آارگران شروع شد.هجوم آوردند

  .بستند و تجمع آارگران را در محاصره چند اليه قراردادند

همچنان ضرب و شتم آارگران و دانشجويان ادامه داشت آه فرمانده آنها سرهنگ نيروي 

 واحد قول و تعهد داد آه مشكل آنها انتظامي طي مذاآره به اعضاي سنديكاي آارگران شرآت

 40/12 درساعت را پيگيري نمايد پس از اين تعهد اعضاي سنديكاي آارگران شرآت واحد

ي نيروي انتظا مولي توسط ماموران امنيتي و به آمك ماموران . پايان تجمع را اعالم آردند

  .ضرب و شتم و دستگيري همچنان ادامه داشت 

سامي رضا فاضلي ، غالم حسيني ، محمود هژبري ،يعقوب به ا پنج نفر13 تا ساعت 

پس از ضرب و شتم و ... عباس ) عضو هييت مديره سنديكاي آارگران شرآت واحد(سليمي

خبري از )15ساعت (وتا زمان ارسال اين گزارش . آشيده شدن روي زمبن دستگير شدند

  .نامبردگان نرسيده است 

  گريآميته پيگيري ايجاد تشكلهاي آزاد آار
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کنيد گزارش مستقيمی از محل تجمع کارگران شرکت واحد آنچه که در زير مالحظه می

  . تهران، به مناسبت اول ماه مه است

***  

  

  :در زير به بيان مشاهدات خود در جريان تجمع روز کارگر در خيابان هنگام ميپردازم

  

ابتدا فقط تعداد کمی در . تجمع با اندکی تاخير در مقابل ساختمان اداری شرکت واحد شروع شد

از کارکنان شرکت واحد حاضر بودند ولی در فاصله کوتاهی جمعيت زياد شد و در مجموع 

روی ساختمان شرکت واحد .  کارگر و دانشجو در تجمع شرکت کردند200چيزی حدود 

-به اطالع همکاران و مراجعين محترم می«: پارچه نوشته ای با اين مضمون نصب شده بود

در ابتدا از نيروی انتظامی خبری نبود و . »يچ بازگشت به کار و استخدامی نداريمرساند که ه

فقط حراست شرکت واحد حضور داشت ولی بعد از نيم ساعت نيروی انتظامی در محل 

شدند در دفاع از حق ايجاد تشکل مستقل، حق اعتصاب، شعارهايی که داده می. حضور يافت

زادی منصور اسانلو و پيوند جنبش دانشجويی و جنبش بازگشت به کار کارگران اخراجی، آ

. تعدادی از دختران دانشجو و خانمها هم در تجمع شرکت کرده بودند. کارگری بودند

هايی به مناسبت روز کارگر در دست داشتند در دو دانشجويان و کارگران در حالی که نوشته

هايی هم از طرف سنديکای يهاعالم. کردندطرف خيابان ايستاده و شعارها را تکرار می

شرکت واحد، کميته پيگيری برای ايجاد تشکل مستقل کارگری و پيام همبستگی کارگران 

نيروی انتظامی مرتب به جمعيت هشدار . کنندگان و عابران داده شدندزاهدان هم به دست تجمع

 خيابان را داد که خيابان را مسدود نکنند و اين در حالی بود که خودشان بيش از همهمی

کنندگان به اين صورت انجام اولين برخورد جدی نيروی انتظامی با تجمع. مسدود کرده بودند

شد که يک نفر با لباس شخصی دانشجويی را که با موبايل از تجمع عکس گرفته بود دستگير 

ت کنندگان فرياد زدند نيروی انتظامی خجالو به طرف نيروی انتظامی برد در اين هنگام تجمع

 چند نفر از صف تظاهرات در کنار خيابان جدا شده و به طرف شخص بازداشت شده !خجالت

رفته رفته . رفتند تا او را آزاد نمايند و در نهايت نيروی انتظامی مجبور به آزاد کردن او شد



شد که عالوه بر باطوم، اسلحه کمری گرم هم در به تعداد افراد نيروی انتظامی افزوده می

دادند که فالن آدمی که لباس شخصی دارد اطالعاتی داشتند و مردم هم گهگاه هشدار میاختيار 

شدند و نظرشان در خيابان محل تجمع کمی هم ترافيک بود ولی ماشينها به تدريج رد می. است

شد تا اينکه نيروی انتظامی دو طرف خيابان هنگام را مسدود کرد به تجمع و شعارها جلب می

پس از . ی مامور که با موتور به محل آمده بودند جمعيت را محاصره کردندو تعداد زياد

کنندگان و فرمانده نيروی انتظامی آزادی دانشجوی بازداشت شده جدال لفظی هم بين تجمع

درگرفت که طی آن يکی از کارکنان شرکت واحد ضمن بيان مشقات کارگران آرزو کرد که 

کنندگانی که در قسمت جنوبی خيابان بودند س بين تجمعسپ. نابودی جمهوری اسالمی را ببيند

و نيروی انتظامی برخوردی روی داد که در طی آن نيروی انتظامی تعدادی از افراد را 

 نفر از جمله دانشجويی را که در ابتدا بازداشت شده بود را دستگير کرد و بقيه 5مضروب و 

ور شدم که پالکاردی را که در دست من هم مجب. جمعيت به طرف شمال خيابان فرار کردند

نيروی انتظامی که جمعيت را محاصره کرده بود . داشتم رها کنم و همراه جمعيت فرار کنم

رو قرار گرفته بودند و آنها در فاصله چند متری از جلوتر آمد طوری که مردم کامال در پياده

قای مددی از فعالين آ. کنار خيابان و ماشينهای پارک شده جمعيت را تحت نظر داشتند

سنديکای شرکت واحد سعی کردند جو را آرام نمايند و گفتند که با نيروی انتظامی مذاکره 

البته بعضی افراد هم . شدگان آزاد شونداند که تمامی دستگيراند و از آنها قول گرفتهنموده

کردند؟ آقای اعتراض کردند و گفتند که اگر قرار است آنها آزاد شوند پس چرا دستگيرشان 

فرمانده نيروی انتظامی . مددی و فعالين سنديکا از مردم خواستند که به تجمع خود خاتمه دهند

شدگان گيرد و ترتيب آزادی دستگيرهم به مردم قول داد که با سردار طاليی وقت مالقات می

دند ولی با البته اکثر حضار خواستار ادامه حرکت و آزادی فوری دستگيرشدگان بو. دهدرا می

فرمانده نيروی انتظامی صريحا به مردم . پا در ميانی آقای مددی حاضر به خاتمه تجمع شدند

مردم آرام آرام . گيردقول شرف داد که اگر تجمع خاتمه پيدا کند کسی تحت پيگرد قرار نمی

شروع به ترک مکان کردند ولی به محض اينکه جمعيت باز شد تعدادی از افراد نيروی 

. امی به سمت يکی از سخنرانان حمله کردند و او را با زور به طرف ديگر خيابان بردندانتظ

فرد دستگير شده مقاومت زيادی کرد و مجبور شدند او را روی زمين بکشند و لباسش را پاره 



العملی نشان ولی آقای مددی عکس» ! آقای مددی!آقای مددی« : زدکنند؛ او مرتب فرياد می

ای انتظامی فرد دستگير شده را با زور و کتک سوار يک اتومبيل شخصی نموده نيروه. ندادند

و به سرعت از محل دور شدند، يعنی به بيان بهتر او را ربودند، انگار نه انگار که فرمانده 

گيرد و بازداشت نيروی انتظامی قول شرف داده بود که شخص ديگری تحت تعقيب قرار نمی

  .شوندشدگان هم به زودی آزاد می

 نفر دستگير شدند که هم از کارگران و هم از دانشجويان 6در تظاهرات روز کارگر مجموعا 

  .بودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 )کارگر خانه( گزارش مراسم اول ماه مه
    1385       ارديبهشت11 -تهران

 را در خيابان به اين دليل برگزار  سال پيش که مراسم در سالن بود، مراسم اول ماه مه امسال خانه کارگر بر خالف  
تجمعی . اراده خود کنترل کند کرد که ميدانست نميتواند تجمع وسيعی از کارگران در يک سالن را هروقت که خواست با

  .ای شعاری دهند، اين شعار به سراسر سالن سرايت ميکند وسيع در يک سالن عاملی ميشود که اگر از گوشه سالن عده

تجمع کنندگان در طول و به درازای خيابان است، بنا براين حتی اگر شعاری در  بانی، چون صفوفاما در تجمع خيا

کنترل از  اين صف گفته شود به سختی به ساير صفوف سرايت ميکند و در نتيجه اگر در بخشی از صفوف قسمتی از

با . تحت کنترل خود داشته باشند دست خانه کارگر خارج شد اين امکان برای آنها وجود دارد که بخش های ديگر را

از اين صف شعار های راديکال سر داده می شد و قابل کنترل  اينحال فشار بر کارگران تا جايی است که از هر قسمت

  . نبود جريان خانه کارگر مبرای
ه ميکروفن مشکل کنترل صفوف در راستای دلخواه خود گذشته بود، مشکل آنها اين بود ک مشکل مجريان خانه کارگر از

و تحت تاثير قرار دهند که  حفظ کنند و بتوانند کارگران را با مطالبی که از پشت ميکروفتن گفته ميشود هدايت کنند را

   . عمًال قادر به اين کار هم نشدند
  کارگران با اتوبوس و يا ارديبهشت، از تمامی مسيرهای منتهی به خيابان طالقانی 11  صبح روز دوشنبه9از ساعت 

در آن جا مراسم با سخنرانی و  . پياده به محل تجمع، که از قبل اعالم شده بود، در روبروی سفارت سابق آمريکا آمدند

از همان ابتدا کارگرانی که در صفوف جلو و نزديک به .شد مجری گری محمد صادقی، از مسئولين خانه کارگر، آغاز

فرانسه را نگاه «و » فلسطين را رها کن فکری به حال ما کن«که با طرح شعارهای  جايگاه حضور داشتند سعی کردند

مجری برنامه  اجازه سخنرانی را به هيچ کس ندهند و اين موضوع تا جايی پيش رفت که» به حال ما کن کن فکری

احساسات مذهبی برخی از کارگران،  تالش کرد تا با تحريک» !وای حسين کشته شد«چندين بار با سر دادن فرياد 

خارج شود دوباره به دست آورد اما راه به جايی نبردند چرا که اين  ل مراسم را که می رفت تا از دست خانه کارگرکنتر

صاحبان   کمر زحمتکشان و کارگران زير فشارهای خردکننده ی تواند به کار آيد جز زمانی که شعار هر جايی می

   . کردند ا مطرح میسرمايه خم شده است و کارگران نيز همچنان شعارهای خويش ر
 پيشانی بندهايی به سر خود بسته بودند که بر روی هر کدام از آن ها شعاری نوشته شده کارگران شهرستان های مختلف

   : بود
امنيت «:، روی سربند کارگران قم نوشته شده بود» اعتصاب اعتصاب«نوشته شده بود  روی سربند کارگران قزوين

انتظامات مراسم  و روی بازوی» تشکل حق مسلم ماست«:نيز اين شعار حک شده بودروی سربند دانشجويان  ،»شغلی

   "! قانون کار يادگار امام است"نوشته شده بود 
کننده با مشاهده ی اين وضعيت ديدند که اوضاع کمی خطرناک شده، سعی کردند که مراسم  زمانی که مسئولين برگزار

   . شدند  ربيعی به سرعت صحبت کرده و از مراسم خارجزودتر پايان دهند به طوری که محجوب و را
ای  ژی هسته  انر«شعارهايی مانند . بود که اجازه ی خواندن قطعنامه را به صادقی ندادند شدت شعار دادن کارگران چنان

    .توده های کارگر گم شد و ديگر شعارهای حکومتی که از پيش آماده شده بود، در ميان شعارهای» حق مسلم ماست



زيرا ! افزايش می يافت به طوری که مجری برنامه اعالم کرد مراسم تمام شده است شدت فرياد کارگران هر لحظه

فريادهايی از کارگران  در اين لحظات مجری برنامه با. با حمله به جايگاه قصد داشتند ميکروفون را بگيرند کارگران

برادران نيروی انتظامی جلوی اين ها "گفتن جمله ی  جبور شد بامی خواست که به جايگاه تعرض نکنند و سرانجام نيز م

کار تا آنجا پيش رفت که چند تن از کارگران باال رفته و به زور به . مسلح شود دست به دامان نيروهای" را بگيريد

 کارگران با اين لحظه در. آويزان شدند اين در حالی بود که صادقی التماس می کرد که کارگران پايين بروند جايگاه

   . و ميکروفون کامًال قطع شد به سخنران حمله کردند» وزير بی لياقت استعفا استعفا«طرح شعار 
 اتحاد اتحاد کارگران«و » استخدام حق مسلم ماست ، امنيت شغلی خواست اساسی ماست استخدام«با طرح شعارهای 

 دقيقه 10شعارها به مدت  اين. را تکرار می کردندکارگران شروع به کف زدن کردند و در همين حال شعارها » اتحاد

در جلوی تظاهرات کنندگان کارگران قم با . کردند تکرار شد و پس از آن کارگران آرام آرام به سمت دانشگاه حرکت

به نظام برده » « قرارداد موقت ملغی بايد گردد«بزرگ حرکت می کردند که روی آن نوشته شده بود پالکارت يک

   .»ن دهيدداری پايا
 بوشهر، که بيشترين نقش را در به هم زدن مراسم داشتند و با يک طبل بزرگ هر لحظه که در همين زمان کارگران

درخواست می کرد که  مجری داشت شعار می داد سر و صدا راه می انداختند به طوری که صادقی فرياد می زد و

عزا عزاست «: دادند و با صدای طبل همه می گفتند  ادامه میپيشاپيش کارگران به راهپيمايی! صدای طبل را قطع کنند

   . و جمعيت قاطعانه به راه خود ادامه می داد» !امروز امروز کارگر ايرانی صاحب عزاست
   ! انتظامی به ميان کارگران آمد و گفت تمام کنيد در اين هنگام فرمانده نيروی
 امی سعی داشتند جلوی ادامه مراسم را بگيرند ولی با مقاومترسيدند و نيروهای انتظ کارگران به نزديک پل حافظ

تشکل «و » آزاد بايد گردد کارگر زندانی«در اين لحظه کارگران شعارهای . کارگران مواجه شدند و عقب نشينی کردند

   . آمده بود خيابان طالقانی به لرزه در. را سر می دادند» حق مسلم ماست
 خبرنگاران خبر گزاری فرانسه. و اکثر کارگران با بی بی سی مصاحبه می کردندبودند  خبرگزاری های مختلف هم

شعار برايشان جالب به نظر  را شنيدند در عين تعجب اين» فرانسه را نگاه کن فکری به حال ما کن«زمانی که شعار 

   . می رسيد
مراسم را  يشتر از همه با شعار های خودهمراهی کارگران شهرستان قم بود که جلودار بودند و ب در اين ميان نکته جالب

که کارگران به دوربين صدا سيما حمله  و جالب تر اين. گرم می کردند و از کارگران می خواستند مراسم را ادامه دهند

تظاهرات تا . ميدانستند مصاحبه ها گزينه ای پخش می شود نمی دادند زيرا که می کردند و اجازه مصاحبه را به آنها

با دخالت . بود که در آنجا برخی از کارگران با حمله ی لباس شخصی ها مواجه شدند يدان فلسطين پيش رفتهنزديک م

    . نيامد انتظامی که به شدت از به آشوب کشيده شدن مراسم می ترسيد، درگيری خاصی پيش نيروی
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