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 مراسم روز جهانی کارگر در ورزشگاه شيرودی

 
ش وشماه هشتادارديبهشت يازدهم                                                          وبالگ کارگر                                 

 
 

خانه ی کارگر تهران واقع در خيابان مفتح حضور پيدا کردند برابر جمعی از کارگران در،اعالم قبلی امروز بنا به 

ورزشگاه  در  تهران آمده ی حاضر شهرستان به  از دی حرکت کرده وبه جمع کارگرانتا به سمت ورزشگاه شيرو

  . با اتوبوس و همينطور پياده حرکت خود را آغاز کردند٨:۴۵ حدود ساعتران سرانجام در کارگ. بپيوندند

ورودی ورزشگاه شيرودی جمع شدند و اعضای خانه ی کارگر با در اختيار گرفتن تريبون  کارگران در فضای باز

حکومت سرمايه برای کمی البه ازوعجز حرف هايی که دست کمی از،داختندبه بيان سخنان سازشکارانه ی خود پر

  . افزايش حقوق نداشت

اعضای شورای ضای سنديکای کارگران شرکت واحد واع با حضور٩:١۵واقع از ساعت اما بايد گفت که مراسم در

 و پارچه نويس ها و سر اعضای سنديکا با در دست داشتن پالکاردها. همکاری تشکل ها و فعالين کارگری آغاز شد 

 مسلم تشکل اعتصاب حق "،" سنديکای مستقل احيا بايد گردد " ،" سنديکای مستقل حق مسلم ماست"های دادن شعار

. شورای همکاری پيوستندف سنديکا ومراسم به صفودرکارگران حاضرخيل عظيمی ازورزشگاه شدند ووارد"ماست

 اسالو ،اسالو سخنران "و " ران سنديکا سخن،سنديکا سخنران "با شعار  سپس جمعيت به سمت تريبون حرکت کرد و

 توجهی به ولی سخنران مراسم. تريبون شدند   واقعی طبقه ی کارگر در پشت  خواستار حضور نمايندگان" سخنران

انی درباره ی سخندرو ديزل پشت تريبون قرار گرفت وسپس يکی از کارگران ايران خو. خواسته ی کارگران نکرد

د که سخنان وی مورد استقبال معاش می کند ايراد کر خود امرارنبا عرق جبيگراين که کارومستضعف نبودن کارگر

  .گرفتحاضرين قراراکثر

ی فضا را پر کرد " هو"به محض باال رفتن محجوب صدای .  دبير کل خانه ی کارگر بود ،سخنران بعدی محجوب 

کارگران در حين سخنرانی وی در . د بالهت بار نمی توانست انجام ده و محجوب کار ديگری جز تحويل خنده های 

برای ايراد سخنرانی نماينده ی واقعی طبقه ی کارگرورحضخواستارديگربارادين به وی پشت کردند ويک حرکت نم

رسيدن  از مانع "  د صالحی آزاد بايد گرددمحمو " و  " زندانی آزاد بايد گرددکارگر "های فرياد اين ميان در .شدند

  .کارگر شد" ضد"خانه ی سخنرانی دبير کل 

گرديد که توده ی کارگران مراسم موجب ورای همکاری و دانشجويان حاضر در ش،های کارگران شرکت واحدشعار

ای خانه ی حتی بلند گو های دستی بعضی از اعض. مراسم به طور خود جوش اين شعار ها را فرياد بزنند حاضر در

 مراسم اين توده ی کارگران بودند که کنترل مراسم ۀادمکردند و درمي تکرارهای راديکال راها شعارشهرستانکارگر

   .را در اختيار خود گرفتند

و همين "  اتحاد اتحاد،کارگر معلم "و " اتحاد اتحاد،کارگر دانشجو " با شعارهای ١٠:٣٠کارگران در حدود ساعت 

حضور پليس در . ميدان هفت تير راهپيمايی کردند طور تکرار شعار های قبلی از ورزشگاه خارج شدند و به سمت 



 

جمعيت کارگران در حدی بود که به طور کامل خيابان مفتح مسدود شده بود . خيابان به طرز کم سابقه ای زياد بود 

و سرنشينان ماشين ها و اتوبوس هايی که به سختی از خيابان رد می شدند با کنجکاوی جمعيت را نگاه می کردند و 

در باالی پل عابر پياده ی نزديک ورزشگاه تعداد زيادی از مردم جمع شده . ايل خود عکس و فيلم می گرفتند با موب

بر روی همين پل پارچه نوشته ی بزرگی که بر روی آن نوشته شده . بودند و تظاهرات کارگران را نگاه می کردند 

   .خوردبه چشم می "  محمود صالحی آزاد بايد گردد،کارگرزندانی "بود 

پليس در چند نوبت اقدام . کارگران در صفوف فشرده ی خود به سمت هفت تير حرکت می کردند و شعار می دادند 

 البته شاهدان عينی ،جام دهد و نتوانست کاری ان کارگران مواجه شد  واکنش قاطع  به بازداشت کارگران کرد که با 

  .دهند مي-ميان آنان بوده اند  که زنان هم در-کارگرانبازداشت چند نفر ازازخبر

ه اين صورت که تعداد زيادی ب. با هر چه نزديک تر شدن جمعيت به سمت ميدان برخورد پليس نيز شدت می گرفت 

با اين وجود کارگران . انداختند صف فاصله ميدرکردند وت صف تظاهرات حمله ميبه يک باره با باتوم به سمسرباز

بتواند جمعيت تررا بست تا راحتهای متروميدان پليس دربا حضور جمعيت در. رسيدندهفت تيرفرياد زنان به ميدان 

   .های پراکنده کم کم جمعيت پراکنده شدنددادن شعارميدان و سردرحضورسرانجام مدتی بعد از. را سرکوب کند

و را داشتند فت تير قصد بازداشت منصور اسالايستگاه متروی ههای انتظامی و امنيتی دربنا به خبر های رسيده نيرو

وانستند اسالو نت رسمی  حکم  به دليل نداشتن  ها  نيرو و اين همراهانش مواجه شد  و وی متاواما اين مسئله با مق

 و پيوند ، فعالين کارگری با گرايشات مختلفاتحاد ميانموفقی در تظاهرات نمونه ی بسياراين.را بازداشت کنند 

تمامی کارگران تبريک می تهران را بردرجهانی کارگربرگزاری شکوهمند روز .ا با بدنه ی کارگری بودهخوردن آن

  .گوييم 

 مراسم سنديکا به مناسبت اول ماه مه با دخالت نيرو های امنيتی مواجه شد
 

بنا بر قرار قبلی بنا بود آه اعضای هيئت مديره ی سنديكاهای آارگری و سنديكای آارگران شرآت واحد  مراسمی 

اما . را به مناسبت اول ماه مه در سالنی در مرآز شهر تهران با حضور مردم و ديگر فعالين آارگری برگزار آنند 

در مراسم فعالين آارگری حاضرازنفر١٠٠ تا ٨٠ن بر روی سالنشد و درد نيرو های امنيتی برگزاراين مراسم باتهدي

 .بسته شد

حلقه های چند ادامه در. قبل تعيين شده تجمع آردندمكان ازبرابر  در فعالين آارگری و اعضای سنديكا اين وجود  با 

صبح آارگران در ورزشگاه شيرودی با  به خصوص تجمع  یپيرامون مسائل روز آارگر  تشكيل شد و فعالين نفره

 .يكديگر به تبادل نظر پرداختند

.  اخبار آارگری بين مردم پرداختنداين ميان اعضای سنديكا و ديگر تشكل های آارگری به پخش اعالميه ها ودر

لف آارگری سوال های خود ها راجع به مسائل مخت موجب آنجكاوی مردم شده بود و آناين مكانآارگران درحضور

 . را مطرح می آردند و حتی در جمع های چند نفره شرآت می آردند

گونه برخوردی سوی پليس هيچاست آه از توجه قابل . رسيد پايان  ساعت به  ٢گذشت بعد از اين تجمع   مانجا سر

  .   صورت نگرفت

 رگکار توسط ٢٢:۵٨ ساعت١٣٨٦يازدهم ارديبهشت نبه سه شنوشته شده در


