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!! ؟؟مي خواستیمگر ما کارگران چه م  
( ١١/٢/١٣٨٨ پارک الله -تهران ) 

  ١٣٨٨ ارديبهشت ١٧شنبه پنج                                                                  م از مراسیني شاهد عکينوشته 
  

در پارک الله ميدان آب نما، نمايش آبروی رفته .  ارديبهشت روز گراميداشت اول ماه مه چه سان گذشت  يازده

 که با دهان باز و چهره های  ، در پيش چشم مردم هاج و واج مانده در پارک الله   اطالعاتی ها و لباس شخصی ها

کسوت مامورين اطالعاتی و در پناه نيروهای انتظامی با  متعجب شاهد نمايش آدمهای لندهور و بی قواره ای در

   . نظم و حافظان جان مال مردمپوشش دفاع از به اصطالح امنيت

شن و گرامی داشت برگزاری ج روز جمعه در ميدان آب نمای پارک الله بود به زعم بعد ازظهر ۵قرار در ساعت 

   .روز جهانی کارگر

مامورين به اصطالح حافظ نظم  چه مراسمی وچه ابهتی که عده ای ازکارگران و فعالين کارگری درمقابل چشم

حاضر در  له تقديم همان مردمرژه ای از نمايش قدرت و صالبت که در طبق اخالص در پارک ال  وامنيت بمنزله

   .که دست مريزاد " واقعا. ، نموده و الحق که مردم نيز جواب خوبی دادند آن

دور ميدان به راه افتاده و زنگ   نزديک ساعت مقرر چندين ماشين گشت با آرم و اسامی رنگارنگ و بعنوان مانور،

  . درآوردندداخواسته های برحق کارگران را با اين قبيل مانورها بص سرکوب

به . عوت نمودند تا مراسم آغاز نمايندد ، نزديک آب نمادر ابتدا هيات برگزار کننده، بچه ها را به يک گوشه ميدان

هيکلهای نتراشيده و  با  ماموران لباس شخصی و اطالعاتی که   همديگر مجرد نزديک شدن تعداد اوليه بچه ها به

برای  .عب و وحشت آنها برای چه بوده استر. زدند به سوی بچه ها حمله ور شدندپرسه می  نخراشيده در آنجا

که کفاف لنگه کفش را  !!اسمی  اينکه جماعت کارگر جمع می شدند که بگويند که ما مزد واقعی می خواهيم، نه مزد

)  اخراج و يا حقوق مان را نداديديعنی از کار( کرديد  و نگوييم که اگر يک وقت ما را اذيت و آزار. هم نمی دهد

شما می خواهيد . برده داری نمی خواهيم    ما نظام ، و بخاطراينکه نگوييم !باشيم حق اعتصاب و حق اعتراض داشته

ما . پاداش عيدی ساليانه  دون حق استخدام و حق بيمه و حق عيال و حتی حقب. گرفتن امضاء پای يک ورقه سفيد  با

   .نماييم   را امضاء )خود را (  پای ورقه مزدوری با دست خودمان

از جان ما چه . روت تان تف بر آن انصاف و م. خويش را امضاء نمايم   يعنی پای ورقه مرگ تدريجی خود و عيال

ت زندگی و محيط زيستمام    اگر ما نباشيم کثافت. افتاده ايدزخم خورده به جان ما  چرا اينگونه مثل خوک .ميخواهيد

هيچ ابنيه و آثاری به جا نمی ماند که به آن . ما اگر نباشيم سنگی بر روی سنگ بند نمی شود. شما را فرا ميگيرد

   .خر بفروشيد و به ما تشر هم بزنيدف

   . نخواندهيچکس آواز  هيچ کس آواز نخواند.  بذر نکاشتبرزگرنکرد  رگر کارکا

جماعت ياغی همراه با نعره  .القصه درست ساعت پنج و نيم عصر درگيری و بگير و به بند و بزن بزن شروع شد

به اولين نفرات که . اندنداما بيشترشان م. شدند عده ای پراکنده می. افتادند بجان بچه ها و مردم  های گوش خراش



اين همه  هاج و واج بی اطالع از   کس که دستگير ميشد هربيچاره . اول کتک مفصلدر. "اين را بگير"   :رسيدند

ها و مطالبات خود را مطرح خواست را جشن بگيريم وما آمديم که روز کارگر. آخر مگر چه شده. خشم و سبعيت

وحيه تمدد اعصاب و ر ما آمديم در پارک بگرديم و: " عده ای از مردم  .!؟بد اين از گناهان کبيره استال. نماييم

شت که دا ن نصب شده در اطراف ميدان راهمين زمان تلويزيو  .! اين است سزای خطای نابخشودنی ما،بکنيم

   . کرده بودندفضای بسيار بدی ايجاد. ، به عمد خاموش نمودندمسابقه فوتبال را نمايش ميداد

؟ چه اتفاقی افتادپدر سوخته ها مگر.   زدنددند، تا ميخورهست که بگويمنگويم به قصد کشت، آنقدر را اگردين نفرچن

آنچنانی  از چند گاهی همراه با کتک و فحش های رکيک وهر. ؟ حاليشان نبودجان ما افتاديد که اين چنين وحشيانه به

   .چنين اعمال ناشايست می شدندمرتکب  جلوی چشم زن و بچه مردم

نمی دانم اين جوان که بسيار هم . مشکی  با پيراهن تی شرت سياه و شلوارجوانی بود بلند باال. يکی را گرفته بودند

   .چه کرده بود تنومند و بلند باال بود

جوان عراقی را   بيامرزد که آن خدا پدر ان مزدوران انگليسی را. آنفدر زدند که اشک در چشمان آدم حلقه می زد

آمدند و از اين ها آموزش  آنها بايد می. هم تلويزيون نشان می دادپاشنه ی تفنگ و لگد می زدند که صد بار داشتند با

شدن  دقيقه چندين بار تا حد بيهوش  ۶ تا ۵ اغراق بدون. نی چه و روی دستشان آب می ريختندمی ديدند که زدن يع

 نعره هی صدایدر آن بين گا اين جوان بيگناه را زدند حتی زير لگدهای اين ها پيچ می خورد و کم کم از حال رفت

دستشان . تاکيد می گفتند  را چند بار و با "با لگد بزنيد" اين  با لگد بزنيد و. که بزنيد . يکی از مهاجمان شنيده ميشد

 حاال .، ملت حق شناسی هستندتلويزيون ميدمند که ملت ما بوق و کرنا یموقع انتخابات که می شود دائم دردرد نکند 

   .و ابن زياد سفيد کرده اندروی شمر. کوبند عراقی است که اين چنان میاينکه اجنبی و ت ياگويا اين همان ملت نيس

يک . چند تايی گريه می کردند عده ای از مردم در همين ميدان در نزديکی همين درگيری دادو جيغ می کشيدند و

مترسک چند تا جا بعنوان چون هر (   آنجا بودانتظامی که خانمی که سن باال هم بود و خطاب به يک مامور نيروی

همراه با بغض درگلوکه مگرتو نيروی  روکرد به طرف آن مامور با داد و) نيروی انتظامی با لباس فرم بودند

شت دور ميشد با های مردم را اينجوری می زنيد و وقتی که دا ؟ چرا بچهامی و مامورجان و مال مردم نيستیانتظ

 يک جوانی را آنطرف تر در. معرکه ای تماشايی بود! ) نداريد ، وجدان ای بی شرفه احمق: صدای کمی پايينتر

می بردند و يکی از لباس  حالی که پيراهنش را از تنش در آورده بودند، لخت و فقط با يک شلوار داشتند کشان کشان

 مسن بود  که تقريبًا، مردی راآنطرف تر شخصی ها خطاب به پهلو دستی اش می گفت که ديگر اسپری نزن کمی

؟ رفت و چسبيد و گفت فالنی تو هستیبه او زد و پيراهنش را گ يکی از اين ساواکی ها گرفت از پشت مشتی محکم

همراه  اين منظره را از نزديک ديدم او را. معلوم بود که او را می شناسند) ممتوجه نشد اسمش را گفت( بيا ببينم 

اعتراض می کرد که با من  آن مرد. ل يکی از اين ون های صاحب مرده بردندپسرش که جوان بود و بزرگ به داخ

  آنها آنقدر يا لگد و مشت او را کوبيدند که نگو و نپرس و که. با پسرم چکار داريد . کمرم درد می کند . چکار داريد 

   .کی از آنها گفت حاال ديگر بس استآخر ي  بيشتر با لگد و وحشيانه تا

. معلوم نبود کجا. می بردند انداختند و می کردند و داخل اين ماشينهای صدای انسان خفه کن میدستگيرچند تا چند تا 

ناسزا نثارشان می   فحش و عده زيادی گريه می کردند و. کردند مردم پراکنده و گاهی با نهايت خشم اعتراض می



.  بی رحمی و شقاوت خواست گريه کندبراين همه همين موقع مثل اينکه آسمان هم. البته آنها دور تر بودند. کردند 

. ريع شروع به وزيدن و باريدن گرفتبسيار و متعاقب آن باران های تند و س يکباره باد شديدی همراه با گردو غبار

، گويی اينهاتو.   شد، تبديل به قبرستان و سکوت مرگباری حاکمشادی و شور بودتا لحظاتی قبل درپارکی که  يکباره

شلوار و قد  ، کت و آراستهظاهرًا.  ديگری وارد پارک الله شده بودند از يک کشورنما اصوًال اين انگل های آدم

می زدند آدم ها را . نعره می کشيدند . شدند اما به يکباره به حيوان تبديل. قامت بلند و کشيده و ظاهری به شکل آدم 

   .تو گويی بجان سگ افتادند

از اينها ارث پدر طلب کرده . خواستند ، چه مین وحشی هايی که هجوم آورده بودندداد آدم از جان ايآخر مگر اين تع

ی چشم انگل های سرمايه ابرو ، بله چنين بود چون گفته بودند باالآری. مال و منالشان را بغارت برده بودند. بودند

آنها که از  ورده است و دارند انتقام می گيرند که مباداخادمان سرمايه اند به گوشه ی قبايشان برخ و اينها چون. است

همين مقدار منافع  بخاطر. آن تکه نانی را از اينها دريغ نمايند  ؛برای اين کاسه ليسانی می اندازندسر ترحم تکه نانی 

، مان جامعه اندمظلوطرفدارانشان را که هم از کارگران و. ، آنهم چه کسانی رانوعان خود راند جان هم حتی حاضر

   .برای اربابان خود دريغ نمی ورزند  و از هيچ کاسه ليسی) بگيرند

   .ادبدريغ و اسف بر همت و غيرت ضد مردمی و ضد کارگری شما 

  
  
  

  م از مراسیني شاهد عکينوشته 
  یارگرک ی تشکل هاجادي کمک به ای برای هماهنگۀتيکم

www.komitteyehamahangi.com  
komite.hamahangi@gmail.com  

 


