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١٣٨٧ به مناسبت اول ماه مه داديگزارش دو رو  
 

    هشتاد و هفت ماهدهم ارديبهشتپانز                                                                                 ن رضا اخوایعل
  

  گلگشت خانوادگی کارگران - سکانس اول

در چند سال گذشته بنابر يک سنت جا افتاده در ميان کارگران تهران و حومه و چند استان ديگر بخصوص کردستان ، 

خانواده های کارگران چند کارخانه خودروسازی و ديگر کارگران در جمعه ی قبل از روز جهانی کارگر طی گلگشت 

آنجا که جمعيت کارگری گرد هم آمده در اين سال ها به چند هزار نفر بالغ از. آمدند هم می  در دشت خورگردخانوادگی

امنيتی نظام سرمايه داری   پرداختند، امسال دستگاه  می شد و فعالين کارگری به بيان خواسته های واقعی کارگران می

تا آنجا که کارخانه های .  گرفتکارگری جشن خانوادگی و گلگشت  برگزاری اين  ازاسالمی تصميم جدی به جلوگيری

کارگران برای برگزاری  ورزشی  فرهنگی  گروه های   نمايندگان  به اتوبوس  دادن ر  قرااختيار در  ازخودروسازی

 خانوادگی بنابراين کارگران تصميم گرفتند که اين گلگشت عمومی . مراسم و جابجايی خانواده ها تا محل سر باز زدند 

 در آنجا   بتوانند نقل امکانات حمل و ديگر و  متروشود که همگی به راحتی ازطريقبرگزار يتگرک چرپاکارگران در

.حضور يابند  

 ارديبهشت مامورين امنيتی از ورود چند اتوبوس که توسط خود کارگران اجاره شده بودند جلوگيری ٦در صبح جمعه 

سط چند خودرو گشت نيروی انتظامی اتوبوس را تا نزديکی وسايل آنها را بازرسی نمودند و تو وکردند ، افراد را پياده

هم  امرگرچه در اين. يافت جمع کارگری حضور نخواهد   وچيتگر هيچ خانواده کرده تا مطمئن شوند درکرج همراهی

د شون  شده مستقرتعيين  در محل   ديگر پارک و درب های راه ها توانسته بودند ازتوفيق کامل نيافتند و جمعيت زيادی

، نمايندگان کارگران تصميم گرفتند که با اطالع رسانی  شرکت کنندهچند تکه شدن جمعيت وپراکندگی ازبرای جلوگيری

نهايتا جمعيتی حدود .  دهند   انتقا ل  پل فرد يس کرج به ديگران محل مراسم را به پارک جهان نما واقع در نزديکی

کنار هم را در )اول ماه مه( کارگرجهانیردهم آمدند تا جشن روز کارگران درپارک گخانواده های نفراز١٠٠٠ - ٨٠٠

.برگزار کنند  

 درنقاط   و نفرات آنها به طورمداومماشين های گشتیبالفاصله پارک را محاصره کردند واطالعاتی  ونيروی انتظامی

ا شده بود را تعطيل پ کوهنورد برحتی نمايشگاه عکس کوه که توسط يک. داشتند نظر، جمعيت را وارسی و زيرمختلف

.کردند   

.به اين ترتيب جشن خود را برگزار کردنددورهم نهارخوردند و. هم بودند و گپ و گفت داشتند  ها تا عصردورخانواده  

 .تالش خود را ميکردند که نکته ای هرچند کوچک را برای حمله به خانواده ها بهانه کنند حداکثراما نيروهای امنيتی

امسال اگر چه با تعداد کمتر اما تحت . تی از برگزاری جشن خانوادگی کارگران به خود می لرزد نظام سرمايه داری ح

.شرايط امنيتی و تهديد نيرو های امنيتی ، خانواده های کارگری جشن خود را برگزار کردند  
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  مراسم خانه کارگر-سکانس دوم 

، ، ارعاب ، بازداشتدي بدون تهدی کارگراناتي جری مراسم اول ماه مه برای گونه امکان برگزارچي که هیطيدر شرا

 روز را به ني، هر ساله خانه کارگر ا وجود نداردی مستقل کارگراناتي جری، براشتري بتيزندان، شالق و محروم

 که مامور حفاظت از منافع نظام ی تشکل دولتنيا. آورد ی در مشي و کنترل شده به نماینشي، گزیشيصورت فرما

 ی دارد تا با مهار و به انحراف کشاندن سمت و سوفهي، وظ باشدی می ضد کارگرني و قوانی دارهي و سرمایاسالم

 و هر از دي نمای معرفاني نظام به جهاننيتري در وی کارگران ، خود را به عنوان تنها تشکل کارگریمطالبات واقع

 بودن دستمزد و نييدر اعتراض به پا کارگران ی و صداندهي ژست نمايی گرد هم آی و اجراهياني با صدور بیاهگ

 و ني قوانشي، افزای شغلتي، عدم امندي قدرت خریکاهش دائم: ی تشکل دولتنيدستاورد ا. ردي موقت را بگیقراردادها

  نمودن شان و ماليو پا کاریروين افزون تر ازیبهره کش ر دارن دهيسرما دولت وی، آسودگی ضد کارگر یقراردادها

. بوده استريکارگر و مزدبگ طبقه یحقوق انسان  

 یروهاي نیباني خانه کارگر، با پشتني منصوبی و منافع انحصارهي سود سرماتي، جهت حفظ امن سال گذشتهني چنددر

 به یشي مراسم روز کارگر که به طور نمای تالش نموده تا مکان برگزاری کارگرري تشکل غني، ای و اطالعاتیتيامن

 ی و سازمان دهیزي نتوانند با برنامه ری کارگرني و فعالران لحظه پنهان داشته تا کارگني را تا آخردي آیاجرا در م

ني و مدافعني کارگران با فعالی مانع همبستگنيهمچن وابندي خود حضور یاعتراضات واقع مطالبات واني بیمنسجم برا  

.، معلمان و زنان شوديی دانشجوی جنبش هاگري آنها با دوندي و پیحقوق کارگر    

 که یبي به هر ترتی مستقل کارگرني کامل همراه نبوده و کارگران و فعالتي هرگز با موفقی تشکل دولتني ای هاترفند

نمونه آن در سال گذشته رخ  .، افشا نموده اندحاکمه را، هرچند محدود و پراکنده قدرت ی ضد کارگری هاتياسيس ،شده

 لحظه و صبح ني و سپس در آخرحاني ابوراباني دفتر خود در خیوداد که خانه کارگر ابتدا مکان تجمع را در روبر

 . بوددهي تدارک دی خودیروهاي انتقال نی را برايیاتوبوس هامکان داده وريي تغیرودي شوميهمان روز به استاد

 از به حرکت در آمدن اتوبوس ی گرفتند، با وقت کشی از اتوبوس ها جایکي در ی مستقل کارگرني که فعالیهنگام

 َآعي سری کاگرنيفعال .ستي هم موجود نیرگي دلهي اعالن کردند که اتوبوس خراب است و وستاي نموده و نهایريوگجل

 ی اعضاتي کارگران شرکت واحد که اکثریکاي سندتي انقالب رسانده و با استفاده از کارت عضوابانيخود را به خ

 کارگران شرکت واحد حضور داشتند، یکايس سنديئر بي و ناسيئ ری مددمي به همراه منصور اسانلو و ابراهیاخراج

  یتشکل ها  ازتيحما دريیسردادن شعارهابا حمل پالکارد و رسانده وومي واحد خود را به استادیاتوبوس ها  ازیکيبا 

.وستنديگران پر به کاهياني و پخش بروشور و بیمستقل کارگر  

 هي مدافع سرمایتي و امنی اطالعاتیروهاي کنندگان نتي است که هداني ایشي فرمای مراسم هاني جالب در چننکته

 یحوزه شناخته شده درروشنفکر فعال ومردان کارگر، دانشجو وزنان وحضورز چنانچه اکننديم به اشتباه تصور،یدار

 خواسته ها تنها نگونهي شکل نخواهد گرفت و ای گونه اعتراضچي هگريد  کنند،یري کارگران جلوگیدفاع از حقوق واقع

 گري که کارگران و دی کند، در صورتی رسوخ می کارگری توده هااني مخالف به میاسي سیروهاي و نني فعالیاز سو

 کار و جامعه طي و نابرابر محزي آمضي تبعطي خود را در شرایهر روز و لحظه کاري شاغل و برانيمزد و حقوق بگ
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 گذشته، ی مشابه در سالهای و مراسم هایرودي شومياستاددر . کنندی مطرح م خود رایآگاهانه مطالبات واقع ونندي بیم

 شده توسط هي داد و صد ها پالکارد و دست نوشته تهی اتفاق رونيهمزي نرهيغ بهارستان وداني وزارت کار، میجلودر

 ني جامعه، ایواقع  طيشرااز خود جوش و متاثر  وختهي خود انگرتشهرستانها به صو  تهران ویکارگران کارخانه ها

. را به اثبات رسانده اندتيققح  

 نيبنابرا .شدي اتخاذ میتي امنی هاروي از طرف خانه کارگر و نستي بای میدي جدري تدابت،ي واقعني بردن به ای پبا

ظه  لحني گذشته تا آخریهمچون سال ها.  شده بوددهي تدارک دیتي امندي جدی هاوهيمراسم امسال خانه کارگر با اتخاذ ش

 و همزمان با روز معلم ، شهادت بهشتيارد١٢ ماه مه مصادف با ول که امسال اني نشد و با ایمکان تجمع اطالع رسان

 ١١ گرفت تا در روز چهارشنبه مي باره تصمکي کارگر به ی قرار گرفته بود، اما خانه یمعلم قهرمان دکتر خانعل

 با نفرات محدود و معلوم رالعملي پونک در ورزشگاه خینطقه  دور افتاده در می مراسم خود را در نقطه ابهشتيارد

 ی و اطالعاتی انتظامیروهاي از نیادي زاري ورزشگاه و اطراف آن نفرات بسني ایجلو در١۴:٣٠ساعت  .برگزار کند

 یحت.  کنندی میريجلوگ ، داشتنداري در اختزي آنها را نی شناخته شده که عکسهای کارگرنيمستقر شده و از ورود فعال

 يی که فبال بازجوی ورزشگاه حضور داشتند تا افرادی درب وروددر یتي مراکز امنگري دادگاه انقالب ودانيبازجو

 مختلف ی هاتهي و کميیکاي سندني از فعالی که تعداددي مساله باعث گردنيا. ندي نمای و معرفيینموده بودند را شناسا

 که از دندي پرسی شدند گرفته و می را که مشکوک می افرادیجلو نطوري همنيمامور . موفق به ورود نشوندیکارگر

مانع   شد،ی داده نمی که جواب قانع کننده ای و در صورتدي کارگر دعوت شده ای و بخش خانه یکدام انجمن اسالم

 به صورت ی شدند ،تمامی مراسم که حدود چند صد نفر مني شرکت کنندگان در انکهيبا وجود ا.  شدندی میحضور و

 که ني و جالبتر اندياي توانسته بودند به داخل بی مستفل کارگرنيل از فعای دعوت شده بودند ، اما باز هم تعدادینشيگز

 ی و مشکالت کارگرلي شد که به مسای مدهي کارگر دی خانه ی شده نشي در دست کارگران گزيیباز هم پالکارد ها

  ٢٣۵ خود که حدود ی حقوقشيانتها ف کرده ودرستي را لی زندگ معمولی هانهي هزیکارگر:  مثالیبرا.  کردیاشاره م

.هزار تومان بود چسبانده بود  

 و به مناسبت ی سالمتی با سر و صدا از حضار به دفعات خواسته شد که برای محجوب و همراهان ورضاي ورود علبا

به علت قطع برق شروع . برو شدرو شرکت کندگان تي به مجلس صلوات بفرستند، که با عدم استقبال اکثری ویابيراه   

. کارگران روبرو شدی بود با در خواست هاستادهي ورزشگاه ااطي افتاد و محجوب که در حريمراسم به تاخ  

در نامه با .  کار و کارگرچاپ کندی به محجوب داد و خواست که آن را بخواند و در روزنامه ی کاغذی مرد کارگرريپ

 و اعتصابات کارخانه جات در قبل از ۵٧انقالب  " یروزي تا پيیمايراهپ"ه من در نوشته بود کيی ابتدایدست خط

.  دهندی اما اکنون من را اخراج نموده و حقوق مرا نماشم بی ممي شدن انقالب سهروزيانقالب شرکت نموده ام و در پ

 خود نهاد و گفت بي را در ج نداشت با عجله کاغذیمحجوب که جواب. دي کنی می پاسدارني از حقوق محرومنينچني اايآ

 ن ارگرا را انجام داد که کی مصاحبه ارهي الجزونيزي تلوني دوربیجلوداخل سالن در فرد درنيهم. شودي میدگيکه رس

هر روز تورم :" خود گفت ی از مصاحبه ی در بخشیو.  نمودندني و تحسدياو را به شدت تائ ،یحلقه زده در اطراف و

 ندي گوی کند و می نمیري کس جلوگچيه.  کنندی مهي خود را توجاي کنند و ی نمی اقدامچي هاي ني و مسئولشودي مشتريب

 ی در کشورهاندي گوی ماني رسد ، آقای هزار تومان م١٠ تا ٩ يیلوي به کراني گوشت در ایوقت.  استیتورم جهان
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در .  تومان استونيلي م١ر تا  هزا٨٠٠ که آنجا حقوق کارگر ندي گوی نمیلو.  هزر تومان است١۶ يیلوي کگريد

.  کردی شود زندگی نمگريد. ميري گیهزارتومان حقوق م٢٧٠تا٢٠٠ی سال کار ماه٢۵ تا ٢٠ که ما بعد از یصورت

% ١٠٠ و ملک ني زممتي سال قکيدر طول کمتر از . مي هزار تومان اجاره بها بده۴٠٠ ی ماهدي متر بنا با۵٠ یبرا

  ،خرند ی تومان مونيليم دویمترکه اگرساز  برجاني به آقا  دهندیم وام را انينه آقا؟ متاسفا!!چرا . داشته استشيافزا

 ی زندگ ليتشک دتوان ینم  جوان ما امروز.  استی بغرنج وضع  انهمتاسف.  بفروشند شانيتومان برا ونيليمهارچ یمتر

..." دادی شغل ندارد که بتواند و اگر هم داشت کفاف نمیعنيبدهد،   

 ی عضو خانه ی کارگران دانشجوی هي شهریحاج آقا قرار بود برا: "  شد و گفتکي به محجوب نزدیگري دکارگر

 او ی و وام را برافي تخفافتي درطي خواهد که شرای از همراهانش میکيمحجوب از ".  قائل شوندفيکارگر تخف

 ست؟ي چگري دکي تدي گویگر مکار!!!"؟یر داکيچند تا ت:" دهدی محي توضی بدون پرده پوشی دهد ، همراه وحيتوض

 رندي گی مثبت می خانه کارگر شرکت کنند نمره ی که در مراسم ها ، تجمع ها و برنامه هايی دهد اعضای محيو توض

 موضوع ني من که از اديگويکارگر م!!  ؟ی گرفتکي چند تا تنميحاال شما بگو بب!! خوردي مکي اسمشان تیو جلو

 دي بایول. یري گی مکي تکي ی مراسم شرکت کرده اني شنود که مثال امروز که در ای محي توضزو با. اطالع نداشتم 

 که در يی آورد ، آنهایباز مثال م.  اسم تو عالمت حضور بزندی جلوی تا وی هستنجاي که ایبه مسئول حوزه ات بگ

 که در حرم مطهر يینها آايو !! رندي گی مکي، ت نموده اندغي محجوب تبلیانتخابات فعاالنه شرکت کردند و برا

  ی کرده باشافتي درکي دو تاي کيحال اگر . مي ما اعالم کن  کهیگري دیجا هراي و رندي گی مکي ت داشته اند همحضور

.شودي شامل حالت ماي و مزافيتخف% ٨٠ تا یري بگکي ت٢٠ ، اگر یري گی مفيتخف% ۵  

!؟ی دارکيحاال شما چند تا ت  
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