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  در تهرانمهاه مگزارش اول 
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يكبار دگر ترفندهای . همچون پار و پيرار باز هم جنبش آارگری خط بطالن بر بسياری از نظريه ها آشيدديگريكبار

آسی ازبدون آنكه  و توده آارگران  گری و جنبش آار آب شد  آن نقش بر  و پيشروان ترل آارگرانسرمايه برای آن

مايه و و خواسته های خود را مطرح آرد و به گوش سر اپيروی آنند و يا بخواهند به دنبال آسی آشيده شوند شعاره

 الی ٨رساندند در اول ماه مه در تهران دسته های آارگر بشكل پراآنده ابتدا از ساعت صاحبان قدرت و حاآمان زور

 ديگری خود را به ورزشگاه  وسيلهو يا هر پياده  پای خيابان ابوريحان تجمع آرده سپس با صبح مقابل خانه آارگر٩

ين آارگری نيز ديده می فعالوس واحد آه همراه آنها تهدادی ازاين ميان سنديكای اتوبدررسانده ) ابان مفتحيخ(امجديه 

يه برسانند توسط لباس خود را به ورزشگاه امجدداشتند آه قصد آنرا حاليكه درواحد  اتوبوسيك دستگاه برشدند سوار

با يك دستگاه خيابان انقالب رسانده و ود را به خ راه پيمايی  تبه حال  و  پياده شدند آنها پياده اتوبوس از شخصی ها 

مت امجديه حرآت آرده طی اين دادی ديگر از فعالين آارگری بسعبهمراه ت) از همكاران خود( اتوبوس شرآت واحد

اسالو منصور باداخل اتوبوس ابتدا مصاحبه ای رادر) همراه با مترجم(راديو اسپانيا به زبان اسپانيولی خبرنگارمسير

اين به مصاحبه پرداخت پس از) جالل ناصری(آميته هماهنگی فعالين آارگری عضوازترتيب داد سپس با يكی ديگر

ديگر فعاالن راهپيمايی راه طالقانی سنديكای شرآت واحد و رچهادر. هم با يك آارگر زن مصاحبه خود را ادامه داد 

آارگران ازتعدادی ديگرطی اين مسيرادامه دادند درمتر ٨٠٠امجديه بطول طريق خيابان مفتح تا ورزشگاهخود را از

سنديكای مستقل ايجاد بايد  -و معلمين و دانشجويان به اين جمع اضافه شدند آنها با شعار قرداد موقت ملغی بايد گردد 

به ساير  -گردد بايد  زاد آمحمود صالحی  -گردد  بايد   اجرا  ٨٧ نامه  مقاوله -گردد زندگی شايسته حق مسلم ماست 

 حال سخنرانی بودند صدایرد باالی آانكسی  آه برخانه آارگر پيوستند اعضای  رزشگاه داخل محوطه و آارگران 

نه خود را  و با حالتی لمپنی و الشی گری و نعره های مستا  خانه آارگر با عصبانيت تمامسخنران. آنان خاموش شد

را خاموش آند اما هرگز تا پايان مراسم پرداخت آه شايد بتواند جمع حاضرگران ميرارعاب آاسر ميداد و به تهديد و

و پس از آن حتی تا زمان ورود آارگران به ميدان هفت تير از طريق خيابان مفتح نتوانست صدای توده آارگران را 

م در اين زمان تنها ناظر بر هاما آنها .  او حتی از لباس شخصی ها و نيروهای انتظامی آمك می طلبيد .خاموش آند

گر موجب يكبار دي" اسالو سخنران سخنران" –" سنديكا سخنران سخنران" صحنه بودندپس از اين آارگران با شعار

 متحد صفتا را بسيج آردند پادوهای خانه ضد آارگرنوچه ها وشد آنها خانه آارگرقطع صدای اعضای ضد آارگر

  برای گرفتن آارگران مرحله  ٢ یط. نتوانستند اما ،زنند هم بر ندتنگ آرده بود  آنها را برآه عرصه ا  ریآارگران

ی خانه ضد آارگر مانع شدند اما پادوهاداشت حمله ورقرار متر٣باالی آانكسی به ارتفاع ميكروفون به تريبون آه بر

ميكروفون  انست با گرفتنوديزل عضو شورای اسالمی تيد محمد موسوی آارگر ايران خودروشدند تنها ساز اين آار

واستعفای  -ملغی شدن قراداد های موقت  -عيين حداقل دستمزد تراتب اعتراض آارگران را در مورد طی سخنانی م  

 



 

اين محجوب پشت تريبون ايستاد آه آارگران پس از. گرفت آارگران قرارآه مورد تشويق سايراعالم دارد آاروزير

پالآارتهای  پادو های خانه آارگر آه برای گرفتنتن ازدو .کردندپشت   او بهليک سمبوبطوراو را هووووو آردند و

سمت هفت تير بودند  به  جهت ادامه مسير د به خيابان مفتح و و ورو امجديه  خارج شدن از حال آارگرانی آه در 

. دننگذاشت تن آن دو لحظه ای آارگران لباس بردر. ن به آنها جواب دندان شكنی دادندآردند آه آارگرا حمله 

مرگ بر حامی "با شعاررا به طرف ميدان هفت تيردانشجويان صف متحد خود همراه معلمان و تعدادی ازبآارگران 

محمود صالحی آزاد " -" بی لياقت استعفاوزير" -" ای را رها آن فكری به حال ما آنانرژی هسته" -" سرمايه دار

 پايكوبیوبا دست زدن شادی  -"زندانی سياسی آزاد بايد گردد " -"تیلاين همه بی عداحكومت اسالمی و"-"بايد گردد

به سمت   مسير طولشد درمي  لحظه به لحظه تند تر ادند شعارهادادامه مي وحدتی رزمجويانه در بازوی هم  بازو در

 اتوبوسها و سواريها . شدندودند به جمع راهپيمايان اضافه ميبحال عبورمردمی آه درو ساير عابران ميدان هفت تير

حال فيلمبرداری مسافران در. می آردندفت با هدايت پليس و به آندی عبور تنها با ترافيكی سخت از طريق الين مخال

 -محمود صالحی آزاد بايد گردد ارعها با ششعار -زدند و شادی ميكردند ودند و دست تكام ميدادند و آف ميمراسم باز

 -جنبش آارگری انقالب انقالب  -رحامی سرمايه دامرگ بر -جنبش آارگری قيام  -ردد گقرداد موقت ملغی بايد 

 بين ه علت عدم هماهنگیب آه حالی  در اين . رسيد  اوج خود  به  به حال ما آن رها آن فكری را  ی انرژی هسته ا

دی مقابل وزارت آار و اخيابان آز نفر در٢٠٠آارگران حدودجمعی از و فعالين آارگری  ان جوانآارگر تعدادی از

  تجمع آرده بودند بخشی از اين عده در آخرين لحظات خود را به  نفر  مقابل خانه آارگر خيابان ابوريحان۵٠حدود 

.رساندندامجديه و خيابان مفتح و هفت تير   

 پليس و لباس  رسيده بود مورد حمله آريم خان خيابان  و ابتدای ميدان هفت تير آه به  حالی در با شكوه  راهپيمايی 

تگير جوانان دس تن از٣زمين شد اصابت باتوم به زانوی چپش نقش برآارگران بخاطرگرفت يكی ازها قرار شخصی

شعار يعقوب سليمی بازداشت شد  -گرفتند شتم قرارضرب و اعضای سنديكای واحد مورد. شدند آه بعدًا آزاد گرديدند

.شدندجدا هم ازظهر بعد از۴ساعت ار برای مراسم سالن باختر درها اوج گرفته بود و جمعيت با گذاشتن قر  

CNN- BBC- CC TV4        یبرا ی پوشش خبرمراسم را  الشرق- الجزيره -يوزيورون   اتی اسپانيراديودول   -   

 .قرار داده بودنددنيا تمام 
ناصریجالل   
١١/٢/١٣٨۶  

           
 



 

            
 

        
 

        
 

       
 



 

         
 

        
 

          
 

       


