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 گراميداشت روز جهانی کارگر در تفريحگاه آبشارخور جاده کرج
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 راهی کارگر جهانی داشت روز برای گرامی کرج  تهران و زا خانواده هايشان کارگران و ازروزگذشته صدهها نفر

 ی ازمختلف محل های   در اول مه  مناسبت روز  به پالکاردهايی  صبح  ه ن حدود ساعت شدند، آبشارخور  تفريحگاه

تند درمحل تجمع کردند و به بحث مراسم پيوس به اهتزاز درآمد دسته دسته کارگران وخانواده هايشان به اين تفريحگاه

جمعی ،سنديکای شرکت واحد تهران وحومهند دراين مراسم فعالين کارگری ازمسايل کارگری پرداختدرموردگفتگوو

، هماهنگی کارگری  بيکار و اخراجی ، کميته  اتحاديه کارگران  کار،افغانی، انجمن فرهنگی آوایکودکان مهاجر از

ارگران نقاش ، کارگران برق تهران، ک کارگران تاسيسات وساختمان تهران، صنفهای مستقل کارگری کميته تشکل

 فعالين و کارگران فعال سايپا ديزل وايران خودرو، فعالين انجمن های صنفی معلمان ، جمعی ازوتزئينات ، تعدای از

بان نعمت آباد، انجمن خيا و کودکان کار، زنان وحقوق کودکان  حقوق کودک، کانون دفاع از مدافع اعضای نهادهای

با خانواده هايشان  تهران، همراه  دانشگاههای  طلب برابری  خواه و دانشجوايان آزادی  جمعی ازری  کودکان شهر

 درمورد مسايل کارگری صحبت کردند،مقاله خواندند،  ح گاهگوشه وکنار تفريدرجمع های مختلفی در . داشتندشرکت

زيادی از   تعداد  مورد استقبالکه   برگزارطناب کشی هم درميان جمعيتبرپا کردند، مسابقه  شادی سرود خواندند و

 .سرود و نقاشی برای کودکان درمحلی از تفريح گاه برگزار گرديدوگرفت، همچنين مسابقه شعرشرکت کنندگان قرار

.گرفتين قرارحاضريدا کرد که مورد استقبال جمعی اززرافشان درميان جمع حضور پناصردکتر  

  به فعالی محلدر نشريات  پالکاردها و و  تراکتها پخش و درمورد توزيع  حدود ساعت ده صبح  نيروهای انتظامی 

سه نفر از فعالين وبازداشت کردندداده واقدام به جمع آوری برخی از اوراق نموده و فعالين کارگری را تهديد نهشدار

جعفر عظيم زاده به مدت يک ساعت در محل تجمع بازداشت  -٣محمد فرجی  -٢جميل محمدی  -١کارگری بنامهای 

و در اتوبوس نيروهای انتظامی نگهداری شدند که با پا درميانی واعتراض کارگران اين سه فعال کارگری بعد ازاين 

.مدت آزاد شدند  

.شرکت کننده تا ساعت چهار بعداز ظهر دراين مراسم ادامه داشتحضور مردم   

 

 گزارش از ناصر پوينده

 انجمن دفاع ازحقوق زندانيان سياسی و حقوق بشر ايران
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