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 گزارش از تجمع امروز در مقابل منزل اسانلو
                    

شبيستم مرداد ماه هشتاد و ش                                                                          ...ای کارگران نقاشسنديک
 

 
ممانعت وشود، با حضوراسانلو برگزارمنزل منصوردرامروزکارگران که قرار بود ساعت چهارتجمع اعتراض آميز

.نيروهای امنيتی دچار تغيير برنامه شد   

مراجعه کارگران شده و مانع ازمقابل منزل اسانلو حاضرساعت هفت صبح درزاقدامی غير قانونی، اعوامل امنيتی در

عات صبح  واحد در آغازين سا همين امر هم موجب بازداشت شش تن از اعضای سنديکای کارگران شرکت. ميشدند

هر کس  و د دادن  نمی  لحظه ايستادن را به عابران مقابل منزل اسانلو حتی اجازه يک در نيروهای نظامی مستقر. شد

اين شرايط باعث شد که بعضی از گروههای کارگری چند متر . کوچکترين مقاومتی ميکرد بالفاصله بازداشت می شد

 تهران پارس که محل بازداشت مددی، ١٤٧قبل از خانه اسانلو باهم مشورت کرده و مکان تجمع را به مقابل کالنتری 

.يير دهندسليمی و سه نفر ديگر از بازداشت شدگان بود، تغ  

ترکيب ) کميته دفاع از صالحی( کارگران سنديکايی ، تعدادی از دانشجويان دانشگاه عالمه و فعالين کارگری سنندج

در مقابل کالنتری )  بعد از ظهر٧تا ساعت ( به مدت سه ساعت ۴ نفری را تشکيل ميدادند که از ساعت ۵٠جمعيت 

.از سرنوشت گوهری هنوز اطالعی در دسترس نيست. ( بودند جمع شدند و خواستار آزادی بازداشت شدگان ١٤٧ ) 

بعد از آنکه خبر رسيد تعداد نيروهای امنيتی در مقابل منزل اسانلو چند برابر شده است به تجمع خاتمه داده شد تا در 

.برنامه فردا صبح تصميم گيری های جديد انجام شود  

قبوليت کامل فعاليت های سنديکايی به عنوان گام اول و پايه حضور گروهای متنوع کارگری در اين مراسم نشانه م

جنبشهای کارگری و نيز تصميم به جا و زيرکانه سنديکای کارگران شرکت واحد بود که ميتواند پاسخ در خوری به 

.منتقدان هميشه خانه نشين ايشان باشد  

مانع از حضور ! اقدامی جديد و حيرت آورنوع برخورد  خشن و سخت گيرانه عوامل امنيتی و اطالعاتی نيز که در 

اين ميتواند نشان از عزم جدی صاحبان قدرت . افراد در منزل شخصی دوستان خود ميشوند نيز جای بسی سوال دارد

در سرکوب و حذف کامل فعاليت های کارگری باشد که نوک پيکان حمالتشان هم سنديکاهای کارگری به عنوان تنها 

.ن بوده استنماينده واقعی کارگرا   

ضربه های تبرهاتان زخم دار استو ساقه های جوانم از/ خاک نشستم باورتان به گيرم که در  
 با ريشه چه می کنيد ؟

پرواز را عالمت ممنوع می زنيد/ گيرم که بر سر اين باغ بنشسته در کمين پرنده ايد   
 با جوجه های نشسته در آشيانه چه می کنيد ؟

ه می کشيدگيرم ک/ گيرم که می بريد / نيد گيرم که می ز  
؟؟؟…با رويش ناگزير جوانه چه می کنيد   


