
 

 گزارش تکمیلی مراسم اول ماه مه در منطقۀ خور
 

سنت جنبش کارگری ایران تبدیل شده  و سال به سال به با توجه به هماهنگی های قبلی و با توجه به آنچه که دیگر به عنوان بخشی از 
گی کارگران و تعدادی ادگروه های کوهنوردی و جمع های خانو 8/2/85 ۀدر مورخوسعت و گستردگی آن افزوده می شود ، امسال هم 

 با جمعیتی بیش از دوهزار نفر در روستای خور واقع در جاده چالوس گردهم آمدند و مراسم مستقل خود را به مناسبت او ها.جی.از ان
 – کارگران صنایع خودرو سازی همراه خانواده های خود شامل ایران خودرودر این گردهمائی . گرامیداشت اول ماه مه برگزار نمودند

 –اعضای سندیکای شرکت واحد - شرکت مرتب و پاژن– سایپا دیزل – ایران خودرو دیزل – سازه گستر سایپا –پارس خودرو -سایپا
       پارچه مقدم– پارس ژنراتور کرج – انرژی اتمی کرج – صنایع نیروگاهی کرج – شیشه قزوین – نساجی قزوین –سیمان آبیک 

 فلزکارمکانیک تهران – ایرکست هشتگرد-هشتگرد اشتاد ایران –همراه خانواده های خود )افغان( مهاجر  تعدادی از کارگران–نظر آباد 
 کارگران سابق کفش ملی – مالیبل سایپا –های بزرگ صنعتی  قالب– تام ایران خودرو – ایران وانت –مزدا - 90 پروژه ال –
ران صنایع  گروه کوهنوردی کارگ– و جنوب کشور استان گیالنکارگران  – خیابان  و کودکان کار–صنایع آموزشی -)اخراجی(

 .ر پا نمودند و پس از آن پالکارد های مختلف نصب گردیدبخانواده ها ابتدا چادر های خود را  .حضور داشتند...خودرو و فراز کرج و
 با مراسم  کارگرانسپس. ر شد ها در رده های سنی مختلف برگزا  مسابقات ورزشی بین کارگران و فرزندان آن12 الی9از ساعت 

با  مراسم رسمی 30/14در ساعت .بی  در دسته های مختلف به شادی پرداختند و فرارسیدن اول ماه مه را جشن گرفتندرقص و پایکو
جوان صنایع خودرو سازی مقاله ای  بعد از آن توسط یکی از کارگران . از کارگران شروع شد توسط یکی قرائت تاریخچه اول ماه مه
 کار ارائه اخراجی تحت عنوان قراردادهای موقتتوسط کارگر جوان ه دیگری پس از آن مقال.  ارائه گردید 87 در خصوص مقاوله نامه

دانی بودن ازداشت و زنب لنماینده سندیکای اتوبوس شرکت واحد تهران از پشتیبانی و همکاری تمامی کارگران از سندیکا در طو ..شد
.و فرا رسیدن اول ماه مه را به کارگران تبریک گفت. آنها قدردانی و تشکر کرد    

 فعاالن در پایان . انجمن رابه همراه قطعنامه آن ها به جمع ارائه نمود  خیابان گزارش وضعیت  و نماینده انجمن کودکان کارپس از آن،
 لگزاری مراسم او خود را در خصوص چگونگی برهران بحث و گفتگویو کارگران اعضای سندیکای شرکت واحد تجنبش کارگری 

همراه خانواده های خود همچنین )افغان( کارگران مهاجر–خیابان و  کودکان کار روض ح.ماه مه طی نشستی یک ساعته انجام دادند
 جنبش   کارگران جوان و فعالنی ها توسط سخنرا وگزاری بیشتر مراسمان سندیکای شرکت واحد تهران و بررانندگ و ور اعضاحض

 مراسم 30/16در نهایت در ساعت. اخیر بودلند و تازه در برگزاری این مراسم نسبت به چند سالکارگری حرکتی پیشروانه و گامی ب
.پایان یافت  

 
 یکی از کارگران شرکت کننده در مراسم خور
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