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  !فشار بر کارگران در آستانه اول ماه مه
  

  هفتهشتاد وماه  ارديبهشتم هفت                                                                                       ح مصباندختيمه
                                                                 

کارگری بازداشت و از  در آستانه روز جهانی کارگر، يکی از فعاالن

  .لوگيری شدهای تهران ج تجمع گروهی از کارگران در يکی از پارک

 رييس هيئت مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و شيث امانی

دستگير شد و در تهران نيز  ارديبهشت در سنندج  بيکار روز چهارم 

در  خانواده هايشانگردهمايی کارگران وامنيتی ازنيروهای انتظامی و

   .دنپارک چيتگر جلوگيری کرد
  )یويشرعکس آ(تهران  دری کارگريی گردهماکي         

      .توضيح اين موارد پرداخت وله به صاحبه با دويچهاز فعاالن کارگری در م زاده جعفرعظيم

  ؟داريد ی دستگيری آقای امانی اطالعات مستقيم و موثقی درباره

رييس هيات مديره اين اتحاديه بود که سال گذشته حدود اول مه  قای امانی از موسسين اتحاديه کارگران بيکار وآ

زندان تبديل  اوليه برايش دوسال و نيم حکم صادر کرده بود که دادگاه تجديدنظر آن را به شش ماه دادگاه. بازداشت شد

. شود   و به زندان برده می همانجا بازداشت اش که ايشان چند روز پيش رفته بود دادگاه برای آزادکردن سند وثيقه. کرد

ی اول ماه  ه و مهم اينجاست که دقيقا در آستانه کردتجديدنظر چه زمانی صادر  اصال معلوم نيست اين حکم را دادگاه

  . اند  کردهبدون ابالغ قبلی به وکيل ايشان يا به خود ايشان، آقای امانی را روانه بازداشتگاه مه، آنهم

   حرفه آقای امانی چيست؟

کرد،  کار میکردستان   در نساجی  ايشان طی سالهايی که. آقای امانی از کارگران اخراجی نساجی کردستان است

 سال پيش از ٢حدود . کارگران کردستان انجام داد های زيادی برای احقاق حقوق ی کارگران آنجا بود و تالش نماينده

  .نزديک دو سال است که آقای امانی اخراج شده است .نساجی کردستان ايشان اخراج شده است

  ؟ديگر شاهد چنين کوششهايی نيستيم در شهرهایدليل عالقمندی به مراسم اول ماه مه در سنندج چيست؟ چرا مثال 

  کارگران کارخانههمين امروز. شود میهم اول ماه برگزار تهراندر  از جملهوشهرهای ديگردر. نيستمن اينطوربه نظر

در سنندج فعالين . ماه مه و تجمع در پارک چيتگرداده بودند های جاده مخصوص کرج فراخوانی در استقبال از اول

  . برگزار کنندکنند مراسم باشکوهی دارند و تالش می می ها هرسال اين مراسم را گرامی  کارخانه کارگری و کارگران

  ؟ايد احيانا را درنظر گرفته آيا برای خود روز اول ماه مه مراسمی. اشاره فرموديد به مراسم پارک چيتگر
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آبشار " مراسمی در  مه، های جاده مخصوص کرج، يک جمعه مانده به اول ماه سه سال است که کارگران کارخانه

امروز پيرو اين سنت، قرار بود دوستان در پارک . شود کنند تا يک آمادگی برای اول ماه مه ايجاد برگزار می" خور

 نيروی   شايد هزار نفر. روهای زيادی حضور دارندما رفتيم آنجا، ديديم ني صبح اول وقت که. چيتگر جمع شوند

نکرديم و تمام  ما اجازه ورود به پارک را پيدا. امنيتی و موتورسوار و گارد ويژه آنجا جمع بودند انتظامی و

گروه ) ساعت يک بعد ازظهر جمعه(االن . برگرداندند هايی را که قصد ورود به پارک داشتند، ها و اتوبوس بوس    مينی

 آنجا هم. اند برگزار کنند  تا آنجا که من خبر دارم، مراسمی نتوانسته .نمای کرج جهان اند به پارک  کتری رفتهکوچ

  .نيروهای انتظامی و امنيتی حضور گسترده دارند

   ند؟ ا شعارهايی نوشته اند، چه نوشت يا پالکاردی با خودشان برده اطالع داريد که اگر پارچه

طرف اتحاديه کارگران بيکار  ولی از. پارک دورهم جمع بشويم، نتوانستيم يکديگر را ببينيمما چون نتوانستيم توی 

 يک پالکارد ديگر نوشته  روی. تشکل حق مسلم ماست پالکاردهايی آماده کرده بوديم با اين مضمون که اعتصاب،

ی داشتيم که نوشته بوديم، خط  يک پالکارد ديگر !هزارتومان٢١٩حداقل دستمزد  هزارتومان،۵٠٠خانه  بوديم اجاره

 ولی عمال   بوديم، خواهی نوشته  شعارهايی در رابطه با تشکل  !هزارتومان٢١٩هزارتومان، حداقل دستمزد ۶٠٠ فقر

   .اين فرصت را پيدا نکرديم

  ؟شان آرام است    تجمع داريد؟ اند، خبر مستقيمی نمای کرج جمع شده  از آنها که االن در پارک جهان

که گفتم . شد  خوانده میقطعنامه اول ماه مه هرسال در. اند مراسم روتين خود را برگزار کنند  نتوانسته  حظه آنهاتا اين ل

ی خودشان  برنامه  به انجام  دارم، موفقلحظه که من خبر اما تا اين . شد یم داده جشنی برای کودکان ترتيب  و بازيها 

  .اين دوستان اند نشده

  ؟نيست ند آنجا، فقط جمعيت جابجا شده، مراسمی در کارفرماييد رفت پس اين که می

اند و نيروهای امنيتی از  نشسته هاشان آنجا کارگرها دورهم هستند و با خانواده! اش نه در واقع مراسم به شکل روتين

  .کنند  جلوگيری می  ها مخصوصا خانواده خواهند بروند آنجا، نزديک شدن کسان ديگری که می
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