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خورآبشارازبرگزاری مراسم اول ماه مه درديگری گزارش   

  
      وششماه هشتادبهشت يارددهم زپان                                                               جالل ناصری                    

 
 

"اول ماه مه "   
جهشی ناگهانی از عشق، در خيزی از نفرتدر   

مال شده،يپا   ،ما کارگران پس مانده های  

    به يکديگر درمی آميزيم

به توده ی سوزان و آتشفشانی جوشان و راز آميز مبدل خواهيم شد و  

  بخشی از آن توده مائيماينک و امروز

 جوانی ما  که ديريست ازياد رفته

 اميال ما که به تدريج از دست رفته اند

 روياهای ما که هرگز تاجی از پيروزی به سر ننهاده اند

  زندگی ما دستخوش تيره روزی و شرمساری

  و همه ناگاه ازاين حرارت سوزان شعله ورخواهند شد

يدو بلند و تابناک زبانه خواهند کش  

امروز هرچند به وضوح نمی توانيم شادی کنيم و  

  و نمی توانيم در آرامش بسوی هدفهای نجيب خويش گام بر داريم

 با اين همه خداوند سرنوشت خويشيم

 بهاريم، جوانی هستيم، سپيده دميم

  روز ماست، از آن ماست، و نخستين روز مه

 و آنان که باد می کارند،

توده کارگران ازطبقه طوفان درو خواهند کرداز  

 

منطقۀ تهران و کارگری   های مختلف کارگران بخشتودۀ   درهفت ارديبهشتروال چندين سال گذشته امسال هم  به 

تعطيلی نزديک به دراولين  اول ماه مه خود را انوادگی مراسم خ گلگشت های  درهيئت گروه های ورزشی و  کرج  

جاده کرج چالوس شش در منطقه خور واقع در معه هفت ارديبهشت هزارو سيصد وهشتاد وروز کارگردر مورخ ج  

با توجه  به هماهنگی ها  و تقسيم . محيطی شاد و صميمی برگزار کردند در ازسه راه آدران  با شکوه  و زيبا  باالتر  

زساعت شش الی هشت ونيم نقاط  مختلف تهران وکرج ا  بود، کارگران  گرفته کاری که ازدو هفته پيش ازاين انجام   

 



 

و سه ايستگاه در کرج و سی  ايستگاه در تهران، و اتوبوسهايی که  ازپنجاه  شخصی، اتومبيل  جمعه با وسايل صبح   

 ديگر اول ماه مه  گلگشت هایکه به اين توجه   با.  رساندندآنها مشخص شده بود خود را به خور قبال ساعت حرکت 

محل و چه گر. شود آن گسترده تر مي هرسال هم  دامنۀو ديل شده است بعنوان بخشی ازسنت جنبش کارگری ايران تب

منطقه و در سالهای اخيرکردهتغييرجمله شرکت گسترده کارگران و فعالين کارگری ت های ازبعل يا منطقه برگزاری  

کارگری خانواده هايشان، فعاالن کارگران همراه امسال هم   . است بوده کارگری اين سنت خوب  ميزبان خورآبشار

از اينجويها  نقاشان و تعدای  هيئت کميتۀ هماهنگی، کميته پيگيری، شورای همکاری، سنديکای واحد، سنديکای  در

.ف چند سال گذشته برگزارداشتند بيش از سه هزار نفرمراسم مستقل خود را طبق عر  با جمعيتی  

 در اين گردهمآيی با شکوه کارگران صنايع خودروسازی  همراه  اعضای  خانواده های خود، دوستان و کارگرانی

از سايپا، پارس خودرو، ايران خودرو، ايران خودروديزل، سايپا ديزل ، اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد، 

مخصوص پارس  ين، صنايع نيروگاهی کرج جاده مالرد، صنايع آموزشی جاده پوشينه بافت وايران کمپروسورقزو

  ژنراتور کرج  جادۀ  مالرد، اشتاد  ايران هشتگرد، ايرکت هشتگرد، ماد ايران هشتگرد، فلزکار مکانيک  تهران،

زئينات ن  و ت سنديکای نقاشا ايران وانت مزدا، تام ايران خودرو، سنديکای  کارگران نقاش همراه هيئت  بازگشائی

و از کودکان کار  دفاع  ش ملی، جمعيت سابق کف صنعتی سايپا، ماليبل سايپا، کارگران بزرگ ساختمان، قالب های 

مهاجر  کودکانخانواده های کارگری وکار، تعدای ازکارگران وشريۀ دانشجوئی بذر، انجمن کودکان خيابان، فعالين ن

 يخچال روسازی، کارگران صنايع خودکوهنوردی  کودکان، گروه    شايسته  برای جهانی تالش افغانستان، جمعيت 

آوری يک ميليون  زنان جمع  کرمانشاه، سنندج، رشت، بوکان، کمپين کارگری  فعالين  از سازی خرم آباد، تعدادی 

ع آموزشی مجله راه آينده  و شرکت  صناي انجمن بدون مرز، دست اندرکاران امضاء، دست اندرکاران سايت رستا،

.اين گلگشت حضور داشتنددر  

 نوبت به صرف  سپس  .گستردند را  اندازهای  خود زير نمودند وبرپا  را  چادرهای خود   مختلف  ههایبتدا گروا

.بيشترگروه های کارگری همراه خانواده ها صبحانه را به طور مشترک با هم صرف نمودندصبحانه رسيد،   

رتاسرجاده و يال و  در سکمری به سالح  لباس شخصی های مسلح  به باطوم وسلح عين حال نيروهای انتظامی مدر

به منطقۀ خور  کارگران  و ورود   به لحظه جمع شدن  لحظه شغول فيلمبرداری ازم درطردد و مشرف به خورجاده 

.بودند  

 ضمن جمع  مراجعه وافراشته شد نيروی انتظامی منطقۀ  آدران به محل تجمعبر پالکاردها   از ازآن که تعدادی پس 

جهت عدم نصب ايلها شدند و با مسئولين برنامه وارد مذاکره آمپلی فراه انداختن باند ها و دکوآوری پالکاردها مانع از

، " کارملغی بايد گردد موقتقرارداد" شعارهايی از قبيل  پالکاردها  برروی .  پالکارد، دادن شعار و بلندگوها شدند

های و شعار" جهانی کارگرگرامی باد روز" ،"حق مسلم ماستزندگی شايسته " ، " ايد گردد اجرا ب٨٧مقاوله نامه "

، " تشکل های آزاد کارگری ايجاد  آزادی  نبود " ،  "  دستمزدها بودن پائين " ، "  اخراجی کارگران" درخصوص

گان  پرونده دستگيرشده محکوم کردن تائيد تعليقی احکام زندان ديگرمتهمين"،"کردن زندان محمود صالحیمحکوم "

آزادی ايجاد سنديکا " ، )آقايان محسن حکيمی، جالل حسينی و برهان ديوارگر"( اول ماه مه سقز درسال هشتاد وسه

اين لحظه در .بود کارگری  مطالبات  ديگرخواسته ها و  و " افزايش دستمزد برمبنای يک زندگی شرافتمندانه" ،  "  

 



 

دستگيرو لباس شخصی ها الکاردها بود توسط پصحنه  جمع آوری رداری ازفرزند يکی ازکارگران که درحال فيلمب 

ضبط دوربين و گوشی تلفن و بازداشت، توقيف  يک ساعت آنها پس از. بازداشت شدند دو با دخالت پدرش هرسپس 

.، توسط نيروهای پليس آزاد شدندهمراه  

.که آنها نيز پس ازيک ساعت آزاد گرديدندفعالين کارگری بازداشت شدند  تن ديگرازدودرساعت دوازده نيز   

که شامل کودکان   فقط  برای اجرای  مراسم و از آنها  توافق شد که بلند گوها دوباره نصب گردند  ماجرا پس ازاين 

. مسابقه ورزشی، نقاشی و موسيقی بود استفاده شود  

و زيبای دامنه آبشارخوردربهاری  دشت های قشنگ کارگران درسطحی گسترده به مساحت بيش ازپانزده هکتاردر  

کارگری تشکل های    برایتلف مخ کميته هایکارگری وگروههای  . با طبيعت يکی شده بودند دلچسب  دل انگيز و

تگو درخصوص گفو  حال بحث  درعين  و مشغول   رقص  ،موسيقیاجرای   به  وعدسته های متندر دانشجويی  و

و رج، خواسته ها، مطالبات، شعارها ک و  خيابانهای تهران در ارديبهشت  يازده  روز مراسم  در حضور چگونگی 

.سازماندهی وتشکل همچون رودی خروشان در ميان کارگران و فعالين کارگری جريان داشت  

دانشگاه های مختلف   از ويژگيهای مراسم  امسال پيوستن بخش های ازجمع های معلمان تهران  و کرج دانشجويان 

تزئينات وحضورتعدادی ازفعالين کارگری ازشهرستانهای  نقاشان وتهران کارگران نقاش، هيئت بازگشائی سنديکای 

بعالوه ويژگی ديگر پيوستن کميته ها و تشکل های کارگری به گروه ها و جنبش ورزشی کارگران . مختلف می باشد

ن جهت حفظ سالمت ودرعي مختلف  کارگران کارخانه های  تعدادی ازپيش  چندين سال  واقعيت اينست که از. است

و نزديک شدن به هم دست به ايجاد گروههای ورزشی از جمله  زندگی  و  برای بحث و گفتگو حول مسائل کارحال 

 و ابتدايی تا به امروز که به  آن اوايل  ازجمع های ده و بيست نفره شروع  شد با بحث هايی پايه ای. کوهپيمائی زدند

 بسيج و توده های کارگررا حول مسائل کار و زندگی سيده مناسبت اول ماه مه به جمع های بيش ازسه هزارنفری  ر

 هستند که  طبقاتی خويشگاه به منافع آکارگرانیخور ران برگزاری اول ماه مه آبشارکادست اندر. و متشکل می کنند

به رسالت طبقه  سرچشمه و با پشتکاری که ازباور ه هايشان طبق بدون هيچ ادعای سالها با صداقت تمام نسبت به هم 

را به سنتی کارگری درهر اول ماه مه  کوچک خانواد ه های ند و گلگشت جمع های ميگيرد سنگ روی سنگ گذاشت

آستانه اول  درهر سال . ندا هزيبا ، سترگ و پيش درآمدی برای سازماندهی اول ماه مه درجنبش کارگری تبديل کرد

 مانده و ساز ميزبان که  بوده  و گلگشت های اول ماه مه  کننده  مراسم برگزارکارگران  ماه مه اين گروه های اوليه 

را  و جهان  را شست چشمها  خوشحالی است، بايستی  جای بسی  واقعَا .  هستند خورآبشار  کارگری  کمپين بزرگ

سنگ منافع   و گذاشته اند روی سنگ  سنگ   اين سالها طی   هستند که بوده و خود کارگران  اين . طورديگری ديد

که اين کارگران برگزارکننده آبشارخوراست   زحمات و تالش بيدريغ ،اين جلسات هماهنگی . به سينه ميزنندرا خود 

طبقه   "رهبری "را که  ادعای  کميته ها، تشکل ها، محافل  و حتی کسانی   می سازد تا را فراهم  امکان و موقعيت 

با چشمهايش می  وقتی آدم و درس آموزی است،  زيبا  ،واقعَا صحنه های قشنگ. ور بکشاندرا دارند بسوی خکارگر

کارگران مسئول برنامه  از  می ايستند و نوبت محافل درو  کميته ها، تشکلها  که سخنگويان   و مشاهده می کند  بيند

خورو هيئت برگزارکننده طريق تريبون مراسم  ازخواست آن را دارند که پنج الی شش دقيقه فرصت معرفی خود در

.را داشته باشند  

 



 

 هم چيز را دو هفته قبل ازمراسم تدارکبدون ادعا با کارمشترک جمعی از کارگران برگزار کننده مراسم  آبشارخور

کارگران خودشان هستند که برنامه ريزی ميکنند، سازمانده هستند و با توجه  به شرايط موجود اجتماعی،  . می بينند  

ر خور که در آبشا  دور سفره ای   امروز هم.پرداخته اند مراسمها  اجرای  به  حداقل ده سال اخير خود مستقال طی 

و   برای مطرحمراسمها و درکمپين ها، سخنرانی ، تقريبا هميشهکه هميشه حتی آنهای . تندهمه هسگسترده اند، تقريبا

ازجريانهای  خيلی . و مشکلی بر مشکالت افزوده اند کرده  جمعی عمل  ج از تصميماتجريانشان خاربزرگ کردن 

تنها جسمشان می کشند، اما نه يدک ...  غيره راکارگرو و ميس سوسيالحزب،  نام   هستند که هنوز هم و سياسی بودند

سالهای طی هم وقتی حاال. استکارگری بی خبرسوخت و سازهای ازبلکه حتی روح شان هم  ، بيگانهو زحمتبا کار

کارگری پيدا  توی جمع ها و گلگشت های  و کله شانتاکتيک هايشان به سنگ خورده ، سرو تير استراتژی متمادی 

حل  و کمک به  و پيشنهادها   نظرات ائه و بحث ها و ار تدارکات فعال در  به جای شرکت هم البته هنوز. شده است

اعالميه و تراکتی پخش  .شان هستندلحفو م فرقهبرای حزب،  تبليغل دنبا جنبش کارگری   و معضالت پيش پایموانع

فعال های کارگری   که اين استکوشش شانتمام  و غمتمام هم و. تبليغ می نمايند جريانات مطلوبشانبرای  و  کنندمي

فرقه شان برای  وجهه ای خويش جريان به با منتصب کردن اين فعالين  وکنند بسيج  جدا وبش کارگری بدنه جنازرا 

.پايگاه اجتماعی کنند داشتن  دعای ا يا ونمايند کسب    

مراسم پس ازبحث و گفتگودربين کارگران و فعالين درمورد برنامه درخصوص يازده ارديبهشت و اجرای موسيقی، 

از ظهر پايان  بين کودکان، مهاجران افغان و کارگران در ساعت چهار بعد  مسابقه ورزشی، مسابقات مختلف هنری

. يافت  

 
خورجالل ناصری از  

٧/٢/١٣٨۶  

 

 
 


