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 گزارش سايت اتحاد از مراسم اول ماه مه در آبشار خور

  
  شش وماه هشتادبهشت ياردم هشت                                                                                       سايت اتحاد   
 

  
 هزار نفر از کارگران کارخانه های سايپا، ايران خودرو، صنايع ۴ از اول صبح حدود ٧/٢/١٣٨۶امروز مورخه 

فعالين کارگری، اتحاديه آموزشی، پارس خودرو، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، جمعهايی از 

سراسری کارگران اخراجی و بيکار و کارگرانی از ساير مراکز توليدی و صنعتی  در آبشار خور گرد هم آمده و 

 .اول ماه مه را گرامی داشتند

 صبح شروع شود بدليل حضور و دخالت نيروهای امنيتی و انتظامی در محل، ٩اين مراسم که قرار بود از ساعت 

تعدادی از نيروهای انتظامی وارد محل مراسم شده و شروع به جمع آوری پالکاردها کردند .  پيش نرفتطبق برنامه

 صبح نيز جاده منتهی به آبشار خور برای جمع آوری پارچه ٩اين در حالی بود که از حدود نزديک به ساعت 

 که اين امر باعث کندی تردد نوشته های نصب شده بر روی اتوبوسها، توسط نيروهای انتظامی  مسدود شده بود

 .وسائط نقيله شد و شرکت کنندگان در مراسم نتوانستند به موقع در محل حاضر شوند

با اينحال کارگران اقدام به تشکيل جلسات بحث و تبادل نظر حول مسائل کارگری کردند و جمعيت کودکان کار و 

 .  های خود شدندخيابان و جهانی شايسته برای کودکان موفق به اجرای برنامه 

در طول اين گلگشت کارگری که هر ساله توسط کارگران مراکز توليدی و صنعتی برگزار ميشود نيروهای امنيتی 

و انتظامی بطور مداوم مشغول کنترل جمعيت بودند و از عکاسی و فيلمبرداری جلوگيری کرده و در چندين مورد 

مچنين اين نيروها جلو پخش هر گونه تراکت کارگری را گرفته ه. دوربين های شرکت کنندگان را موقتا ضبط کردند

و تعدادی از اعضای هيئت مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار را به نامهای صديق کريمی، جميل 

محمدی، حسين قادری، جعفر عظيم زاده، خالد سواری، محمد نعمتی و محمد فرجی را به دليل پخش فراخوان اول 

اين اتحاديه و گزارش مجمع عمومی آن بمدت کوتاهی بازداشت کردند که با اعتراض بازداشت شدگان و ماه مه 

  .مذاکره فی مابين آزاد شدند

در پايان اين مراسم جلسه بزرگی از کارگران تشکيل و تعدادی از شرکت کنندگان کارگر و دانشجو، حول مسائل 

  . کارگری  اقدام به سخنرانی کردند

کات قابل توجه اين مراسم شرکت دکتر نا صر زرافشان و دانشجويان دانشگاههای مختلف تهران در آن از ديگر ن

  . ر شرکت کردندبود که همراه کارگران در جلسات بحث و تبادل نظ

  

  سايت اتحاد 
k.ekhraji@gmail.com  

  

  



 

 

                
 

      
 

 


