
 

 سايت کارگری افق روشن
 

 گزارش درگيری نيروهای انتظامی با

بابلسر از زبان مجروحان اين حادثه" البرز"  کارگران فرش  
               

 ماه هشتاد و پنجاول مهر                                                                    آار ايرانخبرگزاری -تهران
  

:اضليان ومحمد نوروزی پانيد ف-گزارش  
 

هايشان راهی   بابلسر به اتفاق خانواده" البرز "ها انتظار عصر شنبه گذشته دهها آارگر شاغل در فرش   پس از ماه

و غروب  ... و  پايان سرگردانی خود بشوند و  مجدد آارخانه  بازگشايینداری می شوند تا خبرهای خوبی ازفرما

هايشان   می با آارگران مستاصل و ضرب و شتم اين گناهكاران تاريخ و خانوادههای انتظاخبردرگيری نيرو ،شنبه

شود؛ به راستی ماجرا چيست؟  به تهران ارسال می   

 

بابلسر در مقابل آارخانه و تصميم " البرز"  روز يكشنبه خبر تجمع آارگران فرش،"ايلنا" ، خبرگزاری آار ايران

 و ضرب و شتم   و اينكه با مقاومت نيروهای انتظامی آار به درگيری اریبه سوی فرماند  راهپيمايی  برای آنان 

.انجامد را ارسال می آند   نفر می٤٠هايشان و بازداشت نزديك به   جمعی از آارگران و خانواده   

می شودو نهادهای  انتظامی با آارگران بابلسر آغاز و برخورد نيروهای اين مساله  به  آارگری موج اعتراضات 

.ارگری و برخی از مسئوالن مراتب نگرانی خويش را از وقوع چنين حوادثی ابراز می نمايندآ  

های آارگر   ماهيانه دبيران اجرايی خانه  در نشست هم آه آارگران استان مازندران "نماينده""نصراله دريابيگی" 

حوه برخورد نيروهای انتظامی ند ازضمن انتقا ،گفت و گو با خبرنگار ايلنابرد، در  میسراسرآشوردرگيالن به سر

 آارگران باتوم و مشت  پاسخ حق طلبی: تاآيد آرد " البرز "والن بابلسر با آارگران بی پناه و گرسنه فرش ئو مس

 بی آفايت   با آارگران، مديريت  برخورد  انتظامی برای  به نيروی دادن ای دستوربه ج والن ئمس  نيست؛ و لگد

.يز محاآمه بكشند آه چنين وضعيتی را پيش آورده استآارخانه را به پای م   

 انتقاد والن و مديران شرآت فرش البرزئگران اين واحد وعدم پاسخگويی مسماه بالتكليفی آار١٠از " دريابيگی" 

.والن بايد پاسخگوی اعمال خود باشندئآند مس  آرده و تاآيد می   

   اين خواهيم آرد گيری    را پی اين موضوع: گويد    آند و می   درگيری و ضرب و شتم آارگران را تاييد میاو خبر

آيا  ،شود  اندازی می  شد آه آارخانه به زودی راهندی پيش درنشستی با مديران قرارچ: نماينده آارگری اضافه آرد 

!والن برای آارگران بالتكليف همين بود آه شاهديم ؟ئخبر خوش مس  

 

 



 

 و او از  خبرگزاری در مازندران آم و آيف ماجرا را جويا می شود ا سرپرست اين  در تماس ب،" ايلنا" خبرنگار

دهد و اين مطلب را برخی مقام های    آور خبر می   و گاز اشك تير اندازی هوائی و ضرب و شتم آارگران با باتوم

.مطلع آارگری در بابلسر نيز تائيد می آنند   

يروی انتظامی مازندران در نمابری خبر درگيری نيروهای انتظامی با متعاقب اين خبر،معاونت محترم اجتماعی ن

.آند  آارگران را تكذيب می   

نماينده بابلسر در مجلس هفتم ضمن تاييد خبر درگيری و ضرب و شتم آارگران و با زداشت " حجت اله روحی" 

د و از برخورد نيروهای انتظامی با آن  هايشان را به صبر و شكيبايی دعوت می  جمعی از آنان، آارگران و خانواده

.نمايد  آارگران اظهار تاسف می   

و والن به آارگران فرش البرز بابلسر وعده نمی دادند و برای رفع مشكالت اين واحد ئاو تاآيد می آند آه اگر مس

.ای نبوديم   امروز ديگر شاهد چنين حادثه،  آارگران اقدام عملی می آردند   

 ٨٠٠آمار آارگران اين واحد از : گويد    شرآت به انحالل و تعطيلی واحد خبر می دهد و میاو از تصميم مديريت

 آيا بهتر نبود به جای   پيش بالتكليف هستند  آارگر اين واحد از يكسال١٧٠ و نزديك به   يافته  نفر آاهش٣٠٠به 

وال شود آه برای اين واحد ئيشان ساه پای ميز محاآمه آشيده شود و ازضرب و شتم آارگران مديريت اين واحد ب

.و آارگران چه آرده است   

ها پيدا   ای در مطبوعات و رسانه   بازتاب گسترده،و شتم آنان  و ضرب خبردرگيری نيروهای انتظامی با آارگران 

ماعی  اجت دارند آه خبر معاونت قصد   و شايد  والن استان مازندران همچنان سكوت پيشه می آنندئ و مس آند   می

دهند آه سكوت نمايند تا   شايد ترجيح می نمايند و را تاييد  درگيری خبر  برتكذيب  مازندران مبنی ظامیانت نيروی 

!؟...به فراموشی سپرده شود و لبرزدوباره مشكالت آارگران بی پناه فرش امعروف آب ها ازآسياب بيفتد وبقول    

دارد آه اين موضوع را پی گيری  بر رسالت رسانه ای خود قصد  ايلنا ، بنا،گروه آارگری خبرگزاری آار ايران

 و امنيتی   و در اين ارتباط با تنی چند از مجروحان درگيری آارگری شهرستان بابلسر با نيروهای انتظامی نموده

با به گفت وگو نشسته و تالش آرده آه واقعيت های اين روز را از زبان آنان به تحرير در آورد و ضمن مصاحبه 

.آارشناسان و صاحب نظران به تشريح تبعات و عواقب اين گونه مسايل بپردازد  

!قطع به يقين قاضيان واقعی ما مخاطبان هستند وبس  

:خوانيد  را می  با چند تن از مجروحين اين حادثه،"ايلنا" در ذيل مصاحبه  

 سال سابقه پيرامون اين حادثه ١۵از در فرش البرز بابلسر با بيش  يكی از آارگران شاغل  " حسين محسن پور" 

 پيگير مسايل  آه واحد  اين   نفر از آارگران ٤٠ روز جمعه ، مورد نظر شنبه  قبل ازعصر هفته ك ي: گويد  می

شرآت ) صاحب (  با مالك   واحد   وضعيت ؛ آنجا در مورد  به فرمانداری دعوت شديم،آارخانه آارگران بوديم 

آارخانه بازگشايی می شود و آارگران سر ) شنبه روز درگيری ( ند آه شنبه هفته آينده صحبت آرديم و به ما گفت

.آار خود خواهند رفت  

 



  

 ،روز شنبه آغاز بكار نكرد ؛ اگر آارخانه تا ما صداقت داريم:   بابلسر گفت والن امنيتی ئدر اين جلسه يكی از مس

!خوابم  مقابل شهربانی روی زمين زير پای آارگران می   

.آيد  ها در مورد شرآت و آارگران به عمل می  شنبه، آخرين هماهنگی  همان روز گفتند آه پنج   

ما انتظاردانستيم آه ماموران ضد شورش در   اما نمی، نفر به فرمانداری رفتيم تا خبر بگيريم ۵٠ تا ٤٠روز شنبه 

!آردآور از زن و بچه ما استقبال خواهند   هستند و با باتوم و گاز اشك   

آور استفاده می آردند گويا ما انسان نيستيم و حق   و جوان و زن و مرد را به باد آتك گرفتند و از گاز اشكآنان پير

!خواهی نداريم  فرياد زدن و تظلم   

 اما لباس پلنگی بر تن, دانيم اينان از آجا آمده بودند؛ نيروی انتظامی بودند يا سپاهی  نمی: می گويد " پور  محسن" 

.داشتند   

گيری آنند و جمعی هم به فرمانداری   ای از ما به اداره آار رفته بودند تا قضيه را پی  عده: اين آارگر اضافه آرد 

 ۵٠٠ - ٤٠٠ فكر می آنم آه ، اما به يكباره بر سرمان ريختند تعدادشان زياد بود ،آمده بوديم نمی دانم آه چه شد 

!نفری بودند  

شنبه نيروهای ضد شورش را خبر آرده بود و آنان در شهر مستقر بودند   گويا فرمانداری از روز پنج: گويد   او می

.اما خبری نداشتيم   

ايشان گفتند آه  :    گفت، ماه پيش به اين سمت منصوب شده ۵های فرماندار جديد آه از    گفته با اشاره به" حسين" 

قرآن بگذارم می خورم؛ حاضرم آه دست بر" الی جرز ديوار"  دردرا درست نكنم، بههای فرش البرز  بچهاگرآار

!و بگويم آه فرماندار اين حرف را زده آيا خود فرماندار هم قسم می خوره آه اين آار را آرده   

ل هايشان و ما را داخ  زدند و بعد هم با باتوم افتادند به جان آارگران و خانوادهورآ   اشك  اول گاز: گويد اين آارگرمي

.بوس ريختند و روانه پاسگاه آردند  مينی   

ای را هم در فرمانداری مورد لطف و محبت خود قرار   عدهاره آار آتك زده و آورده بودند وادرا در  ازما  ای  عده

!داده بودند  

!اگر ديگران مفهوم مهر ورزی دولت را متوجه نشده اند، ما خيلی خوب درك آرديم؟  

همسرم شكسته و االن در داخل گچ است و خودم نيز از ناحيه گوش راست آسيب ديده ام دست : گويد   می" حسين" 

 ٤٣ ،)شنبه انجام شده است  مصاحبه روز پنج( ام    روز است آه آزاد شده٢: او می گويد !   ام آم شده است  و شنوايی

 نفر همچنان ١۵اند و    با تعهد آزاد شدههم) شنبه   پنج( تا امروزبودند؛  نفرشان آارگر٣٧نفر را به پاسگاه بردند آه 

.شود  در بازداشت هستند آه وضعيت آنان نيز بزودی مشخص می   

 با آارگران اظهار شگفتی  درگيری حسين از خبر معاونت اجتماعی نيروی انتظامی مازندران در خصوص عدم 

.ابی ما را آتك زدندآنان لباس پلنگی بر تن داشتند و حس گويند؛  دروغ می: گويد   آرده و می  

 

 



  

به شرآت رفتم ماشين ) حادثه (روز شنبه : گويد   است؛ او مینگهبان آارخانه فرش البرز بابلسر" نژاد اسماعيلی" 

 و تمامی  ماموران آنجا آمدندنفر از  هو دهها  بودند آه يك آمده  نفر به شرآت ٢٠حدود   گذاشتم  پارآينگدر را 

.ردندآارگران حاضر را دستگير و ب   

 دقيقه بعد نيروهای انتظامی سر رسيدند و با ما برخورد ١٠ صبح به آارخانه آمديم و ٥/٨ساعت : او می گويد

.آردند   

 چند روز قبلش هم تلويزيون محلی از ، اهنگی فرمانداری آمده بوديم آخرقرار نبود آه با ما چنين آنند ما با هم

 درصدی برای بازگشايی ١٠٠ان خبر داده بود و فرماندار قول بازگشايی مجدد آارخانه و حل مشكالت آارگر

!آارخانه و حل مشكالت واحد   

 و داخل ماشين   ما را گرفتند  انتظامی آمد و همه نمی دانم چه دستوری داده بودند آه نيروی: آند   او اضافه می

 به اردوگاه ساری آه محل  د هم بابل و بع  به آالنتری آردند و خود وارد آارخانه شدند؛ بعد از دستگيری ما را

 دآارخانه را زدند و شكستنماشين من و خودروهای پارك شده در ،همين مدت بردند و در،داری معتادان استهگن

.ستيك خودروها را پاره پاره آردنو ال  

 را از ما  هزار تومان خسارت وارد آرده اند، در بازداشتگاه علت مراجعه به آارخانه۵٠٠الاقل به خودروی من 

پرسيدند و گفتيم آه طبق وعده فرماندار آمده ايم؛ سه روز در اردوگاه ساری بوديم و بعد هم انگشت نگاری آردند 

و با سند آزاد شديم آنان می گفتند آه شما سياسی هستيد و ما را عامل شورش در شهر معرفی آردند و تعهد گرفتند 

و آنان گفتند آه تعهد  !  سياسی آاری يعنی چه،و حقوق خودمان هستيم آه هيچ آاری نكنيم؛ ما گفتيم آه دنبال حق 

!بدهيد و برويد  

های دست و    پس شكستگی،آند و شتم آارگران را تكذيب می درگيری و ضرب نيروی انتظامی خبر: او می گويد 

.ايم  پای آارگران آار آيست نكند آه خودمان دست و پايمان را شكسته   

 نفر آزاد و سه نفر در بازداشت هستند ١٧ ،ه در مقابل آارخانه دستگير شديم  نفری آ٢٠از مجموع :  گويد   او می

!آس پاسخگو نيست  من هم يك ميليون تومان وثيقه گذاشتم و آمدم بيرون االن هم هيچ   

.اشان هستند  حرفآنند آيا آقای فرماندار بر از روی من عبور،آارگران درست نشودد آه اگر آارفرماندار گفته بو  

: ؛ او می گويد   سال سابقه آار دارد١۵از ديگر آارگران شاغل در اين واحد است آه باالی " مهدی رضا زاده" 

 بگيريم چون   و خفه خون  و قرض گرفتن از اين و آن بسازيم  ماه است آه حقوق نمی گيريم و بايد با بدبختی١٨

!آارگريم   

 هزار تومان ٦٠٠ و   گفت آه آارگران سالی يك ميليون ير عامل شرآتمد" مطهری "چندی پيش : او می گويد 

 روز بعد به استانداری ٢٠؛  است٢٨/١٠/٨٤  به مربوط  بگيرند و تسويه آنند و ما نيز قبول آرديم اين موضوع 

گفتيم   هم خواهم آارخانه را فعال و آارگران دوباره آار آنند ما  گويد آه می  رفتيم و ايشان گفتند آه مدير عامل می

 آار خود را آغاز آند پول قرض آرديم گوسفند خريديم ١۵/١/٨۵آه از خدا می خواهيم؛ قول دادند آه آارخانه از 

.رفتيم  شد و ما سر آارمان می   فروردين باز می١۵و بساط جشن و شادی راه انداختيم چرا آه آارخانه از   



 

آقای شفقت استاندار و سرويس شدند ها   دستگاه،تعيين آردند   و نگهبان والن هم آمدند آارخانه را تحويل داديمئمس 

 می  "جرز الی ديوار"   به درد، نشود اگر آارتان درست: گفت   ديد را دادند و فرماندار ج  نيز قول حل مشكالت

.های ما تمام می شود  خورم و همه خوشحال بوديم خوشحال از اينكه سرانجام تيره روزی   

 

 تا از نمايندگان ما به فرمانداری می روند تا ٤شنبه صبح  :مورد نظر می گويد  وز شنبه ر ارز ماجرای" مهدی " 

.آنند  آارها را پی گيری آنند و همانجا اين افراد را بازداشت می  

آاری   فرمانداری مورد انواع اهانت ها قرار گرفتند و با ضرب و شتم و آتكاداره آار و جمعی ديگر درای در  عده

.سگاه می شوندروانه پا   

ر حالی آه لباس تير هوايی هم در آردند با قنداق اسلحه زدند زير چشم من و سرم را شكستند و د: مهدی می گويد 

 و آنجا  آور زدند داخل ماشين  بوديم آه گاز اشكدر مينی بوس نشسته !  با باتوم افتادند به جانم؟،من خونی شده بود

حال می روم و با اين حال اجازه نمی خون رفته بود آه در پاسگاه ازآن قدر! دندما پذيرايی مفصل آرهم دوباره از

.دهند آه ما را به بهداری ببرند قاضی حكم به بازداشت من می دهد و در زندان بود آه سرم را پانسمان آردند  

 او می گويد گناه من و آارگران فرش البرز بابلسر چيست ؟

ن آار را نكردند آه با ما انجام دادند؛ از قول من بنويسيد آه آارگران گرسنه و شرمنده ها اي   فلسطينی باور آنيد با

.مشكالت مردم را حل آنيد, اگر هنر داريد , زن و بچه ها را آتك زدن هنر نيست    

!در آستانه ماه مهر، مفهوم مهرورزی را خيلی خوب متوجه شديم؟: و آارگری می گفت...و  

ايمان دارد  !صبر آن: آخر تا آی می توان گفت !موس مردم به گناه بيفتد؛ مسئولش آيست؟اگر نا: وآن يكی گفت

!!از در بيرون می رود  

 


