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تدارك مراسم نكوداشت  درحقوق زحمتكشان  و فعاالن جنبش آارگرى. شنبه اول ماه مه، روزجهانى آارگراستسه 

اسانلو در دانشكده حقوق دانشگاه تهران به دليل مخالفت حراست با آن، سخنرانى امروز منصورقرار. هستنداين روز

. بهم خورد  

اين در حالى است آه جمعه هفتم . اى شرآت واحد براىروزهاى دو شنبه وسه شنبه دو مراسم برگزار مى آندسنديك

 نيكى اجتماعى و صنفى  پيك ارديبهشت نيز صدها آارگر به همراه خانواده هاى خود گردهمايى روز آارگر را به 

. تبديل آردند  
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مراسم چگونه . شوازروزجهانى آارگرمراسمى داشتند درپي قرار  تهران از دانشگاه ن دانشجويا امروز آقاى اسانلو

شد؟برگزار  

دگان به مراسم من به دعوت شبود مراسمى برگزار شود آه يكى ازامروز از طرف دانشجويان دانشكده حقوق قرار 

وارد  داشتيم  همراه اعضاى هيات مديره سنديكا  به اآه م موقعى .  بودمواحد سنديكاى آارگران شرآت نمايندگى از

. آنجا را نداردحق ورود به دانشگاه و سخنرانى درحراست اعالم آرده آه اسانلوشگاه مى شديم، دانشجويان گفتند دان

رفت و برگشت به حراست و بحث هاى مفصل حقوقى، حتى نتوانستند برگه اى از حراست دانشجويان پس ازچند بار

 . العات يا قوه قضاييه يا يك رايى از يك دادگاه بگيرند آه چرا اين حق قانونى بيان را از من سلب آرده انديا اط

حدود سى نفر . حضورى شديم ما آنجا مشغول گفتگوى  دانشجويان آمدند به ضلع غربى، درغربى دانشگاه وباالخره 

به اين گفتگو هم رهگذران ازسى نفر حدود .شديمجمع  در پياده رو واحد  شرآت  و اعضاى سنديكاى  دانشجويان از

 و مجموعه  بحث ما به اينجا آشيد  همه ما از اين رفتارهاى غيرقانونى حراست و اطالعات ناراحت بوديم. پيوستند

.آه دانشجويان شكايتى در قوه قضاييه عليه حراست دانشگاه به دليل ممانعت از حق بيان طرح آنند  

ميخواستيد صحبت آنيد؟شما در چه زمينه اى   
 

موضوع سخنرانى روز جهانى آارگر و نقش سنديكاها در جنبش آارگرى و تاثيرگذارى سنديكا در زندگى اجتماعى 

آن به  تاثير  و واحد  دوساله سنديكاى  رى فعاليتگذا  را درراستاى تاثير موضوع من . بود ايران  مردم آارگران و

 با اتفاقى آه افتاد،. حق طلبى بودند ميخواستم طرح آنمآارگرى و  عالقمند به فعاليت هاى هآ آسانى  مجموعه اى از

.مقدارى هم پرسش وپاسخ انجام شد. ان مطرح آرديمخيابرا درهمان آنارمجموع اين صحبت ها وشواهد  

اهدا آردند آه ما واقعا و جنبش آارگرى  دانشكده حقوق به من بعنوان نماينده سنديكا  را دانشجويان  تقديرى   لوح 

 و اتحاديه دانشجويى خود را مثل آلمان،  آرزو آرديم آه دانشجويان ما هم سنديكاها. قدردان فرزندان خودمان هستيم



 

. تشكيل بدهندمستقل، به طورفرانسه و ديگر آشورها  

چرا . در خبرها هست آه ديروز هم هزاران نفر از آارگران بهمراه خانواده هايشان در آبشارخور مراسم گرفته اند
 اين مراسم بصورت پيك نيك برگزار شد؟

 
 آه آارگران با خانواده هايشان آمدند و  در فضاى آزاد بودى مراسم،آرج در آنار پيست اسكى خور/در جاده چالوس

گويم يكى از بزرگترين تجمع هاى مستقل به جرات مى توانم ب. ن مبدل به يك پيك نيك بزرگ اجتماعى آارگرى شداي

آارخانه هاى  گروه هاى آوهنوردى .  آه از اعضاى سنديكاى ما و خانواده ها هم دعوت شده بودآارگران را داشتيم

يادى بين آارگران صورت گرفت و اغلب آنها تمايل گفتگوهاى ز. جاده آرج مسئوليت اين مراسم را بر عهده داشتند

روحيه همگرايى و   نوع  كي. آردند آارگران شرآت واحد اعالم  سنديكاى   تبعيت از به تشكيل سنديكا  را به   خود

 نقاش، آفاش، آار و  آارگران سنديكاى   بايد بگويم.  دارد شد آه جاى خوشوقتىديده می جمعه مراسم   در همفكرى

 پيشكسوت فعاليت هاى سنديكايى آه سالها بود پس از حمله به سنديكا ها در اوايل دهه شصت يا به مكانيك و استادان

 از فعاليت هاى صنفى دست  زندان افتاده بودند يا آنج عزلت گزيده بودند  يا زير فشارهاى زندگى مجبور شده بودند

سنديكاهاى آارگرى به تدريج  ميرود، سرانجام بكشند، مدتى است فعال شده اند و ما فكر ميكنيم به اين شكل آه پيش 

. پا بگيرند  

 براى روز آارگر چه برنامه اى داريد؟ گردهمايى يا سخنرانى يا راهپيمايى خواهيد داشت؟ 
 

بسته شكالت و آارت تبريك هزارد تهران و حومه، روزجمعه حدود دوران شرآت واحاول بگويم آه سنديكاى آارگ

خطوط مختلف مناطق شرآت واحد براى  رانندگان دعوت از اين هدايا با . آرد توزيع  ه مه را بين آارگران اول ما

به همت انجمن سراى آار  در فرهنگ٨ تا ۴ساعت دوشنبه ازما روز.  آنها داده شدشرآت در مراسم روز آارگر به

 دو سال  روال به  بعد از ظهر هم   ٨ تا ۴همچنين سه شنبه از ساعت .  داشت جشن آوچكى خواهيمپژوهشى آار، 

جشن آارگرى خواهيم داشت آه اميدواريم قطعنامه مشترآى با ساير گذشته در تاالر باختر، واقع در خيابان آارگر، 

.همكاران مان صادر آنيم  

 براى مراسمى آه صحبت اش را مى آنيد، مجوز گرفته ايد؟ 
 

 نيز براى چنين  اساسىطبق قانون . ن اين مراسم در سالن هاى سرپوشيده هستندچو آرده ايم  تقريبا هماهنگى هايى 

صبح روز آارگر احتماال . تنها نامه داده ايم به فرماندارى تا امنيت مراسم را تضمين آند. به مجوز نيستاماآنى نياز

اين تجمع بزرگ، همه م دراميدواري. مسائل خود را اعالم خواهند آردن صنف هاى مختلف جمع خواهند شد وآارگرا

 بقاى  سال امسال   و برسند  مستقل خود  ، سنديكاهاىاتحاديه ها تشكيل   به منظور يك همگرايى ان ايران به آارگر

.سنديكايى ما در ايران باشد  
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