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د شلي شدگان اول مه تشکري دفاع از دستگتهيکم  

  
 اول مه مستقل کارگران وارد يی با برپا در تقابلمیکه جمهوری اسال ی فشارهارغمي و علهرسالامسال بنا بر سنت 

در سنندج . دانندي اول مه را حق مسلم خود ميیاعالم کردند که برپا. ران به استقبال اول مه رفتندي کارگران در ا،کرد

 ی اسالمی جمهورن روزيااما از قبل از .  اول مه رفتنديیمراسم اول مه را برپاداشتند و در چند شهر به تدارک برپا

ر کرد ي در شهر سنندج را دستگیران و از رهبران سرشناس کارگريه آزاد کارگران ايانگزاران اتحادي از بنیامانث يش

ر ين دستگي نفر از ا١١خوشبختانه .  نمودر يه دستگيه و عسلوي سنندج و اشنوی نفر را در شهرها١٣و در اول مه 

 اما هنوز  دو نفر از رهبران شناخته شده ،زاد شدندان کارگران از زندان آي در می اعتراضیر فشار فضايشدگان ز

ن ي البدل ای عضو علیران و طه آزاديه آزاد کارگران ايره اتحاديات مدي هی از اعضایر مرادي جوانمیکارگر

ن کارگران در يدر زندان نگاهداشتن ا. برديز همچنان در بازداشت بسر مين یث امانيسازمان هنوز در زندانند و ش

 ما یه اي است به حق پایتهاجم.  است به کل کارگرانی تهاجم،ز در زندان استيوز منصور اسانلو نکه هنيحال

  .ی کارگری مراسم اول مه روز جهانيی برپایکارگران به حق مسلم خود برا

ه آزاد کارگران يانگزاران اتحاديجاد تشکل کارگران و از بني در ای هستند که نقش فعالین کارگران از رهبرانيژه اي بو

.  متشکل شدن خودی است به تالش کارگران براین حال حمله اين کارگران در عي در زندان نگاهداشتن ا،ران هستنديا

ن يد و شرط اي و بدون قی فوری آزادی براین المللي بینير شده اول مه و کمپيت از کارگران دستگيب ما حماين ترتيبد

م به ين امر تصميشبرد اي پیم و برايدانيران و مبارزات کل جامعه مي در ایرگر جنبش کای برای فوریزان را امريعز

خواه ي آزادین جا از همه کارگران و از همه انسانهايم و همير شدگان اول مه را گرفتيت از دستگيته حمايل کميتشک
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ته ي کم.وندندي اول مه بپر شدگانيد و شرط دستگي و بدون قی فوری آزادی براین اعتراضيعا به کمپيم که وسيخواهيم

  :ر را در دستور داردي زیر شدگان اول مه خواستهايگيت از دستيحما

   اول مه محکوم استيی کارگران به جرم برپایريدستگ.  مراسم اول مه حق مسلم کارگران استيی برپا-١

  و شرط از زندان آزاد شوندد يد فورا و بدون قي بای و طه آزادیر مرادي جوانم،یث امانير شدگان اول مه شي دستگ-٢

ل ي تشکین و رهبران کارگري فعالی که برايیها پرونده ی کارگران و باطل شدن تمامید و فشار بر روي منع تهد-٣

جليل احمدی، فريدون نيکوفرد، احمد نجاتی،  انيشکر هفت تپه آقاياز جمله متوقف کردن احضار کارگران ن. شده است
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