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  ی نهادهایين گردهماي اولیانيه پايطالعا

  ر شدگان اول ماه مه امسالياز دستگت ي حمای خالیو جا... یهمبستگ 
   هشتاد وهفتبهشتياردسی ام                                                                                              یديرضا رش

                                                                                 
  ی همبستگی نهادهایين گردهماي اولیانيه پاياطالع

  ر شدگان اول ماه مه امساليت از دستگي حمای خالیران در خارج و جاي با کارگران ا
ن کارگران ي بیران در خارج از کشور بر لزوم همبستگي با کارگران ایته همبستگي کم، چهارده انجمنیه اي اطالعیط

ن ي بیت همبستگيگر بر تقويکبار دي"  دوستانه و مملو از تفاهم یدر جمع" و. شتندد داي مختلف تاکین کشورهايو فعال

 بزرگ ی و سازمانهای کارگریه هاي اتحادیبانيران و جلب پشتي کارگران جهان با مبارزه طبقه کارگر در ایالملل

  .دندي اهتمام ورزیکارگر

 کرده اند ی سعین کارگريگر فعاليکبار ديکند که يدا ميپار خوشحال و انبساط خاطر يه بسيمتن اطالع ازیخواننده اهر

 ی خالیکند جايگر آنچه که انسان را شوکه مي دیطرف اما از،ران بشتابنديا همراه و به کمک طبقه کارگریدر مقاطع

ت از يت در قبال حماي به دو نکته حائز اهمی فراخوان قبلیمن ط. ر شده اول مه امسال استيکارگران دستگت ازيحما

ر شده ي مراسم کارگر دستگیان برگزاريجرو درکارگرروزن کارگران دريا -١شدگان اول مه اشاره داشتم که  ر يدستگ

  .  هستندیک تشکل مستقل کارگري ی اصلیاعضااز ویرهبران شناخته شده و خوشنام کارگرن کارگران ازي ا-٢. اند

ن اتفاق و يا اي؟ آدانند ير شدگان را کارگر نمين دستگيستان واقعا ان دوي است که ای تاسف و شگفتی بسی من جایبرا

 یتيگاه و اهميشان آنچنان جاي مراسم مستقل خود در ذهن ایي برپای کارگران در اول مه به جرم تالش برایريدستگ

 از ن دوستان ي ا،چگونه است! ست؟يه شان به آن اشاره کنند؟ موضوع چينداشته است که در همان سطور اول اطالع

 ادامه اعتراض و ی و سکوت را به جاینيه بسنده کرده و خانه نشيک اطالعين کارگران فقط به ي ایري دستگیابتدا

 ر شده اول مهي با کارگران دستگیا مساله همبستگيآ ده اند؟يبرگزن کارگران ي ای آزادین برايون و کمپي آکسیبرگزار

  سم آنها نداشته است؟يونالي دوستان و انترناسني ایي به موضوع گردهمای ربط،امسال

  . دين دوستان را نخواهد بخشي سکوت اینده ساز جنبش کارگري و آی بحرانین باورم که روزهايمن بر ا 

ت گسترده تمام يازمند حماي نی و طه آزاد،یر مرادي جوانم،یث امانير شدگان اول مه شي امروز دستگ!زيدوستان عز

.  قرار گرفته اندی روانی روحیدا تحت فشار و شکنجه هايشان شديآنها و خانواده ها. شرو هستندين و کارگران پيفعال

ن يز خود اي و نی جنبش کارگری برایمين کارگران عواقب وخيت از اي در حمای و کوتاهینيهرگونه عقب نش

  . خواهد داشتین کارگريکارگران و ما فعال

  ديشاد باش       .یکارگر یهمبستگن اتحاد ويشتريب یبا آرزو                          

   مه٢٨  - یفعال کارگر  - یديرضا رش
 


