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   کارگری از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی جمعیبه مناسبت آزاد

 
١٣٨٨ ارديبهشت ٢٨ شنبهدو   نراياران گ آزاد کارهياتحاد                                    

 

 کارگر در پارک الله، با قرار ی نفر از زنان و دختران بازداشت شده در روز جهان١١ بهشت،ي ارد٢٧ کشنبهي روز

 را مطالبه ی و حق خود از زندگی انسانی که خواستهانيبازداشت شدگان اول ماه مه جز ا.  از زندان آزاد شدندکفالت

 روز ني کارگر را مناسب تری بودند که روز جهانیردآنان کارگران و زحمت کشان زن و م. ندارندیکردند، جرم

 اني براني کارگران ای را در قالب قطعنامه سراسر خواسته هاني خود دانسته و  ای مطالبات برحق و انساناني بیبرا

 قرار ی دارهي با منافع سرماتي جامعه به شدت در ضدمي عظتي اکثریخواهي و آزادیاما از آنجا که حق طلب. نمودند

  . قرار گرفتندسي سر دادند مورد سرکوب پلادي فرگري ها انسان دونيلي از میندگي انسان ها که به نماني ارد،ي گیم

 آزاد شده و به آغوش خانواده زاني عزني از ای زندان جمعی انسانري غطي از دو هفته تحمل شراشي با گذشت بنکيا

  . برگشته اندشانيها

 و مدافع حقوق بشر در ی کارگری مدت از جانب تشکلها، نهادها، کارگران کارخانه ها و سازمانهاني ایدر ط 

 کارگر ی که در مراسم روز جهانی همه کسانی گناهی و بیاز حق به جانب متفاوت ی هاوهي به شاي و سراسر دنرانيا

 ی دوستان ما بیآزاد.  آنها شده اندی و شرط تمامدي قی و بی فوری کرده و خواهان آزادتيبازداشت شده اند حما

 ی نهادها افراد وی ها و تالشهاتي حق به جانب هر روزه خانواده ها و در کنار آن حمای هایريگي پجهيگمان نت

  . بوده استی المللني و بیداخل

 ی و برابرخواهي آزادی را به خانواده ها و همه کارگران و انسانهازاني عزني ای آزادراني آزاد کارگران اهياتحاد

 ی نفر در زندان بسر م٥٠ از شياما هنوز ب. داندی میروزي و پتي از موفقی گفته و آن را مرحله اکيطلب تبر

 ی ها و سازمانهاهي اتحاد،ی کارگری خانواده ها، همه تشکلها، جمعهاراني آزاد کارگران اهي اتحادنيبنابرا. برند

 کارگر به ی نفر از بازداشت شدگان روز جهانني آخری خواند که تا آزادی ومدافع حقوق بشر را فرا میکارگر

  . خود ادامه دهندیتالشها

   طبقه کارگری جهانی باد اتحاد و همبستگزنده
  راني آزاد کارگران اهيتحادا
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