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! فورا آزاد شونددي شدگان مراسم اول ماه مه باريدستگ  
  ١٣٨٨ ارديبهشت ٢١شنبه دو                                                                                            تيهسته اقل  

  

برگزاری مراسم اول ماه مه که در شهرها ی مختلف ايران تدارک ديده شده بود مورد هجوم نيروهای امنيتی رژيم 

در نتيجه حمالت عوامل سرکوبگررژيم به تجمع کارگران بهمراه .گرفتسرمايه داری جمهوری اسالمی قرار

  .ط غيرانسانی قرار دارندان، صدها نفر دستگيروتعداد قابل توجهی هنوز در زندان و تحت روابخانواده هايش

اکنون که تهاجم رژيم به صفوف کارگران در تهران و ديگرشهرهای ايران در سطح بين المللی افشاء شده است و 

چپ و کمونيست دامن زده بين فعالين کارگری و نيروهای تالشهای وسيعی را برای آزادی کارگران از زندان 

و   يافته اين تالشهای متحدانه حول محورآزادی بدون قيد وشرط دستگيرشدگان سازمانشايسته است کهاست،

   . ارتقاء يابدای مستقل کارگری مبارزه برای ايجاد تشکلهحق تجمع و اعتراض به برسرمبارزه

ی ايران قرار داشته، اما تالشها و مبارزات  امرسازمانيابی کارگران مدتهاست در دستور جنبش کارگراگر چه 

 تشکلهای واقع شده ورژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی مورد سرکوب همواره کارگران برای تحقق اين امر

 کارگران نه تنها از پا ننشسته بلکه شجاعانه به  با اين وجود، اند کارگری هنوز در ايران برسميت شناخته نشده

     .نه کردن حق تشکل و حق اعتصاب ادامه ميدهندمبارزه برای نهادي

تجمع مسالمت پاسخ رژيم در مقابل  تنها درشرايطی که کارگران از ابتدا يی ترين حقوق دمکراتيک خود محرومند،

چيزی بجز  در روز اول ماه مه"زنده باد جنبش کارگری"و "کارگر کارگر، اتحاد اتحاد" و سر دادن شعارآميزآنان

 کارگری نيز بجز دفاع است که جنبشبديهی . زندان و محکوميت فعالين کارگری نبود شکنجه، ،تشديد سرکوب

  .طعانه تر از مطالبات پايه ای و تالش برای سازمانيابی بيشتر پاسخ ديگری نخواهد داشتقا

يبانی  ضمن محکوميت تهاجم مزدوران رژيم سرمايه داری اسالمی به  صفوف کارگران و دستگيری آنان، پشتما

 رابه بسيج  کليه احزاب چپ و سوسياليست،افکار آزاديخواه ومترقی آنان اعالم داشته وخود را از درخواستهای

 در داخل وخارج شدگانآزادی فوری و بدون قيدوشرط تمام دستگيربرای   متحدانه هر چه بيشترافکارعمومی

   .فرا ميخوانيم ازکشور
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