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٨٨ع روز آارگر سال يرامون وقايپ هيانيب  
 

  ١٣٨٨بهشت  اردي١٨جمعه                                                                            ش آارگران نقایكايسند ...
  

 :٨٨ع روز آارگر سال يرامون وقاي آارگران نقاش ساختمان پیكاي سنديیات بازگشايه هيانيب
 

 آشند و در اعتراض به ی آارگران همه نقاط جهان دست از آار مین روزيدر چن. بهشت روز آارگر استيارد ١١

 یتيور ها آارگران با جمع از آشیاريدر بس.  آنندی برگزار می مختلفیمال شده شان مراسم هاي پایحقوق اجتماع

 ی با شكوهیا جشن هاي زنند و ی ماديفر خود را ی شوند و خواسته های بزرگ شهر جمع میدان هايانبوه در م

.  وجود نداردین روزي هرگز چنیياما در آشور ما گو. ندي گوی خود سخن می آنند و از دستاوردها یبرگزار م

 .ل آننديبهشت را به روز مرگ آارگر تبدي ارد١١ مند هستند تا ار عالقهي بسیاسي و سیصاحبان قدرت اقتصاد

م ي نشان داد آه رژی و ناجوانمردانه تجمع روز آارگر امسال در پارك الله، به خوبیر قانونيانه، غي وحشسرآوب

ن يز انكه اياما غافل از ا.  استیخته و درنده خوي آارگران، لجام گسی در برابر هر گونه اقدام عملیه داريسرما

 یبا مرور.  اتفاق افتاده استیخ جنبش آارگري در تارراي بسا آشتار ها، بسیر و ببندها و ايدست سرآوب ها و بگ

 ! افتادین اتفاق ميم اگر جز اي آردید تعجب مي، با)بهشتي ارد١١(خ جنبش اول ماه مه يدوباره به فلسفه و تار

 .ران خواهد بودي ایجنبش آارگرخ ي در تاری قوتی به طور قطع نقطه ٨٨بهشت يارد ١١

 شما عامالن ی برای نفر از فعاالن آارگر٢٠٠ك به يانه و بازداشت نزديم آه ضرب و شتم وحشي دهی هشدار مما

 .ار گران خواهد افتاديه بسيسرما

د و ش از ده نهايان بي میك اتحاد عمل واقعينات ساختمان ضمن تبري آارگران نقاش و تزئیكاي سندیي بازگشااتيه

ان تشكل ي میبدون شك ادامه همبستگ.  داندین مهم را دستاورد بزرگ روز آارگر امسال مي ا،یتشكل مستقل آارگر

 . شودین محسوب ميف فعالي از اهم وظای مستقل آارگریها

ان و حقوق بشر را ي بیان آزادي اصالح طلب و مدعی رسانه هاینيش بين سكوت معنادار و البته قابل پي همچنما

 !ك جرم هستندي شریه داري ضد آارگر سرمای اهداف نظام هایز در راستاينان نيچه ا. مي آنیح ميبتق

د و شرط افراد ي و بدون قی فوری ، خواهان آزاد٨٨ ضمن محكوم آردن سرآوب مراسم روز آارگر سال ما

ن ي ای آزادیتالش برااز هرگونه  " ٨٨ مراسم اول ماه مه یته برگزاريآم"ما همگام با . ميبازداشت شده هست

 .م آرديزان فرو گذار نخواهيعز

 .دي آنیر جوانه چه ميش ناگزي روبا   د،ي آشیرم آه ميد، گي بری آه مرميد، گي زنی آه مرميگ

  
 نات ساختماني آارگران نقاش و تزئیكاي سندیي بازگشااتيه
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