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٨٨مه   مراسم اول ماهی برگزارتهي کمکي شماره هياطالع  
 
               ١٣٨٨ ارديبهشت ١١                                     جمعه                                                              مشترک 

  
  
 ی مستقل جنبش کارگریبنا به فراخوان تشکل ها - بهشتي اردازدهي -اول ماه مه  ، کارگریجهان مناسبت روزبه

، با حضور تعداد  عصر۵امروز جمعه ، ساعت   شده بود،دي در آن قراني که خواسته ها و مطالبات کارگران ارانيا

 که بنا به فراخوان در محل پارک الله و در ی کارگران و مردمی، خانواده های کارگرني، فعال از کارگرانیاديز

 یخواسته ها اصرار بری کارگر و حضور برای، مراسم روز جهان آن تجمع کرده بودندی آب نمادانياف ماطر

  .انجام گرفت - آن یمندرج در فراخوان و قطعنامه  -کارگران 

 قصد ی کارگرني کارگران و فعالبي، و تعق دائمی تلفنی، تماس ها قبل با احضاری که از روزهایتي امنیروهاين

 یادي و تعداد زی انتظامیروهايپوشش ن، امروز در مراسم را داشتندیبرگزار ممانعت ازی رعب و وحشت براجاديا

  . الله مستقر شده بودندرک در محل پاشي، از ساعت ها پی اطالعاتی لباس شخصیروهاين

ضور داشتند تا با  در تجمع حزين -از جمله شرکت واحد - شرکت ها و کارخانه ها ی حراست برخیروهاي نی طرفاز

 به ی اطالعاتیروهاي ننيهمچن . کنندی معرفیتي امنیروهايآنان را به ن ،ی کارگران فعال آن واحد کارگريیشناسا

  .کردندي می بردارلميطور گسترده از شرکت کنندگان در مراسم ف

 که تمام تالش خود را کرده بودند تا مراسم شکل یتي امنیروهاي شرکت کنندگان در مراسم خشم نی گسترده حضور

  .ختي را برانگردينگ

سر ! " کارگر اتحاد اتحاد" و ! " یزنده باد جنبش کارگر" ی که شعارهای پس از شروع مراسم و در حالبالفاصله

ردم با باتوم  از میاريبس . شرکت کننده حمله ور شدندتي به جمعني و خشمگختهي افسار گسیتي امنیروهاين ،داده شد

دادند و با کتک و ضربات باتوم  مورد محاصره قرارره را چند نفیبرخ .گرفتند مورد هجوم قراریکيو شوک الکتر

 ۀسرفه آور و سوزانند گازی نوعسيپل .شدندنان حمله ورآلگد به   مشت ویاپي انداخته و با فحش و ضربات پنيبه زم

  . آب نما پراکنددانيچشم در اطراف م

 نيا ازیريتعداد کث . آنان را داشت پرداختندیريشدن با گروه حمله کننده که قصد دستگري از مردم به درگیضبع

شرکت کنندگان  ازیاريبس محل و در حاضری، اقدام به پراکنده کردن خانواده ها چند نفرهی با هجوم گروه هاروهاين

  .کردند

 سر دني با کوبانیاديمورد تعداد ز، پس از ضرب و شتم و درمراسم از کارگران و شرکت کنندگان دریاريبسشمار

  . شدندرينان ،دستگآ کردن ني اطراف حوض و خونی و نرده هاوارهيو صورتشان به د

 اطراف یها اباني، و در خ، در خارج ار پارک الله گسترده به شرکت کنندگانیحمله  پس ازی حتیتي امنیروهاين

  . از مردم را بازداشت کردندیاديتعداد ز

  



   ني ترانهيبا وحش -  جوان تا سالمندیسن  یرده ها مرد وزن و  از -  و پنجاه نفرکصدياز  شيب  مراسم نيخالل ا در

  .برندي شده اند و اکنون در بازداشت به سر مريروش ها دستگ

 ی بتي موفقني ای براراني ای به جنبش کارگرکي و تبرني ضمن آفر٨٨ مراسم اول ماه مه سال یارز برگی تهيکم

 حرکت مشترک و متحدانه ني، و با قلمداد ای مختلف کارگری مراسم مشترک توسط گروه های برگزاری برارينظ

 ی براتي حاکمیو ضمن اعالم شکست تالش ها ،راني ایمبارزات جنبش کارگر دری عطفیبه عنوان نقطه 

 و داردي مراسم امروز اعالم می انهيسرکوب وحش، مراتب تنفر و انزجار خود را ازحدانه حرکت متني از ایريجلوگ

  . باشدیشدگان مري دستگی و شرط تمامدي قی بیآزاد خواستارانهي و وحشی انسانري اقدام غنيضمن محکوم کردن ا

   ) متعاقبا اعالم خواهد شدیلي تکمی هاهياخبار و اطالع(

  

  بهشتي اردازدهي -پارک الله -تهران

  ٨٨ مراسم اول ماه مه ی برگزارۀتيکم
  

  

  ومه تهران و حی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند  •

   هفت تپهشکري کارگران نیکايسند• 

  راني آزاد کارگران اهياتحاد  •

   ساختمانناتيي کارگران نقاش و تزیکاي سنديی بازگشااتيه• 

  : ی کارگری و تشکل هاني فعالی همکاریشورا  • 

  ی آزاد کارگریا تشکل هجادي ای برایريگي پتهيکم  -

  ی کارگری تشکل هاجادي کمک به ای برای هماهنگتهيکم -

  ی کارگرني از فعالیجمع  -

   زنانیشورا -

 رکانون مدافعان حقوق کارگ  • 
 


