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٨٨ مراسم اول ماه مه ی برگزارتهي کم٢ شماره هياطالع  
 

١٣٨٨ ارديبهشت ١۵  سه شنبه                                                            مراسم اول ماه مه ی برگزارۀتيکم  
  

                                           
 !، مردم آزاده کارگران

 کارگر ین به تجمع روز جهایتي امنیروهاي و نسي پلانهي وحشورشي که در آن تهي کمني اکي شماره هي اطالعروي پ

 از صد و پنجاه نفر از کارگران ، خانواده شي بیريو دستگ ) بهشتي اردازدهيعصر جمعه در( در پارک الله تهران 

 ی براري ،اعالم شده است، اکنون موارد زاني زنان و دانشجویها  آنان، مردم حاضر در پارک ، فعاالن جنبشیها

  :رسد ی و اقدام به اطالع شما میآگاه

) ٢٤٠بند  (نيزندان او در- زن و مرد - نفر١٣٠، کماکان حدود مراسم دریريسرکوب و دستگازروزچهار گذشت با

 .برند ی در بازداشت به سرمی نامطلوبطيدر شرا

 از جمله دادگاه انقالب و  يی و قضایتي مدت بارها در مقابل مراکز امنني شده در اري دستگزاني عزني ایها  خانواده

 و سرکوب یري به دستگديها بار ها تهد  خانوادهني اسيعلمدست به تجمع زده اند وهمواره توسط عوامل  پل مابانيخ

 شي هر روز بزاني عزنيبستگان ا. اند  ها  داده  خانوادهیها ال  به سوضي ضد نقیها  پاسخيیاند  و مراجع قضا شده

 .کنند ی ماديقالب فر و اتحاد اعتراض خود را در مقابل دادگاه انی با همدلشياز پ

 یها قهي وثرشدگاني از دستگیاري بسی مراجعه کننده گفته شده است برایها  از خانوادهی به تعدادنکهي وجود ابا

اند   باال اعالم کردهاري بسی هي با روحرشدگاني از دستگیاري صادر شده است، بسی تومانونيلي م١٠٠ تا ۵٠ نيسنگ

 . رفتي پذمي را نخواهقهي وثاي گونه قرار، اعم از کفالت چيط باشد و ما ه و شردي بدون قدي ما بایکه  ازاد

 آزادگان جهان را ی  همهداري برخوردها ، وجدان بني مراسم اول ما مه ، ضمن محکوم کردن ای  برگزار کنندهتهيکم

  ی  سرکوبگرانهتي که نشات گرفته از ماهزاني عزني که آن همه ضرب و شتم و سرکوب ادينما ی نکته جلب منيبه ا

 سوق داده یري به مساني در زندان محبوس هستند ،جرليدل ی افراد بني که ای است اکنون ؛در حالهي سرماتيحاکم

 ايآ.  پرداخت شودیها تاوان مال  از طرف خانواده- افتاده استري به تاخجهت ی هر روز ب- آنان که ی آزادیشدهتا برا

 ی انسانري غی برخوردهاني ای و مادی روحیها نهي تاوان هزدي که باستي نراني حکومت ایتيامن-یسي دستگاه پلنيا

 !؟ديرا پرداخت نما

 !خواهي و مردان آزادانيدانشجو ، زنان، کارگران
 ی انسانري غی اعتراض به برخوردهای استوار برايی هي دربند هر روزه متحدانه ؛با روحزاني عزني ای خانواده ها

 ی همدلی از گذشته دوشادوش انان براشياکنون ب. نديآ ی در محل دادگاه انقالب گرد هم ميی قضا ویتي امنیها دستگاه

 !ميوندي به صف آنها بپشتريو اتحاد ب

 ! و جهانراني ای کارگریها کارگران و تشکل 



اط  در نقزکهي خشونت آمی روشهایري قبل عالوه بر بکار گی در روزهاراني درایدار هي سرمای حامتي حاکم

 مصرف ی تعاونی به جلسه گري دیورشي انان انجام داده در ی جهت سرکوب کارگران و مراسم هارانيمختلف ا

 . کرده استري کارگران را دستگني از ای تهران حمله برده است و تعداد- در نعمت ابادکيکارگران فلز کار مکان

 ريناپذ  جزء حقوق مسلم و خدشهیات کارگر مراسم اول ماه مه و اعالم مطالبديطور که مطلع ا  هماننيهمچن

 ني ضمن اميکن ی و از شما دعوت ممينيب ی کارگران جهان می با تمامیما  خود را در صفوف همبستگ. کارگران است

 کارگر بر کارگران ی که در روز جهانيیها وب خود به بازتاب اخبار و گزارشات سرکتي توان و ظرفتيکه  با نها

 و شرط دي قی بی آزادی ممکن براقيهر طر فشار ازجادي مراسم روا داشته شده با انياشرکت کننده در

 !!ديزي از مطالبات انان برختي و حماراني مراسم اول ماه مه در تهران و ارشدگانيدستگ

  

 

 بهشتي چهارده ارد-راني ا-تهران 

 ٨٨ مراسم اول ماه مه ی برگزارۀتيکم

  

  
  تهران و حومهیتوبوسران کارگران شرکت واحد ایکايسند• 

  هفت تپهشکري کارگران نیکايسند• 

 راني آزاد کارگران اهياتحاد• 

  ساختمانناتيي کارگران نقاش و تزیکاي سنديی بازگشااتيه• 

  :ی کارگری و تشکل هاني فعالی همکاریشورا• 

 ی آزاد کارگری تشکل هاجادي ای برایريگي پتهي کم-

 ی کارگری تشکل هاجادي کمک به ای برای هماهنگتهي کم-

 ی کارگرني از فعالی جمع-

  زنانی شورا-

 کانون مدافعان حقوق کارگر• 

  


