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یکارگرجنبش   وسرکوبرانيجشن اول ماه مه در ا  
 

   آلماننهادهای همبستگی    ١٣٨٨ ارديبهشت ١٣شنبه يک   
  

                                           
 تهران و حومه، ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از جمله سنديکاراني درایرگر نهاد کا١٠ دعوت بنابه

 ناتي کارگران نقاش و تزئی مؤسس بازگشايأتي کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هیسنديکا

 ی برایيته هماهنگ کم،ی آزاد کارگری هال ايجاد تشکی برایساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر، کميته پيگير

 ی از دوهزارنفر جهت برگزارشي، بی از فعالين کارگری زنان و جمعی شورا،ی کارگریها کمک به ايجاد تشکل

  .روزاول ماه مه درپارک الله به دورهم گرد آمدند

  روزی جهت برگزاری تشکل ونهاد کارگر١٠  متحدانه هياني پس از انتشار بی اسالمی جمهوری دارهي سرماميرژ 

 ني ای ازبرگزاری کارگرني جو ارعاب وفشار به فعالقي ازطرراني مختلف ایاول ماه مه کوشش کرد درشهرها

  . بعمل آوردیريروز جلوگ

 خودرا درمحوطه واطراف پارک یتي وامنی انتظامیروهاي ازساعت ها قبل صدها نفر ازنمي رژاست،ي سني ادرادامه

  .کرد گاز اشک آور آغاز را با باتون و  خودی نظامورشي به صفوف کارگران هيدرهمان ساعات اول  وجيالله  بس

 آزاد کارگران هي اتحادرهي مدئتي هسيير( زاده ميجعفر عظ:  ده ها نفر ازکارگران از جمله انهي وحشورشي نيدرا

، ) تهران و حومهی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکاي سندرهي مداتي هیاز اعضا( یبي غاتي، منصور ح)رانيا

 خانم ،ی خباز، غالمرضا خاناد، بهز) ساوهلي کارگران کارخانجات نورد و پروفی اخراجندهينما( راد یشاپور احسان

 ،ی محمد اشرف،ی فرج اهللا سعد،ی محمد فرجفه،ي شر،ی فاطمه شاه نظران،ي حاج محسن، پروانه قاسممي مر،یثقف

 اري و زانیخسروي کقي فا،ی محسنمي بهروز خباز، مر،یوزي دي مقدم، سعدي سع،ی ، محسن تقفی رضا تقفیعل

 جواد دي س،ی قرباندي حماد،ي رهروسي س،ی علدي جمال س،ی سجوددي معدب، سعی علن، نجما رنجبرا،یاحمد

 زاده، جلوه ی پوشتاره، طاها ولاي ، پوری کاوه مظفر،یعقوبعليري زنگنه، امکزاديو ) يیاز فعاالن دانشجو( یموسو

   .رشدندي دستگیوکاوه مظفر) ی برابری براريي تغني کمپیاز اعضا( یجواهر

 به صف کارگران هجوم برده پس از ضرب و شتم آنان ی انتظامیروهاي ها و نی درسنندج لباس شخصنيهمچن

  . کردندري ، کوروش بخشنده را دستگیلي خلالي ل،ی سبحانواي ش،یمي ازجمله منصور کری کارگرنينفر از فعال١٢

 ازجمله راني ای ازشهرهایدربرخ  قبل  کارگران توانستندی روزهایهايري رعب ووحشت و دستگدات،يم تهدبرغ 

  . آن برگزار کنندی و مستقل ازدولت ونهادهاتيدر کرمانشاه، سقز وبانه مراسم اول ماه مه را با موفق

   !، تشکل ها و احزاب مدافع طبقه کارگرکارگران
، ابعاد ی جهانی دارهي که بحران سرماردي گی صورت میطيشرااول ماه مه در تهران و سنندج در   جنبش سرکوب

 ی هااستي با سيیدرهمسو"    کاریسازمان جهان" ، همچون هي سرمایسازمانها ونهادها گرفته است  و ی سابقه ایب

 يی هامي به رژی دهازي طرف و  امتکي  از نمتکشا دولت ها در انداختن بار بحران بر دوش کارگران و زحیتيحما



 فراهم شتري هرچه بیکتاتوري دی هامي رژی سرکوب را برایاسي سطي شراگر،ي از طرف دی اسالمیمانند  جمهور

  . کنندیم

جنبش   تفرقه افکنانه دری هااستيمقابل س در ريگيسالها تالش پ پس ازران،يا  دری کارگرینهادها  ها وتشکل

 درچشمان ی اتحاد خارنيا.  سازمان دادندراني راسخ متحدانه جنبش اول ماه مه را درای بار با عزمني ا،یکارگر

 تفرقه افکنانه ی هااستي با تمام قدرت درمقابل سستي بای اتحاد را منيا.  داران بودهيدشمنان طبقه کارگر وسرما

 ی امکانات در جهت آزادی تمامو با.  حراست کردمي رژانهي سرکوب گرای هااستي وسیدرون جنبش کارگر

  .  اقدامات خود را سازمان دادی جنبش کارگرنييفعال

 ميخواهي متحدانه اول مه ازهمه نهادها، احزاب وسازمان ها می به خاطر برگزارراني به کارگران اکي ضمن تبرما

 مي منصور اسانلو وابرهی آزادیزبراي انها  و نی جنبش اول ماه مه و آزادرشدگاني بادستگی وهمبستگیبانيدرپشت

  . را سازمان دهندی اعتراضات گسترده ایاسي ساني و همه زندانیمدد

  

   ـ هامبورگراني با کارگران ای همبستگتهيکم

   ـ کلنراني با کارگران ای همبستگکانون

  نيبرل  - ی با جنبش کارگری همبستگگروه

  ٢٠٠٩/ ماه مه /٣


