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 دستاوردها و انتظارها
 
 )ري اخی در سالهامه  مراسم اول ماهی گذرا به برگزارینگاه(
 

ه ي حكومت سرمایدهايسالهاست آه بدون ترس از سرآوب و فشار و تهد. مي آارگریدن اول ماه مه روز جهانياق منتظر رسيبا اشت   
اگر چه . ك سنت خوبي.  شده استیك سنت مبارزاتي ما یگر براين آار، ديا. مي داریم و بزرگ ميري گین روز را جشن ميداران ا

 بگنجاند، اما آماآان یم رسميبهشت را به عنوان روز آارگر در تقويازدهم ارديه داران بعد از چند سال مقاومت مجبور شد يحكومت سرما
 ی آنند شعارهایوابسته به حكومت تالش م" یآارگر "یالت هايهر سال تشك.  زندیول ماه مه سر باز مل آردن مراآز آار در اياز تعط
 آوشند یون ميزيو و تلوي رادیدر برنامه ها.  خطر بسازندیك مراسم بيل آنند و از آن ي اول ماه مه تبدیل خود را به شعارهايمطابق م
 از استثمارگران و استثمار شدگان، ستمگران و ی خواهند صف متحدیال خودشان ميبه خ. ف آنندين روز را تحري ای مبارزاتیمحتوا
. ش روشن استيشاپياهداف هر ساله حكومت در اول ماه مه پ. اورندي به وجود بیعدالتيه و چپاول و بيدگان، در خدمت به نظام سرمايستمد

ن روز است؟ چگونه يسته اي برگزار آنند آه شایآارگر را طور ی توانند روز جهانین است آه آارگران مبارز و آگاه چگونه ميسوال ا
 توانند با یدان آورند؟ چگونه مي متحد آنند و به مین مناسبت مبارزاتياران همسرنوشت خود را در اي از یشتري توانند تعداد هر چه بیم

 ح مانع سوء استفاده وابستگان حكومت شوند؟ي صحیطرح شعارها
 آنند عمال نشان داده اند آه اول ماه مه ی طبقه آارگر تالش ميی رهای آه برای و مبارزان آگاهی، فعاالن آارگر   در دو سه ساله گذشته

 آوچك و جشن مانند در سالن ی مراسم های به برگزاریش عموميش از آن، گرايپ.  خواهندیافته تر ميرا نقشه مند تر، متحدتر و سازمان 
 گرفتن مجوز سالن و ی بود برای و شهرداری مراجعه به مقامات انتظامیش عموميگرا. ی خانگین ها جشیا برگزاريها و تاالرها بود و 

 جامعه و ی از اوضاع عمومی ها درك درستیليخ.  شود آردی هم میگري دی آردند آه آارهای ها فكر نمیليخ. كروفنيبلندگو و م
 اول ماه مه در یالبته برگزار. رون گذاشتيره محدود بين دايد پا را از اي شود و بای دانستند آه می حكومت نداشتند و نمیت بحرانيموقع

 مخالف حكومت، یاستهايده ها و سيت و نفوذ اي حاآمی مردم، ضعف نسبی عمومیبه علت حال و هوا.  آردی آردستان تفاوت میشهرها
ر مناطق ي ماه مه در آردستان گسترده تر از سا، مراسم اولی مستقل آارگریابي از سازمان ی منطقه و وجود شكل هایسوابق مبارزات
 . شدیآشور برگزار م
ت ها را شكست؟ و يوار محدودي توان دی در گرفت آه چگونه میان فعاالن جنبش آارگري در مین بحث به شكل جديش، اي   از دو سال پ

ط ي چند ده نفره در محی جشن هایستن به برگزارا عناصر آگاه با دل بيش آمد آه آين بحث پيا نه؟ اين آار ضرورت دارد يا اصوال ايآ
غ هر چه گسترده تر منافع و ي تبلی براید فرصتيا اول ماه مه را نباي آنند؟ آیف نمي از خود رفع تكلی، به نوع" سر و صدایب" بسته و یها

ن روز به ي و معترض در ایران ناراض از آارگیشتريد تالش آرد تا تعداد هر چه بيا نبايد؟ آي بزرگ و آوچك طبقه آارگر دیخواسته ها
" خانه آارگر" مراسم ید طرح مطالبات خود، راهي را آه فقط به امیده ايد آارگران جان به لب رسيا باينكه، آيند؟ و باالخره ايايابان بيخ
  آنند؟یگر را بازيك جناح حكومت در مقابل جناح دي لشگر و اهرم فشار یاهي شوند به حال خود رها آرد تا نقش سیم

ر يك شدن و تاثي نزدیآنان هرگونه تالش برا. اصرار داشتند" جاد صف مستقليا" بر ی از فعاالن آارگرین سواالت، بخشي   در مقابل ا
ن نهاد يت به سود اي دنباله روانه و در نهای شدند را عملیجمع م" خانه آارگر"ر پرچم دار و دسته ي آه اول ماه مه زیگذاشتن بر آارگران

ط مشخص ي به شرای توجهی، عدم جسارت و ابتكار عمل و ب"یمنزه طلب"ن يدر دل ااما .  آردندی میابي و حكومت ارزی آارگرضد
بگذرند و " خانه آارگر "یدند آه از خط قرمزهاي دین توان نهفته را در آارگران معترض نمين جسارت را در خود، و اي آنان ا.پنهان بود

 . ل آننديا به ضد خود تبد ری و حكومتیك مراسم رسمي
 شرآت در آن یافته بود و هزاران آارگر برايسازمان " خانه آارگر" آه توسط ی آزادی در سالن ورزش١٣٨۴بهشت ي ارد١١   مراسم 

 .یش متضاد درون فعاالن جنبش آارگرين دو بحث و گراي محك زدن ای شد برایشيج شده بودند، بوته آزمايبس
 فشار در ی از اهرم هایكيآه " خانه آارگر"الت يتشك.  شدی برگزار می اسالمیاست جمهوريتانه انتخابات ر   مراسم آن سال در آس

 حق و  حقوق، تعداد ی آارگران مستاصل و بیتيم گرفت با سوار شدن بر نارضايد تصمي آی به حساب می رفسنجانیدست جناح هاشم
. ل آندي تبدی و با شرآت شخص ویبه نفع رفسنجان" یآارگر "ینگ انتخاباتيتيك مي را به مراسم خود بكشاند و اول ماه مه را به یاديز
اما در عمل اثبات شد آه حساب چند .  شدی ختم میاست ارتجاعي شروع و به سیك نقشه حساب شده بود آه با طرح مطالبه اقتصادين يا
م انتخابات يم به تحري از مردم تصمیليخ. ن آارگرانيو در ب در جامعه ی و ضد انتخاباتی ضد حكومتیكم، جو عمومي. ز را نكرده انديچ

سوم، حضور . عيب در سطح وسي به عنوان نماد استثمار، سرآوب و فریدوم، شناخته شده بودن و منفور بودن شخص رفسنجان. داشتند
، ی ضد انتخاباتیشعارها. ، جرقه را زد"گرخانه آار "ی از بلندگویاعالم آلمه انتخابات و بردن نام رفسنجان. فعال آارگران آگاه و مبارز

 او لغو شد و یبرنامه سخنران. ت را فراگرفتين آارگران مطرح شد و به سرعت آل جمعي به موقع در بی و ضد رفسنجانیضد حكومت
اما در . ديام رسمه آاره به اتمين شكل تظاهرات به خود گرفته بود به هم خورد و ني آارگران خشمگیاهويان شعار و هيمراسم آه در م

 فعال توده یاسي با حضور سیك روز مبارزاتي یعني!  شدید ميبرعكس، همان طور برگزار شد آه با. مه آاره نمانديواقع، اول ماه مه ن
ا به قول ي.  نظامی از نمادهایكيه يه، و علي مهم حكومت سرمایاسيك آارزار سيه ي مستقل آارگران، علی آارگر، همراه با شعارهایها

 ". نظامیه هاي از سرمایكي"ان يخود حكومت
ن اول ماه مه در سراسر يخبر ا.  آه در سالن ورزشگاه حاضر بودند محدود نشدین مبارزه، به چند هزار آارگر و عناصر آگاهير اي   تاث

 یق تر و درازمدت تريرات عمي تاثی، هر مبارزه مهمیرات فورين تاثياما جدا از ا. دا آردي مرزها انتشار پیجامعه و همزمان در آن سو
ت ين آارگران رشته ها و مناطق مختلف تقويه جسارت و ابتكار عمل و در افتادن با حكومت را در بي روح١٣٨۴اول ماه مه . هم دارد

باالتر به  آه ی درون فعاالن جنبش آارگریشرفت بحث و جدل هاي پین مبارزه در چگونگيا. ر آگاه نباشندين تاثي اگر خود به ایحت. آرد
 یرين علت، تاثي بود و به همی آارگریاسيك مبارزه سين است آه تظاهرات در سالن ورزشگاه ينكته مهم ا. آن اشاره شد هم موثر بود

   .گسترده داشت



بدون شك مبارزه .  مانند اعتصاب آارگران شرآت واحد اتفاق افتادی مهمیع مبارزاتي، وقا١٣٨٥ و ١٣٨۴بهشت ي   در فاصله ارد
ر مثبت گذاشته، عزمشان را جزمتر آرده ي آنان تاثیكاي و رهبران سندیه آارگران اعتصابي بر روح١٣٨۴آارگران در اول ماه مه سال 

 یمبارزات. ك سال بر پا شديز در همان ي نیگريبه عالوه، مبارزات موثر د.  دولت را احساس آرده بودندیريب پذيآنان ضعف و آس. بود
منظور جنبش . رفته شده نباشدي آنان، آن چنان روشن و پذيی و مبارزه جوین جنبش آارگري فعالیه عموميروحرش بر يد تاثيآه شا
دند و به آل جامعه شجاعت ي به مصاف طلبی مختلف، حكومت را به شكل آشكار و توده ای و جنبش زنان است آه در مناسبت هايیدانشجو
 . آارگر و زحمتكش الهام گرفتند و به آن توجه نشان دادندیشته از مبارزات توده هاش از گذين جنبش، بي از فعاالن ایبخش. دنديبخش

د يآن مبارزه، از د. ر اول ماه مه سال گذشته بر بحث ها و استدالالت عناصر آگاه آشكار بودي، تاث١٣٨٥بهشت يارد١١   در آستانه 
 .  خودشان در صحنه عمل هم بودیه اتحاد و همكار بلكه تجربی آارگریك حرآت توده اين فعاالن نه فقط ي از ایاريبس

 یك طرف، براياز .  آردی میدو دوزه باز" خانه آارگر"ن بار هم يا. دي فرا رسی هسته ای در بحبوحه بحران انرژ١٣٨٥   اول ماه مه 
از طرف .  دادیگر شعار ميفات د ظالمانه موقت آار و عقب افتادن دستمزدها و اجحایه قراردادهايكار شدگان عليجلب نظر آارگران و ب

. كا برگزار آنديدر برابر ساختمان سفارت آمر"  حق مسلم ماستی هسته ایانرژ "ی خواست تجمع اول ماه مه را با شعار مرآزیگر، ميد
هم محسوب  نژاد یروز و دولت احمدي در مقابل جناح پیش قدرتي آه در انتخابات شكست خورده بود نمای جناح رفسنجانین تجمع برايا
گر ي دین بار به شكليد آرد به راه افتاده بود، ايچه با" خانه آارگر"ن آه با مراسم يش از آن، بر سر ايك سال پي آه یبحث و جدل.  شدیم

در  شود یده بودند آه ميجه رسين نتي به ای از فعاالن آارگری شد اما بخش بزرگیده ميشن" منزه طلبانه "یه هايباز هم توج. افتيان يجر
را نقش بر آب " خانه آارگر "ی دار و دسته ضد آارگریر گذاشت و نقشه هايدان حضور فعال داشت و بر توده معترض آارگران تاثيآن م
. مي انجام دهی تری بزرگتر و جدیم و آارهايد متحد شويم و باي توانی اول ماه مه میان آنان شكل گرفته بود آه برايل در مين تمايا. آرد

 ی تجمعات اعتراضی برگزاری به فكر افتادند آه جسارت و ابتكار عمل به خرج دهند و  برای از فعاالن جنبش آارگری بخشبه عالوه،
 .    در بسته، تالش آنندیط هايابان، و نه در محيمستقل در آوچه و خ

 و اخراج رهبران و یري دستگ، اعتصاب آارگران شرآت واحد و سرآوب آن توسط حكومت و١٣٨٥تا ١٣٨۴   در فاصله اول ماه مه 
ن يروشن بود آه ا. ت سازمان دهندگان مراسم اول ماه در آردستان، اتفاق افتاديز محكومي آارگران شرآت واحد، و نیكايفعاالن سند

 بخش ی مبارزاتی شكل دادن به اتحاد و همبستگی برایله اين واقعه به وسيابد و ايد بازتاب يبا١٣٨٥ اول ماه مه یت در شعارهايوضع
 یش از تالش برايك گراي. شات گوناگون در برابر هم قرار گرفتنديگر گرايز بار دين جا نيا. ل شوديران تبدي مختلف طبقه آارگر در ایها

 یگر ميش ديو گرا. ز داشتي است، پرهیاسيك حرآت سي اعتراض طبقه آارگر به نظم حاآم آه بدون و چون و چرا یسازمان ده
 انسان یه نظام ستم و استثمار و بردگيك آل و عليد عهد با منافع و آمال طبقه آارگر به مثابه يان تجديرآت اول ماه مه، بخواست آه ح

 معترض آارگر یان توده هايك بخش از آارگران، با حضور متحد و نقشه مند در ميت خاص و مصائب يش به بهانه وضعيك گراي. باشد
همه را به استفاده ١٣٨۴ه بر تجربه اول ماه مه يگر با تكيش ديو گرا.  آردی آمدند مخالفت میابان ميه خآه از رشته ها و مناطق مختلف ب

ال ي توان خین توهم بود آه ميمبارزه، دچار ا"  آردنیاسير سيغ"است يش گرفتن سيش با در پيك گراي.  خواندین فرصت فرا مياز ا
ن يد اي گفت آه بایگر ميش ديو گرا.  را به سر آار برگرداندیآند و آارگران اخراج را آزاد یحكومت را راحت آرد تا آارگران زندان

لشان آرد تا واقعا ي در تظاهرات اول ماه مه تبدی خاص و روز اعتراض آارگریان توده آارگران برد و به شعارهايخواسته ها را به م
ش اول صف خود را در اول يسرانجام، گرا.  ماندگارتر آمك آندیشكل به ی طبقاتی و همبستگی مبارزاتیت آگاهيرگذار باشد و به تقويتاث

 .انه سرآوب شديوحش" هنگام"ابان ي بود، در تجمع خی انتظامیروي آه چشم انتظار عدالت از نیماه مه جدا آرد و در حال
 ی آارگر از شهرهایاديتعداد ز. تش نرفي خواستند پیكا آن طور آه سازمان دهندگانش ميدر برابر سفارت آمر" خانه آارگر"   مراسم 

 و ی انتظامیروهاين.  گذشته تفاوت داشتیر بود و با سال هاين تظاهرات چشمگيتعداد آارگران زن در ا. مختلف به تهران آمده بودند
است يه سيعله وزارت آار، ي علین و عاصي اعتراض توده آارگران خشمگیادهايد آه فري نكشی طولیول.  فراوان و مراقب بودندیتيامن
ن ياد زدند آه حق مسلم ما هميآارگران فر. ه داران به آسمان بلند شدي دولت سرمای از سویليه فقر و فالآت تحمي، علی ضد آارگریها

له يآه به وس" خانه آارگر "یآنان آگاهانه شعار مرآز.  استی ضروری حداقل انسانیك زندگي از ی برخورداری است آه برایمطالبات
اعتراضات آن چنان . ستي نبوده و نیكيته شده بود را مورد تمسخر قرار دادند و گفتند آه حق مسلم ما با حق مسلم آنان هرگز كيحكومت د

 ی طوالنیري بدون مجوز در مسی دو هزار نفریتين جا بود آه جمعيا. ان مراسم را اعالم آردنديپا" خانه آارگر"اوج گرفت آه مقامات 
ن ياخبار ا. ن آتش مشتعل نپاشديح داد عكس العمل نشان ندهد و نفت بر ايز ترجي نی انتظامیروي پرداختند و نی و شعار دهيیمايبه راهپ

ا انتشار ي دنی گروهیكا به سرعت در رسانه هاي و آمری اسالمی جمهوریران و منطقه و دعواهايت اوضاع ايتظاهرات به علت حساس
ه يدست علي آارگر و تهیان توده هايژه در مي و اعتراض نهفته در بطن جامعه به ویتيضا از ناریاتورينين مبارزه در واقع ميا. افتي

د به ين آه بايا.  بودیني معیريده و جهت گي برگزار شد بازتاب ا١٣٨٥ آه در اول ماه مه ی، مبارزات گوناگونیبه طور آل. ت بوديحاآم
ر آرده و يين آه اوضاع و احوال جامعه به شكل آشكار تغيا.  برگزار آردیروني خارج شد و تظاهرات بیان توده ها رفت، از الك دفاعيم

 توان و ین آه ميا. ستير نيه پذي آمرنگ تر شده و توجی عملین آه ترس و بيا.  آندی را طلب میشتريت بيجسارت و ابتكار عمل و فعال
 . ل آردي قدرتمند و آگاهانه تبدیرويك نيبه  آارگران جهت داد و آن را یتيح و به روز به نارضاي صحید با طرح شعارهايبا

دان اعتراضات ي آه با حضور در ميیش هايش با بحث ها و گراي پید امسال برخالف سال هايشا.  رسدی   حاال دوباره اول ماه مه فرا م
شات يد امسال گرايشا. فته است شكل گریك توافق عمومين مورد يد آه در اي آیبه نظر م. مي آنند روبرو نباشی آارگر مخالفت میتوده ها

 آماآان یول. د بگذارندي متحدانه اول ماه مه تاآیمحدود نگر و فرقه گرا آمتر از گذشته عرض اندام آنند و همه بر ضرورت برگزار
 و در شتر در خدمت طبقه آارگري بی و آسب دستاوردهایشرويدن به اتحاد در سطح باالتر آه الزمه پي رسیضرورت بحث و مبارزه برا

ان يد در مي اول ماه مه و شعارها و نحوه عمل بایاست مبارزاتين بحث بر سر سيا.  استی خود باقی است به جايی و رهایجهت آزاد
 . برسدیج عملي به نتایآارگران مبارز و فعاالن آارگر

 را یچ توهميح آه هي صحیاستيد به سيه بادي ستمدیم، آارگران و توده هايسته داشته باشيك اول ماه مه مستقل و شايم ي خواهی   اگر م
ان يامروز در آشمكش م.  به استثمارگران و ستمكاران ندهد مسلح شوندیچ باجيه و سرآوب دامن نزند و هينسبت به مدافعان نظام سرما

ك ي. ج آنديبسر پرچم خود ي مختلف مردم را به زی آوشد آه آارگران و قشرهای، هر طرف می و غارتگران خارجیسرآوبگران داخل
 خود گوشت دم توپ و مهره یدگان براي خواهند از ستمدیت، مي و امنیگر به اسم آزادي، و طرف دیطرف به اسم استقالل و منافع مل



 است آه یاستين سيا. ن هر دو طرفي استوار و روشن با ای مخالفت و مرزبندیعني مستقل یاست مبارزاتيط، سين شرايدر ا.  بسازندیباز
 . د منعكس شودي اول ماه مه بایهادر شعار

 را به یدتري خود، استثمار شدی داخلیندگان و شرآاي نمایاريصانه در تالش است آه به ي حری جهانیه داري   امروز نظام سرما
ل ي، رونق بورس، تعدی سازی اقتصاد و بازار، خصوصیانه تحت عنوان آزاد سازين هجوم وحشيا. ل آنديآارگران و زحمتكشان تحم

 پول و ین المللي مانند صندوق بیستيالي امپریه داري سرماینهادها.  شودیانجام م...  آار شناور و یروي موقت، نی، قراردادهایاقتصاد
 یع در اجراين طرح هاست آه به شكل تسري آنند و همیكته ميا دي خود را به دنی منافع و طرح های و سازمان تجارت جهانیبانك جهان

 اعالم مخالفت ی است برایاول ماه مه امسال فرصت.  شودی مشابه جلوه گر میران و آشورهاين در اير اي و نظایاساسقانون  ۴۴اصل 
 ی فرهنگیشتر، فقر و فساد و بي بی و جسمیشتر، فشار روحي بیكاريدتر، فالآت و بي جز استثمار شدیجه اين طرح ها آه نتيقاطع با ا

 .دست جامعه در بر ندارديته ی طبقه آارگر و توده هایشتر برايب
ان آارگران و زحمتكشان يا در مي آارگران دنی و همسرنوشتید همبستگين روز، بايدر ا.  استی   اول ماه مه روز طبقه آارگر جهان

بقه ما را به  آنند و صف طیه ميان افراد طبقه آارگر تكي می و نژادی و قومی آه بر اختالفات ملیشات عقب مانده ايغ و با گرايران تبليا
 یايك دني ساختن ی است آه برای طبقه ایاول ماه مه روز جهان.  آنند مبارزه شودیا تكه تكه مينفع صف استثمارگران و ستمكاران دن

ان آارگران برد و ي نسبت به رسالت طبقه آارگر را به مید آگاهين روز بايدر ا.  آندیمتفاوت و دفن هر شكل از ستم و استثمار مبارزه م
.  تحت ستم و استثمار قرار دارند دعوت آردیك به شكلي آه هر ی گوناگونی رها آردن نوع بشر، طبقات و قشرهایآنان را به مبارزه برا

 با مبارزات بر حق ی و همبستگیباني و پشتی و مذهبیتي، جنسی، ملید ضرورت توجه و پرداختن آارگران به ستم طبقاتين روز بايدر ا
 .  را اعالم آردگر جامعهي دیقشرها
برده . زنان، آارگر آارگرانند.  در رنجندی و پدرساالریمه جامعه از مردساالرين نيا.  دهندیل مي از جامعه را زنان تشكیمي   ن

 و ی و آزاديیرها.  اندی آارگر خانگی باشند چه نباشند، به شكلی مختلف چه آارگر و آارآن رسمیزنان از طبقات و قشرها. بردگانند
ه و ي رها شدن از نظام سرمایطبقه آارگر، زن و مرد، برا. ك زن تحت ستم بماندي فقط ی نو و متفاوت به دست نخواهد آمد اگر حتیايدن

.  مردساالر و پدرساالر مبارزه آنندی ها و فرهنگ ها و ارزش هایدئولوژيه نظام ها و اي، علیتيه ستم جنسيد آگاهانه عليجهل و خرافه با
، زنان شرآت نكردند؟ مگر یابان طالقاني بدون مجوز اول ماه مه سال گذشته در خيیمايد از خود بپرسند چرا در راهپيامردان آارگر ب

ر از ي غیا علتيوستند؟ آيكا حاضر نبودند؟ پس چرا به صف معترضان نپيزنان آارگر به شكل نسبتا گسترده در مراسم مقابل سفارت آمر
ن ير از ايا غيدند؟ آي آنان ندیژه خود را در شعارهاي ویدند و خواسته هاياز زبان تظاهرآنندگان نشن از ستم بر زن ین داشت آه حرفيا

ز طرح ي آه آل زنان از آن در رنجند و نیتيه ستم جنسي مشخص علی به طرح شعارهای آه اآثرا مرد هستند توجهیبود آه فعاالن آارگر
ان بار در ي نادرست و زیرين آمبود و جهت گيد تالش آرد آه اي آند ندارند؟ بایم آه مطالبات زنان آارگر را منعكس ی مشخصیشعارها

 .اول ماه مه امسال بر طرف شود
اگر از ضرورت جسارت . ستين روز جدا نيح مبارزه در ايوه صحي اول ماه مه، از شكل و شی در برگزاریح طبقاتياست صحي   اما س

ان توده ي روشن و شفاف و به موقع در می تجمعات مستقل با شعارهای سازماندهیالش برا از آن تیم، جزء مهميي گویو ابتكار عمل م
 تجمعات مستقل، محله ها ی برگزارید برايبا. مياموزينه بين زميك در اي دور و نزدی سالهاید از تجربه هايبا. دست استي آارگر و تهیها

 .     داشته باشد آه اول ماه مه متعلق به آنان استيیا بر توده هار رين تاثيكترين و نزديشتريم آه بي را انتخاب آنیو اماآن
، یاول ماه مه، روز طبقه آارگر جهان: مياد آنيم و هم صدا فريبازوانمان را در هم گره بزن١٣٨٦بهشت ي ارد١١د تا در آستانه يياي   ب
      ازآن طبقه کارگر استفردا! و مبارك بادیگرام

        
 
 
 
 
 
 
 
 

محمود صالحی يکی از فعالين جنبش کارگری به دست ماموران دولت سرمايه ربوده شده و به مکان نامعلومی 
 . انتقال يافته است

 ! پرستاران وآارمندان ان،يآارگران مبارز، معلمان، دانش آموزان و دانشجو
 !  ويژه در تجمعات اعتراضی اول ماه مه محکوم کنيداين اقدام سرکوبگرانه را  به

  !محمود صالحی و ديگر دستگير شدگان مبارزات جاری مبارزه کنيد برای آزادی

 
kargaran_fa@yahoo.com   

 ) فعالين کارگری جمعی از(   


	دستاوردها و انتظارها

