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١ه شماره ياطالع  

٨٧ر شدگان اول مه يته دفاع از دستگيکم  
  وهفتهشتاد خرداد دوم                                                                                                       ...ع دفاتهيکم

                                                                               
. گذرانندين روز زندان خود را ميستمي امروز ب، از برگزارکنندگان مراسم اول مه امسال ی و طه آزادیر مراديجوانم

ن ي آنان را تا ای محل نگهداریو حت. زنندين کارگران سرباز مي ایح به خانواده هاي صریي از پاسخگویمقامات انتظام

برد و مقامات زندان همچنان از گرفتن ي مغز و اعصاب رنج می از ناراحتیر مراديمجوان. خ اعالم نکرده انديتار

ز يشان نيو خانواده ها.  قرار دارندیدي شدی و روحی جسمین کارگران تحت فشارهايا. کنندي نامبرده امتناع میداروها

. ديشکر هفت تپه برگزار گردي نن و رهبران کارگرانين امروز دادگاه فعاليهمچن.  قرار گرفته اندیط بد ماليدر شرا

ن ي و دادگاه اصرار بر اثبات جرم ایمقامات دولت شوش توسط کارگران و مردم هنوز-زرغم تجمع و بستن جاده اهوايعل

  . اعتراض بردارندن بدهند که دست ازيري به ساین کارگران درس عبرتيخواهند با محکوم کردن ايمو. کارگران دارند

خواهد که با يته ها و انجمن ها و احزاب مي کم، ین کارگرير شده اول مه از تمام فعاليگران دستگته دفاع از کاريکم

 و کلن در آلمان و گوتنبرگ و ، هامبورگیدر شهرهاامروز . ندي نمایستادگين تعرض ايرو در مقابل ايتمام قوا و ن

ر شده ي از کارگران دستگیبانيشکر هفت تپه و پشتيت از مبارزات کارگران ني در حمایاستکهلم در سوئد تظاهرات

 ی برای اسالمین ها و فشار بر جمهوري ما خواهان گسترش کمپین حرکت اعتراضيضمن ارج نهادن به ا. برگزار شد

 منصور اسانلو و همه ،یث اماني ش،ی طه آزاد،یر مرادي جوانمیه کارگران زندانيد و شرط کليو بدون ق ی فوریآزاد

ر هفت تپه و شکي کارگران نیل شده براي تشکی لغو پرونده هاین ما خواهان فشار برايهمچن. مي هستیاسيان سيزندان

 را یم که مرتبا اخبار مربوط به کارگران زندانيکنيما تالش م. مي باشی مین کارگريد فعاليو تهدخاتمه دادن به احضار

  .دي با ما همراه شوین اعتراضين کمپيچه قدرتمند تر اشبرد هريدر پ. مي انعکاس دهین الملليدر سطح جامعه و ب
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