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مي اول مه را آزاد کنیکارگران زندان  
 

فتم ارديبهشت هشتاد و هبيست                                                                    یريگيته پي عضو کمیديرضا رش    
  

 مقابله و یران از مدتها قبل خود را براي حاکم بر ایه داريم سرمايد که رژي برگزار گردیاول مه امسال درحال

 وحشت و اعدام در معابر یجاد فضاياز ا. ن روز آماده کرده بودي در ای کارگری مراسم های با برگزاریيرودررو

.  را مرعوب کندین کارگريان که بتواند جامعه و در راس آن فعالين زنان و دانشجوي فعالیريگ گرفته تا دستیعموم

 مراسم یان برگزارير کرد و در جري را دستگیث امانيش.  مراسم اول مه کارگران را شالق زدیقبل از برگزار

و هم کنون . ر نمودين نفر را دستگي چند،رانيه آزاد کارگران اي از جمله اتحادین کارگري از طرف فعالیمستقل کارگر

زندان  درید اطهاري و حمی طه آزاد،یمرادري جوانمیران به نامهايه آزاد کارگران اي اتحادی اصلیاعضااز نفر٣

  ن کارگران از دو جنبه مهم استيت از ايحما. هستند

  دندر شي اول ماه مه مستقل در روز کارگر دستگی برگزارین کارگران براي اوال ا-١ 

 مراسم ی برگزاری هستند که همچنان همانند شما دوستان تالش خود را برایک تشکل مستقل کارگرينها رهبران ي ا-٢

  . مستقل اول مه داشته اند

 :یي دانشجوی تشکل ها،ی مستقل کارگری تشکل ها،زي محمود عز،ین کارگري فعال،دوستان کارگر
  

 از ی اگر محمود صالح،ه مند شوند مستقل بهری کارگریجاد تشکلهايامکانات اران توانسته اند ازيامروز کارگران ااگر

 است که اکنون چند تن یفي شری حاصل زحمات انسانهایجنبش کارگرگريهزاران دستاورد دزينزندان آزاد شده است و

    .زندان هستندآنان دراز

 ی آزادی قدرتمند براینيد کمپيد و صد بايو با. رفته فراتريحد اطالعد ازيبا. سکوت را شکستد مهريبا!  کارگریرفقا

 یان هم طبقه ايزندانريساشدگان اول مه وريدستگازگريدست همددست در.  خود گذاشتیفورکاردستورزان درين عزيا

بهره د بايباامروز. ميزندان نجات دادازمحمود راروزيد. ت کردي حمایشتريت بيجدقدرت و بایاسيان سيزندانمان ويها

هم در زندان اسانلوهنوز. مي دفاع کنیکارگران زندان از،افزوده استروي که بتوانمان نیآزاد شدن محمود صالح ازیريگ

  . است

ت يحما ردآنها را مو شدگان تماس گرفت وريبا خانواده دستگ.  نامه نوشتین المللي بیهاسازماند به يبا !کارگر دوستان

 کارگران ید خواست که آزا،حال اعتراض هستندکارخانجات مختلف که هم اکنون درکارگران درد ازيبا. دادقرار

ازمند اتحاد ي نیگريزمان دهرازشتريبطبقه کارگرامروز. دهند امروز خود قراریخواسته ها اول مه را جزویزندان

  . مي شویاسيان سيه زنداني کلید خواهان آزاديد و باد متحد شيبا.  شدیکيد يبا.  استیکدليو

   طبقه کارگریزنده باد اتحاد و همبستگ
  یريگيته پي عضو کمیديرضا رش

  ٢٠٠٨ مه ٧ -١٣٧٨بهشت ي ارد١٨


