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رکارگ ی شدگان روز جهانري دستگی آزادی برانيفراخوان  به کمپ  

 
  ١٣٨٨ارديبهشت  ٢٧شنبه يک                                                        ر کارگی مراسم روز جهانی برگزارۀتيکم

 
  

  ! و جهانراني ای کارگری تشکل ها و نهادهاکارگران،

 مراسم اول ماه ی برگزارتهي آنان که بنابر فراخوان کمی که کارگران و خانواده های کارگر هنگامی روز جهاندر

 روز درپارک الله ني داشت ای اعالم مطالبات خود و گرامیکه برا) راني ای مستقل کارگریمشتمل بر تشکل ها(مه

 و یسيپل-یتي امنیروهاي نورشي درپارک مورد ر از مردم حاضیگريتهران گرد هم آمده اند، به همراه تعداد د

 مجروح داي را شدیادي سرکوب، تعداد زی با انواع ابزار و روش هاروهاي ننيا. قرار گرفتندیماموران لباس شخص

 نياز ا. و روانه زندان کردندري که مورد ضرب و شتم واقع شده بودند، دستگی از صد و پنجاه نفر را در حالشيو ب

 ري غني چنني مرتکب نشده بودند که ای جرمچي افراد هنيا.  برندی تن درزندان به سر مکصدي حدودتعداد هنوز 

 و اي در سراسر دنگري کارگر داردهايليه همزمان با م کنيآنها فقط به خاطر ا.  شده انددهي سرکوب و به بند کشیانسان

 مستقل ی برپاکردن تشکل هالي شوند، به دلیر مي که هر روزه تحقراني ها انسان در اونيلي طرح مطالبات مليبه دل

 اعتراض برآورده اند، ی که صداني الي کنند، تنها به دلی نمافتي دری حقوقی متمادی شوند وماه هایسرکوب م

 آن ها در مقابل دادگاه ها و ی آزادی که براشانيهر روز خانواده ها.  در زندان هستندطي شرانيدر بدترامروز 

ما .  شوندی مواجه مضي ضد و نقی نامناسب و پاسخ های کنند اما با برخوردهای مراجعه ميیگرقضايمراجع د

 آن ها دي و نبامي مسئول هستشاني دربند و خانواده هازاني ها کارگر و زحمتکش و مساوات طلب نسبت به عزونيليم

   .مي شدگان شوري همه دستگی تا آزادعي وسی فورا متحدانه دست به کار مبارزه اديبا. ميرا تنها بگذار

 که با مي خواهی می المللني و بی و حقوق بشر داخلی کارگری تشکل ها و نهادهای از تمامني کمپنيما ضمن اعالم ا 

 و زاني عزني ایري ممکن، ضمن محکوم کردن دستگقيان خود و به فراخور امکانات خود و از هر طر تویتمام

 و خانواده زاني عزني متناسب با توان خود از او گوناگون ی هاتي و شرط آنان به حمادي قی بی آزادیدرخواست برا

  . کارگران بپردازندني آنان و اصرار بر مطالبات اعالم شده در قطعنامه اول ماه مه ایها

  

   کارگران جهانی طبقاتیزنده باد همبستگ                              
     :دي بفرستی  نشانني ها و گزارش اقدامات انجام شده خود را به اهياني ها، بتي حمااعالم

        campain1may@gmail.com  

  ٨٨ بهشتينوزده ارد

   کارگری مراسم روز جهانی برگزارۀتيکم

                              



    تهران و حومهی آارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند

   هفت تپهشکري آارگران نیکايسند

  راني آزاد کارگران اهياتحاد

   ساختمانناتي کارگران نقاش و تزئیکاي سنديی بازگشائتيه

  : شاملی کارگرني تشکل ها و فعالی همکاریشورا

  ی آزاد کارگری تشکل هاجادي ای برایريگي پتهيکم -

  ی کارگری تشکل هاجادي کمک به ای برای هماهنگتهيکم -

  ی کارگرني از فعالیجمع -

   زنانیشورا -

   مدافعان حقوق کارگرکانون

  : تيو با حما 

کارگران  - دفاع از کارگران هفت تپه تهيکم - سقز یانجمن دفاع از کارگران اخراج -انجمن برق و فلز کرمانشاه 

غرب  - کردستانینساج  -کارگران کارخانجات شاهو - بافت سنندج ني شیکارخانه بافندگ - سنندجسيکارخانه پرر

 دي توحمارستاني بیکارگران بخش خدمات - رخشروين -آرد فجر - سمای بافیگون - آرارپاکيش- ليآجر ش-بافت

 - دنا کيکارخانه الست -کارگران شرکت فرش غرب کرمانشاه- از بازنشستگان شهرستان سنندج یجمع-سنندج 

کارگران  - اهواز ی از کارگران لوله سازیجمع ----هي از کارگران عسلویجمع - قائن ماني از کارگران سیجمع

 از یجمع -) رانيکاچ( راني ایاطيکارگران کارخانجات چرخ خ - البرز کي السترگران از کایجمع - خامنه ینساج

 از یجمع - زي تبری سازني از کارگران ماشیجمع - زي تبریمي از کارگران پتروشیجمع - زي تبرشگاهيکارگران پاال

 کارگران کارخانه ز ایجمع - زي تبریمي سلدي شهیگران شهرک صنعت از کاریجمع -زي تبریکارگران تراکتور ساز

 از یجمع - سمنان یني از کارگران کارخانه چیجمع - کوه روزي از کارگران شهرستان فیجمع - اني صوفمانيس

 -٢ شماره ی فلزعي از کارگران کارخانه صنایجمع - خودرو راني از کارگران ایجمع - وانيکارگران شهرستان مر

 از کارگران کارخانه یجمع - شهر مشهد ني از کارگران و فعالیجمع - اراني شهر کامني از کارگران وفعالیجمع

 از خبرنگاران بخش یجمع - آالت قم راقيکارگران  -کارگران شرکت کارگالس تهران  - ليذوب آهن اردب

 انيدانشجو - ی از حقوق شهروندتيانجمن حما - بامداد ی و پژوهشیکانون فرهنگ - کرج ی محلهي نشریاجتماع

  راني با کارگران ایکانون همبستگ -هامبورگ  - راني با کارگران ای همبستگتهيکم-راني ای هاگاه دانشستياليسوس

 زن ی آوای خبرتيسا - لجور ی خبرتيسا  - در هلند یراني اانيکانون دانشجو - کارمندان کانادا هياتحاد -گوتنبرگ 

 ی صدای خبرتيسا) جافک( ی کارگرنيال از فعیجمع - ترابر سبز صبا ني از کارگران شرکت تامتيوبالگ حما -

  -استکهلم - رانيار مه د١ رشدگاني دستگی آزادی براتهيکم روند نو ی خبرتيسا - هشداری خبرتيسا -مردم

    کنندهتي اشخاص حمایاسام 

 ايکتوريو -یاري اللهیمهد -شهال بعاردوست  -یمرجان افتخار - یبهرام رحمان -ژنگ  ارديمج -مورزادهي تنصرت

 -ژاله وفا  -ی خانچي قلزيپرو - یرضا راض - ی معصومريام - ی قنواتی زارعرياردش- ی شهرنيشاه - یديجمش



) نروژ( یناصر احمد -یراني ایکين - کوشارانمه) اياسترال( جان پاسنت  -بزرگمهر) کيبلژ( باگال آسوماسژتيبر

) کي از بلژی اجتماعخياستاد تار(آندره پسمن )  المللنيعفو ب(دورل بنز  -یبهناز مهران - نژاد یمزدک طوس

از گروه ( وتيمارگرت مار -بروس آلن  - نگيگرگ ک - ی دهقانديسع )ندهيپو( ی سحابمايس - و باب چارت نيمارل

آمادور  - اسکوت انيکونور بر -آلکس فالکونر- ونگيميسامانتا ب - یفراهانبهروز)  انگلستان یها مارستاني بیدادل

   -)اياسترال( یمورفتريپ -) انگلستان( ی دنيگاو -رضا آزموده  - گدزیجن - ا کالرک یرزمار - یدينو
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