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  کردمي خواهیستادگي شده گان اول ماه مه اري دستگهي کلیتا آزاد
 

١٣٨٨ ارديبهشت ٣١شنبه  پنج                                               یفرهاد شعبان                                           
   

اه مه امسال اول مروزران، دري این شجاع جنبش کارگريفعالخون آغشته کارگران حق طلب و به یچهره هاريتصاو

 و ی کارگری از نهادهایاري بسیانه قرار گرفته بودند؛ برايم مورد هجوم وحشي سرکوبگر رژیروهايکه توسط ن

عا پخش يوسز ي نینترتي ایايران در دني حاکم بر ایم اسالميت رژين اسناد جنايا.   فرستاده شدین الملليمطبوعات ب

 یدولت جمهورزده شد و نفرت ازگريدکباري یستم ضد کارگرين نظام وسي ایب کوس رسوائين ترتيبد. ديگرد

  .ان افتاديشدگان به جرري دستگی آزادیروز و کمتر از فردا شد و مبارزه برايدشتر ازي بیاسالم

 یعملکرد ضد کارگر ازیشان در افشاگريران و تشکلهاي این جنبش کارگري کنم که  نقش فعالیاد آوريجا دارد 

ن حال با آغاز مبارزه يعاما در. ن مبارزه شدنديشقدم ايشرو و پي بموقع و مسئوالنه بود و خود آنها پر،يم چشمگيرژ

ران در خارج ي این مدافع جنبش کارگري  و فعالی همبستگیر شد گان اول ماه مه در داخل نهادهاي دستگی آزادیبرا

 یدان آورده، و برايج خود را به مي بسیت بااليز ظرفي نیستيست چپ و احزاب کمونين کمونيو فعال کشوراز

بق اخالص گذاشته؛ و با طتوان دارند دران کارگر آنچه را دري زندانی با هدف آزادی مبارزاتین هاي کمپیسازمانده

  .متحد شدند متعهد وین همرزميا دری و سازمانیمنافع گروهت آن بري و ارجحیدادن منافع جنبش کارگرقرارمحور

 یي و تنها جلوه هایخي به آن وحدت تاریده شد، پاسخي گذشته خلق و آفری روزهای که طیزيور انگ شی صحنه ها

د در روزها و هفته يگر آن باي دی بود  و البته که صحنه های با جنبش کارگریت و ابراز همبستگياز احساس مسئول

  .ش گذاشته شودينده به نماي آیها

 یو جنبش کارگرکنار طبقه کارگرز همانند گذشته دريکشور حزب نالت خارج از يران و تشکيست ايحزب کمون

، همبسته و متحد ی جدی دست زدن به مبارزه ائی عزم خود را براین جنبش کارگريقرار گرفت و همصدا با مدافع

  . ش گذاشتيبه نما

 کارگران ی آزادیا بری اعتراضیه حرکتهاي از کلیبانيت و پشتي و اعالم حمای پالتالکیشرکت در جلسات مشورت

ه ي شرکت در کلین حزب برايونها و دعوت اعضاء و فعالي شرکت در تجمعات و آکسی برای، اعالم آمادگیزندان

 بود یت و تعهداتي از مسئولی بخشی مبارزاتینهايون و کمپي دست زدن به آکسی خود برایاعتراضات و اعالم آمادگ

  .  بعهده گرفتیرگران زندانت از کايالت خارج از کشور حزب در حمايکه تشک

اتحاد ، "  با عنوان یه ائياطالع صدوریکشور طته خارج ازي است که کمیت و همبستگين احساس مسئوليدر ادامه ا

ستودن شجاعت کارگران ه کارگران وي علی اسالمیت جمهوريضمن محکوم کردن جناگريدکباري" یروزي، پمبارزه

ن يم، عالوه بر فعاليقلب قدرت رژ مراسم اول ماه مه امسال دریدن به اجرادست ز درین جنبش کارگريو فعال

  . شدگان اول ماه مه فراخواندريدستگ ت گسترده ازي را به حمایکارگر ن جنبشيمدافع ن ويفعال ه نهادها ويکل حزب

 یونير شده آکسيتگت از کارگران دسيران در استکهلم در حمايست ايالت حزب کمونيته تشکيه کمين اطالعي ایدر پ



 خواهد بود که ی اعتراضی حرکتهایکسري ماه مه  فراخوان داده است؛ که ادامه آغاز ٢٣ روز شنبه ی را برا

  . ران خود را متعهد به انجام آن دانسته استيست ايالت خارج از کشور حزب کمونيتشک

دا کرده و به سهم خود در رساندن ير پ مشابه حضویونهايون و آکسين آکسيا است که درین جنبش کارگريبر ما فعال

  . مي سهم کنیران و خانواده ها و همرزمانشان اداي کارگران ایصدا

 ی برایم اسالميط حساس که رژين شراي در ای با جنبش کارگریت و همبستگيبرماست که به تعهد خود در حما

زه حاکم يتاريلي و می جنگیفضاجامعه م دست به سرکوب و ارعاب زده و برمردت خود ازيگرفتن حکم مشروع

  . ميکرده است؛ عمل کن

م ين رژيا زحمتکش از و کارگری خود و توده هایزارين اعتراضات اوج نفرت و بيابرماست با شرکت در

ت ي محل سکونت را حول محکومی کشورهایم و افکار عموميش بگذاري را به نمایضدکارگر، ضد زن و ضد آزاد

  .مي دهر قراريم تحت تاثين رژيا

 ین مدافع جنبش کارگري راستیروهاي و وحدت صفوف نی از همبستگیبخش دي امیبرماست که جلوه ها و صحنه ها

  .ميش بگذاريرا به نما

  ماه مه و سردادن شعار٢٣دار ما روز شنبه يد

  .ديد و شرط آزاد کني را فورا و بدون قیکارگران زندان
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