
  كارگرجهاني  روز دستگير شدگان مراسم

  !آزاد شوند بايد هر چه زودتر 
رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی گردهمایی اول ماه مه در پارک الله تهران را با 

 اردیبهشت، در ١١ بعد ازظهر روز ۵ حوالی ساعت . سرکوب نمودسبعيت تمام
مع شدن در  قصد جدوستدارانشان هزار تن از کارگران و ٣حالی که حدود 

برای بزرگداشت روز جهانی کارگر ) آب نماميدان (گوشه ای از پارک الله تهران 
ها  مزدوران حکومت در یک حرکت از قبل سازماندهی شده به آن ، را داشتند

  .  را دستگير کرده و با خود بردندها تن   دهحمله کرده و ضمن ضرب و شتم وحشيانه تجمع کنندگان
  

ارازل و اوباش در لباس (ی جمهوری اسالمی شامل مامورین وزارت اطالعات مزدوران رژیم ضد کارگر
در جریان هجوم به جمعيت با ددمنشی تمام هر که را در آن منطقه حضور ، وهای انتظامی و نير )شخصی

 کودکان به انهای خونين و مالين در مقابل چشم داشت با سبعيت کتک زده و عده زیادی زن و مرد را با پيکر
 به کسانی که برای بزرگداشت روز ها به اين ترتيب آن .خود انداخته و با خود بردند" ون"شين های داخل ما

 تنها با نيروهای سرکوب ديکتاتوری حاکم . جهانی کارگر به پارک آمده بودند اجازه کوچکترين تجمعی ندادند
راسم اول ماه مه و جشن ، موفق به جلوگيری از برگزاری م نمایش عریان این درجه از بيشرمی و ددمنشی

، اما انتشار اخبار سرکوب این  هنوز خبری از سرنوشت دستگير شدگان در دست نيست. کارگران شدند
حرکت و سبعيت بخرج داده شده توسط جيره خواران جنایتکار حکومت برای بر هم زدن این حرکت خشم و 

  . ه استوری اسالمی برانگيختنفرت افکار عمومی را هر چه بيشتر بر عليه رژیم ضد کارگری جمه
  

یکبار دیگر ماهيت ضد خلقی رژیم جمهوری نه فقط سرکوب وحشيانه تجمع مسالمت آميز اول ماه مه در تهران 
مبارزات  و چشم انداز رشد اعتراضات  نشان داد که دیکتاتوری حاکم آن قدر ازبلکهاسالمی را به نمایش گذارد 

برای مسالمت آميز کارگران  تجمع حتیتوده های تحت ستم ما و بویژه طبقه کارگر در هراس است که 
همچنين .  طور قهر آميز در هم می شکنده و آن را ب، بر نمی تابدهم  را -جهانی شان جشن برگزاری

موجود قوانين نظام ب در چارچو صرفا می کوشنددستگيری وحشيانه برخی از سازماندهندگان اين حرکت که 
ابعاد و شدت ديکتاتوری حاکم بر ايران را به روشن ترين وجهی به نمايش گذاشته و بار ديگر حرکت نمايند 

  .درجه هراس جمهوری اسالمی از مبارزات ظفرنمون طبقه کارگر را بر همگان آشکار ساخت
  

م و نفرت همه آزاديخواهان و نيرو خشسرکوب وحشيانه تجمع پارک الله برای برگزاری مراسم اول ماه مه 
 تمامی دستگير شدگان  و ضرورت مبارزه برای آزادی بی قيد و شرط  ههای طرفدار طبقه کارگر را بر انگيخت

این واقعيت  بار ديگر بر تجربه اخير. می دهدرا با برجستگی در مقابل همه نيرو های مبارز قرار این حرکت 
جمهوری اسالمی و نظام دیکتاتوری حاکم مانع اصلی دستيابی طبقه کارگر که رژیم ضد کارگری تاکيد گذاشت 

ما به حقوق صنفی و سياسی عادالنه اش بوده و سرنگونی انقالبی این رژیم در جریان مبارزات دالورانه 
    .شان می باشد مطالبات بر حق  نيل کارگران بهضامنکارگران و توده های ستمدیده تنها 

  
  

  !ضد كارگري جمهوري اسالمينابود باد رژيم 
  !هر چه پرخروش تر باد مبارزات انقالبي كارگران

  !د آزاد شونديدستگير شدگان روز جهاني كارگر با
            !زنده باد كمونيسم ! پيروز باد انقالب

  
  با ايمان به پيروزي راهمان 
          چريكهاي فدائي خلق ايران
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