وحشيگری رژيم جمھوری اسالمی
عليه کارگران را محکوم میکنيم

جمھوری اسالمی ،بار ديگر دشمنی آشتی ناپذيراش را با طبقه کارگر ايران نشان داد و دهھا تن از کارگران و
فعالين کارگری را که خواھان برگزاری مراسم اول ماه مه بودند ،مورد ضرب و شتم قرار داد و بازداشت نمود.
به رغم تمام اقدامات سرکوبگرانه و بگير و ببندھای رژيم برای ممانعت از برگزاری مراسم اول ماه ،گروهھائی
از کارگران و فعاالن کارگری روز پنجشنبه اول ماه مه ،تالش نمودند در دونقطه از تھران تجمعات خود را به
مناسبت روز کارگر ،برگزار کنند.
در حالی که تعدادی از اعضای سنديکای شرکت واحد قصد تجمع و برگزاری مراسم اول ماه مه را در پايانه
آزادی به ھمراه گروھی از رانندگان شرکت واحد داشتند ،مورد يورش نيروھای سرکوب رژيم قرارگرفتند و
گروھی از اعضای سنديکا و رانندگان شرکت واحد ،از جمله ،مددی  ،خوانساری  ،سعيدی ،وحيدی و نعمتی را
دستگير نمودند .در اين يورش وحشيانه رژيم الاقل  ٢٠تن دستگير شدند.
در اقدامی ديگر ،گروھی از فعاالن کارگری که قصد تجمع در مقابل وزارت کار را داشتند ،مورد يورش
نيروھای سرکوب رژيم قرارگرفتند .در اين يورش واحدھای سرکوبگر نيز تعدادی بازداشت شدند که در ميان
آنھا از پروين محمدی و شاھپوراحسانی راد از اعضای ھيئت مديره اتحاديه آزاد کارگری نيز نام برده شده است.
پيش از اين در سه شنبه شب ،دوتن از فعاالن اتحاديه آزاد کارگران ،جعفر عظيم زاده و جميل محمدی ،نيز
توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شده بودند .در ھمين حال در کردستان نيز تعدادی از فعاالن کارگری
مورد بازجوئی قرار گرفتند.
با وجود تمام وحشيگری رژيم ديکتاتوری عريان  ،تالش کارگران و فعاالن کارگری برای برگزاری علنی
مراسم اول ماه مه ،اقدامی جدا حائز اھميت است .برگزار کنندگان مراسم اول ماه مه امسال ،بار ديگر نشان دادند
که حتا در دشوارترين شرايطی که رژيم ديکتاتوری عريان ايجاد نموده ،میتوان و بايد مراسم اول ماه مه را علنا
برگزار کرد.
سازمان فدائيان )اقليت( به برگزار کنندگان مراسم اول ماه مه درود می فرستد.
سازمان فدائيان )اقليت( اقدامات وحشيانه رژيم عليه کارگران را محکوم میکند و خواھان آزادی فوری تمام
بازداشت شدگان و کليه کارگران زندانی است.
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