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 جىبش اَل ماي می 
 کمیتً ٌای کارگران سُسیالیست داخل کشُر

ثزگشاری هزاطن رّس جِبًی کبرگز كوػ ثَ               
صر توبم    .  رّس اّل هی سالصَ ًوی گزصص               

کؼْر ُب ثَ كزاسْر ػزایػ ّ هْهؼیت ُب                     
ُشاراى ّ ػبیض هیلیْى ُب کبرگز، صطت اًضر              
کبر تضارک ثزگشاری ایي رّس هی گزصًض ّ تب          
هضت ُب ًیش پض اس پبیبى هزاطن پشغ اسجبر ّ         
گشارػبت هزثْؼَ ّ ثزرطی ًوبغ هْت ّ                    

ایي رًّض کَ ُز طبل . ظؼق آى ًیش اصاهَ صارص
اثؼبص گظتزصٍ تزی هی یبثض، ثبػث گزصیضٍ کَ              
جٌجغ کبرگزی ؼی چٌض هبٍ ًوغ پز رًگی صر    
ػزصَ هجبرسٍ ؼجوبتی ایلب ًوبیض ّ صر ّاهغ                  
جٌجغ اّل هی را ایجبص ًوْصٍ اًض کَ ُز طبل              

 .پز ثبرتز هی گزصص

طزهبیَ صاری جِبًی ًیش صر ُزاص اس ایي                   
جٌجغ ثَ اػکبل هشتلق ّ ثب صر استیبر صاػتي            
اهکبًبت ّطیغ رطبًَ ای طؼی صر کوزًگ                  
ًوْصى اُویت ایي رّس ّ ؼزح طْژٍ ُبی                   
هتؼضص ّ ثَ اًذزاف کؼبًضى اكکبر ػوْهی                    

صر آطتبًَ رّس جِبًی کبرگز اسصّاج             .  صارص
ػبُشاصگبى هیلیبرصر طلؽٌتی اًگلیض ثَ                        
ّطیؼتزیي ػکلی صر توبم رطبًَ ُبی طزهبیَ            
صاری اًؼکبص یبكت ّ صر هْهؼیتی کَ چٌض                     
هیلیبرص ًلز کبرگز ّ هزصم صر جِبى تذت تبثیز 
ثذزاى طبستبری طزهبیَ صاری سیز سػ كوز              
ثظز هی ثزًض، پْػغ سجزی گظتزصٍ ػزّطی           
ػبُشاصٍ ّ ثزگشاری هزاطن ػظین پبپ ثشرگ         
ّ تجلیـبت رطبًَ ای گظتزصٍ ثزای آى تٌِب ثزای 
اًذزاف اكکبر ػوْهی اس جٌجغ اّل هبٍ هی             

 . اطت

اس طْی صیگز صر ثظیبری اس کؼْر ُب ّ اس                
جولَ ایزاى ثب توِیضات پلیظی طؼی هی کٌٌض اس   
تجلیـبت ّ ثزگشاری هزاطن رّس                                           
کبرگزجلْگیزی ًوْصٍ ّ ثَ ُز ًذْ هوکي آى           

جبهؼَ اطتجضاص   .  را  هْرص طزکْة هزار صٌُض         
سصٍ هب ثب ًشصیک ػضى ثَ رّس کبرگز ُز چَ              
ثیؼتز كعبی پلیظی هی یبثض ّ صطتگبٍ ُبی                   

 . طزکْثگز ّطیؼب ّارص ػول هی گزصًض

اهب ثب توبم ایي ػزایػ ثَ صلیل رػض جٌجغ ظض             
طزهبیَ صاری صر جِبى ّ ثؽْر هؼشص صر              
ایزاى ّ اكشایغ تؼضاص كؼبلیي کبرگزی، ّ تؼکل 
ُب ّ جوغ ُبی کبرگزی ُز طبل تجلیـبت ّ                  
تضارک ّطیؼتزی ثزای ثزگشاری رّس جِبًی        
کبرگز اًجبم هی ػْص ّ تْجَ تؼضاص ثیؼتزی اس   

صر .  کبرگزاى ّ هزصم ثَ آى جلت هی ػْص                  

ُویي راثؽَ اهظبل ًیش صر ایزاى ّ صر سبرج             
کؼْر تؼکل ُب ّ گزایؼبت هتؼضص کبرگزی                

 صطت ثَ کبر ػضًض؛ 

کبرگزاى طْطیبلیظت ّ هتذضیٌؼبى تذت                     
تؼکل ُبی هشتلق اس جولَ کویتَ ُبی                             
کبرگزاى طْطیبلیظت صاسل کؼْر، جْاًبى                
طْطیبلیظت کزج، کویتَ صاًؼجْیبى چپ هظتول 
ّ کبًْى صّطتضاراى کبرگزاى طْطیبلیظت صر           
سبرج کؼْركؼبلیت ُب ّ تجلیـبت هبثل تْجِی           
اًجبم صاصًض، کَ اس جولَ آًِب هٌؼْر کبرگزی ثَ 
هٌبطجت اّل هبٍ هَ ثْص، کَ هجوْػَ ای اس                 
هؽبلجبت طیبطی ّ اهتصبصی ؼجوَ کبرگز را صر 
ػزایؽی کَ چؼن اًضاس تؼضیض هجبرسٍ ؼجوبتی ّ       
هْج صّم جٌجغ هزصهی ّجْص صارص، هٌتؼز                 

هٌؼْر کبرگزی ثبستبة هبثل تْجِی           .  گزصیض
صاػت ّ ًَ تٌِب صر طؽخ ّطیغ ایٌتزًتی پشغ            
ػض، ثلکَ ثب چبپ ّ تْسیغ آى صر چٌض ُشار                    
ًظشَ صر چٌض هذلَ کبرگزی صر ػِزُبی                     
تِزاى،کزج ّ اصلِبى اًجبم گزصیض؛ کویتَ ُبی 
کبرگزاى طْطیبلیظت ثب تْجَ ثَ ػزایػ ّ ثَ             
طِن سْص كزاسْاى اػتزاض سیبثبًی ثَ هٌبطجت 
اّل هی صاص ُوچٌیي اؼالػیَ هزثْغ ثَ                           
ثزگشاری هزاطن رّس جِبًی کبرگز تْطػ                

صر چٌض صض ًظشَ     "  جْاًبى طْطیبلیظت کزج   "
صر هذالت کبرگزی ّ هزکش ػِز کزج تْسیغ    

کبًْى صّطتضاراى  .  "ّ ثز صیْارُب چظجبًضٍ ػض     
ظوي تجلیؾ هبثل تْجَ       "  کبرگزاى طْطیبلیظت  

اؼالػیَ ُب ّ اسجبر هزثْغ ثَ اّل هبٍ هَ،                   
ّیژٍ ًبهَ ی پز ثبری اًتؼبر صاصًض، کَ صر                     

 .تبریز جٌجغ اّل هی هبًضگبر سْاُض ثْص

صیگز ثشغ ُبی جٌبح چپ جٌجغ کبرگزی ًیش 
ػْرای ثزگشاری اّل   "ثب اتذبص ػول صر هبلت        

، ثَ کبرگزاى ثزای ثزگشاری                        "هبٍ هی     
راُپیوبیی صر سیبثبى كزاسْاى صاصًض ّ طبل                  

" طتیش ؼجوبتی را صر هوبثل جِبص اهتصبصی                 "
اػالم ًوْصًض ّ ثضیي ػکل گبم ثب ارسػی صر                 
ػزصَ جٌجغ کبرگزی ّ هزصهی ثَ جلْ                       

 .  ثزصاػتٌض

ُلت تؼکل کبرگزی هؽؼٌبهَ ای کَ ػبهل                   
دضاهلی اس هؽبلجبت کبرگزی ثْص را هٌتؼز                  
ًوْصًض ّ ُوجظتگی کبرگزی را صر ارتجبغ ثب              
ثزگشاری هزاطن رّس کبرگز ّ تبکیض ثز طبل            

 .   طتیش ؼجوبتی را اػالم کزصًض

تؼضاصی صیگز اس جوغ ُبی کبرگزی ًیش صر                 
ػْرای ثزگشاری "اهظب ًوبغ ایزاى اس كزاسْاى 

ثزای اػتزاظبت سیبثبًی دوبیت " اّل هبٍ هی 

ًوْصًض ّ صر ًتیجَ جٌجغ اّل هی را تضارک                
 .صیضًض

صر سبرج کؼْر ًیش اکٌْى تؼکل ُبی هتذض               
جٌجغ کبرگزی جبی پبی هذکوی پیضا ًوْصٍ ّ         
صر ارتجبغ ثب رّس جِبًی کبرگز ًیش كؼبل                      

ُز یک ثٌب ثَ ػزایػ ّ هْهؼیت سْص ثَ       . ثْصًض
تجلیؾ ّ تضارک ثزگشاری هزاطن پزصاستٌض ّ صر    

ًِبصُبی ُوجظتگی ثب جٌجغ کبرگزی "ایي هیبى 
هتؼکل اس چِبرصٍ تؼکل صر کؼْر ُبی " ایزاى

هشتلق ثب تزتیت صاصى آکظیْى ُب ّتوْیت جٌبح 
چپ جٌجغ کبرگزی ثَ هتذض هؼتجزی تجضیل ػضٍ 

 .اًض

ثزگشاری رّس کبرگز صر ػِز طٌٌضج صر                     
سیبثبى كزصّطی تْطػ تؼضاصی اس کبرگزاى                 
ثزگشار گزصیض کَ صر ًِبیت ثب صسبلت پلیض                  

صر ایي هزاطن هؽؼٌبهَ ُلت تؼکل       . پبیبى یبكت
کبرگزی هزائت گزصیض ّ کبرگزاى پالکبرصُبیی 

کبرگز سًضاًی آساص : "کَ ثز آًِب ًْػتَ ػضٍ ثْص
، "کبرگز، صاًؼجْ اتذبص اتذبص          "،    "ثبیض گزصص   

، صیضٍ   "کبرگزاى ػلیَ طزهبیَ هتؼکل ػْین        "ّ
هزاطن ثب اطتوجبل هزصم دبظز صر               .  هی ػض  

 .سیبثبى رّثزّ ػض ّ کظی ثبسصاػت ًگزصیض

صر ػِزطتبى صهبًّض، تؼضاصی اس کبرگزاى صر           
هذلَ آیٌَ ّرساى تجوغ ًوْصٍ ّ ثب سْاًضى                     
طزّص اًتزًبطیًْبل هزاطن را ػزّع کزصًض ّ            
طپض یکی اس کبرگزاى صر ثبرٍ اُویت رّس               
کبرگز طشٌزاًی ًوْص، ّ صر سبتوَ هزاطن                   

 .هؽؼٌبهَ ُلت تؼکل کبرگزی هزائت گزصیض
ًلز اس کبرگزاى کَ چٌض  044صر هظجض طلیوبى 

هبٍ اطت صطتوشصػبى را صریبكت ًکزصٍ اًض، صر  
هوبثل اصارٍ کبر اجتوبع ًوْصٍ ّ اػتزاض سْص         

 .را اثزاس ًوْصًض
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رػهت،کههزهههبًؼههبٍ،هههِههبثهبص،پههبٍّ،کههبهههیههبراى،ًههوههضٍ     

ارصیجِهؼهت، کهَ       9هزاطن ُبیی صر رّس جوؼَ 
 .ػوضتب صر ؼجیؼت ثْص، ثزگشار گزصیض

صر تِزاى ّ  ػِزُبی  ثشرگ هبهْراى لجبص            
ػشصی ّ یگبى ُبی ّیژٍ ثب اطوزار صر هوبثل        
ّسارت کبر ّ سیبثبى ُبی اصلی ػِز هبًغ                

 .ثزگشاری هزاطن گزصیضًض

صر راطتبی هوبًؼت اس ثزگشاری هزاطن رّس          
کبرگز، كؼبل کبرگزی هذوْص صبلذی ػعْ           

کویتَ ُوبٌُگی ثزای کوک ثَ ایجبص تؼکل              "
ثبسصاػت گزصیض ّ پض اس یک         "  ُبی کبرگزی 
صر طٌٌضج ًیش چٌض تي اس كؼبلیي        .  رّس آساص ػض  

 .کبرگزی رّس صُن ارصیجِؼت ثبسصاػت ػضًض

 عابد رضایی: سردبیر 
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ُز چٌض جٌجغ اّل هبٍ هی ثَ یک رکي هِن صر 
ػزصَ هجبرسٍ ؼجوبتی تجضیل ػضٍ اطت، اهب                 
ّاظخ اطت کَ هجبرسٍ ی ؼجوبتی كوػ صر                      
صْرت تضاّم ّ صسبلتگزی ثَ ُوزاٍ تللین                   
هؽبلجبت طیبطی ّ اهتصبصی کبرگزاى ّ هزصم          
ثَ ًتیجَ سْاُض رطیض ّ راٍ را ثزای آیٌضٍ ثبس              

ّاظخ اطت کَ صطتگبٍ ػزیط ّ           .  هی ًوبیض  
ؼْیل طزکْة ثب ایجبص كعبی اهٌیتی هبًغ                    
ثزگشاری ّطیغ رّس جِبًی کبرگز صر ایزاى           
ػض، اهب ثَ ُز ػکل ّ ثب ّجْص توبم هذضّصیت            
ُب جٌجغ را ًتْاًظتٌض هِبر کٌٌض ّ ؼجن اسجبر            

 .اػالم ػضٍ،رّس جِبًی کبرگز ثزگشار گزصیض

ػزایػ رّس جِبًی کبرگز یکجبر صیگز ثَ هب              
ظزّرت هتؼکل ػضى را یبصآّری هی ًوبیض ّ    
ایي ّاهؼیت را کَ ٌُْس تْاسى هْا ثَ طْص هب              

هب کبرگزاى  .کبرگزاى ًیظت را ًؼبى هی صُض         
طْطیبلیظت ثَ طِن سْص ثب تالػی ثیغ اس پیغ 
صر راطتبی ػزکت كؼبل ثزای  هتؼکل ػضى ّ           
ایجبص آلتزًبتیْ کبرگزی صر جبهؼَ ثَ ُوزاٍ                

 .صیگز کبرگزاى آگبٍ ثَ پیغ سْاُین ركت
 وابُد باد سرمایً داری ، زودي باد سُسیالیسم

اعتراض کارگران کارخاوً ریسىدگی َ               
بافىدگی َکارخاوً وساجی کاشان در                     

 ٌا مراسم خاوً کارگری
صجخ رّس یکؼٌجَ، سبًَ کبرگزی ُب هزاطوی         
را ثَ هٌبطجت رّس کبرگز صر ّرسػگبٍ                         

سبًَ کبرگزی   .  هؼتوضی تِزاى ثزگشار کزصًض      
ُب ثضلیل ّدؼت اس سؼن کبرگزاى هؼتزض ّ            
ادتوبال دعْرػبى صر هذل ّ                                                 
اثزاساػتزاظبتؼبى ّ تجضیل کزصى ایي هزاطن            
كزهبیؼی ثَ یک هزاطن اػتزاظی طبػت ّ               
هذل ثزگشاری هزاطن را هشلی ًگَ صاػتَ ّ             

ثب ایي دبل         .  صر رطبًَ ُب ػلٌی ًکزصًض                 
کبرگزاى کبرسبًجبت ریظٌضگی ثبكٌضگی ّ                   

َ    ۲۳“ًظبجی کبػبى ثب پالکبرص           ! دوْم هؼْه
صر ایي هزاطن دعْر      ”  چَ کظی پبطشگْطت   

 .یبكتَ ّاػتزاظبت سْصرا ثَ ًوبیغ گذاػتٌض

اَل ماي مً در اٌُاز َ اودیمشک َ                        
 مسجدسلیمان

ُشار کبرگز    ۲۳صر ػِز اُْاس دضّص ثیغ اس  
هصض ثَ ُن پیْطتي صرهٌؽوَ هزکش ػِز را                 
صاػتٌض، هأهْراى ثب ثظتي سیبثبى ُبی كزػی ّ          
پزتبة گبس اػک آّر ّ پبػیضى اطپزٍ ُبی                   
دبّی پْصر كللل ثَ صْرت کبرگزاى ثب اًبى ثَ 

گشارع ُبی رطیضٍ ثَ اتذبصیَ . هوبثلَ ثزسبطتٌض
هظتول کبرگزی ػوبل سْسطتبى دبکی اس                    

صر .  صطتگیزی ػضٍ سیبصی اس کبرگزاى صارص            
ػِز اًضیوؼک هبهْراى صر دبلی کَ طؼی صر          
پزاکٌضٍ کزصى کبرگزاى صاػتٌض ثب اطتلبصٍ اس                 
ثبتْى ّ پبػیضى آة كؼبر هْی ثَ کبرگزاى                    

گشارػِب اس  .  ثبػث پزاکٌضٍ ػضى اًِب گزصیضًض       
ػْػتز دبکیظت صرگیزی ػضیض هیبى کبرگزاى        
ّ ػضٍ سیبصی اس جْاًبى ثیکبر هٌؽوَ ّ                            

.  هبهْریي یگبى ّیژٍ پبطضارى رر صاصٍ اطت             
هبهْریي لجبص     ۵ثؼض اس ظِز اهزّس طبػت           

ػشصی ثب هزاجؼَ ثَ هٌشل ریئض اتذبصیَ                   
هظتول کبرگزی صسكْل آهبی كزػیض هذوض ساصٍ         
اهضام ثَ صطتگیزی ّی ّ طَ تي اس اػعبی                   
ُیئت رئیظَ ایي اتذبصیَ ثَ ًبم ُبی رظب                       
گزجی، جؼلز توی ًژاص، دویض رظب طلْکی                

 .ًوْصًض 

ُوچٌیي صر ػِز ُبی راهِزهش ّ ایذٍ گشارع 
. ُبیی اس تجوؼبت کبرگزی گشارع ػضٍ اطت         

صر هبُؼِز ّ ثٌضر اهبم هبهْریي ثب پزتبة گبس 
اػک آّر ثَ صق کبرگزاى هؼتزض هجتوغ            
ُبی پتزّ ػیوی دولَ ّر ػضًض ّ اًبى را هْرص 

ُبی تکویلی     گشارع.ظزة ّ ػتن هزار صاصًض       
 .هتؼبثوب اػالم سْاُض ػض

 ۱۱کبرگز کبرگز اتذبص اتذبص،                      :ػؼبرُب
ارصیجِؼت رّس جِبًی هبطت تؼکل اػتصبة         

 دن هظلن هبطت، کبرگزاى جِبى اتذبص اتذبص

 اتذبصیَ هظتول کبرگزی ػوبل سْسطتبى

جمعی از کارگران کرماوشاي، اَل ماي مً           
 را جشه گرفتىد

ثز اطبص سجزی کَ ثزای هب ارطبل ػضٍ، جوؼی 
اس کبرگزاى ػبؿل صر هزاکش تْلیضی ػِز                   

ارصیجِؼت، جؼي    ۱۱صٌؼتی کزهبًؼبٍ، رّس      
ایي کبرگزاى   .  اّل هبٍ هَ را ثزگشار کزصًض           

ُبی دْهَ ػِز  صجخ صر یکی اس ثبؽ ۹طبػت 
کزهبًؼبٍ گزص ُن آهضٍ ّ ایي رّس را گزاهی               

صر اثتضای ایي هزاطن، یکی اس دبظزیي  .صاػتٌض
پیزاهْى رّس جِبًی کبرگز ّ جٌجغ کبُغ              

گیزی آى، طشٌبًی  طبػت کبر ّ چگًْگی ػکل
اّل هبٍ هَ، رّس         ”  ایزاص کزص ّ گلت کَ               

اػتزاض کبرگزاى ثَ ػزایػ هْجْص ّ ؼزح             
   َ ُبی آًِب صر هوبثل طزهبیَ          هؽبلجبت ّ سْاطت

صاراى ّ رّس ثَ ًوبیغ گذاػتي هضرت ؼجوبتی           
صاری ثَ ُز ػیٍْ هوکي ّ ثب               طزهبیَ.  هبطت
سْاُض ایي رّس را اس هذتْای         كزیجی، هی   ػْام

کٌض   هی  اع تِی ّ یب اًکبر کزصٍ ّ تالع      ّاهؼی
کَ کبرگزاى را اس ُز ًْع تؼکل ّ اتذبص ّ                 

آًِب اس تزّیج    .  ُوجظتگی ؼجوبتی هذزّم ًوبیض    
کٌٌض   ّ اُویت ایي رّس صر جبهؼَ جلْگیزی هی

ُبی ُز چَ ثیؼتزی اس کبرگزاى جْاى  تب ثشغ
اؼالع ثبػٌض ّ ثب  ّ سدوتکغ اس اّل هبٍ هَ ثی

تْطل ثَ ًیزّی پلیض ّ هْاًیي ظض کبرگزی،           
هبًغ اس ثزگشاری هظتول ایي رّس صر هزاکش ّ 

الجتَ ایي اهز ثَ       .  ػًْض   ُبی ػِزُب هی       هیضاى
تْاسى هْای هب کبرگزاى ًیش ثظتگی صارص ّ صر 
ثزسی ػِزُب کَ آگبُی کبرگزاى ثبال ثْصٍ ّ             

ُبیی ُز چٌض کْچک، ّجْص صارص، ثب                   تؼکل
ُوبٌُگی یکضیگز صر هظیزُبی هؼشصی، ثَ          

َ    سیبثبى هی  ُب ّ هؽبلجبت سْص را        آیٌض ّ سْاطت
صر اصاهَ ایي هزاطن، یکی صیگز  ”.سًٌض كزیبص هی

اس کبرگزاى اس ّظؼیت ًبثظبهبى سًضگی ّ                
ػزایػ کبر ّ هؼیؼت کبرگزاى صذجت کزص ّ         

ُبی صرّؿیي ؼزح      ثب اػبرٍ ثَ كزیت ّ ّػضٍ         
  َ ُب، گلت کَ هب ثبیض ثَ ایي            ُضكوٌض کزصى یبراً

ُب گْع ًضُین ّ تٌِب ثَ تؼکل ّ ًیزّی              دزف
 .سْص كکز کٌین

هزاطن جوؼی اس کبرگزاى کزهبًؼبٍ ثَ هٌبطجت 
اّل هبٍ هَ، ثب صزف ػیزیٌی ّ اثزاس ػبصی ّ 

صجخ ثَ     ۱۱سْػذبلی دبظزیي، صر طبػت         
 .پبیبى رطیض

برگساری مراسم رَز جٍاوی کارگر در                
 شٍرستان اشىُیً

ثز اطبص گشارع رطیضٍ، هزاطن رّس کبرگز           
صر ػِزطتبى اػٌْیَ ثب دعْر جوؼی اس                       
كؼبلیي کبرگزی ّ اػعبی کویتَ ی ُوبٌُگی          

صهیوَ طکْت ثَ یبص         ۱هزاطن ثب     .  ثزگشار ػض  
جبًجبستگبى راٍ اساصی ؼجوَ ی کبرگز اؿبس ػض 
ّ طپض ثذث ّ تجبصل ًظز صر هْرص تبریشچَ              
ی رّس کبرگز ّ هْهؼیت جٌجغ کبرگزی،                  

صر اصاهَ، ػزکت کٌٌضگبى یبص ّ                .هؽزح ػض   
سبؼزٍ ّ اطتوبهت ّ كضاکبری کبرگز جبى                    

ػزکت .ثبستَ، صوض ادوض پْر را گزاهی صاػتٌض
کٌٌضگبى ظوي دوبیت اس كؼبلیي کبرگزی صر             
ثٌض، اكؼیي ًضیوی، رظب ػِبثی، اثزاُین هضصی، 
هٌصْر اطبًلْ ّ اطؼض اثزاُین ساصٍ، سْاطتبر          

صر پبیبى   .  آساصی ثضّى هیض ّ ػزغ آًبى ػضًض            
ُب ّ ًِبصُبی      ظوي دوبیت اس هؽؼٌبهَ تؼکل      

کبرگزی ثب پشغ ػیزیٌی ّ ػبص ثبع رّس                    
 .کبرگز، هزاطن سبتوَ یبكت

برگساری جشه اَل ماي رَز جٍاوی طبقً         
 کارگر در شٍر باوً 

 ۱۳ثز اطبص سجز صریبكتی اس ثبًَ، رّس جوؼَ  
ارصیجِؼت هبٍ صُِب ًلز اس سًبى ّ هزصاى                      
آساصیشْاٍ ّ ثزاثزی ؼلت ثب ثزپبیی هزاطن                   
جؼي ّ طزّر، رّس جِبًی ؼجوَ کبرگز را                

هزاطن ایي رّس صر ػِز ثبًَ ثب         .گزاهی صاػتٌض 
طزّص اًتزًبطیًْبل، طزّص ُوجظتگی جِبًی             
ؼجوَ کبرگز ّ یک صهیوَ طکْت ثَ یبص کلیَ                  
جبًجبستگبى راٍ آساصی ّ طْطیبلیظن آؿبس                     

صر اصاهَ یکی اس دبظزیي صر هْرص             .  گزصیض
ّظؼیت کبرگزاى جِبى ّ ثَ ّیژٍ کبرگزاى             
هٌؽوَ سبّرهیبًَ اس جولَ ایزاى ّ کزصطتبى ثَ   

طپض ػؼزی صر         .  ایزاص طشٌزاًی پزصاست        
طتبیغ ركین جبًجبستَ، کبرگز آگبٍ ّ کوًْیظت 

صر اصاهَ   .  هزائت گزصیض  "  جوبل چزاؽ ّیظی    "
هؽلجی کْتبٍ صر هْرص تبریشچَ رّس جِبًی               
کبرگز ارائَ ػض ّ صر ًِبیت هزاطن هذکْر صر       

  .هیبى ػْر ّ ػْم دبظزیي ثَ پبیبى رطیض

ما خىاهان آزادی فىری و بی قید و شرر     

 !دستگیر شدگان روز جهانی کارگر هستیم
هتاسفاًَ تعدادی از فعالیي کارگری شِر سٌٌدج 

در پی برگساری هراسن رّز جِاًی کارگر در 

ایي شِر دستگیر ّ رّاًَ زًداى شدٍ ّ تا کٌْى 

رژین ضدکارگر جوِوْری اسویهوی در ه ویور            

هٌافع بْرژّازی اقدام بوَ ززادی زًوِوا ًوٌوووْدٍ               

 .است

جرم دستگیر شدگاى ایي رّز چیسی ًی ت جوس  

فریاد حق طلباًَ طبقَ کوارگور زى ُون در رّز            

 جِاًی خْد یعٌی اّل هاٍ هَ

 کانىن دوستداران کارگران سىسیالیست


