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  اول ماه مه،ی بر افراشتن پرچم تشکل خواهبا

مي کنليبد خط فقر تريز  تورم و دستمزدهي متحدانه علی را به اعتراض   
 

  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم هد                                                                       مشترک                            
                                                                  

(  ( اول ماه مهدنيبه مناسبت فرا رس... ی آزاد کارگران و انجمن صنفهي اتحادهيانيب

 
طبقه ما در   امان  یمبارزه ب  و مولود  ما کارگران روز، روزنيا.  طبقه کارگر استی جهانیهمبستگ ماه مه روزاول

. بهتر استيیاي ساختن دنی برایتيپهنه گ  

 آن،  جنگ و ی و شناسنامه  تي است که هوی نابرابریاي دن هي ما کارگران بر علی طلبی برابرادي ماه مه، روز فراول

. استني کره زمی جای انسان در جااردهايلي ماني پای بی روزهيسکشتار و فقر و    

 خته،ي خط فقر و تورم افسار گسري زی برده وار کار، دستمزدهاطي شرا،ی شغلتي امنی نبود ذره اها،ي اخراج سازتداوم

 از هر زمان شي را براني کارگران در اشتي و معی نابرابر است که زندگیاي دنني اهي کریماي از سی کوچکیتنها نما

. قرار داده استی و تباهی در معرض نابودیگريد  

صالياستسر کارگران ازیو خودکش  کودکان کاردهي پد،ی و تن فروشادي سابقه اعتی گسترش به،يافزون کل روزفروش  

 مانينواده هاخا ما کارگران وی زندگینابود وی تباهني اانيعرنمود ازی فقط گوشه اشت،ي معني تامی برای و درماندگ

.است  

 زي قهر آم  قابل انکار، برخوردري غتي وضعني گذشته به ای تنها پاسخ گردانندگان جامعه در طول سالهاگري دی سواز

 خود یحقوق انسان به جرم دفاع ازی امانثياسالو و شمنصور. مختلف مردم بوده است و برحق اقشاریبا مطالبات انسان

داده شد،  با خشونت پاسخ  مشقت بارشان   طي معلمان به شرااعتراضات به زندان افکنده شده اند، شاني هایهم طبقه ا و

 به جرم ري تاانيک تپه و هفت شکريکارگران ن خوردند و اول ماه مه شالق   مراسم یبرگزار سنندج به جرم  کارگران 

.تند بود مورد تهاجم قرار گرفموتشاني که قوت الیاعتراض به عدم پرداخت دستمزد  

  
  معلمان و عموم زحمتکشانکارگران،

 
 یستادگي قابل تحمل اري غتي وضعني در برابر اميهست متحدانه قادری است، ما تنها و فقط با اعتراضشيپ ماه مه دراول

. استی فرصتني ما چنیاول ماه مه برا. ميزي خود به دفاع بر خی انساناتيکرده و از حق ح   

 حقوق ني تریهيخط فقر، بدري زیدستمزدها و تورم ویزندگ مشقت بارطياعتراض به شرا حق مسلم ما وستهي شایزندگ

.مي دوشادوش هم در اول ماه مه امسال آنرا به منصه ظهور برساندي ماست که بایانسان  

 اول شيشاپي پکي تبر وداشتي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ضمن گرامی و انجمن صنفراني آزاد کارگران اهياتحاد
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 بهم ی تا در صفوفکنندي اعضا خود، کارگران، معلمان و عموم زحمتکشان در سراسر کشور دعوت میماه مه، از تمام

 تورم و هي متحدانه علی به اعتراضی روز رفته و اول ماه مه را با بر افراشتن پرچم تشکل خواهنيفشرده به استقبال ا

.نديا نملي خط فقر تبدري زیدستمزدها  

 

  باد اول ماه مهزنده

ی کارگری باد همبستگزنده  
 

  کارگران برق و فلزکار کرمانشاهی و انجمن صنفراني آزاد کارگران اهياتحاد

 ٩/٢/١٣٨٧  

www.ettehade.net 

k.ekhraji@gmail.com 
 

 
 


