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  زنده باد اول ماه مه
 شش وماه هشتادبهشت ياردوم س                                                                                  اتحاديه سراسری 

 
  

 فراخوان اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار به مناسبت فرا رسيدن اول ماه مه
 

کارگران به دنيای اول ماه مه روز همبستگی بين المللی طبقه کارگر در راه است، اين روز، روز اعتراض جهانی 

وارونه ايست که در آن محروميت توليد کنندگان اصلی ثروت از نعماتی که خود به دست خويش می آفرينند، اساس 

دنيايی که در آن سهم ما کارگران به عنوان توليد کنندگان اصلی همه ی نعمات موجود، . زندگی اجتماعی انسانهاست

 و استيصال و درماندگی ميلياردها انسان  زحمتکش برای گذران زندگی چيزی جز فقر و فالکت پايان ناپذير نيست

 "نه بزرگ "اول ماه مه روز . در کنار کوهی از ثروت و نعمت سيمای آن است، يک دنيای وارونه و ضد انسانيست

  .ما کارگران به اين دنيای وارونه است

  

   کارگران
نی ميرويم که طی سال گذشته، خواست ها و مطالبات  ما در امسال ما در ايران در حالی به استقبال اين روز جها

بخشهای مختلف نه تنها هيچ پاسخی نگرفت بلکه از سويی بر عمق و دامنه ی فقر و فالکت ما بشدت افزوده شد و از 

طرف ديگر اعتراضات برخی مراکز کارگری و معلمان به عنوان بخش مهمی از طبقه ی ما، با خشونت پاسخ داده 

در پايان سال هم، در حالی که خط فقر چهار صد هزار تومان اعالم شده بود حداقل دستمزد کارگران را مبلغ شد و 

  .يکصد و هشتاد و سه هزار تومان به تصويب رساندند

اين زندگی جهنمی شايسته ما نيست، هر زمان که ميخواهند ما را اخراج ميکنند، هر سال بيش از سال پيش به 

رده و سفره خالی ما را خالی تر ميکنند، دستمزدهای زير خط فقر ما را با تاخير های چندين ماهه معيشت ما هجوم ب

می پردازند، اجازه ايجاد تشکل در مراکز کارگری را به ما نمی دهند، طبقه بندی مشاغل اجرا نميشود، استخدام 

 ميکنند، فعالين ما را به دليل اقدام به رسمی رخت بر بسته و هر نوع قراردادی را که دلشان ميخواهد به ما تحميل

با اتهامات بی پايه روانه زندان ميکنند و از سويی با خشونت ميخواهند ما به ) اول ماه مه(گراميداشت روز جهانيمان

  .اين زندگی جهنمی تمکين کنيم و صدايمان در نيايد

   
  کارگران، معلمان و عموم زحمتکشان

 کارگر، فرصتی است که طی آن ميتوانيم بيش از هر زمان ديگری در کنار هم و اول ماه مه به عنوان روز جهانی

 محمود   بشويم، آزادی  دستمزدها  افزايش  را مطرح کنيم، خواهان  خود  و مطالبات خواست ها   متحد  در صفوفی

  مشاغل و    پرداختها، طبقه بندی صالحی و معلمان بازداشتی را از زندان يکصدا فرياد زنيم، خواهان نظام هماهنگ

  



 

بازگشت بکار کليه کارگرانی شويم که طی سالهای گذشته از کارهای خود اخراج شده اند و با هماهنگی با هم دست 

  ..... به ايجاد تشکلهای خود در محيطهای کارمان بزنيم و

 اين حق ماست که همگام با کارگران سراسر جهان اين روز را گرامی بداريم و آنرا به روز اعتراض به همه

  . مشقاتی تبديل کنيم که نظام سرمايه داری بر ما تحميل کرده است

اول ماه مه روز ماست و ما در اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار، ضمن گراميداشت اين روز و تبريک 

پيشاپيش آن به کارگران، معلمان و عموم زحمتکشان و انسانهای برابری طلب، از همه ی آنان در سراسر کشور 

 صفوفی بهم فشرده، با شکوه تر و آنرا در هم اکنون به استقبال اين روز بروندوت ميکنيم  تا هر جا که هستند ازدع

 . سال برگزار کنندهراز
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